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ожливо, ці хлопці ніколи не жили
з вами по сусідству, можливо,
народилися і мешкали в іншому місті, навіть в іншій області та, попри
це, для великого трудового колективу
Львівської залізниці вони вже давно стали
своїми, рідними, земляками! На просторах,
які охоплює Львівська залізниця, мабуть,
нема куточка, де не знали б і не шанували
творчість вокально-інструментального ансамблю “Земляки”. Навіть більше, учасники
популярного гурту вже давно стали бажаними гостями далеко за межами магістралі і
навіть за межами України.
Така повага та увага численних шанувальників – результат натхненної творчої
праці. І от настав час підбити певні проміжні підсумки, та й нагода непересічна:
“Землякам” виповнилося 10 років!
Сьомого березня у конференц-залі пасажирського вагонного депо Львів відбувся
святковий концерт, присвячений творчому
ювілею ансамблю “Земляки”. Ця дата невипадково збіглася у часі з чудовим весняним
святом, адже саме цієї пори десять років
тому працівники пасажирського вагонного
депо Львів, які організували на підприємстві гурт “П’ятий парк”, дали перший концерт
перед колегами.
Цей хвилюючий момент добре пам’ятає
начальник пасажирського вагонного депо
Львів Ярослав Волівендер:
– Пригадую, як хвилювалися артисти та
й усі ми перед першим концертом. На його
початку в залі були порожні місця, проте вже
після другої композиції, коли люди відчули,
якою позитивною енергетикою наповнився
актовий зал, у ньому не залишилося жодного вільного місця. А коли ведучий почав
оголошувати учасників ансамблю, глядачі
аплодували стоячи. Ось так деповчани вітали своїх колег.
Самодіяльна творчість у депо завжди
була в пошані, інша справа, що були періоди, коли вона з певних причин дещо згасала. Але з появою “П’ятого парку”-”Земляків”
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депо відчуло, що має свій культурний
символ. Можна з упевненістю сказати, що
“Земляки” стали невід’ємною частиною життя нашого підприємства, нашою традицією,
яку ми і надалі підтримуватимемо.
– “Земляки” стали явищем у культурному житті нашого підприємства, – продовжує розмову голова профспілкового
комітету депо Богдан Смолінський. – Нині
неможливо собі уявити будь-яку святкову подію в депо без участі “Земляків”.
Переконаний, що, крім культурно-масової,
ансамбль виконує важливу виховну роль у
колективі, особливо це стосується молоді,
яка стає до праці поряд із досвідченими
залізничниками.
Така робота заслуговує на повагу і,
зрозуміло, потребує підтримки. Профком
співпрацює з керівником гурту. Ансамбль
має хорошу музичну апаратуру, періодично оновлюється гардероб сценічних
костюмів тощо. Переконаний, що все це
в комплексі сприяє творчому настрою
артистів і здоровій робочій атмосфері в
колективі загалом.
На творчому шляху довжиною у десятиліття змінювалися декорації, репертуар,
костюми, склад учасників і навіть назва
гурту, але незмінною впродовж усього цього часу залишається безмежна народна
любов, що повсякчас спонукає артистів до
активних творчих пошуків.
Святково прибрана актова зала депо
гостинно відчинила двері всім, хто вихідного дня чи під час обідньої перерви в трудовій зміні прийшов привітати “Земляків” із
ювілеєм. А що жіноцтва у глядацькій залі
була більшість, то не дивина, адже в пасажирському депо – одному з найбільших
підприємств на залізниці, добра половина
колективу – представниці чарівної статі.
Зрештою ця обставина стала лейтмотивом
святкової зустрічі, адже коханій дівчині, дружині, матері, жінці-берегині присвячено чимало пісенних творів у виконанні “Земляків”,
а жінки, на переконання артистів, найвід-

даніші та найвдячніші слухачі.
Перед початком концерту зі вступним
словом перед присутніми виступив начальник пасажирського вагонного депо Львів
Ярослав Волівендер. Від себе особисто,
від керівництва залізниці та всього чоловічого колективу депо Ярослав Федорович
привітав жінок зі святом весни, побажав
міцного здоров’я, злагоди в родинах, сонечка в душі, спокою на серці, достатку та
добробуту. Багато теплих слів пролунали
на адресу жінок, усього трудового колективу та ювілярів у виступі голови профспілкового комітету депо Богдана Смолінського.
Концертна програма розпочалася хвилиною мовчання, якою присутні вшанували
пам’ять колег і побратимів, активних учасників гурту “Земляки” Василя Савку та Ігоря
Беня, які в розквіті сил передчасно відійшли
у вічність.
... Павло Андреєв, Ярослав Хом’як,
Оксана Жінчин, Богдан Зверхівський, Ігор
Голдак, Ольга Кушнір, Роман Остапчук – під
оплески глядачів ведучі святкового дійства
інженер-технолог Оксана Лихошест та колишній майстер депо Богдан Шустер оголосили перший склад ансамблю, що поклав
початок тривалій подорожі гурту безкрайою
творчою нивою. У першій частині концертної програми квартет “П’ятого парку” у
складі інструктора з гальм Павла Андреєва,
слюсаря-електрика Ігоря Голдака, машиніста Ярослава Хом’яка і керівника та засновника ансамблю радіомеханіка Романа
Остапчука згадав, як усе починалося, відомою піснею Ігоря Білозіра “Збирались хлопці в далеку дорогу”, яка десять років тому
першою прозвучала на сцені актової зали
пасажирського депо. Із першими акордами
зал буквально ожив, глядачі охоче підспівували добре знайомі пісні, гучно плескали в
долоні, створюючи живий музичний такт.
У другій частині концерту на глядачів
чекала чергова приємна несподіванка.
Творчий подарунок працівникам депо зробив Богдан Шустер, який акапельно вико-

нав твір із безсмертної поетичної спадщини народного Кобзаря Тараса Шевченка.
Затамувавши подих, зал зачаровано слухав
інші композиції, які дуетом виконали Богдан
Шустер та Роман Остапчук.
Варто зазначити, що гурт “Земляки” знаний не лише своїм творчим доробком, а й
тим, що дає путівку в життя юним талантам.
Підтвердженням цього став виступ Миколки
Хомина, сина працівниці пасажирського
депо, який, попри юний вік, уже має певні
здобутки на великій сцені. Тож до вподоби
присутнім були не лише чудові вокальні
здібності співака, а й його професійна, подорослому впевнена поведінка.
Ведучі оголосили про початок третьої
частини концерту, і от на сцені під бурхливі оплески залу з’явилися учасники гурту “Земляки” – сучасне обличчя ансамблю
– Ігор Яснюк, Василь Марцинюк, Віталій
Дерев’янко і, звісно ж, незмінний керівник
гурту Роман Остапчук.
Хлопці щедро поділилися із залом своїм
творчим надбанням, у перервах між піснями Василь Марцинюк розважив глядачів
дотепними жартами, гармонію пісенного
свята довершив виступ чарівної співачки
Оксани Паськевич. Завершальним акордом
ювілейного концерту став виступ усіх його
учасників, які виконали пісню “Галичина”,
що стала своєрідною візитною карткою
“Земляків”. Творчий бенефіс ансамблю
увінчала “Многая літа...” на адресу керівника гурту Романа Остапчука. У свою чергу
Роман Остапчук висловив вдячність керівництву залізниці та дорожньої профспілкової організації, особисто начальнику депо
Ярославу Волівендеру та голові профкому
Богдану Смолінському за підтримку і допомогу, без якої важко було б зреалізувати
творчий потенціал, а також низько вклонився та щиро подякував усім шанувальникам
за любов і увагу, що слугують натхненням
до творчої праці.
Андрій ВЕЗДЕНКО

