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sig do wiadomości odpis raportu ekspertf wojskowego na
Kof.Pok. w Rydze Nr.22. z dnia 25/II.21.r.
W sprawie Komisji Granicznej Nacz.Dow. uważa, że ze względu na warunki w jakich będą się toczyły prace Komisji Granicznej, prezesem
Polskiej Delegacji раја??? I_ngip}_on być wojskowy. Co się tycrzy
precedensów w Кошіёігікчъъ` Graniczzlyoh na zZaêhodziè, to takowe nie mogg być brane pod uwagę ze względu na to, że w tych wypadkach Nocarstwa Ententy nie chciały dopuścić przedstawicieli wojskowości niemieckiej do

skład takowych był przeważ-

Komisji i z tego powodu

nie cywilny.

Uprasza się o zajęcie stanowiska co
przesłanm odpowiedzi

do

voruszomj sprawy i

do Nacz.Dow.

Jednocześnie przesyła się odp1° depeszy eksperta wojskowego Nr.
673. z dnia 24/11.br.
6 .zazecznikiu.
Za zgodność:
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Pertraktceje min.Stoczkowskiego i
były

tajno.

Po wyjeśćzie min.

na zebraniu Delegacji,
tego

ogruniczyć

wiadomości,
oraz

do wrażeń nie

No.88.

»
Debskiego

drogę

z Krasinem i Joffem

Steczkowskiego p.Dębski

iż niemoże podawać

cię uuszę vrzy

jakie

Ф

ich «sczegółków.

zarysowyw@niu sytuacji

ogontury

udato

się

oświadczył

zdobyć

W skutek

obecjmej

do

od bolszewików

opurtychtnfa oficjalnych danych,

Pertraktacie nie

почёта, olredlonysh i skoiezonych rezul-

tatév. Wszystkie sprawy niezałatwione pozostały w zawieszeniu i nadal, sie ofrzymewszy ostatecznego rozstrzygnięcia.

Natomiast wśród

bolszeyików z:penowało przekonanie, i4 czy to w skutek plebiscytu
1 & G5; z ionych przyezyn idriemy us sasadnieso ustepstwa i prayjmuje

Î my jekgi / nicmmang mi / koncepcję, która ma być poważnem poderwa=
| ﬂu politycznau naszego sojuszu z Trencjg«
/ skużek tego przekonania panuje chwilowe złagodzenie tonu w
pertraktacjach drugorzędnych, które maję miejsce w podkomicjach.
V tym nastroju stosunkowo bez wielkich sfarć przeszły już:
Pereśmieje Rejakcyjną - sprawa opcji,

przez Komisję Tranzytowę - układ o trymzycie,
przez
Terytorjalnę - rektyfikacja geanta;
Dalszy rozwój wypadków będzie prawdopodchnie zależał od tego, czy
owe propzycje, do których Joffe przykłada take wage, zostanę przez
Rzęd Polski przyjęte, czy odrzucone.
W tym drugim wypadku spodziować =ię można nagłego zaostrzenia spoвођи rokowań.

Taktyka z konieczności poszła drogą, którę, jako eks-

perci wojskowi, proponowaliśmy poprzednio, t.zm.: podpisanie Umowy
Hepatrjacyjnej i Umowy o Nozejmie, « czyli sdyskontowanie rzeczy już
właściwie załatwionych, dla wycofania w świecie opinji, il sprava po5

bin posuwa sig варгаба.
| Fusuoski
institute
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E видам: Polskiej шефа

smic: trudne. Dobrze arozumiany interes bezpieczoistra Panstwa
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nasza-01mingerencję Maß „Wojsk w ok‘niîi‘nìﬁ iam-a.?
"* 2: ktdru pozwala
"rii przewouonych towarów, zdaje się być аще zdobyczę, które ”aaa!“
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- dniczo stanowić będzie korzystnę różnicę dla.Umowy Tr…nzytowej
' Polski w porówna-iu z imeni Umowani Tranzytawem, zwartemprzez
z
' Rosję „Wiecka.
Штоф; b61=zeﬂich na tę redakcję ожидание została na Радий-г

Pepi

sii Tranzyjowlj po dyskusji, bezpoéredmo przez ekspertów wojako—
c.
| wych polskich przeprowadzonej . Przyznać trzeba. ie przejście
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в; "czać nalezy brakowi orjentacji soniwkiagogłłgsperta “занепав.,
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uzgodniona kwestja № ш;—
органа. ta ma być rozstrzygnięta na Komisji Век—д

- дают…. Bolszewicy na Podkomisji ośwhdozyli. iż nie chodzi tu.
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mieckich à давид/давшей ma wejść redakcyjne do traktatu, a też
do protokołu tajnego doda
tkowego f JJ: to miało megsce w prelmiW
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nrrjachJ
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di
- Гија 25 lutego odbyXo się posiedzenie przewodniczących z udrigs
Xem ekspertówKomsji сети:—30111165 dla ostatocknego uzpodnienia poprawek polskich i мешались w spx-awm granic. Po dluzsze] «ym
sji ustalono poprawki proponowane dnia 24 przez вештим;
у podane do Naczelnego Dowództwa w depeszy M.GV—ì. z dn. 24/11. „aa-
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Tekst

4.

Wymiana not w sprawie wymiany jeńców wojennych / 2 noty /.

5.

Wymiana not w sprawie

oficjalny protokołu w sprawie przedłużenia rozejmu.

ukraińskich,

repatrjacji

białoruskich

Polski projekt

artykułu o

i

żołnierzy z

oddziałów

re yjskich / 2 noty /.

tranzycie

/ przyjęty na

tranzytowej.
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c/

w wypadkach,

gdy granica

iznaczona jest

samagreg—a
drogą,

przyłączona zostaje do tej strony, po!którejzna бије gwla
wsie bezpośrednio pzmTĘĘ'a—czone.
jest przy pomocy wyrażenia
e
śloną
a/ w wypadkszl“gti; Emil?€£$—
"pozostawiając stację kolejowę" - granica przeprowadzonę na miejsou zostaje zależnie od warunków topograficznych, od półtora do
trzech kilometrów od wejściowego semaforu / lub, o ile go nie ma
- od wyjściowej wzrotnicy /; uwzględniając zachowanie całości
jednostek gospodarczych przylegających do linji kolejowyskej.
$ 3.

A
Komisji Granicznej

Za materjaż pomocniczy do prac Mieszanej
uważać. należy:

opisów odpowiednich odcinków granic: państwowych

a/

zuberjjalnych, powiatowych gminnych wioskowych, oraz poszczegol—

nych góśpodarstw.
b/

plany gospodarcze, księci grunta

mapy o wielkiej

we i notarjalne, kadastry, wszelkie zdjęciu dokonane, a nie opu~
blikowane i finne
c/

dokumenty .stwierdzające prawo posiadania; |

wyjaśnienia władz miejscowych i danych mieszkańców. '
§ 4.

W skład Mieszanej Komisji Granicznej wchodzą w gównej liczbie
przedstawiciele Polski z jednej stron’y a Rosji i Ukrainy z dru=

giej.
Delegacja każdej strony składa się z przewodniczącgego, dwuch
człoków i sekretarza.
w rozporzçdëæeniu każdej Dellegacji znajduje się:
a/

persónel techniczny: topografowie, doradcy, geometrzy, tech
?

aiey î S.p.
p/

i

реке-01131 pomocniczy: szoferzy, wośnice, obsługa i "?.-è.

_
Dla wykonania swych prac Mieszana Komisja Graniczna dzieli całę
granicę na olcinki, wyznaczają@ Ala każdego specjalną Podkomisję
której skład określony zostaje przez Mimzang Komisję Graniczną.
$$i

p

Pbdkomisje pracują pod kierunkiem i kontrolę Mieszanej Komisji
Granicznej.

-3$ 6
Obie
/

jej

Strony

zobowięzują się

i Pokomisjem wszelkich potrzebnych

rjaków,

udzielać

lów i pomieszczeń,

wszelkich

do
,

Komisji

ich prac

Granicz=

dokumentów i mat

informacji,

dostarczać loka

środków przewozowych i łącznościysiły roboczej

materjałów technicznych,
tę

dostarczyć Mieszanej

oraz wrazie

konieczności

zbrojną.

zapewnić

,

im eskor.

*
$ 7:
sji

Mińsk.

Następnie,

zależnie

na może po wspólnemę

od

prac,

jamego porozunienia,

lecz możliwie

inne

miejsce

im odcinkach,

nie

będzie

Mieszana Komisja Granicz=

porozumieniu wybierać

Podkomisje przebywają па powierzonych

Granicznej

dalej

na

jak 15

pobytu.
zasadzie

klm.

od

wza-

gramiey

$:
Obie strony zapewniają członkom Mieszanej
kalność

dyplomatyczną i

całemu składowi

Komisji

Ormiemej niet;

osobistemu tej Komisji

i poi

Emisji bezpieczeństwo osobiste, swobodę ruchów W_miejscu zomieszkania i ne terenach pracy, orez komunikowania się ze swemi władzami
i rzędem.

K

Korespondémia Mieszanej Komisji Granicznej i Podkomisji korzysta
z praw poczty dyplomatycznej.
Zapemiony zostaje dla całego skXadu osobistego
misji Granicznej i

%
Mieszanej Ko-

Pdkomisji swobodny dowóz żywności przedmiotów

pierwszej potrzeby, środków oświetlonia,materjałów piśmiennych ÿ

instrumentów mierniczych
E

i t.p.
% 9:

Koszta Mieszanej Komisji Graiicznej i Podkomisji, - wyjęwszy
wypadki na utrzymanie składu osobistego, - ponoszą obie układające
się strony w równych częściach.
,

$ 10.

ProtokéZX ostatecznego opisu wytknigtej svranicy, wres z mapami
i dokumentami, sporządzony w języku polskim,rosyjskim i ukreiń=
ski/ni. w trzech oryg'inaln'ych egzemplarzach, będzie doręczony właściwym rzędom wraz z protkołółem zamknięcia prac Mieszane j Komisji
Grańicznej przycinkax
Pils,
msn…
ARCHIVES '
New York

“·;

Przy

interpretacji waàyatkie trzy teksty będą uważana za auten-

vt'ycme.

·
$ 11.

S

Protokół niniejszy эрекции} jest w języku polskig, rosyjskim
i ukraióskim w trzech egzemplarzach. Przy interpretowaniu wszytkie
. trzy teksty są uważane za autentycżne.
, 5 12.
Protokół niniejszy, jako арок-цап]! w wykonaniu art. I.-go
Umowy o Przedwstępnych Warunkach Pokoju, nie wymaga ”ratyfikacji
i otrzymuje moe bbowigzujacg z chwile podpisania,

Ryga, dnia 24 /II. 21.r.
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/ następują podpisy.
Zą zgodność odpis: H
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Praadstawioièle

Nmeczypospolitej Polskiej z jednej i Rosyjskiej Socjalistyez=
nej Federacyjnoj Republiki Rad i Ukraióskiej Socjalistycznej
Republiki Nad z drugiej №.:-оду,
o Hozejmie podpisanej w

pol urazę 5 12. Umowy

dn. 12/paździcrnika 1920.r,

postanowili co następuje:
Zawerty między stroneni rozejm przedłuża się automatycznie
au do chwili wymiany dokumentów retyfikacyjnych dofinitynego
Trektetu pokojowego i każda strona ma prawowypowiedzi
na 42 dni nsprzöd.

%

ProtökéZ niniejszy otrzymuje moc ebowigzujgeg 2 chwilg jego
*
podpisania.,

Ryga (nia 24 lutego 1921.r.

/ następują podpisy /
Za zgodność odpisu: Ъ

і

й

СР

ж

Ryga 24 lutego 1921.r.

No.546.Kon.Pok.
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SZANOWNI

PŚNIE PRZEWODNICZAÓY!

Jako wyjaśnienie do art. XXVIII, podpisanego w dniu dzi~
siejszym Układu o Hepatrjacji, mam mszczyt zakomunikować gle

Imieniem Rzędy Rzeczypospholitej Polskiej,co nastepuje:
3

Wamiankowane w tym artykule wskazanego ukZadu minimum
1500 jeńców wojennych wysyłanych tygodniowo, może po ustale=
niu 6cisłej liczby jeńców wojennych znajdujących się w niewoli obu stron,

zostać zmienione z tem obliczeniem, żeby

stosunek danego minimum do ogólnej ilości 4.000 osób vrf-yła-

nych tygodniowo, odpagriadnł stosunkowi liczby polskich jeńców
wójennych w Rogyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Rad i Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Бадањ, liczby rosyjskieh i .ukraińskich jeńców wojennych w Polsce.
Proszę przyjęć, Panie Przewodniczący wyrazy
prawdziwego szacunku i ршадіа
/-/

D a b s k i

Polskiej Delegacji Pokojowej.
Do
&

Pana Przewodniczącego
Hosyjsko-ukraińskiej Delegacji
Pokojowej
т4
-

як

$$$—%

Odpis:

24 lutego

.

21.r.

SZANOWNY PJNIE PRZEWODNICZAGYI

W odpowiedzi na

ﬂott; Pańską, wyjaśniajęcę art. XXVIII. podpisa-

nego w dniu dzisiejszym Układu o repatrjacji, mam zaszczyt zakomunikować imieniem Rzędu R.S.7.R.H. i U.5.R.H, co następuje:
Rzędy H.B.PoR.R. i U.S.B.R. przyjmują do wiadomości oświadzzenie
Hzędu Polskiego, że wskazlmywpcwyższyn paragrafie Układu o repatrjacji minimum, 1.500 jeńców, podlegających wysłaniu co tydzień,
po wyjaśnieniu dokładnej ilości jeńców wojennych, znajdującej się
w niewoli obu stron może być zmieniony z takiem wyrachówaniem, age
by stosun tego minimm do ogólnej ilości 4.000 ludzi podlegających odeszaniu co tydzień odpowiadał stosunkowi między liczbę pol=
skich jeńców wojsko ych znajdujących się w niewoli w R.S.F.R.R.
i U.S.ReB, do liczby rosyjskich i ukraińskich jeńców wojskowych w
Polsce.

%

&

Proszę przyjęć, Panie Przewodniczący wyrazy
prawdziwego szacunku

/-/ Joffe
Do
PANA PRZENODNICZAGEGO
Pol.Del. Pokojowej
x

ga nie; „rs ę" -rу 533
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Ryga 24 lutego 1921.r.

|
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SZANOWNY

РАН:.» PRZEWODNIĘZAGY!

Gelem wyjaśnienia i uzupełnienia т.п. i XXVIII. podpiaaneggxw
dniu dzisiejszym Ukżadu o Repatrjacji imieniem Kzędu Rzeczypospoli=
tej Polskiej mam zaszczyt zakomunikować, co następuje:
Nobeg powstałych przy rokowaniach kwestji czy to przewidzianych?
w Ukżadzie o repatrjacji kategorji osób repatrjowanych do Rosyjskiej
, Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad i Ukraińskiej Sochalistyeznej Republiki Rad należą także byli źożnierze z oddziałów ukraińskich
białoruskich i rosyjskich, które walczyły przeciwko Hosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Rad i Ukraińskiej oocgahetyczneg
Republice Rady oświadczam:
Osoby kategorgi pouyàszej będę repatrjowane do Rosyjskiej Gocjalist ycznej |Republiki ŒedoracyjnojRad i Ukraiiskiej Soejalistyeznej .Repu-

bliki Rad z zachowani anpéstuowlcﬁ art. III.

o Repatrjacji ,

który głosi: " powrót do kraju ogóbwyzejwyszosogélnionych
just
dobruwohy,przeto рикша powrotu рощ-залі, lub bezpośredni stosowany.
nie będzle.

„W każdym Zaś razie powrót osób tej kategorji na
tępićmoże
dopiero
po odeszaniu do kraju wszysthch jenców wojennych armji Rosyîskmj
Socjalitycznej Federacyjnej Bopublih Rad i Ukraﬁlskìejформаты.}
Hepubliki Rad:
й

*

,

Proszę przyjęć Panie Przewodniczący,

3

wyrezy prawdziwego szacunku i poważania
/-/

D ę b s k i

Przewodniczęcy Polskiej Delegacji Pokojarej
Do

s

PANA PRZBNODNICZACEGO
Rosyjsko-ukrzińskiej Delegacji Pokjowej
R y g a .

Za zgodność odpisu:

źle,.)
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PANU PRZIMODNICZACIM '
.

РОЇБКНД DELEGACJII POKOJOMY -

Szanowny Panie Przewodniczący!

W odpowiedzi na notę Pańską z dnia dzisiejszego dotyczęcę
powstałego przy podpîsywëiiu układu o repatrjacji

pytania,

czy podlegaję pod kategorję osób powracających do H$.7.R.R.
i U.S.R.R. także byli żołnierze z oddziałów ukraińskich,bia=
Zoruskich i rosyjskich, które walczyły przeciwko R.0.7.R.R,
i U.SB.R., mam zaszczyt w Imieniu Rządu В.2.2.8.8. і 0.О.В.8.
}

oświadczyć co następuje:

Hzędy H.S.P.B.R. i U.S.R.R. przyjmują ,do wìadomoscl oświad-

czenie RHzędu Polskiego, że osoby powyżej wskazanej kategorji
będą fapatrjowane do R.S.7.H.BR. i U.S.R.R. do zachowania postanowień art.3. Układu o repatrjacji, który głosi:"powrót do kra-.
ju osób wyżej wyszczególnionych jest dobrowolny, przeto przymus
powrotu pośredni, lub bezpośredni stosowany nie będzie"
Zaragem Rzgdy Н.С.?.8.8. i U.S.R.B. priyjmujg do wviadomodei,

że w każdym razie jednak repatrjacja osób powyższej kalegorji
поље nastgpi tylke po powrocie do ojezyzny wszystkich jexedr
R

H.S.F.H.H, i 0.6.8.8.
Proszę przyjęć, Panie Przewodniczęcy wyrazy prawdziwego SzEENHE
szaòuniiu

/-/ Joffe
Za zgodność odpisu: %
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Do czésu zawarcia traktatu handlowego i iomem” кої сі оте)
obie układające się strony zobowiązuję się dopuszczać tranzyt
à

towarów na poniższych warunkach.

Wyłuszczone tu rasady powinny byé podstawe praysz?ego traktatu handlowego w części, dotyczącej tranzyta.
*

pris

*

Układające się strony przyznają sobie wzajemnie

wolny tranzyt

towarowy wszystkiemi drogami żelaznemi i wodnemi dla tranzyta
3

otwarteni .

Przewóz towarów tranzytujęcych odbywa@ się będzie z Zachowanien przepiséw ustanowionych w kaZdym z uktadajgeych sie Paufbw
dla ruchu zarówno na drogach gelaznych, jak ip wodnych, z urzgleé
dnieniem zdolności przewozévyj dróg i potrzeb ruchu wewnętrznego;
p.3.
Przez wolny tranzyt towarowy obie układające się strony rozumieją, że towary przewożone w Rosji lub Ukrainy oraz do Rosji lub
Ukrainy przez Polskę, jak również z так lub туђим przez

Rosję lub Ukrainę nie będą obciążaneżadnemicami -franz”…
ani dadnemi innemi z tytułu tranzyta poborami niezale&nie od tego
czytowary te idę przez terytorjum jednej z umawiających się stron
wprośt, czy tos po drodze sę wyładowywane, czasowe przechowywane
na składach, znowu załadowywane dla dalszej wysyłki, z warunkiem ‘dokonywania tych operacji w składach, znajdujących się pod dozorem władz celnych kraju, przez który towary idę tranzytem.
Polska zastrzega sobie swbbodę w normowaniu warunków tranzyta
‘dla towardw pochodzenia niemjeckiego i austryjackiego, wwożonych
z Miemiec i Judrji
;

przez Polskę do Rosji i Ukrainy,
pk.

Zakazane se do tranzytaдгыбыіоіуuzbrojenia, ekwipunku wojsko
wego i artykuły wojskowe.

Ogramczenioto nie może się rozciągał?

Fa przedmioty, aczkolwiek będę artykułami wojskowemi, lecz nie
rzeznaczone dla celów wojskowych.

Dla 'przewozu takich towarów wymegune jest oświadszenie пали"
-fodnośnego , że nie będę one użyte jako materjał го ппу.
Wyłączenia są dopuszczalne również w stosunku do towarów co
do których,dłę względów ochrony zdrowie publicznego, walki

z, -

epizootję i z zarazą roślin, mogę być stosowane wyjątkowe tini- %
ki prohibicyjne.

i
s

p.5.

Towary (;;-zaciąg? państwa przewożone tranzytem przez terytorjun
jednej a u;a;ia_j§c§;h Gigli-:E]; przy wwòzio ich na terytorjum

drugiej strony, nie będą. obciążane ani mgm, aniwyższyni
,poborami

należało рећи:–ас odtakich

od tych, którebyп

ch

geych wg:-ost
z kraju ich pochodzenm.
murariutarce nc мин
p.6.
Frachty i taryfy oraz inne opłaty za przewóz towarów tranzytujących nie mogę być wyższe od tych , które sz pobierane

za

przewóz takich samych towarów komunikacji miejscowej na tym samym szlaku i w tymsemym kierunku.
Dopuki frachty i taryfy oraz inne opłaty nie będę Bobierane za
przewóz miejscowych towardww‘ﬂosji i Ukrainie, - opłata za przewóz
towarów idęcych z Polski i do Polski tranzytem przem Rosie i
Ukrainę nie może być wyższa od opłaty

ustanowionej za przewóz

towarów tranzytujęoycmajbardźlej uprzywilejowanego kraju.
р.*».
Wobec konieczności nalśżytogo urzędzenia stacji nadgranicznych î

w punktach stycznych dróg żelaznych obu układających się stron,
wyznacza się czasowo dla ruchu tranzytowego z dosjì i Ukrainy
przez Polskę , oraz odwrotnie z Polski przez!Ukraine \Bosjç:
stacje zdaweze na odcinku Barenowicze - Mińsk, i Równe „Șzopietówka, a mianowicie na terytorjum Rosji Erkri i Ukrainy dla =:

prayjmowaniu towaréw idgeych z Zachodm stacjQ..............+.+0+:
........, & na torytorjum Polski dla przyjmowania towarów idęcycł
ze Wschodu stacje Sto/bce i Међитим–·

>

Tryb i warunki ruchu tranzytowego będą ustalone w konwencji
kolejowej, która zawarta być winna przez obie układające się
strony niezwżocznie po ratyfikacji niniejszego Trantatu.

к

Za:-woni układające się strony przedsięwezmę należyte śroski

celem jaknajrychlejszego, w miarę możności przystosowania do ru
chu tranzytowego także i innych kierunków, z ten.- że pinkty stycz

ne dróg żelaznych będą uśtalone przez osobne porozumienia.
Punktami zdawczemi na granicach obu stron z innymi państwani
dla ruchu tranzytowego będę wgzyktkie stacje nadgraniczne, które są lub będą otwarte dla komunikacji międzynarodowych.
D

Dla przeładunku towarów tranzytowych
przybywających wzi—ia,

lub idących
na wodę стога wię punkt

przeładunkowy w мнења.
ro
туљани
lub na Мјавсо, Prypeć, przyczem w punkcie tym winiem być prze

prowadzony tor kolejowy do przystani celem podstawiania wagonów
dka przeładunktj .
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- dziś na posiedzeniu Podkomisji

terytorjalnej

bolszewicy pèzedstavìli na szczegółowej mapie poprawki graniczne
]akle getan sę udzielić stop

‘

1/ odcinek pódolski - godzimy się na hnje /

стара 1:300.000 /

од B}aloz1erk1 przez Łysogórę, "идише, /Jampol po stronie
ukraińskiej / dalej na Chodaki / na granicy obecnej / stop.
"В/

odcinek poleski - godzimy się na linję Myszakówki/na połn, -

zach. od Gorodnicy / па Enomidowicze / masteczko po naszej stro- nie, Budy po. stronie ukraińskiej/

dalej na Bikeze i Bereśnicę

/ob1e„po: stronie Всему. Ра potem do ujścia Słuczy Litewskiej do
и Prypeci dale; wzdłuż „Зимуdo ujścia Moroczy i Morocza do Колек
na obecnej granicy stop

3

%

a/ вааще]: wilejski < od m, -sescanna
Radoszkowieze
[Eo nasze; strome /
runner
na Baturyn / po naszej strome / i dalej do obecnej granicy w re- jonie Owsianka stop ° / Onsianiki ? /
Szczegółów tych linji nie opracowywano; - ze swej strony zgło=
siliśmy dalsze poprawki .
Eksp Wogska 673.
у
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