Злітають роки, як жовте осіннє листя. У плині часу стрімко
збігає наше життя. Ось і в мого
покоління тих юнаків, яким у тяжкі післявоєнні роки було лише по
16, сьогодні за спиною вже понад
70. Ми – “діти війни”. Так називають нас тепер, вкладаючи в цей
статус усі перипетії прожитого
нелегкого часу: голодного, босого та обдертого дитинства. Ми
працювали на колгоспних полях,
допомагаючи батькам заробляти трудодні, щоб вижити.

Закінчивши сільські семирічки, ми розбігались по промислових містах, де можна
було набути робітничі професії, щоб стати
на дорогу самостійного дорослого життя, а
своїм невеликим заробітком ще й допомагати батькам.
У 1953 році з мальовничого села
Чорногузи, що на Вижниччині, приїхав у
Чернівці і Григорій Кордяк. Тут він вступив
на навчання в залізничне училище і був
зарахований до групи слюсарів із ремонту
паровозів та автогальм. Під час навчання хлопець виявляв неабиякі здібності у
слюсарній справі, добре давав собі раду
з кресленнями деталей, а наполегливість
в оволодінні професією слюсаря-паровозника допомогла йому стати одним із
кращих учнів групи. Загалом у цій групі
було чимало сумлінних, дисциплінованих
хлопців, які були прикладом у навчанні для
всього училища. Анатолій Осмоловський,
Віктор Левандовський, Адам Іваницький,
Ігор Безкоровайний – однокурсники і друзі
Григорія Кордяка – у майбутньому стали
висококваліфікованими залізничниками
– працювали машиністами локомотивів,
майстрами ремонтних цехів. А Юрій
Зрибнєв майже два десятиріччя працював
заступником начальника локомотивного

депо Чернівці з ремонту локомотивів.
У механічному цеху паровозного депо,
куди Григорія Кордяка скерували на роботу, швидко помітили сумлінного, грамотного слюсаря. Незабаром призначили його
розмітником. Це була клопітка й точна
робота. Через його руки щодня проходили
десятки підшипників, аби потім токар міг
виготовити якісну деталь.
Громадська, профспілкова робота в
цеху поглинала весь вільний час. Та встигав ще й заочно навчатись у Львівському
залізничному технікумі. А після закінчення навчання працював на посаді змінного
бригадира механічного цеху.
Наприкінці 70-х профспілковий рух у
нашому депо дещо занепав, а життя вимагало кардинальних змін: контролю профспілки в питаннях житлового будівництва,
охорони праці, безпеки руху поїздів, у технічно справному утриманні тепловозів. Тож
восени 1978 року Григорія Кордяка обрали

головою профспілкового комітету локомотивного депо Чернівці. Ця робота цілком
захопила його. За короткий час Григорій
Іванович завдяки своїй наполегливості та
вимогливості до комісій профспілкового
комітету значно активізував його роботу.
Таку ж вимогливість він виявляв до керівників цехів та голів цехових профорганізацій, а також до профгруп. Отож профспілкова робота в депо закипіла. Голова
профкому розпочинав свій робочий день о
7:30 ранку з відвідування ремонтних цехів,
вислуховував робітників, вирішував проблемні питання безпосередньо на місці.
Двері його кабінету були відчинені впродовж усього дня, якихось прийомних годин
у нього не було. Зі своїми проблемами та
потребами робітники могли звернутися
в будь-який час. Зважаючи на свої професійні можливості, Григорій Кордяк допомагав людям, частенько надавав приписи
на неправомірні дії адміністрації. Голова
профкому тримав під контролем справедливий розподіл житла згідно з житловим
законодавством.
Мені пощастило працювати поруч з
Григорієм Івановичем, я очолював громадську комісію впродовж майже десяти років
його роботи на посаді голови профкому.
Це був надзвичайно динамічний період
роботи нашої деповської профспілки. Які
тоді були цікаві урочистості в нашому колективі з нагоди професійних свят, на які
запрошували ветеранів війни та праці, де
передавали естафету трудових традицій
молодим машиністам, майстрам, слюсарям, токарям. Натхненником усіх цих
урочистих заходів завжди був голова профкому Григорій Кордяк. Уже через півроку
профспілкова організація депо Чернівці
увійшла до переліку кращих на Львівській
залізниці.
Уже вкотре я переконуюся, що люди з
такими рисами, як працелюбність, порядність, доброзичливість, відвертість та го-

(Закінчення. Поч. на 2 стор.)
Значним чином впливають на нашу
роботу і пори року, адже кронування чи
протипожежну оранку взимку не зробиш,
– продовжує Петро Підлиський, начальник
дільниці №1 Львівської дистанції захисних
лісонасаджень. Холодної пори року ми
здебільшого зайняті плановими роботами
з вирубки лісу. Деревина, яка залишається
після таких робіт, не пропадає і довго у нас
не залежується. На неї є непоганий попит.
Частину купляє пасажирське вагонне депо
Львів для опалення вагонів. Решту – населення.
Головне у нашій роботі, щоб захисні споруди залізниці (лісосмуги) справно
виконували свою функцію і не ставали
загрозою для безпеки чи безперебійного
руху поїздів. Вчасно виявити дерево, яке
становить таку загрозу, і усунути її – наше
основне завдання.
Петро Йосипович не прикрашає реалії своєї роботи. Звичайно, є і труднощі,
проблеми. Щось треба поліпшити, дещо
змінити, якісь клопоти чекають свого вирішення, а щось уже налагодилось, як,
наприклад, питання спецодягу. Раніше
його якість була посередньою, а нині пра-

цівники забезпечені якісним спецодягом та
спецвзуттям, у яких зручно працювати за
будь-яких погодних умов.
Найцінніше, що є на будь-якому підприємстві, – це люди. Петро Підлиський
підтверджує це не лише як начальник
дільниці, а й як голова первинної профспілкової організації дистанції. Це особливо
зобов’язує бути уважним до людей, їхніх
потреб та турбот. Проте Петро Йосипович
переконаний, що кожна, навіть найменша
керівна посада – це щоденна робота з
людьми, яка зобов’язує уміти чути не лише
себе, а й підлеглого, зважати на особливості його характеру, його клопоти і біди.
Знайти підхід до кожного, порозумітися
– передумова подальшої плідної праці.
– Недобре, коли люди працюють “зпід палиці”, – зауважує Петро Йосипович.
– Сам цього не люблю і не хочу так ставитись до інших. У житті трапляються всілякі
ситуації. Часом варто поцікавитися, чи все
гаразд у людини вдома, чи добре вона почувається. Це не тільки поліпшує стосунки
в колективі, а й позитивно позначається на
роботі. Я не раз у цьому переконувався.
Коли ж заходить розмова про колектив
дільниці №1, то Петро Йосипович радісно

усміхається. Каже, що виховав хорошу молоду зміну, не соромно за них. У колективі
дванадцять осіб: два майстри, бригадир,
тракторист, а решта – лісоруби. Працівники
здебільшого молоді: наймолодшому – 25
років. Є також два досвідчені фахівці (найстаршому в колективі – 55). Їхня думка багато важить для інших.
Усе має білу і чорну сторону. Як
зізнається Петро Йосипович, у своїй праці
він любить усе, окрім… паперової роботи.
Для нього це наче кара небесна. Залюбки
поміняв би її на будь-яке інше заняття.
За всі роки життя Петро Йосипович
знайшов для себе відповіді на багато життєвих запитань, окрім одного: як можна
відпочивати, нічим не займаючись?
– Народ у нас споконвіку роботящий, –
розмірковує Петро Йосипович. – Звичайно,
колись також відпочивали, але лише у неділю та свята. Та й то, якщо була робота,
– зранку до церкви, а потім до сіна чи щось
інше по господарству робити. Іншого відпочинку і я собі не уявляю. Не вмію інакше.
Навіть лінуватися не виходить. Пробував
одного разу якусь справу на потім відкласти, але швидко передумав, не витримав
– устав і таки зробив.
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товність надати допомогу колезі по роботі, –
це люди, які росли і виховувались у багатодітних сільських сім’ях за християнськими принципами.
Якраз у такій багатодітній сім’ї виростав
і Григорій Кордяк у прикарпатському селі,
повз яке бурхливий Черемош несе свої пінисті води до низин, на злиття з Прутом.
Григорій Іванович був справжнім профспілковим лідером, завжди у своїй роботі
опирався на трудовий колектив, дослухався до думки кожного. Він досконало знав
трудове законодавство та інші нормативні
документи, тому не дивно, що вже в 1982
році він був юридичним профспілковим
консультантом Івано-Франківського райпрофсожу на Чернівецькому залізничному
вузлі, надаючи правову допомогу профспілковим організаціям підприємств вузла,
а також особисто робітникам та службовцям – усім, хто потребував допомоги.
Григорій Кордяк був безкорисливою
людиною, за час роботи в профспілці він
навіть жодного разу не скористався можливістю взяти собі путівку в санаторій чи в
інші оздоровчі заклади, а проводив відпустку разом із сім’єю в рідному селі, допомагаючи батькам по господарству.
За ці короткі десять років роботи на
посаді голови профкому Григорій Іванович
набув колосального досвіду керівника
профспілки. Цей досвід він увесь без лишку
віддавав людям. Невимовно шкода, що передчасно пішов він із життя, відійшовши у
вічність у 52 роки. Однак Григорій Іванович
залишив по собі добрі спогади людей, які
з ним працювали. Його пам’ятають як авторитетного профспілкового керівника.
Життя і профспілкова робота Григорія
Кордяка – яскравий приклад нинішнім
профспілковим активістам справжньої турботи та поваги до людини праці.
Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ,
колишній машиніст тепловоза
м. Чернівці

Байдикувати на дивані – для нього нудне і незрозуміле заняття, до якого він не
звик. Цілком інша справа – відпочивати у
лісі, збираючи гриби та ягоди, припасаючи
на зиму, або ж посидіти з братом Романом
(до речі, теж залізничником, працівником
Одеської залізниці) із рибальським знаряддям край річки, очікуючи, коли клюне лящ
чи навіть сом, або приїздити з дружиною
Валентиною (колишньою залізничницею)
на дачу і обробляти полуницю, помідори
та всіляку іншу городину… У такі моменти Петро Підлиський забуває про втому,
про час і про все на світі. Інколи навіть
сердиться, що мобільний перериває цей
душевний спокій.
За вікном електропоїзда швидко змінюються краєвиди. Осінь вже торкнула
своїм яскравим пензлем листя дерев.
Незабаром День працівників лісу. Для
Петра Йосиповича це – професійне свято,
хоча урочистіше відзначає День залізничника. Пояснює це просто: “Моє життя – це
залізниця. Усе задля неї. Навіть ці лісосмуги, що захищають колії від сніговіїв та
вітрів”.
Ольга ПАДКОВСЬКА
Фото автора
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