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В серпнi 1941 р. потрапив у полон поблизу Мiнська. Нашi вiйська вiдступали. Перед цим був 
наказ не стрiляти з рушниць по нiмцям, щоб не виявити себе. Полк був гаубичний (122 мм.), 
багато людей, конi. Зупинились в лiсi. Нiмцi почали бомбити. Загинули майже всi. Мене 
контузило, розбило верхню щелепу, дiрка на щоцi гноїлася рокiв 2. Вивiв з лiсу санiтар дядя 
Петя.

Нiмцi стали зганяти червоноармiйцiв до гурту, тi, хто були тяжко пораненi (без ноги, руки) 
розстрiлювались на мiсцi. Мене проминули, кров уже на той час засохла, а дядя Петя весь час
зi мною возився. В таборi дали їсти – каша пшоняна (без солi) i води вдосталь. Тут були 
недовго, 2 – 3 днi. А потiм колоною iшли цiлий день без їжi i води. Переходили через рiчку. 
Тi, хто кинулись до води, були розстрiлянi. 

Вночi охорона посилилась, з'явились охоронцi з собаками. Вели ще 2 доби. На третю 
повантажили в вагони, видали хлiба по чверть буханки. У вагонах тримали 4 доби. Давали 2 
рази на добу чай. Потiм вигрузили. Прийшли в табiр. Табiр був порожнiй. При входi в табiр 
викопаний широкий рiв, туди скидали мертвих.

Жили без нiякого накриття, спати лягали по кругу, напiвзiгнутi, один на одного. Почалися 
дощi – холод, голод, люди стали вмирати ще бiльше. Їжа – один раз на добу пiвлiтра баланди, 
вода була в таборi. Декого брали на роботу. Вагони розвантажували з брикетом, брали по 
кiлька штук брикету, розiгрiвали i їли, через 2 – 3 днi помирали. Виносили мертвих до телеги 
(тракторна, двохосна), роздягали i голих кидали в телегу, а потiм вивозили в рiв.

Весь час iшов дощ. Майже всi в нижнiй бiлизнi, холодно, мокрi. Ходимо понад огорожею, 
дивимось, може жаба, або жук. Якщо комусь везло, хватав жабу i зразу кидав у рот. Вiд 
голоду i холоду людей гинути стало бiльше. До листопада мiсяця в день по тележцi.

В листопадi перевели в палаточний табiр. Вiн уже був заселений нашими полоненими. В 
один намет вмiщалося 300 – 400 чоловiк. Пiдлога посипана пiском. Вошей розвелось багато. 
В цьому таборi розподiлили офiцерiв окремо, євреїв окремо, тримали через проволочну 
огорожу. Євреїв виганяла на двiр i заставляли ходити по колу. Ходили до тих пiр поки не 
падали. Офiцер стрiляв. Рiв через 2 – 3 днi загортали, копали iнший.

В 1942 р. стали перемiщати до iнших таборiв. Незабаром потрапив у Бремен. Тут вже були 
кам'янi примiщення. Перед тим як потрапити у примiщення, проходили санiтарну обробку. В 
бараках нари в 4 поверхи. Бiльшiсть на 4-й поверх не могли пiднятися, сил не було. Дядя 
Петя вилазив сам i менi допомогав, я сам вилiзти не мiг. Тут уже брали на роботи. Бауер – 
хазяїн наказав садити брюкву. Так ми корiнець їли, а листя садили. Через 2 днi бауер приїхав 
зi скаргою, що брюква зав'яла. Так нам по 10 резинових палок дiсталося. Пiзнiше подiлили 
нас на команди по 100 чоловiк. До кожної команди полiцай з палкою i перекладач. Тепер уже 
стали варити картоплю раз у день. Субота i недiля були вихiднi.



Якось прийшов пан и приїхало 2 автобуси. Вiдбирали 100 чоловiк на роботу. Але потрiбно 
пройти комiсiю, необхiдно голому пробiгти 100 метрiв i не впасти. Багато падало, впав i дядя 
Петя. Я пробiг i не впав. Отже попав у цю команду. Посадили на автобуси, довезли до поля, 
висадили, вишикували в колону по 4 чоловiки, видали по 1 буханцi хлiба i банцi м'ясної 
консерви. Увечерi обробили поверх одягу дустом, поселили в бараках. Видали по металевiй 
мисцi, ложцi, кружцi. При входi давали черпак супу з м'ясом i кружку чаю несолодкого. 
Працювали на цукровому заводi, цукор дозволяли їсти. Тут я був майже 4 мiсяцi.

Пiсля цього нас вiдвезли в Магдебург. Поселили в дерев'яних бараках. Водили на роботу. 
Супроводжував нас солдат – поляк. Вiн нам i повiдомив, що союзники вiдкрили другий 
фронт. I ми вирiшили самi пробиватися до своїх. Iшли 6 днiв. Зустрiв нас офiцер, забрав на 
машину i привiз в Гоновер в штаб для перемiщених осiб. Повели в баню, скинули наш одяг i 
вдягли видану англiйську форму.

Через 5 днiв нас передали вiйськовiй частинi Радянського Союзу. 212 фiльтрацiйний табiр. 
Пройшов фiльтрацiю, направили в 315 артелерiйський полк для проходження служби в 
Радянськiй Армiї.

В таборi у мене був особистий № 174 тис, а далi число не пам'ятаю.
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