
 

                                          

 

WSPÓŁPRACA PARTNERSKICH SZKÓŁ  

POWIATÓW  

VORPOMMERN - GREIFSWALD I POWIATU POLICKIEGO 

   

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

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

                                                                      

               Partnerskie szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów 

               Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Randow - Schule w Löcknitz 
              

                                                                   

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

oraz David-Roentgen-Schule w Neuwied 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 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 Schlossberg-Schule w Pasewalku. Każda grupa zaprezentowała 

swój układ taneczny, a później wszyscy uczestnicy tańczyli w kręgu i uczyli się  tańców  

z różnych regionów świata: tańca rosyjskiego, francuskiego, izraelskiego, afrykańskiego  

i innych. Celem warsztatów była integracja oraz rozwijanie zainteresowań taneczno-

muzycznych uczniów placówek specjalnych. 

 



 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 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” skierowany był do wszystkich 

mieszkańców powiatu polickiego, jednak nie zabrakło na nim również uczniów  

i nauczycieli ze szkoły w Löcknitz. Wśród wielu 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 czy klamoty  

z PRL-u. Od piątku do niedzieli wieczorem w główny korytarzu hali widowiskowo-

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 "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/ 

 

 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 

udziale Radnej Powiatu Polickiego Magdaleny Zagrodzkiej. Na I sesję Młodzieżowej 

Rady Regionu zostali zaproszeni również uczniowie z EDPG w Löcknitz. 

 

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


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 19.05.2016 r. Leśne Podchody Pełne Przygody 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie po raz dwunasty zorganizował dla 

niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo wychowanków ośrodków specjalnych imprezę  

pt. „Leśne Podchody Pełne Przygody”. W zabawie wzięli udział uczniowie szkół  

i placówek z Polic, Tanowa, Szczecina, Nowogardu, Nowielina i Randow-Schule  

w Löcknitz. Na uczestników czekały bardzo interesujące zadania. Uczniowie dowiedzieli 

się między innymi jaka jest długość skoku różnych leśnych zwierząt, ćwiczyli udzielanie 

pierwszej pomocy i  strzelali z wiatrówki do baloników. Każda drużyna uczestnicząca  

w zabawie otrzymała glinianą statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom uczestnictwa. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2016.html 

http://policki.pl/lesne-podchody-pelne-przygody-12/ 

 

 10.05.2016 r. Europejski Uniwersytet Latający 

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

nazwą „Europejski Uniwersytet Latający”. Tematem przewodnim spotkania była 

przyszłość Unii Europejskiej. Uczestnicy wzięli udział w tematycznym wykładzie 

prowadzonym przez dr Jerzego Andrzeja  Górczewskiego, członka zespołu Team Europe. 

Zaprezentowano również prace wykonane przez uczniów Zespołu Szkół i Szkoły 

Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 10.05.2016 r. „Transgraniczny Dzień Europy” 

http://policki.pl/sesja-mlodziezowej-rady-regionu-policach/
http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2016.html
http://policki.pl/lesne-podchody-pelne-przygody-12/
http://policki.pl/europejski-uniwersytet-latajacy/


Transgraniczny Dzień Europy obchodzony będzie w tym roku wyjątkowo 10 maja 2016r.  

w formie gry miejskiej pt. „Na Tropie Europy”. Celem Gry jest zachęcenie mieszkańców 

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

wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/gra_miejska_-_zapraszamy-1397.html 
http://policki.pl/europejska-gra-miejska-pt-tropie-europy/ 

 

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

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 

 

 04.04.2016 r. Wizyta samorządu szkolnego ZS w Löcknitz 

 

Tradycją stały się już spotkania samorządów szkolnych szkół partnerskich (w Policach  

i w Löcknitz). Tym razem, z wizytą do EDPG w Löcknitz pojechali członkowie samorządu 

(ZS).  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 

 

 17.03.2016 r. Młodzieżowa Rada Regionu - reaktywacja 

 

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie z uczniami ZS. Tematem 

spotkania były przygotowania do wznowienia działalności Młodzieżowej Rady Regionu. 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/gra_miejska_-_zapraszamy-1397.html
http://policki.pl/europejska-gra-miejska-pt-tropie-europy/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_otwarty_szkoly-1363.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7


 

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 

Około 60 uczniów klas siódmych z EDPG w Löcknitz wraz z wychowawcami gościło  

w Policach. 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 

   

 

 02.03.2016 r. Winter Party 

Na lodowisku przy Zespole Szkół w Policach odbył się Międzyklasowy Turniej Hokejowy 

pod nazwą Winter Party. Do zawodów przystąpiło 11 mieszanych  

(5-osobowych) drużyn klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej rozegrano  

w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

 

 

 

   17.02.2016 r. Spotkanie przedstawicieli powiatów w Greifswaldzie 

    Dnia 17.02.2016 r., odbyło się polsko-niemieckie spotkanie delegacji samorządów 

partnerskich powiatów: Polickiego i Vorpommern - Greifswald. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/galerie/spotkanie-przedstawicieli-powiatow-w-greifswaldzie-17-02-2016-

r/ 

 

http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/53-mlodziezowa-rada-regionu-reaktywacja.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-%201380.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polskoniemiecki_projekt_wielkanocny_w_policach-%201380.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/winter_party-1370.html
http://policki.pl/galerie/spotkanie-przedstawicieli-powiatow-w-greifswaldzie-17-02-2016-r/
http://policki.pl/galerie/spotkanie-przedstawicieli-powiatow-w-greifswaldzie-17-02-2016-r/


 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. Konkurs skierowany jest  

do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Szkoły Europejskiej 

Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. 

 

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 

 

 10.01.2016 r. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Dnia 10.01.2016 r., odbył się kolejny Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Policach.  

W imprezie wzięli udział tradycyjnie przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz 

mieszkańcy powiatów Polickiego i Vorpommern-Greifswald. Swoje wokalne i muzyczne 

uzdolnienia ujawnili pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z burmistrzem Polic panem 

Władysławem Diakunem, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Witold Król, Starosta 

Policki  pan Andrzej Bednarek i Przewodniczący Rady Powiatu pan Cezary Arciszewski. 

 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=2108 

 

 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 

 

 

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
http://www.police.pl/pcms.aspx?cid=2108
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


 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. W tym dniu spotkały 

się także samorządy uczniowskie obu szkół. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

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

atmosferze.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 „białej szkoły” 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 
 

 02.12.2015 r. Goście adwentowi z Polic 

Uczniowie i wychowawcy klas 7 EDPG zaprosili swoje klasy partnerskie  

z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Podczas wspólnych zabaw, 

majsterkowania i śpiewania, wszyscy mogli się bliżej poznać. Miłą atmosferę pogłębiło 

wspólnie przygotowane i zjedzone śniadanie.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454 

 

 

 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  

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://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/mikolaj_na_zagrywce-1298.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454


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 

 

 21 – 23.10.2015r.  Wspólna wycieczka do Warszawy 

 

Do Warszawy pojechali polscy uczniowie oraz niemieccy z kursu polskiego kl.11. 

Jedenastoklasiści obejrzeli w "Teatrze 6. piętro" spektakl "Czechow żartuje" w znakomitej 

aktorskiej obsadzie. Ponadto eksperymentowali w Centrum Nauki Kopernik, obejrzeli 

pokaz filmowy w tamtejszym planetarium i zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Podziwiali też Starówkę oraz Łazienki Królewskie. Na koniec wszyscy stwierdzili,  

że pobyt w Warszawie mógłby być znacznie dłuższy ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454 

 

 

 

 15.10.2015 r. Dzień Edukacji Narodowej 

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

polickiego MOK-u 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 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/slubowanie_klas_pierwszych-1243.html
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=454
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/46-swieto-polickiej-oswiaty.html


 08.10.2015 r. VI Niemiecko – Polskie Targi Edukacyjne Vocatium Uckermark 

Prenzlau – Szczecin 

Dnia 08.10.2015r., uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych TZ i LO Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zainteresowani pracą za granicą, uczestniczyli  

w VI Niemiecko – Polskie Targi Edukacyjne Vocatium Uckermark Prenzlau – Szczecin. 

 

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

niemieckie_targi_edukacyjne_vocatium_uckermark_prenzlau_-_szczecin-1211.html 

 

 

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

Rocznica wydarzeń sierpniowych roku 1980 stała się okazją do ciekawej ekspozycji  

w holu nowej 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 

 

 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 poświęconą zmarłemu Dyrektorowi EDPG Gerhardowi Schererowi. 

Zaraz potem wystartował bieg sztafetowy Police - Löcknitz.  

 

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://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html
http://www.pogranicze24.info/aktualnosci/35-uczcie-sie-polskiego-wystawa-solidarnosci.html


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 

 

 
 29.08.2015 r. Spotkanie absolwentów szkół 

Dnia 29.08.2015 r., odbył się w EDPG zjazd absolwentów. Na spotkanie przybyli byli 

uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoły 

Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz.  

 

 

 

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

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=442 
 

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
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=10
http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=78&nid=442

