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Dni Patrona w Szczecinie

14.06.2011

W dniu 10 czerwca 2011 roku na terenie Placówki Straży Granicznej w
Szczecinie odbyły się obchody Dnia Patrona i Przyjaciela SP nr 48 im.
WOP w Szczecinie. O godz. 9.45 Komendant PSG w Szczecinie pan mjr
SG Zbigniew Włodarczyk wraz z Zastępcą Komendanta Placówki
panem ppłk. SG Sławomirem Janusem w asyście Prezesa Koła nr 2
Związku Żołnierzy WP im. Pomorskiej Brygady WOP pana ppłk.
Andrzeja Selegi oraz Dyrektora SP nr 48 im. WOP Pani Iwony Górskiej
przywitał przybyłą na tę uroczystość kadrę kierowniczą placówki,
gości, nauczycieli i uczniów SP nr 48. Następnie delegacja dzieci,
młodzieży oraz pan Komendant złożyli kwiaty przy obelisku
upamiętniającym wszystkich poległych w ochronie granicy państwowej.

W dniu 10 czerwca 2011 roku na terenie Placówki Straży Granicznej w Szczecinie odbyły
się obchody Dnia Patrona i Przyjaciela SP nr 48 im. WOP w Szczecinie. O godz. 9.45
Komendant  PSG  w  Szczecinie  pan  mjr  SG  Zbigniew  Włodarczyk  wraz  z  Zastępcą
Komendanta Placówki panem ppłk. SG Sławomirem Janusem w asyście Prezesa Koła nr 2
Związku Żołnierzy WP im. Pomorskiej  Brygady WOP pana ppłk. Andrzeja Selegi oraz
Dyrektora SP nr 48 im. WOP Pani Iwony Górskiej przywitał przybyłą na tę uroczystość
kadrę kierowniczą placówki, gości, nauczycieli i uczniów SP nr 48. Następnie delegacja
dzieci,  młodzieży  oraz  pan  Komendant  złożyli  kwiaty  przy  obelisku  upamiętniającym
wszystkich poległych w ochronie granicy państwowej.
Dalsza część obchodów "Dnia Patrona Szkoły" miała miejsce na boisku sportowym, gdzie
uczestnicy  imprezy  niezależnie  od  wieku  mogli  rywalizować  w  różnego  rodzaju
przygotowanych  konkurencjach  sportowo-obronnych.  Czteroosobowe  drużyny
(reprezentanci z poszczególnych 23 przybyłych klas) z ogromnym poświęceniem i w duchu
sportowej  rywalizacji  dokładali  wszelkich  starań,  aby  to  właśnie  w  ich  ręce  trafił
niepowtarzalny puchar zwycięzców.

Specjalnie  na  tę  okazję  w  pomieszczeniach  Placówki  została  przygotowana  wystawa
związana z patronem SP 48 w Szczecinie. Możliwość obejrzenia zgromadzonej kolekcji
związanej  z  WOP  i  SG  na  wszystkich  zwiedzających  zrobiła  ogromne  wrażenie.
Korzystający z okazji nie ukrywali podziwu dla zapału kolekcjonera.

Na  zakończenie  uroczystości  rozstrzygnięty  został  konkurs  wiedzy  na  temat  "WOP -



patron mojej szkoły” oraz konkurs plastyczny "Ochrona granicy dziś". Wszyscy zwycięzcy
poszczególnych konkursów zostali nagrodzeni dyplomami uznania, cennymi pucharami i
słodkimi  upominkami.  "Dzień  Patrona"  przyniósł  zarówno  młodszym  jak  i  starszym
uczestnikom imprezy wiele uśmiechu, radości i pozytywnej energii.
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