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– Впродовж багатьох років ми
проводимо цю акцію для дітей наших залізничників, – розповідає
перший заступник голови дорпрофсожу Олег Тхір. – Якщо на початках до Львова приїжджало 250
дітей, то цього року на святковій
виставі побажали побувати понад
11 тисяч малих глядачів. Такими
заходами профспілка підтверджує
своє піклування про дітей спілчан
і підтримує традиції українського народу – святкування Дня
святого Миколая.
Чудотворця Миколая в Україні
діти люблять і шанують, тому щороку із задоволенням поспішають
на зустріч із ним. Найпершими 17
грудня із Тернополя до Львова
спеціально сформованим потягом №976 прибуло 480 дітей.
Голова об’єднаної профспілкової
організації Тернопільської дирекції залізничних перевезень Іван
Кокольський зазначив, що цього
року до Львова приїхало на сто
дітей більше, ніж торік.
– Загалом виявили бажання побувати в гостях у святого
Миколая діти залізничників із

комітету профспілки та стрільці
воєнізованої охорони. У приміщенні палацу на дітей очікувала святкова атмосфера – зелені
красуні-ялинки, казкові хатки із со-

13 підприємств Тернопільського
вузла. Потяг складався із десяти
вагонів, у кожному з яких групи дітей очолювали голови профкомів,
а з найменшими дітьми приїхали
їхні батьки. Діти чемно поводилися під час подорожі потягом і під
час прогулянки до Палацу залізничників.
Для забезпечення порядку і
безпеки дітей від головного вокзалу до Палацу залізничників і у
зворотному напрямку їх супроводжували працівники дорожнього

лодкими подарунками від святого
Миколая.
Надзвичайно
хвилювалася
в очікуванні святкової вистави
5-річна Анничка Чиканівська,
батько якої Іван Володимирович
працює черговим по сортувальній гірці станції Тернопіль. Іван
Володимирович розповів, що колись двох своїх дітей, нині вже
дорослих, неодноразово привозив
до Львова на святкові вистави.
Анничка до початку вистави встигла отримати подарунок і поспіши-

ла до зали, аби особисто зустрітися зі святим Миколаєм. Не вперше
приїхала на зустріч із Чудотворцем
9-річна Марічка Гурська, батько
якої працює у пасажирському вагонному депо Тернопіль. Її братик,
5-річний Назар, від своєї сестрички чув гарні враження про минулорічну виставу, тож цього року з
нетерпінням і сам очікував поїздки
до Львова разом із мамою.
А тим часом на сцені розгорталися несподівані пригоди за участю казкових героїв, як-от: симпатичного Котика, який готується до
зустрічі футбольного Євро-2012,
красуні Зимоньки, Котигорошка,
Червоної Шапочки, Сніговичка,
Мудрика – з команди добрих казкових героїв, а також Королеви нечисті, Баби-яги, Кажанів та інших –
з гурту негативних героїв. Злі сили
плели свої інтриги, щоб святий
Миколай не зміг прийти до дітей
і Різдвяні свята не відбулися. Для
цього й вирішили викрасти чарівну
Зірку – символ зимового свята, а
разом із нею й подарунки святого
Миколая. Та зловмисники не врахували найважливішого, що чарівна Зірка не виконує злих бажань, а
тільки добрі. Хоч як не намагалася
нечисть приспати і посварити між
собою добрих казкових героїв, нічого у неї не вийшло, бо добрі герої
з різних казок, потоваришувавши,
стали однією дружною і непереможною командою. Дружба здолає усі труднощі, які трапляються
у житті – із таким переконанням
друзі вирушили на пошуки чарівної Зірки, яка всім дітям принесла
мир, добро, любов і злагоду. Як у
кожній казці, добро завжди перемагає. І врешті до дітей прийшов
довгоочікуваний святий Миколай
із подарунками. Чудотворець
побажав дітям гарно вчитися,
шанувати батьків і пам’ятати, що
ніяке зло неспроможне здолати
справжню дружбу.
Вже після вистави поцікавилася у глядачів про їхні враження від побаченого театралізованого дійства. Семирічна Юля
Чижевська, батько якої працює
в Тернопільській дистанції колії,
вдруге приїхала до Львова на
виставу і вважає цьогорічну
виставу кращою за минулорічну.
На думку восьмирічного Степанка

Пастернака, батько якого теж працює у Тернопільській дистанції
колії, минулорічна вистава видалася йому веселішою. Хлопчик
поділився радістю, що напере-

додні на змаганнях із фехтування у спортивній школі Тернополя
переміг і отримав медаль. Його
15-річна сестричка Анастасія, яка
неодноразово відвідує вистави
у Львові, також потішила своїх
батьків гарними виступами з фехтування.
Семирічному Павлику Луцишину минулого року сподобався
Дід Мороз, тож він захотів і цього року його побачити. Його молодший трирічний братик Орест
вперше приїхав на виставу. Їхня
мама, пані Уляна, яка працює в

Тернопільській дистанції сигналізації і зв’язку, говорить, що на
поїздку до Львова з нетерпінням
чекали діти й дорослі.
Вперше зустрілася із Миколаєм у Львові маленька Софійка
Курило, батько якої трудиться
електромонтером у Тернопільській дистанції електропостачання. Серед персонажів вистави
дівчинці найбільше сподобався
святий Миколай. Софійка сиділа поряд із мамою у першому
ряду, тож добре роздивилася і
Чудотворця, і всіх героїв вистави. Старший електромеханік
Тернопільської дистанції електропостачання Ярослав Юзвин разом
із дружиною привіз на виставу
трьох синів, двох молодших –
вперше.
Голова профкому Тернопільської дистанції електропостачання Святослав Бугай щороку супроводжує дітей із Тернопільського
вузла і завжди з цікавістю дивиться святкові вистави, йому
подобається
акторська
гра
творчих колективів. Святослав
Васильович зазначив, що цього
року до Львова з їхньої дистанції

приїхало удвічі більше дітей, ніж
минулого року.
Святкова вистава у Палаці
залізничників завжди яскрава і
колоритна, адже ролі у ній виконують професійні танцюристи і актори, тож зі сцени лунало багато
пісень, було багато танців і яскравих костюмів. Сподіваємося, що
наступного року святий Миколай
запросить на святкову виставу ще
більше чемних дітей.
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