
Об'єднаємо нашу націю разом! 

10 лютого 2018 року у Запоріжжі в приміщенні арт-центру “LOFT 

МЛИН” відбувся “Національний Фестиваль”. Програма якого була 

насичена цікавими лекціями, тренінгами та майстер-класами. 

Національний фестиваль як нова 

традиція.  

Фестиваль 10 лютого 2018 року був 

організований національними 

дружинами Запоріжжя. Місцем 

проведення послугувало приміщення 

платформи творчих ініціатив “LOFT 

МЛИН”.  

Для відвідувачів проводилися цікаві 

заходи: корисні майстер-класи, лекції з 

історії рідного краю, про події, які 

відбувалися в цьому місті 100 років 

тому, які були визначними у 

визвольній боротьби нашої нації, 

театральна вистава для дітей та їхніх 

батьків, а також невеличкий музичний 

концерт, який всім слухачам подарував теплу та дружню атмосферу. 

Організатор Тимофій зазначає, що «Національний фестиваль» створений для 

того, щоб об'єднати  українську патріотичну спільноту та націоналістів в 

одному місті. Аргументує тим, що кожен з українських патріотів має 

здібність щось виробляти, бути спеціалістом в якійсь сфері, що може бути 

корисним для людей. Тимофій пояснює, що таким чином і виникла ідея 

провести цей фестиваль, який вже відбувся в Харкові, Дніпрі, Івано-

Франківську і тепер на батьківщині українських козаків. “В Запоріжжі це 

вперше і маємо надію, що цей фестиваль стане традицією для цього міста і 

буде збільшувати свої масштаби та подальшому розвиватися.” – каже 

організатор. Відвідувачі мали змогу взяти участь у багатьох цікавих та 

корисних майстер-класах, а саме: з ножового бою, з тактичної медицини та зі 

змішаних єдиноборств ММА. А також між учасниками різних конкурсів були 

розіграні призи, такі як: ножі та книжки.  Всіх охочих частували запашною 

кавою та різними смаколиками. Лунали патріотичні пісні про Україну. 

 

 



Вистава для дітей. 

А для самих юних відвідувачів фестивалю 

актори запорізького театру «Пігмаліон» 

зіграли виставу за сюжетом казки  

“Хлопчик-укропчик”. Встановлені 

організаторами локації передавали саме ту 

атмосферу, яку і відображає автор у своєму 

творі. Своєю неперевершеною грою вразили 

всіх глядачів, особливо дітей, які у великому 

захваті дивилися казку та емоційно 

реагували на неочікувані моменти.  

Хлопчик-укропчик - головний герой, 

шукаючи свою матір, був годен подолати 

будь-які труднощі разом зі  своїми друзями. 

Переглянута відвідувачами вистава вже  в 

котрий раз доводила, що добро завжди 

перемагає зло. Усім театральний виступ 

дуже сподобався, навіть учень  шостого 

класу з Січового колегіуму запросив групу  

акторів до свого навчального закладу, аби 

всі діти зуміли  відчути незвичайну та 

казкову атмосферу. 

Після закінчення вистави до глядачів  

вийшов сам автор цієї казки – 

запорізький письменник, родом з 

Полтави - Олександр Виженко, він 

же написав художній твір “Історія 

запорізьких козаків для веселих 

дітлахів”. Письменник радий був 

бачити всіх глядачів та з великим 

задоволенням відповідав на їхні 

запитання. Олександр, висловлюючи 

свої враження від фестивалю, 

поділився своєю мрією, аби молоде 

покоління розуміло, як то важливо 

нести та плекати своє рідне. 

 

 

 



Пізнавально-просвітницька лекція з української історії.  

“Історія – добрий вчитель для нас, сучасників” - одного разу під час 

проведення міського заходу сказав Голова Запорізької обласної ради 

Григорій Самардак.  

А пізнавальну лекцію про історію міста Олександрівськ провів доктор 

історичних наук Бондаренко Володимир Григорович. Освічений академік 

перед початком своєї лекції акцентував увагу слухачів на тому, що знати 

історію - дуже важливо як для нації, так і для самої  країни. 

Як зазначає викладач, 100 років тому були події, пов’язані з нашим містом, 

який називався Олександрівськ, але саме вони невідомі. Бо ж починаючи з 

1920 року ці події замовчувалися. Розповівши про деякі причини та секрети 

історії Володимир Григорович висловлював своє невдоволення, що в наш час 

мало хто знає своїх історичних діячів, які родом з міста Запоріжжя. Доктор 

історичних наук має на увазі, що нам є ким пишатися та є чудовий приклад 

для наслідування молодому поколінню. Він аргументує це тим, що наші 

земляки завдяки своєї наполегливості та старанням зуміли досягти успіхів як 

всеукраїнського, так і всесвітнього рівня. Прикладом цьому є відомий 

український журналіст та мемуарист - Гаврило Гордієнко - вільний козак з 

Олександрівська, науковець і громадсько-політичний діяч української 

діаспори. 

Для всіх слухачів лекції вся подана інформація була дуже корисною та 

цікавою. Чудовим завершенням фестивалю був музичний концерт, який 

подарував всім слухачам легку та приємну атмосферу, домашній затишок та 

чудові емоції. 

Позитивні результати.  

Перший в Запоріжжі “Національний фестиваль” відбувся успішно. 

Відвідувачі були захоплені й задоволені організацією свята та його 

проведенням. Для запорожців це була чудова можливість зібратися разом зі 

своїми однодумцями та провести незабутньо свій час, беручи участь в різних 

цікавих та пізнавальних майстер-класах, тренінгах. А також дивлячись 

казкову виставу глядачі поринули в якийсь незвичайний, нікому не відомий, 

фантастичний світ, де і знаходяться головні герої. Та слухаючи корисну 

лекцію про історичні події рідного краю всі відвідувачі відчували себе 

частинкою суверенної держави, яка має та виховує справжніх патріотів. Всі 

були захоплені святом та заряджені великою кількістю позитивного настрою. 

Завдяки заходам такого типу молодь росте в правильному руслі, напрямок 

якого вказує на захист та розвиток своєї держави.  
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