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переддень Старого-Нового року народний ансамбль
бандуристок “Чарівні струни” під керівництвом
Ірини Содомори традиційно завітав в управління
Львівської залізниці із колядою і святковими віншуваннями.
Професійним виконанням пісень, що возвеличують Різдво
Христове, учасниці ансамблю на кілька хвилин відволікли
від обговорення виробничих питань учасників наради керівного складу магістралі, додавши понеділковій нараді неповторної святкової атмосфери. Начальник залізниці Богдан
Піх щиро подякував артисткам за гарний творчий дарунок.

А в обідню пору в актовому
залі Львівської дирекції залізничних перевезень “Чарівні струни”
розважили різдвяною концертною
програмою працівників дирекції.
Присутні в залі мали можливість насолодитися чудовим
виконанням відомих колядок.
Керівник ансамблю “Чарівні струни” Ірина Содомора подякувала
всім, хто не пошкодував вільного
часу і прийшов послухати коляду. Ірина Михайлівна побажала
присутнім, щоб коляда ніколи не
минала їхні домівки, щоб маленький народжений Ісус щороку приносив у кожну родину здоров’я,
щастя і радість, щоб 2014 рік був
кращим за минулий.
Начальник Львівської дирекції
залізничних перевезень Ярослав
Федак від усього колективу по-

дякував бандуристкам за чарівне виконання колядок, особливу
вдячність Ярослав Андрійович
висловив керівнику ансамблю
Ірині Содоморі, яка власне й запропонувала організувати концерт для залізничників дирекції.
Голова об’єднаного комітету профспілки Львівської дирекції залізничних перевезень Іван
Маційовський також подякував
учасницям і керівнику цього чудового колективу за гарний виступ
кошиком солодощів, побажавши їм
й надалі продовжувати гарну традицію – колядувати на залізниці.
До слова, 12 січня “Чарівні
струни” були запрошені до
Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, де виступили
з різдвяною програмою.
Загалом
коляду
можна

Ч

отирнадцятого
січня
до працівників ремонтно-експлуатаційного вагонного депо Клепарів завітав
різдвяний вертеп. Святкову
костюмовану виставу залізничникам подарували учні
львівської гімназії “Гроно”, що
на Левандівці.
У вертепі школярі показали
традиційну боротьбу добра і зла,
де врешті-решт перемагають світлі
сили. Сценарій обрали звичний, із
добре відомими всім персонажами.
Проте давно знану історію глядачі
дивилися із зацікавленням – адже
не буває однакових вертепів, і кожен колектив завжди знайде, чим
здивувати своїх глядачів. Діти заспівали цікаві і незвичні колядок,
як-от “Добрий вечір, люди, в вашій
теплій хаті…”, а також підготували
чудові, продумані до деталей костюми. Як розповів вчитель історії
гімназії Віктор Пермяков, який керував організаційним процесом, про
костюми кожен із учасників вертепу
подбав самостійно, і поставилися
діти до цього дуже відповідально.
Школярі готували свою виставу
близько тижня з ентузіазмом і за-
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цікавленням. Окрім власної школи і
вагонного депо, вирішили привітати
зі святами мешканців Львівського

геріатричного пансіонату і дітей із
дитбудинку на Левандівці.
За словами голови профкому

вагонного депо Клепарів Ірини
Пінчук, такий вертеп до вагонників
прийшов уперше, проте співпраця

чути впродовж усього січня у
церкві Пресвятої Євхаристії
(Домініканський собор) у Львові,
де до 26 січня проходитиме XV
Всеукраїнський різдвяний фестиваль “Велика коляда”. Відрадно,
що впродовж багатьох років на
цьому фестивалі виступають хорові колективи, учасниками яких
є залізничники і ветерани транспорту. До речі, сьогодні, 17 січня,
разом з іншими колективами свою
різдвяну програму представить
народний ансамбль пісні і танцю
“Лемковина”. Усі концерти в будні
дні розпочинаються о 19-й годині,
у суботу (крім 18 січня) та неділю
– о 14-й годині, а заключний галаконцерт відбудеться в неділю, 26
січня, о 17-й годині.
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школи і депо триває вже давно –
два роки поспіль діти вітали працівників із Днем залізничника, а також
організовували концерт на празник
святого архистратига Михаїла.
До речі, начальник депо Олег
Чейпеш свого часу навчався у гімназії, коли вона ще була звичайною
школою. Крім того, на Левандівці
мешкає багато залізничників, і чимало учнів гімназії походять із залізничних сімей.
Залізничникам
сподобався
виступ дитячого вертепу, це було
помітно по усміхнених обличчях і
увазі залу. Залишилися задоволеними і діти, адже, як годиться, за
коляду отримали багато оплесків,
щирі слова подяки і солодкий частунок.
На думку голови профкому
вагонного депо Клепарів Ірини
Пінчук, такі дійства дають змогу
дорослим глядачам відчути себе
дітьми, спостерігаючи за молодим
поколінням. Не менш важливо, що
школярі підтримують і шанують українські традиції, вивчаючи колядки, віншуючи. Та й виступ на сцені
– це чудовий тест на впевненість
у собі, яка кожному знадобиться у
дорослому житті.
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