С

еред знайомих мені залізничників, які поза основною роботою мають цікаві уподобання та
захоплення, машиніст Зіновій Самардак посідає, мабуть, найперше місце. Дізнавшись, що Зіновій
Йосипович у вільний від роботи час очолює спортивно-танцювальний клуб “Юні зірки”, я замислився: як
можуть в одному чоловікові поєднуватися такі протилежні за спрямуваннями симпатії: з одного боку
дуже серйозна робота машиніста, а з другого – легкі,
елегантні, вишукані танцювальні рухи, значна виховна
та організаційна клубна робота. Зіновію Йосиповичу –
49 років, якщо рахувати разом із навчанням в училищі та
в технікумі, то загалом він віддав залізниці, станом на
сьогодні, тридцять два роки.

Керівник клубу “Юні зірки” Зіновій Самардак і тренер старшої
танцювальної групи Юлія Зінчук

Я знаю чимало людей, які
після роботи відпочивають із
почуттям гідності за добре виконану справу, але мені більше
до душі дивні і невгамовні на
перший погляд люди, які кожну
вільну хвилину життя заповню-

ють працею, пошуком,
творчістю. До таких талановитих і неспокійних за вдачею людей належить
Зіновій Йосипович Самардак.
У
грудні
очолюваний
Зіновієм Самардаком спортив-

но-танцювальний клуб “Юні зірки” відсвяткував своє десятиріччя. Ми спілкуємося із Зіновієм
Йосиповичем про дві справи
його життя – роботу машиніста
і тренерську працю.
– У якій танцювальній
“формі” зустрічає своє перше
десятиліття спортивно-танцювальний клуб “Юні зірки”?
– Я б сказав, що перше десятиліття клубу було непростим
процесом його становлення. Як і
кожна справа, клубна робота потребує багатьох організаційних
зусиль і чимало душевної енергії, бо будь-яка справа рухається
лише за умови, що робиться вона
з любов’ю. У попередні роки клуб
зміцнів організаційно. Наш колектив можна назвати дієвим. У
нас з’явилися свої традиції. Клуб
став популярним серед дітей на
Левандівці. Кілька років підряд
нам не вдавалося створити старшу групу, а цього року, незважаючи на кризу та поширені серед
багатьох песимістичні настрої,
до нас прийшли опановувати
мистецтво танцю дорослі люди
– серед них є і батьки тих дітей,
які вже не перший рік танцюють
у клубі. Зараз у старшій групі

маємо 25 осіб, серед них учні
старших класів, студенти і просто дорослі люди. Старша група у
нас спеціалізується на вивченні

аргентинського танго. Танцює у
нас не лише молодь, але і жінки,
які виховують двох і навіть трьох дітей. Наприклад, учасниця
старшої групи пані Мирослава
Барбір та її доньки Віра і Надія
або пані Людмила Руда та її син
Богдан теж відвідують танці у нашому клубі.
– А скільки дітей зараз займається у клубі?
– Зараз маємо в клубі 70 ді-

це – тільки танці, чи є ще якісь
інші форми клубної роботи?
– Основний напрям роботи
– танці. Але ми ще організовуємо відпочинок дітей та дорослих влітку і взимку. Наприклад,
минулого літа ми відпочивали в
Закарпатті на базі “Едельвейс”,
а минулої зими, у грудні 2008
року ми відпочивали в Берегово
на
термальних
джерелах.
Плануємо ще одну поїздку до

тей, об’єднаних у кілька
груп – від 7 до 16 років.
–
Скажіть,
Зіновію
Йосиповичу, спортивно-танцювальний клуб “Юні зірки”

термальних джерел у січні 2010
року. Такі поїздки згуртовують
дітей і дорослих та загалом зміцнюють клуб.
– Клубна робота, серед іншого, потребує приміщення.
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