Збережемо світлу пам'ять про героїв нашої землі
(до 75-ої річниці створення Української повстанської армії,
Дня українського козацтва та Дня захисника України)
Нема життя без України, бо Україна – це доля,
яка випадає раз на віку,
бо Україна – це мати, яку не вибирають, як і долю,
бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі.
14 жовтня – визначна дата, яка щорічно
переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів
громадян нашої України, адже українці в цей день
відзначають чотири великі свята:
- Покрови Пресвятої Богородиці
- 75-річчя створення Української Повстанської Армії
(УПА) - 1942 р.
- День Українського козацтва
- День захисника України
День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року
Указом Президента «…З метою вшанування мужності та героїзму захисників
незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у
суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості».
Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі і саме цього дня
особливо гостро постала після російської анексії Криму та початку воєнних дій
на території Донецької та Луганської областей.
Це свято звитяги українського лицарства, а також день пам’яті та пошани всіх,
хто впродовж століть боровся за державний
суверенітет України.
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соборної держави тривала близько двох
десятиліть.
«Здобудеш Українську державу, або
загинеш у боротьбі за неї» – під таким гаслом кращі сини й дочки боролися
доступними їм засобами за самостійну і соборну українську державу.
14 жовтня 1942 року є офіційною датою створення Української Повстанської
Армії.
На жаль, історія визвольної боротьби УПА багато літ замовчувалась і
всупереч історичним фактам висвітлювалась необ’єктивно. УПА – не бандити, не
вороги народу, як це висвітлювала більшовицька пропаганда, це повстанці, які не
зазіхали на чуже, а обороняли своє.
5 березня 1950 року загинув Головний командир УПА – Роман Шухевич, а
через чотири роки його наступник Василь Кук був заарештований радянською
держбезпекою. Станом на 1954 рік переважна більшість провідників та рядових
вояків загинули або були ув’язнені. Здавалося, що боротьба українського
визвольного руху із комуністичним режимом завершилась. Та все-таки поодинокі

групи українських націоналістів та підпільники-одинаки продовжували боротись
ще й після 1954 року.
І ось настав час справедливості. Воскресла велика європейська держава –
Україна, де вперше є можливість відзначати ювілеї УПА і на основі колишніх
секретних документів, літератури, спогадів учасників визвольної боротьби
відтворити діяльність УПА.
З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ
столітті.
Слова «Слава Україні! – Героям слава!» перестали бути просто вітанням, це
вже віддання шани найкращим синам, котрі у найважливіший момент нашої
держави пожертвували собою заради своєї Батьківщини, а також є засвідченням
справжнього патріотичного подвигу.
Слава Україні! Слава нації! Україна – понад усе!
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