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ьвівська залізниця першою з-посеред усіх магістралей України провела
другий тур огляду-конкурсу творчості
дітей залізничників під гаслом “З Богом у серці”, присвячений 65-річчю від Дня народження
Героя України Георгія Миколайовича Кірпи,
організований Міжнародною громадською
організацією “Фонд ім. Г. М. Кірпи” та Радою
профспілки залізничників і транспортних будівельників України за підтримки Укрзалізниці.
На початку червня Будинок науки і техніки локомотивного депо Львів-Захід зібрав
переможців першого туру конкурсу з усіх
дирекцій залізниці. Перемога на першому
етапі творчого конкурсу додала учасникам
півфіналу впевненості у власних силах, проте всі вони разом зі своїми батьками, які теж
приїхали до Львова підтримати дітей, із нетерпінням та хвилюванням чекали початку
конкурсного огляду.
Слюсар з ремонту рухомого складу ПТО
Мукачево вагонного депо Ужгород Геннадій
Куля приїхав до Львова разом із сином
В’ячеславом – переможцем першого туру
огляду-конкурсу в Ужгородській дирекції.
В’ячеслав уже не перший рік займається
у музичній школі, куди свого часу вступив
розвивати свій творчий талант за рекомендацією мами – учительки музики у сільській
школі поблизу Мукачева. Перші кроки музичної науки давалися нелегко, та поступово інструмент (акустична гітара) зазвучав у
його руках проникливо та мелодійно. Тепер
В’ячеслав – естрадна зірка у своїй школі, без
його участі тут не обходяться жодні урочистості та тематичні вечори. Батько пишається
сином і не наполягає, щоб він обирав залізничну професію, бо переконаний, що коли
Бог дав талант людині до певної справи, то
його треба розвивати. Та й творчий хліб, на
думку Геннадія Кулі, легший за залізничний,
тож батько сподівається, що син зможе реалізувати себе на цій ниві.
Для 13-річної Юлії Ворко, доньки чергової по станції Прошова Тернопільської дирекції залізничних перевезень Ганни Сівак,
виступи на сцені Палацу залізничників – не
новина. Пісня у виконанні Юлії під час першого туру конкурсу справила на журі яскраве враження, тому дівчинку запросили із
виступом до Львова, на урочистості з нагоди
Дня Перемоги. За словами матері, в родині
люблять і шанують українську пісню, проте
досі ніхто особливо не вирізнявся вокальними даними. Тому успіх донечки на творчому
конкурсі – це дар від Бога, який дівчинка розвиває завдяки власним бажанню та наполегливості. Сама ж Юлія зізналася, що хотіла б
у майбутньому пов’язати своє життя із професійною естрадою, а поки що бере приклад
і захоплюється творчістю відомих українських
співачок Ірини Федишин і Таїсії Повалій.
– Приємно, що учасники огляду-конкурсу,
який відбувається на всіх залізницях України,
багато знають про людину, пам’яті якої, власне, присвячений цей конкурс, – розповідає голова Наглядової ради Міжнародної громадської організації “Фонд ім. Г.М. Кірпи” Анатолій
Палюх. – Окрім унікальних професійних
якостей Георгій Миколайович мав надзвичайно творчу натуру, він любив українську
пісню, сприяв національному культурному
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розвитку, завжди з увагою ставився до дітей. Тому такий захід, який ми проводимо за
активної підтримки галузевої профспілки та
адміністрації Укрзалізниці, на мою думку, є
гідним ушанування пам’яті про Георгія Кірпу.
Хочу сказати, що на всіх залізницях перший
тур конкурсу відбувся за чудової організації
та високої конкуренції. З усього видно, що і
цього разу Львівська залізниця першою з усіх
магістралей, які проведуть другий тур наприкінці червня, добре підготувалася до дитячих
творчих змагань. Звичайно, в Україні є чимало професійних конкурсів дитячої творчості,
та хочеться сподіватися, що саме наш для
багатьох учасників стане першим маленьким
кроком до великого творчого успіху.
У глядацькому залі згасло світло, сцена “запалала” вогнями кольорових ліхтарів,
другий тур огляду конкурсу “З Богом у серці”
розпочався...
Шкода, що формат проведення оглядуконкурсу не передбачає запрошення глядачів.
Переконана, пісенне, музичне, танцювальне,
гумористичне видовище, яке влаштувала
на сцені талановита дітвора, зачарувало б
заповнений зал. Он юна пара у гарних костюмах по-дорослому закружляла у бальному
танці, он тендітна дівчинка із професійною
електрогітарою в руках виконала коломийки, а мале хлопча з кирпатим носиком, рясно всіяним веснянками, розвеселило суворе
журі дотепною гуморескою, а ще лилася
залом мелодійна українська пісня... І все це
звучало так природно, щиро і безпосередньо,
як можуть робити тільки діти.
...Відлунали фінальні фанфари, усі
учасники вишикувалися на сцені. Зі справжнім творчим успіхом їх привітали голова
Наглядової ради Міжнародної громадської
організації “Фонд ім. Г.М. Кірпи” Анатолій
Палюх та голова журі огляду-конкурсу, начальник служби кадрів навчальних закладів
і соціальних питань Львівської залізниці
Олександр Копик. Згодом поважна суддівська комісія оголосила свій вердикт: перше місце і звання переможця другого туру конкурсу
здобув Миколка Хомин – син Галини Хомин,
начальника поїзда пасажирського вагонного
депо Львів, який виступав у номінації “Окремі
виконавці вокально-естрадного жанру”, друге місце журі заслужено присудило Іринці
Маличок – доньці Василя Маличка, працівника Тернопільської рефрижераторної дільниці
(номінація “Окремі виконавці інструментального жанру”), третє місце посіла Христинка
Вишневська – донька Наталії Вишневської,
спеціаліста відділу соціального захисту праці
та зарплати дорпрофсожу (номінація “Окремі
виконавці вокально-естрадного жанру”).
Переможці та призери отримали від організаторів почесні дипломи та цінні подарунки. Та
головний подарунок для них – участь у галаконцерті, який відбудеться у липні в харківському спорткомплексі “Локомотив”. До слова,
чудові пам’ятні дарунки від організаторів
конкурсу та Львівської залізниці отримали
всі учасники. Усі діти були сповнені яскравих вражень, якими ділитимуться із друзями
впродовж веселих літніх канікул.
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