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СВЯТОЧНИЙ НАКАЗ НА СВЯТО КРУТ
Крути - це маленьке містечко недалеко Києва, але це слово розбуджує великі
почування у кожного українця.
Під Кругами, 29-го січня, 1918р. українське військо намагалось спинити наступ
ворожих московських військ, які наступами на Київ, щоб знищити Українську
Народню Республіку, проголошену 22-го січня, 1918 р.
Бій під Кругами скінчився трагічно для українського війська - через велику
перевагу московських військ. Українське військо понесло поразку і втрату
триста завзятих оборонців української землі. Але цей бій доказував червоній
Москві, що український нарід не віддасть добровільно своєї держави. Величність
цієї подїї полягає також у тому, що вояки, які боролися під Крутами були
молодими студентами, які на заклик рідного уряду зголосились допомогти
українським військам обороняти українську столицю – КИЇВ.
Для української молоді герої бою під Крутами стали ясним прикладом любови і
вірности українському народові. Учімся і ми, молоді сумівці, на героїчнім прикладі
наших попередників. Сьогодні, коли Україна стала вільною державю, віддаймо їм
доземний поклін, їхня жертва життя дала нові плоди – нове українське патріотичне
покоління, яке розбудує і закріпигь на віки Українську Державу.
Центральна Управа СУМ

Крилаті Січень – Лютий 1993 року

Крути
1. Коли Україна проголосила свою незалежність?
Україна проголосила свою незалежність 22-го січня 1918 року. Україна тоді
називалася Українська Народна Республіка.
2. Що Росія зробила після проголошення української самостійности?
Після проголошення незалежности, російське військо вирушило на
Україну. Большевики зайняли східні українські міста і посувалися на
столицю України – Київ.
3. Чому ворог наступав на Київ?
Московські війська наступали на Київ, бо хотіли знищити Українську
Народню Республіку.
4. Хто зголосився врятувати Київ від ворогів?
Студенти Києва зголосилися допомогти і зформувалися в курінь.
5. Де вони рушили?
Курінь вирушив на залізничну станцію Крути, недалеко Києва.
6. Коли і де відбувся бій?
Бій відбувся під Крутами 29 січня 1918 року. Це сталося 85 років тому.
7. Скільки було українців, а скільки було по большевицькій стороні?
Було 600 українців. Було 6,000 російських вояків.
8. Скілики юнаків/студентів згинуло у бою під Крутами?
Пропало 300 юнаків військової школи та студентів.

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 10-11 років

Крути
1. Яким чином Україна проголосила свою незалежність?
Україна проголосила свою незалежність Четвертим Універсалом.
2. Коли це сталося?
Це сталося 22-го січня 1918 року. Україна тоді називалася Українська
Народна Республіка.
3. Що Росія зробила після проголошення української самостійности
Четвертим Універсалом?
Після проголошення незалежности, російське військо вирушило на Україну.
Росіяни розтрілювали людей, грабили, і підпалювали все що їм попало при
дорозі. Большевики зайняли счідні українські міста і посувалися на
столицю України – Київ.
4. Чому ворог наступав на Київ?
Московські війська наступали на Київ, бо хотіли знищити Українську
Народню Республіку.
5. Хто зголосився врятувати Київ?
Студенти і гімназисти Києва зголосилися допомогти і зформувалися в
курінь.
6. Де вони рушили?
Курінь вирушив на залізничну станцію Крути, недалеко Києва, щоб
врятувати Київ від ворогів.
7. Коли і де відбувся бій?
Бій відбувся під Крутами 29 січня 1918 року. Це сталося 85 років тому.
8. Скільки було українців?
Було 600 українців.
9. Скільки було по большевицькій стороні?
Було 6,000 російських вояків.
Злет 2003р. – Конкурс Слова
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10. Скілики юнаків/студентів згинуло у бою під Крутами?
Пропало 300 юнаків військової школи та студентів.
11. Який приклад показують нам, сумівцям, ці герої Крут?
Для української молоді, а спеціяльно для нас сумівців, герої бою під
Крутами стали прикладом любови українському народові. З жертв
крутянських героїв зродився і зміцнів новітний український націоналізм.
12. Що сталося до тих 35 студентів, які не знали, що станція уже була у
большевицьких руках?
Вороги взяли їх у полон, де вони знущалися над ними, розпитували, били
рушницями, нагаями і кулаками. Врешті вони вислали сильно поранеих до
Харкова, а решту розстріляли.
13. При розстрілі що студенти робили?
При розстрілі студенти співали „Ще не вмерла Україна".
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