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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 2014/2015 

 

 02.-05.07.2015 r. Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych 

Osiem teatralnych zespołów amatorskich z Polski i z Niemiec przyjechało do Polic na cztery dni, 

aby wspólnie tworzyć teatr – bardzo różnorodny i zaangażowany. Festiwal w Policach odbył się 

już po raz piąty i polegał na realizacji artystycznych warsztatów, bloków dyskusyjnych, 

pokazach spektakli konkursowych oraz pokazach gości Festiwalu. 
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://mokpolice.pl/5-festiwal-teatralny-tek-w-policach-zakonczony/ 
 
 

 

 Projekt badawczy nad strukturą narodowościową Polic w ostatnim stuleciu 

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2014/2015 odbył się w ZS szeroko zakrojony projekt, 

dotyczący grup narodowościowych żyjących na terenie przygranicznym Polski  

i Niemiec. W ramach projektu odbył się wykład p. Michaela Kurzwelly’ego „Nowa America  

w krainie migrantów”.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_

polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html 

 

 
 30.06.2015 r. Konkurs na projekt Logo rozstrzygnięty 

 

                                                                   

Po dokonaniu oceny prac, uwzględniając czytelność komunikatu, walory estetyczne  

i kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu dokonano wyboru 

najlepszych prac.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_na_projekt_logo_roztrzygniety- 1154.html 

 

 29.06.-02.07.2105 r. Obóz językowy za nami 

W Podgrodziu odbył się obóz językowy, w którym uczestniczyła młodzież z Polski i Niemiec.  

  

                                                  
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_za_nami!-1159.html 

 

 
 23.06.2015 r. Śmietnik artystyczny 

http://mokpolice.pl/5-festiwal-teatralny-tek-w-policach-zakonczony/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_badawczy_nad_struktura_narodowosciowa_polic_w_ostatnim_stuleciu-1157.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_na_projekt_logo_roztrzygniety-%201154.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_za_nami!-1159.html
http://www.zspolice.pl/img/aktualnosci/2015/czerwiec/20lat/_big/20_lecie.jpg
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Dnia 23.06.2015 r., odbył się w Policach 40. Śmietnik Artystyczny. W wydarzeniu uczestniczyli 

także uczniowie i nauczyciele EDPG. Wspólnie z polickimi uczniami, rodzicami i sympatykami 

imprezy spędzono interesujący wieczór. Tym razem nie brakowało artystów z EDPG  

w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystyczny 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=439 

 

 

 22.06.2015 r. Muzyką Malowane 

Dnia 22.06.2015 r., odbył się Konkurs „Muzyką malowane” - konkurs plastyczny połączony  

z konkursem piosenki niemieckiej. W konkursie udział wzięli uczniowie i nauczyciele  

ZS w Policach i EDPG w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_muzyka_malowane-1092.html 
 

 

 

 16.06.2015 r. Niemiecko - Polskie Zawody Sportowe "Dzień Piłki"  

 

W dniu 16 czerwca 2015 r., odbyły się kolejne polsko - niemieckie zawody sportowe  

w ramach projektu pod nazwą ,,Dzień Piłki’’. W spotkaniu udział wzięli uczniowie  

z Gimnazjum nr 6 ZS w Policach oraz uczniowie ze szkoły EDPG w Löcknitz.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportow

e_dzien_pilki-1142.html 
 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystyczny
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=439
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_muzyka_malowane-1092.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportowe_dzien_pilki-1142.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemieckie_zawody_sportowe_dzien_pilki-1142.html
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 10.06.2015 r. Spotykamy się jako przyjaciele 

W środę spotkali się przedstawiciele władz obu samorządów, aby nakreślić nową „mapę 

drogową” przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Spotkanie odbyło się w miejscu symbolicznym  

- w nowej hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, która 

powstała dzięki wspólnemu projektowi euroregionalnemu, realizowanemu w partnerstwie  

z Powiatem Vorpommern – Greifswald. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/19-spotykamy-sie-jako-przyjaciele-foto.html 
 

 

 09.06.2015 r. Polsko – Niemiecki Rajd Turystyczny  

Niemieccy i polscy rowerzyści wybrali się na wspólne odkrywanie okolic Pasewalku. Niedzielna 

pogoda nie była tak słoneczna jak w przeddzień, ale dla rowerzystów to lepiej.  

W końcu mieli do pokonania około 40 km w ramach Ósmych Pasewalskich Dni Roweru. 

Odcinek został trochę skrócony. Z powodu stanu drogi, na trasie rajdu nie znalazło się jezioro 

Schmiedegrundsee. Z leśniczówki Rothemühle trasa wiodła od razu w kierunku Jatznick. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/22-kiedy-rower-ginie-w-tlumie.html 

 

 
 

 09.06.2015 r. Leśne Podchody Pełne Przygody  

9 czerwca o godz. 10:30 rozpoczęły się XI Leśne Podchody Pełne Przygody organizowane przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie dla niepełnosprawnych umysłowo  

i ruchowo wychowanków ośrodków. W gotowości do wyruszenia na leśny szlak stawiły się 

drużyny z Polic, Szczecina, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego, Nowielina, Löcknitz i trzy 

drużyny z Tanowa. Wędrowcy musieli odnaleźć na szlaku sześć stacji: "Poradnik Ratownika", 

"Sokole Oko", "Strażnik Lasu", "Prawdziwki i Fałszywki", "Kraina Dźwięków" i "Wodna 

Przystań". Wszystkie drużyny otrzymały nagrody, dyplomy i statuetki. 

 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/19-spotykamy-sie-jako-przyjaciele-foto.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/22-kiedy-rower-ginie-w-tlumie.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2015.html 

 

 

 02.06.2015 r. Integracyjne Warsztaty Taneczne 

Dnia 02.06.2015 r., odbyły się Integracyjne warsztaty taneczne dla młodzieży  

z niepełnosprawnościami - ruchową i umysłową. Warsztaty dały możliwość uwrażliwienia 

młodzieży na potrzeby innych. Okazało się, że muzyka potrafi zbliżyć ze sobą wszystkich ludzi, 

łamiąc wszelkie bariery, umożliwiając otwarcie się na innego człowieka oraz jego potrzeby. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 

http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/ 

 

 

 27.05.2015 r. Spotkanie samorządów szkolnych w Policach 

Członkowie samorządu EDPG z Löcknitz przyjechali do Polic na Dzień Samorządowca.  

W spotkaniu wzięły udział samorządy powiatowe, młodzież, a także dorośli mieszkańcy 

powiatów Polickiego i Vorpommern – Greifswald. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 

 

 

 
 22.05.2015 r. Konkurs o Żołnierzach Wyklętych  

 
W dniu 22 maja 2015 roku w Policach odbyła się prezentacja wystawy o Żołnierzach 

Wyklętych, którą przygotowały uczennice EDPG w Löcknitz: Helena Dekert i Wiktoria Arbaros. 

 

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2015.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_o_zolnierzach_wykletych-1139.html 
 

 

 09.05.2015 r. Gra miejska 

W ramach projektu została przeprowadzona „Gra miejska”, realizowana w różnych miejscach 

Polic. Uczniowie ZS oraz EDPG z Löcknitz świętowali w ten sposób Dzień Europy, 

przypadający właśnie w tym dniu. Śladów Europy szukali wspólnie w starej części Polic. 

Uczniowie - „tropiciele” zajrzeli do kaplicy znajdującej się w centrum Polic, kościoła, Biblioteki 

Miejskiej i Urzędu Miejskiego. Byli też w lapidarium, a także w Galerii Historycznej Polic  

w Miejskim Ośrodku Kultury. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tropilismy_europe-1127.html 

 

 

 
 09.05.2015 r. Dzień Europy 

Gościem w ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Policach był profesor Dariusz Rosati, polski 

ekonomista i polityk, minister spraw zagranicznych. Spotkanie było kolejnym elementem 

obchodów Dnia Europy organizowanych przez prężnie działający w ZS Szkolny Klub 

Europejski.  

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-

1128.html 

 

 Projekt POWER 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_o_zolnierzach_wykletych-1139.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tropilismy_europe-1127.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-1128.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/z_dariuszem_rosatim_o_unii_europejskiej-1128.html
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Tuż przed Świętami Wielkanocnymi do Polski powrócili z praktyk zagranicznych uczniowie 

Technikum w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczniowie drugich klas 

technikum odbywali praktyki zawodowe w zawodach kucharz i hotelarz w Londynie  

i Berlinie. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_power-1077.html 

 

 29.04.2015 r. Spotkanie samorządów szkolnych z Löcknitz i Polic 

W Löcknitz odbyło się spotkanie samorządów szkolnych z obu szkół. Spotkanie rozpoczęło się 

od zabaw integracyjnych, a później w grupach mieszanych (niemiecko-polskich) uczniowie 

zabrali się do ciężkiej pracy. 

 

     Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_pol

ic-1110.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424 

 

 

 18.04.2015 r. Transgraniczne Forum Edukacyjne 

W sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach odbyło się I Transgraniczne Forum Edukacyjne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-

_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html 
 

 

 

 11.04.2015 r. Byli otwarci na oścież…  

…ponieważ mają się czym pochwalić. W sobotę w ZS został zorganizowany „Dzień otwarty”. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Biała szkoła – bezpieczna przyszłość”. W Dniu 

Otwartym Szkoły uczestniczyli również mieszkańcy Powiatu Polickiego i Vorpommern  

- Greifswald oraz uczniowie EDPG. 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_power-1077.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_polic-1110.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_samorzadow_szkolnych_z_locknitz_i_polic-1110.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&tid=424
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/transgraniczne_forum_edukacyjne_-_zapraszamy_wszystkich_zainteresowanych_-1090.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-

1088.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=434 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html 
 
 

 

 09.04.2015 r. I Turniej siatkarski ku czci zmarłego Dyrektora Gerharda Scherera  

 

W czwartek 9 kwietnia w hali sportowej ZS w Policach odbył się I Transgraniczny Turniej Piłki 

Siatkowej im. Gerharda Scherera. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Loecknitz, Gimnazjum im. Oskara Pichta  

w Pasewalku oraz kilku polickich szkół gimnazjalnych. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-

1085.html 

 

 

 24.03.2015 r. Zajęcia tematyczne zorganizowane przez EDPG w Löcknitz 

W ramach projektu polsko-niemieckiego, uczniowie klas pierwszych gimnazjum Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez EDPG  

w Löcknitz. Tematem przewodnim były zbliżające się Święta Wielkanocne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-

1081.html 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-1088.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bylismy_otwarci_na_osciez%E2%80%A6-1088.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=434
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_siatkarski_pamieci_dyrektora_scherera-1085.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-1081.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zajecia_zorganizowane_przez_dpg_locknitz-1081.html
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 20.03.2015 r. Europejski Dzień Wiosny 

W Klubie Nauczyciela odbył się finał konkursu zorganizowanego przez Szkolny Klub 

Europejski z okazji Dnia Wiosny.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/europejski_dzien_wiosny-1069.html 
 
 

 

 20.03.2015 r. Dzień Ignasia  

W piątek odbył się Dzień Ignasia, czyli pokaz szkolnych talentów. Konkurs odbywał się  

w dwóch kategoriach: scenicznych i pozascenicznych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_ignasia-1064.html 

 

 18.03.2015 r. Projekt: "Na lekcje do sąsiada" 

W środę 6 uczennic ZS prowadziło lekcje języka polskiego w klasach  

Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. Zajęcia dotyczyły 

wymowy polskich wyrazów, zwłaszcza tych, w których nagromadzone są głoski szeleszczące, 

nosówki, zmiękczenia i „nasze gładkie „ł”. Nie było łatwo! 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:   
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_na_lekcje_do_sasiada-1067.html 

 
 

 24.02.2015 r. Polsko – Niemiecki Turniej Piłki Siatkowej  

W ramach polsko – niemieckiego projektu uczniowie i nauczyciele partnerskiej szkoły  

w Löcknitz gościli w Białej. W pierwszej części sportowych zmagań podzielono uczniów na trzy 

mieszane drużyny (polsko-niemieckie, dziewczęta i chłopcy), które rozegrały mecze  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/europejski_dzien_wiosny-1069.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_ignasia-1064.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/projekt_na_lekcje_do_sasiada-1067.html
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w systemie „każdy z każdym”. W drugiej części turnieju zespoły szkoły z Löcknitz oraz Białej 

stanęły po przeciwnych stronach siatki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatk

owej-1019.html 

 

 

 02-13.02.2015 r. Polsko-niemieckie lodowe ferie zimowe 

Na lodowisku Zespołu Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach zorganizowane zostały 

Polsko-niemieckie ferie zimowe, w których udział wzięli uczniowie ZS w Policach oraz 

uczniowie EDPG w Löcknitz. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-991.html 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/lodowe_szalenstwo!-986.html 

 

 

 29.01.2015 r. Projekt "Niemiecko-polska kultura i kulinaria" 

W czwartek uczniowie klas 10 spotkali się, by pokazać, że potrafią nie tylko wspólnie się uczyć, 

ale i świętować. Wyszukali więc rozmaite niemieckie i polskie przepisy kulinarne i razem 

gotowali w kuchni Szkoły Regionalnej. 

           

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=416 

 

 

 24.01.2015 r. Dzień Otwarty Szkoły w Löcknitz 

W sobotę, 24.01.2015 r., w Szkole Europejskiej Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Löcknitz 

zorganizowano "Dzień otwarty szkoły". Uczniowie wraz z nauczycielami przedstawili swoje 

najważniejsze osiągnięcia. Oprócz przewidzianych w programie prezentacji wybranych 

projektów, można było także porozmawiać z nauczycielami oraz bliżej poznać filozofię szkoły. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatkowej-1019.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_turniej_pilki_siatkowej-1019.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-991.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/lodowe_szalenstwo!-986.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=416
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szanowni_rodzice_drodzy_uczniowie-982.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=411 
 

 

 11.12.2014 r. Wigilijne spotkanie nauczycieli partnerskich szkół  

Jak co roku w grudniu, odbyło się spotkanie wigilijne nauczycieli szkół partnerskich. Goszczono 

się już po raz trzeci w wyjątkowo przytulnym miejscu, czyli Ośrodku Spotkań Młodzieży  

nad jeziorem Kutzow w Plöwen. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol 

-974.html 

 
 

 

 

 

 

 

 10.12.2014 r. Sportowo i mikołajkowo  

120 uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz partnerskiej szkoły 

EDPG z Löcknitz wzięło udział w polsko-niemieckim projekcie mikołajkowym. Uczniowie 

projektowali wspólnie świąteczne kartki, śpiewali kolędy, gotowali świąteczne potrawy. a także 

sprawdzali swe talenty sportowe. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/sportowo_mikolajowo-951.html 

 

 28.11.2014 r. Polsko- Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego 

W ramach polsko-niemieckiego projektu odbył się Turniej Tenisa Stołowego szkół 

gimnazjalnych, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach oraz uczniowie Szkoły Europejskiej w Löcknitz. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szanowni_rodzice_drodzy_uczniowie-982.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=411
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol%20-974.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wigilijne_spotkanie_nauczycieli_partnerskich_szkol%20-974.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/sportowo_mikolajowo-951.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/page/2/ 

 

 

 13.10.2014 r. Dzień Piłki  

W hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył 

się kolejny już "Transgraniczny Dzień Piłki", w którym udział brali polscy i niemieccy 

gimnazjaliści. 

                                                            
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_pilki-816.html 

 

 24.09.2014 r. Wizyta premiera Landu Meklemburgii – Pomorza Przedniego 

i polskiego ambasadora 

Dnia 24.09.2014 r., gościli w Löcknitz premier Landu Mecklenburg - Vorpommern pan Erwin 

Sellering oraz polski ambasador pan Jerzy Margański wraz z delegacjami. W Löcknitz goście 

odwiedzili także szkołę podstawową. W EDPG interesowała ich specyfika wspólnej nauki 

uczniów dwóch narodowości. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=390 

 

 

 25.08.2014 r. Początek nowego roku szkolnego 

Uczniowie i nauczyciele zebrali się na dziedzińcu Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego 

Gimnazjum w Löcknitz, żeby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Pani dyrektor powitała  

460 uczniów i 36 nauczycieli. Najserdeczniej przywitała nowych uczniów i nowych nauczycieli. 

 

                                                            

http://blogiceo.nq.pl/zespolszkolpolice/page/2/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_pilki-816.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=390
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    Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=364 

 

 

 03.07.2014 r. Pierwsze spotkanie rodziców uczniów rozpoczynających naukę  

w EDPG w Löcknitz z dyrekcjami partnerskich szkół  

 

W czwartek, 3 lipca 2014 r., w sali konferencyjnej hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się spotkanie dyrektorów partnerskich szkół 

z rodzicami uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczną nowy rok szkolny w Löcknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_wspolne_spotkanie_rodzicow_uczniow_ro

zpoczynajacych_nauke_w_locknitz_z_dyrektorami_partnerskich_szkol-730.html 

 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=364
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_wspolne_spotkanie_rodzicow_uczniow_rozpoczynajacych_nauke_w_locknitz_z_dyrektorami_partnerskich_szkol-730.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_wspolne_spotkanie_rodzicow_uczniow_rozpoczynajacych_nauke_w_locknitz_z_dyrektorami_partnerskich_szkol-730.html

