УПА була створена 14 жовтня
1942 року за рішенням політичного
проводу ОУН для захисту мирного
населення України від знущань
Німецької
окупаційної
влади.
Головнокомандуючим УПА, з 1943 р.
по 1950р. був Роман Шухевич,
псевдонім Тарас Чупринка. Маючи
визначні здібності, він створив
дієздатну, чисельну військову силу,
котра потужно протистояла Німецьким
і Радянським каральним військам.
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Україні,
голодомори, репресії, терор на Східній Україні з 1920р. по 1941р., масові вбивства,
катування, четвертування людей в тюрмах НКВД на Західній Україні з 1939р. по 1941р. та
не менш миролюбна політика Гітлера, остаточно озлобили людей проти Німеччини і
Московського більшовизму.
УПА − це широкомасштабний партизанський рух
опору, який був дуже добре організованим, мобільним,
скоординованим і являв собою дійсно партизанську армію
відмінну від усіх інших, що діяли в Другу Світову Війну.
УПА ніколи не отримувала міжнародної допомоги. Зброю,
боєприпаси, уніформу діставали в бою з нацистами і
більшовиками. УПА володіла сіткою підпільних військових
навчальних закладів. Також в кожному військовому
підрозділі перебував священик, котрий виконував функції
капелана. В УПА були люди різних національностей:
росіяни, вірмени, грузини, узбеки, азербайджанці, німці,
італійці, євреї і татари. Вони переходили в УПА,
протестуючи проти політичних режимів Німеччини і Росії,
переховуючись від їх спецслужб. Деякі були просто
звільнені при депортації з залізничних ешелонів, при
ув'язненні з тюрем Гестапо, СС та НКВД.
Мирне
населення високо цінувало боротьбу УПА і всіляко
підтримувало військові підрозділи УПА. Завдяки підтримці
мирного населення та хорошій організаційній діяльності
вищого командного складу, успішні бойові дії велися до
початку 50-х років і були направлені виключно проти каральної системи СССР. 5 березня
1950
року
ворожі
спецслужби
вистежили
в
с.Білогорща
під
Львовом Головнокомандуючого УПА Романа Шухевича з відділом особистої охорони. В
нерівній битві з військами НКВД вони загинули, як Герої, знищивши чимало ворогів.
Рівно через 3 роки, 5 березня 1953р. помер Сталін.
Українська Повстанська Армія була народною армією. Вона діяла в умовах
бездержавності протягом багатьох років і повністю утримувалася народом.
Джерело: http://www.users.bit.te.ua/studio/upa/aboutuk.htm
Увазі відвідувачів бібліотеки пропонуємо книжкову виставку, матеріали якої
розкривають сторінки історії УПА, історії боротьби, що доходила до свідомості світу й
вказувала на той факт, що український народ не погоджується і ніколи не погодиться з
поневоленням.

