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I Dni Polsko-Niemieckie
na Uniwersytecie
Zielonogórskim
Po 10 edycjach Dni Niemieckich organizowanych corocznie przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, zmieniono formułę imprezy. Od
tego roku organizatorzy zapraszają na Dni Polsko-Niemieckie, które będą się odbywały po obu stronach Odry. Pierwsze startują już 11 października i potrwają do 29 października. W tym roku hasło przewodnie brzmi: Jak dobrze mieć
sąsiada.

__PROGRAM RAMOWY

I Dni Polsko-Niemieckich
na Uniwersytecie Zielonogórskim

_Piątek, 11.10.2013 r.

godziny przedpołudniowe: Akcja Jabłuszko;
Uczniowie ze szkół średnich roznoszą jabłka z polskimi
i niemieckimi flagami do najważniejszych instytucji
w mieście;

_Poniedziałek, 14.10.2013 r.

godz. 12.00 - WiMBP im. C. Norwida: wernisaż wystawy
Wycinanki Pani Eriki, warsztaty z wycinanką;

_Wtorek, 15.10.2013 r.

godz. 10.00 - WiMBP im. C. Norwida: spotkanie
z językiem niemieckim dla szkół podstawowych;
scenka Herr Gutenberg in Grünberg - Zespół Szkół
Ekologicznych i CKiJN UZ. Uczniowie wykonują
rysunki do bajek, zabawy z językiem niemieckim;
godz. 12.00 - Rektorat UZ: Konferencja prasowa, wykład
ambasadora RP w Berlinie Jerzego Margańskiego na
temat stosunków polsko-niemieckich;
godz. 13.15 - Rektorat UZ: wernisaż wystawy Plakat na I Dni Polsko-Niemieckie (autorami plakatów są
studenci Instytutu Sztuk Wizualnych UZ);

_Środa/Czwartek, 16/17.10.2013 r.
Teatr Lubuski: Seminarium
Studentów (BTU CS) z Cottbus
i UZ Dialog poprzez Sztukę.
Dom Harcerza: działania
w przestrzeni miejskiej,
wykłady
o polskiej i niemieckiej
sztuce współczesnej,
dyskusje o teatrze
i roli sztuki, udział w
spektaklu Siostrunie,
dyskusja po spektaklu,
udział
w zajęciach
z animacji kultury;
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_Piątek, 18.10.2013 r.

godz.18.00 - Muzeum Ziemi Lubuskiej: koncert
pieśni Richarda Wagnera, wykład Jak to z Wagnerem
było?

_Poniedziałek, 21.10. 2013 r.

Zielonogórskie przedszkola: Spotkania z językiem
i sztuką niemiecką;

_Wtorek, 22.10.2013 r.

Spotkania z językiem niemieckim i ze sztuką w trzech
zielonogórskich szkołach podstawowych;
Polsko-Niemieckie Seminarium z cyklu Ucz się języka
sąsiada – Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
oraz nauczyciele z przedszkoli we Frankfurcie/O i Forst;

_Środa, 23.10.2013 r.

godz.17.00 - WiMBP im. C. Norwida: pokaz filmu
Paczki solidarności – dyskusja;

_Czwartek, 24.10.2013 r.

Gimnazjum nr 2: akcja z polskoniemieckimi przysłowiami;
godz. 17.00 - Dom Harcerza: pokaz filmu
o zielonogórskiej, polsko-niemieckiej historii miłosnej;

_Wtorek, 29.10.2013 r.

Polsko-Niemiecka Konferencja z cyklu: Ucz się języka
sąsiada, (organizator: Zespół Szkól Ekologicznych
w Zielonej Górze) w Cottbus.

red.

