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Kierownik Placówki - Schulz Jan, .pseudonim)~ Jankowski,
Nr, ewidencyjny 5153.Miejsce zamieszkania zamelduje dodatkowo.Adresy:
korespondencja tajna via Tomasz, korespondencja lotnicza - pod adresem
Attache Wojskowego w Rio,/dla Jankowskiego/, telegramy - pod adresem
Attacnatu Wojskowego.

/Personel stały/.

Kierownik Placówki w okresie sprawozdawczym występował bez
żadnej pokrywki, któraby na zewnątrz uzasedniała źródło jego dochodów.
Dopiero od l-go lipca rb., na skutek konferencji odbytych przez Kierowni ka P.A. z Attache przy Poselstwie, uzyskał prowizorycznie pokrywkę jako
referent prasowy Attachatu.

Dotychczas załatwiał sprawy techniczno-biurowe we własnym

mieszkaqiu, w warunkach jaknajbardziej nieodpowiednich pod każdym względem, zaś akta przechowywał - częściowo u siebie, - częściowo w Attachacie
woj skowyn}. Również dopiero z dniem l.VII. sprawa ta została rozwiązana w
ten sposób, że uzyskał prawo pracy w lokalu Attachatu w godzinach popołud
niowych i na polecenie Kierownika P.A. zakupił małą szafę pancerną, która
goîçanie umieszczona w Attachacie i będzie służyła do przechowywania mate
jazów.
W ten sposób trudności techniczno=biurowe zostały na okres
przyszły załatwione pozytywnie. Z chwilą przybyciy nowego Kierownika Placowlld, tak sprawy lokalowe, jak i techniczno biurowe nie powinny przedsta
wiać zadnych trudnosci.
1I.SIEG AGENTÓW I INFORMATORÓW.
.

-

Agentów płatnych, którzyby poświęcali się wyłącznie pracy
wywiadowczej - niem mam. Wymagałoby to zapewnienia im pełnego utrzymania
- a więc płacenia conajmniej 800 milrejsów miesięcznie./ok. 40 - 50 do1./
Posiadam natomiast następujących stałych informatorów płatnych:
1/UNIKOWSKI Maks Mordka, obywatel polski, lat ok.45, wyzn.
mojż.,do czasu wojny zamieszkały w Belgji, gdzie prowadził przedsiębiorstworstwo reklamowe i zajmował się handlem.W czasie pobytu w Belgji pracowaz na rzecz wojskowego wywiadu belgijskiego, w czasie obecnej wojny
organizowal Legjom Żydowski dla walki z Niemcami, /na terenie Belgji/.
Do Br&sylji
w roku 1940, utrzymuje się z tranzakcji
walutami i kruszcami na "czarnej giełdzie" w Rio.
Unikowski, zajmując się handlem ma - częściowo nawet jeszcze
z Europy - bardzo duże stosunki w kołach żydowskich i niemieckich.
Ustalam przez niego sytuacje na czarnej giełdzie, nielegalne tranzakcje na rzecz obywateli i agentów osi, przekazy na inne kraje,
nielegalne tranzakcje metalami, złotem, platyną i przemyt kruszców do
Niemiec. Ponadto U. wykorzystuje dla uzyskiwania wiadomości z odcinka
|
żydowskiego i dla rozpracowania poszczeg. agentur niemieckich na terenie
Rio.
Dotychczas oddał usługi w sprawie Fenthola, Koenig? 1 ân.

oraz dostarczył

informacji pozwalagącyeh na wytypowanie banków

osób
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dokonywuiących tranzakcji dla Ambasad Niemiec i Japonji oraz obywateli
niemieckich.
'

Przewiduje, że Unikowski może i na przyszłość oddać
cenne usługi - zwłaszcza na odcinku "gfełdowym".
U. opłacany jest w zależnosci od wyników pracy.
Posiada pseudonim - MAKOWSKI, Nr. ewid.5,185.

,
2/ Mieczysław GLICENSZTAJN, obywatel polski,lat ok.
ukończył w Polsce wydziZł Prawa, do Braz 5.31 yï—vzy'ecäai na’krétko Sgéa
wojną, jes. portjerem nocnym w hotelu "Gloria" w {Klo de Janeiro jednym z dwu największych hoteli, w którym zatrzymują się najpoważ=
niejsze osobistości polityczne.
Glicensztajna wykorzystuje dla uzyskiwania wiadomości
o wszystkich osobach zamieszkałych w hotelu, o ich kontaktach, korespondencji oraz o informacjach uzyskiwanych przez niego od policji,
prowadzącej inwigilację niektórych przyjezdnych.
G. przed kilku miesiącami pracował, podobno bezinteresownie na rzecz wywiadu Stanów i w czasie "Konferencji" oddał poważne
usługi.Przestał pracować jakoby dia tego, że traktowano go jak zwykłego agenta. Wiadomościami od G. interesuje się bardzo Tomasz.
G. dostarcza regularnie listy gości i żądane informacje
wydawał również w nocy korespondję. Służy jako łącznik z Kubiczką,
ad;3, portjerem "Copocebana Palace Hotel" oraz dostarcza
dorywczo informacji od Dr.Bara&a,portjera hotelu "Riviera".
Na przyszłość zamierzam go wykorzystać w zakresie tym
samym co dotychczas.
Glicensztajn, chcąc uchgdzié za ideowca, przyjmuje pieniądze pod pozorem zwrotu wydatków, które jednak kwituje.
Posiada pseudonim BERGER, Nr. ewid.5,186.
3/ KUBICZKA, obywatel czeski, portjer nocny hotelu
"Copocebana Palace".Dostarcza Placówce informacji od l!VI.rb. za pośrednictwem Glicensztajna.
Pracuje w tym samym zakresie co wyżej wymieniony i takie same mam w stosunku do niego zamierzenia na przyszłość.
Nr. ewid. 5,187.
INFORMATORZY IDEOWI.
4/ „RYDER KAZINIERZ,obywatel polski, podporucznik rez.,
instruktor szybownictwa/kat.D./ i spadocnroniarstwa,odbył w Polsce
kampanję wrześniową i peznił służę „ojskową we Francji,W Brazylji
Pełnomocnik Naczelnego Wodza do Spraw Rekrutacyjnych PŁk.Malinaowski,
uznając przydatność R. na tutejszym terenie, uzyskał - bez interwencji
Placówki - zgodę Sztabu Nacz. Wodza na niewysyłanie go do Anglji.0d
roku Ryder pracuje w Wydziale Wyszkolenia Ministerstwa Lotnictwa, opra
cowując zasady przyszłego przeszkolenia spadochronowego w Armji Brazylijskiej,jednocześnie - za aprobatą Plaćóki - współpracuje bezinteresownie z brazylijskim wywiadem wojskowym na:terenie Lotnictwa.›/podejmując się obserwowania oficerów lotniczych brazylijskich, podejrzanych o udział w pracach osi na terenie wojska/.Dla Jana pracuje z całymcoddaniem i zupełnie bezinteresownie, nie przyjmując nawet zwrotu
poniesionych wydatków. Materjalnie stoi b.dobrze, zarabiając,
poza
poborami w Ministerstwie Lotnictwa, conajmniej 2-3.000 milrejsów,/100150 dolarów/pracami w zakresie wyrobu i naprawy przytądów precyzyjnych.Ryder ma około 25 lat, posiada jednak niewielkie wyrobienie po\litycane i wymaga stałego "prowadzenia! i przygotowywania do zadań jakie otrzymuje,
Ryder dostarcza informacje dotyczące organizacji Lotnictwa brazylijskiego, prac bieżących, przygotowań mob. oraz aktual81

-*3

ne wiadomości
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w Brazylji

pod kątem widzenia

zarządzeń woj=
skquch. W razie potrzeby sporządza odpi
sy rozkazów i instrukcji
wojskowych lotniczych i odrysowywuje
mapy.
Ueługl'R. dotychczasowe znane są już ze Sprawozd
ań Placówki
w dziale "Wiadomości o Armji Brazylijskie
j".
,
Ne przyszłość zamierzam go wykorzystać zwłaszcz
a w zakresi¢
wiadomości Jakie, z jaki chkolwi ekbądź powodów nie są
znane Misji Wojskqwej Stanów w Brazylji oraz dla uzyskiwaniw informac
ji o pracach
wojskowego wywiadu brazylijskiego, dyspozycyjności
Armji, nastrojach,
organizacjach osi w wojsku brazylijskim itd.
Pseudonim - BOLESŁAW, Nr. ewid. 5,188.

5/ .RAJCHERTECHOŁONTEWSKI ARMAND, obywatel polski,lat 33,
b.sędzia grodzki w Gdyni,pełnił służbę wojskową we Francji, zwolniony na skutek stanu zdrowia, w Brazylji przebywa od półtora roku,obecnie jest kierownikiem Domu Polskiego w Niteroi.
Dostarcza ideowo informacji o charakterze kontrwywiadowczyr
0 ochotnikach polskich z Brazylji, którzy czekając na transport, zakwaterowani są w Domu Polskim, jak również wiadomości tego samego
typu o osobach z uchodźctwa polskiego.Nr. ewid. 5,189.
6/WEGNEROWICZ STANISŁAW, lat 23, obywatel polski,syn Konsula Gen. R.P. w Triescie,student, w niedługim czasie wyjedzie do
Kanady.
Współdziałał w rozpracowaniu afer o charakterze sapi egowszim, podejmując się obserwacji zleconych przez Placówkę,będąc do poZowy czerwca rb. w Sao Paulo udział informacji o osobach podejrzanych
0 pozostawanie na usługach agentów osi,
Nr: ewid. 5,190.
7/PAC ANOWSKI Kazimierz, obywatel polski,przyjechał do Brazylji na kilka lat przed wojną,lat ok.40, technik.
Dostarczał wiadomości z terenu Niteroi i Estado do Rio de
Janeiro, o pracach agentur niemieckich w terenie.Podejmował się zleconych obserwacji.
Nr. ewid. 5.191.
IIISIRG

TOWARZYSKA,/INFORMATORZY NIEŚWIADOMI/.

8/Książe Olgierd CZARTORYSKI, personalja i przeszłość
anane,obecnie jest w Brazylji Delegatem Rządu do spraw Czerwonego
Krzyża. Posiada b.duże kontakty towarzyskie w sferach dyplomatycznyc
wśród brazylijskich czynników rządowych i w tak zwanych tutejszych
"sferach".Pozostawał w stosunkach osobistej przyjaźni z ambasadorami chilijskim i argentyńskim.
Interesując się bardzo polityką międzynarodową i sytuacją
wewnętrzną w Brazylji, posiada dużo źródłowych wiadomości z tego
działu.Wiadomości uzyskiwane od niego były wykorzystywane przy opracowywaniu przez Placówkę "ogólnej oceny sytuacji" i "sytuacji wewnę
nej w Brazylji"
Nr. ewid.5.192.
3

-

9/CZARTORYSKI Konstanty,lat ok. 27, syn Olgierda,utrzymuje b. duże stosunki towarzyskie,ogromnie ruchliwy,probuje sam zarabiaé na swoje utrzymanie, podejmuje się pośrednictwa w przeprowa- .
dzeniu wielkich interesów, wymagających życzliwego stosunku jaki
władzy lub placówki dyplomatycznej aljanckiej.Przy swych możliwośc
Łowarzyskich posiada dużo

wiadomości

z

zakresu

sytuacji

wewnętrznej
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w Brazylji
zależnie

od

oraz

informacji

tego,

uzyskanych w korpusie dyplomatyc
znym.
Wykorzystuje go w tym zakresie
co jego ojca, nie
iż interesuje się jego działaln
ością osobistą.
Nr. ewia. 5.193.

10/Dr.POZNAŚSKI

ROMAN,

lat

ok.

55,

naturalizowany
brazyliJezyk,b.obywatel polski, w Brazylji
przebywa lat bezmała 20,
w Europie był przed Wielką Wojną radcą handl
owym Ambasady Francuskiej w
Moskwie, z ramienia Rządu Polski ego pełnił jakąs
funkcję w Genewie,
w Brazylji do czasu rewolucji "Vargasowskiej"
brał czynny udział w
życiu politycznym, był deputowanym do Parlamen
tu, wyda! szereg
ników, uczestniczył we wszystkich rucnach rewol
ucyjnych, był zastępcą
kierownika wyprawy amerykańskiej do Matto Gros
so i Amazonji.B.zdolny
prawnik, wielokrotnie docnodził do majątku,
ake go tracił, tak na skutek rozrzutnego trybu życia,jak i w związku
z niepowodzeniem przedsięwzięć poli tycznycu w których uczestniczył.Par
okrothie robiono mu
zarzuty zbyt małej skrupulatności w sprawach
finansowych.
Poznański ma ogromne stosunki z kołami tutej szej
opozycji, zna doskonale przeszłość i powiązan
ia paszczeg. działaczów
politycznych i dzięki temu posiada nieraz źród
łowe wiadomości dotyczące sytuacji wewnętrznej w Brazylji.
*
Obecnie wykonywuje jakieś prace prawnicze dla
Komisji
Prawniczej wyłonionej przez ostatni Kongres Pana
merykański.
Wykorzystuje go w zakresie wiadomości posi
adanych
przez P. odnośnie sytuacji wewnętrznej w Braz
ylji oraz stosunków na
terenie Ameryki Południowej.

Nr. ewid.5.194.

11./Ing. Weinbaum, lat ok. 40, brazylijczyk
naturalizowany,poprzednio obywatel niemiecki,
pochodzenia żydowskiego, w Brazylji przebywa od ca. 10 lat, prawie cały
ten czas jest kierownikiem
laboratorjum doświadczalnego w przedsię
biorstwach budowy i naprawy
okretow»/C.N.N.C./ i budowy samolotów, nalę
żących do spadkobierców
potentata przemysłowego Henryka Lagó,
mieszczących się na Ilha da Viana
w pobliżu Rio. Od lat manifestuje stosunek
wrogi do hitleryzmu.
Weinbaum nieświadomie dostarczał informac
ji tak ze
Środowisk niemieckica w Rio, jak i wiad
omości związanych ze swemi pracami zawodowemi. M.in. od niego poch
odziły informacje o nadużyciach
przy badaniach laboratoryjnych matrjałó
w, przeznaczonych do budowy
sześciu mniejszych jednostek morskich
, obstalowanych w C.N.N.G. przez
Rząd Angielski. Informacje od niego
mają charakter incydentalny, ale
przedstawiają istotną wartość - jako
wiadomości źródłowe.
W tym samym zakresie zamierzam wyko
rzystywać W. na
przyszłość,

Nr. ewid. 5.195,
12/.NOWICKI Bolesław
lizowany, b. obywatel polski, w Braz , lat ok.60, brazylijczyk naturaylji przebywa lat ok. 30,b.prezes
stowarzyszepia Polskiego w Sao Paulo,
prawie przez cały czas pobytu swe
gdzie pomimo nieukończenia wyższy
ch studjów technicznych doszedł
do
stanowiska kierownika biura konstr
ukcyjnego. Ma b. duże stosunki tak
w
kołach polskich, jak i w urzędowyc
h sterach brazylijskich.z ramien
ia
firmy odbywa stale podróże po Bra
zylji.Zna doskonale przeszłość wsz
ystkich emigrantów polskich i nieświ
adomie dawane przez niego opinje
mają
wartość przy Tozpracowywaniu spra
w o typie kontrwywi adowezym.
Poza sprawami wyżej przytoczonemi,
Nowicki udziela
cennych informacji o sytuacji wew
nętrznej w Brazylji,
Nr. ewid. 5.196.
83

. IV.OPANOWANIE
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TERENU-£ V, OGÓLNE WYNIKI PRACY.

Z uwagi na to, iż raport niniejszy jest pierwszym "Raportem organizacyjnym",wykraczam poza ramy sprawozdania jednomiesięcznego, przedstawiając w największym skrócie ogólne wyniki pracy mej w Brazylji,
na przestrzeni mniej więcej jednego roku.
Uzasadnienie osiągniętych wyników, ściśle wiążące się
z warunkami pracy, przedstawiam w punkcie następnym - "Trudności i
prosby".
Dotychczasowa systematyczna praca Placówki ograniczaza się do terenu Rio de Janeiro i stanu Estado do Rio de Janeiro.
%
Wiadomości z całej Brazylji uzyskiwałem wykorzystując
wyjazdy osób zaufanych do interioru i przyjazdy stałych mieszkańców
prowincji do Rio, jak równiez wiadomości zbierane specyjalnie przez
obce jednostki organizacyjne - np. wojskowy wywiad brazylijski.
W wyniku dotychczasowej pracy uzyskałemt
l/dostęp do "kulis politycznych" w sytuacji wewnętrz=
nej, przez osoby posiadające wiadomości tak z kół rządowych jak i opozycyjnych, mogąc w ten sposób należycie ocenić tak sytuację polityczną w kraju, jak i ostrzec na czas przed ewent. niespodziankami.
2/wiadomości o sytuacji międzynarodowej w Ameryce poau
niowej, poprzez informatorów nieświadomych mających bliski kontakt ze
sferami dyplomatycznemi .
3/érédrowe wiadomości o sytuacji w Armji brazylijskiej
a zwłaszcza w lotnictwie, na pous.awie informacji pochodzących od oficerów pracujących w Ministerstwie Lotnictwa i Sztabie Gł. oraz wiadomosci z wywiadu wojsaowego urazylijskiego, tak dotyczące sytuacji w
Armji jak i pochodzące z prac ofenzywnych wywiadu.
informacje z odcinka gospodarczego a zwłasz
cza z terenu "czarnej giełdy", zajmującej się obrotami nielegalnemi;
placowxa donlosia 0 vll6&u 20 vankaca i osovacn dokonywujacych tranzakcji dla placówek dyplomatycznych i obywateli osi.
5/wiadomości o kilkunastu komórkach tak wywiadu jak i
roboty osi o charakterze wojskowym, szereg osób wytypowanych przez "*
placowky sostafo następnie aresauowanych, co potwierdziło prawdziwość
dostarczonycu informacji.,
6/przepracowanie kilkunastu osób ze środowiska polskie
o, podejrzanych vądź o poz©stawanie na usługacn wywiadu ni cui eckiego
inż. Masiewicz/, lub hiszpańskiego,/Świeykowski/,oraz obserwacja ochotników jadącycH do Armji Polskiej w Ańglji.
7/stały przegląd prasy brazylijskiej, jako elementu
do oceny sytuacji wewnętrznej w kraju.

VI.TRUDNOŚCI i PROŚBY.
Celem aobrazowania w należyty - sposób sytuacji obecnej i uzasadnienia osiągniętych wyników, przedstawiam poniżej warunki
w jakich prowadziłem w Brazylji pracę wywiadowczą, od chwili jej zapoczątkowania.
Pracę rozpoczęłem na polecenie Kierownika P.A. w lipcu
rollm 1941-go.W czasie tym nie posiadałem żadnego zajęcia zarobkowego
mając na Utrzymanlu/zonę i kilkotygodniowe dziecko.Ponieważ w okresie
od lipca 1941 do końca stycznia 1942«Klerownik P.A. przekazał mi je-

dynie kwotę 1.500 milrejsów,/ca. 75 dolarów/,z konteczności zużytą
przezemnie na wydatki 'tecmxiczne związane z pracą, zmuszony byłem prze:
cały ten czas pracować zarobkowo, przy czem zaznaczam iż nie otrzymywałem żadnych innych pieniędzy z funduszów państwowych.
94

moe

j

-

3

6

-

uszo

byłem

zamieszkiwać

przez

cały

czas

gagggfggg’igmzzgrodkgvyl
gîoÿyîracçc codzi enni e conajmniej f¥nansowych na przeniesienie się do
4 godziny czasu na dojazd do centrum
miasta.
A
Przez cały ten okres pracy
ktoçaby Uzasedbiała moje zainteresowanienie posiadałem żadnej pokrywki ,
sprawami przepracowywanemi dla
pracy z miejscową placówką dyp
lomatyczną, która była powiad
omina przez
Kierownika P.A. o mych zadani
ach, ale zostałem uprzedzony
oficy,alnie,
że w razie jakiej "wsypy" nie
mogę liczyć na zajęcie się moj
ą sprawą
przez Poselstwo. Zaznaczam, 12
w tym czasie Brazylja stata na
stanowi sku
neutralnosci conajmnie życzli
wej dla państw osi.
Niejednokrotnie Poselstwo R.P.
w Rio komunikowało mi, że nie
ma potwiedzonego służbowego cha
rakteru Kierownika P.A., - a
więc tym
bardziej roli mojej, jako osoby
działającej z jego ramienia,To
samo stanowisko zajęły zresztą wszystkie
oficyjalne osoby poRskie na ter
enie Brazylji.
W tym stanie rzeczy nie miałem
możności udowodni enia w stosunku do kogokolwiek swego cha
rakteru, opierając się wyłącznie
w pracy
na osobistym zaufaniu do mnie
samego .
|
Sytuacja była Specyjalnie uruana
wowec stałego przyjezdźania
do Brazylji rzek."wysłanników
Londynu",dzjących do zrozumien
ia, że
przyjecheli w zadaniach specyj
alnych, a nieki edy wprost mianuj
ących się
wysłannikami 0.11,
Nie mając innych możliwości, wsz
ystkie sprawy tecaniczno biuNyteroi ,„/n

materjały dotyczące Armji Brazyl
ijskiej i prac brazylijskiego wyw
iadu
wojskowego, Resztę materjałów
nosiłem przy sobie.
Dalszą truanością byź brak jakl
egosolwieks kontaktu z aljanekiemi placówkami wywiadowczemi,
zmuszający mnie do pracy na ślep
o.
Poważną wreszcie przeszkodą w
pracy był zdecydowanie nieprzycnylny stosunek, Jaki wyt
worzył się na terenie Brazylji
do

prac polskiego wywiadu wojskowego, zar
ówno wśród polskich czynników
ofi
cyjalnych
jak i w samem Społeczeństwie,
Za zasadniczą przyczynę tego
sto
sun
Zam działalność Stanisława Ham
ku uwaulińskiego, który jako pracow
nik wywiadu
traktowany był jako figura
operetkowa, ośmieszając

samą instatucję 0.II.
Przedstawiam rowniś,iż Wg. uzy
ska
nyc
h
prz
ezemnie z wielu źródeł i zupełnie pewnych wiadomośc
i,!)razyllg ska policja i wywiad
woj skowy
nietylko interesowały się i int
eresują aljancką pracą wojskową
na terenie
Brazylji, ale posiadają równie
ż dokładne informacje o tem co
dzieje się
Wewnątrz Poselstwa R.P. w R1o.7
drugiej strony stwierdziłem,1ż
wiadomości
o mej działalności i roli wychod
ziły również na zewnątrz za poś
redni ctwem
samych urzędników Poselstwa.
W nocy z 3/4 grudnia 1941-go roku
do pokoju mego w Niteroi do«
konano włamania, zabierając pi eni
adze,/ok.1.000 mllrerôw/,o‘çaz
paszporty i Carteiry/vrazylJskie dowody
idemycznoécL/‚mwe 1 zony#.Zadnyc
h mavery alow związanych z moją pracą
wywiadowczą nie znaleziono i nie
zab
na. Charakterystaczne, iż do dni
a dzisiejszego nie mOgę uzyskać dup raiikatów "Gartelr",mając w ten sposób
ograniczoną swobodę ruchów, a w
Saczeg.,
nie mogae wyyecuac z Hio de Jan
eiro.Normalnie odpisy skradziny
ch i zgubionych dowodów wydawane są w
ciągu 4-cu vygouni.w sprawie tej,
jalną proŚcę Kierownika P.A.
na specraz jeden Poselstwo R.P., reaygnuzec nasvępnie z daiszycu
aroków,"aby nie narażać presiż
u Placówki w
razie nieskuteczności inuerweuc
ji" - jak mnie poinformowano,
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do¢aréW/, mogiem zapruestac prac Zaroukowyen, poSWIycajge Sly
wyłącznie »adaniom wywiadowczym. Jednocześnie przyznanie kwoty 5UV milrejsów na wydatki wywiadowcze umożliwiło mi większą swobodę ruchu i po raz pierwszy - korzystanie z informatorów płatnych. Dalsza poprawa
sytuacji w tym zakresie nastąpiła z dniem l-go czerwca rb.,gdy Klerownik P.A. podniósł mi pobory do wysokości 2.000 milrejsów,/ca.100 dolarów,
i fundusz na wydatki wywiadowcze do 3.000 milrejsów,/ca.150 dolarów/.
W czerwcu rb. wydatki wzrosły poważnie w związku ze zorganizowaniem spec
jalnego servigu - rozbudowanego po linji zainteresowań miejscowego wywiadu angielskiego/szczeg. w raporcie specyjalnym/.
Dalsza zmiana na lepsze nastąpiła z chwilą przyjazdu do Rio
oficyjalnego Attachć płk.Franciszka Arciszewskigo.Z tą chwilą uzyskałem
po raz pierwszy - przynajmniej zrozumienie dla prowadzonych prac i oparcie moralne.
Nadal jednak pozostały nie rozwiązane inne omówione wyżej
trudności - nie uzyskałem zadngj "pokrywki" dla pracy, pray czeim urar
znanego wszystkim źródła dochodów musiał zwracać uwagę w kołach polskich
nie zaistniała żadna współpraca ze strony Poselstwa R.P. w Rio, nie ułat
wiono mi uzyskania papierów, brak których ograniczał swobodę ruchów,
wreszcie nie została zalatwiong żadna współpraca z miejscowemi placowkami wywiadu angielskiego i amerykańskiego.
Rozszerzenie roboty na Sao Paulo uniemożliwiał fakt, iż formalnie był to teren działalności Stanisława Hamulińskiego."Dublowanie"
roboty uważałem za niepoważne i mogące przynieść istotne szkody interesowi Jana.
12
Mówiąc o "trudnościach", uważam za swój obowiązek zameldo/ca.75

wać„7n1ewątp11w1e ujemnie na moje "wewnętrzne" możliwości pracy wpływało i wpływa poczucie nieuregulowanej sytuacji osobistej i pewnej
"tymczasowości" w pracy.0d chwili przekroczenia granicy w roku 1939
oddałem się do dyspozycji dla każdej pracy o charakterze wojskowym i
w wywiadzie wojskowym przepracowałem łącznie około półtora roku, nie
spotkawszy się dotychczas z jakimkolwiek zarzutem ze strony mych kolejnych przełożonych.Odkładając na bok wszelkie aspiracje i ambicje osobi ste melduję, iż posiadam pełne poczucie odpowiedzialności w stosunku do
osób, które angażuje do służby.Brak wyjaśnienia sytuacji własnej nie
pozwala mi na pewność - w jakim stopniu będę się mógł z tych zobowią~
zań wywiązać,
Z chwilą przyjazdu do Rio Kierownika P.A. usunięte zostały
dalsze trudqpści pracy. Uzyskałem formalny tytuł "referenta prasowego
przy Attache Poselstwa w Rlo",prawo pracy w godzinach popołudniowych w
lokalu Attachatu, i po zakupieniu na polecenie Kierownika P.A, małej
kasy pancernej, umieszczonej w
możnosć przechowywania tam
akt i materyałów.
Nadal nie została jeszcze załatwiona sprawa papierów, ktura
mi uniemożliwia wyjaad w teren,dla rozbudowy sieci, - w myśl poleceń
kierownika P.A.
VII.SPRAWY BUDŻETOWE.

Zarówno przyznaue Mi pobory osobiste, jak i func
Gusa wyśnacaony na wyasix1 wywiadowcae, uwazam - w obecnym stadju
m
prac za całkowicie wystarczające.
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VIII.ZAMIERZENIA NA PRZYSZLOSC.
W remierseniach

na

najbli%szq praysziose projektuje -z jednej strony
na terenie Rio de Janeiro, na wszystkich omówi oz drugiej strony rozbudowę sieci organisacyjnej
tak aby nowy nierowni& Pi&cOWKI „astał po swym

dalsze prowadzenie prac
nych wyżej odcinkach, na południu zrasyiji, -

robotę w pełnym toxu.Za koniecany warunek umożliwiający mi wykonanie tego pianu uważam pozytywne Zaiauwleule sprawy papierów, uas AUy
moge meg. wyj6GK@C a H1O w veren.
Na podstawie znajomości sytuacji w Interiorze ,à W sucueg.
i POi.o Aregre, meldUJĘ, 1Żż Oveomie wiczę jedynie
Pauio,Gurikru1e
w Sao
przybyciu

.

mozliwości prowizorycznego urucaomienia placówek w tych miejscowościacn.
Praca normalna może miec miejsce VY1lAO W WypaGau aapewnienia Wyznaczony:
ludziom odpowiedniego oparcia o nasze miejscowe placówki konsularne najlepiej w formie oficyjalnego ica uplasowania, ocz względu na ich fikcyjny charakter służbowy.
Wobec restrykcyjnej polityki władz bezpieczeństwa na południu Brazylji,praca przedstawicieli naszego wywiadu, bez odpowiedniego
ich zabezpieczenia i zapewnienia im swobody ruchu - nie będzie mogła dać
należytych wyników.

IX.WSPÓŁPRACA Z MIEJSCOWA PLACÓWKA ANGIELSKA
Dotychczasowe warunki współpracy omówi one zostały w raporcie specyjalnym.Naieży.e unormowanie tej sprawy na przyszłośc uważam za jedną z
wyniki dalszej pracy Placówki .
podstaw, aapewa.ającą
X.RÓŻNE.
Brak.
Kierownik Placówki
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