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зустріч з жінками – миротворцями з нагоди 8 Березня 

 

         Цей весняний святковий День цілком присвячений найпрекраснішій 

половині людства. Його популярність наростає і зміцнюється вже більше ста 

років поспіль. Опускаючи передісторію появи даного свята та відкидаючи 

пафосність й офіційну частину всіляких державних петицій і документів, 

однозначно можна сказати: він є одним із найкращих свят, якому довелося 

увійти до календарів багатьох країн світу, в тому числі й України.          

         19 лютого 2015 року в одному із затишних і гарних приміщень Свято-

Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, настоятельницею якого є 

ігуменія Серафіма, директор Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук, 

професор, Заслужений працівник освіти України, голова Одеської обласної 

Ради миру (ООРМ) Микола Михайлович Іжа провів урочисту зустріч з активом 

регіональних миротворців з нагоди 8-го Березня. 

       Серед учасниць заходу були присутні такі відомі жінки-берегині миру 

Одещини, як ігуменія Серафіма, Тамара Сазонова, Валентина Гайдаєнко, 

Світлана Лукіна, Ольга Ботушанська, Лариса Бурчо та ін. Кожній з них Микола 

Михайлович з властивими йому елегантністю й інтелігентністю особисто 

вручив квіти та висловив адресні вітання з жіночим святом, висловив глибоку 

шану, любов й подяку за їхню плідну, довголітню та безкорисну працю на ниві 

миротворчої діяльності. 

         Не залишилися в боргу щодо привітань та щедрості слів на адресу жінок й 

чоловіки ООРМ: Євген Лукашов, Андрій Горчаков, Віктор Мамонтов, Юрій 

Работін, Валентин Шаровський, Валерій Кузнєцов, Іван Усатюк та ін. Суттєво 

підсилив чоловічу половину регіональних миротворців не лише своїм палким 

виступом, а й своєю присутністю другий голова ООРМ легендарний Микола 

Пантелеймонович Павлюк, Герой України, почесний громадянин Одеси, 

кавалер ордену «За заслуги» трьох ступенів і багатьох інших державних й 

духовних нагород. Напередодні Миколі Пантелеймоновичу виповнилося 75 
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років від дня його народження, з чим присутні святкового зібрання його 

привітали, вручивши квіти, подарунки та пам`ятну медаль Одеської обласної 

Ради миру «За гуманізм та миротворчість».  

         В залі постійно звучала ненав`язлива жива музика у виконанні Юрія 

Могилюка, відомого композитора та діяча класичної гитари в м. Одесі. А 

колишній директор Одеської обласної філармонії Валерій Кузнєцов, член 

ООРМ, під акомпанування Юрія майстерно виконував сольні пісні ліричного та 

патріотичного спрямування, що нерідко підхоплювалися всіма присутніми.  


