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У вересні 2011 року громадськість області буде відзначати
70-річчя партизанського руху на Сумщині під час Великої
Вітчизняної війни. Відмічаючи цю річницю, ми з вдячністю
згадаємо тих, хто громив ворога на фронті, в партизанських
загонах, хто кував перемогу в тилу.
Навічно увійшли
в історію нашого краю
древній Путивль і
Спадщанський
ліс.
Сьогодні про них
знають всі. Про них
пишуть книги, складають пісні, знімають
фільми.
Зараз
Спадщанський ліс –
партизанський заповідник,
живий
пам’ятник
слави
партизанів-ковпаківців, хранитель їх героїчної історії.
О. Довженко писав про партизан: "Партизани – це ті сини
України, перед якими знімуть шапки цілі століття, якими будуть
пишатись цілі покоління і будуть складати про них думи й пісні":
В мені і живі, і мертві
Друзі, брати-партизани.
Куфайки на них подерті
І вичовгані нагани –
Оксани, Івани, Степани…
Дивно –
Чому незмінні
Імення в живих і мертвих,
Як зернята у насінні,
Що сіять
І в жорнах терти.
П. Воронько
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Колискою партизанського руху в Україні стала Сумщина.
Одним з перших почав вести успішну боротьбу Путивльський
партизанський загін під командуванням С. А. Ковпака, який
базувався у Спадщанському лісі. 18 жовтня сюди прибув загін
С.
В.
Руднєва,
який
запропонував
створити
об’єднаний
Путивльський
загін (командир А. С. Ковпак,
комісар
С.
В.
Руднєв,
начальник штабу Г. Я. Базима). Об’єднаний загін поклав
початок з'єднанню партизанських загонів.
Народна війна в тилу ворога
на Сумщині досягла великих
масштабів. Це був своєрідний
партизанський фронт. Область
стала
базою
зародження
чотирьох великих партизанських
об'єднань під командуванням
С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова,
М. І. Наумова і Я. І. Мельника.
Ці об'єднання здійснювали рейди
в тилу ворога.
До вересня 1942 р. Сумське
з'єднання під командуванням
С. А. Ковпака вело бойові дії в
районах Сумської,
частково
Курської і Орловської областей.
А попереду було ще багато
важких боїв. 3 вересня 1942 р.
з'єднання
С.
А.
Ковпака
здійснило героїчні рейди на
правобережну Україну і Карпати.
Ковпаківці з боями пройшли
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Житомирську,

Рівненську,

Волинську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську,
Хмельницьку області і вийшли до чехословацького кордону.
Тилами ворога партизани пройшли майже 18 тис. км, розгромили
81 гарнізон противника, зайняли 39 міст, знищили понад
25000 солдатів та офіцерів, підірвали 238 мостів, пустили під укіс
2 бронепоїзди, 90 ешелонів, знищили і пошкодили 12 літаків,
173 танки й бронемашини, 15 пароплавів і катерів,
783 автомобілі, пошкодили 187 ліній зв’язку.
Яскраву сторінку в літопис партизанського руху Сумщини
вписали юні партизани.
Спочатку в загоні
С. А. Ковпака був один
юний
месник,
син
комісара Радик Руднєв.
Сміливість,
чесність,
готовність до самопожертви заради перемоги –
ось якості, які були йому
притаманні, завдяки яким
він здобув любов і повагу не тільки
серед однолітків, а й людей
старшого віку. Радик був умілим
розвідником, здійснював зв'язок між
з'єднанням Ковпака й Путивльським
підпіллям. За мужність і героїзм його
нагороджують орденом Червоної
Зірки і медаллю Партизанської
Слави. В серпні 1943 р. в
жорстокому бою в Карпатах куля
фашиста обірвала життя орляти.
У м. Путивлі біля школи № 1,
яка носить ім'я Радика Руднєва
встановлено бюст юного партизана.
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14-річним хлопчиком прискакав
верхи на коні вночі до партизан
Михайлик Семенистий із с. Землянка
Глухівського району. А через деякий
час про нього в з'єднанні розповідали
легенди. Бійці і командири любовно
називали його "Михайло Кузьмич".
Не раз під виглядом пастушка
Мишко ходив у розвідку, приносив
цінні дані. Його нагородили орденом
Червоного Прапора, медалями "За
відвагу" і "Партизану Вітчизняної
війни". В червні 1943 р. в Карпатах
під час розвідки його оточили
фашисти. Але дорого віддав своє
життя
юний
партизан.
Коли
закінчились патрони, він підпустив до себе гітлерівців і
підірвався останньою гранатою. Біля тіла юного героя партизани
побачили 7 ворожих трупів.
17-річним юнаком прийшов у
з'єднання в 1942 р. Леонід Чечоткін,
уродженець с. Бунякине Путивльського району. Він проявив себе
як людина, що володіє винятковими
якостями розвідника. 28 квітня
1942 року під час бою за
с. Пигарівка Середино-Будського
району в бійців закінчились патрони.
Леонід пробрався в самісіньке лігво
ворога, захопив коня, нав'ючив на
нього 2 ящика патронів і доставив їх
на позиції кулеметників. 28 липня в
бою за с. Стара Гута Льоня знищив
фашистську
бойову
охорону,
забезпечивши цим повний розгром
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ворожого батальйона. Але сам був смертельно поранений і помер
на руках товаришів. Посмертно нагороджений медаллю "За
відвагу".
Коли
почалась
Велика
Вітчизняна
війна,
ворошиловградському школяру Валі Косиченку було 14 років.
Він був рослий, плечистий. У воєнкоматі добавив собі років,
йому повірили, і Валя потрапив у спецшколу. А потім – у
з'єднання С. А. Ковпака. Бойові заслуги Валі були оцінені
Батьківщиною: орден Червоної Зірки, медаль "Партизану
Вітчизняної війни", орден Вітчизняної війни ІІ ступеня,
посмертно орден Вітчизняної війни І ступеня.
Коли
гітлерівці
окупували
Путивль і рідне село Ніни Созіної
Линове, вона прийняла рішення
боротися з ворогом. У загін до
Ковпака Ніна потрапила в травні
1942 року. Ковпак упізнав в ній
землячку, суворо наказав: "Нічого
дітей у бій кидати. На те є дорослі,
щоб таких, як вона захищати". Але
Ніна була наполеглива. І Ковпак
дозволив їй іти в бій на Стару Гуту.
У тому бою юна партизанка довела
свою відвагу.
Давно відшуміли бої. Ще
кращою, багатшою постала наша
рідна Сумщина з воєнної розрухи.
Але ми не забули нічого. Ми пам’ятаємо Нову Слободу, Велику
Березку, Нову Гуту, Голубівку, Зноб-Новгород, пам’ятаємо
128 спалених фашистами сіл, кожного із 110734 замучених у
концтаборах на Сумщині старих, жінок, дітей, поранених
червоноармійців.
Безсмертний подвиг юних партизан. Вони з честю виконали
свій патріотичний обов'язок перед Батьківщиною. Вони і сьогодні
молоді…
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Вам дороги важкії дістались,
Ваші очі сліпив битви дим.
Назавжди ви юними лишались,
Щоб цей світ був завжди молодим.
Юними вони прийшли до нас через роки, навіки лишився
юним світ, який вони любили, який творили і відстояли і який
передали нам, живим, у спадщину.
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