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Інформаційне видання про життя і творчість нашого земляка, поета,
уродженця с. Ясенівка, Петра Михайловича Сасюка.

Петро Сасюк народився 12 липня , в день святих апостолі Петра і
Павла, 1951 року у мальовничому селі Ясенівка Ярмолинецького
району. Зростав у багатодітній селянській родині. В селі закінчив
восьмирічку та Новосільську середню школу. Поступив у
Хмельницький технологічний інститут, після закінчення
по
направленню поїхав на Кіровоградщину. Там був призваний на
військову службу, яку проходив на північному Кавказі.
В 1974 році одружився на хмельничанці Лідії, разом переїхали на
Рівненщину.
З грудня 1975 року працював в Гощанському та
Корецькому районах в сфері обслуговування в Рівненській області. З
квітня 1987 року Петра Михайловича перевели на посаду головного
інженера Рівненського побутового управління, а пізніше директором
одного із товариств в м. Рівне, де і працює по сьогоднішній день
заступником директора.
Пише давно, пише під настрій, пише для рідних, друзів знайомих,
близьких і просто так – для власної душі. Публікується в обласних
періодичних виданнях.
Перші публікації побачили світ як у колективних, так і у власних
збірках. У 2000 році у збірці «Ярмолинецькі самоцвіти», у 2001 році
в історичній книзі «Заріцьк – через віки у майбутнє», у 2002 році у
власній збірці під назвою «Я – 600». У 2006 році побачила світ збірка
поезій «Біль душі». А через два роки ця збірка «Біль душі» була
перевидана зі змінами та доповненнями у місті Рівне. Завдяки цій
книзі, у цьому ж, 2008 році, поет-реаліст став переможцем VI
загальноміського відкритого рейтингу популярності «Гордість міста»
у номінації «Кращий поет» Рівненщини. В 2015 році вийшла нова
книга поета – «Крізь терни». До збірки увійшли патріотичні,
соціально-побутові, поетичні, гумористичні вірші, поеми, оди тощо.
Петро Михайлович має трьох синів і дочку, підростає вже троє
онуків, для яких він так мріє збудувати нову Україну.
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