
Чорноморський флот шанує 
запорізьких письменників
Корабельна бібліотека ф лагманського кораб
ля ВМС ЗС України фрегата "Гетьман Сагайдач
ний" поповнилась кількома примірниками книж
ки запоріжця О лександра Кривошия "Батькові 
чоботи".

Слід наголосити на тому, що Олександр Кривошип 
особисто відвідав Севастополь, аби передати при
мірник книги командуючому ВМС ЗС України адміра
лу флоту В .Максимову та презентувати книжку "Бать
кові чоботи" членам двох флотських екіпажів кораблів 
ВМС ЗС України -  фрегата "Гетьман Сагайдачний" та 
підводного човна "Запоріжжя".

Автор познайомив матросів, старшин і офіцерів з ге
роями своєї нової книги та розповів учасникам зустрічі 
про маловідомі сторінки історії В ійськово-Морських 
Сил ЗС України і фрегата "Гетьман Сагайдачний". А 
розповідати йому було про що, адже О. Кривоший, на 
той час кореспондент газети “Запорозька Січ” , 4 лип
ня 1993 року перебував на керченському суднобудів
ному заводі "Залив" і на власні очі бачив, як об борт 
"Сагайдачного", за морською традицією, було розби
то пляшку шампанського, і як тодішній командир ко
рабля, капітан третього рангу Володимир Катушенко 
одержував з рук командуючого ВМС України віце-ад- 
мірала Б.Кожина новенький військово-морський пра
пор нашої держави.

Ось як зі слів Олександра Кривошия починалась іс
торія флагманського корабля ВМС ЗС України:

"Того недільного липневого ранку на вертолітному 
майданчику СКР "Гетьман Сагайдачний" яблуку ніде 
було впасти. Проте мені вдалось протиснутись на ко
рабель повз широкі спини моряків з охорони та повз 
журналістську братію (на урочистості було акредито
вано більше 50 українських і закордонних журналістів). 
Але тут ще не починають, чекають на приїзд високоша- 
нованих гостей -  митрополита Української православ
ної церкви Київського патріархату Владики Філарета, 
заступника міністра оборони України генерал-полков
ника Івана Біжана, начальника соціально-психологічної 
служби Збройних сил України, гетьмана Українського 
козацтва генерал-майора Володимира Муляви, пред
ставників міської Керченської влади, а з ними і коман
дуючого ВМС України віце-адмірала Бориса Кожина.

Та врешті всі прибули, і молодий симпатичний коман
дир корабля капітан третього рангу Володимир Кату
шенко чітким кроком увійшов у військово-морську іс
торію України. Після оголошення наказу командуючого 
ВМС йому було вручено військово-морський прапор Ук
раїни! Владика Філарет освятив біло-синє полотнище з 
синьо-жовтим прямокутником у лівому кутку, і прапор 
під дружні оплески присутніх і спів хористів було підня
то. Екіпаж дружно кричав "Ура!", -  зазначив він.

Нагадаємо, що саме в той історичний день Олек
сандр Кривоший і передав членам екіпажу "Сагай
дачного" подарунок від запоріжців -  корабельну 
бібліотеку.

Річ утім , що в червні 1993 року, за ініціативи газети 
"Запорозька Січ" її читачі і друзі зібрали для членів екі
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пажа корабля "Гетьман Сагайдачний” корабельну біб
ліотеку (з 480 томів). Серед збирачів були студенти і 
пенсіонери, хор "Запорозькі козаки", виробничі колек
тиви і школи. І 4 липня 1993 року ініціатор проведення 
акції і ведучий газетної рубрики "Честь маємо" Олек
сандр Кривоший вручив морякам дві книги, які стали 
справжнім символом зібраної запоріжцями бібліоте
ки, це "Біблія" і "Кобзар" Тараса Шевченка 1958 року 
видання.

Варто додати, що подарунки від Запорізької облас
ної та міської влади, солодощі від Запорізького місь
кого Фонду правового і соціального захисту сімей 
військовослужбовців, примірники "Батькових чобіт" 
та майже двохгодинну зустріч з автором книги отри
мали у подарунок і члени екіпажу підводного човна 
"Запоріжжя".

"Зустріч пройшла навдивовижу тепло і невимушено. 
Тільки от хочеться, аби запоріжці написали книгу ще й 
про історію підводного флоту ВМС ЗС України та про 
підводний човен "Запоріжжя", -  наголосив, звертаю
чись до гостей зі словами подяки, командир підводно
го човна, капітан першого рангу О.Орлов.
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