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В Одеському гарнізоні в рамках інформаційно-патріотичної акції
“Ми віримо в тебе, солдат!” відбулася творча зустріч військовослужбовців
з митцями пера
| 29.02.2012 | |14:10|
Військовослужбовці Одеського гарнізону взяли участь у презентації
збірника віршів члена Національної спілки журналістів України генерал-майора
у відставці Павла Каратая під назвою “Тримайте курс” та першого тому
трилогії “Кавалери Золотих Зірок” заслуженого працівника культури України,
письменника, у минулому – бойового льотчика полковника у відставці Григорія
Мокряка.
Під час заходу, який відбувся в рамках інформаційно-патріотичної акції
“Ми віримо в тебе, солдат!”, виступили шанувальники військової літератури:
ветерани Збройних Сил, офіцери Одеського гарнізону, а також викладачі і
студенти вищих навчальних закладів Одеси.
Розповідаючи про роботу над книгою, Григорій Мокряк звернув увагу
присутніх на чималу кількість архівних матеріалів, які раніше були недоступні
для широкого кола читачів, і лише тепер вперше були використані при
підготовці видання.
– Ми шануємо пам’ять солдатів, воїнів та офіцерів, низько схиляємо перед
ними голови. Так само ми повинні ставитися і до працівників тилу, без яких
неможливо було б здобути перемогу, – зазначив письменник.
Довідка. Генерал-майор у відставці Павло Васильович Каратай – відомий
поет, член Національної спілки журналістів України. Поезією захопився ще з
курсантських років. Друкувався в на шпальтах багатьох газет і журналів.
Близько 300 поетичних творів автора побачили світ у поетичних збірках.
Полковник у відставці Григорій Іванович Мокряк – заслужений працівник
культури України, заступник голови Одеської обласної Ради миру, член
Одеської міської ради ветеранів, ради “Асоціації моряків-підводників імені О.І.
Маринеско”, член Національної спілки журналістів України.
Залишаючись прихильником творчої тематики про війну та життя
видатних людей, Григорій Мокряк пише і про ратні подвиги наших
співвітчизників. Підготував до видання трилогію “Кавалери Золотих Зірок”,
роман про ратні подвиги Героя Радянського Союзу генерал-майора авіації
Григорія Порфировича Жученка “Крилатий витязь Одещини”, працює над
книгами “Біля штурвалу морських воріт України”, “Миротворці Одещини”, “В
небі
та
горах
Афганістану”,
“Морське
братерство”.
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