
Projekt pn. „Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie w Policach” dofinansowany ze 

środków EFRR w ramach programu Interreg VA. 

 

„Świąteczne wspominki….” 

 

Wydarzenie główne projektu składało się z dwóch równoległych części i odbyło się  

w dniu 6.12.2018 r. tj. w dzień Św. Mikołaja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 

Policach oraz w hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. 

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach o godz. 9.00 przedstawiciele 

Zarządu Powiatu w Policach przywitali gości z Niemiec oraz ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Domu Dziecka w Policach oraz Domu 

Dziecka w Tanowie. Dzieci wspólnie uczestniczyły w warsztatach rękodzielniczych  tj. 

wykonywały wspaniałe, kolorowe, przenoszące w świąteczny, wyjątkowy czas 

„portrety choinkowe”. Do stworzenia świątecznych prac dzieci  korzystały                      

ze specjalnie na te okazję zakupionych: kolorowych wstążek, świecących kokardek         

i cekinów, wielobarwnych piórek, ozdobnych dziurkaczy, bibułek przeróżnych barw          

i z wielu innych mieniących i przywodzących świąteczne momenty materiałów 

pasmanteryjnych. Gotowe „Portrety choinkowe” zostały zaprezentowane na 

świątecznej wystawie, przygotowanej dla odwiedzających w tym dniu na hali 

widowiskowo-sportowej  w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz 

wręczone jako wyjątkowe, bo własnoręcznie wykonane upominki, przedstawicielom 

Zarządu Powiatu w Policach. 

Po  pracach rękodzielniczych, które wspaniale zintegrowały młodzież, wspólnie 

odśpiewano kolędy i pastorałki, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. 

Wspaniałe, dwujęzyczne wykonanie świątecznych utworów cudownie pieściło uszy         

i otwierało serca na świąteczny czas. Współdziałanie dzieci ponad podziałami 

radowało każdego z opiekunów wydarzenia i napawało optymizmem. Tutaj każdy był 

równy i sprawny. Dźwięki przedświątecznego gwaru usłyszał św. Mikołaj, który               

w obowiązkowym czerwonym stroju odwiedził bohaterów spotkania, a dla każdego 

miał  słodki upominek w postaci logowanego pierniczka. Następnie dzieci w grupach 

przystąpiły się do strojenia, własnoręcznie wykonanymi ozdobami, choinek 

znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach. Każde drzewko 

było inne, każde piękne, strojone z sercem. W Starostwie na dobre rozpoczęto 

świąteczny czas.  

W tym samym czasie w świąteczny nastrój zapanował w hali widowiskowo – 

sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, gdzie  odbywała się 

druga cześć wydarzenia. Ok. 10.00 na miejsce przybyli zaproszeni goście ze szkół w 

Löcknitz oraz z Pasewalku. Przed rozpoczęciem zabawy, dla nabrania sił                       

i dobrej energii do wspólnej zabawy dzieci zostały zaproszone na przygotowane  dla 

nich drugie śniadanie. O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy oraz 

powitanie zgromadzonych gości. Oczom przybyłych dzieci ukazały się Polsko- 



Niemieckie świąteczne Police, wiele barw, światełek, ozdób i przede wszystkim 

wspaniały tron z Mikołajem gotowym wysłuchać najskrytszego nawet marzenia 

dziecka. Uczestników  zaproszono do spędzania czasu w strefie ozdób 

świątecznych, z czego chętnie skorzystali i tworzyli niepowtarzalne, świąteczne 

cudeńka. Dwójka elfów - animatorów  stacjonujących  

w strefie ozdób choinkowych wspierało dzieci, pobudzało ich wyobraźnię, 

podpowiadało, a zmotywowana młodzież chętnie tworzyła. Malowano bombki, 

lepiono łańcuchy nie mające końca, zdobiono ekologiczne pierniczki. Dzięki 

zakupionym na tą okazję materiałom, dzieci mogły rozbudzić swoją kreatywność, dać 

ponieść się fantazji.  

O 10.40, jeszcze przed Świąteczną Olimpiadą Sportową, przeprowadzona została 

krótka rozgrzewka, mająca na celu rozluźnienie dzieci, zapoznanie się, oswojenie 

oraz dobrą zabawę. Wielki świąteczny, polsko-niemiecki pociąg ruszył przez halę            

w rytm świątecznych przebojów. O 11.00 rozpoczęła się długo wyczekiwana 

Olimpiada. Dzieci podzieliły się na drużyny mieszane tj. dzieci z Polski i z Niemiec, 

każda z drużyn wyróżniała się kolorem świątecznych czapek, które otrzymała od 

prowadzących. Olimpiada rozpoczęła się konkurencją pn. „Wilczy Zaprzęg”. Dwójka 

dzieci przy pomocy lin ciągnęła „sanie” z pozostałymi członkami drużyny. 

Konkurencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dała uczestnikom i widzom wiele 

radości. Wygrała drużyna, która osiągnęła najlepszy czas. Następnie dzieci 

uczestniczyły w kolejnych ciekawych, podszytych świątecznymi akcentami 

konkurencjach takich jak: układanie na czas ogromnych, świątecznych puzzli, 

„świąteczne gra memory” sprawdzająca pamięć, świąteczne wyścigi. 

O 12.30 zakończyła się Świąteczna Olimpiada Sportowa i nastąpiło wręczenie 

każdemu z uczestników przygotowanych, zakupionych specjalnie na tę okazję 

okolicznościowych medali i dyplomów oraz słodkich upominków. Drużyna, która 

uzyskała najlepszy średni czas ze wszystkich konkurencji otrzymała Puchar 

Świętego Mikołaja. 

Około godziny 13.00 dzieci wspólnie zaśpiewały kolędy, zrobiło się miło i nastrojowo, 

złożono sobie życzenia świąteczne i w miłej atmosferze udano się na wspólny 

posiłek, który po wspaniałej zabawie smakował wyśmienicie.  

Przez cały czas trwania spotkania polsko-niemieckiego dzieciom towarzyszył              

Święty Mikołaj, z wspaniałym poczuciem humoru, którym budził ogólna sympatię 

przybyłych gości. Zachwycone maluchy chętnie robiły sobie z Długobrodym Świętym 

wspólne zdjęcia i chętnie częstowały się słodkościami, które chował w swoim 

wielkim, czerwonym worze. 

Polsko - niemieckie spotkania w Policach to wyjątkowe wydarzenia, pieczętujące 

współpracę na pograniczu, uczące obie strony siebie nawzajem, znoszące bariery.  

Specyficzne położenie Polic na mapie Europy, wieloletnia współpraca z naszymi 

sąsiadami z Niemiec,  nie tylko na płaszczyźnie  edukacyjnej, nie pozwala przejść 

obojętnie obok możliwości jakie  niesie za sobą wspólne poznanie. Mieszkamy obok 

siebie, czasami na wyciągniecie ręki,  spotykamy się w szkołach, na zakupach, czy 

na spacerach. Wzajemne poznanie daje zrozumienie, a to zawsze przynosi owoce w 

postaci dobrej, długoletniej współpracy.  


