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Dzień Patrona Szkoły

14.06.2010

11 czerwca 2010 roku Szkoła nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w
Szczecinie zorganizowała Dzień Patrona Szkoły w połączeniu z Dniem
Sportu. Okazją do tego przedsięwzięcia było obchodzone 10 czerwca
Święto WOP. Obchody rozpoczęły się od wysłuchania hymnu
państwowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Za zasługi w
podtrzymywaniu tradycji i pamięci o żołnierzach WOP oraz stałe
kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów Związek Żołnierzy
LWP odznaczył sztandar szkoły Pamiątkowym Krzyżem LWP. Dekoracji
dokonał ostatni dowódca Pomorskiej Brygady WOP płk dypl. Henryk
Grzybowski. Rada Pedagogiczna szkoły nadał Panu Grzybowskiemu
tytuł Przyjaciela Szkoły. Dyplom nagrodzonemu wręczyła Pani Dyrektor
mgr Iwona Górska.

11  czerwca  2010  roku  Szkoła  nr  48  im.  Wojsk  Ochrony  Pogranicza  w  Szczecinie
zorganizowała  Dzień  Patrona  Szkoły  w  połączeniu  z  Dniem Sportu.  Okazją  do  tego
przedsięwzięcia było obchodzone 10 czerwca Święto WOP. Obchody rozpoczęły się od
wysłuchania  hymnu  państwowego  i  wprowadzenia  sztandaru  szkoły.  Za  zasługi  w
podtrzymywaniu tradycji i pamięci o żołnierzach WOP oraz stałe kształtowanie postaw
patriotycznych  wśród  uczniów  Związek  Żołnierzy  LWP  odznaczył  sztandar  szkoły
Pamiątkowym Krzyżem LWP.  Dekoracji  dokonał  ostatni  dowódca Pomorskiej  Brygady
WOP płk dypl. Henryk Grzybowski. Rada Pedagogiczna szkoły nadał Panu Grzybowskiemu
tytuł  Przyjaciela  Szkoły.  Dyplom  nagrodzonemu  wręczyła  Pani  Dyrektor  mgr  Iwona
Górska. Kolejnym akcentem związanym z WOP było wręczenie dyplomów zwycięzcom
konkursów plastycznego (klasy 0 – III)  i  wiedzowego (klasy IV – VI) na temat Wojsk
Ochrony  Pogranicza.  Konkurs  zorganizowany  przez  Komendanta  Placówki  SG  w
Szczecinie, Prezesa Koła nr 2 ZBŻZ i ORWP i Dyrekcję Szkoły cieszył się wśród uczniów
wielkim zainteresowaniem.  Następnie  uczniowie  przystąpili  do  zespołowej  rywalizacji
sportowej.  W przerwach zmagań zaprezentowano elementy tresury psów służbowych,
przeszukiwanie  pojazdu  przez  psa  oraz  sprzęt  służbowy  funkcjonariuszy  SG.  W
rozmowach z obecnym wśród dzieci funkcjonariuszami można było się dowiedzieć wielu
ciekawych  rzeczy  na  temat  służby  w  straży  granicznej.  Ciekawe  i  emocjonujące
konkurencje przygotował także Prezes Koła nr 2 ZBŻZ i ORWP – ppłk Andrzej Selega.
Uczniowie mogli spróbować swoich sił w rzucie imitacja granatu na celność, biegu po
kopercie oraz składaniu i zakładaniu maski gazowej. Wszyscy uczestnicy zostali słodko



nagrodzeni. Ostatnim akcentem sportowym był mecz siatkówki drużyny funkcjonariuszek
PSG w Szczecinie z nauczycielkami Szkoły nr 48. W ostatniej chwili ciało pedagogiczne
wystawiło  do  gry  swoje  wychowanki  –  drużynę  dziewcząt,  które  są  aktualnymi
wicemistrzyniami Polski szkół podstawowych. Zacięty set do końca nie był rozstrzygnięty.
Szala zwycięstwa przechylała się raz na jedna raz na drugą stronę. Jednak ostatecznie
zwyciężyła powaga i szacunek dla wieku (26: 24), choć najważniejsza była dobra zabawa.
Udana impreza zostanie prawdopodobnie wpisana do corocznego kalendarza wydarzeń
szkolnych.
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