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11 LISTOPADA W GMINIE WIELGOMŁYNY

Gminne obchody 97 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę rozpoczęła uroczysta msza św.
dziękczynna w Klasztorze Ojców Paulinów w Wielgomłynach,
którą koncelebrował Ojciec Dominik Partyka, a śpiew
liturgiczny prowadził chór parafialny pod kierownictwem
Damiana Drogosza.
Po zakończonej mszy św. utworzono korowód na czele
którego szły poczty sztandarowe strażaków z OSP Zagórze,
OSP Wielgomłyny oraz OSP Myśliwczów. Goście
uroczystości zgromadzili się wokół Pomnika Odzyskania
Niepodległości w parku na wielgomłyńskim rynku, gdzie
odczytany został Apel Pamięci (Poległych) przez uczniów
kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu: Julity Kot
i Piotra Zawadzkiego. Uroczystość prowadziła nauczycielka
Barbara Kopiecka.
Po przywitaniu przez Barbarę Kopiecką przybyłych
gości głos zabrał Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan
Witaszczyk, który podziękował zebranym za udział
w uroczystości, zwłaszcza młodzieży licznie zgromadzonej,
oraz podkreślił wymowę historyczną święta. Stwierdził, iż
bardzo ważne jest to by młodzież znała polską historię, bowiem
to ona w przyszłości przejmie odpowiedzialność za gminę
i kraj. Wójt Gminy przypomniał nazwiska wybitnych
obywateli powiatu radomszczańskiego, którzy walcząc
o niepodległość państwa polskiego oddali swojej ojczyźnie
młodość, zdrowie i często swoje życie. Kolejnym ważnym
punktem obchodów święta narodowego w naszej gminie było
oddanie hołdu wybitnym Polakom , którzy nigdy nie zgodzili
się z utratą wolności. Wśród delegacji składających
okolicznościowe wieńce były władze samorządowe Gminy
Wielgomłyny, delegacje zakładów pracy: Banku
Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Kodrębie, delegacje uczniów
i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Wielgomłyny: PSP
w Zagórzu, PSP w Wielgomłynach, PSP w Krzętowie oraz
Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach.
Po złożeniu kwiatów wszyscy zebrani zostali
zaproszeni do Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
na część artystyczną pt.: „Ta ziemia od innych droższa...”
w wykonaniu uczniów PSP w Zagórzu. Część artystyczną
rozpoczęli uczniowie klas młodszych narodowym tańcem
polskim - polonezem. W ten sposób publiczność została
wprowadzona w atmosferę tego niezwykłego święta. Tańczyli:
Kinga Borycka, Adam Jas, Daniel Terka, Amelia Klimczak,
Adrian Placzyński, Karolina Nowak, Karina Wrona,
Oliwia Anzorge, Agata Dawid, Szymon Konik, Dawid
Ględa, Adam Makowski. Tancerki były ubrane w stroje
ludowe, które podkreślały charakter tańca.

