Боянжу Марк Оз’ясович
(19291995)
поет

Народився у Херсоні 5 вересня 1929 року. Його вихованням займалася мати,
піаністка Херсонської обласної філармонії. З початком війни – вимушена евакуація до
Киргизії. З 1941 по 1945 роки родина перебувала у Середній Азії.
Закінчив середню школу у Воркуті в 1946 році.
У 1947 році вступив на відділення логіки та психології літературного факультету
державного педагогічного інституту імені Герцена в Ленінграді. По закінченні вузу в
1951 році був направлений у місто Пярну (Естонія), де пропрацював педагогом три
роки.
У 1954 році повернувся на батьківщину, працював учителем у
смт. Новотроїцьке, у селі ПосадПокровському.
Із 1955 року письменник знову в Херсоні. Працював вихователем у робітничому
гуртожитку, викладачем вечірньої школи, консультантом із питань охорони пам’яток
історії та культури. На протязі 35 років очолював літературне об’єднання при
Херсонському міському Палаці піонерів (тепер  Палац дитячої та юнацької творчості).
Початок літературного шляху припадає на другу половину 40х років. Написав
багато пісень для дітей.
Був нагороджений ювілейною медаллю до 100річчя від дня народження
В.І.Леніна, медаллю „Ветеран праці”, почесним знаком „Відмінник народної освіти
України”. Лауреат обласної комсомольської премії ім. І. Кулика (1998 р.) за підбірку
текстів пісень „У тебя, комсомол, заревая судьба”, присвячену 70річчю ВЛКСМ.
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Подані статті, які доповнюють «Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2004 рік » [11].

