Молодь вірить в Україну, її не цікавлять проплачені мітинги на могилах героїв
Понеділок, 30 січня 2012 17:39

28 січня молодь і пластуни вшанували Героїв Крут. Ініціативна група вирішила поїхати
напередодні офіційного дня вшанування, відмовляючись від метушні та політичних акцій.
Розповідають учасники поїздки:
Андрій Ковальов, журналіст (м. Київ)
«Я приїхав до Крут, тому, що з дитинства був вихований на цьому подвизі. Я тут вже
вшосте, щороку це стало традиційним «паломництвом». Найбільше мені сподобалась
сама ідея, що молодь приїхала вшанувати героїв без пафосу й без політики. Це,
насправді цікаво. І люди в Україні мають знати, що є молодь, яку не цікавить партійні
справи, проплачені мітинги на могилі героїв. Які від щирого серця приїхали вклонитись
героям».

Анна Коновал, пластунка (м. Київ)
«Завтра сюди з’їздиться багато людей. Тому, щоб було комфортніше, ми вирішили
приїхати сьогодні. Для мене це дата героїзму, не боячись нічого – студенти приїхали
боротись проти загарбників, це дуже героїчно й саме це манить сюди щороку».
Аліна Коломієць, студентка (м. Миколаїв)
«Це дуже важливий день. Надихає, що є такі юнаки, що не побоялись боротись за
життя, за волю України. Дуже героїчний вчинок, що тут сказати – вражає!».
Олександр Нікольський, історик (м. Житомир)
«Для мене це день прикладу геройства молодих юнаків заради добробуту України. Я
навіть в нинішньому часі готовий повторити подвиг героїв Крут. Плач, ще не дав свободи
нікому, а хто борець – той здобуває світ».
Ініціатор поїздки, Юлія Смірнова поділилась своїми враженнями: «Надзвичайно
сподобалося. Всі лишились задоволені. Особливо відзначився один учасник акції –
Сергій Позивайло, не зважаючи на те, що він спізнився на електричку, все ж прибув в
Крути й вшанував Героїв. Я дякую всім, хто приєднався до нас, дякую друзям, які поїхали
разом зі мою, дякую тим, хто не забуває і пам’ятає про героїзм українців! Я дуже рада,
що кожного року з`являється все більше молоді, яким небайдужа Україна і народ. Слава
Україні!».
Репортаж про вшанування від "5 каналу" .
За матеріалами сайту Сіль та блогу vilna27
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