
         

Війна, люди і їх  подвиги… 

 

      Славний  переможний шлях пройшла наша країна  за роки війни. Великих 

страждань і поневірянь зазнав наш народ за цей час. Фашисти руйнували 

народне господарство нашої країни, знищували культурні здобутки 

українського народу. 

         У  дні найтяжчих випробувань український народ, сповнений  віри в 

перемогу, вів нещадну боротьбу з ворогом. Як справжні патріоти й невтомні 

трудівники виявили себе і  жителі Геніченщини. 

       Г. Димура – голова колгоспу « Комуна степу» (с. Червонопрапорне 

Генічеського району) : «… за кілька кілометрів від нас ще йшли бої, ще 

віддавало запахом пороху, колгоспники з новим приливом сил  допомагали 

бійцям копати окопи, носили боєприпаси, доглядали за пораненими….        

Відступаючи німці залишили одні руїни.  Жінки писали чоловікам про те як 

відбудовують колгосп, а чоловіки, радіючи успіхам трудівниць, відповідали : 

«спасибі, дорогі, за чесну працю. Працюйте й надалі так. Чекайте на нас, 

незабаром зустрінемося»….   ( фонд №  р- 77, опис № 1, справа № 6 а,          

аркуш 49). 

       З госпіталя повернувся Герой Радянського Союзу Василь Михайлович 

Курасов. Знатного земляка  запросили на  зустріч учні середньої школи №1… 

… Подякувавши за теплу зустріч, тов. Курасов  розповів про свій бойовий 

шлях: «  - 1994 рік. Червона Армія на всіх фронтах  успішно гнала ворога до 

його лігва. Оскаженійлий  звір – німецький фашизм, намагаючись відтягнути 

свою загибель, чіплявся за високі рубежі. Розкажу про бій за річку  Неман. За 

цією річкою починалася фашистська земля.  Командир з’єднання повідомляє, 

що нашій штурмуючій групі  треба перебратися через річку, встановити 

зв'язок  з нашими частинами, навести переправу і зайняти плацдарм. Це був 

наказ.  

     … озброєні  автоматами, гранатами… наша команда  непомітно 

переправилася  через річку. Але ворог пильнував і відкрив вогонь. Я дав 

наказ зайняти оборону, зробивши все необхідне для переправи, запитав штаб 

з’єднання що робити. «Міцно тримайтеся, чекайте підкріплення». Так 

минуло 24 години. Це були години боротьби хоробрих проти навали смерті.     

З 6 чоловік залишилося троє. Але ми не відступили – плацдарм утримали…. 

Ми були представлені до нагороди ( фонд №  р- 77, опис № 1, справа № 6 а, 

аркуш 35). 

        Б. Іванов -  «… Зима 1942 року. Сталінград у небезпеці.6 місяців  

героїчно борються відважні воїни і мешканці міста – героя. Серед десятків 

тисяч відважних був і наш земляк, мешканець села Стокопані, старший 

лейтенант Микола Синіцин….  За  бойові заслуги  під час оборони 

Сталінграда, славного воїна, Миколу Синіцина  командування нагородило 

орденами Червоного прапору, Червоної Зірки і медаллю «За оборону 

Сталінграда»…. 
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    … за час війни підрозділ гвардії старшого лейтенанта Синіцина знищив    

64 танки, 6 батарей і не одну сотню німецьких солдатів і офіцерів. Йому 

присвоєно звання героя Радянського Союзу…» (фонд №  р- 77, опис № 1, 

справа № 6 а, аркуш 50). 

       Л. Кузьміна – «… Початок 1944 року. На фронтах точилися жорстокі бої. 

Під сильним натиском Червоної Армії ворог з кожним днем відкочувався все 

далі  на захід. В Новодмитрівку прибув стрункий, молодий військовий – 

Костянтин Марковкін, удостоєний великого звання Героя Радянського 

Союзу. Героя вийшло вітати все село. Колгоспники закидали його 

питаннями, раділи бойовим успіхам, вдивлялися на зірку, що золотом горіла 

на його грудях …» (фонд №  р- 77, опис № 1, справа № 6 а, аркуш  16). 

       Ів. Бойко –« … приміщення артілі «Червоний Сиваш» ( с. Новодмитрівка 

Генічеського району) наповнено колгоспниками і колгоспницями. Один з 

колгоспників звернувся до демобілізованого сержанта Суслика. – Розкажи 

щонебудь із бойових епізодів, цікаво послухати. Олексій Григорович не 

забарився: «… Наше з’єднання зайняло оборону на лівому березі ріки Одер. 

Саперні частини прокладали переправу. Ми були в сторожовій заставі… 

   Тиша, але раптом почувся гуркіт мотору. Це був ворожий бойовий човен. 

Не гаючись, взяв приціл і випустив декілька черг в напрямку цілі. Через 

кілька хвилин були вже на підбитому човні. Там виявили 70 кілограмів втолу 

і 4 міни. Німці намагалися зірвати нашу переправу. Це їм н вдалося. 

    За пильність і знищення німецького човна мене представлено до нагороди 

орденом Червоної Зірки» (фонд №  р- 77, опис № 1, справа № 6 а, аркуш  23). 

 

     (Матеріали  підготовлені за документами архівного відділу районної 

державної адміністрації) 

 

 


