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День пам’яті та примирення — особлива дата для України та світу, що

відзначається 8 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини у Другій

світовій війні. Офіційно в Україні День пам’яті та примирення є особливим днем с

2015-го року.

Ось як звучить Указ Президента, що якнайкраще передає суть пам’ятного дня:

«…з метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його визначного

внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення

поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв

війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки

війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного

руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, утвердження спадкоємності

традицій воїнів — переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни,

консолідації суспільства навколо ідеї захисту України…установити в Україні День

пам’яті та примирення, який відзначати щороку 8 травня.
Джерело: https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/den-pam-yati-ta-primirennya-kartinki-listivki-foto/





Одним із найбільш впізнаваних символів Дня пам’яті та примирення стала червона квітка маку —

європейський традиційний знак вшанування полеглих у Другій світовій війні та в боротьбі з нацизмом.



Мак – символ пам'яті у світі

Його появу пов'язують із віршами двох людей: канадського військового лікаря Джона Мак-Крея та

представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майкл. Перший під враженням боїв у Бельгії у

1915 році написав твір ―На полях Фландрії‖, що починався словами:

―В полях фламандських квітне мак

Поміж хрестів – скорботний знак

По нас…‖

(переклад Оксани Самари)

Друга – 1918 року написала вірша ―Ми збережемо віру‖, в якому обіцяла носити червоний мак у пам’ять

про загиблих. Саме Мойні Майкл у листопаді того ж року причепила червоний шовковий мак на пальто.

У 1920 році Національний Американський легіон прийняв маки як офіційний символ, а у 1921-у червоні

маки стали емблемою Королівського Британського легіону. В Польщі червоні маки є символом перемоги 11–

18 травня 1944 року Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії. Приспів до

популярної військової пісні того часу починається словами ―Червоні маки на Монте-Кассіно Замість роси

пили польську кров‖.



Рекомендації щодо використання символу

Рекомендується виготовляти стилізовані червони маки

з паперу, пластику або тканини та розміщувати на одязі на

лівій стороні грудей, якомога ближче до серця.

Використання маків великого розміру або зображень на

великих площинах: біг-бордах, сіті-лайтах, стелах, дошках,

інших носіях, як оздоблення класів, залів чи публічного

простору залишається на розсуд організаторів за умови

збереження гідної пошани до цього символу.



Дорогою ціною заплатив український

народ за участь у найстрашнішій за всю

світову історію війні 1941-1945 рр. Не

зникає в пам'яті людській, не йде в забуття

великий подвиг і велика трагедія нашого

народу – його битва, його перемога над

фашистами. Можна по-різному ставиться

до Великої Вітчизняної війни, по-різному

її називати, але хіба можна забути тих, хто

віддав своє життя для щастя інших. Наша

пам’ять про ті часи – це лише маленька

часточка великої данини пошани

полеглим.



Роки... Скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам’яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за

незалежність нашої Вітчизни.

Пам’ятайте 

Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали,

Пам’ятайте про тих, що не встали як впали.

Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,-

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали,

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах.

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки...

Є в місцях невідомих невідомі останки.

Є в лісах, є у горах, і є під горою –

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв.

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні –

Хай відомими стануть всі герої безвісні.



Не забуваймо героїв-воїнів, які пішли на

фронт, і не повернулись в своє рідне місто. Їхні

тіла прийняла не тільки українська земля. Вони

знайшли спочинок і в Польщі, і в Німеччині, і в

Росії, і в Україні, а доля багатьох і досі невідома.

Височіють могили в степах, у полях, обабіч доріг.

Це була радість зі сльозами на очах. За роки

загинуло 3 мільйони українців, 2 мільйони були

примусово вивезені на роботи до Німеччини. Не

зосталося жодної сім’ї, яка б не оплакувала

загибель рідних чи близьких.

Чиї б серця забуть змогли

Тих, хто у тяжку годину, 

У грізних битвах полягли

За нашу рідну Україну.



Мир – це квіти у сонячних росах.

Мир – це радість малих і дорослих.

Мир – це усмішка в очах матусі.

Мир – це лани золотаво-русі.

Мир – це потоки весняні сині.

Мир – це дружній танок при гостині.

Ми хочемо без воєн жити

Хай буде мир на всій землі!

За мир, щоб сміятись!

За мир, щоб трудитись!

За мир, щоб троянди цвіли!

Щоб жито буяло і діти росли!


