
Kontakt

Polsko-Niemiecka  
Współpraca Młodzieży (PNWM):

Anna Lechowicz
koordynatorka projektu
e-mail: dziende@pnwm.org
tel.: +48 22 518 89 18

lub
biuro w Warszawie:
tel.: +48 22 518 89 10
biuro w Poczdamie:
tel.: +49 331 284 79 0

Dwa kraje, jeden cel

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
to międzynarodowa organizacja, która angażuje 
się na rzecz zbliżenia młodych ludzi z Polski i Nie-
miec przede wszystkim poprzez dotowanie spo-
tkań i wspólnych projektów w obu krajach. PNWM 
zapewnia także finansowe i merytoryczne wspar-
cie praktyk, seminariów doszkalających, podróży 
do miejsc pamięci oraz wydaje publikacje przydat-
ne podczas organizacji spotkań. 

Instytucje i młodzież

Zależy nam na tym, aby młodzież oraz instytucje 
partnerskie PNWM podejmowały wspólne inicjaty-
wy. Dlatego zapraszamy ministerstwa, firmy, fun-
dacje, partnerstwa oraz instytucje kulturalne i edu-
kacyjne do organizacji spotkań informacyjnych, dni 
otwartych, seminariów i innych imprez dla mło-
dzieży.

Niemcy 
o Polsce
Polacy 
o Niemczech

dzień.de | der-tag.pl



Niemcy o Polsce
Polacy o Niemczech

Materiały metodyczne, przykładowe scenariusze i pu-
blikacje do ściągnięcia ze strony internetowej PNWM.

Zapowiedź projektu na stronie internetowej PNWM, 
w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter), 
a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Możliwość współpracy z trenerem PNWM podczas 
planowania i organizacji projektu. 

Wsparcie PNWM

W związku ze specjalną edycją akcji dzień.de |  
der-tag.pl prosimy o uwzględnienie w projek-
tach motywów polsko-niemieckiej drogi do 
wolności. Do akcji zostaną włączone projekty,  
w których pojawi się 

temat wolności  
w kontekście 1989 roku. 

Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl odbędzie się

w dniach 1-17 czerwca 2014 roku. 
PNWM obejmie patronatem wszystkie projekty, 
zgłoszone za pomocą formularza elektronicznego
do 9 maja 2014 roku, a ich organizatorzy otrzyma-
ją gadżety dla uczestników. 

Kiedy?Polska – 24 września 1980 r. 
Zaczęło się od „Solidarności”: radość z powodu rejestracji 
związku zawodowego, który 4 czerwca 1989 roku odniesie 
zwycięstwo nad komunistami w pierwszych wolnych wybo-
rach do Sejmu i Senatu.  

Niemcy – 9 listopada 1989 r.
Upadek muru berlińskiego: ludzie wiwatujący na przejściu 
granicznym pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim. 

W roku 2014 świętujemy jubileusz 25-lecia wyda-
rzeń, których symbolami były Okrągły Stół w Pol-
sce i upadek muru berlińskiego w Niemczech. Z tej 
okazji PNWM zaprasza do wzięcia udziału w akcji 
Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.plAkcja Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (PNWM).

Od 2011 roku w Polsce i Niemczech. 

PNWM zaprasza młodzież i opiekunów 
z Polski i Niemiec do organizacji pro-
jektu o kraju sąsiada. Co

?

O formie projektu decydują jego orga-
nizatorzy, a pomysłodawcą powinna być 
przede wszystkim młodzież. Projekty 
powinny służyć popularyzacji wiedzy  
o Niemczech i Polsce. 

Prezentacje, przedstawienia teatralne, 
wieczory filmowe, pikniki polsko-nie-
miecke itd. Ja

k?

Tutaj znajdą Państwo elektroniczny for-
mularz zgłoszeniowy, scenariusze pro-
jektów i bieżące informacje. 

Udział mogą wziąć wszy-
scy, którzy chcą przepro-
wadzić w swojej okoli-

cy projekt z udziałem młodzieży. Można zachęcić 
do współpracy partnerów i zorganizować wspólne 
przedsięwzięcie.

Szkoły, organizacje młodzieżowe, firmy, instytucje, 
partnerstwa polsko-niemieckie itp. 

Kto?

www.der-tag.pl


