IMPREZY I SPOTKANIA 2020
12.03.20

„Polnische Wirtschaft“: najnowszy rocznik Deutsches Polen Institut
Niemiecki zwrot „polnische Wirtschaft“, czyli „polska gospodarka“ albo „polskie gospodarzenie” miał przez
długi czas negatywne konotacje – kojarzył się ze słabo rozwiniętą...

10.03.20

LiteraturPOLSKA – spotkania z autorkami i autorami z Polski: Mariusz Wilk
Odbywający się od 2018 roku cykl wydarzeń „LiteraturPOLSKA“ przedstawia szerokiej publice najciekawsze
polskie publikacje w zrozumiały sposób. Brane pod uwagę są rozmaite gatunki...

06. - 07.03.20

6. międzynarodowa konferencja naukowa o języku polskim – pośrednictwo
językowe i mediacja międzykulturowa
Cykl konferencji zapoczątkowany został w 2015 roku i koncentruje się na sytuacji języka polskiego w
Niemczech, Polsce i Europie. Konferencje odbywają się raz w roku, naprzemiennie na...

25.02.20

„Grande valse brillante“ w Lipsku
W latach 60. ubiegłego wieku w całej Europie królowała piosenka francuska. W Polsce reprezentantką tego
gatunku muzycznego była Ewa Demarczyk, nazywana także „polską Edith Piaf”. W tym...

24.02.20

„Marketing online w sąsiednim kraju – jak to może działać?”: wydarzenie Izby
Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie
Wypady na zakupy za granicę w poszukiwaniu okazji są w regionie przygranicznym wyjątkowo popularne. Ale
jak przedsiębiorstwa z regionu mogą zwrócić uwagę na swoją ofertę? Wydarzenie...

20. - 23.02.20

„#weneedtotalk Barcamp: Education in a digitalized world!”
Projekt „#weneedtotalk Barcamp: Education in a digitalized world!” skierowany jest do multiplikatorów z
obszarów edukacji pozaformalnej, relacji polsko-niemieckich oraz Civic Technology. Celem...

20.02.20

Konferencja: „O satyrze i sarnach – młodzież i polityka w Polsce i Niemczech”
Młodzi ludzie w Polsce i Niemczech coraz częściej wyrażają swoją opinię protestując na ulicach. Jeden z
najbardziej głośnych przykładów to ruch „Fridays for Future”. Jednocześnie...

18.02.20

Panel dyskusyjny: „Co dalej z uczczeniem pamięci ofiar niemieckiej okupacji w
Polsce?”
Federalna Agencją Edukacji Politycznej (Bundeszentrale für politische Bildung) zaprasza we wtorek, 18 lutego
na prezentację książki „„Polityka okupacyjna Niemiec w Polsce 1939-1945 – luka...

14.02.20

„Kompozytorzy na walizkach“ – koncert Rafała Blechacza z Orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej należy do najbardziej znanych i cenionych polskich orkiestr symfonicznych.
14 lutego orkiestra zawita do stolicy Niemiec, aby zaprezentować dzieła trzech...

11. - 12.02.20

Sympozjum „Negocjowanie ekologicznych wyzwań – jak organizować
współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?” w Zamku
Trebnitz
Jak połączyć realizację celów ekologicznych i społeczno-gospodarczych? To pytanie porusza dwudniowe,
polsko-niemieckie sympozjum w Zamku Trebnitz. Ma ono na celu dostarczyć szczegółowych...

05.02.20

„Strategia internacjonalizacji – fokus na Polskę”: wydarzenie IHK Dresden
Jako sąsiedni kraj o populacji wynoszącej ponad 38 milionów, a także członek Unii Europejskiej, Polska jest
atrakcyjnym rynkiem zagranicznym dla wielu przedsiębiorstw w Saksonii. Także w...

03. - 07.02.20

Intensywny kurs języka polskiego z lekcjami jogi w Zamku Trebnitz

Kurs językowy skierowany jest do osób, które osiągnęły poziom A2.1 w nauce polskiego. Przez pięć dni
ćwiczone będzie mówienie, rozumienie ze słuchu oraz czytanie. Tematyka kursu jest...

01. - 08.02.20

„Slow down – it’s your fashion!“: polsko-niemieckie spotkanie dla dziewcząt
HochDrei e.V. i Fundacja BEZLIK zapraszają na polsko-niemieckie spotkanie dla nastolatek, które odbędzie
się od 01. do 08.02. w Poczdamie. Podczas tego zimowego tygodnia dziewczęta w wieku...

31.01.20

Koncert upamiętniający 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau
75 lat temu, 27 stycznia 1945 r., został wyzwolony obóz koncentracyjny Ausschwitz-Birkenau. Koncertem
upamiętniającym jubileusz, Verein für Interkulturelle Begegegnungen e.V., pod patronatem...

28.01.20

Kongres „Sieci i klastry na terenie województwa lubuskiego oraz kraju
związkowego Brandenburgia”
Stowarzyszenie Gmin RP „Sprewa-Nysa-Bób r” we współpracy z Lubuską Organizacją Pracodawców, Centrum
Biznesu i Innowacji (Business and Innovation Centre) Frankfurt nad Odrą oraz Centrum...

23.01.20

Polsko-niemiecka giełda partnerstw w Kostrzynie nad Odrą
Jak nawiązać partnerstwa polsko-niemieckie? Giełda partnerska dla polsko-niemieckiej współpracy udziela
porad i wskazówek na ten temat. Oprócz możliwości wymiany z uczestnikami współpracy...

14.01.20

„Komizm, krytyka i komercja. Polskie komedie filmowe na przestrzeni
półwiecza” – wykład w Słubicach
Polski film istnieje już od ponad stu lat, a komedie są nieodzowną częścią polskiej kinematografii. W
multimedialnym wykładzie Rainer Mende z Instytutu Polskiego w Berlinie – Filii w Lipsku...

11.01. - 23.02.20

„Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” – wystawa w Dreźnie poświęcona
Władysławowi Bartoszewskiemu
Polski polityk, dziennikarz i autor Władysław Bartoszewski (1922 – 2015) angażował się w budowanie mostów

porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami. Wystawa „Bartoszewski 1922 – 2015. Pod...

03. - 05.01.20

„Wejdź śpiewająco w nowy rok!” – warsztaty chóralne w Zamku Trebnitz
Susanne i Roland Fatz są pedagogami muzycznymi i mają wieloletnie doświadczenie w dyrygowaniu chórem,
muzykoterapii i prowadzeniu warsztatów. W Zamku Trebnitz poprowadzą wspólnie warsztaty...

28.02.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/imprezy-i-spotkania/2020

