IMPREZY I SPOTKANIA 2021
14. - 19.09.21

Zaproszenie na XIX Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży
Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań serdecznie zaprasza na XIX Polsko-Niemieckie Forum Wymiany
Młodzieży. Forum pod hasłem „Doświadczenia, perspektywy i innowacje współpracy...

02.09.21

Panel dyskusyjny online „30 lat Trójkąta Weimarskiego: jakie są perspektywy
integracji europejskiej?”
Z okazji 30-lecia Trójkąta Weimarskiego 2 września 2021 roku odbędzie się konferencja „30 lat Trójkąta
Weimarskiego: jakie perspektywy integracji europejskiej?”. Trójkąt Weimarski...

31.08.21

Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna w Szczecinie – Spojrzenie na
"Green Deal"
UUnia Europejska chce stać się neutralna klimatycznie do 2050 roku - tak postanowiła Komisja Europejska w
grudniu 2019 roku, przedstawiając tzw. European Green Deal. O tym, co ta decyzja oznacza...

26.08. - 01.09.21

Wymiana myśli, opinii i emocji na festiwalu 610 Berlin-Warszawa
610, tyle kilometrów dzieli Berlin i Warszawę. Choć pozornie ta odległość wydaje się duża, festiwal filmowy
610 Berlin Warszawa pokazuje, że dwa miasta łączą głównie blisko...

24.08. - 24.09.21

Wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” na stacji
w Wriezen
Polski były minister spraw zagranicznych, dyplomata i historyk Władysław Bartoszewski (1922-2015) wiele w
swoim życiu dokonał. To z czego był szczególnie dumny, co można uznać za dzieło...

22. - 25.08.21

Cyfrowa transformacja w sektorze budowlanym: Następny przystanek w
sąsiedniej Polsce
W dzisiejszych czasach cyfryzację i zmiany technologiczne można odczuć we wszystkich obszarach biznesu i
życia. Technologie, systemy i procesy, rosnące sieci międzybranżowe oraz rosnąca...

21.08. - 05.09.21

Krzyżowa-Music na żywo w Krzyżowej i na Dolnym Śląsku – muzyczne miejsce
spotkań ponad granicami i pokoleniami
Muzyka od zawsze łączy ludzi i kultury. Takim szczególnym miejscem gdzie możemy tego doświadczyć jest
Krzyżowa-Music. W dniach 21.08 - 05.09 w najpiękniejszych zakątkach Krzyżowej i na...

19.08.21

Jedna plaża - dwa kraje: Promenada Europy między Bansinem a Świnoujściem
obchodzi jubileusz
10 lat Promenady Europejskiej na wyspie Uznam! Najdłuższa w Europie nadmorska promenada obchodzi 19
sierpnia swoją rocznicę. Biegnie od Świnoujścia, aż do Uzdrowisk Cesarskich: Ahlbeck,...

17. - 18.07.21

Hackathon Partnerstwa Odry 2021
Kreatywne i zainteresowane osoby z różnych dziedzin spotkały się w dniach 17-18 lipca 2021 r. na Hackathon
Partnerstwa Odry. Podczas hackathonu 8 zespołów kreatywnych ludzi z różnych...

10.06.21

Zaproszenie na Forum Przedsiębiorców “Strategie gospodarcze w
Euroregionie POMERANIA” (online 10.06.2021)
Jak skutecznie kształtować przyszłość gospodarczą w Euroregionie POMERANIA? Wraz ze stworzeniem
„Koncepcji rozwoju i działań 2021-2030” powstał dokument strategiczny, który zawiera...

08.06.21

Wirtualny Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 8
czerwca 2021 r.: Aktualny rozwój w mieście Pasewalk
Wirtualny Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 8 czerwca 2021r.: Aktualny rozwój w
mieście PasewalkW Pasewalku i okolicach dzieje się wiele rzeczy, którymi chcielibyśmy...

08.06.21

Polsko-niemiecka konferencja ONLINE: EduFilharmonie - nowe wyzwania w
muzykoterapii
08-06-2021, 10:00Propagowanie pozytywnego wpływu sztuki na jakość życia jest jednym z głównych celów
funkcjonowania współczesnych instytucji kultury. Nabiera on szczególnego znaczenia po...

26.05.21

Transgraniczny marketing w mediach społecznościowych, 26.05.2021
Zapraszamy Państwa do udziału w trzecim spotkaniu z cyklu „Dynamiczna odsłona Twojej firmy – polska,
niemiecka, internetowa, skuteczna!”Seminarium poświęcone będzie transgranicznemu...

17.05. - 06.09.21

Prześlij jeszcze do 6 września: Podkast w ramach konkursu INTERREG V A
Jako pasjonat podcastów sam tworzysz reportaże? Na przykład o życiu na pograniczu polsko-niemieckim?
Jeśli zastanawiałeś się nad tym od dłuższego czasu, a może nawet masz już gotowy plik...

28.04.21

Zaproszenie na debatę online: Obraz kryzysu
Jak prasa polska i niemiecka pisała o kraju sąsiada w pierwszej połowie 2020 roku? 28 kwietnia 2021, godz.
14:00 W czasach mediów społecznościowych, fake newsów i populizmu...

23.03.21

Koło gospodarcze regionu metropolitalnego Szczecina - spotkanie online 23
marca 2021 roku
Po ponownym uruchomieniu spotkań w formacie online w lutym br. spotkania Koła gospodarczego znów
odbywają się regularnie. Ze względu na pandemię cykl "Koło gospodarcze od środka", podczas...

19.03.21

Konferencja cyfrowa „Język polski jako język pochodzenia“ |19 marca 2021 r.
Zaproszenie na konferencję cyfrową „Język polski jako język pochodzenia“ w
piątek, 19 marca 2021 r.Szanowni Państwo,Centrum Kompetencji i
Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) oraz Biuro...

17.03.21

Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych

czasach. Czego nauka i praktyka mogą się od siebie nauczyć?"
Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych czasach. Czego nauka i praktyka
mogą nauczyć się od siebie nawzajem?", która odbędzie się online poprzez platformę...

04.02.21

Konferencja w Zittau dot. budownictwa lekkiego i z tworzyw sztucznych - online
1. konferencja w Zittau dotycząca budownictwa lekkiego i z tworzyw sztucznych zgromadzi wirtualnie firmy z
regionu zainteresowane promującymi współpracę i innowację kontaktami transgranicznymi...

18. - 22.01.21

Intensywny kurs języka polskiego A2/B1 - stałość i dynamika standardów
komunikacji
Język jest równocześnie stały i dynamiczny. Te same schematy komunikacyjne obowiązują przez
dziesięciolecia, a jednocześnie aktualne wydarzenia społeczne i polityczne znajdują...
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