Вбивство
5 жовтня 1959 року в під'їзді
будинку в Мюнхені о 13:05 знайшли ще
живого залитого кров'ю Степана
Бандеру.
Причиною смерті була отрута. Агент
КДБ Богдан Сташинський зі спеціального
пістолета вистрілив в обличчя Степану
Бандері струменем розчину ціанистого
калію.
20 жовтня 1959
року
Степана
Бандеру поховали
на мюнхенському
цвинтарі
Вальдфрідгоф.
Його
труну
засипали
привезеною з України землею та
покропили водою з Чорного моря.
На могилу лідера ОУН було
покладено 250 прощальних вінків.
Вшанування пам’яті
У світі є 6 музеїв Степана Бандери,
один з яких в Лондоні. На честь Степана
Бандери названі проспекти у Києві,
Тернополі та вулиці у Львові, Луцьку,
Рівному, Коломиї, Івано-Франківську.
У рідному селі Степана Бандери –
Старому Угринові побудували великий
музей.

Література
Гордасевич, Г. Л. Степан
Бандера - людина і міф [Текст] /
Галина Гордасевич. – Київ : Бібліотека
українця, 2001. – 140 с. – (Бібліотека
українця).
Грабовський, Сергій. Бандера
та Пілсудський [Текст] : подвійний
портрет в інтер'єрі сьогодення //
День. – 2016. – 13 лип. (№ 121). – С. 5
: фот.
Посівнич, М. Степан Бандера
[Текст] / Микола Посівнич. – Харків :
Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 255
с. : іл., портр. – (Українці. Історія
нескорених).
Шпак, Віктор. Об'єкт ненависті
шовіністів усіх мастей [Текст] : [до 110річчя з дня народження українського
політичного
діяча,
голову
українського націоналістичного руху
Степана Бандери] // Урядовий кур’єр.
– 2018. – 29 груд. (№ 246). – С. 7 : фот.
Адреса:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
Телефон для довідок:
тел.. 546-90-15 , 546-45-49
http:// www.desnabib.kiev.ua
e-mail: library141@ukr.net
http://www.facebook.com/desnabib
Пам’ятка підготовлена за матеріалами
фондів бібліотек ЦБС Деснянського району
та інтернет-ресурсів

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
ім. П. А. Загребельного

Людина і легенда

до 110 річниці з дня народження
Степана Бандери
(1909-1959)

ПАМ’ЯТКА
за проектом «Україна – історія,
сьогодення, майбутнє!»
І горів, і яснів, і страждав, і вмирав він для неї…

Київ, 2019

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку,
присвячену провідному діячу та
теоретику українського національновизвольного руху, голові Проводу ОУН,
символу боротьби за незалежність своєї
країни - Степану Бандері.

вирішив поступати в Українську
господарську
академію
в
Подебрадах (Чехословаччина), проте
польська влада відмовила в наданні
молодій
людині
закордонного
паспорта, і він був змушений на рік
залишитися в Старому Угринові.

У 2019 році ювілей українського
провідника відзначається на офіційному
рівні, згідно з постановою Верховної
Ради від 18 грудня 2018 року.
Зазвичай,
1
січня
тисячі
націоналістів за традицією влаштовують
смолоскипну ходу в багатьох містах по
всій Україні.
В честь цієї події, ми вирішили
підготувати пам’ятку з життя
політика.

У вересні 1928 року він
переїхав до Львова і тут записався на
агрономічний
відділ
Високої
Політехнічної Школи, де вчився до
1933 року. Перед дипломним
іспитом через політичну діяльність
його було арештовано і ув'язнено.

Дитячі роки
Провідник Організації українських
націоналістів народився 1 січня 1909
року в селі Старий Угринів ІваноФранківської області, в сім’ї священика.
Дитинство Степан провів у домі
своїх батьків і дідів, виростаючи в
атмосфері українського патріотизму та
живих
національно-культурних,
політичних і суспільних зацікавлень.
Юність
У середині 1927 року Бандера
успішно склав випускні іспити гімназії і

В ув'язненні. Вихід із в'язниці
(1936 – 1939)
14 червня 1934 року Бандеру
заарештувала, а потім ув'язнила
польська поліція і він перебував під
слідством у в'язницях Львова,
Кракова й Варшави до кінця 1935
року. З 18 листопада 1935 до 13 січня
1936 проходив Варшавський процес,
на якому Бандера, разом з 11 іншими
обвинуваченими, був засуджений за
приналежність до ОУН та за
організацію
вбивства
міністра
внутрішніх справ Польщі Броніслава
Перацького.
Бандеру засудили до смертної
кари, яку замінено на довічне

ув'язнення. Після того він сидів у
в'язницях «Święty Krzyż» («Святий
Хрест») коло Кельц, у Вронках коло
Познаня і в Бересті до вересня 1939
року.
Останні роки
До 1948 року сім'я Бандери шість
разів змінюватиме місця проживання:
Берлін, Інсбрук, Зеєфельд, Мюнхен,
Гільдесгайм, Штарнберг.
У 1954 році остаточно переїжджає
до німецького міста Мюнхен.
Останні роки життя Бандера
проживав під паспортом на ім'я Штефан
Попель.
Орієнтовно 12-14 жовтня 1959 року в
Альпах зроблено й останню прижиттєву
світлину Степана Бандери.

на фото зліва направо – дочка Леся,
дружина Ярослава, Степан Бандера,
дочка Наталя та соратник провідника
ОУН Дмитро Миськів.

