З’єднаймо береги Дніпра «живим» ланцюгом у День Соборності!
Четвер, 12 січня 2012 22:23

У неділю, 22 січня, о 12:00 у Києві на мосту ім. Патона до Дня Соборності об’єднаймо
два береги Дніпра «живим» ланцюгом!
День Соборності — об’єднавче свято українського народу. «Ланцюг єдності»,
ініційований 5 років тому Братством козацького бойового звичаю «Спас», традиційно
відбудеться і нинішньої зими. Закликаємо всіх взяти участь у створенні символічного
ланцюга єдності Право- та Лівобережної України. Звертаємось до свідомих громадян
України: «Прийдімо і разом відсвяткуймо День Соборності України!»
Долучайся до поширення інформації. Приготуй на акцію національну синьо-жовту
символіку — прапори, стрічки, інструменти для звукових ефектів — барабани, труби
тощо. БУДЬ РАЗОМ З УКРАЇНОЮ!!!
У день Злуки — візьмімося за руки!

Зустрічі у соцмережах:
http://www.facebook.com/events/273545449378135/
http://vkontakte.ru/event34035084
Загальноукраїнські зустрічі з інформацією про заходи у регіонах:
http://vkontakte.ru/sobornist2012
Додаткова інформація у групах:
http://vkontakte.ru/ukraina.soborna
https://www.facebook.com/ukraina.soborna
Історична довідка
22 січня 1919 року було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки
й Західноукраїнської Народної Республіки, а в 1990 році на честь цього дня від 1 до 3
мільйонів людей, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від
Києва до Львова.
Продовжимо цю славетну традицію і цього року!
Захід повністю аполітичний, тому вітаються тільки синьо-жовті прапори, герби
Української Народної Республіки чи Західноукраїнської Народної Республіки. Будь-яка
інша символіка включно з символікою політичних партій вважатиметься провокацією.
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Збір
Збираємось на зупинках перед мостом Патона з обох берегів Дніпра
**Тут маршрут: http://bit.ly/f4hUw6
* На станції метро Дружби Народів об 11:00 (0(63)5947095, 0(67) 898-81-53).
* На станції метро Лівобережна об 11:00 (0(93)648-11-50, 0(97)975-07-53).
* На правому березі мосту Патона об 11:30 (0(93)745-86-13, 0(97)143-24-19).
* На лівому березі мосту Патона об 11:30 (0(63)167-47-65).
Деталі: http://sobornist.org.ua/
Програма
* 11:00 — збір учасників.
* 11:30 — 12:00 конкурс малюнків на обличчі.
* 12:00 — 13:00 — початок об’єднання берегів посередині Дніпра. Учасники беруться
за руки, утворюють живий ланцюг та символічний 30-метровий прапор України.
* 13:00 — 13:15 — учасники співають гімн України і створюють «хвилю».
* 13.45 — відхід до зупинок транспорту, спільне фотографування.
* 14:00 — нагородження найкращого малюнку на обличчі, гімн України.
* 14:30 — 16:00 — колоною учасники рушають до музею І. Гончара, де відбудеться
святковий концерт з нагоди Дня Соборності та пригощання кулішем та гарячим
глинтвейном. Під час маршруту учасники проводять акцію «Причепи стрічку — доєднайся
до святкування Дня Соборності». Відбувається роздача інформаційних листівок про день
Соборності України та синьо-жовтих стрічок.
* 16:00 — 19:00 — святковий концерт, куліш, глинтвейн і гарний настрій.
Контактна особа: Васильчук Вадим (тел. моб.: +38 063 841-44-60; e-mail:
vadymyrko@gmail.com)
Громадянський рух "Відсіч"
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