
                               

                              

                       

KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI  W  PLACÓWKACH  

OŚWIATOWYCH  POWIATU  POLICKIEGO  2015/2016, 2016/2017 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2016 

 

 12.10.2016 r. Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

 

12 października odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 

Wydarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. W uroczystości 

wzięło udział wielu zaproszonych gości, dyrektorów, nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi szkół powiatowych i EDPG w Loecknitz. W imieniu Radnych Rady 

Powiatu w Policach i Zarządu Powiatu w Policach głos zabrał Przewodniczący Rady 

Powiatu w Policach Cezary Arciszewski. Po części oficjalnej odbył się występ artystyczny 

w wykonaniu Marty Uszko i Filipa Cembali z Teatru Polskiego. Serdeczne podziękowania 

i życzenia satysfakcji z tak ważnej pracy wszystkim pracownikom oświaty złożył Starosta 

Policki Andrzej Bednarek. Organizatorem Powiatowych obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej był Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej/ 

 

 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej/


 06.10.2016 r. XII Edycja Konkursu Muzyką Malowane 

6 października odbył się finał XII Edycji konkursu Muzyką Malowane, konkursu, który ma 

na celu rozpowszechniać kulturę, a w szczególności muzykę krajów niemieckojęzycznych 

oraz promować wśród uczniów naukę języka niemieckiego. Konkurs Muzyką Malowane 

składał się z dwóch części: plastycznej i muzycznej. W konkursie brali udział uczniowie  

Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Szkoły Europejskiej Niemiecko-

Polskiego Gimnazjum Löcknitz. W tym roku szkolnym wykonywano prace plastyczne 

do utworu „Oda do radości”.  Efekty starań uczestników tej części konkursu można 

podziwiać wystawie mieszącej się na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1498.html 

 

 

 Październik 2016 Spotkanie autorskie 

Klasa 3LE Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach uczestniczyła w spotkaniu 

autorskim z Małgorzatą Kalicińską. Wieczór z pisarką i dziennikarką zorganizowała Filia 

Nova Biblioteki Miejskiej w Policach. Młodzież miała okazję wysłuchać ciekawych 

opowieści autorki książek: "Zwyczajny facet", "Lilka", "Fiołki na trzepaku" i cyklu "Nad 

rozlewiskiem": "Dom nad rozlewiskiem", "Miłość nad rozlewiskiem", "Powroty nad 

rozlewiskiem". 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_autorskie-1496.html 

 

 06.10.32016 r. Inauguracja roku akademickiego VIII edycji Młodzieżowej Akademii 

Medycznej MAM PUM 

W auli rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja 

VIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM (MAM PUM).  

Do programu zakwalifikowało się 14 uczniów z klas III Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach, którzy rozwiązali test kwalifikacyjny z przedmiotów kierunkowych – biologia, 

chemia i fizyka. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

mlodziezowej_akademii_medycznej_mam_pum_-1493.html 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_autorskie-1496.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/inauguracja_roku_akademickiego_viii_edycji_mlodziezowej_akademii_medycznej_mam_pum_-1493.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/inauguracja_roku_akademickiego_viii_edycji_mlodziezowej_akademii_medycznej_mam_pum_-1493.html


 4.10.2016 r. Światowy Dzień Zwierząt 

4 października Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie obchodził 

Światowy Dzień Zwierząt. Wychowankowie Ośrodka postanowili odwiedzić niedawno 

otwarte schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Dobrej Szczecińskiej. Opiekunowie 

zwierząt znaleźli czas na rozmowę i wytłumaczyli jak próbują stworzyć namiastkę domu 

swoim podopiecznym.  

 

   
 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 

WRZESIEŃ 2016 

 

 30.09.2016 r. Dzień Chłopaka 

Wychowankowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                

w Tanowie zorganizowali w internacie zabawę taneczną z okazji Dnia Chłopaka.                        

W czasie licznych konkursów uczniowie utrwalali wiadomości na temat różnic                   

i podobieństw między chłopcami i dziewczętami. 

 

 

   

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 29.09.2016 r. "VIII Jesienny Turniej Piłki Nożnej" 

29 września na tanowskim "Orliku" odbył się VIII Jesienny Turniej Piłki Nożnej 

zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie. W otwarciu 

imprezy uczestniczyli Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu i Krystyna 

Wiśniewska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_zwierzat.html
http://soswtanowo.pl/news/dzien_chlopaka.html


Turniej otworzyła Beata Brzostek - dyrektor Ośrodka. W zmaganiach piłkarskich udział 

wzięło 6 drużyn. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tanowie, Szkoły Podstawowej  

nr 54 ze Szczecina, dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 9 i drużyna Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 9 w Szczecinie, oraz ekipa gospodarzy turnieju, czyli Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. 

 

 

   

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/jesienna_pilka_nozna_po_raz_osmy._.html 

 

 29.09.206 r. Rajd szlakami Czesława Piskorskiego 

29 września Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie po raz kolejny 

zorganizował Rajd im. Jana Pawła II szlakami Czesława Piskorskiego. Tym razem 

wybrano najdłuższą, bo liczącą aż 6 km trasę zieloną. Uczniowie wyruszyli znad Jeziora 

Głębokiego tzw. ścieżką zdrowia, przeszli brzegiem jeziora Goplana, następnie przez 

Ogród Różany zwany potocznie „Różanką” i Jasne Błonia. Na trasie czekały na uczniów 

różne zagadki do rozwiązania.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 26.09.2016 r. Słoneczny korowód 2016 

 

26 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie wzięli 

udział w Słonecznym Korowodzie. Przyłączyli się tym sposobem do grona wielu szkół  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, które w ten sposób obchodzą Światowy Dzień Orderu 

Uśmiechu. Jest to jedyne odznaczenie, nazywane najsłoneczniejszym, przyznawane przez 

dzieci dorosłym. 

 

http://soswtanowo.pl/news/jesienna_pilka_nozna_po_raz_osmy._.html
http://soswtanowo.pl/news/kolejny_rajd_szlakami_czeslawa_piskorskiego.html


   
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2016.html 

 

 23.09.2016 r. Konferencja z okazji 25-lecia podpisania „Traktatu pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie  

i przyjaznej współpracy” 

23 września odbyła się konferencja z okazji 25-lecia podpisania "Traktatu pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy“. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach i zgromadziła wielu znakomitych gości. Jako pierwsi głos 

zabrali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz Dyrektor SGP 

Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik. Nie zabrakło również uczniów Zespołu Szkół  

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum Löcknitz.  

W trakcie uroczystości odbyły się dwie dyskusje panelowe pt.:  „Sąsiedzi. Jak daleko, jak 

blisko?” oraz „Pogranicze polsko-niemieckie: Modelowe sąsiedztwo. Edukacja ponad 

granicami”. Spotkanie jubileuszowe było świetną okazją do wspólnego świętowania przez 

polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub instytucje, które 

rozpoczęły współpracę po jego podpisaniu. Zbudowały one na przestrzeni lat głębokie 

zaufanie potrzebne do współdziałania na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich 

obszarach życia społecznego. Część oficjalną uroczystości zakończyła prezentacja filmu 

pt. „20 lat razem”, zrealizowanego przez Telewizję Police z okazji ubiegłorocznych 

obchodów 20-lecia współpracy szkół partnerskich ZS i EDPG, a także okolicznościowa 

wystawa „Oblicza sąsiedztwa w Euroregionie Pomerania” ukazana na tle historii  

po podpisaniu Traktatu.  

 

   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/ 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2016.html
http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/


 22.09.2016 r. Akcja Sprzątanie Świata 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie po raz 

kolejny wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. W tym roku przebiegała ona pod hasłem 

„Podaj dalej..... drugie życie odpadów“. Uczniowie  rozmawiali o sortowaniu odpadów. 

Podobnie jak w poprzednich latach skupili się na terenach bliskich Ośrodkowi: ulicach, 

alejkach, pobliskim lasku i terenie Ośrodka. Współorganizatorem akcji był Wydział 

Ochrony Środowiska  w Policach i Rada Sołecka w Tanowie. 

 

   
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 21.09.2016 r. Konferencja historyczna pt. „70 lat Polskich Polic” 

21 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach 

uczestniczyli w konferencji historycznej pt. „70 lat polskich Polic”, która odbyła się  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Uczniowie dowiedzieli się o historii Polic  

z okresu burzliwych lat drugiej wojny światowej, a także okresu powojennego. Mieli także 

możliwość zapoznania się z dokumentacją fotograficzną, która przedstawiała historię 

Polic, w tym również historię placówki. Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe 

odznaki i albumy pt: „70 lat polskich Polic”. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?ty

pe=3&theater 

 

 17.09.2016 r. V turniej Polickiej Ligi Scrabble 

17 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się 

V turniej Polickiej Ligi Scrabble dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z terenu Polic. Zawodnicy i zawodniczki rozegrali cztery rundy zgodnie  

z zasadami turniejowymi Polskiej Federacji Scrabble. Zwycięsko ze wszystkich potyczek 

http://soswtanowo.pl/news/ciagle_trzeba_sprzatac_swiat.html
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?type=3&theater


wyszła Iwona Stryjska. Wygrała turniej i włączyła się do walki o zwycięstwo  

w klasyfikacji końcowej PLS. Drugie miejsce zajął Olgierd Paska z SP nr 8, a trzecie 

miejsce Marta Radziwanowska również z SP nr 8.  

 

     

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 17.09.2016 r. „Dzień działkowca” 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach uczestniczyli  

w obchodach "Dnia Działkowca" na zaproszenie Prezesa Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych im. M. Reja w Policach Pana Stanisława Musiała. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 14.09.2016 r. Impreza plenerowa – party service hotelarzy i gastronomików 

14 września odbyła się wycieczka integracyjno-edukacyjna ,,Organizacja imprez 

plenerowych’’ zorganizowana przez uczniów klasy 4THŻ Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach. Na polanie wołczkowskiej podsumowano projekt 

edukacyjny realizowany podczas zajęć zawodowych w szkole. Uczniowie opracowali 

scenariusz imprezy, który obejmował: charakterystykę i wybór przyjęcia 

okolicznościowego, przedstawienie oferty dotyczącej przyjęcia, planowanie menu, 

kalkulację kosztów, metodę obsługi, zgłoszenie imprezy do instytucji zewnętrznych, 

rozliczenie imprezy oraz realizację imprezy wraz z podsumowaniem. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_serv

ice_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_service_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_service_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html


 09.09.2016 r. Wizyta Biskupa  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie miało miejsce spotkanie  

z niezwykłym gościem, Jego Ekscelencją Biskupem archidiecezji częstochowskiej 

Antonim Długoszem - Kawalerem Orderu Uśmiechu. Uczniowie przygotowali ciekawe 

pytania, dzięki którym dowiedzieli się, że Ks. Biskup Antoni najbardziej lubi zupę 

pomidorową, że ma rodzeństwo, kocha zwierzęta i nigdy się nie nudzi. Na zakończenie 

spotkania Ks. Biskup Antoni Długosz wpisał się do księgi pamiątkowej i otrzymał 

pamiątkowy medal "PRZYJACIEL OŚRODKA" oraz płytę nagraną przez zespół wokalny.  

 

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 06.09.-08.09.2016 r. Polsko – Niemieckie spotkanie w Podgrodziu  

W Podgrodziu spotkali się polscy uczniowie pierwszych klas gimnazjum Zespołu Szkół 

im. I. Łukasiewicza w Policach z niemieckimi rówieśnikami uczęszczającymi do EDPG 

w Löcknitz. Projekt organizowany jest każdego roku w celu poznania  

się z rówieśnikami, którzy na początku roku szkolnego uczęszczają do dwóch różnych 

szkół, usytuowanych po dwóch stronach granicy. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie 

przełamują swoje bariery językowe, lepiej poznają zwyczaje i kulturę swojego sąsiada. 

W tym roku uczniowie mieli okazję lepszego poznania się dzięki zajęciom 

przeprowadzanym w polsko-niemieckich zespołach, np. podczas zajęć lekcyjnych 

z biologii, fizyki, j. niemieckiego, j. angielskiego, plastyki, czy też na lekcji  

j. polskiego prowadzonego w j. niemieckim. Integrację wspierały również zajęcia 

sportowe. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E

2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html 

 

 Wrzesień 2016 Bezpieczni na drodze 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbyło się spotkanie  

z Panią Justyną Olszewską ze Straży Miejskiej w Policach na temat bezpieczeństwa 

pieszych na drodze. Pani Justyna Olszewska przypomniała jak należy poruszać się po 

drogach, ulicach i przejściach dla pieszych, szczególnie kiedy jest już ciemno. Uczniowie 

otrzymali w prezencie elementy odblaskowe oraz zostali zaproszeni do zwiedzania nowej 

siedziby Straży Miejskiej w Policach 

 

http://soswtanowo.pl/news/wizyta_biskupa.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html


    
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 03.09.2016 r. Narodowe czytanie w Policach 

 

3 września w całej Polsce odbyła się coroczna akcja pod nazwą "Narodowe Czytanie".  

W Policach czytano w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza.  

W tegorocznej edycji czytano „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W rolę lektorów 

wcielili się między innymi przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach - Beata 

Chmielewska, Starostwa Powiatowego w Policach - pracownicy Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich oraz Wydziału Administracji i Organizacji, dzieci  

i pracownicy powiatowych placówek oświatowych oraz przedstawiciele Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://policki.pl/czytano-quo-vadis/ 

 

 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach 

920 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w roku 

szkolnym 2016/2017. Nowy rok szkolny jest dla Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach szczególnie udany pod względem liczby uczniów. Jest ich prawie stu więcej 

niż w poprzednim roku. Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata 

Jarymowicz szczególnie ciepło witała nowych uczniów, którzy po raz pierwszy 

przekroczyli próg szkoły. 

 

  

http://soswtanowo.pl/news/bezpieczni_na_drodze.html
http://policki.pl/czytano-quo-vadis/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia

%21-1468.html 

 

 01.09.2016 r. Nowy rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

 w Tanowie 

1 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie wzięli 

udział w uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny 2016/2017. Jednak nie zawsze 

pierwszy dzień września był dniem radosnym. Wiele lat temu w roku 1939, dzieci  

i młodzież nie poszły do szkoły, ponieważ wczesnym rankiem wojska niemieckie 

rozpoczęły agresję na Polskę. Uczniowie i nauczyciele po odśpiewaniu hymnu 

narodowego uczcili minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy i ludności cywilnej. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Trzebieży 

W świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odbył się uroczysty 

apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Na apelu obecna była kadra 

pedagogiczna, podopieczni oraz personel Placówki. Dyrektor w krótkiej przemowie życzył 

wszystkim w bieżącym roku szkolnym samych sukcesów.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/? 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia%21-1468.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia%21-1468.html
http://soswtanowo.pl/news/nowy_rok_szkolny_rozpoczety.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/


 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 w Policach 

Jak co roku wszyscy uczniowie spotkali się w Amfiteatrze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 w Policach, aby rozpocząć pełen wyzwań nowy rok szkolny 

2016/2017. Z nowym rokiem nastąpiły zmiany. Stanowisko Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach objęła Pani Wiesława Brzyncka. 

 

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

LIPIEC 2016 

 

 

 31.07.2016 r. Bieg Neptuna w Trzebieży 
 

 

 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wzięli udział  

w Biegu Neptuna w Trzebieży, organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Policach. Chłopcy najpierw czynnie pomagali przy organizacji biegu.  
 

 
 
 
 

                                 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.877295169043695/8772914990440

62/?type=3&theater 

 

 29.07.2016 r. Film Father0 na Światowych Dniach Młodzieży 

Film chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży został 

zaprezentowany na Festiwalu Młodych, który odbywał się podczas Światowych Dni 

Młodzieży. „Father0” to film fabularny opowiadający o relacjach młodych chłopców  

z ich ojcami. Film został wybrany jako jeden z 25 filmów z całego świata. 

Film wyświetlono w piątek 29 lipca w Kinie „Kijów” w Krakowie. 

 
 

 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.877295169043695/877291499044062/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.877295169043695/877291499044062/?type=3&theater


 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/film-father0-swiatowych-dniach-mlodziezy/ 

 

 

 16.07.2016 r. Rozdanie świadectw dojrzałości w Loecknitz  

 

16 lipca w Szkole Europejskiej Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Löcknitz rozdano 

maturzystom świadectwa dojrzałości. Uroczystość rozdania świadectw poprzedziły 

występy artystyczne oraz przemowy. Dyrektor EDPG w Löcknitz pani Regina Metz 

mówiła, że maturzyści wykorzystali stworzoną w Löcknitz możliwość przeżycia  

i doświadczenia idei porozumienia narodów. Pani Agata Jarymowicz - Dyrektor Zespołu 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zaznaczyła, że bez względu na to, jaki zawód 

wybiorą maturzyści, najważniejsze jest być po prostu dobrym człowiekiem.  

Po uroczystości rozdania świadectw absolwenci szkoły wzięli udział w balu maturalnym. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1458.html 

 

 

 

CZERWIEC 2016 

 

 23.06.2016 r. Dwie szkoły z Powiatu Polickiego z tytułem „Bezpiecznej Szkoły” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach oraz Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach otrzymały tytuł "Bezpiecznej Szkoły" w roku szkolnym 2015/2016. 

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Teatrze Lalek "Pleciuga" w Szczecinie. 

Program "Bezpieczna Szkoła" zakłada ścisłą współpracę zachodniopomorskiej policji  

z placówkami oświatowymi. Program "Bezpieczna Szkoła" realizowany jest cyklicznie  

od trzynastu lat i ma na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach 

oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.  Łączy  

http://policki.pl/film-father0-swiatowych-dniach-mlodziezy/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozdanie_swiadectw_dojrzalosci_w_loecknitz-1458.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozdanie_swiadectw_dojrzalosci_w_loecknitz-1458.html


on w sobie edukację kierowaną do dzieci i młodzieży, nauczycieli i pedagogów, a także 

rodziców zgłoszonych do programu placówek oświatowych.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/dwie-szkoly-powiatu-polickiego-tytulem-bezpiecznej-szkoly/ 

 

 23.06.2016 r. Wesoły Piknik 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbył się Wesoły Piknik, 

impreza cykliczna podsumowująca semestr II w grupach wychowawczych. Zabawa 

przeplatana była konkursami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas wakacji, dbaniem  

o zdrowie, konkursami plastycznymi. Wychowankowie otrzymali również dyplomy. 

Słodki poczęstunek zapewniła fundacja „BĄDŹMY RAZEM  

Z  NIEPEŁNOSPRAWNYMI W TANOWIE”. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 

 

 22.06.2016 r. Dzień Sportu  
 

 

 

 

 

W ramach polsko-niemieckiego projektu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach zorganizowano Dzień Sportu. W zawodach uczestniczyli uczniowie  szkoły 

partnerskiej z Löcknitz oraz uczniowie ZS. Konkurencje były rozgrywane  

w 3 dyscyplinach: piłka nożna, koszykowa i siatkowa. W  imprezie uczestniczyło  

66 chłopców i dziewcząt. 

 
 
 

 

 

http://policki.pl/dwie-szkoly-powiatu-polickiego-tytulem-bezpiecznej-szkoly/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_sportu_w_bialej-1453.html 

 

 21.06.2016 r. Gala Laureatów  

21 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta Gala Laureatów zorganizowana w sali 

konferencyjnej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Na uroczystość zostali 

zaproszeni laureaci konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych  

na szczeblu powiatowym (rejonowym), wojewódzkim, ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym ze szkół i placówek specjalnych Powiatu Polickiego. Wraz z uczniami 

na spotkanie zaproszeni zostali nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Naczelnik Wydziału 

Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Krystyna Wiśniewska, witając 

zebranych, podkreśliła, że dzień taki jak ten, jest wyjątkowy, pokazuje, jak wielu 

wspaniałych uczniów jest w naszych szkołach, jak pięknie we współpracy z nauczycielami 

rozwijają swoje pasje. Gratulowała dyrektorom szkół sukcesu, ale przede wszystkim 

umiejętności tworzenia atmosfery pracy i wspierania uczniów w rozwoju zainteresowań. 

Gratulacje, dyplomy i nagrody Zarządu Powiatu wyróżnionym uczniom i nauczycielom 

wręczali: Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Starosta Policki Andrzej 

Bednarek, Wicestarosta Policki Paweł Mirowski, Członek Zarządu Beata Chmielewska 

oraz Radny Powiatu Polickiego Dariusz Podhajny. 

   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/2439-2/ 

 

 

 20.06.2016 r. Piknik w stadninie koni „Galoper” 

Dnia 20 czerwca przedszkolaki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Tanowie bawiły się wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczyniami w stadninie koni 

"Galoper". Było to ostatnie wspólne, rodzinne spotkanie przed wakacjami. Wśród atrakcji 

były przejażdżki konne, ognisko z kiełbaskami, wspólne śpiewy, gra na bum-rurkach  

i zabawne konkursy.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_sportu_w_bialej-1453.html
http://policki.pl/2439-2/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/


 18.06.2016 r. IV Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Nowego Warpna 

Uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wzięli udział  

w IV Wakacyjnym Turnieju Piłkarskim o Puchar Burmistrza Nowego Warpna  

w Brzózkach. W turnieju wzięły udział drużyny: Państwowej Straży Pożarnej Police, 

Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Warpno, Sołectwa Trzebież, Akademii Piłkarskiej 

Nowe Warpno oraz niezwykle gościnnych gospodarzy turnieju, czyli Ochotniczej Straży 

Pożarnej Brzózki. Po zaciętej walce wychowankowie MOW w Trzebieży zajęli 5 miejsce. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/ 

 

 16.06.2016 r. Wycieczka do Poznania  

16 czerwca wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie 

udali się na wycieczkę do Poznania. Zwiedzanie miasta rozpoczęli od ulubionego miejsca 

rekreacyjnego poznaniaków, czyli wyspy Malty, a na niej drugiego pod względem 

powierzchni ogrodu zoologicznego w Polsce.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 15.-17.06.2016 r. IX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Dnia 15 czerwca rozpoczął się IX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół  

i Ośrodków Specjalnych organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1  

w Policach. Organizatorzy w ramach wydarzenia zorganizowali debatę o różnych aspektach 

dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym osób niepełnosprawnych. Podczas debaty poruszano 

m.in. tematykę organizacji wycieczek rowerowych. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele 

policji, władz samorządowych, instytucji zajmujących się tematyką bezpieczeństwa na drogach 

oraz klubów rowerowych. 

 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/
http://soswtanowo.pl/news/wycieczka_do_poznania.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 15.06.2016 r. Transgraniczne Integracyjne Warsztaty Taneczne „Taniec w Kręgu” 

Dnia 15 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Nr 1 w Policach 

odbyły się Transgraniczne Integracyjne Warsztaty Taneczne „Taniec w Kręgu”.  

W warsztatach wzięli udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

Nr 1 w Policach, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie 

oraz uczniowie ze szkoły specjalnej w Pasewalku. Każda grupa zaprezentowała swój układ 

taneczny, a potem wszystkie dzieci tańczyły w kręgu i uczyły się  tańców z różnych 

regionów świata: tańca rosyjskiego, francuskiego, izraelskiego, afrykańskiego i wielu 

innych. Celem warsztatów była integracja osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie  

ich zainteresowań taneczno-muzycznych. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

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

 

 11.06.2016 r. Turniej o Puchar Starosty Polickiego 

11 czerwca na boisku „Orlik” w Niekłończycy odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Polickiego zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Trzebieży. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn: Zespół Szkół w Trzebieży, Akademia 

Piłkarska Nowe Warpno, UKS Activ Police, Gimnazjum Nr 1 z Polic oraz oczywiście 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży. Na Orliku w Niekłończycy wygrała 

drużyna MOW w Trzebieży. 

 

  
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/ 

http://policki.pl/mow-trzebiez-zdobywa-puchar-starosty-polickiego/ 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://soswtanowo.pl/news/wedkujemy_i_tanczymy.html
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/
http://policki.pl/mow-trzebiez-zdobywa-puchar-starosty-polickiego/


 11.06.2016 r. Zawody wędkarskie  

W sobotę 11 czerwca wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Tanowie z  koła wędkarskiego "Sumik" wzięli udział w zawodach wędkarskich. Tym 

razem swe wędki zarzucili nad brzegiem Gunicy w Policach-Jasienicy. Razem z nimi 

wędkowali koledzy z MOW w Trzebieży. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 11.06.2016 r. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział w zajęciach 

organizowanych przez Klub Jagielloński w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. 

Tematyka trzech spotkań dotyczyła polskiego systemu parlamentarnego oraz systemu 

samorządowego.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1443.html 

 

 10.06.2016 r. Teatrzyk The Sun  Solar  System 

10 czerwca sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 1 w Policach 

zamieniła się w kosmos. Uczniowie Ośrodka zorganizowali przedstawienie o układzie słonecznym. 

Przedstawienie obejrzały przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego 

Nr 9 w Policach, uczniowie szkoły podstawowej Nr 8 oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno -Wychowawczego Nr 1 w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/wedkujemy_i_tanczymy.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/akademia_nowoczesnego_patriotyzmu-1443.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/akademia_nowoczesnego_patriotyzmu-1443.html
https://www.facebook.com/soswdnr/


 08-09.06.2016 r. Jubileusz 50-lecia SOSW w Tanowie 

8 i 9 czerwca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie obchodził jubileusz 50-lecia. Świętowano dwa dni: pierwszego dnia 

odbyła się msza święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie,  

a drugiego świętowano w polickim MOK-u i na terenie Ośrodka  

w Tanowie. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, między innymi: 

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Starosta Policki Andrzej 

Bednarek, Wicestarosta Policki Paweł Mirowski, Członek Zarządu Powiatu Beata 

Chmielewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Krystyna Wiśniewska. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/50-lecie-osrodka-tanowie/ 

http://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/osrodek-w-tanowie-swietuje-pol-wieku/ 

www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawalerów-Orderu-Uśmiechu-

1544290525840040/ 

 

 

 

 08.06.2016 r. Ekologia człowieka 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, grupy rozszerzonej z biologii, 

uczestniczyli w konkursie „Ekologia człowieka” dla młodzieży szkół licealnych 

organizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konkursu było 

pogłębienie poziomu wiedzy na temat ekologii człowieka, praktyczne wykorzystanie 

wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie świadomości i szeroko pojętej postawy 

proekologicznej. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ekologia_czlowieka-1440.html 
 
 
 

 07.06.2016 r. Małe Mistrzostwa Europy 2016  

7 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach odbyły się Małe 

Mistrzostwa Europy 2016 organizowane przez Stowarzyszenie „Alfa” przy wsparciu 

Starostwa Powiatowego w Policach. Małe Mistrzostwa Europy 2016 to turniej piłki nożnej 

chłopców o Puchar Starosty Polickiego. Uczestnikami zawodów byli uczniowie 

gimnazjum z Polski i Niemiec oraz wychowankowie placówek specjalnych  

i wychowawczych (w tym MOW w Trzebieży). Celem imprezy było popularyzowanie idei 

Fair Play poprzez uhonorowanie szczególnych postaw sportowych, przełamywanie 

http://policki.pl/50-lecie-osrodka-tanowie/
http://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/osrodek-w-tanowie-swietuje-pol-wieku/
http://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawalerów-Orderu-Uśmiechu-1544290525840040/
http://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawalerów-Orderu-Uśmiechu-1544290525840040/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ekologia_czlowieka-1440.html


stereotypów i wzajemnych uprzedzeń w trakcie wspólnej rywalizacji. Miejsce drugie 

Mistrzostw zajęli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/polska-zwyciezca-malych-mistrzostw-europy-2016/ 

 

 03-05.06.2016 r. SMS Police Wicemistrzem Polski 

 

Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach wywalczyły tytuł Wicemistrza Polski szkół ponadgimnazjalnych. Uczennice 

ZS pokonały wysoko Ostrowiec Świętokrzyski i stoczyły wyrównany, emocjonujący, 

 a co najważniejsze wygrany pojedynek z Dąbrową Górniczą. W trzecim meczu, przeciw 

Łodzi, policzanki musiały wygrać jednego seta, by zagrać w Wielkim Finale. Dokonały 

tego i następnego dnia walczyły o tytuł Mistrza Polski z drużyną z Rzeszowa. W meczu 

finałowym lepsze były rzeszowianki, które wygrały dopiero w tie-break'u. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/sms-police-wicemistrzem-polski/ 

 

 

 03.06.2016 r. Dzień historii w Policach  

 
3 czerwca zorganizowano Dzień historii w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

Pomysłodawcą wydarzenia była dr Gabriela Zalewska, nauczycielka historii w polickiej 

„Białej”. Dzień historii w Policach adresowany był do wszystkich mieszkańców powiatu 

polickiego, ale nie zabrakło również uczniów i nauczycieli ze szkoły w Löcknitz. Wśród 

atrakcji było pieczenie podpłomyków, z możliwością własnoręcznego utarcia mąki  

na żarnach, wykopaliska dla dzieci i młodzieży w teorii i praktyce, wystawa narzędzi 

fryzjerskich z XIX wieku, klamoty z PRL-u. Od piątku do niedzieli wieczorem  

w głównym korytarzu hali sportowej czynne były wystawy: Narodziny wolności, Wybory 

czerwcowe 1989 roku w Szczecinie oraz Książęce Pedagogium w Szczecinie od XVI do 

XIX w. Impreza zrealizowana została we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Narodowym w Szczecinie, 

Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej 

http://policki.pl/polska-zwyciezca-malych-mistrzostw-europy-2016/
http://policki.pl/sms-police-wicemistrzem-polski/


"Skarb". W organizację Dnia historii w Policach włączyło się także Starostwo Powiatowe 

w Policach. 

 

      
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://policki.pl/galerie/dzien-historii-policach-3-06-2016/ 
http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-

w-policach,10067886/ 

 

 

 

 02.06.2016 r. Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w biegach 

przełajowych 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach uczestniczyli 

w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w biegach przełajowych. Impreza 

odbyła się w Szczecinie na Jasnych Błoniach. Celem było popularyzowanie aktywności 

fizycznej, zdrowego stylu życia i integracja środowiska osób niepełnosprawnych. 

Rozgrywane konkurencje dostosowane były do możliwości i potrzeb uczestników. 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 01.06.2016 r. Ambulansowy pobór krwi 

 

1 czerwca odbył się ambulansowy pobór krwi zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. H. Dunanta  

w Policach oraz Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Chęć oddania krwi zgłosiło 

55 osób, oddało 42 osoby. W większości  byli to uczniowie oraz pracownicy ZS. 

Przedsięwzięcie zakończyło sie ogromnym sukcesem.  

 

http://policki.pl/galerie/dzien-historii-policach-3-06-2016/
http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach,10067886/
http://www.gs24.pl/wiadomosci/police/a/dzien-historii-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach,10067886/
https://www.facebook.com/soswdnr/


 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ambulansowy_pobor_krwi-1438.html 
 

 

 

 01.06.2016 r. Prezenty dla uczniów z okazji Dnia Dziecka 

Z okazji Dnia Dziecka Zarząd Powiatu w Policach przygotował prezenty dla uczniów 

szkół i placówek, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym. Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Kultury Krystyna Wiśniewska odwiedziła tego dnia powiatowe 

szkoły i na ręce samorządów uczniowskich przekazała prezenty oraz życzenia 

przygotowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego 

Arciszewskiego, Starostę Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarostę Polickiego Pawła 

Mirowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Beatę Chmielewską. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/prezenty-dla-uczniow-okazji-dziecka/ 

 

 

MAJ 2016 

 

 30.05.2016 r. I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach  

 
30 maja odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach, podczas której 

wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Po raz pierwszy 

nowo wybrani radni obradowali w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach. Zanim 

wybrano Przewodniczącego Rady, obradom sesji przewodniczył Przewodniczący 

Powiatowej Komisji Wyborczej Radny Powiatu Polickiego Tomasz Tokarczyk przy 

współpracy Radnej Powiatu Polickiego Magdaleny Zagrodzkiej. Na I sesję Młodzieżowej 

Rady Regionu zostali zaproszeni również uczniowie z EDPG w Löcknitz. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ambulansowy_pobor_krwi-1438.html
http://policki.pl/prezenty-dla-uczniow-okazji-dziecka/


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/sesja-mlodziezowej-rady-regionu-policach/ 

 

 28-30.05.2016 r. „Kowadło” 2016 

W dniach 28-30 maja wychowankowie  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży wzięli udział w przeglądzie twórczości pt. „Kowadło” w Kuźni Raciborskiej. 

Wyjazd był pełen sukcesów, podopieczni MOW w Trzebieży otrzymali główną nagrodę  

w konkursie oraz pozostawili po sobie bardzo dobre wspomnienia. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/ 

 

 24.05.2016 r. XIV Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się  

XIV Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym uczestniczyły 

drużyny SOSW Nr 1 w Szczecinie, SOSW z Kamienia Pomorskiego, SOSW z Chojny 

oraz MOS z Waniorowa. Uczestnicy wzięli udział w czterech konkurencjach: test wiedzy  

z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwsza pomoc, jazda po miasteczku ruchu 

drogowego oraz tor przeszkód. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/soswdnr/ 

http://policki.pl/wojewodzki-turniej-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/ 
 
 

http://policki.pl/sesja-mlodziezowej-rady-regionu-policach/
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://policki.pl/wojewodzki-turniej-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/


 24.05.2016 r. Konkurs Wiedzy  o  Krajach Anglojęzycznych 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Policach zorganizował Konkurs 

Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie liceum 

oraz chętni uczniowie szkoły zawodowej, jak i słuchacze z PSS. Uczniowie musieli 

wykazać się wiedzą z zakresu historii, geografii i kultury krajów anglojęzycznych.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 
 

 

 23 maja 2016r. Mistrzostwa Ośrodka w Tenisie Stołowym.  

 

W sali gimnastycznej Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach  odbyły się Mistrzostwa w tenisie stołowym. 

Mistrzem Ośrodka został Krystian Mamot, uczeń klasy III ZSZ, a wicemistrzem Axel 

Lewanowicz uczeń klasy I LO.  

 

 
 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 
 

 

 23.05.2016 r. „Enzymy = biologiczne katalizatory”  

 

23 maja w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyły się warsztaty 

laboratoryjne, które poprowadziła  dr hab. inż. Agata Markowska – Szczupak z Zakładu 

Biotechnologii, Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii  Środowiska 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uczniowie klasy 

1TTC mieli okazję wykonania doświadczeń  z użyciem samodzielnie wydzielonych 

enzymów. Uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób badane przez nich enzymy  

są wykorzystywane w przemyśle. 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Eenzymy__biologiczne_katalizat

ory%E2%80%9D_-1427.html 

 

 

 

 20.05.2016 r. Zakończenie projektu „Razem w Europie” 

 

20 maja 2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Razem w Europie” 

prowadzonego wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Zespół Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach. W ramach wolontariatu uczniowie przez pięć miesięcy 

prowadzili zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki dla osób 

bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, pan Jan Sławczyński oraz 

wicedyrektor Zespołu Szkół w Policach, pani Katarzyna Ignasiak wręczyli opiekunom, 

prowadzącym oraz uczestnikom kursów certyfikaty projektu „Razem w Europie”. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zakonczenie_projektu_%E2%80%9Erazem_w

_europie%E2%80%9D-1434.html 

 

 

 19-20.05.2016 r. „Gimbostudent” - 2016 

 

Gimnazjaliści klas drugich Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział  

w spotkaniach z pracownikami Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych 

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Szczecin. Zajęcia rozpoczęły się 

krótkim wykładem  dr inż. Ewy Wiśniewskiej.  Następnie uczniowie podzieleni na grupy 

laboratoryjne przystąpili do zajęć praktycznych, w trakcie, których otrzymywali hydrożele 

oraz zapoznali się z procesem immobilizacji substancji aktywnych w mikrokapsułkach 

polimerowych. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Egimbostudent%E2%80%9D-

_2016-1426.html 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Eenzymy__biologiczne_katalizatory%E2%80%9D_-1427.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Eenzymy__biologiczne_katalizatory%E2%80%9D_-1427.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zakonczenie_projektu_%E2%80%9Erazem_w_europie%E2%80%9D-1434.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zakonczenie_projektu_%E2%80%9Erazem_w_europie%E2%80%9D-1434.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Egimbostudent%E2%80%9D-_2016-1426.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/%E2%80%9Egimbostudent%E2%80%9D-_2016-1426.html


 19.05.2016 r. Spotkanie z dietetykiem w SOSW Nr 1 w Policach 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach odbyło się spotkanie  

z dietetykiem panią Joanną Splinter. Pani dietetyk opowiedziała wychowankom, jak należy 

zdrowo się odżywiać oraz zaprezentowała piramidę zdrowego żywienia. Okazało się,  

że najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, które daje największą siłę na pierwsze 

godziny lekcyjne. Pani Joanna Splinter zachęcała również do picia wody, która jest 

najzdrowszym napojem, uczulała wychowanków, aby czytali składy produktów oraz  

podała kilka ciekawych przepisów np. na zdrową nutellę , herbatę ice tea czy napoje 

smakowe.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 
 

 

 18.05.2016 r. Konkurs „Matematyka w sporcie” 

18 maja 2016 roku uczniowie gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Nr 1 w Policach rywalizowali w szkolnym konkursie „Matematyka w sporcie”. Celem 

konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, przybliżenie 

postaci polickich i polskich wielkich sportowców oraz promowanie zdrowego trybu życia. 

    W jury zasiedli: trzykrotna paraolimpijka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy  

i Świata w Pływaniu i Wioślarstwie pani Jolanta Majka-Pawlak, dyrektor Ośrodka pani 

Mariola Dudczak oraz sędzia kolarski, trener lekkiej atletyki, działacz turystyczny, 

animator sportu i rekreacji oraz biegacz amator pan Janusz Chmielewski. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 15.05-16.05.2016 r. V Przegląd Artystyczny Przetwornik 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się V Przegląd Artystyczny Przetwornik,  

w czasie którego można było zobaczyć prezentacje sceniczne podopiecznych  

z Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Program zawierał prezentacje 

spektakli teatralnych, pokazy taneczne, wokalne prezentacje teledysków oraz wystawy 

fotografii. Uczestnicy obejrzeli także wspólnie teledysk Luxtorpedy "Nieobecny 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/


Nieznajomy". Wieczorem odbył się koncert ZBUKU, podczas którego nagrywane były 

fragmenty teledysku do nowego utworu ZBUKU: "Zaczarowane Melodie". 

 
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez 

http://policki.pl/v-przetwornik-nami/ 

 

 14-15.05.2016 r. Pielgrzymka gimnazjalistów na Jasną Górę  

 

Grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach pielgrzymowała  

na Jasną Górę, aby podziękować za dar sakramentu bierzmowania.  Uczniowie 

uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym w Bazylice Jasnogórskiej, udali się również  

do Kaplicy Cudownego Obrazu. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://katecheza1.pl.tl/Jasna-G%F3ra-2016.htm 

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

1425.html 

 

 

 14.05.2016 r. Dzień Otwarty SOSW Nr 1 w Policach 

W dniu 14.05.2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach 

zorganizował dzień otwarty. Wychowankowie Ośrodka i wszyscy chętni wzięli udział  

w biegu integracyjnym. Głównie odwiedzanym miejscem był kompleks sportowo-

rehabilitacyjny, gdzie specjaliści i lekarze udzielali porad i wykonywali badania dzieci. 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez
http://policki.pl/v-przetwornik-nami/
http://katecheza1.pl.tl/Jasna-G%F3ra-2016.htm
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pielgrzymka_gimnazjalistow_na_jasna_gore-1425.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pielgrzymka_gimnazjalistow_na_jasna_gore-1425.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 13.05.2016 r. Finał III Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Fatimie  

 

W Kurii Metropolitalnej w Szczecinie odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy 

o Fatimie. Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowali Rafał Bartosik z kl. 

3 GB, Oliwia Bąk z kl. 2 GA i Marta Wyrwicz z kl. 2 GA. Uczennica Oliwia Bąk została 

laureatką konkursu zajmując 3 miejsce. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://katecheza1.pl.tl/Diecezjalny-Konkurs-Fatimski.htm 

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

mie-1424.html 
 

 

 13.05.2016 r. Dni otwarte Funduszy Europejskich  

 

W maju 2016 r. przeprowadzono ogólnopolską akcję, w ramach której w dniu 13 maja 

Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii otworzyło swoje laboratoria dla 

odwiedzających. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie klasy 1 TTC o profilu 

technik technologii chemicznej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

Uczniowie wysłuchali ciekawych wykładów oraz wzięli udziału w warsztatach i pokazach 

organizowanych w profesjonalnych laboratoriach, z których, na co dzień, korzystają 

pracownicy naukowi oraz studenci takich kierunków jak technologia chemiczna, 

nanotechnologia, biotechnologia i budownictwo. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1416.html 

 

 13.05.2016 r. Konkurs Naukowy E(x)plory  

 

13-go maja 2016 roku, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Szczecin, 

odbyło się pierwsze spotkanie uczniów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

z przedstawicielami uczelni, na którym zaprezentowano tematy projektów badawczych.  

https://www.facebook.com/soswdnr/
http://katecheza1.pl.tl/Diecezjalny-Konkurs-Fatimski.htm
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/final_diecezjalnego_konkursu_wiedzy_o_fatimie-1424.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/final_diecezjalnego_konkursu_wiedzy_o_fatimie-1424.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dni_otwarte_funduszy_europejskich-1416.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dni_otwarte_funduszy_europejskich-1416.html


W 2017 roku, uczniowie klasy 1 TTC we współpracy z  Zachodniopomorskim 

Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, po raz pierwszy będą reprezentować 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w konkursie naukowym 

E(X)PLORY. Nagrodą w konkursie będzie stypendium naukowe oraz nagroda specjalna.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_naukowy_explory-1417.html 

 
 

 12.05.2016 r. XIV Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

W dniu 12 maja 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyły się 

XIV Mistrzostwa Ośrodka w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W zawodach udział wzięło  

11 zawodników w tym również absolwenci - Aleksander Waszak - medalista Mistrzostw 

Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów, oraz Piotr Majka były 

wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Pływaniu i wicemistrz świata w wioślarstwie. 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 11.05.2016 r. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

W dniu 11.05.2016 roku w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach odbyła się II Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa pod nazwą "Rehabilitacja i aktywność ruchowa w pediatrii". Konferencję 

otworzyli pani Dyrektor Mariola Dudczak oraz Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Odczytano też list do uczestników konferencji skierowany przez Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Edukacji Narodowej - pana Macieja Kopcia. W konferencji wzięło udział 

70 uczestników reprezentujących środowisko fizjoterapeutów i nauczycieli rewalidacji 

oraz terapeutów związanych z usprawnianiem dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

http://policki.pl/konferencja-haslem-rehabilitacja-aktywnosc-ruchowa-pediatrii/ 

 
 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_naukowy_explory-1417.html
https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://policki.pl/konferencja-haslem-rehabilitacja-aktywnosc-ruchowa-pediatrii/


 10.05.2016 r. Transgraniczny Dzień Europy 

Transgraniczny Dzień Europy odbył się w tym roku 10 maja 2016r. w formie Gry 

Miejskiej pt. „Na Tropie Europy”. Celem projektu było zachęcenie mieszkańców Powiatu 

Polickiego i Powiatu Vorpommern - Greifswald do pogłębiania, poprzez zabawę, wiedzy 

na temat Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE. W zabawie wzięli udział 

uczniowie Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz, uczniowie z Zespołu Szkół im. 

Ignacego Łukasiewicza w Policach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach.  

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://policki.pl/gra-miejska-tropie-europy/ 

 

 

 

 10.05.2016 r. Europejski Uniwersytet Latający 

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się międzynarodowy projekt pod 

nazwą „Europejski Uniwersytet Latający”, którego tematem przewodnim była przyszłość 

Unii Europejskiej. Uczestnicy wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez pana  

dr Jerzego Andrzeja  Górczewskiego, członka zespołu Team Europe. Zaprezentowano 

również prace  wykonane przez uczniów  Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach  

i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/europejski-uniwersytet-latajacy/ 

 

 Maj 2016 Przedstawienie kukiełkowe w SOSW w Tanowie 

 

Z okazji świąt majowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się 

przedstawienie kukiełkowe pt. "Legenda o trzech braciach Lechu Czechu i Rusie". 

Nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele atrakcji oraz quiz. 

 

http://policki.pl/gra-miejska-tropie-europy/
http://policki.pl/europejski-uniwersytet-latajacy/


  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 

 

 

KWIECIEŃ 2016 

 

 29.04.2016 r. Uroczyste wręczenie świadectw  

Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najlepszym uczniom przekazano 

gratulacje, podziękowano za wspólne lata i życzono powodzenia podczas zbliżającego się 

egzaminu maturalnego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/teraz-egzamin-maturalny/ 

 

 

 

 29.04.2016 r. Warsztaty laboratoryjne na ZUT-cie 

Uczniowie klasy pierwszej technikum o profilu technik technologii chemicznej 

uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez Instytut Technologii 

Chemicznej Nieorganicznej i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. Zajęcia rozpoczęły się krótkim spotkaniem z dr inż. 

Joanną Screńscek – Nazzal, po którym uczniowie przystąpili do części praktycznej.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/warsztaty_laboratoryjne_na_zut-cie-1412.html 

 

 

 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
http://policki.pl/teraz-egzamin-maturalny/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/warsztaty_laboratoryjne_na_zut-cie-1412.html


 29.04.2016 r. Zakończenie  roku szkolnego  klasy III Liceum w SOSW Nr 1  

 

W sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach 

odbyło się uroczyste rozdanie świadectw uczniom kończącym naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym. Czworo uczniów zostało nagrodzonych nagrodami książkowymi za 

osiągnięcia w nauce, wyniki sportowe i pomoc koleżeńską. Nagrody i świadectwa 

wręczyła pani dyrektor Mariola Dudczak. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 28.04.2016 r. Konferencja o uzależnieniach  

W Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie odbyła się konferencja na temat uzależnień od 

środków psychoaktywnych oraz od uzależniającej żywności. Uczniowie klasy II C  

z Zespołu Szkół w Policach uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez 

przedstawicieli SANEPID-u, Urzędu Marszałkowskiego, policji oraz naukowców 

szczecińskich uczelni. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

-1406.html 
 
 
 

 27.04.2016 r. X Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 

W kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka –Wychowawczego 

Nr 1 w Policach odbyła się giełda organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 

"Amicus” - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Policach. Uczestniczyło 

w niej wiele instytucji i firm lokalnych oraz urzędów pośredniczących lub oferujących 

miejsca pracy osobom niepełnosprawnym. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_na_konferencji_o_uzaleznieniach-1406.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_na_konferencji_o_uzaleznieniach-1406.html
https://www.facebook.com/soswdnr/


 27.04.2016 r. XVI Szkolny Konkurs Przyrodniczy  

Już po raz kolejny odbył  się finał XVI edycji Szkolnego Konkursu Przyrodniczego.  

W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, popularyzowanie działań 

kształtujących postawy zachowań ekologicznych,  umiejętności wykorzystania wiedzy 

z biologii, geografii, chemii i fizyki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

niety-1413.html 

 

 

 

 27.04.2016 r. Konkurs Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej "Środowisko ponad 

wszystko". 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach wzięli udział 

w Wojewódzkim Konkursie "Środowisko ponad wszystko". Konkurs zorganizowany 

został przez SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.  

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 26.04.2016 r. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach 

wzięli udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie 

pod okiem fachowców medycznych uczyli się między innymi w jaki sposób udzielać 

pierwszej pomocy medycznej ofiarom wypadków. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w linku do strony Internetowej: 

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvi_szkolny_konkurs_przyrodniczy_rozstrzygniety-1413.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvi_szkolny_konkurs_przyrodniczy_rozstrzygniety-1413.html
https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


 26.04.2016 r. Zawody Cross fit 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży zorganizowali 

zawody Cross fit. Uczniowie wzięli udział w wyczerpujących, ale bardzo przydatnych 

treningach. W skład tych ćwiczeń wchodziły konkurencje: shuttle run, box jump, hand 

release push ups, burpees.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/?fref=nf 
 
 

 25.04.2016 r. Dzień Ziemi 2016 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie z okazji 

Dnia Ziemi zorganizowali projekt, w trakcie którego rozmawiali o zanieczyszczeniach 

planety, odpadach oraz o tym w jaki sposób chronić Ziemię. W tym roku Dzień Ziemi 

odbywał się pod hasłem: „ Palący Temat - Niska Emisja“. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w linku do strony Internetowej: 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 

 

 23.04.2016 r. Światowy Dzień Książki  

W dniu 23 kwietnia obchodzono Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy 

Dzień Książki, Światowy Dzień Książki), doroczne święto organizowane przez UNESCO 

w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą 

praw autorskich. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdn 
 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/?fref=nf
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/soswdn


 22.04.2016 r. Wizyta grupy PŻM 

 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach mieli 

okazję spotkać się z Panem Mirosławem Folta Kapitanem Żeglugi Wielkiej PŻM. Pan 

Kapitan zapoznał uczestników spotkania ze swoją pracą, wzbogacając opowieści filmami  

i zdjęciami z dalekich rejsów. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 
 

 

 22.04.2016 r. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej  

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się organizowany przez 

Szkolny Klub Europejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół 

gimnazjalnych Powiatu Polickiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie reprezentujący 

różne placówki z terenu powiatu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1410.html 

 

 21.04.2016 r. „Wierszomania” 

W czwartek odbył się konkurs „Wierszomania„ organizowany przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach. Tradycyjnie przedsięwzięcie objął honorowym 

patronatem Starosta Policki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.poradniapolice.pl/ 

http://policki.pl/wierszomania-haslem-pszczolka-moja-przyjaciolka/ 
 

 

https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_wiedzy_o_unii_europejskiej-1410.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/konkurs_wiedzy_o_unii_europejskiej-1410.html
http://www.poradniapolice.pl/
http://policki.pl/wierszomania-haslem-pszczolka-moja-przyjaciolka/


 21.04.2016 r. "Chemia zapamiętywania"  

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się kolejne spotkanie  

z dr hab. inż. Agatą Markowską – Szczupak z Zakładu Biotechnologii, Instytutu 

Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

ywania_-1395.html 
 
 
 

 21.04.2016 r. Turniej Monopoly  

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się Międzyklasowy Turniej 

Monopoly. Do zawodów przystąpiło 24 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą w sześciu  

czteroosobowych zespołach w systemie pucharowym. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_monopoly-1407.html 
 

 

 20.04.2016 r. Ogólnoniemiecki Halowy Miniturniej Piłki Nożnej ,,FAIR PLAY 2016’’ 

Reprezentacja Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wzięła udział w 

Ogólnoniemieckim Halowym Miniturnieju Piłki Nożnej pod nazwą ,,FAIR PLAY 2016’’. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

noznej__fair_play_2016%E2%80%99%E2%80%99-1401.html 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_wyklad_pt_chemia_zapamietywania_-1395.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zaproszenie_na_wyklad_pt_chemia_zapamietywania_-1395.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_monopoly-1407.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnoniemiecki_halowy_mini_turniej_pilki_noznej__fair_play_2016%E2%80%99%E2%80%99-1401.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnoniemiecki_halowy_mini_turniej_pilki_noznej__fair_play_2016%E2%80%99%E2%80%99-1401.html


 20.04.2016 r. Trzeci turniej "Biała Liga" 

Po raz trzeci w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach rozegrany został siatkarski 

turniej "Biała Liga", w którym główną nagrodą był bezpłatny udział w obozie siatkarskim. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/trzeci_turniej_biala_liga_za_nami!-1396.html 

 

 19.04.2016 r. Rajd wiosenny 

Sezon na piesze wycieczki został otwarty. Podczas rajdu wiosennego wychowankowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie zawędrowali do XII Dywizji 

Zmechanizowanej, a dokładniej do Orkiestry Garnizonowej w Szczecinie 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 

 

 

 19.04.2016 r. Dzień Geografa  

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach uczestniczyli 

w zorganizowanym przez Uniwersytet Szczeciński „Dniu Geografa”. Dzieci wzięły udział 

w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych "Marchewka pod mikroskopem", "Zwierzęta 

głębin oceanów" oraz "Okrzemki pod mikroskopem". 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/trzeci_turniej_biala_liga_za_nami!-1396.html
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/soswdnr/


 18.04.2016 r. Konkurs „Pokaż nam język” 

Konkurs „Pokaż nam język”, organizowany przez Wyższe Szkoły Bankowe,  

jest ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Uczeń Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach, Maksymilian Włodarski, uplasował się na 7 miejscu wśród najlepszych  

z języka niemieckiego w Polsce.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/maksymilian_wlodarski_w_finale_konkursu_

%E2%80%9Epokaz_nam_jezyk%E2%80%9D-1394.html 

 

 

 18.04.2016 r. "W drodze do niezależności osób niepełnosprawnych - asystentura  

z pasją". 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach wspólnie z Fundacją Imago  

z Wrocławia zorganizował konferencję "W drodze do niezależności osób 

niepełnosprawnych - asystentura z pasją". 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 
 

 

 18.04.2016 r. Siatkarki Chemika Police uczą hiszpańskiego  

Dwie zawodniczki KPS Chemik Police przeprowadziły z uczniami ZS w Policach lekcję 

języka hiszpańskiego. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

-1391.html 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/maksymilian_wlodarski_w_finale_konkursu_%E2%80%9Epokaz_nam_jezyk%E2%80%9D-1394.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/maksymilian_wlodarski_w_finale_konkursu_%E2%80%9Epokaz_nam_jezyk%E2%80%9D-1394.html
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/siatkarki_chemika_police_ucza_hiszpanskiego-1391.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/siatkarki_chemika_police_ucza_hiszpanskiego-1391.html


 17.04.2016 r. Warsztaty rolkowe  

Warsztaty rolkowe odbyły się 17 kwietnia 2016 r. w hali sportowej przy ul. Siedleckiej 2B  

w Policach. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy według zaawansowania  

umiejętności w jeździe na rolkach i ćwiczyli poszczególne ewolucje według ich osobistych 

potrzeb. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/warsztaty-rolkowe/ 

 

 

 17.04.2016 r. „FATHERO” podczas 51 Przeglądu KONTRAPUNKT 

W dniu 17 kwietnia 2016 r. odbyła się prezentacja filmu fabularnego „Fathero”, nagranego  

przez uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. W filmie 

będącym narracyjną opowieścią o trudnych relacjach chłopców z ojcami występują sami 

podopieczni MOW w Trzebieży oraz gościnnie zespół LUXTORPEDA. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/father0-51-przegladu-kontrapunkt/ 
 

 16.04.2016 r. Akcja „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach wzięli 

udział w akcji "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Celem akcji była zmiana postaw 

społeczeństwa i promocja pozytywnych zachowań związanych z ochroną przyrody,  

w szczególności ochrony pszczół. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 

http://policki.pl/warsztaty-rolkowe/
http://policki.pl/father0-51-przegladu-kontrapunkt/
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


 16.04.2016 r. „Pola Nadziei”  

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach wspierali  

w Szczecinie hospicjum w akcji "Pola Nadziei". 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 
 

 

 16.04.2016 r. Dzień otwarty w ZS w Policach/Turniej im. Gerharda Scherera 

  

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwarty_szkoly-1363.html 

http://www.zspolice.pl/download/aktualnosci/2016/dzien_otwarty.pdf 

 

 

 
 16.04.2016 r. III Polickie Mistrzostwa w Pływaniu 

 

Organizatorem III Polickich Mistrzostw w Pływaniu był Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach. W zawodach wzięli udział mieszkańcy gminy i powiatu polickiego. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/download/aktualnosci/2016/mistrzostwa.pdf 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwarty_szkoly-1363.html
http://www.zspolice.pl/download/aktualnosci/2016/dzien_otwarty.pdf
http://www.zspolice.pl/download/aktualnosci/2016/mistrzostwa.pdf


 13.04.2016 r.  Olimpiada Integracyjna  

W środę 13 kwietnia drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Tanowie wybrała się na XI Szczecińską Olimpiadę Integracyjną, która została 

zorganizowana w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 

 

 13.04.2016 r. „Echa Katynia” 
 

W ramach obchodów 76. rocznicy zbrodni katyńskiej, chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzebieży wzięli udział w organizowanym przez Instytut Pamięci 

Narodowej w Szczecinie festiwalu filmowym "Echa Katynia". 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.818460694927143/8184605282604

93/?type=3&theater 
 

 

 12.04.2016 r. Powiatowe eliminacje konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo” 

12 kwietnia 2016r. odbyły się eliminacje powiatowe XVIII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze 

bezpieczeństwo”. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/powiatowe-eliminacje-konkursu-trosce-o-bezpieczenstwo/ 

 

http://soswtanowo.pl/news/olimpiada_integracyjna.html
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.818460694927143/818460528260493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.818460694927143/818460528260493/?type=3&theater
http://policki.pl/powiatowe-eliminacje-konkursu-trosce-o-bezpieczenstwo/


 12.04.2016 r. XIII Polsko - Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej  

Uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestniczyli w XIII 

Polsko - Niemieckim Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum  

nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

_niemiecki_halowy_turniej_pilki_noznej-1392.htm 

 

 

 

 09-10.04.2016 r. Targi Gospodarcze 

 

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

odbyły się kolejne Targi Gospodarcze. Nie zabrakło na nich także przedstawicieli 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/54-ix-polickie-targi-gospodarcze.html. 

 

 

 

 09.04.2016 r. Mistrzostwa Polic w Biegach przełajowych 

 

W sobotę wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wzięli 

udział w 31. Mistrzostwach Polic w Biegach Przełajowych. Chłopcy godnie reprezentowali 

Ośrodek w swoich kategoriach wiekowych. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.806694242770455/8066862661045

86/?type=3&theater 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xiii_polsko_-_niemiecki_halowy_turniej_pilki_noznej-1392.htm
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xiii_polsko_-_niemiecki_halowy_turniej_pilki_noznej-1392.htm
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/54-ix-polickie-targi-gospodarcze.html
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.806694242770455/806686266104586/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.806694242770455/806686266104586/?type=3&theater


 07.04.2016 r. Światowy Dzień Zdrowia 

 

W kwietniu obchodzono Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku wychowankowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie obchodzili go pod hasłem 

"Pokonaj cukrzycę". 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-

U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/ 
 
 

 04.04.2016 r.  Motokurczaki  

W poniedziałek przyjechali do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Tanowie kolejny już raz przyjaciele-motocykliści ze Stowarzyszenia "Motocykliści dla 

Dzieci". Na czele korowodu przyjechał "Wielki Żółty Ptak". 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w linku do strony Internetowej:  

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

 

 04.04.2016 r. Wystawa klocków lego 

 

Uczniowie gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach 

udali się na wystawę klocków Lego. Wystawa w Szczecinie okazała się być niezwykłym 

wydarzeniem, które łączy zabawę z edukacją. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts  

 

 

https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
https://www.facebook.com/SOSW-w-Tanowie-im-Kawaler%C3%B3w-Orderu-U%C5%9Bmiechu-1544290525840040/
http://soswtanowo.pl/news/motokurczaki.html
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


 04.04.2016 r. Wizyta samorządu szkolnego z Polic 

Tradycją stały się już spotkania samorządów szkolnych szkół partnerskich Zespołu Szkół 

w Policach i Szkoły w Löcknitz. Tym razem, z wizytą do Löcknitz pojechali członkowie 

samorząd Zespołu Szkół w Policach.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 
 

 

 

 

 Kwiecień 2016 Mundurowi na wspólnych ćwiczeniach w plenerze 

W kwietniu zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe przy udziale uczniów Zespołu 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i mundurowych na zróżnicowanym terenie Puszczy 

Wkrzańskiej.   

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

enerze-1384.html 

 

 

 

 

MARZEC 2016 
 

 

 31.03.2016 r. Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

 

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyły się powiatowe eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/powiatowe-eliminacje-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-

mlodziez-zapobiega-pozarom/ 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_na_wspolnych_cwiczeniach_w_plenerze-1384.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_na_wspolnych_cwiczeniach_w_plenerze-1384.html
http://policki.pl/powiatowe-eliminacje-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom/
http://policki.pl/powiatowe-eliminacje-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom/


 22.03.2016 r. Warsztaty w  Kemipolu – Światowy Dzień Wody 
  

Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie z Zespołu Szkół  im. I. Łukasiewicza  

w Policach wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez firmę Kemipol. Uczniowie 

mieli możliwość zwiedzenia wytwórni i zapoznania się z procesami technologicznymi  

i metodami produkcji. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/warsztaty_w_kenipolu_%E2%80%93_swiato

wy_dzien_wody-1379.html 
 
 
 

 21.03.2016 r. Powitanie Wiosny 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka w Trzebieży wraz z przedszkolakami  

z Przedszkola Publicznego w Trzebieży pożegnali zimę. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 
 

 20.03.2016 r. Powitanie wiosny w internacie SOSW Nr 1w Policach 

20 marca odbyło się w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

Nr 1 w Policach uroczyste powitanie wiosny. Podczas imprezy wychowankowie internatu 

brali udział w licznych konkursach dotyczących wiosny oraz zdrowego odżywiania się. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/warsztaty_w_kenipolu_%E2%80%93_swiatowy_dzien_wody-1379.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/warsztaty_w_kenipolu_%E2%80%93_swiatowy_dzien_wody-1379.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


 19.03.2016 r. Misterium Męki Pańskiej w Klasztorze w Jasienicy 

Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży brała udział  

w inscenizacji Męki Pańskiej w ruinach klasztoru w Jasienicy. Myślą przewodnią 

Misterium w Roku Miłosierdzia były słowa św. Faustyny Kowalskiej, "Miłosierdzie Pana 

nie zna granic".  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 

 

 18.03.2016 r. Konkurs Ortograficzny 

W marcu odbyło się wręczenie nagród finalistom (w tym uczniom Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach) Szkolnego Konkursu Ortograficznego. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 

 

 

 17.03.2016 r. Wielojęzykowe Spotkanie Recytatorsko - Muzyczne  „Mali uczniowie 

idą do szkoły” 

W marcu odbyło się Wielojęzykowe Recytatorsko - Muzyczne Spotkanie. Podczas 

wydarzenia prezentowali się uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

Nr 1 w Policach, Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Szczecinie oraz Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach . 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 
 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


 17.03.2016 r.  Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Powiecie Polickim"  

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się uroczyste wręczenie nagród 

laureatom I etapu konkursu fotograficznego "Cztery Pory Roku w Powiecie Polickim” oraz 

otwarcie wystawy zgłoszonych do konkursu prac. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://soswtanowo.pl/news/konkurs_fotograficzny_%22cztery_pory_roku_w_powiecie_po

lickim%22.html 
 
 

 

 17.03.2016 r. Młodzieżowa Rada Regionu - reaktywacja 

 

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie z członkami samorządu ZS. 

Tematem spotkania były przygotowania do wznowienia działalności Młodzieżowej Rady 

Regionu. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/53-mlodziezowa-rada-regionu-reaktywacja.html 
 
 
 

 17.03.2016 r. Polsko-niemiecki projekt wielkanocny w Policach 

W ramach rewizyty, gościli w Policach uczniowie z EDPG w Löcknitz wraz  

z wychowawcami. Celem spotkania było umożliwienie uczniom wzajemnego poznania się 

i przełamywanie barier językowych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

cach-1380.html 
 

 

 

 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/konkurs_fotograficzny_%22cztery_pory_roku_w_powiecie_polickim%22.html
http://soswtanowo.pl/news/konkurs_fotograficzny_%22cztery_pory_roku_w_powiecie_polickim%22.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/53-mlodziezowa-rada-regionu-reaktywacja.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-1380.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-1380.html


 14.03.2016 r. Krzyż Wolności i Solidarności 

Uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży  uczestniczyli  

w uroczystości wręczania odznaczeń państwowych "Krzyż Wolności i Solidarności" 

byłym działaczom opozycyjnym PRL. Odznaczenia nadane przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej wręczył Prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Dzięki temu 

wydarzeniu wychowankowie mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

 

 

 

 12.03.2016 r. Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna po raz kolejny zorganizowała Dzień Otwarty dla 

uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli. W tym dniu 

można było nieodpłatnie skorzystać z porad psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty 

rodzinnego , terapeuty integracji sensorycznej, doradcy zawodowego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/dzien-otwarty-w-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-policach 

 

 

 

 09.03.2016 r. Kardiologia na VI spotkaniu MAM PUM  

 

Uczniowie klas medycznych Zespołu Szkół w Policach uczestniczyli w VII edycji 

Młodzieżowej Akademii Medycznej MAM PUM. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

1368.html 
 
 
 

 08-10.03.2016 r. Kiermasz Misyjny  

 

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się tradycyjny już Kiermasz 

Wielkanocny. Na dłuższej przerwie śniadaniowej wszyscy chętni mogli nabyć 

wielkanocne cudeńka, wykonane przez uczniów.  

 

 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://policki.pl/dzien-otwarty-w-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-policach
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/kardiologia_na_vi_spotkaniu_mam_pum-1368.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/kardiologia_na_vi_spotkaniu_mam_pum-1368.html


  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/kiermasz_misyjny-1376.html 
 
 
 

 08.03.2016 r. Dzień Kobiet 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Kobiet, podczas której m.in. zadebiutowali chłopcy uczestniczący w zajęciach 

cyrkowych i teatralnych prowadzonych przez Vitę - wolontariuszkę EVS Akademii 

Młodzieży. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 
 

 03.03.2016 r. Magia Tańca 2016  

W czwartek uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie 

wzięli udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych "Magia Tańca". 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://soswtanowo.pl/news/magia_tanca_2016.html 
 
 

 
 

 02.03.2016 r. Winter Party 

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się Międzyklasowy Turniej 

Hokejowy pod nazwą „Winter Party”. Do zawodów przystąpiło 11 mieszanych drużyn klas 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/winter_party-1370.html 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/kiermasz_misyjny-1376.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://soswtanowo.pl/news/magia_tanca_2016.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/winter_party-1370.html


 Marzec 2016 r. Konkurs Karaoke 

Nie zabrakło emocji podczas tegorocznego tradycyjnego konkursu Karaoke 

zorganizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Odważni 

uczestnicy pragnęli sprawdzić przed szerszą publicznością swoje siły.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

 

 

 

 
 

LUTY 2016 

 

 
 24.02.2016 r. Wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Policach 
 

Uczniowie gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 mieli 

przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków, uczestnicząc w wycieczce  

do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 
 
 

 23.02.2016 r. "Młodzież - Młodzieży" - Dzień Języków Obcych  

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach po raz kolejny odbył się "Dzień Języków 

Obcych". Pod hasłem „Młodzież - Młodzieży'”. Uczniowie Zespołu Szkół przeprowadzali 

dla przybyłych miniwarsztaty z nauczanych w szkole języków obcych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodziez_-_mlodziezy_-

_dzien_jezykow_obcych-1367.html 
 
 
 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodziez_-_mlodziezy_-_dzien_jezykow_obcych-1367.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodziez_-_mlodziezy_-_dzien_jezykow_obcych-1367.html


 Luty  2016 r. Music Idioms w SOSW Nr 1 w Policach 

Tuż przed feriami odbył się konkurs z języka angielskiego „Music Idioms”, w którym 

wzięli udział wszyscy uczniowie liceum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno  

- Wychowawczego Nr 1w Policach. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 

 

 

STYCZEŃ 2016 

 

 Styczeń 2016 XVII Konkurs Fotograficzny w Zespole Szkół Im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach „Zainspiruj się Dziełem Wielkiego Mistrza” 

 

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży oraz 

pogłębianie wiedzy na temat dzieł wielkich mistrzów.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

_im_i_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html 

 

 

 Styczeń 2016 r. Świąteczne kolędowanie w Parafii Trzebież 

W styczniu w parafii trzebieskiej miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po zakończeniu 

mszy wieczornej młodzież z Zespołu Szkół w Trzebieży oraz podopieczni Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego wystąpili w wspólnym koncercie kolęd. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvii_konkurs_fotograficzny_w_zespole_szkol_im_i_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xvii_konkurs_fotograficzny_w_zespole_szkol_im_i_lukasiewicza_w_policach_zainspiruj_sie_dzielem_wielkiego_mistrza-1320.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140


 

 Studniówka 2016  

Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz 

uczniowie EDPG w Löcknitz.  

                                                                     
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-

lukasiewicza-zdjecia,id,t.html 
 

 

 
 

 

 Styczeń 2016 r. Zajęcia z członkami FAR 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach  

po raz kolejny wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Fundację Aktywnej 

Rehabilitacji. Dzięki ćwiczeniom oraz zabawom ruchowym doskonalili jazdę na wózku. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

 Styczeń 2016 r. XV Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim 

Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów SOSW Nr 1 w Policach  

w XXV Mistrzostwach Polski na Ergometrze Wioślarskim.  
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 
 
 

 29.01.2016 r. Żyj zdrowo 

Dnia 29.01.2016 r. podsumowano konkurs plastyczny „Żyj zdrowo”. Do rywalizacji 

przystąpili uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/posts/774272336037983 

http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-zdjecia,id,t.html
http://www.gs24.pl/studniowki/art/9297014,studniowka-police-zespol-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-zdjecia,id,t.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/soswdnr/posts/774272336037983


 26.01.2016 r. Bal Karnawałowy  SOSW Nr 1 w Policach 

W Hotelu Dobosz zorganizowano Bal Karnawałowy dla uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego Nr 1w Policach. Były konkursy, tańce, wybrano również króla  

i królową balu. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 

 

 23.01.2016 r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOW w Trzebieży 

Na hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odbył się 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOW. Po zaciętej rywalizacji Turniej wygrali 

gospodarze drużyna MOW. 
 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

 

 

 

 

 22.01.2016 r. Studniówka  SOSW Nr 1 w Policach 

W Klubie Nauczyciela w Policach, odbył się Bal Studniówkowy klas trzecich liceum i klas 

zawodowych. Zabawa trwała do "białego rana", nie zabrakło uroczystego tortu 

"Studniówkowego". Razem z uczniami bawili się także kadra pedagogiczna oraz 

zaproszeni goście. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html


 21.01.2016 r. Gra na giełdzie  

W Domu nad Śluzą w Torgelow odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom 

Gry Giełdowej, zorganizowanej przez Kasę Oszczędności Uecker-Randow.  

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=459 
 

 

 

 20.01. 2016 r. Wizyta klas młodszych w bibliotece  

Młodsze klasy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach 

odwiedziły Bibliotekę - Filię Nova w Policach. Czekała tam na nich niespodzianka. 

Przedstawienie "W świecie Pana Kleksa" w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 
 14.01.2016 r. Bal Karnawałowy w stylu hawajskim 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tanowie odbył się bal 

karnawałowy w stylu hawajskim. Celem spotkania było rozwijanie aktywności ruchowej, 

muzycznej i artystycznej, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie 

atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/documents/bal_karnawalowy_2016.pdf 
 

 

 

 12.01.2016 r. Konkurs gastronomiczno - hotelarski w SOSW Nr 1 w Policach 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się 

międzyszkolny konkurs gastronomiczno - hotelarski. 

 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=459
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://soswtanowo.pl/documents/bal_karnawalowy_2016.pdf


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 
 10.01.2016 r. SOSW Nr 1 na WOŚP 

Kolejny raz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach brał udział  

w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanego w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Policach. Tym razem uczniowie piekli i sprzedawali ciasta, a także wystawiali 

własne wyroby rękodzieła i ozdoby świąteczne.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 
 08.01.2016 r. Warsztaty w TOEE w Zalesiu 

Klasa pierwsza i druga gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży wyjechała na warsztaty do Zalesia. Na miejscu w budynkach 

Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, odbyły się zajęcia laboratoryjne  

z chemii, a później warsztaty astronomiczne. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140


 02-08.01.2016 Międzynarodowe warsztaty młodzieży „Magia cyrku” 

W dniach 02-08.01.2016 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty edukacyjno–artystyczne  

pn. „Magia cyrku” organizowane przez Akademię Młodzieży z Polic i Salezjańskie 

Centrum Młodzieżowe DON BOSCO z Odessy na Ukrainie. Warsztaty były czasem 

intensywnego rozwijania warsztatu artystycznego młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem technik cyrkowych. Oprócz podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzebieży w warsztatach udział wzięła też grupa CIRCUS  

z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie, która prowadzi bardzo podobną 

działalność do grupy ArtCrew z Trzebieży. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.bosko.pl/kultura/galerie/Magia-cyrku-artystyczne-warsztaty-mlodziezowe.html 

 

 

 

 Styczeń 2016 r. Koncert Indios Brawos 

 

W szczecińskim Klubie Słowianin, na pożegnalnym koncercie Indios Brawos, bawiła się 

cała ekipa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 
 
 

GRUDZIEŃ 2015 

 

 

 
 21.12.2015 r. Wigilia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży 

Uroczysta wigilia rozpoczęła  się 21 grudnia o godz 17:30. Wcześniej były "Jasełka"- 

prezentacje sceniczne przygotowane przez podopiecznych oraz występ zespołu "ArtCrew".  

 

 

http://www.bosko.pl/kultura/galerie/Magia-cyrku-artystyczne-warsztaty-mlodziezowe.html
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

 

 
 

 V Świąteczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowego Warpna 
 

W niedzielę w hali Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odbył się 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowego Warpna.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez 

 
 
 

 18.12.2015 r. Jasełka w SOSW Nr 1 w Policach 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Policach odbyły się Jasełka 

dla wszystkich uczniów i wychowanków ośrodka. Pozostały wspomnienia i fotorelacja,  

na którą serdecznie zapraszamy. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 
 
 

 17.12.2015 r. Uroczyste spotkanie wigilijne w SOSW Nr 1 w Policach 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. M. Grzegorzewskiej  

w Policach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Udział w nim wzięli także 

nauczyciele, rodzice, byli pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni goście. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html


 16.12.2015 r. Świąteczny Dzień Sportu 

Polscy i niemieccy uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach  

i Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz spotkali się  

na tradycyjnym, przedświątecznym mityngu sportowym w Policach.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-

atmosferze.html 
 
 

 16.12.2015 r. Dbamy o zęby 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tanowie gościli stomatolodzy  

z Lecznicy Dentystycznej KULTYS ze Szczecina. Opowiedzieli uczniom o tym, jak dbać 

o zęby. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/archiwum.html 
 
 

 15.12.2015 r. Integracyjny Koncert Kolęd 2015 

Już po raz ósmy w tanowskim kościele rozbrzmiewały kolędy i pastorałki w wykonaniu 

dzieci i młodzieży placówek oświatowych powiatu polickiego oraz Szczecina podczas 

Integracyjnego Koncertu Kolęd „Zaśpiewajmy Jezusowi". 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/integracyjny_koncert_koled_2015.html 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-atmosferze.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/50-o-wspolnych-pomyslach-w-swiatecznej-atmosferze.html
http://soswtanowo.pl/archiwum.html
http://soswtanowo.pl/news/integracyjny_koncert_koled_2015.html


 15.12.2015 r. Kiermasz świąteczny 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się Kiermasz 

Bożonarodzeniowy zorganizowany przez samorząd uczniowski. Można było kupić ręcznie 

robione kartki świąteczne, kolorowe choinki, unikatowe bombki, liczne ozdoby  

i zabawki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

 15.12. 2015 r. Śmietnik Artystyczny  

Idea imprezy nawiązuje do spotkań krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Każdy  

ma prawo przedstawić na scenie to, co potrafi i czym chce się podzielić z widownią.  

Od początku młodzi artyści korzystają z gościnności Klubu Nauczyciela w Policach. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystycz 

 

 

 

 

 12.12.2015 r. Wizyta uczniów MOW w Trzebieży w Teatrze Polskim  

 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży gościli  

w Teatrze Polskim w Szczecinie Wyjazd na sztukę "Prywatna klinika" został 

zorganizowany dzięki inicjatywie Starosty Polickiego. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/a.500300546743161.1073741827.50011591342

8291/760174307422449/?type=3&theater 

  

 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktywnosc/smietnik_artystycz
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/a.500300546743161.1073741827.500115913428291/760174307422449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/a.500300546743161.1073741827.500115913428291/760174307422449/?type=3&theater


 09.12.2015 r.  Mikołaj w Doboszu  

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie wzięli udział  

w zabawie mikołajkowej w hotelu Dobosz w Policach. Do wspólnej zabawy zapraszali 

Pszczółka Maja i Świerszcz Filip. 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/mikolaj_w_doboszu_2015.html 

 

 

 

 08-10.12.2015 r. Bożonarodzeniowy Kiermasz Misyjny  

Już po raz trzeci uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

przygotowali i poprowadzili Bożonarodzeniowy Kiermasz Misyjny. Całkowity dochód 

przeznaczony został na kształcenie dzieci ze szkoły podstawowej w Sarh w Czadzie, przy 

współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bozonarodzeniowy_kiermasz_misyjny_2015-

1316.html 

 

 

 

 06.12.2015 r. Dzień Misia  

W tym roku po raz drugi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

 w Tanowie obchodzili „Dzień Pluszowego Misia”. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie 

szkoły podstawowej wzięli udział w zorganizowanej z tej okazji imprezie. Razem ze 

swoimi najlepszymi przyjaciółmi - pluszowymi misiami, bawili się, tańczyli i brali udział  

w ciekawych konkursach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/dzien_misia_2015.html 

 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/mikolaj_w_doboszu_2015.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bozonarodzeniowy_kiermasz_misyjny_2015-1316.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/bozonarodzeniowy_kiermasz_misyjny_2015-1316.html
http://soswtanowo.pl/news/dzien_misia_2015.html


 06.12.2015 r. XXI Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków 

Specjalnych w Pływaniu 

W niedzielę odbyły się XXI Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków 

Specjalnych w Pływaniu. Wzięły w nich udział reprezentacje szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poszczególnych placówek specjalnych. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

 06.12.2015 r. Motomikołaje w SOSW Nr 1 w Policach 

 

Motomikołaje pojawili się również w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  

Nr 1 w Policach.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts 
 
 

 03.12.2015 r. Motomikołaje 

Na dziedziniec przed internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Tanowie zajechała kolumna wspaniałych motocykli. Okazało się, że w tym roku Św. 

Mikołaj postanowił poprosić motocyklistów o pomoc w dostarczeniu wychowankom 

prezentów, powołując oddział czterdziestu Motomikołajów ze Stowarzyszenia 

Motocykliści dla Dzieci. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/soswdnr?fref=ts
http://soswtanowo.pl/news/motomikolajowie.html


 02.12.2015 r. Mikołaj na zagrywce 

W dniu 2 grudnia 2015 r., odbyły się niemiecko - polskie zawody sportowe w ramach 

projektu pod nazwą „Mikołajkowy Dzień Piłki”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie 

trzecich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz ich 

rówieśnicy ze szkoły niemieckiej EDPG w Löcknitz. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mikolaj_na_zagrywce-1298.html 
 

 

 

 01.12.2015 r. Olimpiada z Wiedzy o AIDS  

Już po raz piętnasty Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna zorganizowała 

Olimpiadę Wiedzy o AIDS. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów klas drugich 

Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/olimpiada_z_wiedzy_o_aids-1287.html 

 

 
 

 Grudzień 2015 r. Mikołajki z Polcharem 

Dzięki sponsorom: Alexowi Nielsenowi oraz firmie Polchar, jak co roku, w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach zorganizowano zabawę z Mikołajem  

i jego przyjaciółmi. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mikolaj_na_zagrywce-1298.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/olimpiada_z_wiedzy_o_aids-1287.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html


 Grudzień  2015 r. V Świąteczny Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Nowego 

Warpna 

Turniej, który po raz piąty odbył się w hali przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Trzebieży, gościł tym razem m.in. drużyny PSP Police, Straży Granicznej Szczecin, 

Sołectwa Trzebież oraz Akademii Piłkarskiej Nowe Warpno. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 

 

 

 

LISTOPAD 2015 

 

 26.11.2015 r. Wieczór wróżb w Internacie  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie odbył się 

wieczór wróżb u „Czarownicy Kasi i Czarownicy Weroniki”. Zaprosiły one dzieci  

do wspólnego przepowiadania przyszłości.  

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 24.11.2015 r. O odblaskach 
 

Wszystkie grupy wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w Tanowie uczestniczyły w projekcie pt. "Bądź widoczny – Bądź bezpieczny". W trakcie 

spotkania przypominano o zasadach bezpiecznego poruszania się po zmroku  

po nieoświetlonych drogach. 

 

 
 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://soswtanowo.pl/news/wieczor_wrozb_w_internacie.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 24.11.2015 r. Recytacja po raz szósty 

We wtorek uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie 

spotkali się na VI Szkolnym Konkursie Recytatorskim, przebiegającym tym razem pod 

hasłem "Dobre rady". Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół działających  

w Ośrodku, w sumie 13 uczestników.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 

 19.11.2015 r. IV Mistrzostwa SOSW Nr 1 w Ergometrze Wioślarskim 

Czwarte Mistrzostwa SOSW Nr 1 w Ergometrze Wioślarskim już za nami. Impreza odbyła  

w sali gimnastycznej Ośrodka. Nie zabrakło gości, w tym pana starosty Andrzeja Bednarka 

oraz Dyrekcji Szkoły. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 

 

 17.11.2015 r. Ludzie z Pasją - spotkanie z Andrzejem Mendrygałem 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży odbyło się pierwsze w tym 

roku szkolnym spotkanie z cyklu "Ludzie z pasją". Gościem specjalnym był żeglarz  

(m.in dowódca żaglowca Fryderyk Chopin), podróżnik, autor tekstów - kpt. Andrzej 

Mendygrał. 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/o_odblaskach.html
http://soswtanowo.pl/news/recytacja_po_raz_szosty.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 
 
 

 16.11.2015 r. IV Metropolitalny Konkurs Papieski  

Dla gimnazjalistów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zorganizowano etap 

szkolny IV Metropolitalnego Konkursu Papieskiego. Celem konkursu jest popularyzacja 

nauczania św. Jana Pawła II wśród młodzieży przygotowującej się do sakramentu 

bierzmowania, a także zainteresowanie gimnazjalistów wiedzą religijną. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

1315.html 

 

 

 

 12.11.2015 r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się uroczysty 

apel upamiętniający Dzień Odzyskania Niepodległości. W przedstawieniu przygotowanym 

przez uczniów ośrodka wspominano historię Narodu Polskiego oraz wspólnie śpiewano 

patriotyczne pieśni. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 

 

 

 11.11.2015 r. Obchody Dnia Niepodległości w MOW  

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży uczestniczyli  

w uroczystym apelu z tej okazji, a także spotkali się z uczestnikami grupy rekonstrukcyjnej 

4 Pułku z Polic.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/iv_metropolitalny_konkurs_papieski-1315.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/iv_metropolitalny_konkurs_papieski-1315.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140


 11.11.2015 r. Święto Niepodległości  

Historia naszego kraju jest bogata w niezwykłe wydarzenia. Jednym z nich jest odzyskanie 

niepodległości po długim okresie niewoli pod zaborami. Uczniowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Tanowie przyłączyli się do obchodów Święta Niepodległości 

organizując uroczystą akademię. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/swieto_niepodlegllosci_2015.html 
 
 
 

 10.11.2015 r. Ślubowanie klas pierwszych 

Uczniowie klas pierwszych (ZS w Policach i EDPG w Löcknitz) spotkali się w hali 

widowiskowo – sportowej ZS z dwóch ważnych powodów: obchodów  

97. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uroczystości ślubowania 

uczniów klas pierwszych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/slubowanie_klas_pierwszych-1243.html 
 
 

 

 Wieczór wróżb Andrzejkowych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

Tradycyjnie ostatnie dni listopada wypełnione były imprezami. Najbardziej popularne 

spośród nich okazały się Andrzejki. ZS w Policach zorganizował wieczór wróżb. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wieczor_wrozb_andrzejkowych-1290.html 
 

 

 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/swieto_niepodlegllosci_2015.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/slubowanie_klas_pierwszych-1243.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wieczor_wrozb_andrzejkowych-1290.html


PAŹDZIERNIK 2015 

 

 
 28.10.2015 r. Warsztaty perkusyjne z Lechem Grochalą 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Policach gościł Pan Leszek 

Grochala (Groszek), perkusista zespołu Indios Bravos. Tak jak obiecał w czerwcu, 

poprowadził w środę warsztaty perkusyjne. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 

 
 

 22.10.2015 r. Święto Marchewki 

Uczniowie SOSW Nr 1 w Policach obchodzili „ŚWIĘTO MARCHEWKI”. Rozpoczęto 

paradę, przejściem wokół Ośrodka, potem odbyła się część artystyczna. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 
 
 

 

 22.10.2015 r. Tydzień Kariery Zawodowej  

W październiku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży 

uczestniczyli w Polickim Tygodniu Kariery Zawodowej zorganizowanym przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.742185672554646/7421855625546

57/?type=3&theater 

 

 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.742185672554646/742185562554657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.742185672554646/742185562554657/?type=3&theater


 19-25.10.2015 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery  

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy 

Pracy w całej Polsce. Hasłem przewodnik tegorocznego OTK było „Poznaj swojego 

doradcę kariery”. Powiatowy Urząd Pracy w Policach przy współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną przygotował ciekawą ofertę dla gimnazjalistów w ramach 

Tygodnia Kariery. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

 http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnopolski_tydzien_kariery-1230.html 

 

 

 16.10.2015 r. Pasowanie na pierwszoklasistę 

W sali sportowej Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno  

- Wychowawczego Nr 1 w Policach odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych,  

w obecności ich rodziców, dyrekcji i nauczycieli, starszych uczniów oraz przyjaciół -

motocyklistów. 

 
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 

 

 
 16.10.2015 r. Spotkanie ze Zbigniewem Antonim Kruszewskim  

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się spotkanie z wyjątkową 

osobą. Był nią Prof. Zbigniew Antoni Kruszewski. W wieku kilkunastu lat brał udział  

w powstaniu warszawskim jako żołnierz AK i Szarych Szeregów.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

kim-1231.html 

 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnopolski_tydzien_kariery-1230.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
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http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_ze_zbigniewem_antonim_kruszewskim-1231.html


 15.10.2015 r. Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 15.10.2015 r., odbyło się święto polickiej oświaty. Wśród zaproszonych gości w sali 

polickiego Miejskiego Ośrodka Kultury obecni byli radni, pracownicy administracyjni  

i nauczyciele szkół, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym, 

przedstawiciele polickich instytucji samorządowych i związkowych, a także goście  

z EDPG w Löcknitz. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/46-swieto-polickiej-oswiaty.html 
 
 

 14.10.2015 r. Święto, święto  

W środę uczniowie SOSW w Tanowie uczcili Dzień Edukacji Narodowej.  

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego Pani Dyrektor złożyła 

wszystkim pracownikom serdeczne życzenia z okazji ich święta. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/swieto,_swieto.html 
 
 
 

 14.10.2015 r. Dzień Nauczyciela w MOW w Trzebieży 

W całej Polsce obchodzono Dzień Nauczyciela. Nie inaczej było w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Rozpoczęto uroczystym apelem, na którym 

Dyrektor Ośrodka podziękował wszystkim pracownikom za ich dotychczasową pracę. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/46-swieto-polickiej-oswiaty.html
http://soswtanowo.pl/news/swieto,_swieto.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140


 14.10.2015 r. Dzień Edukacji Narodowej w SOSW Nr 1 w Policach 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://mkesy.webd.pl/sosw/foto/edu2015/index.html 
 

 

 

 10.10.2015 r. Wyjazd do TOEE w Zalesiu 

W październiku odbyły się warsztaty biologiczno - przyrodnicze w Transgranicznym 

Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W warsztatach uczestniczyło 16 wychowanków 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 

 

 

 08.10.2015 r. Jesienne kulanie 

W październiku zorganizowano XV Integracyjny Turniej w Boule o Mistrzostwo 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach. Do zawodów zgłosiło 

się 21 wychowanków. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

 08.10.2015 r. VI Niemiecko – Polskie Targi Edukacyjne Vocatium Uckemark 

Prenzlau - Szczecin 

Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych TZ i LO Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach, zainteresowani pracą za granicą, uczestniczyli  

w VI Niemiecko – Polskich Targach Edukacyjnych Vocatium Uckemark Prenzlau – 

Szczecin. 

http://mkesy.webd.pl/sosw/foto/edu2015/index.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html


 

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

niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html 

 

 

 08.10.2015 r. Dzień Ziemniaka i Cebuli  

W czwartkowe jesienne popołudnie 8 października uczniowie SOSW w Tanowie 

obchodzili "Dzień Pieczonego Ziemniaka", który po raz pierwszy został połączony  

z "Dniem Cebuli". 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/dzien_ziemniaka_i_cebuli.html 

 

 

 

 03.10.2015 r. Wycieczka nad jezioro Głębokie  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach zorganizował dla uczniów 

wycieczkę nad jezioro Głębokie w ramach Koła Przyrodniczo - Rowerowego. Uczniowie 

zwiedzali okolicę jeziora Głębokie oraz jeziorka Uroczysko. 

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/soswdnr/posts/734299466701937 
 
 
 
 
 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/vi_polsko-niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/vi_polsko-niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html
http://soswtanowo.pl/news/dzien_ziemniaka_i_cebuli.html
https://www.facebook.com/soswdnr/posts/734299466701937


 Akcja "ZNICZ" i "PROJEKT EKOLOGICZNY"  

W okresie przed Świętem Zmarłych uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 

Policji w Policach, aktywnie uczestniczyli w akcji "ZNICZ" i "PROJEKT 

EKOLOGICZNY".  

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

_w_akcji_znicz_i_projekt_ekologiczny-1228.html 
 
 
 

 31.10. 2015 r. Uczniowie Koła Historycznego uporządkowali pomniki 

Dzień przed świętem Wszystkich Świętych członkowie Koła Historycznego SOSW  

Nr 1 w Policach uporządkowali pomniki upamiętniające ofiary niemieckich obozów 

zagłady z czasów II wojny światowej. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 

 WRZESIEŃ 2015 

 

 25.09.2015 r. Pasowanie na Gimnazjalistę 

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach wraz  

z nauczycielami uczestniczyli w wycieczce do Szczecina. Celem wycieczki był udział  

w próbie generalnej przedstawienia ”Tygrysek i kapitan Morgan” w Teatrze Lalek 

„Pleciuga”. Podsumowaniem spotkania było oficjalne pasowanie i włączenie ich w poczet 

uczniów Szkoły. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

https://www.facebook.com/soswdnr/posts/736309536500930 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_z_klasy_policyjnej_uczestniczyli_w_akcji_znicz_i_projekt_ekologiczny-1228.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mundurowi_z_klasy_policyjnej_uczestniczyli_w_akcji_znicz_i_projekt_ekologiczny-1228.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/soswdnr/posts/736309536500930


 24.09.2015 r. "Twoja krew – Moje życie"  

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbył się wykład promujący ideę 

honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/twoja_krew_%E2%80%93_moje_zycie-

1201.html 
 
 
 

 24.09.2015 r. Młodzi jeżdżą bezpieczniej  

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyło się spotkanie z Panem 

Grzegorzem Śliwińskim z fundacji „Zielony Liść” pod hasłem: „Młodzi jeżdżą 

bezpieczniej”. Fundacja zajmuje się pomocą poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych oraz osobom niepełnosprawnym (ofiarom wypadków). 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_jezdza_bezpieczniej-1198.html 

 

 24.09.2015 r. Rajd Piskorskiego 2015  

W czwartek wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie wraz  

z opiekunami wzięli udział w Rajdzie im. Jana Pawła II (Szlakami Czesława Piskorskiego - Święto 

Patronów). 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/rajd_piskorskiego_2015.html 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/twoja_krew_%E2%80%93_moje_zycie-1201.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/twoja_krew_%E2%80%93_moje_zycie-1201.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mlodzi_jezdza_bezpieczniej-1198.html
http://soswtanowo.pl/news/rajd_piskorskiego_2015.html


 24.09.2015 r. Jesienny Turniej Piłki Nożnej 2015  

W czwartek na tanowskim "Orliku" odbył się 7 Jesienny Integracyjny Turniej Piłki 

Nożnej. Patronat nad turniejem objął Starosta Policki Andrzej Bednarek.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/jesienny_turniej_pilki_noznej_2015.html 
 
 

 

 23.09.2015 r. Sprawni Razem 

W dniu 23 września w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego "Sprawni Razem" w biegach przełajowych. Wśród 144 

uczestników było 10 reprezentantów SOSW Nr 1 w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 
 
 

 19.09.2015 r. Znowu z wędką  

W sobotę uczniowie SOSW w Tanowie ponownie udali się na połowy. Chłopcy z koła 

wędkarskiego "Sumik" wzięli udział w kolejnych integracyjnych zawodach wędkarskich  

w Trzebieży.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/znowu_z_wedka.html 

 

 

 

 14-19.09.2015 r. W kręgu tańca 

W dniach 14-19 września młodzież z SOSW Nr 1 w Policach uczestniczyła w projekcie 

„W kręgu tańca” organizowanym przez Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji 

Kulturalnej i Sztuki w Popowie pod Warszawą. 

 

http://soswtanowo.pl/news/jesienny_turniej_pilki_noznej_2015.html
http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://soswtanowo.pl/news/znowu_z_wedka.html


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html 

 

 

 06.09.2015 r. „Uczcie się polskiego“. wystawa „Solidarności“ 

Rocznica wydarzeń sierpniowych roku 1980 stała się okazją do ciekawej ekspozycji  

w holu hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach. Prezentowała ona archiwalne zdjęcia, zapisy i dokumenty z czasów początków 

„Solidarności”. 

      

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-

solidarnosci.html 

 

 

 05.09.2015 r. Narodowe czytanie w SOSW Nr 1 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717749221690295.1073741835.58014083211

7802&type=3 

 

 01.09.2015 r. Obchody 20-lecia współpracy szkół partnerskich 

Tego dnia uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, jak każdego roku o tej 

porze, zainaugurowali nowy rok szkolny. Zaraz potem rozpoczęły się uroczystości 

związane z jubileuszem 20-lecia współpracy z EDPG w Löcknitz. Na początku odsłonięto 

tablicę pamiątkową poświeconą zmarłemu Dyrektorowi EDPG Gerhardowi Schererowi. 

Zaraz potem wystartował bieg sztafetowy Police - Löcknitz.  

http://www.soswdnr.police.pl/aktualnosci.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717749221690295.1073741835.580140832117802&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717749221690295.1073741835.580140832117802&type=3


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresami:  
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10&tid=420 

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/2510-inauguracja-roku-szkolnego-oraz-obchody 

-20-lecia-wspolpracy-w-zespole-szkol-im-ignacego-lukasiewicza-w-policach.html 

http://www.pogranicze24.info/sport/36-polsko-niemiecka-sztafeta-edukacyjna-foto.html 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/33-jubileuszowe-rozpoczecie-roku.html 
 
 
 

 01.09.2015 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w MOW 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w świetlicy szkolnej. Ku ogólnej radości 

kadry pedagogicznej na czas z wakacji wrócili prawie wszyscy podopieczni. Po krótkim 

powitaniu i wysłuchaniu hymnu, dyrektor zapoznał wszystkich z przydziałem 

wychowawców  klas i grup wychowawczych w placówce. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140 
 
 

 01.09.2015 r. Nowy rok szkolny w Tanowie rozpoczęty  

We wtorek 1 września we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał pierwszy dzwonek. 

Również w SOSW w Tanowie zainaugurowano nowy rok szkolny. Uśmiechnięci  

i wypoczęci uczniowie , przepełnieni jeszcze wspomnieniami z wakacji, stawili się tego 

dnia na uroczystej akademii, gotowi do pracy, ciekawi nowych zadań, kolegów  

i koleżanek.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/nastepny_rok_szkolny_rozpoczety.html 
 
 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10&tid=420
http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/2510-inauguracja-roku-szkolnego-oraz-obchody
http://www.pogranicze24.info/sport/36-polsko-niemiecka-sztafeta-edukacyjna-foto.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/33-jubileuszowe-rozpoczecie-roku.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/#140
http://soswtanowo.pl/news/nastepny_rok_szkolny_rozpoczety.html


 Wrzesień 2015 r. Integracyjne Zawody Wędkarskie 

W Kapitanacie portu w Trzebieży odbyły się zawody wędkarskie, w których uczestniczyli 

wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie oraz uczniowie  Zespołu Szkół w Nowym 

Warpnie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://mowtrzebiez.edupage.org/news/?zac=20 

http://mowtrzebiez.edupage.org/news/?zac=20

