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I. Kierownictwo Placówki i personel stały.
1, PEDRO - Kierownik Placówki,.PerSonalja znane.
2. JANKOWSKI - Oficer wywiadowczy. Persoﬂﬁja
znane. Przygotowywał raporty KW. Prowadzi%t kase 1 ksiegos
wość, Utrzymywał konktakty z informatorami i agentami .Eks=
pedjował pocztę przez Tomaszewskich. Przygotowywał mater=
jały dla Stanisławskich. W okresie sprawozdawczym odbył
podróż służbową do SXo Paulo,gdzie przeorganizował agentu=
rę Placówki i zdobył materjał KW, oraz opracował raport
specjalny o sytuacji politycznej SHo Paulo,
Pracownik wartościowy.
3. PEGAR - Pracownik Placówki, Personalja zna=
ne. Opracowywał raporty KW, Współpracował w prowadzeniu
rachunków, Prowadził przeglîd prasy. Prowadził kartotekę
KW. Prowadził archiwum Placówki, W okresie sprawozdawczym
opracował "Raport Sytuacyjny za miesiąc lipiec",
Pracownik wartościowy.
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IL.

Sieć

organizacyjna
A/

a.

Agenci.

4 ..

MAKOWSKI

Rio

-

de

oraz

informatorzy.

Janeiro.

Nr.ew.5185. - Personalja znane.
Wykonał szereg zadań zleconych .Aktywny i zaw=
sze chętny. Dostarczył również wiadomości z
terenu

"czarnej

giełdy"

6.

BENEDICT

7.

SZLEM

-

8.

TERESA

- Nr.ew.5306.

b.

Informatorzy.

9.

BOLESZAW

MAJTEK

żydowskich.

Nr.ew.5187. - Personalja znane.
Dostarczał wiadomości hotelowych.

Nr,ew.5301; - Personalja znane.
Informator bardzo nierówny. Nadal pożyteczny
przez swe kontakty. Dostarczył ograniczoną
ilość wiadomości z dziedziny gospodarczej.
- Personalja znane.
Dostarczyła szeregu wiadomoś=
się,
Uaktywniła
ci z korespondencji pocztowej w Rio de Janeiro,
Nadal chętna,pomimo poważnego ryżyka jej usług.

-Nr.ew,5188. - Personalja znane.
Bardzo aktywny i pożyteczny. Ideowy.Dostarczał
wielu wiadomości wojskowych i politycznych.
Pozostawał z nami w stałym kontakcie. Wykony=
wał zadania zlecone
wartościowy.

11.

kół

- Personalja znane.
Aktywny okresami, Dostarczył wielu wiadomości
ogólnych i hotelowych.Pożyteczny,

BERGER

SYK

z

- Nr.ew.5186,

5.

10.

oraz

i wywmiady.

Informator

- Nr.ew.5307. - Personalja znane.
Znacznie mniej aktywny niż dawniej.
wał końtakty sporadycznie. Udzielił
wiadomości wewnetrzno-politycznych.

Podtrzymy=
szeregu

- Narazie

bez numeru. HENRYK MARCOE, - /HENRYK
MARKO/ Polak,urodzony w St.Zjednoczonych.Były
oficer marynarki handlowej U.S.A.,były instruk=
tor języka angielskiego na statku szkolnym
"Lwów" /1924-1930/,były dyrektor handlowy "Stan=

dart Oil Comp."na Polskę,Rumunję i Grecję!
Obecnie pracuje w Rio de Janeiro jako "agent
organizacyjny" szeregu firm hurtowych U.S.A.,
ma bardzo rozgałęzione stosunki w sferach prze=
mysłowych

i handlowych,
HO

eis

-Niewątpliwie
chętny. Jego
nie

patrjotycznie nastawiony
żydowskie pochodzenie/po

ojca/daje

mu łatwy

dostęp

do

i
stro-

żydowsko~

amerykańskiej sfery bussines-manów, Ma zaw=
sze dużo informacji,jest chętny i mam nadzie=
ję,że

B/
a.

12.

Sao

może

się

stać

pożyteczny,

Paulo.

Agenci.

ZAGLOBA

- Nr.ew,5309,

- Personalja

znane.

Po zlikwidowaniu stosunku służbowego z
Martinsem - Zęgłoba został wyznaczony przez

nas jako podstawowy przedstawiciel Placówki
na teren Sao Paulo. Ponieważ posiada on pra=
cę zaróbkową,umożliwiło to wypłacanie mu
kwoty mniejszej niż Martinsowi.
Kontakty i możliwości w terenie Zagłoby
przedstawione zostały w raporcie JANKOWSKIE=
GÓ z podróży do S&o Paulo L.dz.174/44.
Dzięki skontaktowaniu Zagłoby ze Stanisław=
skimi ma on możność otrzymywania i wysyłania
2 ragy na tydzień poczty,nienarażonej na
dostanie się w ręce cenzury.
W ciągu ubiegłego miesiąca Zagłoba wykazał
dużo inicjatywy,przesyłając wartościowe ma=
terjały w szczególności z zakresu KW./akcja
komunistyczna,paszporty sowieckie i t.d./

13.

RZUTKI

Narazie bez numeru. ROGATKO Mieczysław.
Vice-konsul R.P.w S&o Paulo.
Na współpracę z nim kierownik Placówki SABA=
NILLA otrzymał #godę ESTEZET jeszcze w roku
1942. w drodzę telegraficznej,
Przez cały czas Rogatko współpracował z pla=
cówką,przesyłając informacje bądź to za poś=
rednictwem Martinsa,bądź też bezpośrednio.
Po wyjeździe Martinsa
S%o Paulo - Rogatko
zaproponował JANKOWSKIEMU , że gotów jest
"zastąpić Martinsa" w zasadzie bezinteresow=
nie, z tem,że będą pokrywane wydatki,jakie po=
niesie ze staraniami uzyskiwania materjałów.
Oczekując przyjazdu JANKOWSKIEGO - Rogatko
z własnej inicjatywy zabrał się do zbierania
materjałów,z których część okazała się war=
togciowa. JANKOWSKI propozycje Rogatki przy=
jął,utrz£mu3ąo go w przekonaniu,że na tere=
nie SRO Paulo nie będzie innego przedstawicie=
la Placówki. Rogatko ma duże stosunki w te=
renie,wykazuje duże chęci do pracy.Szcegóły
możliwości Rogatki zostały przedstawione, w
"Raporcie z podróży Jankowskiego",
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dinge

Rogatkó nie jest poinformowany 6 naszej współ=
pracy ze Stanisławskimi i przesyła materjały dghą drogą pocz=
ty dyplomatycznej. Jak dotychczas współpraca z Rogatką daje
wyniki

pozytywne,

14.

KAJETAN

Andrzej PRZEWROCKI - tymczasem
bez numeru. Robotnik,zamieszkały
w S&o Paulo na przedmieściu SAO
Caetano, Posiada duże stosunki wśród
emigrantów ukraińskich i litewskich.
Półinteligient, jednak o wysokim po=
ziomie uświadomienia narodowego.
Jako członek orkiestry wprowadzony
orkiestry litews=
poufnych inf.Ro=
nakłonić JANKOWSKIE=

do skomunizowanej
kiej.Był jednym z

gatki, Dał się
MU do wzięcia udziału w aferze uzys=
kania fotografji paszportów sowiec=
kich. Dostarczył szeregu wartośció=
wych informacji,.Chce pracować ideo=
się przyjmować
tytułem zwro=

wo, z tym,że zgodził
doraźnie pewne kwoty
7

tu własnych kosztów

i

pracy w fabryce./ Przy
końkretnych zadań/

15.

ZELIM

straconych

dni

dawaniu mu

- Józef ADAMCZYK - tymczasem bez nu=
meru. Robotnik zamieszkały
na tere=
Villa Zeïina. Je=
den z organizatorów polskiego ele=
mentu robotniczego.Ma duże stosunki
wśród litwinów i ukraińców, Udzie=
11% szeregu wartościowych wiadomoś=
ci typu KW. Również zgodził się pra=
cóować ideowo za ewentualnym zwrotem
poniesionych wydatków, Dotychczas
żadnych pieniędzy nie pobrał,
nie przedmieścia

b. Informatorzy.
16. MOLIER

- Nr.ew.5305. Personalja znane.
Po dokonanej reorganizacji w Sao
Paulo będzie znowu intensywniej wy=
korzystywany. Podtrzymuje kontakt,

17. ŁOZIŚSKI

- Bez Numeru. Personalja znane.
Podtrzymuje kontakt listowy. Wiado=
mości natury ogólnej.

22

_i.-

C/

Curitiba i stan ParanA.

a. Agenci.

18. KLON

-

Nr.ew, 5308. - Personalja znane.
Wykazuje dużo dobrych chęci,jest ruchliwy i
ma dużo inicjatywy. Dzięki zorganizowaniu
poczty regularnej z Curitibg przez Stanisław=
skich),dosyła wiele materjału,który po selekcji
bywa często bardzo wartościowy.
KLON działa przez kilku swoich "pod-agentów",
którym płaci doraźnie niewielkie sumy.ę Ma
swojego stałego obserwatora w policji miejsco=
wej,wśród dziennikarzy kurytybskich i t.p.
Informatorom tym nie zdradza dla kogo kupuje
od nich wiadomości;
Informator wartościowy,

b. Informatorzy.

19.

KSIAZE

- Bez numeru. Andrzej CHARWAT,syn ś.p.KUBIKA.
lat 19. Zarejestrowany i przyjęty jako Ochot=
nik do wojsk polskich. Z rozkazu ppor.Lenar=
towicza- oficera rekrutacyjnego w Brazyljiaż do jednego z następnych transportów ,pozos=
tawiony w Curitibie dla pracy "agitacyjno-re=
krutacyjnej". W tym celu odbył parę podróży
po Paranie. Ma Ścisłe osobiste stosunki z sy=
em PEDRA /kolegä szkólny jeszcze z Polski/.
Aż do wyjazdu jego do wojska wykorzystywany
w $cisłym kontakcie z KLONEM. Dostarczy% wie=
lu informacji z terenu studencko-uniwersytec=
kiego Curitiby, z wnetrza Parany i t.p,
Chłopak chętny,rzutki,inteligientny i pełen
inicjatywy,którą trzeba nawet mhamować. Cał=
kowicie ideowy.

20. FELIX

- Bez numeru.Personalja znane. Utrzymuje kontakt.
Słudy jako pośrednik listów do KUBIKOWEJ i
KLONA /w poczęcie "dyplomatycznej"/.

21. KUBIKOWA

- Bez numeru. Personalja znane. Podtrzymywała
kontakt listowy./2 listy/

III. Sieć towarzyska oraz informatorzy nieświadomi.
/Rio de Janeiro/
22. GADUŁĄ

- Personalja znane.
W okresie sprawozdawczym widziałem się z GA=
DUŁĄ ll razy.Udzielał wielu wiadomości fa te=
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1.6

-

maty wewnętrzno-brazylijskie

oraz

polityczne,

Obserwacji posels'w zagranicznych,podsłuchu
telefonicznego i t.p. Kontakt/ożywiony i przy=
jazny
23.

LADY

- Personalja znane,
W okresie sprawozdawczym widziałem się z LADY
3 razy. Wiele wiadomości ze świata "dyplomatycz=
nego" i kół rządówych brazylijskich. Kontakt
aktywny

24,

DZIUNIA

IV.

Nawiązanie w

i

przyjazny,

"

- Personalja

znańe,
re
Udzielała informacji nieświadomie o nastrojach
i opinjach brazylijskiego świata urzędniczego.
*
Kontakt niemal codzienny.

okresie

sprawozdawczym nowych kontaktów.

W SHo Paulo nawiązaliśmy ściślejszy kontakt
z ROGATKĄ
/pseud.RZUTKI/, oraz zostali użyskani 2 informato=
rzy-robotnicy: Andrzej PRZEWROCKI i Józef ADAMCZYK.
i!

Dla celów pocztowych nawiązano ścisły kontkt
z przedstawicielem Stanistawskich w Säo Paulo Mr.DAVIS. W ten
sposób obecnie placówka,oprócz Stanisławskiego-szefa i»Sta=
nistawskiego-kontaktowego"w Rio de Janeiro ma bezpośrednie
kontakty ze Stanisławskimi w Curitibie,SAo Paulo i Porto
Alegre, przyczym dwaj pierwsi wykorzystywani są dla celów pocz=
towych z duzâîorzysciq dla Placówki.
S

V. Opanowanie terenu i ogólne wyniki _pracy.

Zwolnienie MARTINSA w. Säo Paulo i LWOWSKIEGO
w Curitibie,oraz reorganizacja agentury w S&o Paulo,przy jed=
noczesnym zorganizowaniu poczty przy pomocy STANISŁAWSKICE,
dały w wyniku obfiłszzy i regularniejszy dopływ mater jałów
z terenu, oraz "Od@wiemżenie" tych materjałów; w sensie Tak
ujęcia przesyłanych materjałów i wiadomości, jak i źródeł ich
otrzymywania,
VI. Trudności i prośby.

VL. Sgrawx budżetowe.
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- T-

VIII.

Zamierzenia

na

przyszłość.,

W najbliższym miesiącuzpogłgbienie pracy przez
pełne wykorzystanie otrzymywanych materjałów ze sreorganizowa=
nej sieci.

IX. Współpraca z TOMASZEWSKIMI,
Przesyłka korespondencji za pośrednictwem TgMA=
SZEWSKICH odbywa się bez przeszkód.,
X.Współpraca ze STANISŁAWSKINI.
W dalszym ciągu.współpraca ze STANISŁAWSKIMI
intensywna,wzajemna i przyjacielska. Dzięki pośrednictwu STA=
NISŁAWSKICH - pocztę z Kurytyby i z S86 Paulo otrzymywałem w
okresie sprawozdawczym 2 razy na tydzień,na drugi dzień po
wysłaniu. W tych samych odstępach czasu jest możliwe wysyła=
nie do agentur poczty Placówki, Komunikacja do Porto Alegre
jest do wykorzystania każdej chwili,jeśli będziemy ją chcieli
wykorzystac. W Sfo Paulo kontaktowym ze strony STANISEANSKICH
jest Mr.DAVIS,
%
Kontakty z łącznikowym w Rio de Janeiro Aadal
bardzo częste. Wymiana materjałów wzajemna. STANISŁAWSCY ed=
dali do naszej dyspozycji swoje laboratorjum kopji fotograficz=
nych .
1 j
XI, Różne.
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