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22-го січня ц. р. в приміщенні концертної зали Бердянського Центру дитячої та юнацької
творчості відбулись урочисті збори та святковий концерт, присвячені Дню Соборності і
Свободи України. …Ще десь за півгодини до початку урочистостей лунали українські
пісні, на екрані демонструвались слайди про визначні місця в Україні, про Соборність
України, про загальноміські заходи з нагоди державних свят та пам’ятних подій за
участю міської громади Бердянська, на сцені та в залі – Державні Прапори України…

Ведуча заходу в національному костюмі виходить на сцену – свято починається її
словами: «Доброго дня усім присутнім у цьому залі! Від щирого серця дозвольте
привітати Вас зі святом – з Днем Соборності та Свободи України. Соборність України –
одна з важливих тем історії України. Для українського народу, віками позбавленого своєї
власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами, дана проблема
завжди була особливо болючою і неймовірно складною». Згодом було ще багато слів,
пов’язаних з Україною, її минувшиною та сьогоденням, її болями-жалями-тривогами, що
лунали з уст представників громадських організацій та політичних партій, але всі були
спільні в одному: бути Україні цілій та великій, а її народові жити й надалі великою,
дружньою родиною! Надовго запам’ятається кожному виступ кандидата філологічних
наук, доцента Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, заступника голови
міської громадської організації «Українська громада» Софії Філоненко, яка, зокрема,
зазначила: ««Борітеся – поборете, Вам Бог помагає». Шевченко розумів прекрасно, що
ясне майбутнє не прийде саме, наче в казці, що ці ідеї треба відстоювати, виборювати,
але тим, на чиєму боці правда, обов’язково судилася перемога.
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Мені здається, що всі ці шевченкові заповіти актуальні і тепер, аби ж ми частіше до них
прислухалися.
Нам усім треба не шукати ворогів на своїй землі чи поза її межами – людей іншої крові,
іншої віри, інших звичаїв, а вчитися налагоджувати діалог з іншими на засадах взаємної
поваги й толерантності. (Із повним вступом Софії Олегівни можете ознайомитися ТУТ).
Під щирі аплодисменти присутніх дарували залові українські пісні та танці
університетські народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» (керівник – Інна
Пащенко), ансамбль народної пісні «Золотий гомін» (керівник – Олена Бузова), народний
інструментальний ансамбль «Барвисті музики» (керівник – Павло Косенко), а також
Зразковий ансамбль танцю «Азовські козачата» (керівник – Віталій Чекан), студентка
Бердянського університету менеджменту і бізнесу Віолєтта Харченко і, звичайно,
Народна академічна хорова капела «Промінь» (керівник – Іван Іванченко)…
…Відрадно, що на святі були присутні представники міськвиконкому, депутати міської
ради, освітяни, науковці і студенти Бердянського Державного педагогічного
університету, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, представники міських осередків
партійних і громадських організацій, студенти коледжів, берданці та гості міста. Але
найбільше радувало, що концертна зала розцвітала в основному молодими обличчями
тих, кому вже завтра творити та будувати майбутнє своєї України, такої дорогої, такої
рідної і ніким уже неподільної…
Степан Герилів,
журналіст, редактор газети БДПУ «Університетське Слово»
Світлини Тіни Єрофеєвої
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