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Przedkłada się odpis depeszy z Mińska,zawierający treść
przemówień przewodniczącego del.Ros.Ukr. i Szefa Pol. Del. do P.A.
U.W.K.H.,na poźegnalnem posiedzeniu P.H.U.W,K.A..
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W dniu 2. maja 1921.r. o godz. 23.15 , odbyto sięostatxme‘gosudzenlh polsko
rosyjsko-ukraińskiej komisji rozjemcze

prace komisji,przekazują-

ce niezakofczone~jeszcze sprawy odpoÿiednim urzędom spraw zagranicznych i komisjom

dla repatryjacji obu stron,na zakoxlczenie‘érzewodniczacy ros. ukr.

del. Jordąn'ski

ygłosił następujące przemówienia stop.

Zebraliśmy się dzisiaj,by ostatnim posiedzeniem zakończyć naszę wspólną
długo t rwałę pracę,pi$rw:za z prac skierowana do realizacji traktatu pokojowego
nadzwyczajnej wdgó,akt dnia wczorajszego, wymiana dokumentów. ratyf@kacyjnych
przez upełnemocnęnych przedstawicieli Ropublikì’aowiîîîoj i Rzeczypospolitej
Polskiej, zamienił sytłlację,która chociaż była nacechowana dobrym stosunkiem
Sęsiedzkim, lecz zawierała niezupełnie
Ty, zagra zawarunkowany

momenty dokładnie

określone na trwa-

wszestronnie pokój między obu stronami,które były'

w stanie wojny między sobą. W chwili obecnej,my jako współcześni możliwie,
że niewjesteśmy w stanie

zrozumieć całej wagi dokonanego wczoraj

aktu,gdyż znajdujemy się pod wpływem dopiero żakończonej wojny,nie jesteśmy і

w stanie oceni: tych rozle&łych perspektyw na przyszłość,które dzięki temu
aktowi śtoją przed nami,lecz jożeli chodzi o stosunek do tego,co już należy
do przeszłości, to z cał, pewnością m.żemy skonstatować,że akt wczorajszy
oznacza nietylko zakonczenie zaciekłej wojny,która w cięgu kWÎÎÌmuÎrzyny-

WMIEHQiölvyfﬁLhkraixiskivi biaroruski narody w stanie ostatecznegù,
yycienczajacego

wysiłku,lecz i rozstrzygnięciu odwioczn'ogo sporu pomigdzy

narodami polskim ,a rosyjsklm.0hętme marzymy,” strona polska zgodnie
z oświadczeniem przewodmczwego polsku; del. pokojowej na konferencjiix
w Rydze lojalnie wykona wszystkie postanowieniax traktatu pokojowego.

Pozwalamy sobie

skonstatować,że i strona rosyjsko-ukraiśski

- bie ani jednego czynnika,któryby stał na przeszkodzie

nie widzi u sie-

do lojalnego wykonania

. go,przyczem największa gwaracnja powyaszego jest to,że w rosyjskiej,ukraińskiej
i in xzyk innych socjalistycznych republikach,które wchodzą w skład wszechrosyjskiej federacji, panuje nastrój sowiecki,w którym jako podstawa istnigjo

zadada przyznania w najszewrszem tego słowa znaczeniu

praw wszystkich narodów

do samostanowienia,co wyklucza ze strony rośyjsko - ukraińskiej możliwość
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między nami rywalizacja - rywalizacja w rozwoju,kulturalnym,: pokoj owem

amenaparersiigraии sc zoo cur
budownictwie życia,które jedna i druga
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pod kaidym wzgledem, rywa-

istnieje pomiędzy wszystkiemi

kulturalnemi

narodami.

ostronypolsk1e3,…e w таптар щ Polska me chce
pututctre eure

Witamy oświadczenie

b—È’uglerglomlgngﬁrosygsklem sogmgtycznemlrenubllkagnl a za

Extaza—1sądzimy,że przyszłość ostateczne пугающе to stwurdzÿLecz nie
przesadzająęc ostatecznych rezultatów

w Jakwh wyrasa sie perspektywy przy-

szłości,z dumę konstatujeńy,że jesteśmy nietylko współczesnemi rozstrzygnięcia
wielkiego sporu,lecz i najbliższemi uczestnikami w likwidacji jego.My polskoWthlyjsko-ukralnska wojskara komisja rozjemcza w udz1alo.ktérym wypadł zaszglemoallwyml
-ezyt realizować pierwszy i zasadnichy stan,przy którym stały
dalsze

prace nad stworzeniem „Корип

umowy między dwiema stronami-

umowy o czasowem zawieszeniu broni i związanych z tem pytax'iÆraca naszej
vkomisji rozpoczęła się w czasie,kiedy zalemdwie unilk} i to nhiewszedzie,
ryk dział ,kiedy jeszcze nie ochłonęło w dośtatecznym stopniu podniecenie
bit-emmpod wrażeniem krwawej walki,była bardzo ciężka.Wzajemna nieufność,
dężenia trzymać się czas cały na uboczu,nie wypuszczając z k ręk broni.
Dążenie we wszystkich wpadkach uspramelhmć reprezentowaną przez siebię
stronę, zaś oskarżać stronę przeciwną byłby objawem naturalnym w pracy obu

delegacji, Kagzupełmej zrozumiałem pod tym względem,że ani дефками druga
"Strona nie miały dostatec-nej pewności,że zawarcie pokoju sprawę niedalekiej
przyszkości.Jednakże szczerze konstatuję,że te zrozumlałe lecz utrudmagşce
odpovuedzmlne prace obu delegacgl czym-ukl me uJawmły sw w ala?-u zobtę
6£élg<gwczasie których działała umowa o zawieszeniu broni.konstatuJę
z głębokie zadowoleniem i głęboką. wdzxęczn sei;; dla strony

polsku] i- sądze,

że ta.ostatma stmerdm to samoi #. stosunku du strony rosstko—ukral iskiej,
że wszystkle prace Ракі. пуцњаве z konârolş щ
odbywały się pod znakiem

umowy o zawieszeniu broni

najzupełmejszeg logalnoścn i bezstronnoscblionąta—

tuję,iż wewszystkich tak licznych konfliktach i incydentach,które powstaływ pasie przefrontowym w t.zw. strefie neutralnej,przy planowem przesuwaniu
się wojsk, delegacja poLska uJamea widoczne dgżenia do штами ich ku

o_bustronnemu zadowoleniu, Lecz jeśli rozważnie tych pytań „дизати:
orazioni
:
.
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ków było zakończone pomyślny: , to mimo „диомид. i niejędnokrotnie«twierd:
inago przez strony "obie deiarna do objektyvnoseimrzyczvnç tego był
Don zn

Vpumﬁmplaàtôräyhgäîï"IascrerepÎdiiçËovaﬁioza pożyt
wspﬁpracowmotvo w tak odpowiedzialnej i ważnej agnus.
i
Pozwalam sobie препод ieć Иваныч!); te zalety p.pułkowmka,któro nle
Hussam serait
швидко-винитdelegueу;..
wyczerpująco‹ocemone przezrz
rat R
we i wszeekstronne uznane we
‚Worauf—www.. ursi nei

przewoun.oldel. wojsk.pużk. ьы. Fran. Jan
“Таре; dzi інших Flou
- Hempel,powiedział co następuje:stop.
s

Prace pglsko-roayjnko—ukr ińskiej wojskowej komisji rozjemczej dobiegają
dziś końca.Jeszcze jedna dzidzina praéy w drodze do pokoju zoștata zrealizo- wana i zrealizowana pomyslnie,bo szezerze i uczciwie szły w tym Кістки nasz:
chęci i usitowàhiaèäwiadomie źxwEzEźWkax ustępowaliśmy sobie wzaj emuh,éwlaä_6—
mie

i z dobrę wolę likwidowaliśmy liczne konﬂîiæta nadgraniezne, bo pfzyﬁwie—

calo nam wielkie zadanie - zadanie

urzeczywistnienia pokoju i ustalenia dobry

stosunków pomiędzy Баташ-і wechodr ie] шифри-км.}:

głęboko demokrgfzyĄego.

światopoględu polskiege g społeczeństwa uznaliśmy zasadę stanowienia.0 sobie

narodów i stwierdziliśmy traktatem" pokojowym №№ na niepodległość Ukramy i Białorusi.Już przewodu. polskiej del. pokojowej na ostatniem posiedzeniu konferencji w Aydze zapewnił,że g Polska ma niezłomny zamiar
lojalnie wykonać postanowienia traktatu pokojovezo „Jesteśmy głęboko przeświad
czeni,ie i Rosja Sowiecka je wykona,że wzajemną lojalność

stworzy podstawę
:

dla zawiązania stosunków ekonomicznych,które dla obu stron będę niezbędne
ро ustaleniu normalnych waruńków x życia.Polska chce być kg zńikiem nie żeś

barjerg pomi

' zachodnia

Europę a Rosjo,Ukraing i Biatorusig,wreszcie nie

mogę nie stwierdzić z uznaniem faktu, żże Aos. Шп- delegacja Wojnkou'pmez
cały czas mayah wspólnych prac ujayniła szczere tendencje pokojowe i katugu
-i dalego idgee zrozumienie dla utrzymanu bezstronnągo nacechowanego dobra
i stanowiska w tak ważnej dla obu stron praey.bpecjalnie podkreślić tutaj muszę zasługi szanownego pana przewodn. delegecji Ros. Ukraińskiej,a więc jezo
wysokie poczucie taktu w prowadzeniu najdraźliyvszych nawet scraw,ujmująca

a

приемке“ i gościnność,za co mu składam. serdecznerodzxekowanie stop.
Szef PW!%. pułk. Szt. Gen.. Hempel L.dz. 1942.
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