
Пояснення до біографічного матеріалу 
 

У папці «Біографічний матеріал» представлені документи і фото мешканців Шостки 

та навколишніх сіл, чиї життєві історії показують різні долі, які спіткали примусових 

робітників з України у Третьому райху. 

 

 

Фото і лист від 28.01.1944 р. ОЛЕКСАНДРИ РАДЧЕНКО, жительки с. Івот.  

Цей лист, як родинну реліквію, передали у 2010 р. для Документаційного центру 

порохового заводу Лібенау (Нижня Саксонія) нащадки місцевого селянина Фрідріха Веге. 

Його написали дівчата із Шостки, які примусово працювали на пороховому заводі фірми 

«Айбія» поблизу сіл Штаєрберг та Лібенау. Вони хотіли передати своє послання на Україну 

через сина «доброго бауера», який воював на фронті. «Привет всей Украине! Привет от всех 

девушек, которые проживают в лагерях Германии. Живем мы в лагерях германских среди 

лесов и ничего не видим, кроме той фабрики, на которой работаем. О! Не можем мы 

описать, как только хочется хоч один раз взглянуть на родную землю, увидеть ее 

плодородные поля, леса и реки. Обнять всех родных и расцеловать всех бессчетно раз. Но 

незнаем, придется или нет побывать на родной земле и увидать все и всех. С тем 

досвидания. Привет тебе Украина! Писали девушки Сумской обл. Шостинского р-на. А 

передала письмо хозяину, Шура Р. фамилия хозяина Фридрих Веге»  

 

 

Фото ПЕЛАГЕЯ ЧУБУН (СТРУК) (у центрі) зі своїми подругами у таборі порохового 

заводу фірми «Айбіа». Штаєрберг, 1942 р. Про цю фотографію вона розповідає в інтерв’ю, 

уривок з якого є на диску. Її історію можна використовувати як приклад повсякденного 

життя примусових робітників у таборі. 

 

 

Фотографії та уривок інтерв’ю ІВАНА ДУДАРЯ, який зазнав тяжкої травми на 

виробництві і отримав допомогу від родини німецьких селян. Його історію можна подати як 

приклад доброго ставлення окремих німців до остарбайтерів. 

 

Фото подружжя Горманів перед власним будинком у с. Вельє, які вилікували Івана Дударя 

після виробничої травми. (Документаційний центр порохового заводу в Лібенау; Мартін 

Ґузе) 

 

Фото Іван Дудар через декілька місяців після повернення з Німеччини, с. Клишки 1946 р. 

 

 

 

Робоча картка ВОЛОДИМИРА КОРОТКОВА, мешканця Шостки, примусового робітника 

порохової фабрики фірми «Айбіа». 1942 р. Після неодноразових диверсій на виробництві 

його сильно побили табірні поліцаї. Залишився інвалідом на все життя.  

 

 

 

Матеріали ТЕТЯНИ ОСНАЧ із села Івот, яка захворіла у таборі на туберкульоз і померла 

влітку 1945 р. 

Лист ТЕТЯНИ ОСНАЧ із табору Штаєрберг до батьків та сестри Марії у село Івот. Травень 

1943 р.  

«Здравствуйте тато, мама, Маша! Передаем мы вас свой привет и желаем всего 

наилучшего в вашей жизни. У нас все по старому. Я не работаю, а живу по 

больничному с 3.05.1943 года. Болезнь как у Уляны Карманки. Не журитесь» 



 

Лист ТЕТЯНИ ОСНАЧ із табору Штаєрберг до сестри Марії у село Івот. Травень 

1943 р. (Документаційний центр порохового заводу Лібенау; Мартін Ґузе) 

«Решила написать тебе моя белоголовая сестричка. Я не могу даже написать, как бы я 

хотела тебя увидеть. Я много много чего рассказала б тебе. Вот теперь Маша я глубже 

узнала жизнь… И именно теперь, когда живешь одним днем. Я уже вам писала, что в 

настоящее время я не работаю, а живу по больничному с 3.05.1943 года. Чем больная тоже 

писала. Но вы там сильно не беспокойтесь за меня. Мне так суждено»  

 

 

 

Фото та спогади СТЕПАНА САДОВОГО, який за неодноразові диверсії та участь у 

табірному підпіллі був заарештований. З 25 серпня 1943 р. до 25 квітня 1945 р. перебував у 

концтаборах Штутгоф, Бухенвальд, Міттельбау-Дора, Берген-Бельзен. Його історію можна 

розповідати як приклад людини, яка продовжувала боротьбу в неволі. Також важливий факт, 

що його батька розстріляли німці біля технікуму в липні 1942 р. і це стало поштовхом для 

помсти і боротьби. 

 

Фото портретне Степана Садового, зроблене за декілька місяців до арешту. Бромберг, 

1943 р. 

 

Фото виробництва ракет «V-2» у підземних штольнях концтабору Міттельбау-Дора. 1944 р. 

(Jansen M. Saathoff G. (Hgb.) «Gemeisame Verantwortung und moralische pflicht» 

Abschlussbericht zu den Auszahlungrammen der Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft» – Gottingen, 2007. – S.102) 

 


