
Україна – це моя Батьківщина, де я народилась i зросла. Люблю її безмежно 

за те, що дала такi неймовiрнi скарби: полонини, рiвнини, озера, рiчки та моря. 

Хіба можна це все не любити?! Хіба можна віддати чужинцям? Нi! Я переконана, 

що ми переможемо в цій жорстокій війні. Тому що наш народ надзвичайно 

сміливий, працьовитий, неперевершений, дружний. Нас підтримує весь світ, 

допомагає у важкій боротьбі. Я гopджycя укpaïнськими героями, якi виборюють 

наше право на життя, право на незалежну державу. Низько схиляю голову перед 

ними. 

Серед украïнських героїв і моя рідна, дорога матуся, тендітна, красива, 

неймовірна, сильна, витривала, розумна, героїчна. Тепло і щиро люблю її, тому 

дуже сумувала без неї. Вона  чотири місяці боролася на "Азовсталі". Там мою 

матусю контузило. Наші воїни кожного дня боролися за завод, щоб люди вийшли 

на свободу. Але в останню мить, коли не стало жодноï краплі води, вони змушені 

були здатися в полон. Там ïх чекало справжнє пеклo!  Їм майже не давали їжі та 

води, москалi з українців жорстоко знущалися! Ми з сестричками щиро молилися 

до Господа за найріднішу людину, а також за всіх, хто перебував у полоні. Бог 

почув нашi молитви – і повернув нам матусю, яку ми бiльше нiкуди не 

вiдпустимо. На жаль, не всі герої ще звільнені з полону. Але нашi молитви 

допоможуть ïм повернутися. Війна з росією є найбiльшим злом для України.  

Саме через росiйську агресію ми втратили Крим, частину Донбасу, 

отримали вогнище на сході i пiвднi нашої держави. І зараз ведемо 

повномасштабну страшну вiйну за право жити на цiй святій землі!            

А ми впевнено йдемо у майбутнє разом з усiма народами світу. Бо ми – 

нацiя героїв, зі своєю солов'їною, співучою мовою, високою культурою, 

милозвучними пiснями, запальними танцями, різнобарвними вишиванками. А 

найбільша наша цінність – це добрi, працелюбні українці, які тяжіють до краси і 

духовності, які з повагою ставляться до iнших народів. Моя земля дала світові 

відомих і величних людей: філософа Григорія Сковороду, пророка Тараса 

Шевченка, поетів Івана Франка, Лесю Украïнку, Лiну Костенко...  

Моя земля народила вiдомих конструкторів, які створили найбільший літак 

у свiтi "Мрія". Його, на жаль, кляті окупанти знищили. 

А якi героï народжуються зараз у жорстоких битвах за Україну, за нас з 

вами! Ми є живими свідками героїзму українців сьогодні. То хіба може наш народ 

не перемогти?! Пiд синьо-жовтим прапором, символом свободи й боротьби за 

незалежність, і червоно-чорним, символом української землi i крові борців, народ 

наш об'єднується і переможе ворога та попрямує у щасливе майбутнє життя. Я 

переконана, що скоро настане цей довгоочікуваний день. 

І весь свiт буде святкувати з нами перемогу! А найголовніше, що до діточок 

повернуться Героï татусі й  Героїнi матусi!  

                    

Слава Україні! 
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