(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Найбільший дитячий “десант” організовано прибув на свято до Львова із
Ковельського вузла. Провідниця 3-го вагона Валентина Коваль розповіла мені, що
їй вперше довелося обслуговувати таку
велику групу дітей у подорожі на святкову
виставу.
– Для цієї поїздки було надано нові
вагони, у яких тепло і комфортно. У моєму вагоні діти були слухняні, організатори
забезпечили їх постіллю і чаєм. Поки діти
переглядатимуть виставу, ми приберемо
вагони і чекатимемо їх у зворотну подорож,
– зазначила Валентина Коваль.
Працівники дорпрофсожу, профактив
підприємств Львівського вузла, супроводжуючі особи, стрільці воєнізованої охорони
та транспортної міліції супроводжували дітей дорогою з вокзалу до Палацу залізничників, де на приїжджих чекала незабутня
зустріч зі Святим Миколаєм. Потрапивши у
святково оформлене фойє палацу, діти поспішали до казкових хатинок, аби отримати
солодкі подарунки, про які подбав дорожній
комітет профспілки. Лунає дзвоник, світло в
залі гасне і діти поринають у казкове дійство
під назвою “Подорож у країну мрій”.
На святковій сцені стрімко розгортаються
цікаві події, де глядачі потрапляють у казкову країну із Королем, Принцом і Міністром
освіти. За сценарієм, із наближенням свята
Миколая є гарний привід повеселитися, організувавши бал-карнавал, і запросити на
нього мешканців казкової країни. Можливо,
тоді Принц, котрий, як і більшість сучасних
дітей, цілковито поринув у віртуальний світ
Інтернету, повернеться до реального спіл-

кування, віднайде собі справжніх друзів у
справжньому житті і навіть закохається.
Уже готовий королівський наказ, згідно з
яким на бал-карнавал запрошуються добрі
казкові герої. Та злі сили на чолі із королевою Мегерою вирішили цьому перешкодити.
Завдяки уважним глядачам, які прийшли на
допомогу добрим героям, підступні плани
зловмисників було розсекречено і Мегері не
вдалося сісти на королівський трон. Врешті
усе сталося, як у казці, добро перемогло злі
сили. І от настала довгоочікувана урочиста
мить – на сцену в супроводі ангелів вийшов
Святий Миколай. Дітвора в залі затамувала подих і уважно слухала мудрі настанови
Чудотворця. Святий Миколай пообіцяв, що

наступного року знову неодмінно прийде до
дітей, малеча у свою чергу пообіцяла бути
слухняною і з нетерпінням чекати наступної
зустрічі.
У святковій виставі “Подорож у країну
мрій”, координатором якої є заслужений працівник культури України Наталія Некрилова,
взяли участь заслужена артистка України
Ольга Габа, артисти Палацу залізничників та
неперевершений модерн-балет “Життя” під
керівництвом заслуженої артистки України
Ірини Мазур.
Вистава, без сумніву, сподобалася
маленьким глядачам – ще довго у залі не
вщухали бурхливі оплески. Діти охоче поділилися враженнями від побаченого із корес-

пондентом газети.
Марійка Марчук із Ковеля уже чотири
роки поспіль приїжджає до Львова на зустріч
із Миколаєм, та цього року їй сподобалося
найбільше. Іринка Кутич зі станції Іваничі
вже вдруге побувала на святі і зізналася,
що кожного разу святкові дійства зачаровують її дедалі більше. Тому сподівається, що
й наступного року зустрінеться зі Святим
Миколаєм у Палаці залізничників. Приїхали
на зустріч з Миколаєм і дві подруги з Волині
– Ірина Борисович із Любомля та Оля Бісюк
із Ягодина. Одній із них сподобався казковий
Король, іншій – весела Баба-Яга. Сестричкам
Софійці та Настусі Дячук сподобалися всі герої, проте маленька Настуся все ж найбільше
симпатизувала охоронцям Короля – чарівним
Левам. А от 12-річній Ірині Демчик настільки
сподобалися танцювальні композиції у виконанні модерн-балету “Життя”, що в неї виникло бажання займатися сучасними танцями.
Серед дітей нелегко було знайти тих,
які приїхали на виставу вперше. Серед
них – Олександр Хвіц з мамою Тетяною
Степанівною, яка працює на станції Ягодин
агентом з митного оформлення вантажів,
приїхали вперше. Вистава справила на них
незабутнє враження, тож повертатимуться
додому в гарному настрої, сповнені позитивних емоцій.
Переконана, що подарований їм святковий настрій діти зберігатимуть у своєму серці
впродовж усіх новорічно-різдвяних свят. А
наступного року Святий Миколай знову запросить їх до Львова на святкову виставу.
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