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Це неповторне свято, яке дорослі багато років поспіль організовують для малечі
у грудневі дні, полягає не лише у цікавій
виставі. Магія свята огортає кожного маленького відвідувача ще у фойє палацу, дитячу
фантазію захолюють чудові декорації, щирий інтерес викликають ельфи – помічники
Миколая, що роздають дітям смачні подаруночки, а красуня-ялинка виграє барвами і
вабить малечу, мов магніт.
Перед виставою ми поспілкувалися з
Галиною Олексюк, інженером з охорони
праці, головою профспілкового комітету
станції Ковель, яка супроводжувала дітей у
казкову подорож.
– Нині до Львова прибули діти з Ковеля,
Володимира-Волинського, Ізова, Іваничів,
Маневичів, Рожища та інших станцій. Вік дітей різний, є малеча, що приїхала з батьками, є старші діти, які щороку з нетерпінням
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чекають чергової такої подорожі. Ще понад
300 дітей із Ковельського вузла днем раніше
зустрілися тут зі святим Миколаєм.
За словами Галини Степанівни, до
Львова дітей супроводжувало близько 30
дорослих. Поїздка справила приємне враження – у вагонах чисто й тепло, пасажири
мали змогу випити гарячого чаю, а на вокзалі
у Львові гостей гарно зустріли, нагодували і
організували безпечний перехід із вокзалу
до Палацу залізничників.
Олена Бенесько, комерційний агент
товарної контори станції Ковель, із дітьми
Ярославом і Анею вперше приїхала на
виставу. Розповідає, що діти два тижні
чекали на цю поїздку до Львова, адже у
Ковелі нечасто випадає нагода відвідати
такі дитячі заходи, тим більше безкоштовно. Їхати у поїзді неважко – діти між собою
знайомилися і спілкувалися.
Ущерть заповнений зал Палацу заліз-

ничників ураз принишк, потьмяніло світло,
запалала барвами сцена, зазвучали фанфари – розпочалася казкова вистава...
Сучасна дітвора – дуже вибагливий глядач, щоб здивувати її щорічною казковою історією, творчому колективу доводиться постійно оновлювати казкове дійство, вплітати у
сюжет вистави епізоди зі сучасної популярної
та наукової фантастики. І якщо робити це з
душею, то нема більш вдячного глядача, ніж
наші діти, які щиро та емоційно відгукуються
на події, що відбуваються на сцені.
Цьогоріч казкові герої рятували святого Миколая від прибульців, а діти їм у
цьому активно допомагали. За сюжетом,
велика кількість позитивної енергії, що її
випромінює Земля, привабила прибульців
– ця енергія потрібна їм як паливо для зорельотів. Неземні істоти визначили, що її
джерелом є такий собі об’єкт “Ікс” – чоловік
середнього зросту з довгою білою боро-

дою, який приносить дітям подарунки, і
вирішили його спіймати.
Дізнавшись про підступний задум, на
допомогу Миколаю прийшли супергерої
з дитячих казок – Котик, Білосніжка, ЗмійГоринич та Баба Яга, що вирішила позбутися недоброї слави і відкрила власний ресторан БабDonald’s. До плеяди яскравих героїв
приєднався 300-річний Чахлик Невмирущий,
який запевнив усіх, що він – у розквіті сил і
має власний фітнес-клуб.
Щоб знешкодити прибульців, загін казкових героїв вирішив піти на невеликі жертви
і перешкодити Ельфу доставити Миколаю
листи від дітей – адже саме звідти й береться позитивна енергія. Та врешті все вийшло
на краще, наші герої пояснили грізним прибульцям, що позитивна енергія з’являється
не лише з листів – вона є всюди, де люди
випромінюють добро, тож мешканці казкової країни у підсумку потоваришували з

