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а традиційні зустрічі зі Святим
Миколаєм цього року у Палац залізничників завітала рекордна кількість малечі – понад 10,5 тис. осіб. Усі вони
одержали від творчого колективу палацу
прекрасну казкову виставу, а від Чудотворця
– солодкі подарунки.

Михайла Костюка, залізничники запросили
500 дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування, а також діток із багатодітних і
малозабезпечених сімей.
Для дітлахів, які приїхали до Львова
здалеку, дорожня профспілкова організація організувала гарячі обіди у ресторані
вокзалу станції Львів. Організовані групи
дітей супроводжували працівники апарату
дорожнього комітету профспілки, профспілкові активісти, медики, стрільці воєнізованої
охорони і транспортні правоохоронці.
Кореспонденти газети зустріли перших
гостей із Ковельського вузла. Як розповіла
інженер з охорони праці, голова цехового
комітету станції Ковель Галина Олексюк,
діти і супроводжуючі задоволені організацією подорожі: “У вагонах поїзда було чисто, тепло, комфортно, дітям давали гарячий

леких сіл, така поїздка для них особливо
цікава, були навіть такі, хто вперше подорожував поїздом. Під час поїздки діти милувалися чудовими зимовими краєвидами із
вікон вагонів”.
Добру організацію поїздки відзначили батьки та родичі дітей. Як розповіла
медсестра вузлової лікарні станції Сарни
Марина Білецька, що приїхала зі своїми дітками – Захарком та Христинкою, вперше на
виставі до Дня Святого Миколая вони побували у Львові торік: “У нашому місті таких
вистав не показують, тож дітям тут дуже
подобається, і враження від поїздки лише
позитивні”.
Із маленькими внуками – Діанкою та
Мартусею – до Львова на виставу приїхала Наталія Пелешак із Великих Глібович
Львівської області: “Вперше ми побува-

Першими – 17-18 грудня – святкову
виставу “Подорож у казку” побачили діти
з Ковельського вузла та Сарн, 19 грудня
до Львова приїхали дітлахи з Рівного та
Здолбунова, 20 грудня – із Сянок, Ужгорода,
Лавочного й Мукачевого. У суботу, 22 грудня,
із Миколаєм зустрілися діти залізничників із
Чернівців, Коломиї та Івано-Франківська, а
наступного дня у гості до Святого Миколая
завітали діти з Ківерців. Упродовж цих днів
вистави відвідали також діти зі Львівського
залізничного вузла. Актори, співаки і танцюристи, що творили казкову феєрію на сцені,
показали юним глядачам загалом 22 вистави. Крім того, на одну з вистав, на прохання голови Львівської облдержадміністрації

чай. На виставу сьогодні приїхало 362 дитини – із Ковеля, Сарн, Турійська, ВолодимирВолинського, Іваничів. Трохи нашкодили
несприятливі погодні умови – через замети
з Ізова не змогли долучитися до основної
групи кілька дітей. Проте якщо минулого
року з нашого вузла на святковій виставі
побувало 500 дітей, то цього року вже 700,
тому довелося організовувати дві поїздки
– 17 і 18 грудня. Цього року на виставу до
Дня Святого Миколая багато дітей приїхали
вперше. Серед дітей залізничників станції
Ковель цього року переважають дітлахи молодшого віку – 7-9 років, у попередні роки
більшість була віком 12-13 років. Чимало
дітей їдуть на зустріч із Чудотворцем із да-

ли на виставі минулого року зі старшою
внучкою, а цього разу взяли зі собою й
молодшу. Дітям тут подобається, на мою
думку, акторам варто ще більше залучати до вистави маленьких глядачів, більше
спілкуватися з ними”.
Лейтмотивом цьогорічної святкової
вистави стало одвічне протистояння добра і
зла. Казкові персонажі – Попелюшка, Добрий
чарівник, Білосніжка та Пеппі Довгапанчоха
після тривалих випробувань побороли темні
сили і запросили на сцену Святого Миколая.
Усім маленьким глядачам Чудотворець побажав бути чемними, здоровими та радісними і попрощався до наступного року.
Цікава вистава і солодкий подарунок від
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Миколая сподобалися 6-річному Дмитрові
Афанасьєву зі Львова. Хлопчик розповів, що
для нього цьогорічне дійство на сцені було
цікавішим, ніж минулого року. Львів’янка
Юля Нагірна, як зізналася її мама, дуже
чекала на цю виставу. Особливо Юлечці
сподобалися веселі новорічні пісні, які ар-

тисти співали на сцені. Натомість 10-річна
Софійка Ковталик із Запитова побувала на
виставі разом із своєю двоюрідною сестричкою Соломійкою Пилявською, і особливо
уважно спостерігала за танцювальними рухами артистів на сцені, адже сама відвідує
танцювальний гурток.
Лише позитивні враження від вистави залишились і у 15-річної Юлії Кущик із
Ягодина. Дівчина не вперше приїжджає до
Львова на виставу, цього разу приїхала разом із братом. Як зазначила Юля, їм сподобалося усе – і подорож у потязі, і вистава, і
солодкий подарунок.
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