“Жінка зі щирою душею і великим серцем”

Вельмишановна Жанно Ігорівно!
Щиро й сердечно вітаємо Вас із Днем народження!
Вам, дорога імениннице, Господь дарував активне і
цікаве життя, на дорогах якого доля до Вас була і суворою, і милосердною. Суворою, бо поставила перед неминучістю втрат і жорстоких випробувань. Милосердною,
бо дарувала Вам рідкісну здатність – уміння жити для
людей, відчувати душевний біль інших, творити добро і
цим освітлювати душі усіх, хто має щастя знати Вас особисто. Ваше життя є прикладом того, як бути Жінкою з
великої літери, з відкритою душею і чуйним серцем.
У цей святковий день від імені багатотисячного колективу Львівської залізниці – тієї залізниці, якій Ви
віддали багато років праці, зичимо міцного здоров’я,
незрадливої удачі, вірних і надійних колег та друзів. Хай
незгасне полум’я Вашої душі і надалі додає Вам сил,
щоб Ви завжди залишалися щирою подругою, дбайливою мамою і найдорожчою у світі бабусею. Добра Вам,
любові і Божої ласки!
З повагою
Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

Дорога наша Жанно Ігорівно!
Цього прекрасного зимового дня дозвольте від щирого
серця привітати вас із непересічною датою. Ви народилися
у холодну пору року, коли птахи зимують у теплих краях, а
землю сковує крига і вкриває сніг, але тепло Вашого серця
і світло очей зігріває всіх, хто поруч із Вами. День Вашого
народження, Жанно Ігорівно, припадає на кінець січня
– приємне завершення вервиці зимових свят.
Ви – надзвичайна людина, добра, розумна, співчутлива
і щира. Великий американський письменник і суспільний
діяч Генрі Торо свого часу казав: “Найтендітніші рослини
прокладають собі шлях крізь жорстку землю, крізь тріщини у скелях. Так і доброта. Жоден молот, жоден таран не
зрівняється із силою серця доброї та щирої людини”. Саме
такою силою наділене Ваше серце, Жанно Ігорівно!
Усі ми, члени львівського осередку Фонду імені Георгія
Кірпи, бажаємо Вам міцного здоров’я, натхнення, прихильності долі, великої радості та щедрих меценатів для реалізації всіх великих справ, які доля визначила для Вас.
З повагою і любов’ю
Алла Боженко, голова Львівського обласного
осередку МГО “Фонд імені Г.М. Кірпи”

Шановна Жанно Ігорівно!
З нагоди знаменної дати
прийміть щирі вітання та побажання
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!
За дорученням залізничників Закарпаття
голова Ужгородського теркому профспілки
Ярослав Афтанас
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– Про сім’ю Кірпи я почув
у 1979 році, коли прийшов
працювати на Закарпаття. Із
Георгієм Миколайовичем познайомився у 1983 році, коли
він очолив Ужгородський відділок залізниці. Раніше від
свого колишнього начальника
Віктора Сєрова я почув про
Георгія Кірпу, що прийшов
керівник, який уміє і працювати, і організувати робочий процес. Згодом у повсякденній роботі я переконався, що Георгій
Миколайович – Керівник із
великої літери. Був випадок,
коли я неточно відповів на питання Георгія Миколайовича.
Він зробив мені зауваження і
сказав: “Завжди пам’ятай, що
ти повинен відповідати мені
правду, тому що я ставлю
питання, і я знаю на нього відповідь”. Мені вистачило цього
уроку надовго.
Про Жанну Ігорівну, як про
професіонала своєї справи, я
дізнався від колег по роботі,
коли вона працювала інженером у відділі перевезень
Ужгородського відділку. Тепло
відгукувалися про неї і мої
сусіди, які товаришували із
сім’єю Кірпи.
Коли Михайло Васильович
Мостовий дав завдання написати технологію роботи дирекції залізниці, тоді ж писали і технологію роботи всієї Львівської
залізниці, ми повернулися до
тих робіт, над якими працювала Жанна Ігорівна ще у відділі
перевезень
Ужгородського
відділку. Знайдені записи ми
використали в цій роботі, звісно, адаптувавши їх до вимог
сучасності. Це чудово характеризує Жанну Ігорівну як фахів-

ця своєї справи.
Ближче я познайомився із
Жанною Ігорівною у важкий
для неї період життя, коли вона
в 2007 році після тривалого перебування у Словаччині перший раз приїхала в Україну.
Про Георгія Кірпу тоді ходило
чимало безглуздих чуток і розмов. Ми з головою теркому
Ярославом Афтанасом зустріли Жанну Ігорівну на кордоні.
Познайомившись та поспілкувавшись із цією жінкою, я зрозумів, що це справді людина
щирої душі і великого серця, і
це знаходить свій вияв у кожній фразі, у кожному вчинку.
Пізніше Жанна Ігорівна
у приватних бесідах часто
розповідала нам про Георгія
Миколайовича. Чимало таких моментів із його життя та
професійної діяльності згодом
були описані у книгах про нього, у багатьох інтерв’ю Жанни
Ігорівни. На мою думку, якби
свого часу ми не втратили
Георгія Миколайовича, то, мабуть, по-іншому розвивалася б
наша галузь, а може, й уся де-

ржава. Жанна Ігорівна була для
Георгія Миколайовича рушієм
у багатьох корисних справах,
його великою підтримкою, і це
завжди відчувалося.
Її сьогоднішня діяльність
є надзвичайно корисною.
Завдяки їй пам’ять про Георгія
Миколайовича
залишиться
не тільки в серцях тих, хто
знав його і працював із ним,
а й в уявленні молодого покоління, яке зараз розпочинає свій трудовий шлях у
залізничній галузі.
Нині з ініціативи Міжнародного фонду імені Георгія
Кірпи в Україні відбувається
багато творчих заходів, особливо для дітей та молоді, які
допомагають учасникам розкрити свій талант. У цих заходах відчувається мудрість
керівника і материнська чуйність Жанни Ігорівни.
На Закарпатті – трудовій
батьківщині Георгія Кірпи
– традиційно відбувається
чимало спортивних і мистецьких заходів, присвячених його
пам’яті. Багато з них стали
міжнародними, перетворилися
на поважну традицію. Жанна
Ігорівна постійно турбується
про ці заходи, підтримує їх і
словом, і ділом.
У день свята щиро бажаю
Жанні Ігорівні міцного здоров’я,
бо це – найважливіше, що є в
людини. А ще бажаю любові і
поваги від щирих друзів, чиє
душевне тепло було, є і залишиться з нею і в печалі, і в
радості.
Олександр Єфіменко,
перший заступник
начальника залізниці

“Людина виняткової життєвої мудрості”
– Наші професійні шляхи із Жанною Ігорівною
перетнулись у 1991 році,
коли мене призначили начальником планово-економічного відділу Львівського
відділку залізниці, а Жанна
Ігорівна в той час працювала у цьому відділі економістом. Вона займалася
питаннями
оргштатних
структур, штатними розкладами, кошторисами витрат
на утримання апарату управління у відділку. У той
час до Львівського відділку входило 48 підприємств
із Львівської та Тернопільської областей. У процесі
реорганізації через 2 роки Жанна Ігорівна перейшла
працювати в оргштатний сектор управління залізниці,
згодом цей сектор увійшов до складу служби кадрів,
навчальних закладів та соціальних питань, а потім
– до служби організації праці, зарплати і структур
управління. У службі Жанна Ігорівна працювала, аж
поки не переїхала за чоловіком із сім’єю до Києва.
Знаю Жанну Ігорівну як висококваліфікованого
фахівця. Ті складні питання, які виникали в процесі
реорганізації і якими вона займалася, неможливо
було вирішити без фахового та грамотного підходу.
Вона контролювала питання апарату управління
підрозділів. Якщо виникала якась складна ситуація у
підрозділах, Жанна Ігорівна казала: “Треба подумати,
мушу все проаналізувати”. Коли вона вже досконало

вивчила питання, тоді зустрічалася з колегами і консультувала, вирішувала проблеми.
Жанна Ігорівна – надзвичайно позитивна, добра
людина зі щирою душею та великим чуйним серцем.
На роботі вона спілкувалася з багатьма людьми,
уміла всіх вислухати, зрозуміти суть питання, фахово проконсультувати, зарадити, допомогти. Жанна
Ігорівна – дуже товариська жінка, люди завжди тягнулися до неї. На жаль, були й такі люди, які зловживали її увагою та співчуттям на свою користь, однак їх
було небагато.
Знаю Жанну Ігорівну як переконану оптимістку.
Яка б скрутна ситуація не склалася, вона завжди могла налаштувати себе та інших на спокійний ритм вирішення проблеми. Траплялося, що люди були знервовані, суперечки загострювалися мало не до сварок, а
вона вміла згладити всі гострі кути, вислухати і дати
по-житейськи мудру пораду. Навіть якщо деякі питання були поза її компетенцією, завдяки своїй життєвій
мудрості вона завжди давала добру пораду.
У святковий день щиро бажаю Жанні Ігорівні
найбільшого скарбу – міцного здоров’я. Бажаю
щирих, відданих друзів, які завжди її підтримають у будь-якій життєвій ситуації, ніколи не фальшивлять і не прагнуть для себе якоїсь користі.
Зичу, щоб у неї побільшало внуків, щоб її завжди
оточувало родинне тепло, підтримка та любов
близьких і друзів.
Олександр Федорович, начальник служби
організації праці,
зарплати і структур управління

