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,,Ukrailiskie Se\al'lsko • Robltnyc:ze 

Socjalistyc:r.ne Objednanle" 
(SelRob) 

,,Ukraltiskle Wlokl11flsko-Robotnkze 
SocJallstycine Zjednoczcnle" 

.SeL Rob" powstal na zjefdzie we Lwowie dnia 
\O.X.1926 r. z pot<1czenia .Partji Narodnoji Woli" 
i .UkrairiskiegoSocjalistycznego Objednania .Selanskij 
Sojuz". 

.P. N. W.", rozwijaj<1ca dzialalnoSC na terenie 

c~~c:;.~~~~k't:jc~~~~~~~·.,~~~·zr~:,~a~~-ie~.leo.l~~ d~f~ 
25.IV.1926 r. przeszta na platforme narodow<1 ukra· 
irisk<1- (zjazd .P. N. W." we Lwowie). 

.U. S. 0 .• Sel. Sojuz" dzialal od dn. 17.VIU.1924 r. 
(zjazd organizacyjny w Chelmie) na terenie ziem 
b. zaboru rosyjskiego (vide .Sel. Sojuz"). 

Przyjecie platformy narodowej ukrair'iskiej przez 
.P. N. W." dalo podstawe do poliiczenia obu partji. 
kt6re. wyznaj<1c zasady socjalistyczne, byly progra· 
mowo zbliione a dzialaty jedynie na r6Znych terenach. 

Zjednoczenie obu partji wywo~a!o rozlam w .Sel. 
Sojuzie". Nie wszedt do .Sel. Robu" Posel Nazaruk 
Sergjusz z wlodzimiersk<i grup<i .Sel. Sojuza", zaS 
w marcu 1927 r. wyst<1pil z .Sel. Robu" wybitny dzia 
lacz .Sel. Sojuza" na terenie Chelma, Pose! .Wasyri· 
czuk Pawel. 

Projekt programu, przyji:ty przez Komitet Centralny 
dn. 16.11.1927 r. (drukowany w .Woli Nllrodu" z dn 
27.11.1927 r. NI! 322), streszcza sie: 

Roztrzygniecie kwestji ukrair'iskiej w Polsce drog<1 
samostanowienia; ustr6j par'istwowy socjalistyczny; 
uspotecznienie prywatnej w!asnoSci, Srodk6w pro· 
dukcji i wymiany; reforma rolna bez odszkodowania; 
stala robotnicza kontrola produkcji; koszty utrzyma 
nia Pal'lstwa ma Ji\ ponosiC wyl<lcw1e klasy posiadaj<ice; 
zast<1pienie armji priez Milicje Ludow<1: socja!ne wy· 
zwolenie mas pracuj<icych drog<i walki klas; upan 
stwowienie z;emi; walka z osadnictwem pol;kim; 
rozdzia! KoSciola od Panstwa. 

1) Komitety wiejskie Jub miejskie"; 2) Komitety 
Okri:gowe; 3) Komitet Centrlllny, wybierany w skla· 
dzie 9 cztJnk6w przez Zjazd Krajowy wzgl. Konfe· 
rencje Krajow<i. 

Prezydjum Centralnego Komitetu: 

Pos.Czuczmaj Maksym-przewodn.,dawn .• Sel. Sojuz"' 

• ::X:i~~tia CS::J11;; zo.~t. : : :~ei.NSo)~;;. 
D~. ~~{~~kk:;;/usz-sekr.etllrz : .P. N. W.· 

Krajkewski Panteleon • 

W reprezentacji parlamentarnej posi21d21 .Sel. Rob." 
nasti:puj(\cych przedstawicieli: Poslowie: Czuczmaj 
Maksym, Br21tul'I Pindrzej, Kozicki Sergjusz. Mak6wka 
Stefan i Senlltor Pasternak Jan. 

M~r:~,~~~s~~~~~~~r t~~~~~~%~~~~=ki ~~~~~i 
niej, Gui Wasyl z Lubelszczyzny i Parchotik Bazyh 
z BrzeSda n 'B, 

Najsilniej dziala w Wojew6dztwach: Wotyl'lskiem, 
Lubelskiem i Poleskiem. 

1.-~~~~--+~~~~~~~~~~~~~1 

Wplywy partji 

I stowarzyszenia 

bE;dqce pod jej 

wplywem 

Stosunek do ln
nych organizacji 

politycinych 

Prasa 

UWl\Cil 

Dzia!a gl6wnie Sr6d ludnoSci wiejskiej. 
Posiada bardzo silne wplywy w "Ridnei Chacie" 

oraz doSC znaczne w lokalnych .ProSwitach", zwtaszcza 
na terenie b. zaboru rosyjskiego i w kooperatywach. 

Pozostaje w kontakcie z .BiatoruSki\ WloSciaiisko· 
Robotnicz<i Hromad<1", .Niezalein<i Partj<1 Chtopsk<l" 
i .K. P. Z. U.". W stosunku do wszystkich partji 
ruskich-poza .K. P. Z. U."-zajmuje stanowisko zde· 
cydowanie negatywne. 

T: .Wola Naro.da" - tyg.odo. ik we Lwowie- Redaktor 
e!echaty Kosma. 
.Nasze Zytia" - tygodmk w Chelmie - Redaktor 

osel Mak6wka Stefan 

I 

Opr6cz powyiszych ugrupowan politycznych istnieje: 

I 

U~ Rl\INSKIE I RUSKIE UGRUPOWl\Nll\ POLITYCZNE W POLSCE 
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,,Ukraii'lska Soc:jalistyczno
Radykalna Partja" 

(USRP) 

.Ukrall'aska p.,rl)I 
Socjellstyczno-Rodykalna" 

.U.S. R. P."" powstata na zjei· 
dziewe Lwowie dn. 14.11.1926 r. 
z pol<1czenia .Ukrairiskiej Ra
dykalnej Partji" i .Ukrairiskiej 
Partji Socjalist6w Rewolucjo· 
nist6w". 

P~rtraktacje zjednoczeniowe, 
wszczete jeszcze w p21tdzierniku 
1924 r. pomiedzy .U. R. P.", 
• U. P. S. R." i .U. S. 0 .• Sel. 
Sojuz", doprowadzily do porozu· 
mienia tylko pomiedzy .U. R. P." 
i .. U. P. S. R. ". kt6re jui przed 
zjednoczeniem w potowie 1925 r. 
utworzyly dla ujednostajnienia 
akcji obu ugrupowal'I wsp61ne 
Biuro Polityczne (.Politbiuro") 
we Lwowie. 

.U. R. P." dziatala na terenie 
Malopolski Wschodniej, zaS .U. 
P. S. R." na Wolyniu, gl6wnie 
w pow. Krzemienieckim. 

Program uchwalony nazjeidzie 
we Lwowie dn. 14.11.1926 r.: 

Zjednoczona Niepodlegta Pro· 
letarjackll Republika Ukrairiska; 
u;.tr6j rzdiiecki przy zastosowa· 
niu pii:cioprzymiotnikowego gto· 
sowania; przebudowa kapitali
stycznej struktury w dziedzinie 
ekonomiczno·gospod11 rczej zgod· 
nie z zasadami soqalizmu; refor· 
mil rolna bez od5zkodowania 

Partja ma tendencje nacjo· 
nalistyczne; w stosunku do dyk· 
tatury komunistycznej na Ukra· 
inie zajmuje stanowisko nega· 
tywne. R6wnie negatywny sto· 
sunek do Paristwa Polskiego. 

Statut organizacyjny partji 
ustala: I) organizacja miejscowa 
(Hromady); 2) organiucje po· 
wiatowe; J) instytucja centralna 
(Zarz<id Gt6wny), wybierana przez 
zj21zd Krajowy. 

Prezydjum Zarz11du Gl6wnego: 

Dr. Baczyl'lski Lew - przewodn. 
Dr. Makuch lwan-zast. tt 

Zuk Semen • 
Dr. Nowodworskilwan tt • 

Nawrocki J6zef - gen. sekr. 

Wybitnlejsi dzialacze: Matczak 
Michal, Dr. Stachiw Mlltwij, Pa· 
wliw Ostap, Kobierski Ostap, 
Dr. Kohut Osyp, Dr. Ripecki 
Stefan, Rogucki Mikotaj, Du· 
wirjak HryC, Dr. Ladyka Dmytro. 

Dziata na terenie Matopolski 
Wschodniej oraz w pow. Krze· 
mienieckim na Wolyniu. Naj· 
silniej rozwija sie w Wojew6dz· 
twie Stanislawowskiem, gdzie 
stanowi najpowai.niejsz<1 orga· 
nizacje polityczn11. Najstabiej 
na Wotyniu, gl6wnie w powie· 
cie Krzemlenieckim. 

Posiada wplywy przewainie 
Sr6d wloSciaOstwa i wiejskich 
rzesz robotniczych oraz Sr6d 
inteligencji pracuj(\cej. 

Pod wyl11.cznym wptywem partji 
pozostaje .Ukrllil'lska Selllnska 
Spilka" oraz znaczna iloSC to
warzystw poiarniczo·gimnastycz· 
nych .luh". Pozatem posi21da 
.. u. S. R. P." lokalne wptywy 
w "ProSwitach" i kooperatywach 

Z innymi ugrupowaniami po· 
litycznemi ruskiemi bliiszych sto· 
sunk6w nie utrzymuje. Utrzy· 
muje kontakt z eserowsk<i emi· 
gracj<1 w Pradze oraz z .Oboron<i 
Ukrlliny" w Pimeryce 

.Hromadzkij Hotos" - tygod 
nik we Lwowieorganolicjalny
Redaktor Pawliw Ostap. 

"Pokuckie Slow,..· - dwuty· 
godmk w Ko!omyji - Redaktor 
Mogilnicki lwan. 
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.. 1.Jf<talflskle Socja listyczne Ob J ednanie 
.. Selanskij Sojuz" 

(SelSojuz) 

;UkraMskie SocjaHstyctne Zjednoczenie 
.Zwl~zek Wlo~claflskl" 

Frokcja .Sel. Sojuza", kt6ra po zjetdzie 
zjednoczeniowym w dn. JO.X.1926 r. we 
Lwowie (patrz .Sel. Rob.") wylamata sie 
z pod dyscypliny partyjnej i nie przysteo 
pita do zjednoczenia z .P. N. Woli" z Po· 
slem Nazarukiem Sergjuszem na czele. 
W jednodni6wce .Selanskij Sojuz" z dnia 
18~11.1926 r. zapowiada dalsz<1 prllce nlld 
odnowieniem partji. 

P21rtja reprezentuje interesy ukrllir'iskich 
wloSciailskich mas pracuj<1cych. Program 
streszcza sie: Niepodlegle Zjednoczone 
Pailstwo Ukrairiskie; ustr6j socjalistyczny 
w oparciu na warstwie w!oScial'lskiej; refor· 
marolna bez odszkodowania; wsp61ny front 
ukrail'lskich mas pracuj<1cych przeciw blo· 
kowi ukr. buriuaiji i kleru. 

Stosunek do Pariswa Polskiego nega 
tywny. .(Program drukowany w tygodniku 
.Nasze Zytia" z dn 25 Vlll 1924 r. NI! 33) 

Poza dawn(\, istniej11c<1 do roztamu okre· 
gowilit organizacjfl, we Wlodzimierzu-Wolyri· 
skim szerszej akcji organizacyjnej nie 
ujawnla. 

Zerz<1du Gl6wnego obecnie nie posiada. 
~ajpowainiejszym dzialaczem jest prezes 

~~fM'~~~~ji wtodzimierskiej Posel Nazaruk 

Gl6wnie zachodnie powiaty Wojew6dz· 
twa Wolyriskiego. 

Dziala gl6wnie wSr6d ludnoSci wiejskiej 
i na og61 wplywy S<I nieznaczne. 

Przeciwstawill sie organizacji .Sel. Robu". 
w stosunku do .U. S. R. P." zajmuje sta· 
nowisko przychylne. 

Nie ma. 

W DNIU 1 KWIETNll\ 1927 ROKU. 
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,,Ukralflskie Nacjonalno-Dem~kratyczne Objednanie" 

(UNDO) 

.Ukrahlskle ttarodowo-Demokratyune Zjednoczenie" 

.U. N. D. O." powstalo dnia 11.Vll.1925 r. na posiedzeniu organiza· 
cyjnem we Lwowie z pol<iczenia obu grup (t. zw. grupy niezalei:nej 
i autonomist6w) .Ukrail'lskiej Narodnej Trudowej Partji", .UkrairiskieJ 
Partji Nacjonalnej Roboty" i narodowej grupy posl6w-rusin6w z Wolynia. 
Uchwalona w6wczas platforma polityczna, jako podstawa m21j<1cego sii: 
opracowaC programu partji, zostala w kilku punktach zmieniona przez 
.Narodny Zjazd_" w dniu 19.Xl.1926 r., przyc~em tendencje do. wprowa 
dzema tych zm1an zarysowaly sie wyrainie JUi w l·szej potowie 1926 r. 

Na tie zmiany programu doszlo dn r6Znic wewn;i.trz organizacji 
1 powstania trzech kierunk6w· 

I) centralny z D·rem Dmitrem Lewickim na czele, nieuznaje auto· 
rytetu r"eprezentacji zagranicznej i jej prezesa D·ra Eugenjusza 
Petruszewicza i wysuwa haslo orjentacji na wtasne sily spo· 
teczel'lstwa ukrail'lskiego. Kierunek ten jest najsilniejszy w lonie 
"U. N. D. 0." i odni6st zwycii:stwo na Nllrodnym Zjetdzie dnia 
19.Xl.1926 r;. kt6ry uchwalil program w mySl zasad wysuwanych 
przez ten k1erunek; 

2) lewy z .. D·rem KoSci~m Lewickim na czele, broni autorytetu repre· 
zentacp zagran_iczneJ D·ra E. .Petruszewicza i opowiada sie za 
uznamem Ukramy Sow1eckiej i po!itycznem oparciem sii: o ni11; 

3) prawy, grupuje iywioly umillrkowane, sklaniaj<ice sie do kom· 
promisu z paOstwowoSci<1 po!sk11.. Wyrllzicielem !ego kierunku 
byl Dr. Wtodzimierz Baczyl'lski. Po wykluczeniu go z organizacji 
w dniu 12.Xll.1926 r. kierunek ten nie ma widomego przyw6dcy. 

Zjednoczone, niezaleine paristwo ukraiOskie o ustroju konstytucyjno· 
parlamentarnym. Partj~ me uz~aje illdnych _akt6w miedzynarodowych, 
dotycz<icych ziem ukramskich, 1ak1e mialy m1ejsce wbrew woli narodu 
ukranskiego i z tego stanowiska wychodz11c Z11da dla ludnoSci ukrairiskiej 
w Polsce wykonania prawa samostanowienia. Uznaje wlasnok prywaln<1: 
re!orr~a rolna ~ez odszkodowania. W stosunku do Ukrainy Sowieckiej 
zaimu1e stanow1sko negatywne ze wzgli:du na istniej<1cy tam ustr6j ko· 
munistyczny, natomiast przychylnie odnosi sie do osi(\gnietych tam zdo· 
byczy narodowych. 

W por6wnaniu z platlorm<1 pohtyczn<i z dnia 11.Vll.1925 r. wykazu1e 
program powyiszy nastepuj11.ce r6i:nice zasadnicze: 

Sk_reSlono punkt pl~t~ormy, om~wiaj'lcy konieczn<;iSt utworzenia za· 
gramcznego przedstaw1c1elstwa parti1, w celu usuniec1a D·ra E. Petrusze· 
wicza od wplywu na kierunek polityki .U. N. D. 0."; ulegl zmionie 
dotychC?asowy przychylny stosunek do Ukrainy Sowieckiej; zlagodzono 
dotychczasowy bezwzglednie negatywny stosunek do Polski przez skreSlenie 
punktu platformy, kt6ry m6wil o wykluczeniu moinoSci przyznania cha· 
rakteru prawnego obcemu panowaniu na t. zw. zachodnlo - ukraiOskich 
ziemiach, a wysunieto haslo samostanowienia. 

Organizacje gminne. powiatowe i Komitet Centralny, wybierany przez 
Zjazd Narodowy. W wiekszych miastach mog<i istnieC organizacje miejskie 
na prawach org21nizacji powiatowych i przyjmowaC odrebne nazwy, 
np. .Narodowa Organizacja Ukrairic6w m. Lwowa·. Pr6cz Komitetu 
Centralnego istnieje Komitet Narodowy (szerszy Komitet w skladzle 
90 os6b) zwolywany 2 razy do roku. Narodowy Zjazd zwolywany raz 
na 2 lata, 

Prezydjum Komitetu Centralnego: 
Dr. Dmytro Lewicki przewodniCZilitCy 
Sen. Czerkawski Michal 

TcrszakoweC Hryt 
Ks. Kunicki Leontij • • 
Dr. Maritczak Rleksander - delegllt do prezydjum 
Dr. Trojlln Kornylo - : • • 

Celewicz Wlodzimierz - generlllny sekretarz 
W repr~zen~acji parlame~t:irnej posiadll .U. N. D. 0." nasti:pujilitcych 

przedstaw1cieli: Senatorow1e: Michal Czerkawski i Pileksllnder Karpir'iski; 
Poslowie: Sergjusz Chrucki, Borys Kozubski i Semen Lubarski. 

Wybitniejsi dzialacze: Dr. Baran Steflln, Dr. Zllhajkiewicz Wlodzimierz, 
Dr. Howikowicz R.lfred, Mudryj Wasyl, Liszczyiiski lwan, Czerkawski 
Pi.leksander, Palijew Dmytro, Lucki Ostap, D~. Lewicki Kost, Dr. E~yn 
Filip, Dr. Witwicki Stefan, Dr. Okuniewski Teofil, Ks. lopatyriski Damian, 
Ks. Sadowski Dome!, Ks. Stefanowicz Rleksander, Ks. Pellich Wlodzimierz, 
Ks. Juryk Stefan. 
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.. Ukraiflska Narodna Partja" ,.Ukrail'lskij Narodny Sojuz" 

(UNP) (UNS) 

.Ukr•ltiska Partja Ludowa" 

Rozpoczi:la dzialalnoSt na te· 
renie Wolynill w 1922 r .. orga· 
nizacyjnie ustalona na konfe· 
rencjiw R6wnemdn.17.lll.1923r., 
na kt6rej wybrano Zarz<id tym· 
czasowy; stan taki trwal do Kon· 
gresu partyjnegowdn. 4.X.1925 r., 
na kt6rym priyjeto program i sta· 
tut organizecyjny oraz definityw· 
nie wybrano Zarz11.d Gl6wny . 

Po Smierci zaloi:yciela i prezesa 

{18;.~l.\~i;;~)k~ ~~~:~i~~c\~'n2a~ 
st<1pil rozlam na tie zatarg6w oso 
bistych, co spowodowalo zupelny 
niemal zanik dz1alaln0Sci partji 

Zjednoczone paristwo ukrairi· 
skie w federllcji z Polsk11. Postu
laty aktualne: autonomja tery· 
torjalno·narodowa; reforma ro!na 
za odszkodowaniem. Partja stoi 
nill stanowisku uznania wlasnoSci 
prywatnej. 

(Projekt programu drukowany 
w tygodniku .Dzwin" z dnia 
23.Vl.1925r . .Ni! 134). 

po~i~l~:~d~)mgj~;~~:~j~ ~i:~~ 
jowa. Organem wykonawczym 
jest Zarz<id Ol6wny partji, wybie· 
rany przez Kongres partyjny. 

DzialalnoS~ partyjnll od po· 
lowy 1926 r. ustala. 

Zarziiitd Gl6wny: 

Odllrczenko Wiktor -
_ przewodnlCZilitCY 

Wolyniec Onanjasz -
sekretarz 

Bidenko J6zef 
Chwostin Wiktor 
Palijenko Pileksander. 

.Ukrai~ski Zwl11zek Ludowy" 

Z21in1qowany przez $. p. Twer· 
dochliba lzydora, redaktora ,,Rid· 
noho Kraju". przed wyborami 
do Sejmu w 1922 r., lojalny wo· 
bee Pal'lstwll PolsKiego kierunek 
ko~tynuowaly lokalne organi· 
ZllCje: 

.,Ukraiiiska Narodna Partja" 
na Pokuciu, .,Ukrairisko Ruska 
Partja Chliborob6w" w Stryju 
i grupa D·ra Seweryna Danilo· 
wicz11 w Stanistawowie. Z inicja· 
lywy grupy D·ra Danilowicza 
wymienione organizacje odbyly 
ZJazd dn. 30.1.1926 r. w Stam· 
slawowie. kt6ry wylonil nowe 
stronnictwo pod nazw<1 .Ukra 
iriski Narodny Sojuz" z D·rem 
Danilowiczem j21ko prezesem 
na czele. 

Pohtyczny, g.ospodarczy i k~.1· 
turalny rozw61 narodu ukram· 
skiego w Polsce w ramach kon 
stytucji: autonomja ni!lrodowo 
terytorjalna; reforma rolna;wpro· 
wadzenie jezyka ukrairiskiego 
w s<1dach, urzedach i organiza 
cjach s~r:riorz<1dowych; uznan;e 
wlasnosc1 prywatnej. 

W stosunku do Paristwa Pol· 
skiego lojalny; d<1iy do zgodnego 
wsp61Zycia. narodu polskiego 
1 ukraiilsk1ego w Polsce. 

(Program uchwalony na Kon· 
gresie dnia 30.1. 1926 r.). 

1) Organizacje gminne; 2) Or· 
ganizacje powiatowe; 3) Organi· 
zacje okregowe; 4) Kongres p21r· 

~jg~~Y k~~;~i, J~t~rjej z~;~:~ 
wykonllwczy. 

Prezydjum Zarz<1du Gl6wnego: 

Dr. Danilowicz Seweryn -
przewodnicu1cy 

Pindruszko Wllsyl-1 zast. .. 
labonciw J6zef - II .. .. 
Stowpiuk lwan - I sekretarz 
Moskalyk lwan -IJ 
T racz Jak6b - kasjer 

Wybitniejsidzilllacze: Stefurak 
lwan, Tymulski Kost. 

za?u~k~t~o,;:~~ctwa naleiy Pose! 

,,Partja Ukrail'lskoho 
Narodnoho Jednania" 

(UNJ) 

.Partja Ukral~skiej 
Jedno~<:i L11dowej" 

Powstala we wrzeSniu 
1922 r. na konferencji wluc· 
ku. DzialalnoSC jej po wy· 
borach do Sejmu zanikla 
na dluZszy czas i dopiero 
w 1925 r. na konferencji 
w Wlodzimierzu Wolyiiskim 
dn. 27.IX postanowiono od· 
nowi<' organiLaCjt; partJi. 
Wkr6tce potem powsta!y 
w jej !onie tarcia na tie 
osobistem, kt6re ukor'iczy!y 
s1e rozlamem i usuniec;em 
sii: od wsp61pracy grupy 
Pileksandra D<1browskiego. 

Program uchwalony dn1a 
25·26.IX.1922 r., uzupe!nio· 
ny na konferencji w W!o 
dzimierzu WolyOsk1m dnia 
27·28.IX.1925 r, streszcza 
s1i:: 

Obrona praw narodu 
ukrairiskiego w Polsce, gwa· 
rantowanych konstytucj<1: 
reforma rolna za odszko 
dowaniem; uzname wtas· 
n0Sc1 prywatnej 

1) Organizacje gminne; 

~l 8:~~r~\~~c~o~~t~;a~~~;: 
obierany przez konferencje 
partyjn<1. 

Organizacja ujawnia 
b. slabiiitdziatalnoSC,od cza· 
su do czllsu urz<1dza nie· 
liczne zebrania swych zwo· 
lennik6w. 

Prezydjum Komit. Cen 
tralnego: 

Horemyka-Krupczyl'iski 
Jlln - przew. 

Krzyianowskl Mitrofan- · 
zast. przew. 

Zumber6w Grzegorz -; 
I sekretarz 

Krzyianowski Mikolaj -
llsekretarz 

Kaliszczuk Fenogen-
• skarbnik. 

Malopolska Wschodnia, gdzie .U. N. D. 0." stanowi najpowainiejSZilit Wschodnit powillly Wojew. Gl6wnie powiaty Wojew6dz~ Pow. Wlodzimierz · Wo 
or9anizacje polityczn(\, oraz czt:Sciowo Wolyri w oSrodkach miejskich. Wolyi'lskiego. twa Stanistawowskiego oraz gra· lyrlsk1 

ni<:zilitce z nimi powiaty Woje· 
w6dztw: Tarnopolskiego i Lwow 

Posiada bordzo silne wplywy wSr6d inteligencji i k!eru, slabsze na wsi. 
Posiada silne wplywy niemal we wszystkich powainych towarzystwach 
kulturalno·oSwiatowych, jak .ProSwita" i .Ridna Szkota", oraz instytucjach 
sp6tdzielczych, kredytowych i gospodarczych, jak .Centrobank", .Centro· 
sojuz", .Silskij Hospodar", ttNarodna Torhowla", .Dnister", .Zemelny 
Bank Hipoteczny", w towarzystwach poiarniczo·gimnastycznych (.Sokil" 
i .luh") i innych. 

Pod wplywem .U. N. D. O." pozostaje r6wniei .Ukrail'lska ChrzeScijariska 
Organizacja". opieraj<1ca sii: niemal wyl11cznie na duchowieristwie i mllj11ca 
za zadanre poglo::bianie kultury narodowej i chrzeScijariskiej w masach 
ludnoSci. 

W stosunku do 1stmej(\cych w kraju pllrtji ukrairlskich zajmuje stano· 
w.isko negatywne. Bliiszych stosunk6w nie utrzymuje z innymi stron· 
mctwam1. 

.U. N. D. 0." wystepuje na zewn11trz w stosunkach z przedstawiciel· 
stwami innych mniejszoSci narodowych w Polsce jako og61no·narodowa 
reprezentacja spoleczer'istwa ukrairlskiego (np. nil zjefdzie mniejszoSci 
narodowych w Genewie, redakcjei miesii:cznika .Natio" i t. p.). 

.Swoboda"-organ oficjalny-tygodnik we Lwowie-RedaktorCelewicz W. 
Nieoficjalne: .Dilo"-dziennik we Lwowie-Redaktor Mudryj W.; .Nowyj 

Czas" - p6ttygodnik we Lwowie - Redaktor Plllijew D.; .Ukrairiskij 
Holos"-tygodnik w PrzemySlu-Redaktor Nawrocki Stefan; .UkraiOska 
Hromada"-tygodnik w lucku-Redaktor Wiszniewski Sierg1ej; .Narid"
tygodnik w Warszawie-Redaktor Ostrowski WI. 

Kierunek lewego odlamu reprezentuje .Rada"-p61tygodnik we Lwowie
Redllktor Mykietiej HryC. 

Dziala Sr6d ludnoSci wiejskiej 
oraz Sr6d emigrant6w z Ukrainy. 

Obecnie "'plywy te zanikly. 

skiego. Siedziba Gl6wnego Za· 
rz11du w Stllnislawowie-pozatem 
Sekretarjat Okregowy we Lwowie. 

Wplywy partji obejmuj11 niemal 
wyt11cznie wloSciaristwo, zwlasz· 
cza ludnoSC g6rskich powillt6w 
podkarpackich. 

,.U. N. S" utworzyt sp6!dziel 
cz11 instytucje kredytow<1 .. Na
rodnyj Kredyt" w Stanislllwowie; 
pozatem posiado lokalne wpty
wy w stowarzyszeniach kultu· 
ralno·oSwiatowych i kooperaty
wach. 

.U. N. P." jest zwalczana przez Stosunek do p21rtji ukrairiskich 
wszystkie ugrupowania, stoj<1ce opozycyjnych nieprzychylny. 
na gruncie negacji ParistwowoSci W stosunku do Starorusin6w 
Polskiej. neutralny. 

.. Dzwin" - tygodnik w R6w
nem - Redaktor Wt. Gelner (od 
grudnia 1926 r. nie wychodzi). 

.. Selllnskij Prapor"-organ ofi 
cjlllny-tygodnik w Stanislawo· 
wie-Redaktor Stoupnik lwan. 

Wplywy znikome tylko 
w pow. Wlodzimierz · Wo· 
lyriski. 

Nie jest brana powainie 
w rachubi: przez inne ugru· 
powaniapolityczne. 

UGRUPOWl\Nlf\ STl\RORUSKIE 

.Russka Narodna Organizacja" 

(RNO) 

.Rusk11 Organizacja ttnrodowa" 

Silny do 1914 r. ruch moskalofilski m• terenie Malo· 
polski Wschodniej-rozbity calkowicie w czasie wojny 
wskutek represyjnych zarz;idzen wtadz austrjackich
odnowit sie w 1919 r. w .Halycko-Russkiej Organizacji", 
w kt6rej szybko wytworzyly sii: dwa obozy: jeden 
umiark9wany, drugi skrajnie lew!~owy. Wzajernne 
tarcia spowodowaly rozlam w part11 w 1923 r. Ob6z 
prawicowy utworzyl oddz1elnq .Russk<1 Narodn!I Orga· 
niz11cjo::"", zaS ob6z lewicowy przeksztakil sii: w .Parje 
Narodnoji Woli" (patrz .Sel. Rob."). 

Program uchwalony na zjetdzie dn. 29.Vl.1926 r.: 
"R. N. 0." stoi na gruncie narodowej i kulturalnej 

jednoki plemion ruskich w gran1cach Panstwa Polskie· 
go, Z<ida dla ludnoSci ruskiej calkowitego r6wnoupraw· 
nienia. Najwainiejsze postulaty: autonomja terytor· 
jalna dla ziem ruskich w Polsce; wrg21nizowanie pari
stwowego szkolnictwa ruskiego; utworzenie katedr 
J~Zyka ruskiego na Uniwersytecie wilenskim i lwow
skim. aw przyszloSci odri:bnego uniwersytetu ruskiego; 
reforma rolna bez odszkodow!'nia 

I) Org11nizacje gminne; 2) Organizacje powiatowe; 
3) Organizacje okregowe; 4) Zjazd partyjny, kt6ry wybie· 
ra centralny organ wykonawczy: .Russki Narodny 
Sowiet". -

Ruski Narodny Sowiet 

Malec Grzegorz - prl:ew. 
Dr. Kuyianowski Michal 
Dr. Zajfl,c Teodozy 

T rusz Wlodzimierz 
Dr. Wawryk Wasyl 
Dr. Siokalo Juljan 
Ks. Czajkowski Cyryl 

Wybitniejsi dzialacze: Dr. Gluszkiewicz Marjlln, Ks. 
Humiecki Juljan, Ks. Moncibowicz Eugenjusz i M~:i 
cibowiczowa Olimpia. 

Lw~~:~i~~~ni(l1:~~!.a ~a~~t~.6r~ki~ho~~:t~:~chgi~~~;h 
wschodniej czeSci Wojew. Krllkowskiego (Lemkow
szczyzna) oraz w niekt6rych powiatach Wojew. Tllr
nopolskiego (Zlocz6w. Brody. Zbor6w. Kamionka Sir). 
i St11nislawowskiego (T urka). 

Posiada wplywy Sr6d kleru i inteligencji oraz 
wl0Sci21ilstwa. 

Pod wplywami partji pozostaje: .Tow. N21ukowe 
im. Ks. Kaczkowskiego", .Ruski lnstytut Narodowy 
.Narodny Dom", "lnstytut Stauropigjailski" oraz szereg 
lokalnych kooperatyw (.Beskid", .Zwi<1zek Koopera· 
tywny"). 

Pozostaje w kontakcie z .Ruskiem Narodowem 
Zjednoczeniem w Polsce" (z pos. Serebrennikowem), 
do kt6rego przyst11pi! szereg wybitniejszych czlonk6w 
.R. N. O." na ostatnim zjel:dzie .R. N. Objednania" 
dn. 2.11.1927 r .. a miedzy innymi i przew .• R. N. Org." 
MalecGrzegorz. 

("R. N. Objednanie" ma charakter organizacji og61-
no·narodowej obywateli polskich narodowoSci ruskiej. 
ldeologia "Objednania" odpowillda platformie politycz· 
nej .R. N. Organizacji"). 

Stronnictwa ukrairlskie zwalczaj<1 "R. N. Org." uwa 
iaji\C j!I za partje. majll.C!I na celu rozbicie i oslabienie 
frontu narodowo·ukraiiiskiego. 

"Ruskij Golos" - tygodnik we Lwowie - organ 
oficjalny - Redaktor Szkirpan Roman 

W polowie 1926 r. odnowilo sw11 dzialalnoSC • Towa· 
rzystwo gospodarczo·ekonomiczne .RolniczYJ Sojuz" 
przy poparciu Komisarza Rz<idowego .Narodnego Do· 
mu" Czerkawskiego Lwa. "Rolniczyj Sojuz" wydaje we 
Lwowie tygodnik .Ho!os Naroda" i rozwija akcji: orga· 
nizacyjn<i gospodarczo·ekonom1czn<1 Sr6d wloSciar'istwa 
ruskiego. 

.Ho!os Naroda" zajmuje stanowisko polityczne przy· 
chylne dla Paristwa Polskiego i objawia tendencje do 
uniezaleinienia .RolniczegoSojuza" od og61nejpolityki 
.R.N. 0.". 

I) .Ro~itnycza f:lroma~a", kult.·oS':"'iatowe towarzystwo ukraii'iskich robotnik.6w,. kt6re niezaleinie od cel6w kulturlllno-oSwiatowych ma ukryte cele polityczne, a mianowicie: skupienie ukra11'1c6w. stoj11cych na platformie dawnej .U. S. R. P." (z przed 18.111.1923 r.). Pod wplywem .Robitnyczej Hromady" pozostaje wydawany we Lwowie od czerwca 
1926 r. dwutygodmk .Wperid", ktory propaguJe hasto zorganizowama proletarjatu ukra1iisk1ego w Polsce dla walki o przebudowe ustroju kapitlllistycznego na zasadach socjalistycznych. 

2) Niezorganizowana grupa .Chliborob6w" K~. llkowa. R~zpoczi:!a ona dzialalnoSC na te~en_ie Malopolski Wschodniej w okresie prze~wyborczym w 1922 r. O~ czasu wybor6w_, w kt6rych przeprowadzi~a do Sejmu 5 post6w, tadn~j d.zia~alnoSci organizacyjnej nie przejllwia i stanowi tylko reprezentacjt: w Sejmie, z kt6rej wyst;ipili ostatnio poslowie: 
E. Zatucki, S. Melnyk i I. Krawczyszyn wskut~k opozycyinego stanow1ska posla Ks. llkowa. Wyst11p1ema Ks. llkowa. pierwotnie o charakterze lo1alnym w stosunku do Panstwa ! spoleczme umiarkowanym, wykUUJ<\ od potowy 1924 r. radykehzaqe iego pogl11d6w tak politycznych, jak i spolecznych. DzialalnoSC grupy przejawia sie wyl<icznie w formie w1ecow 
urz<1dzanych przez Posla Ks. llkowa przewaime w dm sw111.teczne na tereme Woiew. Stanislawowskiego. Teren dzielania: gt6wnie powiaty Stryj, Katusz, Dolina. 

TYLKO DO Ui:YTKU SLUZa.o·NEGO. 

,,UKRl\INSKI\ 

Pl\RLl\MENTl\RNI\ REPREZENTl\CJI\". 

PREZYDJlJM: 

Past?! S£RQJUSZ CHRUCK! przcwodn. 

BORYS KOZUBSKT zost. przewodn. 

S£RQJUSZ NAZARUK 

.. KLUB UKR/ilNSK 1·· 

w 5cJMlc. 

tfa1wisko I imi'l 

BRATUN ANDRZEJ 

Przynald· 
no~~ 

partyjna 

Okr'lg 
wyborciy 

Se/. Rob. Kowt?/ 

Kowel 

U.N.0.0. Brze.~~ 

S :/. Rob. Kru11nieni,,c 

Sd. Rnb. Krzcmfrmi.~c 

U.N.D.O. Krwmieni.Jc 

Krasnystaw 

u wag i 

PREZYDJlJM KllJBlJ: 

St'RQJUS7 CHIWCKf 

BORYS KOZUf1SKf 

zasl. przrw. 

CHOM/AK N£STOR 

CHRUCKI SERQJUSZ 

CZUCZMAJ MAKSYM 

DMITRJUK WASYL 

KOZICKI S£RQJUSZ 

KOZUBSKI BORYS 

LUBARSKI SZYMON 

MAKOWKA STEFAN Se/. Rob. Biafa-Podlaska S£RQJUSZ NAZARUK 

10. MOCHNTUK WASYL Kowel 

11. NAZARUK S£RQJUSZ Sel.Sojuz Ko we/ 

1'!. PAWLUK !LARJON Krzemioniec 

1J. PIDHIRSKI SAMUEL f.11C"k 

H. TYMOSZCZUK Jf,RZY fock 

15. WASYNCZUK PAWU Lublin 

,.KLUB UKR/ilNSKI"" 

w 5cNAClc. 

L.p. ttuwlsko i Jmi'l 

CZERKAWSKT MICHAt 

QERSZTANSKf Dt'MfON 

Frz~:;!e!· 
partyjna 

UN.DO. 

Okr11e 
wyborciy 

Wal pi 

Wofy1! 

KARPfflSKf Alt'KSANDER Lista Pa.islw. 

lEWCZANOWSK-l HELENA sympoly- Wafyri 
wje z 

UN.D.O. 

MARKOW/CZ LEW Wafyri 

PASTt'RNAK JAN Se/. Rob. Polesie 

zast. przew. 

U wag i 

PRElYDJlJM KllJBlJ: 

!11CHAJ; CZERKllWSKl 

JAN PASTERNAK 

zast. priew. 

.UKRl\INSKI KLUB Wt.OSCil\NSKI" 
w 5cJMlc. 

,,I 
'·I '· 

l111rwlsko i Irr.ii: 

Ks. flKOW H/KOtAJ 

DUTCZAK !WAN 

Pri~;;!d· 
p~rl)Jna 

C/.Jliborobi 

Okr<;g 
wybor<:1y 

Stryj 

Stanislow6w 

Czlonkowie b. poselskiego Kl"b" Ukr. Socjal.-Demoktal6w, wybrani tlo S "jma z rami1mia 

• 1fi"-ki joko paslowio mniejszoSci ruskiej z Wofynia i Cl)elmszczyzny: 

1. PASZCZUK ANDRZt."J (/;uck) 

'l. PRYSTUPA TOMASZ (tuck) 

SKRYi>A J0Zf;F (Za r.os.<) 

4. WOJT/UK J,\KO!J (li.;ta Pcui<tw.) 

"eszli dn. 6.Xf.1924 r. w skf,,d Jrakcji knmuni.</ycznej. 

Nie na/<'iq dr> iad11290 z Klub6w: 

1. Pose/ WASY!VCZUK ANTONI (lis!a P011stw.), d<Jwni<?j .Klub Ukrahiski" 

MELNIK SEM£N (Stanisfawow}, dawnicj .Ukr. Klub Wt<>Sciariski" 

KRAIVCZYSZYN /WAN (S:imbor}, 

ZAtUCKf t'Mll (S!anislaw6..v), 
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