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Сьогодні у Рівному на фасаді будинку № 11 по вулиці Київській у Рівному з'явилася
меморіальна дошка як знак пам'яті відомому у нашому краї газетяру, письменнику, поету, 
члену Національної спілки журналістів України та члену Національної спілки краєзнавців
України Івану Григоровичу Пащуку. Тут він разом з дружиною, сином та донькою прожив
26 років. Тут, у дворі цього будинку, 19 вересня 2013 року трагічно обірвалося життя
нашого колеги.

  

Пошанувати пам'ять незабутнього Івана Пащука прибули колеги по перу, працівники
обласної наукової бібліотеки, де він був частим гостем, його рідні та близькі. Власними
спогадами про талановитого земляка поділилися мистецтвознавець Богдан Столярчук,
голова обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк, 
голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Андрій Жив'юк,
завідуюча відділом краєзнавчої літератури обласної наукової бібліотеки Ніла Кожан,
вдова Івана Григоровича Євгенія Володимирівна.   

  

Довідково. З'явившись на світ Божий 20 лютого 1938 року у селі Щесники Влодавського
повіту Люблінського воєводства (територія сучасної Польщі), Іван Пащук усе свої свідоме
життя присвятив служінню Україні, а ще улюбленому ремеслу - журналістиці. Після
закінчення філологічного факультету Рівненського  державного педагогічного інституту
та факультету журналістики Львівського державного університету працював учителем
української  мови і літератури на Волині, завідував відділом листів і робсількорів
рівненської райгазети  «Слово правди», відділом шкільної і студентської молоді обласної
молодіжної  
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газети «Зміна», працював власним кореспондентом обласної газети «Червоний  прапор»,позаштатним кореспондентом  «Літературної газети». Талановитого журналістазапримітили в редакції республіканської "Робітничої газети" та запропонували посадузавідувача кореспондентським пунктом по Рівненській, Волинській і Житомирськійобластях. Цій газеті Іван Григорович віддав майже чверть століття. А ще рівненчанипам'ятають Пащука як засновника і голову обласного краєзнавчого товаристваВсеукраїнської спілки краєзнавців, пізніше - Рівненської обласної організаціїНаціональної спілки краєзнавців.   Творчі здібності Івана Григоровича були належно оцінені: він був лауреатом обласноїмолодіжної літературної  премії ім. Миколи Максися і регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ  ступеня, відзначенийПодякою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України, кількаразів  почесними грамотами Національної спілки журналістів України і  краєзнавчоїспілки, обласної та міської рад.   У літературному і журналістському доробку Івана Пащука завжди особливе  місцезаймала тема історії рідного краю. Йому належить не одне відкриття  забутих імен діячівкультури, освіти і науки Рівненщини, дослідження  маловідомих пам’яток історії, йогопубліцистика – це краєзнавче  просвітництво і активна боротьба за збереження нашого історико-культурного надбання.    

 2 / 2


