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Пише Вам дочка колишнього радянського вiйськовополоненного Гурова Григорiя Iвановича –
Кочерженко Нiна Григорiвна. Пишу вiд iменi свого батька, який дуже старий i хворий.

В сiчнi 2007 р. йому виповниться 91 рiк. Вiн погано баче i дуже недочуває, пересувається з 
моєю допомогою. Я знаходжусь на пенсiї i маю змогу доглядати за батьком.

Вiд iменi батька i нашої сiм'ї дозвольте подякувати Вам i всiм людям Нiмеччини за 
гуманiтарну грошову допомогу, яку Ви прислали нам. Але справа зовсiм не в грошах. Ми 
щиро дякуємо всiм людям, якi виявили свою чуйнiсть i увагу до мого батька, та багатьох 
iнших, таких як вiн. Свого часу я прочитала в областнiй газетi про iснування фонду 
„Взаєморозумiння i примирення“. Звернувшись до працiвникiв данного фонду, я змогла 
заповнити анкету про батька для Вас. Коли я розпитувала батька про роки полону, то вiн 
ранiше нам нiчого не говорив, лише плакав, адже полон тодi вважався ганьбою.

А зараз батько потроху розповiв нам про своє життя в полонi.

В 1939 р. служив в м. Севастополi, де його й застала вiйна. Воював у 8-й бригадi морської 
пiхоти – зв'язкiвцем, а в червнi 1942 р. на 120-й висотi потрапив у полон. Був вiдправлений в 
мiсто Бахчисарай, а згодом в Симфiропольський табiр бiля тюрми. 12 червня 1942 року його 
разом з iншими вiйськовополоненними в кайданах повантажили в товарнi вагони i 
вiдправили в Нiмеччину в мiсто Оберхаузен Рурської областi. Працював на заводi „Гамаверн“
по виготовленню колес та осей для вагонiв. Його особистий номер був 53. Мешкав у таборi 
пiд номером 1208. Про умови життя в таборах ви звичайно знаєте.

Пiсля визволення союзниками, знаходився в мiстi Оснабрюк протягом 2-х мiсяцiв, звiдки в 
червнi 1945 р. їх вивезли на радянську территорiю.

Спочатку батько працював в Бiлорусiї на лiсопильному заводi, а в 1946 роцi повернувся 
додому, в Україну. Було йому тодi 30 рокiв. Вiн одружився, побудував хату. В 1947 р. 
народився мiй брат Микола, а в 1952 р. народилася я.

Батько працював в колгоспi механiзатором, хоча до армiї закiнчив садово-виноградний 
технiкум.

В 1990 р. померла дружина (наша мама), с тих пiр батько живе в моїй сiм'ї. Батько дуже гарна
людина, багато знає про життя й досi любить декламувати вiршi. Ранiше вiн багато читав.

Про роки полону згадує завжди зi сльозами на очах. I говорить нам: „Дай Бог, дiтки, вам 
такого нiколи не бачить i не пережить“.

Наш уряд пiклується про таких людей. Наш батько – iнвалiд вiйни I групи.



Вам велике людське спасибi за Ваше взаєморозумiння i увагу. Хай береже всiх Вас Господь!

З наступаючим Новим роком Вас! Здоров'я i щастя всiм Вам!

Гуров Григорiй Iванович.

Кочерженко Нiна Григорiвна.
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