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16h reperkus je w Bresylji.
0d dłuższego ouai wśród rediosłuchaczy=Polaków, zamieszkałych w Bra-

zylji duże zaniepokojenie wywołuję audycje nadawanę przez radiostację
w Montevideo na fali 25,50.
Audycje i». dobrze słyszane w Brezylji, поневолив; ześ w jej południo=
wych stanach= w których zamieszkuje gros emigrantów pol&kich~ przekszteł
city sig w jeune. propagande prosowieckę i antypolską.
W programie ogólnym, nadewanym po hiszpańsku, гафіозбасів Montevideo
whes lansuje nieprzychylne dla Polski wiadomości, zaczęrpnięte ze źródeł sowieckich.
Tek nprz. w dniu 13 stycznie rb.z rediostacji w -Monteyideo “піу-ящо
audycję w języku hiszpańskim, zaanonsowenę przez spekkera jako "głos
wolnych narodów słowiańskich",
W audycji tej pierwszy występił jugosłowianin, drugi czech, obaj= sła=
więc czyny i bohaterstwo по?“ sowieckich,.

Jako trzeci występił polak niewymieniony z nezwiska), który w łamamym języku hiszpańskim wygłosił krótkie przemówienie, dowodzęc, źe
"mimo wysiłków polskiej .reskcji dzień wyzwolenia Narodu Polskiego pod
przewodem legalnego rzędu polskiego w Lublinie jest blizkiwobec rozpoczętoj wielkiej ofenzywy sowieckiej ne froncie polskim". Pod koniec
przemówienie wezwał wszystkich patrjotyornie myslgeych polakow do zjed—
noczerńia się wokół legalnego rzędu w Lublinie.
Niezależnie od tych codzionnych audycji w jezyku hiszperiskim radiostacja w Montevideo nadaje res na tydzień w miedźielę audycję w jezyku pohlün pod nazwę НОВА POLACA, Program polski emitowany jest

па fali 25,30

od godz. 19,30 do 20.30 ( czas brazylijski).

Ta. GODZINA POLBKA' z Montevideo jest specjalnie słuchana przez Polaków,
zdwieczkałych w Paranie i innych skupieniach emigrecji polskiej w Bra~
żylji. Z. punietw więc widzenia propagandowego ma doniosłe znaczenie dla
- ogółu Polaków w Aneryce Południowej.
yummy, 3 wstej: GODZINIEPOLSKIEJ lansowane sę tendencyjne wiadomości
o "rzędzie lubelskim) podawano w tonie - mee dlań przychylnym,
Próby pod tym wzglodem wysno ohnnkteryatyoan. jest audycja słyszana
z Montevideo dnie 1h stycznia rb. o godz.19.50 (czas brazylijski) na
fali 25,30 :apoﬂædzim jako GODZINA POLSKA, W części podanej po
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~polskii zako/unikowano:
&)wiadomość o odbytym w ubiegłę niedzielę otwaróiu DOMU POLSKIEGO
w Montevideo, zaznaczejęc, że na uroczystości obecni byli: poseł
H.P. w Buenos Aires min. Mirosław Arciszewski, poseł R.P. w MonteYidec- min.Rozwedowski, jak i wielu innych przedstawicieli kolonji
polskiej w Argentynie i Urugwaju;
“b) wiadomości o czynach bojowych wojska polskiego w Eolandji (zdobycie
Bredy i innych miejscowosci) i we Woszech;
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Wójsko to jest doskonele zorganizowane
W dejszym ciggu speaker głosił:
„W części Polski, wyzwolonej zpod jarzme niemieckiego і znajdujęcej
się pod administrację rzędu polskiego w Lublinie, Życie polskie
ehm
„powraca do normy. - /
Otwarto wiele zakłedów rękodzielniezych i rzemieślniczych, wznowiło
swoję działalność szkolnictwo: wyższe, średnie i niższej nowe gospodarstwa , utworzone z rosparcelowanych majątków obszarniczych,
objęli już bezrolni do niedawna komornicy lub mełorolni, którzy na
niewycterozejących i zbyt małych gospodarstwach jedno i dwumorgowych
>
jeszcze niedmwno cierpieli głód i nędzę."

4): пазбертів sposker powiedział:

Jak widsé z powyższego forma audycji Obliczona jest na zdezorjentowanie
słuchaczy przy pomocy zestawionia różnych wiadomości z dwóch obozów. życia
polskiego, zawsze jednak z podkreśleniem poczynań rządu lubelskiego, znalesé mogących posłuch i uznanie wsród licznej rzeszy emigrantów polskich
w Angryce Łecińskiej.( Podkreślenie w audycji radiowej fektu, is dewni
besrolni i małorolmi usyskali przydziały ziemi, z natury rzeczy stanowi
argument, silnię przemawiejęcy do wozu kolonistów polskich w Ameryce
_ Begińskiej, którzy wyruszyli za Ocean в powodu ni mokności wyżywienie swo4
/ich rodzin na msłych gospodarstwach w Polsce).
Ta demegogiezne, pro-sowiecka i skierowana przeciw legalnym władzom polskim orez integrelności Poństwe Polskiego robote me jednak i inny specjalny

Osoba tego mg%A УНОЛОІКА jest dobrze znana w Brazylji«
się na miejscowym grunńcie' w г.108%»
Po raz pierwszy po
Jak cię okuzeło WŁADYSŁAW WÓJOIK zbiegł ze stetku szkolnego"LNÓW", który
.
S
CP
tu zewinęł właśmie w tym czasie,

Ucieczka WÓJCIKA była zwykłę dezercję. WÓJGIK bowiem odbywał przeszkolenie
ne st.5 LNÓOW"jako marynarz wysłany na teń statek wraz z drugim szerogowcem
przez Polskę Marynarkę Wojennę ( w przeciwieństwie do innych on? onkéw
załogi "LNOWA"- uczniów Morksiej Szkoły Handlowej, którzy znaleźli się ne
2.55
pokładzie statku z tytułu kontraktu handlowego).
«
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Pierwsze oparcie znelazł WÓJCIK
przedWÓJCIK
IEGO+.
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. nego w Paranie, nieżyjęcego już Dra Szymons.
stawił mu się jako gorgey дитини powoływał się na bramie udziału w

akcji I Brygady Logionów, żywo opisywał swoje wyczyny bojowe»
©"Na skutek poparcie Dra Kossobudzkiego WÓJCIK przez pewien czas pracował
- w wychodzgoym w Kurytybie piśmie postępowych bezbośnikow"ŚWIT"( dziś juz - nieistniejącym), poźniej uzyskał korespondencje do pism polskich w Sta- .
i inne) i imal się rdżnych zewodów i
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R.P. w Kurytybie, zwłeszcze końsule Miszke.
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W korespondencjach do"AMERYKA-RCHO® WOJCIK zaatakował stosunki
brazylijskie.
Usłuźni polecy, bedaty wéwerse ne siuible brazylijskiogo
Sztabu Оепегь
niedokładnie i tendencyjnie prrotfomsczyli to ertykuly, narefajge WOJCIKA,
jeko autore na szereg przykrości
groziło are&ztowenie i proges+ Było to w Gkre:le ost'ego kursu
%s zwę brazylijskiej polityki nacjorelizecyjnej. (7.1937)
. Ostrych tych
|' konsekwencji WOJCIK unikuęł, opusaczajęć -na (skutek
udzielonej mu oficjalnie
redy- Brózylję, i udając się do Argentyny ( Buenós Aires),
gdzie był urz,Pos.
Ponowńię jednak WÓJCIK wypłynęł w Brezylji w r. 191 і przez
pewien czas
"był agentem werbunkowym do Wójske Polskiego w Ponta Grossa
( Parana),
», Poniewai
to nie dawało m: podstaw d6 egzystencji,
WÓJCIK na
~w
gaesie
ko
by
s
anglikemi, udzielając informacji miejsce
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lnie nazywało się, że Wójcik prowedzi w Ponte Grossa Słucję Zborną
ochotni'dw do W,P+ - Ponadto -na skutek polecenie z Winist.
Spraw Фарг.
wiał powierzone "prace zlecone", otrzymuje za Obie, funkcje miesięcz
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Ро utworzeniu Foselstwe R.P, w Montevideo WÓJCIK żostał
powołany tem na
stenoWisko urzędnika kontróktowego, któręto funkcję dotychóz
as sprawuje,
zajmując sig spréewami presowemi, rediowemi i propezandowemiw
ogóle.
Po wyjeździe z Brazylji do Montevideo WÓJÓIK nadal utrzymuje
kontakty z
. licznymi Polakami wBrazylji, Dodać trzeba, ke jest on ożeniony
z brezylijkę polskiego pochodzenia ( z kolonji GUAJUVIRA), z Etórę ma syna
( obec~
nie w wieku lat 18-19),
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W cięgu wieloletniego pobytu w Brezylji WŁADYSŁAW WÓJCIK
( l6t ox.
det
sig posnad jako ezłowiek zdecydowanyćh. przekonań radykalnych,
głoszący haste lewicowo-chłopskie. Przekońenich tym dawał wyrez w występi
eniech / мА:
publicznych iw prasie, Ze wzglodów oportunistycznych często dostosow
ywał
się do wymegańpism, w których współpracował dla osobistej
korzyści czy
reklamy, W ostatnich latech pisywał do "POLSKI WALCZĄCEJ"(
gdy był kisrow= з
nikiem stacji zbornej dla ochotnikdw do WsP.w Ponts Grossa),
do "Niczalef-

my): EURJERA POLSKIEGO w Argentynie"( w którym prowadził kronikę brezylijskę) i w.in.
S
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Ne gruncie Montevideo majéywioj interesuje się GOSZINĄ POLSKĄ . Cytowana
. . wyżej
z dnia ll bym. była nietylko przezeń zredagowane, ale nawet
- 1 / przezeńosobiście wygłoszona ( liczni znajomi Vornali go po głosie).

Jest wysoce charakterystyczne, ke WOJCIK dobrze zdaje sobie sprawę z prowedzonej przezeń akcji świadomego sprzyjeni Lublinowi.
W lidcię do znajomego dziennikarza w Kurytybie pisał on
iż napotyka
ne trudności w
( głównie ze strony postowej Rozwadowskiej), że nie
ma wielkiego miru wMontevideo; gdyż" Lublin zarzuca mu, że jest urzędnikiem
- (2
mymi
clegos
zaß ma pretersje, ie zemeig stelfuje klike żab-1<% rzęduTLS
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Wobec tych "trudności" WÓJCIK zdaje się szukaćsprzymierzeńców zietylko
wśród zwykłych swoich znajomych w Brezylji, ale i werdd urzędników komsularnych R,P., których uweśa za ludzi z nim jednomyślnych.

