
 

                                          

 

WSPÓŁPRACA PARTNERSKICH SZKÓŁ  

POWIATÓW  

VORPOMMERN - GREIFSWALD I POWIATU POLICKIEGO 

   

Partnerskie szkoły: Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS) 

oraz Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz (EDPG) 

                                                                      

               Partnerskie szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów 

               Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Randow - Schule w Löcknitz 
              

                                                                   

Partnerskie szkoły: Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS)  

oraz David-Roentgen-Schule w Neuwied 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

 04.07.2014 r. Uroczystość pożegnania polskich i niemieckich abiturientów  

Po raz kolejny absolwenci EDPG w Löcknitz, po pomyślnie zdanych egzaminach 

maturalnych, (dla polskich uczniów także z przedmiotów polskich) pożegnali szkołę.  

4 lipca 2014 r., w EDPG w Löcknitz, odbyła się piękna, wzruszająca uroczystość pożegnania 

polskich i niemieckich abiturientów. 



  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemiec
kich_abiturientow-729.html 
 

 

 30.06.2014 r. Wycieczka do Gdańska poświęcona Solidarności 

Niemiecko-polska grupa 11-klasistów wyruszyła do Gdańska, by wziąć tam udział w 

projekcie poświęconym Solidarności. Razem prowadzili debaty, przygotowywali plakaty i 

scenki dotyczące tej tematyki. W małych niemiecko-polskich grupach wędrowali przez 

miasto i wykonywali powierzone im zadania, by lepiej poznać Gdańsk i jego historię. 

   

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=362 

 

 

 26.06.2014 r. Śmietnik Artystyczny dla Dyrektora Scherera 

Dnia 26.06.2014 r., odbył się w polickim Klubie Nauczyciela kolejny Śmietnik 

Artystyczny, który tym razem zadedykowany został zmarłemu dyrektorowi EDPG, Panu 

Gerhardowi Schererowi. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=357 

 

 
 11-18.06.2014 r. Polsko – Niemieckie warsztaty laboratoryjne z chemii 

Uczniowie ZS w Policach i partnerskiej szkoły EDPG w Löcknitz po raz pierwszy 

uczestniczyli we wspólnych warsztatach laboratoryjnych, zorganizowanych w ramach 

współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Wydziałem 

Technologii, Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemieckich_abiturientow-729.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/uroczystosc_pozegnania_polskich_i_niemieckich_abiturientow-729.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=362
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=357


    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_
dla_mlodziezy-697.html 
 

 

 19.05.2014 r. Młodzi Głosują w EDPG w Löcknitz 

Uczniowie ZS kontynuujący naukę w szkole w Löcknitz, podobnie jak uczniowie z Polic, 

wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Młodzi głosują" organizowanej przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W jej ramach uczniowie mieli możliwość oddania 

głosu na wybrany Komitet Wyborczy startujący w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-
651.html 

 

 

 19.05.2014 r. Spotkanie samorządów uczniowskich z Löcknitz i Polic  

W maju odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich, podczas którego uczniowie, 

oprócz udziału w grach integracyjnych, planowali wspólne działania w przyszłości.  

Na początku spotkania odbyły się zabawy, dzięki którym uczniowie z Polski i Niemiec 

poznali się lepiej oraz przełamali pierwsze lody.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_loc
knitz_i_polic-642.html 
 

 

 16.05.2014 r. Byliśmy obecni na "Polsko-Niemieckich Targach Pracy" w Policach  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_dla_mlodziezy-697.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_warsztaty_dla_mlodziezy-697.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-651.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_glosuja_w_gimnazjum_w_loecknitz-651.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_locknitz_i_polic-642.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_uczniowskich_z_locknitz_i_polic-642.html


Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował w dniu 16 maja "Polsko - Niemieckie 

Targi Pracy", które odbyły się w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół  

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczniowie klas drugich i trzecich poproszeni 

zostali o pomoc przy tłumaczeniach z języka polskiego na niemiecki o odwrotnie. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-
niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html 

 

 
 10.04.2014 r. Polsko – niemieckie spotkanie w Löcknitz 

 

Dnia 10 kwietnia 2014 r., miał miejsce projekt polsko-niemiecki, w którym uczestniczyli 

uczniowie klas pierwszych gimnazjum Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach i klas siódmych Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum  

w Löcknitz. Celem projektu była integracja uczniów obu szkół, a tematem przewodnim 

Święta Wielkanocne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko-niemieckie_spotkanie_w_locknitz-    
587.html 
 

 7-10.04.2014 r. Niemiecko-Polskie Warsztaty Ekologiczne w Lipiach 

 „Działaj szybko – ratuj środowisko“ – pod tym hasłem odbyły się w dniach 7.-10.04.2014 r. 

Niemiecko-Polskie Warsztaty Ekologiczne w Lipiach. 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=349 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_obecni_na_polsko-niemieckich_targach_pracy_w_policach-635.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko-niemieckie_spotkanie_w_locknitz-%20%20%20%20587.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko-niemieckie_spotkanie_w_locknitz-%20%20%20%20587.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=349


 04.04.2014 r. Dzień Otwarty ZS w Policach 

W piątek 4.04.2014 r., odbył się Dzień Otwarty w ZS w Policach. Część uczniów tej 

szkoły bierze udział w projekcie edukacyjnym, który umożliwia im naukę w EDPG  

w Löcknitz, oraz przygotowuje zarówno do niemieckich, jak i polskich egzaminów 

maturalnych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=274 

 

 

 10.02.2014 r. Zaproszenie na Winter Party  

Samorząd Uczniowski zaprasza Dyrekcję, Radę Rodziców, Nauczycieli, Pracowników,  

ale przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,  

jak i Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz na Winter 

Party!!! 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_winter_party-447.html 
 

 

 04.02.2014 r. I Spotkanie prymusów za nami... 

Były dyplomy, gratulacyjne, listy dla rodziców, pamiątkowe zdjęcia, brawa. Wyróżnieni 

zostali uczniowie EDPG w Loecknitz i ZS w Policach. 

 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_prymusow_za_nami__-479.html 
 

 

 20.03.2014 r. Ceremonia pożegnalna dyrektora EDPG Gerharda Scherera 

Dnia 20.03.2014 r. odbyła się ceremonia żałobna ku czci zmarłego Dyrektora EDPG.  

Na uroczystość tę przybyli, oprócz współpracowników, uczniów i nauczycieli, 

przedstawiciele świata polityki i gospodarki, by pożegnać zmarłego i towarzyszyć jego 

rodzinie w tych trudnych chwilach. 

 

 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=274
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_winter_party-447.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_prymusow_za_nami__-479.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=337 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_bli
sko-485.html 
 

 

 25.01.2014 r. Dzień Otwarty w EDPG 2014 

Szkoła Europejska Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz otworzyła swoje drzwi,  

by zaprosić „za kulisy” zainteresowanych uczniów i ich rodziców, by pokazać im, jak 

wygląda dzień powszedni w placówce. 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=331 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwartych_drzwi_w_locknitz-
448.html 

 
 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=337
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_blisko-485.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mozna_odejsc_na_zawsze_by_stale_byc_blisko-485.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=331
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwartych_drzwi_w_locknitz-448.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwartych_drzwi_w_locknitz-448.html

