У Сваляві пройшов вечір пам’яті «Воїни
світла»
Саме так свалявці пом’янули героїв Євромайдану, котрі віддали
своє життя у боротьбі за Україну
Даний захід, приурочений роковинам загибелі Небесної Сотні, котрий відбувся у п’ятницю, 19
лютого, в районному Будинку культури, зібрав чималу кількість небайдужих людей, серед
яких були присутні керівники Свалявського району, учасники подій на столичному Майдані,
бійці АТО, працівники держустанов, освітяни, медики, школярі, студенти та багато інших.
Розпочали вечір пам’яті хвилиною мовчання за загиблими героями Небесної Сотні та полеглими
учасниками бойових дій на сході України, після чого присутні переглянули відеоролик про події на
Євромайдані, чим пригадали собі і вихід київських студентів 21 листопада 2013 року на Майдан
Незалежності в підтримку євроінтеграції та за Європейську Україну, супроводжуючи це гаслами:
«Україна – це Європа», «Ми – вільні», «Ми хочемо в ЄС», і не підписання тодішньою владою угоди
про асоціацію, і жорстоке побиття студентів… і покалічені людські тіла та серця, і Михайлівський
Собор, і Майдан, залитий кров’ю, і барикади, і палаючі шини… Так розпочалась Революція
гідності…
Окрім цього, вечір пам’яті супроводжувався виступами різноманітних колективів, серед яких
театральний гурток «Бурлекс» РБК та народний вокальний ансамбль «Чарівниця». Сльози на очах
у присутніх викликав вірш «Повертайтесь живими», котрий продекламувала Мар’яна Грижак, а
композиція у виконанні Вікторії Бобаль зворушила всіх до глибини душі.
Як вже згадувалось вище, на урочистості були присутні безпосередні учасники АТО, серед яких
голова громадської організації «Спілка учасників бойових дій на сході України», діючий офіцер
Збройних сил С. Білас, котрий, звертаючись до глядачів, наголосив на тому, що герої Небесної
Сотні загинули за правду, свободу, незалежність нашої держави, і ціною жертовності показали, що
наш український дух є незламним, а народ – нескореним. Військовик також відзначив, що і зараз
тисячі військовослужбовців, котрі несуть службу на сході, і вдень, і вночі, ризикуючи власним
життям, захищають рідну землю від злих намірів ворога, проявляючи при цьому неабияку
мужність, витримку та героїзм.

