Д

в адцятого липня 2011
року
Міністру
транспорту та зв’язку України–Генеральному
директору
Укрзалізниці
Георгію
Миколайовичу Кірпі виповнилося
б 65 років. З цієї нагоди на залізницях України відбувся ряд заходів,
присвячених вшануванню пам’яті
Героя України. Серед них особливої уваги заслуговує творчий
літературний конкурс під назвою
“Я запам’ятав Кірпу таким...”, який
до урочистої дати оголосила та
провела Міжнародна громадська
організація “Фонд імені Георгія
Миколайовича Кірпи”. Його особливість полягала в тому, що на
конкурс приймалися літературні твори, в основу яких були покладені спогади та враження від
безпосереднього спілкування із
Георгієм Миколайовичем, і твори
про те, чим запам’яталася його
діяльність людям, які не були
знайомі з ним особисто.
Поза усяким сумнівом, що людей, у яких залишилися яскраві
спогади про цю непересічну
особистість, про спілкування із
Георгієм Миколайовичем, про
добрі справи, які він здійснив, буде
дуже багато, і не лише в Україні, а й
далеко за її межами. Організаторів
швидше приємно здивував факт,
що теплі слова, почуття поваги
та вдячності до Георгія Кірпи лягли рядками на аркуші конкурсних
робіт не лише у прозі, а й віршами
та піснями.
Аналізуючи твори, які надійшли
на творчий конкурс, організатори дійшли висновку, що участь у
ньому брали в основному аматори, але були й учасники, які професійно займаються літературною
діяльністю. Найбільше спогадів
написали люди, яким поталанило бути особисто знайомими з
Георгієм Миколайовичем, працювати або навчатися разом із ним.
Своїми спогадами про Георгія
Миколайовича поділилися також
рідні та близькі йому люди. Поряд
із цим, у конкурсі взяли участь
і автори, які особисто не знали

чому змаганні стала публікація про
конкурс у газеті “Львівський залізничник”, яку Олег постійно читає
і, звичайно ж, бажання поділитися
з усіма своїми юнацькими, проте
вже по-дорослому зрілими від-

Георгія Миколайовича, але висловили своє захоплення професійною і доброчинною діяльністю цієї
непересічної особистості.
Географія конкурсу охопила практично всі регіони України
та Автономну Республіку Крим.
Найстаршому учаснику літературного конкурсу виповнилося 85
років, наймолодшому – лише 10.
Приємно відзначити, що найбільше творчих робіт на конкурс
“Я запам’ятав Кірпу таким...”
надійшло з областей, які охоплює Львівська залізниця. Це й
не дивно, адже саме тут Георгій
Миколайович зробив перші кроки
на своєму професійному шляху,
тут, на Львівській залізниці, він набирався досвіду, як залізничник і
керівник, якому судилося стати видатним державним діячем, гідним
високого звання Герой України.
Днями до Палацу залізничників
завітали львівські лауреати конкурсу. Переможців та призерів, а також усіх учасників привітала голова
обласного осередку МГО “Фонд
ім. Г. М. Кірпи” Алла Боженко. Алла
Михайлівна звернулася до всіх присутніх від імені засновника громадської організації, дружини Георгія

Кірпи Жанни Ігорівни, зі словами
щирої подяки за активну участь у
творчому конкурсі, за щирі слова
поваги, як скромну данину пам’яті
про Георгія Миколайовича Кірпу.
Усі учасники конкурсу отримали в
нагороду почесні дипломи та цінні
подарунки.
Непомітно для присутніх
офіційна атмосфера заходу перевтілилася у святкову, по-сімейному
затишну зустріч зі спогадами про
народного Міністра. Серед них,
розповідь колишнього редактора
газети “Львівський залізничник”
Григорія Шрамка. Перебуваючи
на оздоровленні та відпочинку у

Клубівці – родинному селі Георгія
Кірпи – Григорію Івановичу поталанило поспілкуватися з однокласником Георгія Миколайовича.
Цікаво було довідатися, що в
шкільні роки Георгій Миколайович
не був відмінником, хоча вчився
добре, проте завжди був прикладом для інших учнів у поведінці
– уважним, спокійним і ввічливим.
У своїх спогадах ветеран-залізничник Володимир Захарко не
оминув творчої натури Георгія
Кірпи, його любові до української
пісні. З цього приводу Володимир
Захарко нагадав присутнім, що
неодноразово, в тому числі і на
сторінках газети “Львівський залізничник”, виступав з ініціативою запровадження на Львівській залізниці пісенного фестивалю пам’яті
Георгія Кірпи, проте досі ця пропозиція залишалася без уваги, тому
висловив сподівання, що за допомогою фонду вдасться започаткувати традицію проведення такого
фестивалю.
Наймолодшим учасником конкурсу на Львівській залізниці став
14-річний Олег Гудзеляк (на фото
в центрі) із Трускавця. За словами
Олега, приводом для участі у твор-

чуттями і уявленнями про Георгія
Кірпу як професійного керівника
і визначного державного діяча.
Цікаво, що Олег не походить із залізничної родини, хоча обидва його
прадіди були залізничниками. А
основу його спогадів про Міністра
транспорту і зв’язку України склали розмови батьків зі своїми друзями, публікації у пресі, телевізійна та радіохроніка про розвиток та
зміцнення транспортної галузі під
керівництвом Георгія Кірпи.
– Найперше я хотів би подякувати організаторам конкурсу і особисто Жанні Ігорівні Кірпі за цей
чудовий захід, прекрасні подарунки та, найголовніше, можливість
розповісти усім про свої відчуття
та розуміння унікальності, особливо в теперішній час, постаті Георгія
Миколайовича, – наголосив Олег
Гудзеляк. – У моєму уявленні
Георгій Кірпа – чоловік-граніт,
вірний своєму слову, переконанням, відданий справі – справжній
приклад для молодого покоління.
Саме тому свій творчий доробок
я назвав “Георгій Кірпа – мій приклад для наслідування”.
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