Шаройк о Василь Ник ифорович
(1929)
письменник, поет, гуморист, сатирик

Народився 1 травня 1929 року у селі Андрійковичі Погарського району
Брянської області в селянській родині.
Після смерті матері переїхав до дідуся Михайла в селі Чистопілля
Верхньорогачицького району Херсонської області. Закінчив шкільне відділення
Нікопольського педучилища, філологічний факультет Кіровоградського педінституту
та юридичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка.
Працював учителем української мови і літератури та директором у загальноосвітніх
школах Вінницької і Херсонської областей.
Із 1985 року – на творчій роботі. Автор 18 книжок, гумористичних і сатиричних
віршів для дітей та дорослих. Упорядник збірника гумору і сатири “Придніпровські
усмішки” (“Таврія”, 1989). Переклав окремі твори багатьох російських та білоруських
поетівгумористів.
Він професійний знавець дитячої психології, що у своїй творчості через кумедні
ситуації привчає своїх читачівшколярів до серйозності у навчанні.
Член Спілки письменників України з 1984 року.
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Подані твори, починаючи з 1996 року, які доповнюють бібліографічний покажчик „Василь Шаройко”
[8].

