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Петро Павлович Широкий народився 08. 06. 1932 

року в с. Боднарівка Ярмолинецького району. Після 

закінчення Дрогобицького музичного училища отримав 

освіту по класу віолончелі та народних інструментів. 

В 1952 році П. Широкий керує оркестром народних 

інструментів в Миколаївському РБК Львівської області. 

Та через 3 роки повертається на Ярмолинеччину і з того 

часу незмінно працює тут. 

В 1967 році його призначають керівником 

новоутвореного вокального ансамблю 

«Ярмолинчанка». Під керівництвом обдарованого, 

талановитого музиканта-композитора П. П. Широкого 

ансамбль швидко поповнився артистичними 

виконавцями, ентузіастами народного фольклору. 

Через деякий час ансамбль змінив назву на 

«Кудрявчик». В його репертуарі виключно народні пісні, 

співанки, жарти записані на теренах області. 

Широкий був постійним учасником фольклорно-

етнографічних експедицій і поповняв репертуар новими 

народними піснями, які були доречними в усіх заходах 

буденно-святкового життя району. 

За відродження та пропагування народних традицій 

і звичаїв Міністерство культури України 21. 05. 1971 



року ансамблю «Кудрявчик» присвоїло звання 

«Народний». Крім цього колектив багаторазовий 

лауреат різних республіканських оглядів, фестивалів, 

конкурсів.  

Славі та визнанню ансамбль завдячує керівникові, 

заслуженому працівнику культури України Петру 

Павловичу Широкому. Ним особисто зібрано та 

записано понад 70 чудових зразків пісенної творчості 

жителів Ярмолинеччини. 

Діяльність П. Широкого була гідно оцінена і 

відзначена урядовими нагородами. Він був не тільки 

художнім керівником колективу, а й режисером, 

постановником та хореографом. Одним словом – 

вчитель.  

Талановита, творча, ініціативна людина, Петро 

Павлович – автор багатьох музично-хореографічних 

композицій, масово-видовищних свят, джерелом для 

створення яких йому завжди була висока культура 

українського народу, його фольклор та традиції.  

8 квітня 2004 року цієї чудової людини не стало.  
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