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инуло 25 років як закінчила Львівський технікум залізничного транспорту група Т-53. І ось нещодавно
вони знову сіли за парти на зустрічі випускників.
По-різному склалися їхні долі, чимало з них рушили обраним у
юності шляхом і сьогодні працюють у залізничній галузі. А ті,
хто не став залізничником, зазначають, що знання та навички, здобуті у технікумі, суттєво допомогли під час навчання у
вищих навчальних закладах на інших спеціальностях.
Класний
керівник
групи
Т-53 (1985-1989 років навчання)
Дмитро Венгер, який сьогодні
працює начальником Львівської
дитячої залізниці, пам’ятає цих
поважних, змужнілих чоловіків
веселими юнаками, які щойно залишили отчі домівки.
“Це була перша навчальна
група студентів, у якої я був класним керівником, – розповів Дмитро
Венгер. – Я прийшов викладати у
технікум молодим спеціалістом
після закінчення Білоруського
інституту інженерів залізничного
транспорту. Працювати з цими
студентами було цікаво, у нас із
ними різниця у віці всього 9 років,
тому багато наших поглядів на
життя збігалися. Я навчав їх і часом вчився чомусь у них. Група
була напрочуд дружньою, більшість жили у гуртожитку, підтримували один одного. Навіть якщо
траплялися якісь проблеми, то
вирішували їх самостійно, швидко і по справедливості. Хлопці
серйозно ставилися до навчання, розуміли, що здобуті знання
знадобляться їм у майбутньому.
У групі 12 осіб закінчили технікум
із червоним дипломом. Приємно
бачити, що сьогодні мої студенти
– самодостатні чоловіки, кожен із
них знайшов своє призначення у
житті”.
У стінах рідного технікуму
колишні одногрупники зібралися
з ініціативи головного інженера
моторвагонного депо Здолбунів
Анатолія Малюти. “Я розпочав
планування цієї зустрічі ще на початку року, – зазначив Анатолій
Малюта. – Знайти координати усіх
було неважко, адже з багатьма
одногрупниками маю постійний
зв’язок, часто телефонуємо один
одному. Шкода, що через життєві
обставини не всі змогли сьогодні
приїхати на зустріч, зокрема не
приїхав Михайло Трепачук, який
зараз живе і працює найдальше
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від Львова – у Санкт-Петербурзі.
Зустріч одногрупників – це завжди повернення у часи юності. Для

гіркі години, коли проводжали в
останню путь трьох наших одногрупників”.
Колишні студенти поспілкувалися зі заступником директора
з навчальної роботи тепер уже
Львівського коледжу транспортної інфраструктури Віталієм
Білим, який розповів про сучасний навчальний процес та переваги навчання у коледжі.

За студентськими партами
кожен із колишніх одногрупників
розповів про найважливіші події
свого життя. У дружній атмосфері не оминули й розповідейзгадок про студентські витівки та
жарти, переглянули фотографії
25-річної давності. Чимало колишніх студентів групи працюють
на залізниці. Зокрема Ярослав
Ількович – начальник відбудовно-

го поїзда ст. Мукачево, Анатолій
Малюта – головний інженер моторвагонного депо Здолбунів,
Андрій Михайлишин – машиніст
тепловоза депо Стрий, Михайло
Юркевич – машиніст тепловоза
депо Тернопіль, Андрій Могилат
– машиніст автомотриси ЕЧК
Тернопіль, Тарас Дзендровський
– машиніст електровоза депо
Стрий, начальником депо метрополітену у Дніпропетровську
працює Валентин Загоруйко.
Підприємницькою діяльністю займаються Юрій Супрун, Вадим
Кириленко, Володимир Панасюк,
Тарас Кохан, Василь Галас.
Змінили залізничний фах після закінчення технікуму Роман
Райхель, який працює керівником
юридичного відділу Укрпошти,
Тарас Данилович – доцент кафедри економіка підприємства та
інвестицій Львівської політехніки,
Роман Мегела – директор фірми
з продажу автомобілів, Тарас
Тітов займається постачанням
нафтопродуктів та сипучих матеріалів.
На прощання колишні одногрупники домовилися й надалі
щоп’ять років зустрічатися у
дружньому колі.
Галина КВАС
Фото автора

мене роки навчання особливі й
тим, що тут, у стінах технікуму,
я зустрів своє перше кохання,
і дівчина, яку я полюбив, стала
моєю дружиною. Після закінчення технікуму половина групи поїхала служити у навчальний центр
космодрому Плесецьк, де хлопці
отримали права машиністів тепловоза і згодом возили вантажі
по всьому колишньому СРСР,
частина групи служила у десантних військах, а частина – здобувала вищу освіту. Після служби
були непрості 90-ті роки, і не всі
змогли працевлаштуватися за
фахом. Крізь роки ми підтримували дружні стосунки, запрошували
один одного на свята, ділилися
здобутками і разом збиралися у
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ОГОЛОШЕННЯ

Із 1 червня 2014 року набрала
чинності постанова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ) від 23.05.2014 року №749
“Про внесення змін до тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню”.
За детальною інформацією
звертатися в інформаційноконсультаційний центр ДТГО
“Львівська залізниця”. Прийом
заявників щоденно з 09.00 до
16.45 год., за адресою м. Львів,
вул. Шевченка, 105, 3 поверх.
Довідки за тел. (032)226-80-86.
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