IMPREZY I SPOTKANIA 2019
14.12.19

Beethoven u nas: jam session w Instytucie Polskim w Berlinie
„Beethoven u nas“ („Beethoven bei uns“) to największa w Niemczech seria kameralnych koncertów z okazji
zaczynającego się w 2020 roku beethovenowskiego. Z tej okazji Instytut Polski w...

09.12.19

Pokaz filmu „Siłaczki” w Chemnitz
„Siłaczki“ to pierwszy w historii polskiej kinematografii fabularyzowany dokument o emancypantkach. Na
przełomie XIX i XX w. „siłaczki” walczyły o prawa kobiet. W filmie wszystkie...

05. - 06.12.19

Kultura w trudnych czasach – polsko-niemieckie spotkanie autorów
Aktualne wyzwania w społeczeństwach europejskich, takie jak zmiany demograficzne, nasilenie tendencji
nacjonalistycznych, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunki między Unią Europejską...

05.12.19

Polskie i niemieckie kolędy z chórem „Spotkanie“
Spotkanie“ – tę wyjątkowo pasującą nazwę nosi polsko-niemiecki chór złożony z okołu 40 śpiewaczek i
śpiewaków co tydzień spotykających się na próbach. Repertuar chóru składa...

29.11.19

Polsko-niemiecki dialog obywatelski organizowany przez EDIC Guben
Punkt informacyjny Europe Direct Guben (EDIC Guben) zaprasza do udziału w dialogu obywatelskim pod
hasłem „Do rzeczy! Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu RP oraz do parlamentu kraju...

29.11.19

Konferencja: Od pogranicza do spotkania. Zaangażowanie i uczestnictwo
obywateli na wsi

perspektywa to projekt Regionalnego Ośrodka Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) w MeklemburgiiPomorzu Przednim. Organizowana przez projekt perspektywa konferencja „Od pogranicza do spotkania....

29.11. - 01.12.19

Polski jarmark gwiazdkowy w Poczdamie
Już po raz 16. jarmark gwiazdkowy sprowadza polską atmosferę świąt Bożego Narodzenia do Poczdamu. Na
ponad 60 straganach można będzie nabyć polskie dzieła sztuki i wyroby rzemieślnicze....

21. - 22.11.19

Konferencja „Wschodnia granica Brandenburgii – zmiany nad Odrą i Nysą”
Region położony przy wschodniej granicy Brandenburgii często kojarzony jest z wyzwaniami takimi jak
malejąca liczebność populacji, trudne warunki ekonomiczne albo kwestie tożsamości...

20. - 22.11.19

Weimar Young Perspectives
W tym roku odbędzie się już 12. edycja polsko-niemiecko-francuskich warsztatów „Weimar Young
Perspectives“. Seria warsztatów organizowana przez Fundację Genshagen i Fundację im. Friedricha...

19.11.19

Brandenburska rozmowa o Europie: „Polska po wyborach parlamentarnych"
13 października 2019 został wybrany nowy parlament w Polsce. W ramach organizowanych przez Fundację
Genshagen rozmów o Europie ekspertki i eksperci z Polski, Niemiec i Francji skomentują...

17. - 20.11.19

„SpeedDating” w Poczdamie – giełda partnerstw dla organizacji
młodzieżowych
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w pozaszkolnej giełdzie partnerstw dla
organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „SpeedDating”. Giełda dla...

14. - 23.11.19

polenmARkT – festiwal polskiej kultury w Greifswaldzie
Odbywający się już po raz 22. festiwal polenmARkT ponownie przyciągnie licznych gości do Pomorza
Przedniego. polenmARkT jest jednym z największych festiwali kultury i nauki poświęconych...

07. - 08.11.19

3. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji we Wrocławiu
Zrównoważony rozwój staje się w coraz większym stopniu siłą napędową innowacji. Właśnie dlatego temat
tegorocznego Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji brzmi „Technika. Człowiek....

05.11. - 05.10.19

Działalność gospodarcza w Polsce – spotkanie informacyjne w Lipsku
W 2018 roku Polska odnotowała wzrost gospodarczy o ponad pięć procent, stając się tym samym jedną z
najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Duży rynek wewnętrzny...

05. - 10.11.19

29. edycja festiwalu filmowego w Chociebużu
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Polski w dwujęzycznym, niemiecko-łużyckim regionie Chociebuż
stanowi bramę do Europy Wschodniej, a tym samym forum spotkań i międzynarodowego dialogu....

04. - 08.11.19

„To pewnie coś kulturowego, prawda?“ – polsko-niemieckie spotkanie
Nasz świat staje się coraz barwniejszy, co nie uchodzi uwadze zarówno dorosłych, jak i dzieci. Naturalna
ciekawość najmłodszych często skupia się na różnicach kulturowych, o których...

29.10.19

Wernisaż wystawy i dyskusja „Wypędzeni 1939 r.... Deportacje obywateli
polskich z terytoriów wcielonych do III Rzeszy“
Wystawa poświęcona jest tematyce wywłaszczenia i przymusowego przesiedlenia około 1,5 miliona Polek i
Polaków po 1939 r. Nad koncepcją wystawy pracował Instytut Pamięci Narodowej we...

28.10. - 03.11.19

Polski program na festiwalu DOK Leipzig 2019
DOK Leipzig to jedno z czołowych wydarzeń w świecie filmu dokumentalnego i animowanego. W 2019 roku
ten międzynarodowy festiwal filmowy odbywa się w Lipsku już po raz 62. Z uwagi na...

26. - 27.10.19

2. Polsko-Niemieckie Dni Teatru 2019 w Schwedt
Polsko-niemiecka sieć teatralna viaTeatri łączy teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt, Operę na Zamku w
Szczecinie i teatr Vorpommern ze Stralsundu/Greifswaldu/Putbus. Dzięki...

26.10.19 - 12.01.20

„Na zapleczu modernizmu“ – wystawa fotografii w Chociebużu
Wspólnie z Instytutem Nowej Kultury Industrialnej (INIK) i w kooperacji z Galerią BWA w Zielonej Górze oraz
Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Brandenburskie Muzeum Sztuki...

24.10.19 - 24.01.20

„Lwy i syreny“ – sztuka współczesna z Warszawy i Lipska
Wizerunki mitycznych stworzeń – lwów i syren – są godłami dwóch miast, Lipska i Warszawy. Pod tymi
symbolami zaprezentowany został artystyczny dorobek dwóch ośrodków akademickich....

22.10.19

„Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników w kontekście
międzynarodowym“ - forum przedsiębiorców w Kostrzynie
Polsko-niemiecka sieć centrów usługowo-doradczych SBC Strausberg organizuje 22.10. polsko-niemieckie
forum przedsiębiorców. Podczas wydarzenia prelegentki i prelegenci z obu krajów...

18. - 27.10.19

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie
Po obu stronach Odry współpraca transgraniczna - zarówno między instytucjami, jak i między mieszkańcami należy do codzienności. Dla projektów i organizacji Dni Współpracy...

16. - 19.10.19

Wyjazd firmowy do Wrocławia
W ramach projektu LookOut klaster firm ICT z Berlina i Brandenburgii SIBB e.V. organizuje ciekawą
delegację do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Wyjazd skierowany jest do firm z...

16.10. - 06.12.19

Polska bez stereotypów: projekt Borderline we Frankfurcie nad Odrą
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 16 młodych Europejek i Europejczyków w zespołach
reportersko-fotograficznych rzuciło nowe spojrzenie na kilka przygranicznych miast...

12.10. - 31.12.19

DIE SAMMLUNG___OP ENHEIM / ABIS: Wystawa we Wrocławiu
W niepowtarzalnej barokowej kamienicy przy placu Solnym we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016,

powstało pod nazwą OP ENHEIM wyjątkowe miejsce. Fundacja OP ENHEIM stawia sobie za cel...

10.10.19

13. konferencja gospodarcza IHK dotycząca Polski w Zgorzelcu
Centrum Kontaktowe Polsko – Saksońskiej Współpracy Gospodarczej z ramienia Izby PrzemysłowoHandlowej w Dreżnie (IHK Dresden) organizuje 13. konferencję gospodarczą dotyczącą...

06.10.19

Polsko-niemieckie dożynki w Altranft
Dla muzeum w Altranft (Oderbruch Museum Altranft) polsko-niemieckie dożynki to najważniejsze wydarzenie
roku. Gwoździem programu jest oczywiście korowód dożynkowy odbywający się około...

05.10.19

Bieganie w słusznej sprawie - zielonogórski Nocny Bieg Samorządowca
05.10. odbędzie się w Zielonej Górze Nocny Bieg Samorządowca. Udział w tym wyjątkowym biegu mogą
wziąć członkinie i członkowie samorządów z całej Polski. Nocny bieg jest częścią...

02.10.19 - 23.02.20

„Powstanie krasnoludków" – wystawa w Dreźnie
Wystawa „Aufstand der Zwerge" w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie poświęcona jest ruchowi
Pomarańczowa Alternatywa, który w latach 80. protestował przeciwko komunistycznemu ustrojowi na
polskich...

01.10.19

#HALLOHALKA: opera Stanisława Moniuszki w Filharmonii Berlińskiej
Stanisław Moniuszko (1819–1872) uważany jest za ojca polskiej opery narodowej. Jego utwory, w które
zręcznie wplatał polskie tańce ludowe, dawały podzielonemu w XIX wieku narodowi...

30.09.19

Zip-Zap 2019 – warsztaty z animacji językowej
Międzynarodowe spotkania młodzieży są szczególnym wyzwaniem dla organizatorów, ponieważ bariery
językowe utrudniają im wzajemne poznanie się. W celu szybkiego pokonywania tych problemów...

28. - 30.09.19

Targi „Smaki regionów“ w Poznaniu – smak polskich tradycji

Kto szuka autentycznych produktów spożywczych, przygotowanych według tradycyjnych receptur, z pewnością
znajdzie je na targach „Smaki regionów“ w Poznaniu. Co roku wystawcy z całej Polski...

24.09.19

Kompetentny międzykulturowo na pograniczu: polsko-niemiecki trening
międzykulturowy
Dla mieszkanek i mieszkańców pogranicza kontakt z sąsiednim krajem, a przez to odmiennym językiem i
kulturą należy do codzienności, dlatego kompetencje międzykulturowe są dla nich wyjątkowo...

24.09.19

kinoPOLSKA w berlińskim kinie Arsenal: „Córka trenera”
Łukasz Grzegorzek jest nie tylko utalentowanym tenisistą, ale też reżyserem, producentem filmowym I
scenarzystą. Jako samouk zaczął swoją karierę od trailerów filmowych, spotów...

21. - 26.09.19

Polsko-niemiecka szkolna podróż muzyczna w zamku Trebnitz
Stowarzyszenie „Dzieci potrzebują muzyki“ („Kinder brauchen Musik“) angażuje się w sprawie aktywnego
obcowania z muzyką od najmłodszych lat. Oprócz podróży muzycznych na...

20.09. - 22.12.19

Pociąg do kultury Berlin – Wrocław: „Zakazana ojczyzna – okupowana i
pozostawiona samej sobie”
Udany projekt Pociąg do kultury odbywa się w 2019 roku już po raz czwarty. Co weekend w piątek, sobotę i
niedzielę na podróżujących pociągiem między Berlinem a Wrocławiem czeka...

14.09.19

Koncert jubileuszowy: 30 lat polsko-niemieckiego chóru Berlin
Polsko-niemiecki chór berliński "Spotkanie" obchodzi 30-lecie swojego istnienia koncertem jubileuszowym w
Berlinie. Pod dyrekcją Agnieszki Wolf chór prezentuje utwory klasyczne oraz niemiecką i...

14.09.19

Warsztaty dla nauczycieli: Językiem niemieckim do sukcesu w pracy
Uzyskanie umiejętności językowych staje się coraz ważniejsze dla osób pracujących dla rozwoju
zawodowego i wymiany informacji w środowisku wielojęzycznym.Z tego powodu Goethe-Institut...

14.09.19

Clara Schumann spotyka Marię Szymanowską – recital fortepianowy Anny
Lipiak w Lipsku
W ramach Schumannowskich Tygodni Festiwalowych Instytut Polski w Berlinie - Filia w Lipsku we współpracy
z Domem Schumannów w Lipsku oraz Europejską Fundacją Oświaty i Kultury Rahn...

13.09.19

Wieczór z utworami Grażyny Bacewicz – koncert z okazji 50. rocznicy śmierci
Grażyna Bacewicz, urodzona 05.02.1909 w Łodzi, zmarła 17.01.1969 w Warszawie była wszechstronnie
uzdolniona. Pochodziła z polsko-litewskiej rodziny z głęboko zakorzenionymi tradycjami...

13.09.19

Warsztaty na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT we Frankfurcie
nad Odrą
W ramach projektu „Coaching VIADRINA“ Mittlere Oder e.V. organizuje warsztaty na temat mechanizmu
odwrotnego obciążenia VAT. Faktury z odwrotnym obciążeniem VAT wystawiane są w określonych...

13.09.19

Konferencja dotycząca regionalnej współpracy transgranicznej
Transgraniczna współpraca regionalna nie tylko przyczynia się w istotny sposób do porozumienia
europejskiego, ale ma także potencjał dla osiągnięcia i utrzymania wyrównanych warunków...

03. - 08.09.19

Miasto, Kraj, Rzeka - edukacja polityczna na rowerze
We wrześniu centrum edukacyjne i spotkań Schloss Trebnitz zaprasza na wycieczkę rowerową z niemieckiego
miasta Trebnitz do polskiej dzielnicy Santok. Na prawie stu kilometrach trasy uczestnicy...

27.08. - 19.09.19

Velomarathon dla młodzieży z upośledzeniem wzroku i bez
Pod hasłem "Widzę! Mogę! Pomogę!" odbędzie się od 27 sierpnia -19 września Velomaraton. Grupa młodych
dorosłych z upośledzeniem wzroku i bez niego zwiedzi regiony Ukrainy, Polski i Niemiec...

22.08.19

Koncert otwierający Krzyżowa-Music
Pod hasłem "Muzyka dla Europy" "Krzyżowa-Music" odbędzie się w tym roku po raz piąty. Festiwal muzyki

kameralnej oznacza wymianę, kulturę i Europę. Łączy w sobie dwutygodniowe warsztaty...

18.08.19

Błękitna wstęga Odry w Chorinie
Z okazji 200. urodzin "Ojca Opery Narodowej", Stanisława Moniuszki, tegoroczne Lato Muzyki Chóralnej
zaprasza na koncert Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Lutosławskiego LYO (Młodzieżowa...

12.08.19

NeoKlez w Lipsku
W tym roku, już po raz czterdziesty, w Lipsku odbędzie się cykl wydarzeń "Koncerty przy pomniku Bacha". W
tym roku wystąpi również polski zespół NeoKlez. Zespół z Lublina gra mieszankę...

01. - 30.08.19

Droga do równouprawnienia kobiet w Polsce
Po raz pierwszy polskie kobiety mogły głosować 26 stycznia 1919 roku. Konieczne powszechne prawo
wyborcze dla kobiet zostało wprowadzone w życie dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego pod...

01. - 03.08.19

Pol’and‘Rock-Festival w Kostrzynie nad Odrą
Co roku Festiwal Pol'and'Rock przyciąga setki tysięcy fanów muzyki do Kostrzyna nad Odrą. Festiwal został
nazwany "Pol'and'Rock Festival" w 2018 roku, przedtem był znany jako "Woodstock...

27. - 28.07.19

Zasłuchani – Festiwal Piosenki Na Pograniczu
Festiwal muzyczny " Zasłuchani – Festiwal Piosenki Na Pograniczu " zgromadzi pod koniec lipca w obszarze
Oderbruchu artystów z Niemiec i Polski. I nie chodzi tylko o muzykę: Oprócz 15...

20.07. - 28.08.19

„Gabinet doktora Caligari" we Wrocławiu
99 lat temu ekspresjonistyczny film "Das Cabinet des Dr. Caligari" świętował swoją premierę w Berlinie - od
tego czasu jest jednym z najważniejszych filmów niemieckich zrealizowanych w...

09.07.19

Europejski Salon Muzyczny
W XIX wieku salony muzyczne w całej Europie były miejscem spotkań dla muzyków i kompozytorów znanych

do dziś. Instytut Polski w Berlinie ożywia ten wariant małego koncertu w miłej atmosferze...

02.07.19

LiteraturPOLSKA - Spotkania z autorami z Polski: Joanna Bator
Następny wieczór literacki z cyklu imprez "LiteraturPOLSKA - Spotkania z autorami z Polski" poświęcony jest
polskiej pisarce i felietonistce Joannie Bator.Jej pierwsza powieść "Piaskowa Góra"...

29.06.19

Koncert skrzypcowy z Anną Staśkiewicz w Berlinie
Anna Staśkiewicz, koncertmistrzka polskiej Sinfonii Varsovii, w ramach projektu muzycznego "Musethica"
zakończy swój tygodniowy cykl koncertów 29 czerwca. Wspólnie z trzema młodymi muzykami...

23. - 30.06.19

Polsko-niemieckie lato kultury - obóz twórczy dla młodzieży
Również w tym roku Centrum Edukacji Młodzieży Kurt Löwenstein w Wertpfuhl/Werneuchen organizuje
polsko-niemieckie lato kulturalne. Przez osiem dni niemiecka i polska młodzież otrzymuje...

14.06. - 31.08.19

Transgraniczny konkurs fotograficzny Pomerania e.V.
Pod hasłem "Codzienne życie po obu stronach granicy" Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V. poszukuje
niezwykłych zdjęć, które odzwierciedlają życie w regionie Pomorza. Obrazy można...

13. - 14.06.19

12. Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2019
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz kolejny zaprasza na Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Pod
tegorocznym hasłem "Czy Europa się rozpada?" na zwiedzających czeka zróżnicowany program. W...

13.06.19

Polish your Pitch
Na Polish your Pitch, młode startupy spotkają się z ekspertami z sceny startupowej w Berlinie. Impreza oferuje
gościom możliwość treningu swoich umiejętności prezentacyjnych. Młodzi...

11.06.19

LiteraturPOLSKA: Wieczór autorski z Dorotą Masłowską

W ramach cyklu „LiteraturPOLSKA – Begegnungen mit AutorInnen aus Polen“ Polski Instytut w Berlinie
organizuje wieczór autorski z Dorotą Masłowską w niemieckiej stolicy. Autorka,...

10. - 16.06.19

Święto Województwa Lubuskiego
W tym roku Województwo Lubuskie kolejny raz świętuję kraj, kulture oraz ludzi. Województwo nie tylko
świętuje nie tylko swoich obywateli, ale także 15-lecie członkostwa Polski w Unii...

30.05. - 05.06.19

intersonanzen.2019 – Brandenburski Festiwal Nowej Muzyki
Festiwal "intersonanzen.2019" Brandenburskiego Verein Neue Musik e.V. prezentuje najnowszą muzykę z
Brandenburgii oraz międzynarodowych artystów. Od 30 maja do 5 czerwca zainteresowane osoby...

29.05.19

Konferencja „Potencjały transgraniczne w obszarze edukacji na przykładzie
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Jednym z tematów istotnych w obszarze współpracy polsko-niemieckiej jest edukacja. Aby pokazać
ponadnarodowych potencjałów w dziedzinie edukacji projekt DIALOG organizuje konferencję "...

24.05.19

Wyzwania dla kobiet w polityce niemieckiej, polskiej i europejskiej
100 lat temu kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach. Inicjatywa agitPolska wykorzystuje tę
rocznicę jako okazję aby zachęcić polskich kobiet do udziału w polityce, kulturze i...

11. - 12.05.19

Piknik nad Odrą w Szczecinie
„Piknik nad Odrą” odbędzie się nad samym brzegiem Odry i w plenerze Szczecina w dniach od 11 do 12 maja
2019 roku. Festiwal folklorystyczny uważany jest za jedno z największych wydarzeń...

11.05.19

Hania Rani & Kinga Głyk na XJAZZ-Festival
W tym roku Festiwal XJAZZ ponownie sprowadzi najbardziej ekscytujących muzyków jazzowych do Berlina. W
tegorocznej edycji wystąpią również dwóch muzykantek.z Polski: Kinga Głyk oraz Hania...

08.05.19

Pieśni i arie Stanisława Moniuszki w Instytucie Polskim w Berlinie
Organista, kompozytor i dyrygent Stanisław Moniuszko (1819-1872) uważany jest za twórcę polskiej opery
narodowej. Ten gatunek muzyczny został stworzony poprzez połączenie elementów opery...

07.05.19

LiteraturPOLSKA – wieczór autorski z Piotrem Pazińskim
Nareszcie znowu LiteraturPOLSKA: Po pomyślnym zakończeniu w grudniu 2018 roku, nastąpi kontynuacja
polsko-niemieckiego cyklu literackiego w Berlinie dnia 7 maja 2019 roku. Polski...

06. - 10.05.19

Polsko-niemiecko-białoruskie seminarium kontaktowe dla nauczycieli w
Krzyżowej
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół z Polski,
Niemiec i Białorusi na seminarium kontaktowe. Celem tego wydarzenia jest zbudowanie...

25.04. - 01.05.19

XIV Polski festiwal filmowy „filmPOLSKA” w Berlinie
Największy polski festiwal filmowy poza granicami Polski „filmPOLSKA” już po raz czternasty przedstawi
polską sztukę filmową w całej jej różnorodności. Od największych hitów kinowych,...

23. - 28.04.19

Polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci podczas ferii wielkanocnych:
„Spróbujmy z… demokracja”
Czym jest demokracja i dlaczego jest ona potrzebna? W dniach od 23 do 28 kwietnia 2019 r. stowarzyszenie
HochDrei e.V. organizuje warsztaty wielkanocne dla dzieci z Polski i Niemiec w wieku od 9 do...

17.04. - 11.06.19

Wystawa o Krzysztofie Komedzie w Berlinie: „Moja słodka europejska
ojczyzna”
Wystawa „Moja słodka europejska ojczyzna” Instytutu Polskiego w Berlinie prezentuje twórczość polskiego
wirtuoza fortepianu i kompozytora muzyki jazzowej i filmowej Krzysztofa Komedy...

12.04.19

Lutosławski Quartet w Zamku Albrechtsberg w Dreźnie
Lutosławski Quartet - to czterej młodzi muzycy smyczkowi z Wrocławia. Zespół powstał w 2007 roku i

wystepowal w najważniejszych salach koncertowych i na wielu festiwalach muzyki klasycznej na...

11.04. - 11.11.19

Wystawa malarstwa animowanego
Kiedy malarstwo zaczyna się poruszać, kryje się za tym wyrafinowana metoda filmu animowanego. Na
specjalnej wystawie " Malarstwo animowane - obrazy jako filmy" siedmiu artystów z różnych...

09.04.19

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Szczecinie: „Mobilność elektryczna
porusza”
Od samochodów elektrycznych poprzez e-rowery do e -scooter’ów: dzięki elektrycznym środkom transportu
można poruszać się szybko, cicho i bez emisji. Teraz, gdy rower elektryczny przebił...

06.04.19

Wyjazd firmowy na targi fryzjerskie LOOK oraz targi kosmetyczne
beautyVISION
Centrum Usługowo-Doradcze w Strausbergu (CUD) organizuje w dniu 6. kwietnia 2019 r. wyjazd firmowy na
odbywające się równocześnie targi fryzjerskie LOOK oraz targi kosmetyczne beautyVISION w...

05. - 06.04.19

Konferencja na temat nauczania języka polskiego w Brandenburgii: „Chętnie
po polsku - Gerrne auf Polnisch“
Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz zaprasza na dwudniową konferencję: „Chętnie po polsku – Gerne
auf Polnisch: „Sukcesy, przeszkody i koncepcje na temat nauczania języka polskiego w...

02.04.19

Polsko-niemiecki dzień turystyki w Krainie Jezior Odra-Sprewa
Unikalne krajobrazy naturalne i różnorodna oferta kulturalna przyciągają coraz więcej turystów do regionu
Odry. Ale w jaki sposób biura turystyczne mogą sprzedawać swoją ofertę po obu...

29.03.19

Polskie opowieści wielkanocne - Czytanie dla dzieci w Berlinie-Steglitz
Kolejne czytanie książek dla dzieci w Bibliotece im. Ingeborg Drewitz poświęcone będzie Wielkanocy: w dniu
29 marca 2019 roku o godz. 17:30 dzieci będą mogły wysłuchać polskich bajek...

28.03.19

Poezja śpiewana w Berlinie: Katarzyna Żak i Hadrian Tabęcki prezentują
„Bardzo śmieszne piosenki“
Pomiędzy chanson, poezją, teatrem i kabaretem istnieje wyjątkowa forma inscenizacji: poezja śpiewana. Jest
to styl muzyki, który narodził się w Polsce prawie 100 lat temu i do dziś jest...

21. - 23.03.19

Lipsk czyta polską literaturę
Filia Lipsk Instytutu Polskiego organizuje w ramach międzynarodowych Targów Książki wieczory literackie z
pisarzami, którzy przedstawią literaturę z Polski i o Polsce. Od powieści...

18.03.19

Polsko-niemieckie forum biznesowe: „Cyfryzacja - energia - mobilność“
Polska i Niemcy są silnymi partnerami gospodarczymi i politycznymi centrum Europy. Wspólnie chcą
wykorzystać przemysłowy i gospodarczy potencjał digitalizacji, transformacji energetycznej i...

16.03.19

Berlińska premiera filmu „Budowniczy mostów” w Polskiej Kafejce Językowej
Polska Kafejka Językowa w Berlinie (SprachCafé Polnisch e.V.) i Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego
wspólnie zapraszają na berlińską premierę filmu dokumentalnego „Budowniczy...

15.03.19

Wyjazd służbowy na targi budowlane „Bud-Gryf & Home 2018“ w Szczecinie i
udział w giełdzie kooperacyjnej
Targi Bud-Gryf & Home w Szczecinie to największe targi branży budowlanej i energetycznej w północnozachodniej Polsce z około 250 wystawcami z całej Europy. Oprócz najnowszych technologii,...

06. - 08.03.19

Międzynarodowa giełda kooperacyjna „Meet & Match na Targach
Turystycznych w Berlinie
W celu stworzenia sieci kontaktów między regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi partnerami z branży
turystycznej, odbędzie się giełda kooperacyjna „Meet & Match” na...

06. - 07.03.19

V Targi Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu

Wroclaw żyje – rozrasta się, zmienia się, jest młody, dynamiczny i popularny. Jednak tak jak wiele innych
metropolii światowych, Wrocław jako była europejska stolica kultury ma...

05.03.19

Wykład i dyskusja na temat: „Stanisława Stommy - pioniera polskoniemieckiego pojednania“
Stanisław Stomma (1908-2005) był polskim prawnikiem, publicystą i politykiem, który w okresie powojennym
znacząco przyczynił się do polsko-niemieckiego pojednania. Uważał, że pokój w...

03.03.19

Wystawa w Berlinie: „MALARZ. MENTOR. MAGIK. Otto Mueller i jego kontakty z
Wrocławiem“
Wystawa „MALARZ. MENTOR. MAGIK.” przedstawia po raz pierwszy twórczość ekspresjonisty Otto Muellera
(1874-1930) oraz jego wpływ na innych niemieckich i polskich przedstawicieli modernizmu....

01. - 22.03.19

Dni muzyki nad Odrą 2019
W świetle wspólnej tożsamości kulturowej w sercu Europy odbędą się od 1 do 22 marca 2019 PolskoNiemieckie Dni Muzyki nad Odrą. 30 imprez muzycznych między innymi w Berlinie, Frankfurcie...

28.02.19

„Wymiana czyni szkołę“ – wspólna, międzynarodowa misja edukacyjna Berlina
z jego miastami partnerskimi
Senacki Departament ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny, Kancelaria Senatu Berlina oraz inicjatywa „Wymiana
czyni szkołę“ („Austausch macht Schule“) zapraszają na regionalną konferencję...

25.02.19

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, uchwalono „Małą Konstytucję” 20 lutego
1919 roku. Ta konstytucja miała tymczasowo regulować wolne i suwerenne państwo. Z...

21.02.19

Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy w branży turystycznej w Szczecinie
Innowacje cyfrowe maja coraz większy wpływ na procesy pracy i stały się niezbędnym elementem
prowadzenia działalności biznesowej w branży turystycznej. Począwszy od procesu rezerwacji przez...

21.02. - 29.03.19

Wystawa „Witkacy. Genialny psychoholik“ w Instytucie Polskim w Berlinie
Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), lepiej znany jako „Witkacy”, był polskim malarzem, fotografem,
pisarzem, dramaturgiem, filozofem i podróżnikiem. Zarówno jego twórczość, jak i...

20.02.19

Wystawa „Pierwsze spotkanie” poświęcona Zbigniewowi Herbertowi
Wystawa „Pierwsze spotkanie“ w Polskim Instytucie w Berlinie przedstawia europejską tożsamość poety
Zbigniewa Herberta. Oprócz rysunków i wierszy Herberta, można znaleźć także...

20.02.19

Seminarium: polsko-niemieckie warsztaty kompetencji międzykulturowych w
dziedzinie administracji i kierowania zasobami ludzkimi
Tam, gdzie spotykają się różne kultury, szybko mogą pojawić się nieporozumienia. Dotyczy to również
współpracy transgranicznej w życiu zawodowym. W celu ułatwienia komunikacji między...

15.02.19

Czytanie dzieciom po polsku w Berlinie-Steglitz
Biblioteka im. Ingeborg Drewitz w Berlinie-Steglitz organizuje w dniu 15 lutego 2019 r. o 17:30 godz. czytanie
dzieciom po polsku. Z okazji Walentynek Ewa Pawleta będzie czytać dzieciom od 4 do 8...

12.02.19

Seminarium: Jak znaleźć i utrzymać wykwalifikowanych pracowników z
zagranicy
Agencja Promocji Biznesu STIC wspiera niemieckich przedsiębiorców w poszukiwaniu wykwalifikowanej
kadry. Ale w jaki sposób można znaleźć odpowiednich pracowników i co należy wziąć pod...

12.02.19

Polsko-niemieckie kolokwium na temat „Przemysłu 4.0“
Inteligentne łączenie maszyn i urządzeń za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych
rewolucjonizuje dzisiejszą branżę przemysłową. Aby zaprezentować technologie „Przemysłu...

01.02.19

„Zimna wojna” – polskie dzielo filmowe wyświetlane w regionie Odry

Miłość, namiętność, muzyka i smutek w czasach PRL-u i zimnej wojny. Film „Zimna wojna” w reżyserii Pawła
Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara i można go obecnie obejrzeć w...

31.01.19

Dyskusje na temat: „Wspólne życie i wymiana: dwujęzyczność w regionie
przygranicznym“
Regionalne Biuro ds. Edukacji, Integracji i Demokracji Meklemburgia-Pomorze Przednie (Regionale
Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern e.V.) i urząd Gartz...

31.01. - 27.12.19

Wystawa „Sąsiedztwo i Distanz / Nähe und Dystans“ w Landtagu
Brandenburgii w Poczdamie
Jeszcze do 27. grudnia bieżącego roku można zwiedzać wystawę „Sąsiedztwo i Distanz / Nähe und Dystans“
w Landtagu Brandenburgii w Poczdamie. Wystawa prezentuje 200 grafik z Polski i...

27.01.19

Rodzina Lasker z Wrocławia: spotkanie z muzyką i słowem
Po raz pierwszy na scenie wystąpi wiolonczelistka Anita Lasker Wallfisch i trzy pokolenia jej rodziny.
Przeczytają oni listy napisane przez członków rodziny w latach 1942-1952 i zagrają utwory...

20.01.19

Wystawa w Poczdamie: „Po obu stronach Odry: przestrzeń historyczna /
przestrzeń graniczna / przestrzeń do spotkań“
Dom historii brandenbursko-pruskiej (Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte) w Poczdamie
zaprasza wszystkich chętnych na historyczno-kulturalną podróż po regionie Odry. Ekspozycja...

19. - 20.01.19

Pociągiem do kultury do Muzeum Pana Tadeusza
W ramach wystawy „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” odbędzie się wycieczka do
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w dniach od 19 do 20 stycznia. W tym celu...

17. - 20.01.19

Polsko-niemieckie szkolenie na temat: „Co wzrasta wraz ze wzrostem
gospodarczym? – Postawy krytyki wzrostu”
Gospodarka światowa rozwija się bezustanne, ale w jaki sposób boom gospodarczy wpływa na nasze

środowisko naturalne oraz społeczeństwo? Na te i inne pytania odpowie Stowarzyszenie...

12.01.19

Wystawa „wewnątrz // zewnątrz_ homemade“ w Lipsku
Dzięki kooperacji „wewnątrz // zewnątrz” powstał w 2018 r. program profesjonalnego systemu wymiany i
współpracy pomiędzy artystkami plastyczkami z klasy Prof. Anny Goebel (Uniwersytet...

11. - 13.01.19

Sztuka teatralna „Bieguni“ oparta na powieści Olgi Tokarczuk
Nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie podróżowało po świecie, jak dzisiaj. Powodów istnieje wiele. Do nich
należą na przykład podróże zawodowe i rekreacyjne, ale też wypędzenia i...
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