Гладецький Василь Семенович
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Живописець

Народився 3 січня 1914 року. Закінчив сім класів польської школи, потім гімназію в Дубні.
У 1935 році мене призвали в польську армію, де відслужив три роки. Служив в місті
Остролінц Варшавського воєводства.

Після демобілізації навчався в стінах Почаївської Академії іконописців, яку успішно
закінчив у 1937 році. Як свідок тих далеких літ в сімейному архіві художника зберігається
пожовтіла від часу фотографія, на якій невідомому майстру на фоні Троїцького собору
вдалося зазняти гурт студентів авторитетного закладу, серед яких є Василь
Гладецький. На зворотній стороні напис «Братія Почаївської Свято-Успенської лаври».
Повернувшись після навчання на Кореччину. У 1935 році мене призвали в польську
армію, де відслужив три роки. Малював ікони та картини. У роки фашистської окупації
був бургомістром, згодом пішов на фронт і брав Берлін. Учасник Великої Вітчизняної
війни. Нагороджений медалями. Після війни працював директором кінотеатру та
художником. Писав афіші. Та й райком партії завалив роботою, виготовляв всю наочну
агітацію – комуністичні лозунги, плакати, а вечорами писав ікони. З 25 квітня 1946 року
працював в цукровому заводі аж до виходу на пенсію - 33 роки і 9 місяців художником,
завклубом, керівником художньої самодіяльності. З усією серйозністю береться за
творчу роботу. Саме тоді новими яскравими барвами почав розквітати талант
художника. Він вперше у своєму житті малює такі ікони як «Спаситель» і «Матір Божа»,
які і зараз пахнуть свіжістю фарб, вражають своєю неповторністю «Шевченко», «Богдан
Хмельницький над Дніпром», пейзажі деяких приміських сіл. Багато робіт Василя
Семеновича прикрашають окремі храми стародавнього Львова, героїчного Бреста,
багатьох сіл нашого і Новоград-Волинського районів. По закінченні війни
художник-фронтовик знову поринає у мистецтво. Проникнувшись пафосом героїки
Великої Вітчизняної війни він пише такі картини як «Переправа на Одері»,
«Солдат-переможець», «Оборона Севастополя», «Прапор Перемоги», «Україна» та
багато інших. Ці шедеври мистецтва кожного року експонуються на виставках до Дня
Перемоги. Учасник районних та обласних виставок.
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