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, other, Social Sciences, Theater and Film Studies, Theology, Translation Studies, Economics
Miscellaneous

Jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy to powód do
świętowania: Polska i Niemcy są ze sobą tak ściśle związane pod względem politycznym, społecznym i
międzyludzkim jak nigdy dotąd. Wspólne polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub które
powstały w jego konsekwencji, jak choćby Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej czy Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zbudowały
na przestrzeni lat głębokie wzajemne zaufanie. Wymiar tego pozytywnego rozwoju uchodzi za wzór.Rok
jubileuszowy daje także pretekst to wybiegnięcia myślą naprzód, porozmawiania o przyszłym kształcie naszych
relacji oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań w obliczu wyzwań naszych czasów.
Program obchodów roku jubileuszowego obejmuje szerokie spektrum, począwszy od spotkań w ramach
międzypaństwowych formatów aż po mnogość projektów i imprez realizowanych na płaszczyźnie społecznej i
kulturalnej. Najważniejszymi wydarzeniami w wymiarze politycznym będą polsko-niemieckie konsultacje
międzyrządowe oraz wzajemne wizyty głów obydwu naszych państw. Bogaty własny program zaplanowały
ponadto instytucje polityczne oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność świadczy o tym,
jak bliskie i jak ważne są dzisiaj stosunki łączące obydwa nasze kraje.
W tym duchu zapraszamy wszystkich serdecznie do współtworzenia obchodów Polsko-Niemieckiego roku
jubileuszowego, tak by samemu stać się ich aktywną częścią.

Zachęcamy też do skorzystania przede wszystkim z możliwości nagłośnienia swoich imprez w ramach roku
jubileuszowego i wpisania ich do kalendarza wydarzeń online: http://25de.pl/wydarzenia.html
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