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Інакше і не скажеш, хоча це княже місто вересневої
пори відзначало уже 1110 років, а молодечий дух

панував над зачарованою Десною завдяки тисячам
людей, що заповнили площі, сквери, вулиці не тільки
поблизу історичних комплексів, а й у мальовничих
оазах Бобровиці, Подусівки, захованого в садах Кав*
казу. 

До послуг чернігівців були запрошені поважні
творчі колективи. Так, 22 вересня в урочистому
відкритті скверу ім. Б. Хмельницького взяв участь
Національний президентський оркестр (м. Київ). Під
час II*го Всеукраїнського фестивалю духових ор*
кестрів для всіх чернігівців та гостей міста виступив
заслужений академічний зразково*показовий оркестр
Збройних Сил України (м. Київ), військовий оркестр
Центру військово*музичного мистецтва Військово*
Морських Сил Збройних Сил України (м. Одеса),
військовий оркестр Центру військово*музичного мис*
тецтва Повітряних Сил України (м. Вінниця), військо*
вий оркестр Почесної варти окремого Київського пол*
ку Президента України імені Богдана Хмельницького
(м. Київ).

Безперечно, не обійшлося й без поважних гостей.
Так, в Чернігівській міській раді відбулися урочисті
збори за участю представників делегацій українських
та закордонних міст*партнерів та почесних гостей.
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко
радо зустрів міських голів міст Дніпра – Бориса Філа*
това, Вінниці – Сергія Моргунова, Сум – Олександра
Лисенка, Славутича – Юрія Фомічова, Ніжина – Ана*
толія Лінника, Новгород*Сіверського – Олега Бонда*
ренка. На зустрічі також були присутні голова Го*
мельського міськвиконкому Петро Кириченко, секре*
тар міськвиконкому м. Тарнобжега Пшемислав Рейн*
кас та Почесний Консул Республіки Латвії в Чернігові
та Чернігівській області Олена Вишнякова, голова ра*
ди ГО "Товариство "Чернігівське земляцтво" в Києві
Віктор Ткаченко.

Нашу громадську організацію поєднує з рідною
Сіверщиною, сказати б, безсмертний дух синівської
поваги, а тому так багато робиться для її розвою не
тільки в дні солідних ювілеїв, а й в повсякденних
акціях. Саме про таку повагу і  відчуття малої
батьківщини сказав Віктор Вікторович, вручаючи
Владиславу Атрошенку оригінальний Герб України. 

Наш кор.

Узатишному приміщенні обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. В. Короленка відбулася презентація худож*

ньо*документальної книги Леоніда Горлача "Проценки
Любомудрівські, рід козацький". На неї з Києва прибули
автор та ініціатор видання, старший серед братів Проценків
Олег. І доки Чернігів прикрашався до головних подій, читаль*
ний зал старовинного приміщення заповнили творча
інтелігенція й бібліотекарі, курсанти військового коледжу й
студенти медичного училища. Люди небайдужі як до історії
Сіверщини, так і до життя ювілянтки – адже одна з найпо*
тужніших книгозбірень області теж відзначала свій 140*літній
ювілей. 

Чернігівці сумлінно підготувалися до презентації – до*
сить сказати, що всі виступаючі встигли познайомитися з
книгою і предметно говорили про неї. Вела зустріч відома
співробітниця бібліотеки Вікторія Солоннікова, що стала
справжньою господинею дійства, відбитого в сценарії й
озвученого в залі.

Леонід Горлач не тільки розповів про роботу над
краєзнавчою книгою, про самих унікальних братів Олега,
В'ячеслава, Тараса та Юрія Проценків, а й виконав доручен*
ня Ради столичного Чернігівського земляцтва, вручивши ди*

ректорові книгозбірні Ірині Аліференко ювілейну Почесну
грамоту. А брати Проценки доповнили вітання вагомим по*
дарунком – новеньким ноутбуком. Почесну місію виконав
Олег Олександрович під гучні оплески залу. А ще зупинився
на роботі над книгою, яка, на його думку, виходить далеко
за рамки дослідження одного родоводу.

І добре, що більшість виступаючих теж не новачки в тво*
ренні краєзнавчих досліджень – заслужений лікар України
Олександр Карета й Лариса Куровська, що добре прислужи*
лася й нині в доборі архівних матеріалів, автори низки книг
Михайло Сушко й Михась Ткач, відомі літератори й жур*
налісти Олександр Олійник і Сергій Дзюба, що вручив авто*
рові книги ще й медаль ім. О. Довженка від Міжнародної
академії літератури й мистецтва, заступник головного ре*
дактора обласного радіо Олег Шолох та інші. 

Всі зійшлися на одному: такі книги потрібні народові для
утвердження власної історії, бо на прикладі одного славно*
го роду можна ще раз пересвідчитися, які ми духовно багаті,
а відтак гордитися перед усім світом.

Наш кор.
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