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Митці Гощанського району врочисто відзначили 50-річчя з часу заснування
літературно-мистецького об’єднання „Веселка”, яке діє при редакції районної газети
„Рідний край”.

  

У просторій залі районного будинку школяра на „веселчан” чекала барвиста композиція з
власних книг. А їх члени літературно-мистецького об’єднання „Веселка” видали вже 275
найменувань сумарним накладом у понад 200 тисяч примірників.

  

Заклично, збудливо, щемко лунав гімн „Веселки”, слова якого написала поетеса з Тучина
Надія Янчук. На це свято душі завітала справжня еліта краю, знані далеко за межами
району письменники й поети Петро Гуменюк, Микола Владичук, Микола Марчук,
Спиридон Кравчук, Микола Жакун, Богдан Столярчук, Дмитро Грибчук, Микола
Прокопюк, Володимир Краля, Наталія Стельмашок, Лідія Хохлюк, Галина Кирильчук,
Олександр Міщук, Надія Янчук, Анатолій Кардаш, вдова журналіста, письменника,
багаторічного голови літоб’єднання Ростислава Журомського Ольга Антонівна.

  

Завітали на свято літераторів і голова районної ради Олександр Ткачук, голова обласної
організації НСЖУ Дмитро Тарасюк, депутат районної ради, редактор районної газети
„Рідний край” Ірина Повар, письменник, член Національної спілки письменників України
Петро Велесик, депутат районної ради, директор районного центру зайнятості Петро
Зубкевич. Було й телебачення.

  

Імениті гості не лише привітали „веселчан” із нагоди їхнього свята, а й, відзначивши
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вагомий внесок членів літоб’єднання в розвиток літератури малої батьківщини,
української мови в цілому, нагородили їх грамотами та подяками.

  

Привітали колег зі святом письменники Петро Гуменюк та Спиридон Кравчук, поет
Микола Марчук, бард Микола Прокопюк. Їхні слова дзвінким акордом уплелися в
святковий хор поздоровлень.

  

Не стояли осторонь свята і працівники центральної районної бібліотеки – ведуча свята,
постійний секретар літературно-мистецького об'єднання „Веселка” Людмила Гуменюк,
завідувачка відділу обслуговування читачів Катерина Кислицина та провідна
бібліотекарка Любов Негодюк. Саме завдяки їм було організовано виставку книг та
частування, кошти на яке виділили підприємці Віктор Повар та Олександр Поліщук.

  

За чашкою кави й повели „веселчани” розмову далі. Торкалися тем майбутнього
літоб’єднання, видання книг, допомоги воїнам, які перебувають у зоні проведення АТО
тощо. Саме це яскраво продемонструвало, що районне літературно-мистецьке
об’єднання „Веселка” ще житиме та житиме, аби з кожним роком примножувати славу
рідного краю, передавати досвід як наступним поколінням читачів, так і власне майстрів
слова, пісні, пензля.

  

Олександр Форманчук,

  

голова Гощанського районного літературно-мистецького об’єднання „Веселка”.
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