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Polskie i niemieckie zwyczaje sylwestrowe
Przejście ze starego w nowy rok ma ważne symboliczne znaczenie w wielu
krajach i kulturach. Nazwa „Sylwester” pochodzi od papieża Sylwestra I,
którego dzień śmierci przypadł na 31 grudnia...

11.12.2019

Saksonia: CDU, SPD i Zieloni prezentują umowę koalicyjną
1 września bieżącego roku mieszkanki i mieszkańcy Saksonii wybrali nowy
landtag. Trzy miesiące po wyborach CDU, SPD i Zieloni są gotowi na
wspólne rządy. Podobnie jak w Brandenburgii tworzą...

25.11.2019

Brandenburska koalicja „Kenia“ rozpoczyna pracę
W poczdamskim landtagu podpisano 19.11.2019 r. nową umowę koalicyjną
między SPD, CDU i Zielonymi. Dwa i pół miesiąca po wyborach do
parlamentu kraju związkowego Dietmar Woidke, premier...

13.11.2019

SPD, CDU i Zieloni prezentują umowę koalicyjną w Brandenburgii
1 września bieżącego roku mieszkanki i mieszkańcy Brandenburgii wybrali
nowy landtag. Niecałe osiem tygodni po wyborach do parlamentu kraju
związkowego SPD, CDU i Zieloni porozumieli się w...

01.11.2019

Polska po wyborach
13 października bieżącego roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne,
w których wyłoniono skład Sejmu oraz Senatu. Obie izby tworzące polskie
Zgromadzenie Narodowe zostały wybrane...

28.10.2019

Badanie ankietowe na temat współpracy polskich i niemieckich miast
Polsko-niemieckie partnerstwa miast są jedną z istotnych płaszczyzn stosunków bilateralnych. Umożliwiają nie
tylko wzajemne poznanie się mieszkanek i mieszkańców obu krajów, ale też...

08.10.2019

Wydarzenia w Zbąszyniu i Międzyrzeczu upamiętniające 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej
80 lat temu, o poranku 1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały
Polskę bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny. Jürgen Murach, członek
berlińskiego senatu wraz z Jackiem Jeremiczem,...

01.10.2019

Otwarcie Instytutu Pileckiego w Berlinie z udziałem ambasadora RP
16.09.2019 odbyło się uroczyste otwarcie berlińskiego oddziału Instytutu
Pileckiego. Misją Instytutu jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej i
zapewnienie przestrzeni do...

23.09.2019

Polki i Polacy w Brandenburgii
13 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Także Polki i Polacy mieszkający na stałe w
Niemczech są upoważnieni do głosowania. Szczególnie dużo obywatelek i...

18.09.2019

Wsparcie na sąsiednim rynku: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Polska jest dla Niemiec jednym z najważniejszych partnerów handlowych.
Łączna wartość obrotów między oboma państwami wyniosła w 2018 r. ponad
118 miliardów euro. Także Niemcy są...

01.09.2019

Wybory do landtagów w Saksonii i Brandenburgii
1 września odbyły się w Brandenburgii i Saksonii wybory do parlamentów
krajowych. Łącznie uprawnionych do głosowania było ponad 5,3 miliona
osób. W obu krajach związkowych frekwencja...

30.08.2019

Wydarzenia upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 75.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
1 września 1939 roku agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową, która na zawsze
odmieniła oblicze Europy. W 2019 roku mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Liczne...

14.08.2019

Otwarcie nowej siedziby centrali konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą
W środę 14 sierpnia 2019 Brandenburska Centrala Konsumencka (VZB)
wraz z jej Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Konsumenckiej otworzyła
nową siedzibę. Lokal znajduje się na Karl-Marx-Straße...

09.08.2019

Premier Dietmar Woidke i minister spraw zagranicznych Heiko Maas odwiedzili
Frankfurt nad Odrą i Słubice.
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke wraz z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem
odwiedził miasta partnerskie Frankfurt nad Odrą i Słubice 5 sierpnia.Oba miasta są pionierami...

09.08.2019

Województwo Lubuskie i Brandenburgia podpisały memorandum w sprawie
planowanego rozwoju Kolei Wschodniej

Efektywne, nowoczesne połączenie regionu stołecznego - tego życzy
minister transportu Brandenburgii, Kathrin Schneider, dla połączeń
kolejowych między Niemcami a Polską. W dniu 5 sierpnia w...

07.08.2019

Premier Dietmar Woidke wyróżniony Orderem Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej
Dietmar Woidke od pięciu lat pełni funkcję koordynatora ds. współpracy polsko-niemieckiej w Federalnym
Urzędzie Spraw Zagranicznych oraz funkcję prezydenta Brandenburgii. W dniu 25 lipca 2019...

26.07.2019

Możliwości finansowania projektów polsko-niemieckich
Szczególnie w regionie transgranicznym polsko-niemieckie projekty mogą
wspierać komunikację i wzmacniać więzi transgraniczne. Aby zrealizować
swoje pomysły, organizatorzy projektów mogą...

15.07.2019

Ważnym węzłem dla regionów - Dom Gospodarki w Szczecinie
Miesiąc po wyborach do Parlamentu Europejskiego kancelaria stanu
Meklemburgia-Pomorze Przednie dała znak współpracy polsko-niemieckiej.
Patrick Dahlemann, parlamentarny sekretarz stanu ds....

26.06.2019

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej otwiera wystawę "15 lat Polski w UE"
W dniu 02 lipca Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr Andrzej
Przyłębski otworzy w Bildungsforum Potsdam wystawę "15 lat Polska w UE".
Wystawa powstała we współpracy Ministerstwa Spraw...

13.06.2019

Promocja projektów polsko-niemieckich dotyczących zmian strukturalnych w
regionie Łużyc
Od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 r. Brandenburgia dofinansuje projekty promujące zmiany strukturalne w
regionie Łużyc. Wnioski o dofinansowanie są również otwarte dla projektów...

11.06.2019

Kongres 60 Milionów: Global Polonia Summit w Berlinie
W tym roku po raz pierwszy w Niemczech odbywa się Kongres 60 Milionów. Po trzech konferencjach w USA i
w Polsce w zeszłym roku, seria globalnych kongresów oferuje uczestnikom w Berlinie...

28.05.2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. - przegląd wyników w Polsce i
Niemczech
W dniach 23-26 maja motto dla obywateli europejskich brzmiało: "Choose
your future". Wraz z tym hasłem około 427 milionów Europejczyków mogło
wybrać posłów do Parlamentu Europejskiego. Po...

20.05.2019

8. spotkanie sieci polsko-niemieckich aktorów w dniu 6 czerwca - rejestracja już
możliwa!
Pod hasłem "Dwa kraje - jedna gospodarka", 6 czerwca odbędzie się 8.
spotkanie sieci polsko-niemieckich aktorów. Cykl imprez, na który zapraszają
administracje Senatu ds. Kultury i Europy oraz...

17.05.2019

Berliński Senator ds. kultury i Europy Klaus Lederer wraz z berlińską
Staatskapelle otworzył sezon Pociągu do Kultury
3 maja berliński Senator ds. kultury i Europy Klaus Lederer po raz drugi otworzył sezon Pociągu do Kultury.
Wraz z muzykami z berlińskiej Orkiestry Państwowej odwiedził Europejską Stolicę...

15.05.2019

Poezja i zabawa: Pociąg do kultury wjeżdża w kolejny rok
Pociąg do kultury między Berlinem a Wrocławiem będzie kursował do końca
2020 roku! Na 4. polsko-niemieckim szczycie kolejowym we Wrocławiu
premier Brandenburgii i koordynator rządu...

13.05.2019

IV Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy zakończył się sukcesem
Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy we Wrocławiu zakończył się sukcesem:
Od następnego roku pociągi EuroCity będę regularnie kursowały z Berlina do
Wrocławia, a na trasie Berlin-...

10.05.2019

Otwarcie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze
fotoniki
Poraz czwarty raz transgraniczne projekty z dziedziny fotoniki mogą starać się u dofinansowanie w ramach
współpracy Polska-Berlin-Brandenburgia. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

02.05.2019

Projekt ChorAlarm „That’s what friends are for!“
Muzyka dotyka i łączy kultury nawet poza bariery językowe. Pokazuje to również międzynarodowy projekt
ChorAlarm "That’s what friends are for!“ Od trzech lat projekt połancza uczniów z...

30.04.2019

Polska obchodzi 15-lecie członkostwa Unii Europejskiej
W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej jako
nowy członek. Czy infrastruktura, ochrona środowiska lub wymiana
kulturalna, przystąpienie Polski do UE odczuwalne jest w...

15.04.2019

Polskie i niemieckie zwyczaje wielkanocne
Zajączek wielkanocny, szukanie jajek, ognisko wielkanocne i śmigus-dyngus
- tak różni jak ludzie, są zwyczaje ludowe kojarzone ze Świętami
Wielkanocnymi. W Polsce i Niemczech istnieją...

10.04.2019

Dlaczego warto nauczyć się polskiego: fakty i wskazówki zawarte w poradniku
„Łączyć ludzi - więcej ochoty na język polski”

Około 50 milionów native speaker’ów sprawia, że język polski jest drugim najczęściej używanym językiem
słowiańskim na świecie po rosyjskim. Ponadto Polska jest najważniejszym partnerem...

25.03.2019

„Szacunek. Dialog. Porozumienie” - 30 lat Fundacji Krzyżowa
Fundacja „Krzyżowa” powstała 30 lat temu z myślą o edukacji dotyczącej
przeszłości i porozumienia europejskiego. W czasie II wojny światowej na
posiadłości należącej do rodziny von...

10.03.2019

OPENHEIM promuje polsko-niemiecką wymianę kulturalną
W samym sercu wrocławskiego Placu Solnego wznosi się Dom
Oppenheimów w całej swojej barokowej okazałości. Historia tego budynku
sięga XIII wieku, a jego mury noszą ślady wspólnego polskiego...

25.02.2019

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Berlinie i
wręczenie Nagrody Młodzieży
W celu budowania i umacniania dobrych relacji między młodzieżą z Polski i
Niemiec, posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
odbyło się w dniach od 14 do 15 lutego 2019 roku...

18.02.2019

Dotacje od Administracji Senatu ds. Kultury i Europy w ramach PartnerstwaOdry
Projekty na terytorium Partnerstwa-Odry, które mogą wnieść znaczący wkład w ożywioną oraz długotrwałą
współpracę między regionami po obu stronach Odry, mogą ubiegać się o dotację...

06.02.2019

50. rocznica założenia Instytutu Polskiego w Lipsku
Od pięćdziesięciu lat Instytut Polski w Lipsku jest prawdopodobnie
najważniejszą platformą polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej w
środkowych Niemczech. Oprócz prezentacji współczesnej...

01.02.2019

Polska Kafejka Językowa – miejsce spotkań, kultury i języków
Polska Kafejka Językowa w Berlinie-Pankow to miejsce spotkań i imprez dla
osób w każdym wieku i o różnym pochodzeniu, które chcą dowiedzieć się
więcej o sąsiedniej Polsce. Czy to będzie...

20.01.2019

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza
Mazowieckiego otwarty
Ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Prace
można zgłaszać do dnia 20. stycznia 2019 roku w następujących
kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz...

20.01.2019

Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania
młodzieży
Stowarzyszenie HochDrei oraz Fundacja BEZLIK (Mikuszewo) oferują szkolenie dla osób prowadzących
polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży, które odbędzie się od 2 do 7 lutego...

18.01.2019

Klub Polskich Nieudaczników
Klub Polskich Nieudaczników jest właściwym miejscem dla wszystkich, którzy
potrafią traktować życie z poczuciem humoru. Klub został założony w 2001
roku przez polskich artystów...
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