Сумська обласна бібліотека для дітей

Лицар неба
(до 76-ої річниці визволення України від нацистських окупантів
та з нагоди 100-річчя від дня народження І.М. Кожедуба)

віртуальний прес-перегляд

Іван Кожедуб народився
8 червня 1920 року
в селі Ображіївка Шосткинського
району Сумської області
в сім'ї церковного старости.
В 14 років Івану довелося покинути
рідний дім і вступити в хімікотехнологічний технікум
у місті Шостка.
Перші кроки в авіації Іван зробив у Шосткинському аероклубі.
У 20 років Кожедуб потрапляє до Чугуївського льотного училища,
яке закінчив на початку війни. Як кращого курсанта,
Івана залишили в училищі на посаді інструктора.

Згодом Кожедуба було відряджено
до 240-го винищувального
авіаційного полку
302-ї винищувальної авіаційної
дивізії, яка формувалася в Іваново,
а в березні 1943 року в складі дивізії
він вилетів на Воронезький фронт.

На другий день Курської битви, 6 липня 1943 року, під час
сорокового бойового вильоту Іван Кожедуб збив свій перший
німецький літак - пікіруючий бомбардувальник Юнкерс Ju-87,
який отримав прізвисько "лапотник" за неприбране шасі.
Вже наступного дня Кожедуб збив другого німця,
а 9 липня збив відразу 2 винищувачі Bf-109.
Через місяць боїв Кожедуб отримав першу
бойову нагороду – орден Червоного Прапора.

4 лютого 1944 за 146 бойових вильотів і
20 збитих літаків противника
Іван Кожедуб отримав першу
Золоту Зірку Героя.
Другої Золотої він був удостоєний
19 серпня 1944 року за 256 бойових вильотів
і 48 збитих літаків противника.
Третю Золоту Зірку Героя Кожедуб отримав
18 серпня 1945 року – за високу військову
майстерність, особисту мужність і відвагу,
проявлену на фронтах війни.

Гвардії майор Іван Кожедуб до кінця війни здійснив
330 бойових вильотів, в 120 повітряних боях збив 64 літаки
противника, серед них 17 пікіруючих бомбардувальників Ju-87,
по 2 бомбардувальника Ju-88 і He-111, 16 винищувачів
Bf-109 і 21 Fw-190, 3 штурмовика Hs-129.
Йому єдиному в світі вдалося збити новітній
реактивний винищувач Me-262.

У 1950 році Івана Кожедуба призначили
командиром 324-ї винищувальної дивізії
в складі 64-го авіакорпусу, розгорнутого
в Кореї, де колишнім союзникам довелося
воювати один з одним. Однією з причин
появи Кожедуба в Кореї став його досвід
польотів на реактивних винищувачах,
які стали основною бойовою силою
в корейській війні.
У 1970 році йому було присвоєно звання
генерал-полковника авіації, а в
1985 році - Маршала авіації.
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