гостями з іншої планети.
Малі глядачі брали активну участь у казкових подіях – активно плескали в долоні,
щоб у залі потепліло і розтанув заморожений
прибульцями Змій-Горинич, ділилися своїми
думками, коли прибулець застосовував спеціальний пристрій для їхнього зчитування.
Ймовірно, що без допомоги глядачів святий
Миколай міг би потрапити у тенета прибульців і назавжди залишити нашу планету,
але спільними зусиллями підступний план
викрадення було викрито та знешкоджено,
тож Чудотворець врешті вийшов на сцену і
привітався з дітьми, а ще попросив усіх бути
чесними, небайдужими та слухняними до наступної зустрічі.
Після вистави я вирішила поцікавитися у юних глядачів, хто з героїв казки
запам’ятався їм найбільше. Думки розділилися – менших більше зацікавив КотикМуркотик, а старшим особливо сподобала-

ся підприємлива і весела Баба Яга зі своїми
мишбургерами і хробаками-фрі. Наталка
Василюк із Ковеля на святкові вистави приїздить уже 6 років поспіль, тож має з чим
порівнювати. Цього року дійство на сцені
особливо сподобалося дівчині, і вона дуже
задоволена, що вкотре приїхала до Львова
на зустріч із Миколаєм. Її подруга Світланка
Ковальчук після вистави теж запевнила, що
їй усе дуже сподобалося.
Зі Зашкова, що на Львівщині, приїхала на
виставу Мар’яна Грицак із донечкою Олею.
Дівчинка уважно спостерігала за виставою
і дуже тішилася солодким подарунком. А
мама зізналася: приємно, що кожного року
організатори готують для дітей щось нове,
цікаве й незвичне, тому відвідувати такі
вистави хочеться щороку.
Лілія ХОМИШИНЕЦЬ
Фото автора, Андрія ВЕЗДЕНКА та Юліана ОЩІПКА
(Продовження “Вісника профспілки” на 6 стор.)

Дякуємо за подаровану казку
16 грудня діти залізничників Ковельського вузла побували у Львові на виставі до Дня святого Миколая, яку
організувала дорожня профспілкова організація.
Неможливо передати всі позитивні емоції дітей – настрій, усмішки, яскраві враження. Захід організовано на найвищому рівні: зустріч
потяга, супровід до Палацу культури залізничників, харчування.
Окрема подяка працівникам ресторану та кафе за смачні страви,
швидку роздачу їжі та усміхнені обличчя, незважаючи на величезний
обсяг роботи.
Дуже приємно, коли тебе обслуговують професіонали своєї справи,
тоді і смачний борщ здається ще смачнішим, а покидати затишний
ресторан зовсім не хочеться.
Дякуємо за чарівне свято, подароване діточкам, за веселу і мудру
казку, у яку ми всі повірили, за коштовні миті дитинства, що залишають яскравий слід у пам’яті.
Ірина ДЕХТЯР, голова профкому пасажирського вагонного депо Ковель
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