Квітне «Провесінь» талантами
Для юних шанувальників поетичного слова обласний фестиваль власної
дитячої поезії «Провесінь» - завжди велике і радісне свято, тому вони з
нетерпінням очікують його. Цьогоріч у ньому взяло участь до сотні
школярів. На декламаційний тур, який відбувся минулого тижня в районному будинку культури, прибули в основному юні віршувальники з
навчальних закладів Березнівщини, а творча учнівська молодь з інших
районів демонструвала свої здібності в заочному турі. Правда, до неї
долучилися і деякі учні з нашого району, зокрема ті з них, які з певних
причин не змогли взяти участь у декламаційному турі.
Постійна ведуча фестивального дійства Людмила Яковишина наголосила
на тому, що організаторами цього популярного конкурсу є центральна
районна бібліотека, відділ культури і туризму РДА, ТОВ «Редакція газети
«Надслучанський вісник», управління молоді і спорту обласної державної
адміністрації - багатолітній спонсор фестивалю.
Далі ведуча представила присутнім членів журі, постійним головою якого є
член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії
ім. Лесі Українки, добре відомий в області поет і прозаїк Євген Шморгун,
директор обласної бібліотеки для дітей Наталія Назарук та громадський діяч
неабиякий знавець поезії Лариса Лісова, головний редактор ТОВ «Редакція
газети «Надслучанський вісник» Надія Ярмолюк та її заступник Павло Рачок
- члени Національної спілки журналістів України.
З цікавістю вислухали юні поети та їх наставники виступ колишнього
директора центральної районної бібліотеки Надії Кучерук, яка 22 роки тому
стала ініціатором проведення районного конкурсу власної дитячої поезії
«Провесінь», про підтримку цієї ідеї тодішнім начальником відділу культури
РДА Ігорем Стахнюком, завдяки старанням якого конкурс став обласним. На
жаль, цей палкий шанувальник поезії відійшов у засвіти. Присутні вшанували його пам'ять хвилиною мовчання, а потім співак Василь Шнайдер виконав
власну пісню на слова багаторічної призерки фестивалю, володарки його
гран-прі Ганни Марцинюк, присвячену пам'яті Ігоря Стахнюка.
На свято дитячої творчості за вітали заступник голови районної державної
адміністрації Ірина Жилінська та начальник відділу культури і туризму РДА
Олександр Дехтяр. Ірина Василівна звернулася до юних поетів та їх
наставників зі щирим вітальним словом та побажала їм творчих перемог , а
соліст районного будинку та юнацької творчості Олександр Жабчик
підготував для них пісенний подарунок.
Перед початком конкурсних змагань Євген Шморгун вручив грамоту
обласного управління « Просвіти» учениці 11 класу ліцею з професійним
навчанням Наталії Старухіній за перемогу в обласному фестивалі

«Перломногоцінне» та альманах «Проміст», де вміщено твори призерів та
переможців.
А далі розпочалося творче дійство. На сцену один за одним виходили юні
поети і натхненно читали власні вірші. Я спостерігала за роботою членів журі
і, правду кажучи, не заздрила їм, адже визначити з барвистого поетичного
розмаю найкращі твори, справжні перлини було непросто.
В результаті творчих суперечок прискіпливих суддів переможцями і
призерами стали у молодшій віковій категорії (1-4 класи) Олександр Овдійчук (економіко-гуманітарний ліцей); Владислав Гарбар (Яблунська філія
Кам'янського опорного закладу); Маргарита Левко та Софія Борейчук з цього
ж навчального закладу; Мирослава Лісовська (Березнівська ЗОШ №2). У
середній віковій категорії (5-8 класи) - Марина Юрчик (Курганська філія
Кам'янського опорного закладу); Любомир Токарчук (Кам'янський опорний
заклад); Іванна Семенович, Світлана Хильчук, Валерія Іллюк (ліцей з
професійним навчанням). У старшій віковій категорії (9-11 класи) Діана
Григор'єва (економіко-гуманітарний ліцей), Іванна Челик, Наталія Старухіна
(ліцей з професійним навчанням).
У заочному турі журі відзначило у молодшій віковій категорії Дмитра
Федаса (Михалин); Захара Радчука (Гощанський район); у середній - Дар'ю
Жильчук (м. Вараш); Максима Рачка (м. Костопіль); Настю Бондар
(Голубне); Івана Чміля (ліцей з професійним навчанням, м. Березне); Анну
Рогаль (смт Мирогоща); Владислава Товтина (Гощанський район); Карину
Прокопчук (Балашівська ЗОШ), у старшій віковій категорії Анастасію Будз
(м. Дубно); Софію Воробій та Дар'ю Ковальчук (Яцьковицька філія опорного
закладу Балашівська ЗОШ); Ольгу Романенко (Костопільський район).
Нижче пропонуємо вашій увазі деякі твори призерів та учасників конкурсу.
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