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W odpowiedzi

PANIE PRZEWODNICZAGY!

na notę Pana

Nutini z dni; 9/11. mam zaszczyt za-

komunikować co na stępuje:!
W listopadzie r.1920.polska część Mieszanej Komisji Rozjemezej
w Mińsku zgłosiła propozycję wymiany 42 chorych niezdolnych

do

walki jeñcéÿ Polaków, znajdujących się w szpitalu w Mińsku.

Na

propo'zyclję tg Belegacja Rosyjska wyraziła zgodę, żądając wzamiśn
podwójnej ilości jeńców z Armji Czerwonej.
runkach wymiana została uskuteczniona.
7

Na tych samych wap

Stworzyło to ubolewania zodny precedens, który był przyczyną
zażądania przez stronę polskę wzamian za internowane obywatelki
rosyjskie Kakowicz i Olszańskę 4 osób mrodowści polskiej.
Nie akceptując zasady wymiany dwuch głóg! za jedną z jakiejkol-

wiekby ona pochodziła strony, proponuję niniejszym w myśl protokułu dodatkowego do układu o repatrjacji z dnia 24 lutego 198L.roku wymianę internowanych przez władzę polskie obywatelek rosyjskiej
Kukowicz i Olszańskiej na internowane przez władze rosyjskie:
Anne, córkę Tomasza М а t u s i e w i c z

lat 21 w

wiezievniu w Łubiance i
Halinę

D y b c z y ń s k g

lat 20 w obozie koncantracyj

nym w Moskwie.
Proszę o udzielenie w tej sprawie jaknajrychlejszej odpowiedzi
zaznaczam, że obywatelki rosyjskie wymienione powyżej oczekują
na wymianę w Słonimie i zaraz po otrzymaniu zgody strony rospjskiej na powyższę propoźycję wymiana może następić.

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy praﬂdèiwego szacunku i poważania.

;
Przewodniczęcy Polskiej Delegacji
Pokojoyej

Zd zgodność odpisuzîw %,
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mienia kulturalnego,

1. Hosja i Ukraina zwracają Folsce następujące przedmioty wywiezione do Nosji lub Ukrainy od dnia 1-go stycznia 1772.r.
z
terytorjum Azeczy ospolitej "Polskiej;
a/
wszelkie wojenne trofea /
choragwic, sstandary, wszelkie znaki wojskoweg działa, broń, regalja puź
kowe i t.p./ jak również trofea zabrane od roku 1792 z
narodari polskiam w jego walce o niepodległość przeciw carskiej Hobji, Nie podlegają zwrotowi trofea pol~
sko-rosyjsko-ukraitiskiej wojny 1918-1921.r,
b/

bibljoteki k::ięgozbiory. archeologiczne i archiw
alne,

zbiory, dzięka sztuki, zabytki oraz wszelkiego rodzaju
$ zbiory i przedmioty o wartości historycznej, narodowej
artystycznej, archeolocicznej, naukowej lub wogóle kul
turslnej.
i
Zbiory i przedmioty omówione ”pod literami "a" i "b" w punkci
e
Mniej-syn podlegają zwrotowi bez względu na to, wśród jakic
h oko~
liczności, lub z jakich ' rozporzcdzeń ćyczesnych włodz były
wywiezione i bez względu na to, do jakiej osoby prawnej lub
fizycznej
należały pierwotnie, lub po wywozie,
2. / Obowiązek zwrotu nie rozciąga się:
af" na przedmioty, którę wywiezione zostały z terytorjum
położonego na wschód od granic Polski ustalonych przez

типаж-ц. o ile ustalone zostanie, że przedmioty
te stanowię produkt kultury biskoruskicj дитина:
i, że dostał się w swoin czasie do Zolski, nie w drodze
dobrowolnej traqzakon lub spadkobrania,
b/

па przedmioty. które dostały się na terytorjum Rosji
lub Ukrainy od przwowitego wkaściciela drogę dobrowolnej

trenzakcji lub spedkobrania, Bub tei zostały wywiezione na terytorjum Hosji lub Ukrainyprzez )rawovutyoh wkaści
cieli.
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* Gdyby w Folsce znalazty gig zbiory i przedmioty katogorji
minionej pod певцы. ча" i "b" punktu pierwszego artykułu.
niniej
sggvo, wywiezione z Zosji lub Ukrainy w tym semym okresie
New
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7, Obie strony
opracowane

i

ugodzają się,

że

usystomtysowmo,

naukowo.

Шем kolekcje stanowiące podsta ę zbiorów

o wszcohswiatmym znaczeniu kulturalnym nie pow
inny род) ваші
zburzeniu. stanowi, co następuje:

jeżeli usunięcie jakogckol-

wiek przedmiotumotilugancogo na zasadz
ie punktu 1-go "b"

artykułu niniojszego zwrotowi do Polski
, mogłoby zburzyć ca: ość takiej година. - to „патос ten
, wyj
ąwszy wypadek -

ścisłogo jego zwiazku z historię lub
kulturę Polskię powinie

>

pozosta# na mai—sou za zgodę obu stron
Komisji Nieszenej,
przewidzianej w punkcie 14 artykułu nin
iejszego, ze ckwiwa~
lent w przedmiocie wartości naukowej lub
artystycznej,

8. Obie układające sięstrony oów идеа
л zgodę do zawarcia.

umów specjalnych, dotyczacych zwrotu wyk
upu lub
miotów kategorji wymienionych w punkcie
1 "Б" artykułu

przed=

nikiej
szego w wypadkach, gdy тешком te prz
eszły na tery torjum

drugiej strony droga dobrowolnej tranza
kcji lub зарядки:-ама
o ile przedmioty te stanowię dorobe
k kulturalny strony zain-

» видають».

9.

(ea e ot" ванна
losja i Ukraina zobowięzująę się reewakuować
do Poian ?

nastepujece przedméoty, ewakuowane
do
lub Ukrainy preymusowo lub dfobrowolnie z terytoria
: Kzeczy

gpospolitej Pol-

ékiej od dn.1-;0 sierpnia nowego stylu,
„1914.r. t.j. od poczgt= *
ku wojny światowej do l—go paździe mika now
ego stylu 1915.r. a należące do mam lub jego: ansﬁﬁu
cjl ”ponow
nych lub

publicznych i wogole wszelkich osób
prawo]: lub fizycznych-

a/ wsseîìnegu rodzaju archiwa, regestmtury. akta, dokumenty, tejostratury, księgi rachunkowe i hendlowe, plama i ko- _ respond;naje. знающему miernicze i pomiarowe, płyty i kli.—
sze, t&oki pmczetm i mapy, plany i rysunkig ich szkigami z: у

i pomiarami, z wy] tkiem przedmiotów majęcych obecnie ceghe з
”tajemnicy потакать które nal". do mstytuoji woj eko‘vych,
b/ büüjutekî. .ksiegozbìary. archiwalne i тут,-уста

а zbiory, ich inwentarze i katalogi i gatul—331; bibliograficzny
dzieła sztuki, zabytki oraz wszelkie zbiory i przedmioty o
charakterze hicporycznym, narodowym, nalkomfartysfyeznyą
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„ким–ши. dzwony i wszelkie przedmioty ma;:
у
s
religijnego wszystkich wy mail;
c/ naukowe i szkolne, laboratorja, gabinety i zbiory nauko-

lub wogóle

-

we i szkolne pomoce, inufrumnty i przyrządy, a także “zum!
д

ме -

taki materjak pomoniuy i doświadczalny.

Podlegajęce reewakuacji wymienione w tym punkcie pod literę
M6" przedmioty, mogą być zwrócone i nie w naturze, lechu міръ
wiednim ekwiwalencie, ustalonym za zgodą obu stron &,“st Nio

szanej, przewidzianej w. punkcie 14 artykułu niniejszego. _*"szel
kie przedmioty powstałe przed 1870 r. lub też „Łamana/«przez
polaków mogębyć zwróconenie w naturze, lecz w odpowiednim
ewkiwalencie jedynie za zgodę obu stron wskazane] Komisji Mie—

104

у

t

"

„mnei +

€ *..

Obie układające się strony zobowiązują się wzajemnie

reewakuo'waé na tych samych zasadach

przedmioty wydumane w

punkcie 9 artykułu niniejszego, ewakuowane dobrowolnie lub
przymusowo na terytorjum drugiej strony po 1 października no-

у

wogo stylu 19104'.

M.. xrzedmaty wyuîlàmnnew pùnktach 9. i 10 туш„то;

szego nie, będące własnością Państwa lib m…tytmjl panstwora
wych winny być reewakuowane na żądanie rzędów oparte na dekla
cjach właścicieli w celu oddania właścicielom. .
wymienione w punktach 9i 10 artykułu Mniej
13,

szego: р'оспдвще "rowni. o ile rzeozywmcia znajdują się lub
!
okażą się w Ballady—waniu rzędowych lub <potocznych идућим
(panstwa zyrauajwago.

des

*
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Obuwiazek udowodnienia, że przedmiot uległ zniszczeniu lub

>
W wieży na рити zwqugcyﬁn.
J Maliprzedmioty wymienione w ршъмь 9119 artykułu дівізі.szegdmimic sięw posiadaniu osób ити; mącznych lub a"

'ргакцусћ шину im bye-“eàaprane wasali:rewakuacjl ait PHA:
Hównież winne być изнето–ша па “gaia«гаек—‚№91. przed- ,

niniejszego,

miotu, wywianione w punktach 9 i 10 artykułu

a
znajdujące ч.9 w. jego ppsiadaniu. i
13. Koszty zwigzane ze zwrotem i recvakuają w obrębie wkas=. nego terytorjum do granicy państwowej ponosi panstwo zwracające
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бат-вписаны пушоиші nga Реда obqięrżone zadanymi ș
poborami i qplataml.
зі
*:“.
$ 14. Każda Bzﬂukìkadajeq,chię stron obowiazuje 49
$
zy lub

stronie drugiej kulturalne lub artystyczne

ofiarowane lub -

афіша do 17 listopada n.st .191’7.1‘oku przez obywateli
lub
instytucje strony drugiej swemu panstwu lub jego instytuojm
naukowym lub artystycznym o ile te dax-miny lub

zapisy były dokonane z zachowaniem ustaw obowigzujgeych
dame—
go państwag.
Obie ukXalająceg się strony zastrzegają sobie prawo
nawie»
rania umów „paogalxwoh w sprawie wydania wyżej wymienio
nych

darowizn i zapisów zdziałanych po 7 listopada 19137 roku,
15. Dia wprowadzenia w życie postanowień artykułu lime);
szego utworzona zostanie, nie później jsk w ciągu 6-ciu
ty- a
godni od chwili ratyfikacji troktatu niniejszego, swen—alm
a
Komisja Mieszana na zasadach równości z siedzibę w onślm
ię,
składająca się z 3 przedstawicieli z każdej strony oraz niezbędnych ekspertów. - komisja ta w swojej azmłalnoscx kiara
wać się powinna instrukcją

traktatu niniejszego .
Za zgodność odpisu 2%

a

Stanowięcę załącznik ш–„а do

. Zażęcznik

Nr.3.

do Traktatu Pokojowego

%

к" ?

Instrukcja wykonawcza do artykułu XI. тишь; Pokojowego
-l.

Przewidzianaw punkcie 15 artykułu XI.fraktatu Pokojowego Spe
. cjalna komsja Mimma może utworzyc dla prać w Polsce przed
stawicielstwo swoje w Warszawie.,

%

Wszystkie {здали o przekazanie archiwów i mienia kulturalne

go wunny być zgłoszone do Komisji w cięgu jednego roku od dnia
utworzenia tej Komisji.
Przekazanie archiwów i mienia kulturalnego winno być zakończone w ciągu dwu lat od utworzenia Komisji,

Decyzja Konisji

zapaść winna w ciągu 6 miesięcy od chili otszymnia prees nig
дампи a od chwili decyzji Komisji przekazanie poszczególnych
zbiorów i przedmiotów winno być dokonane w ciągu 6 miesięcy;
upływ dwu ostatnich terminów nie zwelnia państwa zwracającego
od obowiązku wydania przedmiotów, które były zażędane w terminie właściwym,
W razie gdyby w przyszłości znalazły się przedmioty, ńieujawnione w swoim czasie z powodu nieścisłości wykonsnia przez
urzędy zwracające decyzji Komisji, Nzędowi odbierajęcemu przysługuje pra wo otrzymania tych przedmiotów пищевые od ugly
wa

ustalonych'łenmćw.
W celu faktycznego przekazania

©

me

stronie odbierającej naleznyc

jej przedmiotów Komisja przez odpowiednie instytucje rządowe и
ustala miejsce rzeczywistego przechowywania tych рташхџш
ich ilość i stan według wszelkich posiadanych dokumentów, hko

to: aktów odbiorczych katalogów, inwentarzy, suisâw, repertorjów, wykazów, dzienników kancelaryjnych i t.p.

W razie poi”

trzeby Komisja soże delegować do poszczególnych instytucji
swych pełnomocników, którzy łęcznie z przedstawicielem danej
instytucji na podstawie wyżej wspominanych dokumentów ustalają
obecność i miejsce znajdowania się tych przedmiotów.

>

Do chwili faktycznego przekazania przedmioty, podlegające
odldaniu, bedg Zachowane w caloéci w miejecheh ich обоспосо

-=

niez'qędnej potrzeby nie mogę być
z nich przenoszone na inne miejsca. 0 każdym posz
czerólnym
wypedku przeniesionia spogśwodowanógo take koni
ecznoscia.ttrona
interesowana ma być niezwłocznie zariadanicną,
'
przechowywania

4.

i bez

jawnie

Przekazanie archiwów wymienionych

w punkcie 5 artykułu XI,

Iraktatu Pokojowego …с… według zasad nast
ępujących:

akta i dokumenty urzędów

centralnych ustanowionych

w Rosji dla b.Królestwa gamm przekazane
będę w całości
Rugdowi olskìem wraz z dotyczęcemi ich inde
ksami, spisami repertorjami i t.p.
Z pośród aktów i dokumentów innych urzędów będź
to contral~
nych, będź to prowincjonalnych, czy lokolnyc
h będą wydzne Polsce
te, które dotyczą hykych okręgów admini strocyjn
ych, wchodzących
wf skład Państwa Polskiego lub intyti tych częś
ci ich, które
przypadają Polske па mocy Traktatu Pokojowego.
Wyjątek ustala
* się dla aktów i dokumentów, przechowywanych
w państwowych cen(

tralnych archiwach, mających znaczenie historyc
znych zbiorów;
z tych archiwów na udnie strony zainteresowa
nej będą © ydane
odpowiednie kopj e uwlerzytelniona dokument ów
wykonane na kosz

t

strony przekazującej.
W wypadkach

i
na mocy Traktatu Pokojowego

jednostek

adminietracyjnych, stanowych, sądowych czy
kościelnjch będzie zachowana następująca zesada podziału ich arch
iwów: archiwa pozostają w byłem swcjen centrum; akta, dotycząc
e się mniej bzy-h jud— 4
nostek, mają być wyodrębnione i przekazane
właściwej stronie
mp. prey podzisle ezy to gubernji, czy mmie
jszej jednostki admiarchiwum gubernjalne, czy odpowiednio archiwum
tej mniejszej jednostki pozostaje na miejscu,
a znich wydziela=
ją się te akta, które tyòze Się każdej następne
j miej szcj, jednostki, a więc powiatów, gwin i innych jedn
ostek i- nrzelcazuja *
sie stronie, w której granice wchodzi odno
śna Jednostka adaml—

stracyjne,
Najniższe jednośtki aktowe i archiwalia. techniczne niepo
dziel=

ne, a więc poszczególne tony, zeszyty i fescykuły nie mogę być
w celu podziała: rózcinane, pruto lub wogóle dzielene. Takie niepodzielne części dokumentów przekazuje tię tej stronie, do.
le 64 °
rai onm ndnosma cia w miabanni omai anndai ла ie Aueu que 202
479

-3-

rej one odnoszą się w większej swej częsci. aż z drugle] zaś
części strona zainteremowana ma prawo otrzymać uwierzytelnioną
_kopię+
Koszta wykonania kopji

ра.
stronę zainteresowaną.

Bez zariadomienia drugiej strony tekie tomy, zeszyty lub
fascykuły nie mogę być [Зимовим ani
Wszystkie przekazyvane według

хит–акти Pokojowego в

przedmioty winny być opakowane i dostarczone do punktów graicz
nych zgodnie z instrukcjami Komisji, Przekazaniestrpnie dru=
giej uskutecznia vie na miejscu śpedkowania wraz по sporzadze
W
niem śprotokńłów odbiorczeo-oddawczych w dwu €; «maiala-24.011.

celu zabezpieczenia całości przewożonego mienia od mej…oa pric=
chowywania do punktów granicznych Komisja winna przedsięwziądć
odpowiednie środki,

*

T puńktach graniemych dokonywa się sprawdzenie pak / векове
opakowaniagpieczęci i t.p./, i spisuje się akt odpowiedni.
W wypadkach naruszenia opakowania lub pieczęci może być dokomune
sprawdzenie zawartości. Po przekazaniu transportu na punktach
gremicznych odpowiedzichność za całość jego przechodzi na Regd
odbierający .
Dalsze szozegóły wykon@ia artykułu Xl. Proktetu I"okojowego
draz niniejszej Instrukcji określa sama Komisja.

Za zgodność офхшјџњ,
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