Війна не йде у забуття
Чимало знаменних подій дарує нам весна до них належить День
пам’яті і примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій.
І нині, через 73 роки після її закінчення , серця сповнені глибокою
вдячністю воїнам, які здобули Перемогу. Страшною і кривавою була та
війна, а шлях до перемоги був довгим і важким.
Користувачі та гості Соснівської бібліотеки зібралися разом, щоб спільно
пережити біль втрат і поразок, згадати звитяжний подвиг героїв, які в облозі,
задихаючись від ран, від спраги, нестачі снарядів, відповіли на ультиматум
ворога командою: «Вогонь!».
Поетичні рядки про історичну правду,про переможні та трагічні дні
Другої світової війни, героїзм людей, які захищали свою батьківщину
звучали у виконанні Наталки Шеремет,Миколи Жигадла, Ольги
Данилишиної,Лілії Геращенко, Анастасії Молодой. Тим, хто пройшов крізь
полум’я боїв, страждання і смерть, крізь гіркоту поразок та непоправні
втрати, хто вів нашу країну до перемоги приурочили свої музичні вітання
Ганна Геращенко, Оксана Рудик та Софія Юрчик.
Мільйони людей в усьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з
книг, документальних та художніх фільмів. Все менше залишається тих, хто
пам’ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду. Особливу пам’ять
про трагічні події того часу зберігає краєзнавчий музей при Соснівському
Будинку дитячої та юнацької творчості. Цікавим і захоплюючим став
історичний екскурс шляхами того тривожного часу, проведений завідувачем
музею Олександром Сосновчиком, який познайомив присутніх із
представленими експонатами, численними документами, що розповідають
про фашистський терор в Україні, рух опору окупантам, визволення району,
про земляків-героїв.
Учасники години пам’яті поклали квіти до обеліска Слави і схилили
голови в хвилині мовчання, пом’янувши всіх тих, хто не повернувся з тієї
проклятої для всього світу війни. А завершальним акордом стала Молитва за
Україну у виконанні наймолодшої учасниці заходу Вікторії Оніщук.
Так, День пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні- особливий, вистражданий…Подвиг героїв-переможців у цій
жахливій війні непідвладний часові, як і наша щира та безмежна вдячність
людям, які виявили нездоланну мужність та незламність духу в боях за рідну
землю та свободу.

З кожним роком віддаляє нас історія від часів війни. Та ми не маємо
морального права забувати тих, хто поліг на фронтах тієї проклятої війни,
загинув від терору у нацистській неволі, намагався вижити і боротися на
окупованій землі, хто здобув життя.
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