Н

апередодні 8-го березня
– Міжнародного дня прав
жінок і миру – прекрасну
половину великої залізничної
родини зібрав Палац залізничників. Найкращі слова привітань
того дня лунали для усіх жінок,
які своєю невтомною щоденною
працею нарівні з чоловіками примножують здобутки Львівської
залізниці.

– Настала неповторна пора, коли
прокидається природа, і всі ми живемо
весною, передчуттям тепла, оновлення світу на краще, добра і гармонії в
нашому суспільстві, – такими словами
розпочав урочисті збори з нагоди свята
голова дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин. – Ми щиро
раді зустрітися з вами – прекрасними
представницями нашого трудового колективу, аби засвідчити вам свою повагу
і любов. Ми шануємо вас за відданість
нелегкій професії, за професіоналізм,
за розсудливість, терпіння, витримку, за
розважливість, мудрість і віру. Ми завжди пам’ятаємо, що ви не тільки хороші
трудівниці, вірні супутниці, добрі матері і
господині, але й надійні берегині домашнього вогнища. Ваша напружена праця,
самовіддане служіння обраній справі,
ваша доброта, чуйність та щедрість
душі допомагають нам долати виробничі і життєві труднощі. Низький вам уклін,
дорогі жінки, прекрасні представниці великої трудової родини, за вашу невтомну працю, за мудрість і працелюбність,
які ви проявляєте на роботі та у сім’ї.
Начальник залізниці Михайло
Мостовий від імені усієї чоловічої половини 60-тисячного колективу залізниці привітав жінок з прекрасним святом
весни, любові і надій:
– Чоловіки із хвилюванням та нетерпінням чекають цього дня, цього свята,
аби щонайменше раз на рік із якнайкращого боку показати, на що вони здатні.
Тому з приємністю дарують жінкам квіти, подарунки, можливо, допомагають
по господарству вдома… На залізниці є
багато професій, але важко уявити собі
роботу залізниці без вас, дорогі жінки.
Є жіночі професії, без яких роботу залізниці сьогодні важко собі уявити. Ви
здатні пом’якшити конфліктні ситуації,

відповісти усмішкою на грубість, своєю
жіночою інтуїцією передбачити розвиток
певних ситуацій, а своїм ніжним поглядом, своєю порадою зняти чоловікам
стрес, скерувати їх правильним шляхом.
Історія засвідчує: жодні важливі події,
які відбувалися у світі, не обходилися
без жіночого впливу.
Я хочу сьогодні побажати вам, шановні жінки, щастя, затишку в домі, любові, ніжності, лагідної усмішки, щоб вас
завжди цінували, і щоб ви не забували

про нас, чоловіків. Думаю, що всі гуртом і за допомогою держави залізнична
галузь, у тому числі і Львівська залізниця, вийде з того скрутного становища,
у якому зараз перебуває, ми зможемо
нормально працювати, платити залізничникам нормальну зарплату, надавати допомогу тощо. Нехай Бог вас завжди
оберігає! Будьте щасливі!
За сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного
дня прав жінок і миру начальник заліз-

ниці вручив кращим залізничницям нагороди, почесні грамоти, подяки та цінні
подарунки.
Урочистості продовжив святковий
концерт, який розпочався виступом вокального гурту “Галичани”. Цей чоловічий колектив подарував залізничницям
чудові українські народні пісні. Майстри
спорту України, неодноразові призери
всеукраїнських та міжнародних змагань
зі спортивних танців Олена Левицька та
Руслан Полуситок зачарували глядачів
високим професіоналізмом і грацією.
Та, мабуть, найбільше оплесків випало
на адресу ансамблю східного танцю
“Магія Сходу” під керівництвом Олени
Левицької, який неперевершено виконав танцювальну композицію “Вітер з
пустелі”.
Додали гарного настрою гуморески
у виконанні ведучого святкового дійства, заслуженого артиста України Ігоря
Мельника.
А кульмінацією святкового концерту
став виступ народного артиста України,
володаря двох золотих дисків Степана
Гіги. Популярний артист подарував жінкам-залізничницям свої пісні, у кожній з
яких оспіване найпрекрасніше, найпотаємніше почуття любові – до Бога, до
рідної землі, до коханих, рідних і близьких і, звичайно, до глядачів.
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