Завдяки Указу Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ої
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої
світової війни» та Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939–1945 років» Україна розпочинає нову традицію святкування
8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення.
8 травня – це вшанування загиблих, день пам’яті. Ми низько схиляємо
голови перед загиблими, вшановуємо їхню пам’ять.
9 травня – це день вшанування живих. Ми вшановуємо і дякуємо
ветеранам, які віддавали все, що мали, для того, щоб якнайшвидше прийшов
День Перемоги.
Житомирський національний агроекологічний університет активно
підтримує нову традицію відзначення 8–9 травня як днів пам'яті та
примирення.
З цієї нагоди в університеті пройшла низка заходів.
Зокрема, кафедра суспільних наук провела науково-практичну
конференцію «Україна та українці у Другій світовій війні», на якій студентство
разом з викладачами спробували переосмислити буремні події війни, яка
забрала понад 56 мільйонів людських життів, у тому числі 10 мільйонів – в
Україні.
Кафедрою фізичного виховання проведено змагання з міні-футболу,
присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці
завершення Другої світової війни.
Університетською бібліотекою презентовано книжкову виставку-реквієм
«Неопалима купина людської пам’яті».
У академічних групах проведено тематичні години за участю ветеранів
Другої світової війни. Студентами лісового господарства впорядковано
територію навкруги братської могили розстріляних в’язнів концтабору та
покладено квіти.
Силами творчих колективів університету організовано та проведено
урочистий концерт до Дня пам’яті та примирення. Програма концерту була
досить насиченою. Традиційно відбулося покладання живих квітів до Обеліску
Слави співробітників і студентів університету. У виконанні камерного складу
народного аматорського студентського хору звучали композиції «Пісня про
хліб», «П’є журавка воду». Студенти гуртка естрадного співу піснями «Україно
пробудись», «Мамина калина», «Мальви», «Над землею тумани» змусили
глядацьку аудиторію поринути думками у ті воєнні дні та подумки подякувати
своїм батькам та прабатькам за таку важливу перемогу над ворогом. Дякували
за викладацьку працю присутньому у залі науково-педагогічному колективу
своєю запальною «Поліською гулянкою» та чуттєвою «Черемшиною»
танцювальний колектив університету. Народний аматорський духовний
оркестр виконав всім відомий «Травневий вальс», а під час маршу «Козацька
слава» до них приєднався ансамбль барабанщиць.
З кожним роком збільшується кількість тих воїнів-ветеранів, кого ми
вшановуємо посмертно. Тому фільм, який підготував Василь Герасимчук,
завдяки багатому архіву телестудії ЖНАЕУ дозволив ще раз пригадати всіх
тих, хто був і є у нашій пам’яті як справжні патріоти та герої своєї держави.
Відділ виховної роботи
(О. М. Вознюк)

