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uzupełniający w sprawie
b. majors lotn. Armji Polskiej Kazimierza KUBALI
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Jek meldowatem w raporcie z dnia 2 maja 19h r. (L.dz„ß9/M4)‚
podczas ostatniego swego pobytu w S. Paulo nawięzefem z KUBALĄ osobisty
kontakt i wyrazilem zgod? na pozostewanie z nim w korespondencji.
W dniu dzisiejszym otrzymełem pierwszy list KUBALI( ~oryginek

zifgczam )?
4
W liście tym KUBALA daje charakterystyk]: rosjanina W. Ostołopoff'a

który pośredniczyl między nim a wysł&nnikiem sowieckiego posza Orfowa
w sprawie propozycji wstjpienia KUBALT do‘utwortonych-piipz Sowiety formacji
olskich.
te
Z relacji tych wynika, że W. OSTAŁOPOFF ( syn edmirsłe rosyjskiez zawodu adwokatem. W czasie rewolucji bolszewickiej. był дожив?
większego oddzielu partyzantów, walczących z czerwonymi.
s
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Obecnie mieszkk stale w S. Paulo. Z Komitetu Patrjarchelnej

.
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Чех-Іст. Moskiewskiej wycofeł się, gdyż zbyt wiele kosztowało go to czasu

ù

pieniędzy.OstaZopoff jest człowiekiem w podeszłym wieku, schor weny.
Werdd swoich cieszy się dużem›powaźaniem.
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Wpływ

W stosunku do spraw polskich OsteXopoff me podkreśląd, iż najwigkszg zbrodniarkg w Rosji w XVIII w. była Katarzyna W., ona bowiem wykopała nienawidć pomiędzy nerodami polskim a rosyjskim, doprpmadzajgc do

rozbioru Polski.
Z drugiej jednak strony Osta#opoff ślepo wierzy w Stalina i uważa
jego pociągnięcie dotyczące Polski za najzupełniej słuszne i sprawiedliwe.
apytany, co, sadzi o wymordowaniu oficerów polskich w Katyniu,
Ostałopoff oświadczyT, Ze dla Stalina skazanie na śmierc nawet 10 miljonow ludzi dle dobra Rosji jest niczem, ale co do tej sprewy nie widei
słuszności takiego zarządzenie.

W S. Paulo Ostełopoff jest przemysłowcem -chemikiem. Stąd znajomość z nim Kubali. Zona Osteropoffa ma być Polkę z pochodzenia.

bsobiste.

W drugiej części listu KUBALA porusze wyłęcznie Swoje sprewy

Proponuje wykorzystać jego fachowe kwalifikacje dla kraju.
Twierdzi, że od najwcześniejszej młodości zdradzał zamiłowanie do
zi ee, „SSW,... hauki. Po wojnie 1920 r. i po ukończeniu uniwersytetu w Krakowie i Lwowie, /
pracował wyłpcznie w służbach techn.-lotniczych, by módz dalej się kształcić
Obeg i wstręt
był& mu zawsze ambicja posiedenie władzy, t.j.
Przydział..
innymi i politykowenia.
Wiele lat spędzi] w leboratorjach chemiczno-farmaceutycznych i
boteniczynch, precująć w tym zakresie w Austrji, Frencji i w Polsce.
AF
виїмці? naukowe podstawy, mogłby sise katwo nauczyć wyrobu
penicyliny- hajsiliejszego środka lekarskiego przeciw bakterjom.
"l
_. Ewraca się z prośba
o ułatwienie mu. odbycia bezpł&tnej praktyki
w laboratorjach brezylijskich i podkreśla, źe danie mu możności zapoznania
się z fabrykaeja penicyliny mogłoby przynieść olbrzymie korzyści w kraju
w Skojiseniterne), przyczym zobowiązuje się do bezinteresownej pracy
w Polsce przy zöTni'zawmiu produkcji tego nadzwyczajnego wynalazku chemji

... 10ly

lekarskiej.
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Rua Javahes,

208.

zwiąmu à naszą омивати rozmową,. w które; miałem przyjemność

Жадан,] Pana poznać, 'ehciarbym zrobić pewne sprostowanie dotyczące
газову posredniczqoej między mag a danym gosciem ze. wschodt.
4
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"Ojciec jego był ahimlem. On'adwokaten, pégniej'w czasic rewo- *.
lnu,-11 dowódcą większero oddziału partyzantów walczących z czerwonymi,
mitetu Gerkiewnego w, 3.P. j@ź się wycofał, bo go to dużo kosz-.
towało czasu i pieniędzy, & mis on jest biedny, stary i chory.

wśrod swoich bardzo poważany i wszystkim znany,
„'
% Jeśli chodzi o jego stosunek do spraw. polskich to zawsze podkreśla, że na,]większą zbrodniarką w Rosji w w.XVIII byłe Katarzyna W., -.
жж przez to, że wykopała nienawiść między nami a ich narodem, doprowadzając do rozbioru Polski. Z drugiej strony jednak ślepo wierzy
w 'Stalina i uważa, Ze jego pociągnięcia dotyczące naszego kraju są
- najzupezniej szuszne i sprawiedliwe, Zapytany, co sądzi.owymordowaniu oficerów naszych, mówił, że dla Stalina skazanie na śmierć
nawet 10 miljonów ludzi dla dobra Rosji jest niczem, ale'co do tej
sprawy to nie Widzi słuszności takiego zarządzenia.,
Poznarem go jako chemika-przemysłowca, Zona jego: jest Polką., :
Widząc u Sz.Pana życzliwe zainteresowanie się moją osobą розwelam: Sobie
poddać PAnu pewną myśl wykorzystania mej osoby
dla Kraju, jeśli naturalnie posiadane znajomości pombgłyby do ягеа -

lizowania mej propozycji.,
04 najwcześniejszej młodości lubiałem się пеніс Po wojnie 19201".

i po ukończeniu uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie pracowałem /
*
wyłącznie w służbach techn,-lotniczych by módz się dAlej kształcić. %
з
Auble ja posiadania wredzy t.]. dowodzenie innymi jak i. politykowania była mi zawsze obcą lvlscrętnq. W laboratorjach chemiezno=
farmaceutycznych i botanicznych spędziłem wiele lat, pracując w
Austrji, we Francji i w Polsce.
Mając naukowe podstawy, mógłbym się
nauczyć wyrobu penicyliny, która jest dotychczas najsilniejszym środkiem lekarskim przeciw bakteryjnym - jeśliby laboratorja braz. ozwollłyby mi na bezpłatne odbycie praktyki.
Dotąd tut. produkcje penicyliny odbywa się wyłącznie w celach

Immanitarnych a nie w handlowych, Dostarczają ją chorym za darmo
& produkcję finansuje zdaja się, że rząd brazylijski.
Gdyby Ambasada Polska mogłe wyprosić w odpowiednich sferach
' pozwolenie na wyksztarcenie ze względów humanitarnych jednego z chaniżków fOlSIdch w produkcji penicyliny, podkteślejąc konieczność
przyjście z-pórocą sanitarną Polsce w ten właśnie sposób,. kraj nasz
z tego wielką korzyść w przyszłości; Jabym "się zobowiązał

naturalnie do bezinteresownej pracy w kraju przy zorganizowaniu produke Ji tego nadzwyczajnego wynalazki clem ji Tekarskiej.
s Sciskam dłon i proszę peniętać o finie, K,

/-/ K.Kubala
Ukłony załączam dla"D. 'Eeicherdts. …hozonlowsklevo

