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Cieszymy się, że bierzecie udział w dzień.de | der-tag.pl!
Razem ze swoją szkołą czy grupą przyłączcie się
do jubileuszowej akcji Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży (PNWM) #2gether4more!
Na czym to polega?
Podczas dzień.de | der-tag.pl zorganizujcie razem z lokalną społecznością
wspólną akcję, która pozwoli Wam wszystkim lepiej poznać Niemcy
i zmotywuje do zrobienia czegoś pożytecznego dla Waszego otoczenia.

Co to może być?
Zorganizujcie piknik rodzinny w Waszej miejscowości, na którym poznacie
tajniki kulinarne niemieckiej kuchni i przyrządzicie wspólnie smaczne
potrawy. Przygotujcie cykl wieczorków z niemieckim kinem w lokalnym
domu kultury. Zorganizujcie rajd rowerowy śladami polsko-niemieckiej
historii dla klubu seniora.
Puśćcie wodze fantazji i stańcie się częścią wielkiej polsko-niemieckiej
akcji młodzieży!

Jak to zrobić?
1. Zastanówcie się wspólnie, jak można zaprezentować sąsiedzki kraj
w Waszym środowisku i zrobić coś pożytecznego dla Waszego otoczenia.
2. Zorganizujcie akcję, która pozwoli Wam współdziałać z mieszkańcami.
3. Podzielcie się wrażeniami z projektu na zdjęciach i filmikach
na Instagramie i Twitterze.
4. Do postów o akcji dodajcie hasztag #2gether4more.
Jeśli zgłosicie się do udziału w kampanii, możecie otrzymać od nas gadżety,
które urozmaicą Waszą akcję i uatrakcyjnią zabawę.

Wir freuen uns sehr, dass ihr am Projekt dzień.de |
der-tag.pl teilnehmt! Wir laden euch, eure Schule
oder eure Gruppe zur Jubiläums-Kampagne
des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (DPJW) ein:
#2gether4more!
Worum geht’s?
Organisiert während des Projekts dzień.de | der-tag.pl zusammen mit
den Einwohnerinnen und Einwohnern vor Ort eine Aktion, bei der Ihr nicht
nur Polen besser kennenlernt, sondern gleichzeitig auch Euer lokales
Umfeld bereichert.

Was könnte das sein?
Organisiert ein Familienpicknick, bei dem Ihr angesagte polnische
Rezepte probiert und gemeinsam leckere Gerichte zubereitet. Veranstaltet
öffentliche Vorführungen mit polnischen Kinofilmen. Organisiert für ältere
Menschen eine Fahrradtour auf den Spuren deutsch-polnischer Geschichte.
Lasst Eurer Fantasie freien Lauf und macht mit bei der großen
deutsch-polnischen Jugendaktion.

Wie?
1. Gemeinsam überlegen, wie Ihr Deutschland in Eurem Umfeld
präsentieren und zugleich das öffentliche Leben bereichern könnt.
2. Thema und Form der geplanten Aktion wählen und die Aktion
in der näheren Umgebung ankündigen.
3. Aktion durchführen und Fotos bzw. Videos auf Instagram
und Twitter teilen.
4. Alle Posts mit dem Hashtag #2gether4more versehen.
Meldet Euch an, um bei uns kleine Geschenke zu bestellen – so wird Eure
Aktion noch bunter und attraktiver.

Po co to wszystko?
Z okazji 25. urodzin organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Od tylu lat dbamy o to, żeby promować współpracę polsko-niemiecką.
Przyłączcie się do naszego jubileuszu, aby pokazać, że razem można więcej
– #2gether4more. Zorganizujcie akcję promującą kraj sąsiada! Włączcie
w to mieszkańców swojej miejscowości i razem zróbcie coś pożytecznego
dla otaczającego Was świata!

Warum?
Anlass ist das 25. Jubiläum des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes.
So lange schon fördern wir die deutsch-polnische Zusammenarbeit.
Feiert mit uns und zeigt, dass man gemeinsam mehr erreicht
– #2gether4more.

Więcej informacji o kampanii znajdziecie na stronie
www.der-tag.pl

Mehr Informationen über die Aktion findet Ihr unter
www.dzien.de

Życzymy Wam dobrej zabawy podczas dzień.de | der-tag.pl!

Viel Spaß bei dzień.de | der-tag.pl!
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