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WSPÓŁPRACA PARTNERSKICH SZKÓŁ  

POWIATÓW  

VORPOMMERN - GREIFSWALD I POWIATU POLICKIEGO 

   

Partnerskie szkoły: Zespół 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 (SOSW) w Tanowie oraz Randow - Schule w Löcknitz 

               

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

 26. – 30.06.2017r. - Obóz językowy – Trzebież 2017 

W dniach od 26 do 30 czerwca kandydaci na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 Zespołu Szkół 

im. I. Łukasiewicza w Policach (do klasy siódmej) wzięli udział w obozie integracyjnym  

i przystąpili w jego trakcie do egzaminu z języka niemieckiego. Udział  

w obozie językowym był dofinansowany z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA oraz  

ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017_oboz

_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html 

 

 

 14.06.2016r. – Wycieczka do Poznania 

 

14 czerwca uczniowie kursu języka polskiego z 11 klas EDPG w Löcknitz pojechali na 

wycieczkę do Poznania. Jest to uniwersyteckie miasto z ciekawą historią. Widzieli wiele 

budowli o wartości historycznej, na przykład: rezydencję cesarza Wilhelma II-go. Poza tym, 

byli świadkami tradycyjnego zderzenia się koziołków na wieży ratusza, jak każdego dnia  

o godzinie 12.00. 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017_oboz_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017_oboz_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=511 

 

 

 13.06.2017r. – II edycja Transgranicznych Warsztatów Tanecznych "Taniec w kręgu". 

 

W dniu 13 czerwca uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 

integrowali się podczas wspólnej zabawy z uczniami ze szkoły podstawowej  

w Löcknitz, uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tanowie oraz 

uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Szczecina. Uczestnicy prezentowali swoje 

umiejętności taneczne, oglądali profesjonalne pokazy tańców, a przede wszystkim bawili się 

podczas nauki tańców z różnych stron świata. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/55-taniec-w-kregu 

 

 

 13.06.2017r. –  Leśne Podchody Pełne Przygody. 

 

W dniu 13 czerwca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie integrowali się podczas wspólnej zabawy  

w "Leśnych Podchodach Pełnych Przygody". W imprezie wzięli udział uczniowie szkół  

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

w Löcknitz. Po raz pierwszy gościli w nich koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej  

w Przecławiu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2017.html 

 06 - 08.06.2017r. – Kongres Edukacyjny ”Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju 

Regionalnego Rynku Pracy” 

 

W dniach od 6 do 8 czerwca w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyły się 

Kongres Edukacyjny „Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego Rynku 

Pracy” oraz Giełda Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech. Organizatorem wydarzenia 

byli  Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Powiat Policki oraz Powiat Vorpommern - 

Greifswald. W Kongresie wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, ministerstw 3 niemieckich krajów 

związkowych, Kuratorzy oświaty, przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, przedstawiciele 

specjalnych stref ekonomicznych i klastrów edukacyjnych. Podczas Kongresu przedstawiono 

politykę oświatową państwa, min. w obszarze kształcenia dualnego, praktyk i staży 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/55-taniec-w-kregu
http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2017.html
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zawodowych, powiązania edukacji zawodowej z regionalnym rynkiem pracy oraz możliwości 

polsko – niemieckiej współpracy przygranicznej w tym zakresie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci-z-powiatu-polickiego/3927- 

 

 

 01.06.2017r. – Dzień historii w Policach 

W dniu 1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w drugiej edycji projektu polsko – niemieckiego pn. „Dzień historii w Policach”.  

W programie uczestnicy prowadzili praktyczne poszukiwania skarbów historii, zapoznali się z 

pradawnymi strojami oraz starymi narzędziami dnia codziennego.  

W ramach projektu obył się wykład: Śladami Templariuszy na Pomorzu Zachodnim.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1673.html 

 

 

 18.05.2017r. – Dzień Europy w Policach i w Löcknitz 

W dniach 18 maja do 4 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach i EDPG w Löcknitz wzięli udział w obchodach Dnia Europy. W programie imprezy 

przeprowadzono  polsko - niemiecką grę miejską: "Śladami Europy w Policach". Rozdano 

nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych 

Powiatu Polickiego oraz zaprezentowano działania Szkolnego Klubu Europejskiego. 

                                                  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_europy_w_naszej_szkole-1688.html 

http://www.dpg-loecknitz.de/index.php?lang=pl&id=7&nid=505 

 

 29.05. – 30.05.2017r.  –  Polsko-niemieckie spotkania ceramiczne 

 

W dniach 29 do 30 maja w uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, uczniowie z Martin-Schule w Greifswaldzie i 

Ośrodka Socjoterapii w Wielgowie uczestniczyli we wspólnych warsztatach pod hasłem 

"Towary Szczecińskie - warsztaty ceramiczne dla uczniów w Szczecinie". Uczestnicy 

wykonywali różnorodne malowanki na płóciennych plecakach. Drugi dzień spędzono  

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci-z-powiatu-polickiego/3927-
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zapraszamy_na_dzien_historii_w_policach-1673.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zapraszamy_na_dzien_historii_w_policach-1673.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_europy_w_naszej_szkole-1688.html
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na przystani żeglarskiej w Dąbiu, gdzie przygotowano prace malarskie do konkursu  

pt. "Żaglowce", którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas finału zlotu żaglowców "The Tall Ships 

Races 2017", który w tym roku ponownie odbędzie się w Szczecinie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/polsko-niemieckie_spotkania_ceramiczne.html 

 

 16.03.2017 – Wizyta w Plastynarium w Guben 

 

Budynek z czerwonej cegły w Guben kryje w sobie to, o czym każdy z nas boi się nawet 

pomyśleć. "Memento mori".- wita przestrogą przy wejściu. W kolejnych salach śmierć nie 

opuszcza gości już ani na moment i kroczy za nimi jak cień. Wszystko prawdziwe!!! Z bliska 

zobaczyć można …  

                                                

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wizyta_w_plastynarium_w_gubinie-1625.html 

 

 

 24. 03.2017r. Warsztaty ekologiczne w Plöwen 

 
W dniu 24 marca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wraz z zespołem AKORD zorganizowali  

i poprowadzili spotkanie „W muzycznej podróży dla małych i dużych” w ramach Dnia Muzyki 

w naszej szkole. We wspólnych zabawach muzyczno - ruchowych wzięły udział dzieci z grupy 

przedszkolnej oraz uczniowie szkoły podstawowej. Bawili się radośnie, poznając nowe 

„kolorowe” piosenki.  

 

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

 
 

 

 04 – 10. 03.2017r. Warsztaty ekologiczne w Plöwen 

 
W dniach  04 – 10 marca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wyjechali do Plöwen na wspólne warsztaty 

ekologiczne z młodzieżą z Randow-Schule w Löcknitz zatytułowane "Ze starego coś nowego". 

Podczas realizacji tego projektu młodzież mogła nauczyć się jak wykorzystywać surowce 

wtórne. Z pudełek i kubków jednorazowych powstawały ciekawe konstrukcje. Odbyła się nauka 

czerpania papieru i tworzono prace plastyczne z wykorzystaniem sznurka maczanego w 

kolorowych farbach. 

 

http://soswtanowo.pl/news/polsko-niemieckie_spotkania_ceramiczne.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wizyta_w_plastynarium_w_gubinie-1625.html
http://soswtanowo.pl/news/dzien_muzyki.html


5 

 

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

 

 
 

 

  

 02.12.2016 r. Polsko – Niemiecki Dzień Sportu 
 

W dniu 02 grudnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział  w 

kolejnym spotkaniu polsko - niemieckim uczniów Gimnazjum Nr 6 w Policach  

i EDPG w Löcknitz. Uczniowie klas drugich z Polic oraz klas ósmych z  Löcknitz mogli 

integrować się ze sobą na zajęciach sportowych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_dzien_sportu-1548.html 

 

 

 

 12.10.2016 r. Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

 

W dniu 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 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/ 

 

 06.10.2016 r. XII edycja konkursu Muzyką Malowane 

W dniu 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 w 

http://soswtanowo.pl/news/warsztaty_ekologiczne_w_plowen.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_dzien_sportu-1548.html
http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej/
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Löcknitz. W tym roku szkolnym wykonywano prace plastyczne do utworu „Oda do radości”.  

Efekty starań uczestników tej części konkursu można podziwiać na 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 

 
 

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

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy” 

W dniu 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 w 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/ 

 

 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 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/
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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_%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
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html

