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Znalezione na forum GW Polska  Ukraina
Jubileuszowe spotkanie przemyskiego Ogniwa Związku Więźniów Politycznych
Przemyskie ogniwo ogólnopolskiego Związku Ukraińców  Więźniów Politycznych
i Represjonowanych zostało utworzone na decyzyjnych spotkaniach 30.XI.
2006r. jako prezes został wybrany Iwan Warchił, Warchoł jego zastępcą
Andrij Czorny. Sekretarzem wybrano Mychajła Kozaka, skarbnikiem Wołodymyra
Łazorka, członkiem Stepana Panuka.
Następne spotkania
przemyskiego
Ogniwa odbyły się w pomieszczeniu
„Narodnego Domu”, 19go XII 2007r. i były powiązane z 65leciem utworzenia
UPA i stuleciem od dnia urodzin generałachorążego głównodowodzącego UPA
Romana Szuchewycza  „Czuprynki”. Wracając do rzeczy (do problemu) 24 III
2007 na Nadzwyczajnym Zjeździe zarządu Związku w Koszalinie zmieniono nazwę
i zamiast „Związek Ukraińców  Więźniów Politycznych Okresy Stalinowskiego”
na „Związek Ukraińców  Więźniów Politycznych i Represjonowanych”.
Rejestracja zmiany nazwy w sądzie miała miejsce 14 czerwca. Przy czym pod
represjonowanymi rozumie się nie tylko osoby, które były więzione
w więzieniach Polski czy ZSRR, ale wszyscy Ukraińcy w Polsce, wobec których
działają przepisy prawa z okresu akcji "Wisła". Zebranie otworzył Iwan
Warchił, później odbyła się krótka modlitwa po kierunkiem grekokatolickich
ojców Ewhena Popofycza i Iwana Tarapackoho. Następnie młodzież odczytała
ponad 100 nazwisk Ukraińców zabitych w polskich więzieniach, oraz po
wyjściu na wolność. Pamięć o nich uczczono chwilą milczenia. Prezes Związku
Josyf Myca wręczył siedmiu byłym wojakom UPA jubileuszowe dyplomy.
Wspomnienie o generale Szuchewyczu wygłosił M. Kozak, a następnie uczeń II
klasy liceum Mikołaj Cikuj odczytał swoją pracę pt. „UPA we wspomnieniach
dziadka”.
Sprawozdanie z działalności przemyskiego Ogniwa przedstawił obecnym Iwan
Warchił. On w szczególności przedstawił problem pomników: nowobudowanych,
zaplanowanych, przewidzianych do odnowienia, np. pomnik dla wojaków UPA
w Gilskomu (Nowych Sadach).Równocześnie postawił ważne zadania  odnowienia
cmentarza UPA w Woli Wołodźkij. Zwrócił uwagę na niewielki udział
młodzieży, podczas wyjazdów do miejsc pamięci. (...) Po sprawozdaniu
młodzież z „Szaszkiewiczówki” podarowała dziadkom wojakom kilka dobrze
zaśpiewanych pieśni.
Uczestnicy zebrań i członkowie Towarzystwa „Ukraiński Narodowy Dom”
uchwalili, aby posłać nowomianowanej premier  minister rządu Juli
Tymoszenko i nowemu rządowi list powitalny. Zebranie zakończono długimi
wspomnieniami i naradami o przyszłości.
„Związek Ukraińców  Więźniów Politycznych i Represjonowanych” w Polsce
rozpoczął starania, aby uporządkowac zbiorową mogiłę, gdzie spoczywają
prochy skazanych na karę śmierci, rozstrzelanych, a także zamęczonych
w latach 194649 w kazamatach UB byłych wojaków UPA.
Mamy ich wykaz nazwisk i znamy miejsce, gdzie ich pochowano. Jednakże aby
zacząć uporządkowanie tego miejsca, niezbędne jest upoważnienie od rodziny
zmarłych, albo ich bliskich.
Dlatego zwracamy się z wielką prośbą: nadsyłajcie nam informację o osobach,
których podajemy nazwiska. Chcemy jak najprędzej zebrać wszystkie dane, aby
już na wiosnę można było zacząć uporządkowanie. Każda wiadomość ma dla nas
znaczenie.

