IMPREZY I SPOTKANIA 2018
31.12.18

Wystawa "Oflag IV-C Colditz. Polscy jeńcy wojenni w niemieckiej niewoli
podczas II wojny światowej“
Oflag IV - to oficjalna nazwa obozu dla alianckich jeńców wojennych na zamku Colditz w czasie II wojny
światowej. Wszyscy miłośnicy historii mają możliwość do końca roku zobaczyć wystawę...

20.12.18

Polsko-niemiecki projekt „1918. Zapomniana granica. Europa między Berlinem
a Warszawą“
Wraz z zakończeniem I Wojny Światowej w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. W tym
samym roku ustanowiono prawie 2000-kilometrową granicę między Polską a Niemcami....

14.12.18

LiteraturPOLSKA – Pan Cogito – Andrzej Franaszek o Zbigniewie Herbercie
Na zakończenie cyklu literackiego LiteraturPOLSKA zorganizowano spotkanie z biografem Andrzejem
Franaszkiem, który przedstawi życie i twórczość Zbigniewa Herberta. Wieczór autorski zostanie...

12.12.18

5-letni jubileusz stowarzyszenia „Polki w Berlinie e.V“
Stowarzyszenie „Polki w Berlinie e.V.” obchodzi piątą rocznicę i zaprasza w dniu 12 grudnia 2018 r. do Berlina.
Program imprezy zawiera 5-letni przegląd wydarzeń dotyczących stowarzyszenia...

11.12.18

Prezentacja książki „Polskimi śladami w Niemczech”
W książce „Polskimi śladami w Niemczech”, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut)
prezentuje we współpracy z Federalną Agencją Edukacji Politycznej (Bundeszentrale...

07.12.18

Sympozjum: „Berlin – Karkonosze. Historia partnerstwa przestrzennego“
Karkonosze i Berlin łączy długotrwała współpraca partnerska. Kiedyś Karkonosze były jednym z
najpopularniejszych miejsc turystycznych wśród Berlińczyków. Wiele osób z Karkonoszy...

01.12.18

„Więcej niż tylko Smok Wawelski” – Warsztaty dla dzieci na temat polskich
bajek i baśni
Smok Wawelski terroryzował przed wiekami mieszkańców Krakowa. Każdy rycerz próbował nadaremnie
pokonać smoka. Dokonał tego dopiero szewczyk Skuba, który wypchał barana siarką. Głodny...

30.11. - 02.12.18

Polski rynek świąteczny w Poczdamie
Zwyczaje świąteczne z Polski można odkryć podczas pierwszego weekendu adwentowego w Poczdamie.
Organizowany przez Dom Historii Brandenburgii i Prusów, jarmark bożonarodzeniowy oferuje lokalne...

29. - 30.11.18

XV Jubileuszowa konferencja pt. „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec –
Świat Energii jutra”
XV Jubileuszowa konferencja na temat energetyki przygranicznej Polski i Niemiec odbędzie się w dniach 29. i
30. listopada 2018 roku w Sulechowie. Podczas sympozjum uczestniczy dowiedzą się jak...

29.11.18

„Przybyłem, zobaczyłem i odszedłem”- sympozjum poświęcone Henryku
Beresce
Henryk Bereska (1926 - 2005) był jednym z najbardziej wybitnych tłumaczy literatury polskiej na język
niemiecki. Jego tłumaczenia umożliwiły niemieckim czytelnikom dostęp do polskiej...

27.11.18

LiteraturPOLSKA - Wydanie specjalna z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę
W tym miesiącu cykl LiteraturPOLSKA poświęcony jest odzyskaniu niepodległości Polski w dniu 11 listopada
1918 r. Liczni polscy poeci tacy jak Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz oraz Wisława...

21. - 24.11.18

II Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

Szczecin - jako stolica województwa zachodniopomorskiego oraz aglomeracja miejska i ośrodek gospodarczy
o znaczeniu ponadregionalnym, stanowi ważne centrum dla stosunków polsko-niemieckich. W...

17. - 18.11.18

Dwa koncerty w ramach projektu „Zaufanie – Vertrauen“ w Berlinie
Zjednoczyć osoby z Niemiec i Polski poprzez muzykę – oto cel projektu studenckiego „Zaufanie – Vertrauen”,
który zostanie ponownie zrealizowany w dniach 17. i 18. listopada 2018 r. w...

16.11.18

„Algorytmy nowoczesności“ - wystawa w Polskim Instytucie w Berlinie
Wystawa „Algorytmy nowoczesności”, którą można zobaczyć do dnia 16 listopada 2018 r. w Instytucie Polskim
w Berlinie, przedstawia architekturę i urbanistykę II Rzeczypospolitej Polskiej...

16.11.18

Czytanie po polsku dla dzieci w Berlinie-Steglitz
Biblioteka im. Ingeborg Drewitz w Berlinie-Steglitz bierze udział w ogólnoniemieckim Dniu Czytania i
organizuje czytanie po polsku dla dzieci od 4 do 8 lat. Termin: 16.11.2018 o 17:30...

15.11.18

Czytanie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza
Polsko-niemiecki projekt literacki „Lektury“ organizuje w dniu 15 listopada 2018 r. czytanie fragmentów
„Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza z połączoną z dyskusją. Goście będą...

15. - 16.11.18

Międzynarodowa konferencja w Berlinie „100 lat polsko-niemieckiej polityki
(1918-2018)”
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. Harry Graf Kessler został mianowany
pierwszym ambasadorem Niemiec w nowo powstałej Rzeczypospolitej Polskiej. Od tego czasu...

15. - 24.11.18

XXI festiwal PolenmARkT w Greifswaldzie
Już po raz 21. miasto uniwersyteckie Greifswald zaprasza gości z całego świata na PolenmARkT - największy
festiwal polskiej sztuki i kultury w Niemczech. Odwiedzający mogą spodziewać się...

30.10.18

LiteraturPOLSKA - wieczór autorski z Mariuszem Wilkiem
Nareszcie znowu LiteraturPOLSKA: po czteromiesięcznej wakacyjnej przerwie, cykl literacki odbędzie się 30
października 2018 r. w Berlinie. Tym razem polski pisarz, dziennikarz i podróżnik...

29.10. - 04.11.18

Polskie filmy na 61. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i
Animowanych w Lipsku
Co roku festiwal „DOK” w Lipsku przedstawia najnowsze i najciekawsze filmy dokumentalne i animowane z
całego świata. Liczne pokazy filmowe, różnorodne warsztaty i konkursy sprawiają, że...

26.10.18

Teamwork-Dreamwork: Seminarium dla polsko-niemieckich partnerstw
szkolnych - Zgłoszenie uczestnictwa do 26.10.2018
W jaki sposób polscy i niemieccy nauczyciele mogą stać się „drużyną marzeń“ podczas wymiany szkolnej? W
trakcie tego seminarium Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dostarczy...

24.10.18

Wieczór autorski na temat „Jeszcze Polska nie zginęła – a może jednak?” w
Berlinie-Steglitz
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie organizuje wieczór autorski, podczas którego zostaną
przedstawione dwie najnowsze i najciekawsze książki na temat aktualnej sytuacji politycznej w...

19.10.18

5. Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna dla przedsiębiorców i producentów z
branży modowej w Berlinie
Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) zaprasza w ramach projektu networkingowego „Berlin
Poland 2016-19” do Berlina na giełdę kooperacyjna B2B w dniu 19 października 2018 r. Podczas...

06.10.18

Młodzież pisze wiersze / Jugend schreibt Gedichte“ - prezentacja
nagrodzonych wierszy w międzynarodowym konkursie literackim w Berlinie
Laureaci międzynarodowego konkursu literackiego „Młodzież pisze wiersze / Jugend schreibt Gedichte“
zaprezentują swoje prace w sobotę, 6 października 2018 roku w berlińskim Kulturbrauerei....

06.10.18

Polsko-niemiecki koncert projektu „Zaufanie – Vertrauen“ we Wrocławiu
Młodzi muzycy z Polski i Niemiec zaprezentują podczas wspólnego koncertu pierwsze wyniki projektu
zatytułowanego „Zaufanie – Vertrauen” w sobotę, 6 października 2018 roku. Celem tej...

04.10.18

Polsko-niemiecka konferencja ws. Wspólnej Koncepcji Przyszłości „WKP2030”
i oficjalne otwarcie konkursu na projekty flagowe
Drugie spotkanie sieciowe na temat realizacji „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego
Obszaru Powiązań - Wizja 2030” (WKP2030) odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku...

04. - 06.10.18

Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli z regionu Odry w Miśni
(Niemcy)
Od 4 do 6 października 2018 r. kadra nauczycielska z regionu Partnerstwa Odry będzie miała możliwość stać
się częścią największej, ogólnoeuropejskiej wspólnoty na rzecz nauczania i...

28.09.18

Debata w Berlinie na temat: „1918-2018: Miejsce historii. Zagadnienia
europejskie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości"
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czasopismo DIALOG we współpracy z
Federalnym Związkiem Towarzystw Niemiecko-Polskich opublikowało trzy książki na temat...

27. - 28.09.18

Sympozjum na Uniwersytecie Europejskim Viadrina na temat „Rozwoju miast w
Niemczech i w Polsce po 1945 r.”
W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Ministerstwo Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia organizuje dwudniowe sympozjum na temat „Rozwoju...

26. - 27.09.18

IV edycja Polish Tech Night w Berlinie
W celu stworzenia sieci kontaktów między polskimi start-upami z branży technologicznej i niemieckimi firmami
partnerskimi, odbędzie się czwarta edycja Polish Tech Night. Wydarzenie to...

19. - 20.09.18

II Saksońsko-Polski Dzień Innowacji we Wrocławiu poświęcony

„Personalizowanej biomedycynie i technice medycznej"
W celu promowania współpracy naukowej i nawiązania kontaktów między Wolnym Państwem Saksonii a
Rzeczpospolitą Polską, „II Saksońsko-Polski Dzień Innowacji” odbędzie się w dniach od 19...

19.09.18

Konferencja na temat „Inwestycji w infrastrukturze kolejowej w Polsce i
Niemczech“ w Berlinie
Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) oraz Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
(KNRBB) organizują wspólnie konferencję na temat „Inwestycji w infrastrukturze kolejowej w Polsce i...

07. - 08.09.18

PolenMobil na festynie miejskim organizowanym przez prezydenta Niemiec w
Pałacu Bellevue
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaprasza w dniach 7 i 8 września 2018 roku na festyn do Pałacu
Bellevue i parku zamkowego w Berlinie. Na festynie miejskim uhonoruje on zaangażowanie...

03. - 28.09.18

Wystawa w Lipsku: „Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas II
wojny światowej"
Wraz z inwazją wojsk niemieckich w Polsce rozpoczęła się 1 września 1939 r. II wojna światowa. 79 lat później
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z...

02.09.18

„Żniwa” - spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania w Berlinie
Spektakl „Żniwa” Polskiego Teatru Tańca z Poznania przedstawi powrót Odysa do domu w czasie żniw.
Spektakl nawiązuje do obrzędów towarzyszących żniwom oraz cyklu prac rolnych, natury i...

23. - 30.08.18

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd –
Pamięć – Pojednanie”
Wszystkie osoby, które dotychczas nie miały okazji odwiedzić wystawy „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd –
Pamięć – Pojednanie” w Berlinie, w żadnym wypadku nie powinny pominąć...

23.08.18

Komedia "Polska Wielkanoc" otwiera polsko-niemiecki festiwal filmowy

Spremberg
Od 23 do 26 sierpnia 2018 roku podczas festiwalu filmowego Spremberg zostaną przedstawione najbardziej
interesujące i zabawne filmy z różnych gatunków. Ta impreza kulturalna oferuje wszystkim...

16.08.18

Otwarcie festiwalu muzyki kameralnej Krzyżowa-Music
Uwaga miłośnicy muzyki klasycznej: festiwal muzyki kameralnej Krzyżowa-Music rozpoczyna się w czwartek,
16 sierpnia 2018 r w dolnośląskiej Krzyżowej. W tym roku koncert inauguracyjny...

16. - 30.08.18

Polsko-niemiecka wystawa o historii tułaczy: " Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów
nad Odrą”
Odkryjcie Państwo polsko-niemiecko-żydowski krajobraz i dziedzictwo kulturowe ziem nadodrzańskich!
Wystawę „Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą” można jeszcze zobaczyć w synagodze "...

12. - 18.08.18

Local in Global - Eco Summer Festival" - polsko-niemieckie spotkanie
młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju
Czym jest zrównoważony rozwój i w jaki sposób dotyczy naszego codziennego życia? W celu wzmocnienia
świadomości ekologicznej przyszłych pokoleń, Inicjatywa Kreisau e.V. organizuje letni...

06.08.18

Koncert wrocławskiego trio HuRaban w Lipsku
Pasja i muzyczna wirtuozeria spotkają się z folklorystycznymi dźwiękami z całego świata - Dolnośląskie trio
HuRaban zapewni Państwu niezapomniane doświadczenie muzyczne dzięki swym...

01. - 14.08.18

Wystawa "The Brain # 4 - Peaceful Garden" w Berlinie
Po trzech udanych edycjach interdyscyplinarny projekt artystyczny dla twórców gier wideo i gier
komputerowych „The Brain“ ("Mózg") będzie kontynuowany od 1 do 14 sierpnia 2018 roku w...

27.07.18

Zip-Zap 2018 – warsztaty z animacji językowej
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) organizuje wraz z różnymi instytucjami ds. młodzieży po
obydwu stronach Odry cykl warsztatów z zakresu animacji językowej, który odbędzie się...

25.07.18

"Między brzegami" – wieczór autorski na tratwie w Berlinie z późniejszą
dyskusją
Wieczór autorski odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r. w ramach programu o nazwie „Między brzegami“. Młoda
autorka Emilia Smechowska przeczyta swoją debiutancką powieść "Wir...

21.07.18

Redakcja poleca: koncert Laboratorium Pieśni w berlińskim kościele w centrum
Kreuzberga
Mistyczne dźwięki i polifoniczny śpiew, który powoduje gęsią skórkę - Laboratorium Pieśni opowiada historie
ze starej Europy Wschodniej reinterpretując folklorystyczne piosenki w nowej...

14. - 21.07.18

Polsko-niemieckie lato kulturalne „Express Yourself“ – ostatnie wolne miejsca
dla uczestników z Niemiec
„Express Yourself” – oto motto polsko-niemieckiego obozu letniego, który odbędzie się w dniach od 14 do 21
lipca 2018 r. w Werftpfuhl/ Werneuchen. Ośrodek edukacji młodzieżowej Kurt...

13. - 15.07.18

26. Kongres młodych ekspertów Europy Wschodniej w Lipsku
26. Kongres młodych ekspertów Europy Wschodniej odbędzie się w Lipsku w dniach od 13 do 15 lipca 2018
r. Konferencja ta oferuje młodym naukowcom możliwość omówienia prac...

12.07. - 31.08.18

Wystawa w Berlinie: „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć –
Pojednanie”
Działalność polskiego polityka i dyplomaty Władysława Bartoszewskiego zostanie zaprezentowana w
Berlińskim Ratuszu od 12 lipca 2018 r. Bartoszewski - jako były minister spraw zagranicznych i...

04.07.18

Konferencja regionalna nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polskoniemieckiego obszaru powiązań w Pasewalku
Ciąg dalszy konferencji regionalnych nt. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru
powiązań – Wizja 2030 (WKP 2030) odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 r. w Pasewalku....

30.06.18

Opera mydlana „Miasto przygraniczne“ w „Pociągu do kultury”
Spakuj swoją walizkę i spraw, aby podróż z Berlina do Wrocławia stała się niezapomnianą historią! Pociąg do
kultury zaprasza wszystkich odważnych na interaktywny spektakl pod tytułem...

26. - 28.06.18

XVII Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży w Regionie Przygranicznym
„Innowacyjne podejścia do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w obszarze orientacji zawodowej” – oto
hasło XVII Polsko-Niemieckiego Forum Wymiany Młodzieży, które odbędzie się w...

21.06.18

Fête de la musique w Instytucie Polskim w Lipsku
Wraz z astronomicznym rozpoczęciem lata w dniu 21 czerwca 2018 Lipsk stanie się sceną dla muzyki z całego
świata. 50 koncertów w 28 różnych miejscach sprawi ze siódma edycja Fête de la...

09.06.18

Polski Instytut bierze udział w berlińskiej Nocy Naukowców
W ramach „Długiej Nocy Naukowców” liczne instytucje naukowe z Berlina i Poczdamu otworzą swoje
zazwyczaj zamknięte drzwi i umożliwią wszystkim odwiedzającym wgląd w świat innowacji....

07. - 08.06.18

Spotkanie sieciowe w zakresie transgranicznego transportu kolejowego w
Poznaniu
W celu wzmocnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie technologii kolejowej, sieć kooperacji
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH i polski producenta pojazdów szynowych H. Cegielski...

06. - 07.06.18

XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów w Stralsundzie
Czy trzeba wymyślić Europę na nowo? Oto motto konferencyjne Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które w tym
roku poruszą zagadnienie dotyczące roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie...

04.06.18

Konferencja w Berlinie: „Zrównoważony rozwój na przykładzie polskich firm”
Europa startuje na zielono: W erze cyfryzacji i innowacji technologicznej, europejskie firmy coraz bardziej

Europa startuje na zielono: W erze cyfryzacji i innowacji technologicznej, europejskie firmy coraz bardziej
koncentrują się na inteligentnym i racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Wiele...

29.05.18

LiteraturPOLSKA - wieczór autorski z Łukaszem Jaroszem
W ramach cyklu LiteraturPOLSKA Łukasz Jarosz (ur. 1978) zabierze nas w literacką podróż po świecie poezji,
jednocześnie dając nam wgląd w swoją twórczość. W swoich wierszach autor...

24. - 25.05.18

Konferencja na temat finansowania unijnego dla polsko-niemieckich projektów
naukowych we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach
W celu wzmocnienia polsko-niemieckiej współpracy naukowej, Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję na...

19. - 22.05.18

Wycieczka do Kołobrzegu w ramach partnerstwa między Berlinem (dzielnica
Pankow) a Kołobrzegiem
Długotrwale partnerstwo łączy Berlin-Pankow i Kołobrzeg. W celu wzmocnienia kontaktów między dwoma
miastami, stowarzyszenie przyjaciół Kołobrzegu (Freunde Kolbergs e.V.) organizuje co roku w...

15.05.18

Otwarcie wystawy „Pizza z Polski - nowi sąsiedzi w starych domach“ w Königs
Wusterhausen
Wystawa "Pizza z Polski - nowi sąsiedzi w starych domach" rozpocznie się we wtorek, 15 maja 2018 roku w
Domu Kształcenia i Szkolenia Lothar Kreyssig w Königs Wusterhausen. Oficjalne otwarcie...

12. - 13.05.18

Dwudniowy festyn ludowy w Szczecinie: region partnerski Brandenburgia
Brandenburgia jest regionem partnerskim tegorocznego "Pikniku nad Odrą", który odbędzie się 12 i 13 maja w
Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego. Zgodnie z hasłem "Otwarte dla sąsiadów",...

27.04. - 04.05.18

Szkolenie dla animatorów międzynarodowych spotkań młodzieży (polskoniemiecko-francuskie)
Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i swoje doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia
międzynarodowych spotkań młodzieży, mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla...

25.04. - 02.05.18

filmPOLSKA zamieni Berlin w scenę polskiego kina
Zgodnie z hasłem "Berlin ogląda po polsku", festiwal filmPOLSKA zaprezentuje najnowsze i najciekawsze
produkcje filmowe polskiego kina. Liczne pokazy filmowe i różnorodne imprezy dodatkowe...

24.04.18

Polsko-niemiecka giełda współpracy dla małych projektów w Szczecinie
Wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy i trwały wpływ na strukturalny rozwój regionu przygranicznego:
oto cele polsko-niemieckiej giełdy współpracy, która odbędzie się w ramach...

24.04.18

LiteraturPOLSKA - wieczór autorski z Magdaleną Tulli
Cykl LiteraturPOLSKA przedstawia nam polską scenę literacką raz w miesiącu. Tym razem Magdalena Tulli
zaprezentuje swoje bestsellery.Magdalena Tulli (ur. 1955) mieszka w Warszawie i pracuje jako...

20.04.18

Wiosenne spotkanie w bibliotece - opowieści dla dzieci po polsku
Wraz z pojawieniem się wiosny biblioteka Steglitz-Zehlendorf chce zabrać gości w podróż do świata bajek i
baśni. Polonistka i pedagog Ewa Pawleta będzie czytać wybrane książki dla...

20.04. - 15.08.18

Wystawa „Ruch Utajony“ w Dreźnie
Niemiecki Instytut Filmów Animowanych przedstawia prace polskiego filmowca Piotra Kamlera w ramach
wystawy „Ruch Utajony“, trwającej do 15 sierpnia 2018 roku. Do twórczości artysty należą...

13.04.18

Szkolenie: Niemieckie prawo pracy dla polskich pracodawców
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego swoich pracowników. Jest to
szczególnie trudne, jeśli ma się do czynienia z obcym systemem prawnym. Z tego powodu...

06. - 08.04.18

Spektakl „Mury Hebronu” na podstawie powieści Andrzeja Stasiuka
Legendarny debiut „Mury Hebronu” (1992) Andrzeja Stasiuka zostanie po raz pierwszy wystawiony w formie
sztuki teatralnej w Berlinie. Inscenizację Elżbiety Bednarskiej można będzie zobaczyć w...

27.03.18

LiteraturPOLSKA - wieczór autorski z Andrzejem Sosnowskim
W ramach cyklu LiteraturPOLSKA Andrzej Sosnowski (ur. 1959) zabierze nas w literacką podróż po świecie
poezji, jednocześnie dając nam wgląd w swoją twórczość. Warszawski poeta,...

25.03.18

Nabór na polsko-niemiecki program dla młodych krytyków filmowych i
dziennikarzy
W ramach festiwalu filmowego filmPOLSKA młodzi dziennikarze z Polski i Niemiec będą mieli możliwość
uczestniczyć w pięciodniowych warsztatach krytyki filmowej.Podczas kursu uczestnicy będą...

24. - 25.03.18

Podróż berlińskiego senatora „Pociągiem do Kultury“ do Wrocławia
Dr inż. Klaus Lederer, odpowiedzialny za kulturę i zagadnienia europejskie w berlińskim senacie, odwiedzi
Wrocław w dniu 24 marca 2018 roku. Wizyta ta jest związana z rozpoczęciem sezonu...

22.03.18

Polsko-Niemiecki Dzień we Frankfurcie nad Odrą
Polska jest jednym z najważniejszych gospodarczych i handlowych partnerów dla firm z Brandenburgii. W
ramach polsko-niemieckiego dnia Izby Przemysłowo-Handlowej wschodniej Brandenburgii (IHK...

22. - 23.03.18

Wymiana kontaktów biznesowych (B2B) dla przedsiębiorców i producentów z
branży modowej w Łodzi
W ramach projektu Berlin Poland, Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) zaprasza na giełdę kontaktów B2B
w Łodzi. Podczas dwudniowego programu przedstawiciele berlińskich marek modowych i...

21. - 22.03.18

Partnerstwo-Odra zaprasza na konferencję tematyczną poświęconej ekonomii
zdrowia i opiece zdrowotnej w Greifswaldzie
Konferencja tematyczna poświęcona ekonomii zdrowia i opiece zdrowotnej odbędzie się w dniach 21-22
marca 2018 r. w Kolegium Naukowym Alfrieda Kruppa (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg) w...

16.03.18

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 200 wystawcami z całej Europy. W tym roku targi zostaną...

15. - 18.03.18

Lipsk czyta polską literaturę
Instytut Polski organizuje podczas targów książki w Lipsku wieczory autorskie z pisarzami i wydawcami, którzy
przedstawiają literaturę z Polski i o Polsce. Pośród kryminałów, powieści...

14.03.18

Forum w Berlinie na temat "Human resources - współpraca między zespołami
zdalnymi"
Jak członkowie zespołów z dwóch różnych krańców świata mogą ze sobą efektywnie współpracować?
Odpowiedzi na to pytanie dostarcza organizacja SIBB e.V. podczas spotkania informacyjnego...

13.03.18

Seminarium w Eberswalde: zatrudnianie polskich pracowników przez
niemieckie firmy
Bliskość granicy między wschodnią Brandenburgią a Polską umożliwia wielu niemieckim pracodawcom
rekrutację odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z sąsiedniego kraju. Duża część...

13.03.18

Wykład o rozwoju i wspieraniu śródlądowych dróg wodnych i transportu
rzeczno-morskiego na Odrze i w regionie Morza Bałtyckiego
Izba Handlu i Przemysłu Nowej Brandenburgii (IHK Neubrandenburg) we wschodniej Meklemburgii-Pomorzu
Przednim przedstawi koncepcję poświęconą tematowi "Projekt EMMA - znaczenie Odry i...

01. - 24.03.18

TRINITY TEST: Wystawa fotografii eksperymentalnej Georgii Krawiec w Berlinie
W projekcie TRINITY TEST niemiecko-polsko fotografka Georgia Krawiec (ur. 1972) zajmuje się kwestią
istnienia i nieistnienia Boga. W tym celu artystka przeprowadziła wywiady z niemieckimi i...

27.02.18

LiteraturPOLSKA - wieczór autorski z Tomaszem Różyckim

Tomasz Różycki (ur. 1970) jest poetą, eseistą i tłumaczem języka polskiego i francuskiego. Jego utwory zostały
opublikowane w tomikach poezji: "Księga obrotów" (2010) i "Litery" (2016). Jest...

17. - 22.02.18

Szkolenie w Poczdamie dla prowadzących polsko-niemieckie spotkania
młodzieży
Osoby, które chciałyby poszerzyć swoją praktyczną wiedzę w zakresie organizacji i przeprowadzania
międzynarodowych spotkań, mają okazję wziąć udział w seminarium w Poczdamie. Zarówno...

17. - 24.02.18

Spektakl „Some other things“ w Polskim Instytucie w Berlinie
Jaki jest związek człowieka z czasem, kształtem, przestrzenią i ruchem? Do tego zagadnienia nawiązują
Przemek Kamiński i Sonja Pregrad w swoim spektaklu „Some other things“, który...

14.02.18

Koncert walentynkowy w ratuszu Berlin-Zehlendorf
Z okazji święta zakochanych Stowarzyszenie międzykulturowych spotkań (Verein für Interkulturelle
Begegnungen e.V) zaprasza na romantyczny koncert walentynkowy z polską nutą w ratuszu...

01. - 28.02.18

Instalacja dźwiękowa „Bez tytułu (jeszcze tylko niewielki wysiłek)“ w Instytucie
Polskim w Berlinie
Paweł Kowzan (ur. 1980) przemawia w swojej instalacji dźwiękowej „Bez tytułu (jeszcze tylko niewielki
wysiłek)“ do czujności naszej percepcji słuchowej. Komunikaty są krótkie i...

30.01.18

Wieczór autorski z poetką Krystyną Dąbrowską
Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) jest poetką, eseistką i absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Jej utwory zostały opublikowane w zbiorach poezji „Biuro podróży”...

24. - 26.01.18

Polsko-niemiecka konferencja Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(EZR) w Zamku Trebnitz
Zamek Trebnitz organizuje od 24 do 26 stycznia 2018 konferencję na temat „Wspólne kształtowanie zmian –
wyzwania i potencjał edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EZR) w Polsce i...

01.01. - 28.02.18

Wystawa w Berlinie: „Bliskość Linii Prostej - Performatywność Awangardy“
Instytut Polski zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.
Ekspozycja trwająca do 28 lutego stwarza okazję do podążenia śladami wytyczonymi przez...

29.08.2021 - http://partnerstwo-odra.eu/imprezy-i-spotkania/2018

