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Rok 2016 to dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)  
czas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy ćwierćwiecze naszego istnienia.  
Jest to świetna okazja, aby pokazać światu, jak wyglądają dziś kontakty 
oraz wspólne działania Polaków i Niemców, a w szczególności młodzieży. 

Już prawie 100 000 młodych Polaków i Niemców wzięło udział w projekcie 
dzień.de | der-tag.pl, zainaugurowanym z okazji 20-lecia PNWM.  
Nie osiągneliśmy tego sami, lecz dzięki zaangażowaniu setek osób.  
Dlatego nasz jubileusz dedykujemy między innymi organizatorom dzień.de | 
der-tag.pl, a przede wszystkim młodym ludziom z obu krajów.

Polacy o Niemczech, Niemcy o Polsce

Zapraszamy młodzież i organizatrów dzień.de | der-tag.pl z do włączenia 
się w kampanię jubileuszową #2gether4more w dniach od 1 do 17 czerwca 
2016 roku. Będzie ona polegała na przeprowadzaniu przez młodzież 
i lokalną społeczność akcji promującej sąsiedzki kraj i motywującej do 
zrobienia czegoś pożytecznego dla swojego otoczenia. 

Kampania #2gether4more

Proste przesłanie urodzinowej kampanii PNWM brzmi „Razem (po) więcej!” 
– bo razem możemy sięgnąć po więcej, bo razem uda nam się zdziałać 
więcej, bo razem po prostu znaczy więcej!

Jak to zrobić? 

Młodzi ludzie powinni wspólnie zastanowić się, jak chcieliby zaprezentować 
Niemcy, włączając i angażując w to lokalne środowisko. Co ciekawego ma do 
zaoferowania nasz sąsiad? Dlaczego warto go bliżej poznać? Jak dzielić się 
tą wiedzą, robiąc coś pożytecznego dla swojego otoczenia?

Gdy już wybiorą temat akcji, muszą obmyślić jej formę. Może to być 
zorganizowanie rajdu rowerowego śladami polsko-niemieckiej historii dla 
lokalnego klubu seniora, przygotowanie pikniku, podczas którego zostaną 
wspólnie przyrządzone smakołyki niemieckiej kuchni czy zorganizowanie 
cyklu wieczorków z niemieckim kinem w miejscowym domu kultury. 
Wszystko pod hasłem #2gether4more”. Jedynym ograniczeniem jest 
wyobraźnia i kreatywność uczestników dzień.de | der-tag.pl!

ŚWIĘTUJMY RAZEM  
URODZINY PNWM! 

Na swojej stronie internetowej PNWM zaproponuje przykładowe metody 
pracy nad koncepcją i realizacją akcji. Sama inicjatywa leży po stronie 
młodych ludzi. Swoje działania powinni oni udokumentować na zdjęciach 
i filmach, a następnie opublikować je na Instagramie i Twitterze z dopiskiem 
#2gether4more. 

Wszystkie działania kampanii połączą się w Internecie w wielką wspólną 
urodzinową akcję! Wybrane z nich PNWM udostępni m.in. w swoich 
publikacjach.

Jak wziąć udział? 

Wystarczy wykonać cztery proste kroki:
1.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy online. 
2.  Zastanowić się nad treścią i formą planowanej akcji, a następnie włączyć 

w jej przygotowanie najbliższe otoczenie.
3.  Zrealizować wspólnie akcję i zaprezentować ją w sieci na Instagramie 

i Twitterze.
4.  W opisie postów dodać hasztag #2gether4more.

Zdjęcia i filmy z akcji można publikować również na fanpage’u PNWM  
na Facebooku. Prosimy o dodawanie #2gether4more w opisie.

Uczestnicy, którzy zgłoszą się do akcji, mają możliwość otrzymania od 
PNWM drobnych upominków z naszym logo. Dla zaakcentowania naszej 
wspólnej akcji, prosimy o uwiecznienie ich na zdjęciach i filmach.

Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2016 roku. 
 
Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie  
www.der-tag.pl 

#2gether4more – razem zdziałajmy więcej!

Kontakt: dziende@pnwm.org 

http://wiki.dpjw.org/webform/pl/node/191

