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   У Рівненському міському Палаці дітей     
та молоді відтепер безсмертні Герої 
Небесної Сотні закарбовані в бронзі. 
Бронзовий барельєф зроблений за ескізом 
Юрія Журавля 18 лютого 2015 року 
відкрили у холі Палацу. Там відбувся і 
мітинг-реквієм, присвячений учасникам 
Майдану, що загинули рік тому у Києві. 
Серед них були і троє рівнян: Арутюнян 
Георгій, Опанасюк Валерій та випускник 
театру "Від ліхтаря" ПДМ - Олександр 
Храпаченко. Присутні вшанували полеглих 
героїв хвилиною мовчання та запалили 
свічу пам'яті. Автор барельєфу - відомий 
музикант та художник Юрій Журавель 
зазначив: «Діти - це наше майбутнє. Тому 
барельєф в пам'ять про наших героїв ми 
відкрили саме тут. Таким чином ми будемо 
щодня нагадувати підростаючому 
поколінню про героїв, які віддали життя 
заради їхнього майбутнього». Відтепер 
безсмертні Герої будуть назавжди закарбо-   
вані у бронзі. Барельєф Небесної сотні у 
Палаці - це можливість для кожного доторкнутися до героїв.              Бистрякова Анна                                                                                                                                                                      

«Герої не вмирають...» 

 
 
                 

         Солдатам 
Ви, солдати відважні,  
Ми шануєм хоробрі серця,  
Які ви віддали народу,  
Зберігаючи наші життя. 
Долоньки на грудях схрестивши, 
Молюся за мир на землі! 
Хтозна, коли він наступить -  
У крові всі східні краї! 
Відважні солдати за Україну борються, 
Діти татусів своїх втрачають, 
Жінки чоловіків ховають, 
А матері синів в останню путь проводжають… 
Рідна земля плакати почала 
і в море крові налила… 
Україно, тримайся! 
Героям слава!!! 
 

Проба пера 
                             

 Мир 
Ліхтарик поки що не падає,                               
Надія моя не згасає,                                          
Ні дощами, ні градами                                          
Не дам вірі упасти.                                                
Серце ще б'ється і б'ється,                              
Душа моя вірить і вірить,                               
Вороги загинуть!                                               
Мир в Україну  вернеться!                          
Мир буде на Батьківщині єдиній,                                                                     
Він людям допоможе -                               
Дасть віру в щось хороше.                                 
В майбутнє дивитися і Богу молитися,         
Зможуть діти мріяти,а вітри віяти,                
Квітоньки гойдати,                                          
Щоб хотіли діти батькам допомагати.                        
І буде цвісти Україна,                                     
Щасливою буде наша країна! 
СЛАВА УКРАЇНІ!!!                                              
                                       Мосійчук Вероніка 



                                             Ульмер Юлія                                                                        
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У Рівному вечір пам'яті "Герої не вмирають" із вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні розпочався без запізнень. Він був особливим - 
без гучних промов політиків, голосних роздумів про патріотизм та долю загиблих. Рівняни разом із кер-
маничами міста пригадали 20 лютого 2014 року, той "кривавий четвер", який забрав на небеса душі 
патріотів України. 

Сотні рівнян прийшли на майдан Незалежності, люди принесли свічки, лампадки та створили  ауру 
єдності та подяки загиблим Героям. Герої будуть жити доти, доки живе наша пам'ять про них. Про загиб-
лих мешканців заходу та сходу, громадян України та інших держав, які ціною власного життя здобули 
перемогу в Революції українського духу.   

                                                                                                                                

 
1  Стан порушення здоров’я.                                   
2 Різновид водних процедур для зміцнення 
імунітету.                                                                                    
3 Повна ізоляція людини або групи людей під 
час епідемії.    
4 Медичний спосіб попередження інфекних 
хвороб.                                                                         
5 Система захисту організму від інфекційних 
хвороб.  
6 Хвороба верхніх дихальних шляхів. 

 
 
 

                                                       Турченюк Анна                                                            

Вечір пам’яті 
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