Narodowe czytanie 2015

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie podczas
której młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach czytała powieść Bolesława Prusa pt. „Lalka”. W zeszłym roku
w niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Narodowe czytanie w gminie Wielgomłyny rozpoczął wójt gminy Bogdan Witaszczyk, następnie młodzież
z klas IIIa oraz IIIb pod kierownictwem Iwony Nabiałkowskiej - nauczyciela języka polskiego, odczytała wybrane fragmenty
„Lalki”. Spotkanie przygotowali i poprowadzili pracownicy Biblioteki Gminnej w Wielgomłynach: Pani Jadwiga Zdybowicz
oraz Pani Elżbieta Święcik.

Odpust w Parafii Wielgomłyńskiej
15 września w parafii w Wielgomłynach odbył się odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej. Zgodnie z wieloletnią tradycją
mieszkańcy okolicznych miejscowości udali się w pieszej pielgrzymce do wielgomłyńskiego klasztoru. O godz. 16:30
rozpoczęło się procesyjne wyjście z Piętą Matki Bożej Bolesnej z Rudki do Sanktuarium. O godz. 18:00 odbyła się uroczysta
msza odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Antoniego Długosza podczas której udzielone zostały także sakramenty
Bierzmowania młodzieży parafialnej.

76 rocznica agresji ZSRR na Polskę
76 lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez
wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko
-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu
Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski.
Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do
końca 1945 roku. Zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez
ZSRR , bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia
wojny, na będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą Polskę,
była aktem przygotowanej z premedytacją agresji.
Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące
czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy
mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.
Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę
wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej
Białorusi". W konsekwencji ataku do niewoli sowieckiej trafiło ponad
pół miliona polskich żołnierzy. Nastąpiły także masowe deportacje
ludności, które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do
miliona obywateli polskich. Większość z nich nigdy nie wróciła do kraju,
została zamordowana lub zmarła z powodu chorób, niedożywienia
i zimna.

