Viktor Ivanovič Nikitěnko
Viktor Nikitěnko se narodil v roce 1924 ve vesnici Tamuzovka.
Když nastoupil do školy, žil se svými rodiči v Železnovodsku.
Jeho otec pracoval jako účetní, matka v sanatoriu jako zdravotní
sestra. V listopadu roku 1939 se stal členem Komsomolu,
kde pracoval jako redaktor nástěnných novin a později
jako předseda komsomolské organizace.

Po přepadení Sovětského svazu Německem odešel jeho
otec do armády a Viktor se přihlásil jako dobrovolník do
vojenské školy v Astrachani. V roce 1942 už byl na frontě,
kde utrpěl několik zranění. Poprvé v bojích na řece Kusanit.
Podruhév září 1943, kdy se léčení protáhlo na půl roku.
Po vyléčení se v roce 1944 vrátil zpět na frontu, a to se
4. gardovým kubánsko-kozáckým jezdeckým sborem.
Na jaře 1945 se jako příslušník 10. gardové jezdecké divize
probojoval až na jižní Moravu.

Boj o Boleradice byl sveden 16. dubna. Zahájili ho gardoví jezdci
generálmajora S. T. Šmujla spolu s tankisty 63. mechanizované
brigády podplukovníka M. M. Prokopjeva. V této bitvě Viktor
Ivanovič Nikitěnko zemřel.

Marie Nikitěnko-Šarova
Jeho matka dostala oﬁciální sdělení velitelství Rudé armády
s informací, že její syn padl v Boleradicích, na severozápadním
okraji obce. Matka chtěla navštívit místo, kde padl její syn.
Proto se vypravila na turistický zájezd do Československa.
Se svým průvodcem se na pár hodin dostala do Boleradic.
Po narychlo zorganizovaném oﬁciálním přijetí Marii NikitěnkoŠarovu zavedli za vesnici k místu, kde v tanku našlo smrt pět
vojáků. Matka byla ale zklamána, protože všem tvrdila, že
Viktor nebyl tankista, ale kozák. Odjížděla s lítostí, že místo
smrti svého syna nenašla.
Až po její návštěvě se od svědka, který svážel z polí ruské vojáky,
podařilo zjistit místo, kde byl nalezen mrtvý mladý kozák. Bylo to
v trati Orličky u lesa.
Marie Nikitěnko přijela do Boleradic ještě jednou, a to dva roky
po své první návštěvě. Zdržela se zde delší dobu a našla si
v obci i přátele. Přála si být zde i pohřbena. Na to však nezískala
povolení. Dočkala se však, že v místech na pokraji lesa nad
vesnicí, kde Viktor Nikitěnko padl, byl postaven malý pomníček.
Dodnes je vžité pojmenování tohoto lesního zákoutí, odkud
je krásný pohled na Boleradice, „U Nikitěnka“.
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