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i  miejscach międzykulturowych spotkań w Powiecie Pomorze Przednie 

– Greifswald.

Ta broszura informacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych nauką języków 

oraz rodziców dzieci, które uczą się lub chcą się nauczyć języka polskiego. Daje ona 

krótki przegląd ofert związanych z nauką języka polskiego w przedszkolach, w szko-

łach ogólnokształcących i w placówkach edukacji dorosłych w Powiecie Pomorze 

Przednie – Greifswald. 
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1. Słowo wstępne

Wielojęzyczność jako szansa 
– życie i nauka w europejskim regionie przygranicznym!

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy,

wielu ludzi w naszym regionie postrzega otwarcie granicy i intensyfikujące się kontakty 

z krajem sąsiada Polską jako ubogacenie osobistego i zawodowego życia. Możliwość 

wykorzystania ofert po tamtej stronie granicy czyni region bardziej różnorodnym i atra-

kcyjnym pod wieloma względami. Wymiana na licznych płaszczyznach jest intensy-

fikowana; krok po kroku powstaje wspólna przestrzeń kulturowa z własną, odrębną, 

europejską tożsamością.

Szanse regionu przygranicznego istnieją również w dziedzinie gospodarki i widać je 

w możliwościach zawodowego rozwoju jednostek. Wspieranie wielojęzyczności jako 

katalizatora wzrostu, zdolności zatrudnienia i konkurencyjności ma wewnątrz Unii 

Europejskiej ważne polityczne znaczenie. Wyrazem tego jest sformułowanie euro-

pejskiego celu edukacyjnego: ,,Język ojczysty plus dwa''. Każdy obywatel Europy 

powinien oprócz swojego języka ojczystego rozumieć dwa inne języki obce, powinien 

też czytać, mówić i pisać w tych językach. Komisja Europejska zaleca, aby przy wyborze 

języków obcych preferować język regionalny, język mniejszości narodowej lub język 

sąsiada.

Inaczej niż przy nauce tradycyjnie wybieranych języków obcych, uczenie się języka 

sąsiada ma też taką zaletę, że umiejętności zdobyte w przedszkolu, szkole i placówkach 

kształcących dorosłych mogą być zastosowane od razu w trakcie transgranicznych 

projektów, kontaktach zawodowych i oczywiście na codzień.

Aktualne badania dowodzą, że wcześnie rozpoczęta i prowadzona ciągle nauka języka 

obcego wspomaga u dzieci nie tylko uczenie się innych języków obcych, lecz także 

opanowanie własnego języka ojczystego. Dzieciom, które są wychowywane w środo-

wisku wielojęzycznym, łatwiej jest obcować z innymi kulturami i językami, staje się to 

dla nich oczywistością. 
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Powiat Pomorze Przednie - Greifswald daje te niepowtarzalne szanse uczenia się 

języka sąsiada. Przybliżanie języka polskiego i kultury polskiej zaczyna się w wybra-

nych placówkach już w wieku przedszkolnym. Dzieci i uczniowie/uczennice mogą 

tutaj uczyć się odpowiednio wcześnie języka sąsiada, z możliwością kontynuacji 

nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w wybranych miejscowo-

ściach – w bezpośrednim kontakcie z językiem i kulturą kraju sąsiada. Nauka języka 

polskiego może być kontynuowana w placówkach edukacyjnych dla dorosłych i na 

uniwersytecie Greifswald. 

Jako powiat stawiamy sobie ważne zadanie w tym zakresie, chcemy zoptymalizować 

istniejące już oferty nauki i dalej je rozbudowywać. 

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do odkrywania naszego regionu jako 

edukacyjnej przestrzeni nabywania wielojęzyczności i wykorzystania niepowtarza-

lnej możliwości uczenia się języka sąsiada w przedszkolach i szkołach, w placówkach 

kształcenia zawodowegoi ustawicznego dla siebie i dla swoich dzieci. 

Ta broszura pomoże Państwu w dokonaniu dobrego wyboru.

Dlaczego warto wcześnie rozpoczynać 
naukę języków obcych 

Umiejętność przyswajania więcej niż jednego języka jest naturalną umiejętnością. 

Człowiek może uczyć się nowych języków przez całe życie. Dzieci nie będą więc 

nadmiernie przeciążone nauką drugiego lub kolejnych języków.

Akurat małym dzieciom nauka kilku języków równocześnie przychodzi bardzo łatwo. 

Dzieci nie potrzebują w tym celu specjalnych lekcji języka, ponieważ uczą się języków 

intuicyjnie i podczas zabawy z łatwością.

Wczesne wychowanie wielojęzyczne wspiera dziecko nie tylko w uczeniu się języka 

obcego, ale wspomaga także uczenie się własnego języka ojczystego i pobudza cały 

kognitywny rozwój dziecka.

Dzieci odczuwają przyjemność i stałą motywację do uczenia się czegoś nowego. 

Mniej boją się popełniać błędy i uczą się bez niepotrzebnych obciążeń.

W regionie przygranicznym dzieci mają możliwość 

szybko skonfrontować swe umiejętności językowe 

w codziennych sytuacjach, odczuwają przyjemność 

z ich zastosowania. Dzięki pozytywnym przeżyciom 

związanym z praktycznego ich wykorzystania 

wzrasta motywacja do dalszego uczenia się tego 

języka

Dzieci uczą się doceniać wartość spotkań i doświad-

czeń, które wykraczają poza ich własną kulturę 

i język, nabywają przez to ważne umiejętności 

międzykulturowe i społeczne. 

Z tego powodu intensywne językowe wsparcie 

powinno zaczynać się możliwie wcześnie. Wielojęzy-

czność jest szansą dla rozwoju Państwa dziecka. 
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2.Język polski w przedszkolach 
w Powiecie Pomorze Przednie - Greifswald

Język polski nauczany jest w wybranych przedszko-

lach w Powiecie Pomorze Przednie - Greifswald. 

W większości są to przygraniczne przedszkola, które 

oferują nauczanie języka polskiego poprzez wspólną 

zabawę dzieci w trakcie spotkań. Celem najważniej-

szym jest przybliżenie obcej kultury i języka w trakcie 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi z polskiej 

placówki. Przedszkola oferują też naukę języka 

polskiego przy pomocy piosenek, bajek, krótkich 

opowiadań i rymowanek z ukierunkowanym 

słownictwem.

Łącznie 14 szkół w Powiecie Pomorze Przednie - Greifswald oferuje naukę języka 

polskiego: z tego cztery szkoły podstawowe, pięć szkół regionalnych, cztery gimnazja 

i jeden zespół szkół ogólnokształcących.

Przedszkola z językiem polskim

Przedszkole

KiTa „Storchennest“

Große Kirchenstraße 43

17309 Pasewalk

Metoda nauki języka 

Metoda spotkań – wspólna zabawa z partnerem.

Regularne spotkania i projekty z polskim 

przedszkolem partnerskim

Metoda spotkań – wspólna zabawa z partnerem.

Regularne spotkania i projekty z polskim 

przedszkolem partnerskim

KiTa „Stadtmitte“

Kastanienallee

17373 Ueckermünde

KiTa „Pusteblume“

Stettiner Tor 6

17328 Penkun

Metoda spotkań – wspólna zabawa z partnerem.

Regularne spotkania i projekty z polskim 

przedszkolem partnerskim

KiTa „Ahlbecker Inselspatzen“

Lindenstraße 112 A

17419 Ahlbeck

Metoda zadania – nauka piosenek, bajek, rymowanek

i metoda spotkań - wspólna zabawa z partnerem

Nauka języka poprzez zabawę

Regularne spotkania i projekty z polskim 

przedszkolem partnerskim

KiTa „Randow-Spatzen“

Am Wiesengrund 45 a

17321 Löcknitz

Metoda spotkań – wspólna zabawa z partnerem.

Regularne spotkania i projekty z polskim 

przedszkolem partnerskim

3. Język polski w szkołach

Lokalizacje szkół z możliwością uczenia się języka polskiego w trybie ciągłym 

od przedszkola do matury i klasy dwujęzyczne:

Na wyspie Uznam
Na podstawie umowy o współpracy między szkołami na wyspie Uznam i w Świnoujściu 

rozwinęła się specyficzna ścieżka niemiecko-polskiej edukacji, która umożliwia naukę 

języka polskiego, jako języka obcego, od przedszkola, poprzez szkołę podstawową aż 

do szkoły ponadpodstawowej. Projekty realizowane są w ramach współpracy 

wybranych niemieckich i polskich placówek. Ich oferta obejmuje – w zależności od 

rodzaju placówek – wspólne lekcje, projekty czy regularne spotkania i wzbogaca 

szkolne metody nauczania języków obcych po obu stronach granicy.

Przedszkole „Inselspatzen“

Nauczanie języka polskiego poprzez komunikowanie się z wychowawczynią 

posługującą się polskim jako językiem ojczystym.

W przedszkolu dzieci uczą się języka polskiego w trakcie zabawy w naturalny sposób.

Współpraca z polskim partnerskim przedszkolem umożliwia międzykulturowe 

spotkania.

Szkoła Podstawowa w Heringsdorf  „W starej remizie“

Szkoła podstawowa bierze udział w programie dwujęzycznym „Spotkanie znaczy 

Begegnung“. 

Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci już od pierwszej klasy zdobywają dobrowolnie, 

w trakcie zabawy i bez trudu praktyczne, podstawowe umiejętności w zakresie języka 

polskiego, poprzez odgrywanie codziennych scenek z panią posługującą się językiem 

polskim jako językiem ojczystym.

Każda grupa zajęciowa ma współpracującą z nią grupę partnerską w kraju sąsiada, 

z którą spotyka się regularnie. Lekcje języka służą przygotowaniu się do tych spotkań.

W ciągu roku szkolnego organizowane są spotkania z uczniami polskiej placówki 

partnerskiej, podczas których lekcje i czas wolny są organizowane wspólnie.
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Europejski Zespół Szkół na Wyspie Uznam 

Szkoła regionalna (klasy 5 – 10, uczniowie po klasie 9 kończą szkołę ogólnokształcącą 
i podejmują naukę zawodu, albo w klasie 10 przygotowują się do egzaminu „mała 
matura”).

Język polski nauczany jest na zajęciach pozalekcyjnych w ramach oferty „szkoła 

całodniowa”, na etapie przygotowania się uczniów do wyboru ścieżki dalszej 

edukacji (klasy 5-6).

Język polski może być wybrany jako drugi język obcy od klasy 7.

Organizowane są regularne spotkania i projekty szkolne z partnerską placówką 

w Świnoujściu.

edukacja w szkole kończy się egzaminem maturalnym) – niemiecko-polski profil 
kształcenia w Ahlbeck i Świnoujściu

Gimnazjum (klasy 7 – 12, łączy polskie gimnazjum i liceum ogólnokształcące, 

Język polski jako drugi język obcy od 7 klasy z możliwością uczenia się tego języka

do klasy 12 i wybrania polskiego jako przedmiotu maturalnego.

Wspólne projekty i uroczystości szkolne ze szkołą partnerską w Świnoujściu 

wspierają naukę języka i nabywanie kompetencji międzykulturowych.

W mieszanych niemiecko-polskich grupach odbywają się w klasach 8 i 9 (2 i 3 klasa 

gimnazjum) w wybrane dni tygodnia wspólne lekcje wybranych przedmiotów 

(przyrodniczych lub społecznych).

Löcknitz

Główną zaletą miejscowości jest koncentracja placówek edukacyjnych różnych 

typów: od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, szkołę regionalną aż do 

gimnazjum oraz współpraca partnerska ze szkołami w Polsce, w celu wzbogacania 

szkolnych metod nauczania oraz nabywania kompetencji międzykulturowych. 

W szkołach regionalnych i w gimnazjum nauczany jest język polski.

Przedszkole „Randow-Spatzen“

partnerstwo z polskim przedszkolem, organizowanie wspólnych spotkań i projektów.

partnerstwo z polską szkołą, organizowanie wspólnych spotkań i projektów. 

Szkoła podstawowa w Löcknitz „Am See“.

Szkoła regionalna w Löcknitz

język polski na zajęciach dodatkowych na etapie przygotowania się uczniów do 

wyboru ścieżki dalszej edukacji (klasy 5-6) i jako drugi język obcy od klasy 7, 

współpraca partnerska z polską szkołą, wspólna organizacja spotkań i projektów.

Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz 

Duży odsetek uczniów uczy się języka polskiego jako drugiego języka obcego od 

klasy 7. Język polski może być wybrany jako przedmiot maturalny.

Polscy uczniowie ze szkoły partnerskiej w Policach mogą uczęszczać do Niemiecko-

Polskiego Gimnazjum od 7 klasy. Mają możliwość uzyskania niemieckiego

i polskiego świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów (Abitur i matura).

Nauka w niemiecko-polskich klasach wspiera nauczanie języka i nabywanie 

kompetencji międzykulturowych uczennic i uczniów. 

Intensywna współpraca z polską szkołą partnerską w Policach z regularnymi 

spotkaniami i projektami.

Szkoła przygotowująca do samodzielnego życia „Randow-Schule“

partnerstwo z polską szkołą, organizowanie wspólnych spotkań i projektów. 
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Szkoły z językiem polskim 

Typ szkoły Metoda nauki języka

SZKOŁY PODSTAWOWE 

SZKOŁY REGIONALNE 

SZKOŁY REGIONALNE 

Grundschule Zinnowitz

Dannweg 13

17454 Zinnowitz

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

Grundschule Heringsdorf 

„Zur alten Feuerwehr“

August-Bebel-Straße 3

17424 Ostseebad Heringsdorf

Koło zainteresowań w ramach programu 

dwujęzycznego „Spotkanie znaczy 

Begegnung“

Grundschule Neuenkirchen

Wampener Straße 1 a

17498 Neuenkirchen

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

Grundschule Benz

Kirchstraße 19

17429 Benz

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

Regionale Schule Pasewalk 

„Arnold Zweig“

Pestalozzistraße 25

17309 Pasewalk

Regionale Schule Löcknitz

Am See 9

17321 Löcknitz

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

i język polski jako drugi język obcy

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”i język 

polski jako drugi język obcy od klasy 7.

Europäische Gesamtschule Insel Usedom

(Regionaler Schulzweig)

Lindenstraße 112

17419 Seebad Ahlbeck

Regionale Schule Eggesin 

„Ernst-Thälmann“

Luckower Straße 6 a

17367 Eggesin

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

i język polski jako drugi język obcy

Język polski jako drugi język obcy 

od klasy 7.

Regionale Schule Penkun

Stettiner Tor 4

17328 Penkun

Koło zainteresowań - zajęcia pozalekcyjne 

w ramach oferty „szkoła całodniowa”

GIMNAZJA

Europäische Gesamtschule Insel Usedom

(Gymnasialer Schulzweig)

Lindenstraße 112

17419 Seebad Ahlbeck

Język polski jako drugi język obcy 

od klasy 7.

Język polski jako drugi język obcy 

od klasy 7.

Język polski jako drugi język obcy 

od klasy 7.

Język polski jako drugi język obcy 

od klasy 7.

Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz

Friedrich-Engels-Straße 5-6

17321 Löcknitz

Greifen-Gymnasium Ueckermünde

Apfelallee 2

17373 Ueckermünde

Gymnasium Pasewalk

Grünstraße 63

17309 Pasewalk

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYCH

Integrierte Gesamtschule 

„Freie Schule Zinnowitz“

Dannweg 15

17454 Zinnowitz

Koło zainteresowań – oferta zajęć 

uzupełniających (profilowanych).
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Powody, dla których warto uczyć się języka polskiego 
w trakcie zdobywania wykształcenia, 
zawodu i w życiu codziennym.

Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec. Umie-

jętność mówienia po polsku jest więc prawdziwym atutem na rynku pracy. Język 

polski coraz częściej wykorzystany jest zawodowo w firmach, które działają w Polsce, 

prowadzą handel z Polską lub są partnerem niemieckim w imporcie polskich 

towarów.

W regionie przygranicznym znajomość języka polskiego jest pożądana w wielu 

dziedzinach pracy: na kolei, w turystyce, w przygranicznych oddziałach banków, 

w służbach ratunkowych na wypadek katastrof, wodnych służbach ratunkowych lub 

w administracji gmin i powiatu. 

Znajomość języka polskiego jako unikatowa propozycja! Stosunkowo niewielu 

Niemców mówi po polsku. Niemieccy pracodawcy są jak dotąd zdani prawie wyłą-

cznie na pracowników polskiego pochodzenia.

Może byli już Państwo w Polsce i nawiązali tam przyjaźnie? Może chcielibyście 

Państwo podczas następnego spotkania zaskoczyć swoich przyjaciół tym, że znają 

Państwo trochę słów po polsku? 

Może chcieliby Państwo studiować jeden czy dwa semestry w Polsce i potrzebują 

w tym celu solidnych umiejętności językowych?

Może są Państwo zaangażowani w niemiecko-polskim partnerstwie miast i chcą 

w końcu teraz nauczyć się języka polskiego?

4. Język polski w placówkach 
dokształcających

Powiat Vorpommern-Greifswald

Oprócz Zjednoczonych Uniwersytetów Ludowych Pomorze Przednie - Greifswald 

z siedzibami w Greifswaldzie, Anklam, Wolgast i Pasewalku również Krajowy Zakład 

Kształcenia Dorosłych Meklemburgii – Pomorza Przedniego z siedzibą na wyspie 

Uznam oferują naukę języka polskiego dorosłym. 

Kursy języka polskiego jako oferta uzupełniająca wykształcenie

Zjednoczone Uniwersytety Ludowe Pomorze Przednie – Greifswald, siedziba w Pasewalku 

Vereinigte Volkhochschulen Vorpommern-Greifswald, Geschäftsstelle Pasewalk,

An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk

Kursy językowe

Osiągnięty poziom umiejętności 
językowych zgodnie z europejskim 

systemem opisu kształcenia 
językowego (esokj)

oferta językowa dla dorosłych 

kurs języka polskiego – nauka w tandemie A1-B1

język polski w zawodzie

Kursy językowe z zajęciami w grupach 

dwuosobowych (w tandemie) 

i intensywne kursy w Polsce 

(w razie potrzeby) 

B1-B2

coroczne szkoły letnie języka polskiego 

i polskiej kultury A1-B1

Zjednoczone Uniwersytety Ludowe Pomorze Przednie – Greifswald, siedziba w Anklam 

i Wolgast Vereinigte Volkhochschulen Vorpommern-Greifswald, Geschäftsstelle Anklam, 

Wolgast, Mühlenstraße 8 d, 17389 Anklam, www.volkshochschule-ostvorpommern.de

kursy języka polskiego dla dorosłych A1
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Wolgast, Mühlenstraße 8 d, 17389 Anklam, www.volkshochschule-ostvorpommern.de

kursy języka polskiego dla dorosłych A1
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Kursy językowe

Osiągnięty poziom umiejętności 
językowych zgodnie z europejskim 

systemem opisu kształcenia 
językowego (esokj)

kursy języka polskiego dla dorosłych A1

kursy języka polskiego dla dorosłych A1-A2
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Krajowy Zakład Kształcenia Dorosłych Meklemburgii – Pomorza Przedniego 

z siedzibą na wyspie Uznam, Ländliche Erwachsenenbildung Usedom (LEB)

Stolper Straße 3, 17406 Usedom, www.mv.leb.de

5. Kursy języka polskiego i kierunki studiów 
na uniwersytecie im. Ernsta Moritza-Arndta 
w Greifswaldzie

Instytut Slawistyki, Katedra Wschodniej i Zachodniej Filologii Słowiańskiej 

Institut für Slawistik, Lehrstuhl für Ost- und Westslawische Philologie

Domstraße 9/10, 17489 Greifswald

www.phil.uni-greifswald.de/philologien/ifp/slawistik.html

OFERTA STUDIÓW

OFERTA STUDIÓW

OPIS

OPIS

SPOSÓB UKOŃCZENIA

SPOSÓB UKOŃCZENIA

Kursy języka polskiego

poziom A1-C2 

treści ogólnojęzykowe certyfikaty

certyfikat

Polonicum 2-semestralne studium 

uzupełniające

treści: język polski

kulturoznawstwo

fakultatywne dodatkowe 

kwalifikacje do studiów 

specjalistycznych 

z egzaminem końcowym

roczne uzupełniające studium 

po Polonicum we współpracy 

ze Szkołą dla Dorosłych 

im. Alfrieda Kruppa 

w Greifswaldzie 

Studia nauczycielskie 

– język polski w gimnazjum

międzynarodowa, polonijna 

szkoła letnia

treści: współczesna literatura 

i współczesna kultura Polski

treści: 

• język polski, 

literatura polska, • 

• kulturoznawstwo,

• dydaktyka języka polskiego

okres: 

• sześć semestrów 

  z trzymiesięcznym pobytem 

  w Polsce 

Studia kończą się pierwszym 

egzaminem państwowym 

na stanowisko nauczyciela 

w gimnazjum

Studia nauczycielskie 

– język polski w szkole 

regionalnej

patrz nauczyciel języka 

polskiego w gimnazjum

Studia kończą się pierwszym 

egzaminem państwowym 

na stanowisko nauczyciela 

w szkołach regionalnych

Tytuł Licencjata Slawistyki 

Bachelor of Arts Slawistik

(język polski)

treści: 

• język polski, 

• literatura polska, 

• polska historia i polityka

• kulturoznawstwo,

• dydaktyka języka polskiego

okres: 

• sześć semestrów 

  z trzymiesięcznym pobytem 

  w Polsce

Egzamin licencjacki 

Tytuł Magistra Slawistyki 

Magister of Arts Slawistik

(język polski)

treści: 

• język polski, 

• literatura polska, 

• polska historia i polityka

• kulturoznawstwo,

• dydaktyka języka polskiego

okres: 

• cztery semestry 

  po zdanym egzaminie 

  licencjackim

Egzamin magisterski 

składa się z egzaminów 

przewidzianych programem 

studiów z poszczególnych 

modułów i pracy 

magisterskiej.

• rozprawa naukowa

Powiat Vorpommern-Greifswald
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6. Placówki pozaszkolne zajmujące się 
współpracą polsko-niemiecką

Placówka Kontakt

Schronisko Młodzieżowe Ueckermünde 

„Nad Zalewem Szczecińskim“

Jugendherberge Ueckermünde 

„Am Stettiner Haff“

Herbergsstraße 1 / 17373 Ueckermünde-Bellin

http://ueckermuende.jugendherbergen-mv.de 

(strona także po angielsku)

Międzynarodowy Ośrodek Edukacji 

i Spotkań Młodzieży Golm

Jugendbegegnungs- 

und Bildungsstätte Golm

Dorfstraße 33 / 17419 Kamminke

www.ijbs-golm.de/index.html

Europejskie Centrum Młodzieżowe 

Zamek Rothenklempenow

Europäische Jugendwerkstatt 

Schloss Rothenklempenow

Schlossstraße 2 / 17321 Rothenklempenow

Zamek Bröllin

Schloss Bröllin

Bröllin 3 / 17309 Fahrenwalde 

www.broellin.de

Młodzieżowe Centrum Spotkań 

„Nad Jeziorem Kutzow“

Jugendbegegnungsstätte 

„Am Kutzow-See“

wen gGmbH / 17321 Plöwen

www.kutzow-see.de

Centrum Pedagogiki Doświadczalnej 

i Kształcenia na rzecz Środowiska

ZERUM – Zentrum für Erlebnispädagogik 

und Umweltbildung

Kamigstraße 26 / 17373 Ueckermünde 

www.zerum-ueckermuende.de

7. Linki do tematu Polska w regionie

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Meklemburgia – Pomorze Przednie

Deutsch-Polnische Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

www.deutsch-polnische-mv.de

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Pomorze Przednie

Deutsch-Polnische Gesellschaft Vorpommern e.V.

www.dpg-vorpommern.de

Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania

Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. 

www.pomerania.net

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

www.dpjw.org
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8. Osoby do kontaktu w administracji 
Powiatu Pomorze Przednie – Greifswald

Niemiecko – polska współpraca w dziedzinie edukacji

Deutsch-Polnische Bildungszusammenarbeit

Stabsstelle Kommunales Bildungsmanagement | Deutsch-Polnische Bildungszusammenarbeit

Demminer Straße 71-74

17389 Anklam

Tel.: 03834 8760-1403

E-Mail: Julia.Bartels@kreis-vg.de

Niemiecko – polskie projekty

Deutsch-Polnische Projekte

Stabsstelle Partnerschaften | deutsch-polnische Projekte und EU-Projekte

Demminer Straße 71-74

17389 Anklam

Tel.: 03834 8760-3070

E-Mail: Virginia.Paul-Walther@kreis-vg.de

Język polski w przedszkolach

Polnisch in Kindertagesstätten

Jugendamt Fachberatung | Fachaufsicht KiTa

Standort Pasewalk

An der Kürassierkaserne 9

17309 Pasewalk

Tel.: 03834 8760-2680

E-Mail: Birgit.Baumann@kreis-vg.de

Powiat Vorpommern-Greifswald

Notatki
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Landkreis Vorpommern – Greifswald

Tel.: 914328118, e-mail:sekretariat@policki.pl

Strona Internetowa: www.policki.pl

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW 

FONDS FÜR KLEINE PROJEKTE

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie 

/ Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)
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