чудова пам’ять і він із задоволенням декламував вірші Пушкіна.
Досі перед очима його виступи в
Російському товаристві у Львові,
де й нині висить його портрет, як
одного з найвідданіших членів товариства.
Багато спогадів збевадцятого грудня виповнилось би 100 років колишньому реглося і про туристичні
начальнику відділу праці, зар- поїздки, якими він умів заплати і техніки безпеки Львівської цікавити інших, він ніколи
залізниці Олександру Олександровичу не нудився життям і вчив
Крадецькому. Хоча минуло вже п’ять цього інших. Таких світроків, як його нема з нами, про чудо- лих людей, як Олександр
вого керівника, доброго порадника, ін- Олександрович, не забутелігентного і толерантного чолові- вають. Вони довго жика пам’ятають його колеги по роботі.
вуть у серцях людей.
Олена Мельничук згадує: “Мені
Микола Палюх, який у 70-х
пощастило працювати під керів- очолював лабораторію з наукоництвом Олександра Крадецького вої організації локомотивного
вісім років. Кажу “пощастило”, бо господарства залізниці, також
кращого керівника важко собі навіть часто спілкувався з Олександром
уявити. Він був усім нам, як батько. Крадецьким. “Я знав його як добЯ ніколи не чула, щоб Олександр ру людину, – говорить Микола
Олександрович говорив підвище- Олексійович. – Він був напрочуд
ним тоном. Всі свої розпоряджен- чуйним і відповідальним, хорошим
ня він давав ввічливо і спокійно.
Заохочував підлеглих проявляти
ініціативу, вмів підбадьорити, коли
щось не вдавалося.
У відділ праці, заробітної плати і техніки безпеки тоді часто
зверталися із різними скаргами. У
декого вони були безпідставні, то
ж, відповідно, на людину чекала
відмова, проте всі, хто приходив
до Олександра Олександровича,
виходили від нього спокійними і задоволеними. А все тому, що він був
винятково людяним, умів залагодити конфлікт, детально роз’яснити,
переконати. Завжди вважав і часто
нам повторював, що ми працюємо
для людей і цим принципом маємо
керуватися постійно. Його наста- наставником для молоді і мудрим
нови я досі пам’ятаю.
керівником. Ніколи не вимагав від
Пригадую, як якось у запалі підлеглих чогось зайвого чи над
дискусії я мимоволі образила лю- міру. Показував і підказував молодину. Олександр Олександрович дим, що і як робити, підтримував
не сварив мене, не злився, лише їхні старання, допомагав, але й
попросив бути обачнішою і краще вимагав відповідно. Він умів плаобмірковувати те, що збираюся нувати працю людей і їхні зусилля,
сказати відвідувачам. Тоді мені а це – рідкісна риса у наш час”.
було дуже соромно за свій вчинок.
Лариса Захарченко впродовж
Ми звикли, що керівники пово- 25 років очолювала відділ праці,
дяться дуже офіційно, висловлю- заробітної плати і техніки безпеються сухо і стримано. Можливо, ки Тернопільського відділка і про
так і повинно бути, але після таких свого безпосереднього керівника
розмов із начальником на душі стає Олександра Крадецького має найякось незатишно. З Олександром кращі спогади:
“Після паровозного депо
Крадецьким все було інакше.
Цим він вирізнявся і цим заслу- Стрий мене скерували працювати
жив повагу у людей. У нього була в Тернопіль, де з 1959-го труди-
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лася начальником відділу праці,
заробітної плати і техніки безпеки
Тернопільського відділка. Наш
відділ і чотири інші при відділках
були в структурі відділу праці, заробітної плати і техніки безпеки залізниці, який очолював Олександр
Крадецький, – розповідає Лариса
Луківна. – У відділі трудилися хороші фахівці – старший інженер
Олексій Миколайович Горбачов,
Володимир Данилович Жуган,
Марія Олексіївна Дорофеєва,
Олена Йосипівна Мельничук, з якими всі начальники відділів на відділках безпосередньо співпрацювали
і за потреби зверталися за порадою чи допомогою. Робота була
нелегкою, проте цікавою. Першим
моїм завданням, яке впроваджував відділ, було проведення надбавок ветеранам-залізничникам,
що працювали за часів польської
влади. Безпосередньо начальники
відділів зарплати, кадровики виїжджали на лінійні станції, щоб офор-

комісіях при розглядах конкретних
випадків порушень техніки безпеки. Впевнена, всі, хто працював під
його керівництвом, вважають його
своїм наставником, крім того, він
терпляче виховував у підлеглих
культуру спілкування та поведінки. Це був справжній інтелігент
давньої формації, який легко міг
порозумітися з кожною людиною,
ніколи не підвищував голосу на
підлеглих, був дуже лояльною людиною. Олександр Олександрович
не любив, коли йому говорили неправду, був справедливим і вимагав чесності від інших. Коли ж неправда виявлялася, він не звільняв
працівника, не нервував, а виховував. За 25 років моєї праці на залізниці я не пригадую жодного звільнення з ініціативи Крадецького.
Ні для кого не було секретом, що
Олександр Олександрович захоплювався фотографуванням і власноруч робив свої фотографії. Його
цікаві фотовиставки з’являлися

мляти документи для надбавок.
Потім було багато інших нововведень. Це і перехід на 7-годинний
робочий день, перехід на 5-денний
робочий тиждень, сумісництво
професій, нова система планування та економічного стимулювання
і багато інших напрямків роботи
– всю цю непросту працю потрібно було ефективно організувати,
враховуючи впровадження таких
заходів із вигодою для залізниці.
І все це, зрозуміло, контролював
відділ, який очолював Олександр
Крадецький. Особливої точності
вимагала робота із впровадження
госпрозрахункової оплати праці на
диспетчерських кругах. Пригадую,
як Олександр Олександрович
для освоєння цієї оплати скеровував усіх начальників відділів
зарплати, економістів у Коростень
Південно-Західної залізниці переймати досвід, де така система
оплати вже діяла. Неодноразово
сам Олександр Олександрович
виїздив у відділи зарплати на відділках, зокрема був і в нашому
відділі. Його підрозділ займався й
технікою безпеки, це був окремий
складний напрям роботи. Тепер
цей напрям на залізниці очолює
служба охорони праці. Олександр
Крадецький брав особисту участь
у перевірках з техніки безпеки, у

не лише в управлінні залізниці,
але й у Російському товаристві
ім. О. Пушкіна у Львові. Своє 90ліття ювіляр зустрів новою фотовиставкою, яку відвідали представники від керівництва залізниці
та колишні підлеглі Олександра
Олександровича з усієї залізниці.
Він любив подорожувати. Все записував, фотографував, а потім
ділився почутитм та побаченим з
іншими. Цікавими були його лекції
з питань праці, заробітної плати на
залізничному транспорті.
Він очохе передавав усім, що
вмів і знав, був для всіх прикладом хорошого сім’янина. Коли ж у
Тернополі почали виділяти земельні ділянки під сади, то Олександр
Крадецький, як досвідчений садовод, ділився не лише порадами,
а й саджанцями, якось дав мені
цибулини гладіолусів та насіння
інших квітів. Про такого керівника,
як Олександр Крадецький, можна
тільки мріяти! В моїй пам’яті він
залишиться талановитим організатором, справедливим керівником, благородним чоловіком.
Олександру Крадецькому було
притаманне рідкісне уміння – нікого не осуджувати.
“Працюючи інженером сектору
капітальних вкладень планового відділу залізниці, я займалася

не лише питаннями оплати праці апарату управління залізниці,
але й питаннями охорони праці,
тому моя робота напряму була
пов’язана з відділом праці, зарплати і техніки безпеки, який
очолював Олександр Крадецький.
– розповідає Алла Боженко. – До
моїх обов’язків входив контроль за
правильним використанням коштів, виділених на охорону праці, і
тому ми часто “перетиналися” по
роботі з Олександром Крадецьким
– начальником відділу праці і зарплати, який курував і питання техніки безпеки.
Олександр
Олександрович,
знаючи мою наполегливість і ретельність у роботі, був впевнений,
що робота з охорони праці буде
виконана відповідно до плану,
довіряв мені і я йому за це вдячна.
Загалом, працюючи поряд з такою
пунктуальною, дисциплінованою,
акуратною людиною, неможливо й
самому бути іншим. Це був чудовий керівник, він умів організувати
і об’єднати людей, до нього всі тягнулися і переймали від нього багато корисного. Це був інтелігент,
інтелектуал, який, крім роботи,
цікавився російською, українською та світовою літературою,
мистецтвом, фотографією. Він
був чудовим лектором, тому коли
повертався з поїздок, любив поділитися своїми враженнями з іншими. Оскільки часи були радянські,
то Олександр Олександрович
організував для працівників відділу праці, зарплати екскурсію по
місцях заслання Леніна. Можливо,
зараз це здається недоречним, а
тоді для нас це була історія нашої
держави, і працівники управління
залізниці з цікавістю йшли у конференц-зал управління, щоб послухати цікаві розповіді Олександра
Олександровича, подивитися зняті
ним слайди. Із цим чоловіком завжди було цікаво спілкуватися, він
багато читав класичної літератури
і міг із кожним співрозмовником
знайти спільну мову. Олександр
Олександрович зажди був душею
товариства. Запам’яталася мені
фотовиставка, яку Олександр
Крадецький організував з нагоди
свого 90-ліття. Ювіляр щасливий
був бачити на відкритті виставки
керівників залізниці і колег по роботі. Олександр Олександрович
дуже любив природу, тому на своїй
присадибній ділянці, яку отримав
від залізниці, з любов’ю вирощував фруктові дерева, ягідні кущі,
квіти. Сусіди часто брали з нього
приклад і в питаннях садівництва.
Я побувала якось на його дачній
ділянці, коли він вже мав багацько
років, і була вражена впорядкованістю, чистотою і акуратністю.
Цей чоловік і тут дотримувався
порядку, багато працював і робив
це з великою любов’ю. Я вдячна
долі, що працювала з таким керівником, і багато почерпнула для
себе з його величезного таланту.
Думаю, що висловлю загальну точку зору тих, хто працював разом з
Олександром Крадецьким, – хто
пройшов його школу, став кращим:
пунктуальнішим, дисциплінованішим, більш вихованим.
Підготували
Ольга ПАДКОВСЬКА,
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото з архіву газети та
Олександра Крадецького з домашнього архіву Олени Мельничук

