
Xl Sejmik §zkół Karpackich

W dniach 2Q-22 września 2018 r. miał miejsce Xl Sejmik Szkoł Karpackich w Nowej
Rudzie, pod patronatem honorowym Prezydenta RzeczypospoIitej PolskiejAndrzeja Dudy.

Sejmik Szkoł Karpackich, to ogolnopolskie spotkanie
szkoł noszących imiona bohaterow bitwy o Monte Cassino,
kontynuujących tradycje SamodżeI nej

Brygady Stzelców Karpackich i 3

Dywizji Stzelców Kapackich. SzkĄ
te wspołpracują w ramach Stowazy-
szenia Klitbu Pzyjacioł Szkoł i Organi-
zacjl N4onte Cassino, ktorego preze-
sem jest l\laria Szczepaniec.

Goścmi honorowymi Xl Sej-
miku Szkoł Karpackich byli pzedstawł-
ciele organizacji kombatanckich z
kraju i zagranicy, Witold Schmidt, pre-

zes Związku Karpatczykow 3 Dywizji

Stzelcow Karpackich w Londynie oraz
Tadeusz Kurcyk, wiceprezes Zarządu
Głownego Stowazyszenia Byłych
Zołniezy Polskich Sił Zbrolnych na

Zachadzie,,Karpatczyc1/' z Warszawy, Jozef
oleksiewicz, zołniez 1 pułku stzeicow pod-

halańskich Armii Krajowej - ostatni zyjący
żclnlęrz oddziału partyzanckiego NSZ oraz
rodzlna płk Jozefa Sokoia.

Dańusz Chojecki, dyrekior Szkoły
witold szmidt,

Tadeusz Kurcyk,
pzywitaIi deleEa-
cje szkoł i zapro-
szonych Eości.
Uczestnicy sejmi-

ku i delegacje
pocztow sztanda,
rowych zgroma-
dziły się na uro-
czystej {t/szy

Swiętej pod pze-
wodnictwem ks,

kan, Kzysztofa
lwaniszyna, dzie-
kana dekanatu

Nowa Ruda-§łupiec i ks. Andzeja Targosza, ktory wygłosił
kazanie, podkreślając rolę Karpatczykow i wychowania w du-

chu pairiotycznym młodego pokolenia. Po 1\4szy św., w kolum-

nie marszowej, za orkiestrą gorniczą ustawły się poczty sztan-
darowe pzedstawicieli szkół noszących imiona bihvy o l\4onie

Cassino, goście oraz pozosiali uczestnicy, by na noworudzkim

rynku, pzed pomnikiem poświęconym ofiarom ll wojny świato-

wej - vialczącym i cierpiącym za wolną Polskę, złożyc kwiaty i

zapalić znicze. Następnie udano się do Miejskiego Ośrodka
Kultury na uroczystą akademię, ktorą uświetnił występ teatralny

Członkowie pocdu
sztandarowego

Patrycja Gładysz 8b,
Tadeusz Zięba 8a,

Mafina Młynarcryk 8a

w wykonaniu uczniow Szkoły Podstawowej Nr 6, Były rowniez
wiersze patriotyczne oraz śpiew choru szkolnego l czeskiego

choru 'Amicitia", Dyrektor Dariusz Chojecki
pzyłvitał wszystkich zebranych. Następnie

miały mielsce pzemowienia gośct, po czym

M, Szczepaniec i T, Kurcyk dekorowali odzna-

czeniami i medalami pamiątkowymi,
Po akadełnii goście zostali zaproszeni na posi-

łek, a po nim czekały na nich liczne atrakcje:

zwiedzanie Muzeum Gornictwa, SzkoineJ lzbv

Pamięci płk. J, Sokola i Karpatczykow, słodki
poczęstunek pzygotowany pzez Racię Rodzi-
cow, pokaz umlejętności Druzynki Strazackie1

OSP SP Nr 6. Dzień zakończono wspolnym

ogniskiem z pieczeniem ziemniakow, śpiewa-

niem pieśni patrioiycznych i słuchaniem opo-

wleścr Tadeusza Kurcyka, Witolda §zmidta
i jozefa oleksiewicza,

Podstawowej Nr 6, Mana Szczepaniec, W sobotę
22 wześnia
wSPNr6
odbyło się semi-
narium:

,,Pzekazlwanie
traĄcji nlepodle- 

-i

głościowych ffi
w szkołach
Karpackich" oraz
u1-oczyste zakończenie Sejmiku, ktore uświetnił pokaz w wykona-

ni u Grupy Rekonstrukc1 i Historycznej, Kar-paty''.

Na zakończenie
prezes Maria Szczepa-
niec zaprosiła wszystkich
na kolejny XlI Sejmik do
L ubnia.

Tekst i zdjęcia
Aleksandra Lis

- opiekun pocztu
sztandarowego


