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У профспілки – святкові клопоти
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ

У Києві на головній
ялинці України...
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Ми й незчулися, як швидко промайнули новорічні свята. Мов
одна мить. Та саме такі хвилини є
пам’ятними, а особливо, якщо вони
родом із дитинства.
Тож дорожній комітет профспілки
Львівської залізниці продовжив феєрію
новорічної казки для соціально незахищених дітей – напівсиріт, із багатодітних
та малозабезпечених сімей. Понад чотири сотні діточок із всіх вузлів Львівської
залізниці побували у Києві на головній
ялинці нашої держави. Одноденна
програма була дуже насиченою. Зате
дітлахи могли познайомитися зі столицею, адже багато з них приїхали сюди
вперше.
Ще дорогою до Києва у дитячих
вагонах було доволі гамірно. Усі перебували в передчутті нових яскравих
вражень. Навіть супроводжуючі скаржилися, що було важкенько повкладати
дітей спати.

Спершу на маленьких гостей чекала
екскурсія містом. Зручно вмостившись в
автобусах, вирушили до центру Києва.
Проїхали головною вулицею міста –
Хрещатиком, понад Дніпром, зупинилися
біля величних соборів – Софії Київської
та Михайлівського Золотоверхого, побували на Андріївському узвозі, де колись

проходжалися Проня Прокопівна та пан
Голохвастов – герої фільму “За двома
зайцями”.
Після двогодинної екскурсії столицею хлопчиків та дівчаток привезли під
Палац “Україна”, де й мало відбуватися
новорічне дійство. І тут дорослі мали
пильнувати у два ока.
Адже, окрім дітей залізничників, на новорічну
виставу прийшло ще
чотири тисячі підлітків із
різних куточків України.
Та наша малеча вирізнялися з-поміж інших
– на шиї були пов’язані
жовто-сині галстуки.
Всередині Палац
“Україна”
нагадував
справжній
мурашник
– таке собі казкове
задзеркалля. Ласощі,
музика, атракціони, ігри

Після години розваг всі зібралися
у величезному концертному залі палацу. Невдовзі світло вимкнули й малеча
поринула у неймовірну подорож у часі
разом із головними героями вистави
“Чарівний годинник або новорічні пригоди”. Дійство підготували з багатьма

та забави – що ще потрібно для хорошого настрою. Хіба не загубитися у цьому,
мабуть, для багатьох дітей незвичному
вирі свята.
Кожна дитина отримала пакуночок
із солодощами. Та цим не обмежилися
– додому везли купу різнобарвних і цікавих сувенірів та іграшок.

сюрпризами та несподіванками, які
особливо потішили маленьких глядачів. Зі стелі на мотузках спускалися
пірати та трансформери. На сцену
виїжджали вершники на конях, виходили, плавно похитуючи горбами,
верблюди, весело пробігалися страуси та віртуозно забавлялися собачки. Яскраві костюми, радісні пісеньки
та запальні танці – все це надовго
запам’ятається дітям.
Попереду ще залишалося півдня, а вже стільки встигли побачити
та почути. Щоб успішно продовжити
мандрівку столицею, потрібно було
поновити свої сили. Смачно та ситно
пообідавши в одному із харчувальних
закладів Києва, діти попрямували до
Природознавчого музею.
Новорічний,
передріздвяний
вечірній Київ майорів різнобарвними
вогниками. Головна красуня-ялинка
приваблювала мешканців та гостей
міста. Побували біля неї і малень-

буйволи, ведмеді, поні, веселі собачки та кішки. Усі актори професійно
виконували свої номери, викликаючи
захоплення у залу. До речі, деякі з них
були лауреатами конкурсу циркового
мистецтва у Монте-Карло. Одним із
найцікавіших став виступ екзотичних
велетнів – австралійських буйволів
та ведмедів. Дух іспанської кориди
було майстерно передано у номері
мускулястого тореро з австралійським буйволом. А юні глядачі, які, на
прохання клоунів, взяли участь у їхньому номері, отримали подарунки від
торгової марки «Галичина».
Судячи з реакції залу та численних відгуків, програма мала успіх.
Дзвінкий дитячий сміх та жваві аплодисменти були найкращою нагородою
для акторів.

«Вистава дітям дуже сподобалася, такого вони у нас не бачать, – каже
Ганна Зинич, педагог-організатор
Тернавської школи. – Та й ми, вчителі,
востаннє таке бачили, коли самі ще
вчилися у школі». Сподобалось у цирку
й дев’ятикласниці з Тернавської школи
Іванні Магурчак: «У минулі роки я вже
бачила циркові вистави і дуже рада,
що вдалось знову тут побувати».
Мирославі Стеблик та Іванові
Зиничу найбільше сподобались клоуни. А Ігорю Зиничу з Тернавки та
Мар’яні Вітів з Лавочного особливо
припали до душі акробатичні номери.
«Наші діти дуже задоволені
цією поїздкою, – додає вчителька
Опорецької неповної середньої загальноосвітньої школи Ганна Борик.
– Сподіваємось, наступного року

кі гості зі Львівської
залізниці.
Мабуть,
багато з них бачили
її по телевізору, а от
насправді вона здавалася ще гарнішою.
Тут дітям дали змогу погуляти, досхочу
нафотографуватися
з різними казковими
персонажами.
Можливо, трішки
втомлені, але задоволені, щасливі та сповнені
найяскравіших
вражень поверталися
додому. Мабуть, наступного дня вони не
одну годину розповідали батькам, братчикам
чи сестричкам, друзям
про цю поїздку.
Оленка Мелешко з села Шегині
приїхала до столиці вперше. Разом
із нею ще двоє братиків – старший
Олежик та молодший Тарасик. А вдома залишилося ще семеро молодших
діточок.
– Столиця України мені дуже сподобалася. Можливо, навесні приїдемо з класом. Хотіла б жити в такому
великому місті. Коли ми приїхали на
виставу, то трішки лякало те, що так
багато людей. Але сама вистава мені
сподобалася, особливо, коли головні
герої – хлопчик та дівчинка переключали пульт, щоб опинитися у казці. Ми
фотографувалися біля ялинки. А у палаці я купила ковпачок феї.
А от молодшому братику Тарасику
найбільше сподобалося їздити на автобусі містом та те, як під час вистави
з-під стелі на канатах спускалися пірати. Він із задоволення приїхав би до
Києва ще раз.
На одинадцятирічного Андрійка

Зарембу
із
села
Чемеринці
Перемишлянського району та Юрка
Жука із села Черневи незабутнє враження справив Дніпро. Андрійкові єдиному із чотирьох братів та сестрички
Марусі пощастило поїхати до Києва.
Він вже приїжджав сюди одного разу
з батьком.
– Найбільше в Києві мені сподобалося те, що тут дуже чисто та прибрано. Я не бачив, щоб тут розкидали
сміття. А ще не міг відвести очі від
Дніпра. Така велика річка. Люблю природу, часто ходжу з братом на гриби.
Хотів би ще раз приїхати до Києва,
але вже з молодшим братчиком, щоб
і він подивися на це місто. Для нього
я купив фарби, бо він дуже любить
малювати. А для сестрички у Львові
куплю подарунок.
Іринка Лов’ягіна з Красного у
столиці України була вже тричі. Вона
– спортсменка і часто їздить на різні
змагання. Окрім новорічної вистави,
їй сподобалася ще й експозиція в
Природознавчому музеї. А молодша
сестричка з ентузіазмом запевнила,
що залишилася б у місті ще на день.
Для дітей – свято та веселощі,
а для тих, хто це свято організував
– копітка робота. Чимало зусиль доклав заступник начальника організаційного відділу дорожнього комітету
профспілки Ярослав Трач, який традиційно організовує відпочинок діточок залізничників. А скільки потрібно
було пильності, аби щодня встежити
за сотнею хлопчиків та дівчаток. Тож
і супроводжуючим головам профкомів
та працівникам дорпрофсожу бувало
нелегко. Але всі труднощі забуваються, коли бачиш щирі дитячі очі, що світяться щастям.
Ірина МИКОЛАЄНКО
Фото автора
Львів-Київ-Львів

профспілка залізничників знову нас
сюди запросить».
Цьогорічні свята принесли багато
приємних клопотів профспілковим працівникам залізниці, адже вони організували різноманітні розважальні заходи
для майже семи з половиною тисяч
дітей. «Сьогоднішню групу з 220 дітей
з Лавочного та прилеглих сіл ми привезли до Львова спеціальним поїздом

із чотирьох вагонів, – говорить перший
заступник голови дорпрофсожу Іван
Сельменський. – Цей же потяг відвезе їх і додому. У поїзді дітей частують
чаєм і печивом. Їх зустріли на вокзалі і
супроводжували наші профспілкові працівники. Після закінчення вистави, ми
погодуємо дітей у ресторані вокзалу».
Ігор ПАРФЕНЮК
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

Діти з Лавочного побували
у Львівському цирку

Н

оворічно-різдвяні свята, що
минули, залишили дітям залізничників багато приємних
спогадів – подарунки, подорожі, нові
знайомства, різноманітні вистави.
Так було і у четвер, 4-го січня, коли
дорпрофсож організував для 220 школярів із карпатської станції Лавочне
та навколишніх сіл екскурсію до
Львівського цирку. Тут діти побували
на святковій виставі «Новорічний
екстрим», поставленій за участю артистів Московського цирку.
Програма була цікавою, яскравою
та різноманітною. Гостей привітали
Дід Мороз із Снігуронькою. За ними на
арені з’являлись шоу-балет, клоуни,
гімнасти, жонглер із «живими» капелюхами, а також корова, що вміє рахувати та грати у футбол, австралійські
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