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ДЖЕРЕЛО 1. СПОГАДИ ФРОНТОВИКА
«Німці ще до приходу радянської армії старались втекти на Захід. Але танкісти по 

дорозі зустрічали підводи, машини з німцями, які втікали, їхнім майном. Звісно, все 
закінчувалось пограбуванням, німці ховались у підвалах, і молоде жіноцтво зазна-
ло наруги. Це було просто не по-християнськи, не лише пограбування під виглядом 
«трофеїв», але й масові зґвалтування. Оце найогидніше було, коли відсутня христи-
янська мораль. Ми, західняки, були виховані на християнських засадах, але в армії 
були різні люди, далекі від моралі... Раз на місяць радянські офіцери могли переслати 
посилку додому, отож висилали переважно речі. У який би будинок не зайшли, на 
кухні були продукти, що можна було зварити їсти, і це у країні, яка програла війну. 
Звісно, це шокувало радянських солдатів, як і рівень життя німців, цегляні будинки і 
хати під черепицею», – говорить фронтовик Василь Шпарик.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/xgcgck. 

ДЖЕРЕЛО 2.
[...] Гонитва за трофеями набула епічного розмаху. Цьому сприяв порядок, що 

існував у Червоній армії, згідно з яким кожен солдат раз на місяць міг відправляти 
додому посилку з трофеями. У СРСР відправлялося все: їжа, напої, худоба, одяг [...].

Макс Гастінгс «Армагеддон: битва за Німеччину, 1944–1945 роки»

ДЖЕРЕЛО 3. ЗВІЛЬНЕННЯ АУШВІЦУ: УКРАЇНСЬКИЙ РАХУНОК
Як пізніше вирахував генерал Петренко в своїх мемуарах, якби фронт дотриму-

валися термінів, визначених директивою, Освенцим був би зайнятий за остаточним 
принципом на початку лютого – за цей час есесівці встигли би добити ще більше ув’яз-
нених, і радянські війська "побачили б там тільки купу руїн, величезне, вже остигле, 
попелище і жодного живого в’язня".

Але 24 січня Конєв відійшов від указівок Ставки і змінив план наступу. В рамках 
нової концепції, 60-а армія почала наступ на Освенцим [...]. Підступи до села були 
заміновані, з дзвіниць обох тамтешніх костьолів радянських бійців обстрілювали куле-
мети так, "що голову підняти було не можна", проте зведеній штурмовій групі Анато-
лія Шапіро протягом дня вдалося зламати німецьку оборону, і вночі перші в’язні були 
звільнені.

Сергій Громенко

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/4k2yyL. 
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