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Aan ACD : 
Inge;fen ter 
men op kaart 

orienta ·tie. Zijn de i n ai·t dossie~oorkomende 
gebrach·l:; ? I k zie he ·t stempe.l'GJe )~ niet. 

GIL ~ ·{.. 2.481f 
00.35564 in dit O.D. voegen. Opleggen. C VI1I 6-VII-4öif 

5. Ingezien in verband met CO ~·1 'f39. Opleggen. C VIII 8.1 .49 
4. Gezien in verband met CO 53822.Geen actie genomen en ~een 

connectie ontdekt. 
Afdeling C/I,21 Februari 1949. U 

5. CO 51739 bijvoegen. Daa rna aan mij terllg s .v.p. 
25.2.49 

c 10 lJ 
Ingezien. 
CO 51739 invoegen. 6. 26.3.49 

7. Ingezien in verband met CO 62572. ~oo~~. Opleggen. 
C VIII 31.5.49 

ó'. ~ ~ ~a- ~ "_ ......... -.....~ ....... ..t: Co & 6' Votj . f---.:o ---..s:n~.t 
~ ..u-o ~ c.....:... ~ ~-.!:>. ~- ~ó' . ? .. ;-

na-

3· l&.-~~ ~~. ~ . Cuu.z: . L . S' . ''f'- l;u . ~ ) 
/Cl . ~.fa. J'~ ./?.J'/6, cf'<J~J'.e.-.., .?;) 0 ~ ~~ ~&Z, /f~-:IV/>· 
1; ~ ~ èZ-ç /..l <:PeP/? e vvz. , 6/J-/rz. er · "v~ 

/
• /l- 11 . A . . .? M " _. <"Á./J'l4} 
"~~~- /() 4>~ • .../r~.,..:..~/fbd'~ /' 

tJ-1./ I!Jh'1 ~ ~ ~ ~~--~-'~- H/a_eJ> '3~ 
, v -- - y-- r .,~.--;.........té '!1./J- $-,t. /JI ~ -.. t:J-e, /~ 6' 6>"1 <! v'L y AJ /0'/J'C ~~~~~t!'v'Cff -

14 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgevoegd. juni '70 • 
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a::Lr~ -\·olgt: Xu .. Lc.lt: 

/,,<. t;<' !Ir •r ;tj r: yltlni .. 
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wn :til II :n .w•o; obo uilq :e k 

~r;r;~~~~-~~ j1~~ ~:~':}n,l.,~~!~ ~-~ 
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11 _\' z r nd:d .. ów mi~zka- !I 
,,. L1eue pt~tte: p GA ZETA f Ci.SKh 

~ u ;: Ja nuari :15? . 
njr na fundu$: ,.r.n:f- 11 

o l .~kirj", gdy: jul to pis p 
klóre pis:c prarvd~ o Pol rnoc mmq •umr. r>o Ja"· przy 
Ludowc; i J.:omekwtnl- slnwir glasi .. nrl zinrnlm du 
wy.,l~pujt w obronie Oj- ziarnl.:a - u:hiua sir miar .. 

"41 i jej riem nr1rl v#~l..,I;,Q~-:;;;;;;;;:;.:;:~;:=;:--tt 
1q . .,Gaufn Pnlskn" pro-
:i ninlrurl:onq wnll.:r o 
IJmanie PoJ.:oju". 

elnik ,.Gazety Pol-
" l': okr~gu Mon~ pisze: 

• opraw1e 
w S.lai 1, lr.16r~ ulecy

•kcJ4 mon zniwec:zyé Ie pla
wyouwa haolo l.zw . ,.zjedno
norodowet~o' ·. 

·er Van Houtie dwultrotnie 
I w delr. laro CJI. ie hczy na 
p11111 >e>eJ•h•lyc:zneJ . PartJa 

nac11luem '" vch cz lonltów nif! 
olraCIC '" )Ch wplvwów w 

F.G.T.B lormaln1e i 
wypowiada oiç za obron~ 

yhqi robotmil;6w. Jednaue 
· nawet w inlerpel•cii w 

eltlaracji noweao rz,du w 
oocjaliotyczna parlta Bel 

1U wyjaif11m ta przyczyn po-
. IIÇ . z hid)m dn1em •Y· 

Bel~ ii. Partta 11 un ik• 
en ia falr.lu, ie po hl~ ka przy-

wojennvc:h 1 podporz,dlr.owa 
tmperializmowi amer vlt•nslti.,._ 
powodem poa•rozaJ.,:"io IIÇ 

bela 11olr.leJ .kluy robotrti-

Na fundusz obrony 

· "Ga:ctty Polakiej" 
RAPACZ Jan, ~l;uci-

nelle 50 fr.b. 
\\'OZ~Y J. Gilly 50 fr .b. 
Odd.z. ZPP. Seraing 400 fr.b. 
ST AR.CZEWSKA, -

Schaerbeck 60 fr .b. 
ED~.\RZ ~L ~ega •o fr.b. 

PARAMUSZCZAK K; 
Bruxelles 50 fr.b. 

OI.RABEK Stanisla"· 
Quaregnon 20 fr.b. 

ZA.JCER. Licge 50 fr.b 
7.ga. Gilly 100 fr.b. 

RAZEM 810 fr.b. 
Poprzednia lista 1.360 fr.b. 
Do dnia dzisiej-

uego 2.170 fr.b. 

S~ROSTOWANIE 

W oobotnim numene .. G.P." 1 

dnia 12 atyan1a omytkowo rottalo 
podane, ie ob. Barna Wo,e1ech 
z W u111es zlozyt na fundUJz .. G.P." 
tu~ 20 fr b. F aklyani• detyt 011 

l.wot' w wysokok• 80 lr .b . u ai· 
n~<JIZY'ft protlujemy. 

Ws:z:elkie sumy ofiqrowant na 

Fundusz Obronr ,.Gnaty . rol-
5kiej" uproszo si' pr:z:esytoé na 
konto cztlr.owa- HeltM Wir

e.c.~.-

De ·;.2,~~eta To.UJl::a -;.rerkeo:r-b i.n :ê:i,n:;.nc:i.ële 
moe:iJ.ijkh.:;den e·n vra,s.gt s-0ev.n ~J:i.j do J.ozers. 
Steun schonk reeds: 

__.I HJ.C:?AC'Z: .Jan J-IIarc:inc:Lle 

STP .. E:CZ?;V-SXJ.\~ :3che,erbe-e1( 

-- BEDHLRZ~ JYl. to JJ"._ük 

..-- PAB.AliiUSZCZJLK? TC te Ilr-ussel 

~ OGRADEIC~ StanisJ.aw "ce Quaregnon 

,~ __...~ ZAJ'CERt te :Lui1t 

, .. K Ozg,'l ~ Gilly 

Totaal~ 

vorj_ge 1:Ljs"G: 

to.taal: 

50 Jjt> fi) ·~ 

50 ~B () i'1; .) 

<~00 }je fl~ ~ 

50 Bcfr? 

4-0 Bofl""~~, 

50 B,fr., 

20 Bofr_, 

50 Bofr., 
100 B.,fro 

1360 B_.fr" 

21'70 :B.fr., _ ............ -~·---.-_..-·----·_.._,....... _ _,_ __ ~·-
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'"· -~ ·. ; e . ,· RAPPORT: ~~r.. . ~- . 
VAN: KA.RA ". 5J.1 • .n, 

AAN : H • c . ~ !,: ~" ~ ( ~, I I 7 ) . ·' .. L; 
NO. : E 1316 Î ( _. ··---· 
ONDERWERP: Uitwijzing van 13 Polen uit Enge and.l'~ ...,... 

(c .~AL~ 
Naar aanleiding van Uw 112535 d.d. 3-7-51 dÓet SARD I NÉ ons 
hierbij toekomen de gegevens, betreffende de 13 Polen in 
questie. Er bestaat nog twijfel of betrokkenen uit Engeland 
zullen worden gewezen, aangezien de Poolse regering zich nog 
niet bereid heeft verklaard hen als Polen te accepteren~ Er 
is derhalve nog geen officiële verklar~ing over deze aangele
genheid gedaan; SARDINE verzoekt ons derhalve de onderstaande 
gegevens streng vertrouwelijk te willen behandelen. 

Naam: 

PACZEK , 
Jan • 

Datum van 
geboorte: 
9-1-1921 

Beroep: 

Waiter 

Opmerkingen: 

P .P. S . (Polish 
Socialist Party). 

r . JANISZEWSKI, 
Konrad 

15-8-1905 Wai ter. (Ex
Polish Duexi
eme Bureau Of
ficer) 

1. Polish Emigre 
Intelligence Ser
vice. 2. General 
ANDERS. 3. Emigre 
political organi-

--V KORWIN-SWIDERSKI, 
Janusz 
GRABOWSKI, 
Henryk 

/ SLIWA, 
Pawel 

~ MEISELS, 
Maurycy 

r" SKALEC, 
Jozef 

,.... RAJDUR, 
Stalilis1aw 

'/.... BAJAN, 
Piotr 

sations. 
27-6-1913 Teacher of Assisted 

5-7-1908 
French (spiv) JANISZEWSKI. 
Hotel handyman Polish Emigre In
(Ex Polish Se- telligence Service 
curi ty Officer) 

18-10-1901 Cafe propria- P.R.C. Records. 
tor (Ex-Polish 
Regular Army 
Ltd. - M.B.E.) 

19-10-1904 Commercial tra- P.R.C. Records. 
veller in sta-

10-9-1918 

8-4-1905 

tionery. 

Labourer in 
Manchester 

P.R.C. Technicàl 
course. 

Chairman of the 
Mid1and Branch 
of Polish Uni
on of Craftsmen 
& Workers (at 
Manchester). 

l. Emigre Trade 
Unions. 2. S.P.K. 
(Ex-Combatants 
Association). 3. 
League of Inde
pendenee (pro 
PILUDZKI). 4. Po
lish Shadow Go
vernment. 

lG-8-1906 Owner of pho- P.P.S. (Polish 
tographic ate- Socialist Partij). 
lier. 



/2/ 

Naam: 

/ f SCHIRMER, 
Wladyslaw 

/ I BONAR, 
Tomasz 

~ ( NOWAK, 
Mieczyslaw Henryk 

6-9-1951. 

Datum van Beroep: 
geboorte: 
23-11-1906 Spiv (Ex-2nd Lt. 

' Polish Army). 

Opmerkingen: 

l. S .N. 
2. S.P.K. 
3. General 

13-12~1910 Glass-blower trai-Various military 
nee (Ex-Captain & airforce objec-

6-2-1910 . 

Polish Army) tives in Cam
bridge area. , 

Assistant 'Manager 
of Residential 
Hostel at Conven
try. 

Vanous military 
and industrial 
objectives in 
Conventry area. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definit ieve opberging in te vullen) . 
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Afd. jSect.: <!. t/ 1/ Dat.: J / tY. Ç /. Par.: I= 
Interne aanwijzingen A C D. 
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VERTROUWELIJK 

t>cf. 13 - - t . ~ 
~~.z Jl - ;;r ..ZM' L1!;.2.fd..-~l~~ 

~~-,8 UI. 195\b 
Datum: 

Betreft: Communistische agitatie en activiteit onder de in 
West-Duitsland verblijvende Polen. 

- " j Van communistische zijde wordt de laatste tijd in West-Duits
land kenlijk veel aandacht geschonken aan de in gebieden van de 
Bondsrepubliek wonende personen van Poolse of voormalig Eoolse 
nationaliteit. In West-Duitsland, meer speciaal in het Roerge
bied, wonen en werken grote groepen Polen die door de Duitsers 
in het algemeen als "Volkspolen" worden aangeduid. Velen van hen 
verblijven reeds jaren in dat gebièd en word"en als ijverig en 
betrouwbaar gekenschetst. Ten gevolge van de oorlog en de daarop 
gevolgde bezetting van Polen door de Russen werd hun aantal in 
West Duitsland nog aanmerkelijk vergroot. Sinds vele ~jaren be
staat in W.Dld de zgn Poolse Bond, waarin alle in dat ebied ver
blijvende mannen en vrouwen van Poolse afstamming zij opgenomen. 
Men schat hun aantal op ca 200~00. Deze bond behartigt en be
handelt alle vraagstukken en b~langen der aangeslotenen, zowel 
tegenover particulieren als bij overheidsinstanties. Aanvanke
lijk was deze bond, en waren meer in het bijzonder de leiding
gevende personen daarin, vóór alles trouw aan het vooroorlogse 
Poolse regiem, en daar zij voor het merendeel R.K. zijn ook 
trouw aan die kerk. De voorzitter van de Poolse Bond, Mfchaël 

Y t ut-/ Weselowski, stond bekend als een overtuigd anti-communist. Sinds 
1947 wordt die bond echter getnfiltreerd door zich als Volkspolen 
aandienende personen, die in werkelijkheid communistische agen
ten blijken te zijn. Deze hebben zich meester weten te maken van 
diverse sleutelposities in die bond, waarbij zij gesteund werden 
door het destijds te Dusseldorf gevestigde Poolse Consulaat Ge
neraal. In verband met ontoelaatbare communistische activiteit 
zou dit consulaat inmiddels door de bezettingsautoriteiten zijn 
gesloten en het personeel naar Eolen~tgewezen. De werkzaamheden 
van dit consulaat zouden thans, zelfs in uitgebreider vorm, wor
den voortgezet door de Duitse afd. van het Poolse Rode Kruis te 

/
Dusseldorf. Aan het hoofd hiervan staat de Poolse onderdaan 

/ 1 y/L DROZDZ, wonende te Dusseldorf. Plaatsvervanger van Drozdz is een 
/ ' fL.. / zekere Magdziarz, eveneens van Poolse nationaliteit. Deze laatste 

0 zou zich tot voor kort in Frankrijk hebben bevonden, waar hij 
zich met geheime communistische acties zou hebben bezig gehouden 
en deswege uit dat land zijn uitgewezen. Ook hij zou thans in 
Dusseldorf wonen. Na gedwongen aftreden van genoemde voorzitter 
Weselowski wordt deze functie in de Poolse Bond thans vervuld 

.A 0JL- /l / door Stanislaus Paszkowiak, met als plaatsvervanger Josef Pawlak, 
beiden van Poolse nationaliteit en communist. Door de Poolse 

./t ..... /Bond wordt een eigen dagblad uitgegeven, genaamd "Glos Polski", 
""' , .. /waarvan hoofdredacteur is de communist August Wagn!!!, wonende ·te 
/ l 0 _ 1 Bochum. Een der medewerkers is de communist Marian Grajewski, . · . 

o1 die tevens de functie van "schoolraad" vervult in de Poolse Bond. 
De in W-Dld aanwezige Poolse scholen staan onder zijn toezicht 
en worden door hem kosteloos van comm. lectuur en leerboeken 
voorzien. Hij is voorts belast met de organisatie van de Poolse 
spraakkunst in W-Dld en woonachtig te Bochum. Met de organisatie 
van de Poolse vrouwenbeweging naar communistische trant houdt . 

~ ''j. j zich bezig Stanislawa Tomszak; deze vrouw is een Eoolse en woont 
' te Dusseldorr-of Bochum. Zij is overtuigd communiste en zou als 

agente werkzaam zijn. Door voorm. functionarissen van de Poolse l Bond worden pogingen gedaan7door het organiseren van een soort 
afweerdienst de invle~ van het communisme onder de Polen~ 
W-Dld tegeb te ga~ - ifEZIE~ 
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RA.PeORT 
Van: KA- R . A. 
Aan: Hoofd C(C8) 
•1ifo. D 138. 

OP KAART 

ACD/ 'J C 
DAT: ;..; ...,..; 
PAR: ~~ --

db· ~ J;(.2 

O)..Z3rf-aj-<.I'J 
~~2 7 FEB. 195; .} '/.u' 

'j 1.3?- .1/ .. H'. 

ACD/ b o/ .3~3- 1 
· /t' of I>.·> t~~6.~3t 

OND2P..' RP: Poolse Piloten • .,_;:;~~~~« 

. é' ~ 
In a_ntwoord op C8' s rapporten No . 99331 dél . 21-1 2-50 en 
dil. 6-2-51 , doet ZiVARTJAN ons bijgaande lijst en photo 's 
van d e leden der bemanning van het vliegt,J.ig der Poo lse 
Luchtvaartmaatschappij LOT toekomen. Dit vliegtuig vliegt 
tussen Warschau en Kopenhagen(vliegveld Kastrup ). 
Op 24- 10- 50 begon de Maatschappij LOT naar Kastrup te 
vliegen vo l gens de winterdienstregeling . Overeenkomstig 
deze dienstregeling arriveerde he t vliegt u ig iedere 
Dinsdag om 11.50 u. uit Warschau en keerde het dezelfde 
dag om 13.30 t erug en ~nam het iedere Donderdag om 13.30u. 
aan om om 18 .15 weer te vertrekken . 
i'nans is deze dienstregeling als volgt 
Dinsdag aankomst ll.50u., vertrek 

Donderdag " 15 • 30u. , v>3rtrek 

gewijzi_zd: 
op dezelfde dag om 

13.30u. 
op Vrijdag om 12.30u. 

Op de dag, dat de nieuve wint erdienstre gelin~ in werking trad, 
nam}ë9n burger, die als A. zal worden aangeduid, het volgende 
voofval waar op het vliegveld Kastrup. Toen het Poolse 
vliegtuig op 24-10~50 om 11.50 arriveerde, stond een auto 
vande Russische Legatie, voorzien van het nummerbord 
K. 2)316, buiten het vliegveld geparkeerd. Nadat het Poolse 
vlie gtuig geland was, kwamen 3 leden der bemanning de passa
gi ershall binnen en gingen er aan een tafeltje zitten . A. 
~ing aan een tafeltje in de nabijheid zitten en nam waar , 
dat 66n der 3 Poolse piloten - volgens de lijst ~erd deze 
nader~and geident ificeerd als Michael MORCDTOVVSKI - met de 
chauffeur van de· auto van de Russische Legatie sprak. A., die 
Russisch verstaat, hoorde nu M. tegen de Rus zeggen, à at h ij 
acht er M. moest gaan staan. De Rus zei iets, dat A. niet 
verstond, maar ging acht er M. staan. De Rus nam toen een 
enveloppe aan, die M. hem overhandigde en stak die i.n zijn 
zak. Toen ging hij naar oo auto, die bui ten stond en reed 
Yveg. 
Men merke hierbij op, dat dit M's eerste vluch t naar 
Denemarken was , daar hij pas ± 3 neken in dienst was bij de 
LOT. De chauffeur van de auto van d3 Russische Legatie werël 
niet ge identificeerd. 
Ondanks het feit, dat de Poolse leden der bem~nning talrijke 
malen werden geobserveerd , is het niet moge lijk gewe est 
na te gaan, of er nog meer cont~ct heeft plaats gehad tussen 
de Polen en personen van d e Russische Legatie. 

27-2-51, H 
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LIST WITH Cl~RACTERIZATION OF THE FLYING STAFF IN THE 

POI,ISH AVIATION COMPANY. "LOT" • 

..---/ BAKAYACZ , Jan, 1JZJ 11 o/jtUj 
Narkiewieze 14.1.15 I 
l st. pilot. 

\ 

\ 

/ I BESTECKI, Bolestaw, 
Lwew 19 .11.08, 
radio-operator 

~ 

• 
BIEP~ACKI, Jerzy, 
Warsaw 17.9.23, 
mechanician. 

~ BORSZEVv'SKI, 7-ygmunt, 
Berlin 8.5.18, 

__.. , 

• __j 

2nd. pilot. 

BUCZKOWSKI, Marian, 
Dworszowice 14.8.19, 
2nd. pilot. 

BUFJI.LA, Helena, 
Ilzo 1.2.29; . 
stewardess • 

CYMERWUlli, Mickal, 
Bokch6nr 22.7.21, 
mechanician. 

~~ CZOCHARA, Edward, 
Nienadowka 20.10.29, 
radio-telegraphist. 

~ DABROWSKI, Ryszard, 
Lubonia 1.2.20, 
lst pilot. 

R.A.F. officer during the war. Activa par
ty-member. 

R.A.F. officer during the war. Party-mem
ber. 

Communist and UB-informer. Dangerous pro
letarian. 

Reliable party-member. 

Party-member (unreliable and of no impor
tance). 

Dangerous communist and UB-informer. Is 
leaving for Sofia as a representative for 
L.O.T. 

Party-member .. 



• 

• 

/ DRZEWICKI, Eugeniusz, 
Poland 18 .11.26, 
pilot. 

~ EICKST.tEDT, Jan, 
Budzyn 1.10.10, 
lst pilot. 

"_ GAWEL, Josef, 
Warsaw 28.7.12, 
mechanician. 

..,.,-- GONTOWSKI, Stanislaw, 
Krzemieniec 17.5.20, 
navigator • 

/ GRABOWSKI, Marian, 
Piotrk6w 2.2.20, 
lst pilot. 

~( GRAJEK, Stefan, 
Poznan 1.9.26, 
radio-operator. 

~ GRUZLA, Franciszek, 
Wola-Rad~iszowska 10.9.08, 
radio-operator. 

/ f 
HARENDA, Stefan, 
Gelsenkirchen 26.?.13, 
2nd pilot. 

__- HERUBIN, Zygmunt, 
Warsaw 2.5.13, 
radio-operator. 

JURGO, Kazimierz, 
Grodzisk-Maz 14.3.11, 
mechanician • 

./ KAMINSKI, Leszek Jerzy, 
Warsaw 23.12.15, 
2nd pilot. 

- 2 -

UB-informer . 

Party-member (ambitieus and cautious). 

Not party-member but·· UB-informer ( very 
suspicious). 

Active party-member and idealistic com
munist. 

UB-informer. 

Active party-member and UB-informer. 

Active party-member (of no importance). 

Idealistic communist. 

Party-member and UB-informer (suspicious 



KAPELANSKI, Kazimierz 
Jeziora Hielkie 7.2.15, 
I'adio-operator. 

_ _. KIEZELIS, Wladyslaw, 
Wilno 6.1.15, 
navigator. 

/ ' KIRSZBRAUN, Jan, 
Warsaw 21.4.18, 
pilot. 

_,..- I KON[COWNA, Halina, 
Warsaw 26.10.21, 
functionary • 

• / KOWALSKI, Roman, 
Kozmin 9.2.13, 
mechanician. 

,......( KUCZYNSKI, Stanislaw, 
Dragan6wka 9 .1. 20

7
, 

navigator. 

LAKOMY, Mieczystaw, 
Poland 12.4.11 

. / f 
LANGIEWICZ, Robert, 

• 
Piastew 17.4.30, 
radio-telegraphist • 

LEWANDOWSKI, Franciszek, 
Torun 19.9.09, 
radio-operator. 

MARKOW, Mieczystaw, 
Stanislawow 24.8.27, 
navigator. , 

...------- 1 MINIACH, Wladyslaw, 
Stara-Wies 24.12.20, 
pilot. 

- 3 -

Active party-member and UB-informer. Jew. 
Political-training in Russia. 

UB-informer. 



MISCZZAK, Stanislaw, 
~ Warsaw 16.4.15, 

pilot . 

;# MORC INOWSKI, Miehal, 
Ceniawo 17.5.22, 
navigator. 

• -
/ ( 

NADWODNY, Tadeusz , 
Wotomin 5.5.22, 
navigator • 

NIECIENGIEWCZ, Jerzy, 
Warsaw 28.9.24, 
pilot. 

NOWAK, Stefan, 
Ruda 11.8.1900, 
2nd pilot. 

/ OLES?.:KO, Jaroslaw, 
Przemysl 4.11.07, 
mechanician. 

• OZYRA, Kazimierz, 
Janow 16.12.25, 
radio-operator. 

PELKA, Wiktor, 
Wreczyca 31.7.13 
pilot. _. 

PESZEK, Genowefa, 
Fazciennes 13.5.30, 
stewardess. 

PIOTROWSKI, Zygmunt, 
Warsaw 22.1.1~ 
lst pilot. 

- 4 -

Originates from Russia where during the war he 
served in an army-division of Poles under the 
cammand of general Berlin. He arrived in Po
land 1944 where he served as a second-lieute
nant in the air-force in a squadron of night 
bombers. About 1.10•50~ he was dismissed from 
the army and joined the Polish aviation compa
ny L.O.T. He is supposed to be a communist and 
UB-informer. 

UB-informer. 

Party-merober (unreliable). 

Party-merober (daughter of a Polish-French emi
grant, who returned to Poland after the war). 

Party-member .. 



• 

/ PISZC7.EK , Stefan, 
Warsaw 8.9.10, 
mechanician . 

ROSTKOWSKI, Feliks, 
Sienno 15 .1. 92, 
director. 

/ ROSZKOWSKI, Mieczyslaw, 
Stud?ieniczne 15.2.13, 
meclj.anician. 

/ 
RUM:NIAK, Luejan, 
Lastru~e 24.10.08, 
radio-operator • 

/"""' SKIBICKI, Zaclaw, 
Torczyn 29.11.24, 
pilot. 

~ SNACKI, Wladislaw, 
Wilno 27.6.09, 
2nd pilot. 

~( STREK, Piotr, 
Mogilno 24.6.16, 
radio-operator. 

• 
/ 

STRZYZEWSKI, Stanislaw, 
Warsaw 25.4.16, 
mechanician • 

SUROWIEC, Zofia, 
La Muze 30.9.26, 
stewardess. 

SUROWIEC, Stanislaw, 
Szlatyn 14~4.22, 
pilot. 

SZUMOWSKI, Wladyslaw, 
Warsaw 14.5.16, 
2nd pilot. 

- 5 -

Communist, party-memher and UB-informer. 

Active party-memher and UB-informer. 

Party-memher. 

Communist, party-memher and UB-informer. 



' 

/ / SZYNKAREK, Antoni-Feliks, 
Herne 26.5.07, 
mechanician. 

TYLIS~KO, Henryk, 
Poznan 20.9.23, 
pilot. 

/ WIDELSKI, Stef'an, 
Lublin 8.4.06, 
pilot. 

• 
WIERZBOLOWICZ, Tadeusz, 
Warsaw 19.5.22, 
pilot. 

. ---- WISNIEWSKA , Me1ania, 
Krotaszyn, 29.12.23, 
stewardess. 

,_ , WISZNIEWSKI, Wieslaw, 
B1ach6F~ia 25.11.17, 
lst pilot 

.,...... i WNUK, Josef', 
Zolazek 10.3.16, 
pilot. 

e /f ZIOTKOWSKI, Jer7.y, 
Loniza 16.4.15, 
technician. 

- 6 -

--0--

Weak character. 

Party- member. Jew. 

Party-member (daughter of' a Polish
Franch emigrant who returned to Poland 
af' ter the war) • 

Party-member (unre1iab1e). 

Party-member. 
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No. 429-Kab.-

Bïil. J . 
V .i} FL'l' .._\.0 

BetreiTende: Pool se lectuur . 

IJ / /./J~--.:~vl . 
v·~-- Hierneven ~~~~ 

edelgestrenge ter kemlisneming en 
beschikkin6 te doen toekomen een 
rapport van de Inspecteur- rijksr ec 
cheur A - L . l!Jru.smus te r;.aastricht 
d . d . 17 Februari 1~5l , no . l054 met 2 
bijlttç;en, wa...o.rnaar ik L,j_j verwi jzing 
moge veroorloven . 

De Er~~~~-uenerau.l, 
fgd.~ur van Pol 

. ~.--, .· 

A.H .L. H. Receveur . a - g 

--------Den Heer Hoofd van de 
Bi nnenlandse Veil i gheidsd i enst, 
Javastr·.1u.t 68 , 
' s - GJ.üV..::.:lJ.H!I.G.J . 

Lw 5177 • ~000 • 1 9~9 



/ 

Aan 

No . lOC4 

Al $ verva l ~ op mlJn schr~j ve n ~ d . l? . P . f O No . 97 7, h~ b ik de ~· r 
EUEGA be l efd t e b e r i cht~ n , dat i_n he t Poo l s~ ti.i dscJir5_ft"Pol sk<:i 
i üwi at" (La Po l gne e t l e Mond·e )va n 2 . 2 . ~ 1 No . f)4 t~~e- n art~kt•ü voor-
komt , da t u-ri.i vert <:HÜ ci a ls vol a t h1idt : . 
n.Alle Polen ' woona chti r; bui t ~n a~ r-- r~nzen va n he t l and ' t ot Wt"; lk~ 
pol i t i Pke richt i ng en s t and zij ook Bop~n b~horen , wordrn v rzocht 
onde rsta~ nde vra~en int . ~1ll en ~n t e ond rt ~kene n . Dit t ~ r b~ 
s che r minç van de Ode r - I\!e isse Linie en t er·(~ n dl'l . h rbewaneninP: van 
Duitsl and , a l smecie t er;e n alle plannen va n de roall i ~( rd en me- t be 
tr kk i nk t o t de he rbewa pening . 
De l ö.nds gr enzen van Pol en zi jn na de toevo e~inp van h~ t l and , dat 
wij hebben gekre ~en bij de ove rwinning op Hitl e r- ~Iitsland , be 
ter en r e chter e;eworden .. Op dit ge b i~ d kunn~n 6 :ihill i oFn m~n sl!'l'n 
wonen. I n de a a rde hl-e rvan r ust6'n de bel."' nc1e ren van onzl!': voorvadt"' 
ren , di e dit "land bewe rkt h~bben. De Grot e Vi e r war "' n h F: t in Post
dam overeens, da t deze ver ove r de ~ebi e den a~ n Pol n moe sten wor 
den pere ven . omdat het oer oude Pools e gebiden waren en dat daéi r 
med de schande , ons door de Duitser s aa ngedaa n , zou worden uit~e -
wist. 
De Postdammer ove r eenkomst houd t de Garantie in, dat Du i tsla nd 
nooi t ue er de vr ede za l bedreigen . I n de l aa t s t e 5 j a r en hPbhen 
zich i n de ze ge-bie den on":~ v ,, r 6 mi l lioen Pol~n gevc stigd . lJe 
Duitse r s z i en nu , da t de z~ p;ebi{".de n voor hun verloren zi j n en zij 
zullen nooi t me~r de ~e leg~nhe id krij gen dit l and t e ve rnieti 
gen .Me t ijv r en- volha r ding werken h i'e r :millioen .n aan hun be 
~taan . Zij we rk~n aan een b~tere to komst 'voor hun nakomelin~en 
en dragen hie r doo r ri jke vruchten bij tot a~ welsta nd van P ol en . 
In de ter~enwoordige t5_ j d is een -grote drf'l i rünr ontstaan . Dui ts
l and smeedt nieuwe pl annen t ot a~res sie . Dui t s e rs die de ze a~re s
sie voorstaan , zullen probe r e.b de daa r we rkende Polen t e ve rnie - ' 
tig n . Het za l ni t a nde rs gaa n da n me t r-ewe l d , da t i iUPle rs de 
Germaanse me thode is . De in he t buitt"!nland vertoev nde Pol ~n 
z i en he t ge vaa r. Zij , hebben r eeds ve l~ :ma l en .in él {"' rij en d~ r vrij 
he idl i evende democra t i e ge st E-..tEl. n e ri zij zullen ook nu wee r de 
hoogste of f ers voor de vrijhe id van hun ge l i ~fd l and in ve r -

-bondenhe i d me t a ll e Po l en in binn~n- en buitenl and de wa cht 
vormen op de gr ens Oder en Ne issé . 
Allen spr _ken zitch uit - t egen he rbewapening va n Duitsl and .Me t al
l e broede rs en zusters staa n z1j s choude r a an schouder . M~t alle 
Franse Polen di e de vrijhe i d l i efhebben, zull ~n wij ons ve rze t 
ten t gen de plannen van Dui t s l a nd . 
Uit alle de l en va n de we r e l d be tuig n wij hierm .de onze onwrik
ba r e en onver s chrokken wi l ao n a~ ve rdedi~ing van de Ode r -
Ne isse - Li nie . · -

v~reni ging d~ r ver dt-d i .r;ing van de Ode r - Ne isse p:r ens . " 

De I nspe c t eur A 

M.Era smus 
den Hee r Procureur-G . n~ raal, 

f gd . Directeur va~ Polit i e 

"te 

' s -H e r t o - n b o s c h ~ 

.-

-----··· '. ,_,.._ _ _. 
t ,. ' 

i i ie 

2 •1 Feb 51 I 
1 •• -r:-'komen: __ ...... . 

:w-J 
I . ~7 ·~~ : 
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RAPPORT 
Van: KARA 
Aan: Hoofd C 
Nr.: F. 270 
ONDERWERP: J ANKOW:SKI • 

I /Äi:Jf_! 
: . 

PAR: 

~~~ 1 FEB. 1951 

A CD I/ r,·.l ". >-
....../~-·~"" 

~ 
/ û · ?fli. . / 

In antwoord op de Nota van C 8 nr. 100655 dd. 16.1.195~, 
deelt Expresse mondeling mede, dat de mededeling over 
JANKOWSKI van een agent in Zweden afkomstig was en dat 
verdere precisie helaas niet gegeven kan worden. 

7.3.1951 



• 
NOTA 
Van: KARA 

. _,.....--
__.-- . _;"{ 

..... -~·r· f\\ ~~-~ \ 
"~. -: 1 \-·-:.."':· .. ,t· ' 

-~j'<..- --

Op 23.1.1951 werd aan Expresse brief CFH/51/014 
gescbreven, waarin hem de inhoud van 100655 van C 8 
dd. 16.1.1951 bet r . JANKOWSKI werd medegedeeld. 

27.1.1951 



Ohl 

• 

Aan: 
Van: 

No . : 100655 -

Ondé~ ve~ijzing naar Uw ~pport No o F 240 d~d . 
12.12 . 50 betreffende de Pool, Leon JANKOWSKI moge ik U 
verzoeken aan Exprt)sse te willen l,>eric\ten,da.t de naam 
van betrokkene hier niet bekend is en ook niet gebloleen 
is, dat ~ij een bezoek brengt aan Nederland . 

Ik -moge U verzoeken Expresse om nadere informa
tips te vr~gen m. b . t . datum van aankomst in Nederland . 

-, 

16 Januari 1951 

.1Y . 
.... .-! f< :l. ...... l.; L ., .. 

A~twoc. · · 



MINISTERIE VAN JUSTITIE tb·· ?Jitt 

~· Afdeling POLITIE 
Bureau : Y.B binet 
No.:P 2/51 c 's -GRAVENHAGE, 8_ JAN. 1951 

1-
Bericht op brief van Men wordt ver~t..b•J aanhalin an eze brief dag-
27 Dec.l950, N'o. 99l32 . ........_ êaz,. tekening, afde g !!n nummer nauwkeung te vermelden 

betreffende L. JANKOWSKI. 

• 

• 
Aan 

i!f~··---

} ACD/ /t' t ' Z::) 
/t:RTRuLf Vt:.l JJJ( . 
v'~-~d 

r 
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 

heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, 
dat de Pool Leon JJU{[ü?BKI in de administratie 
van de Rijksvreemdelingendienst niet voorkomt. 

DE MrniS TER VAN JUS TI TIE 
Namens deze, ' 

Het poofd van het Bureau I(abinet 
1.( van de Afdeling Politie, 

(llfr. J.P.G.Goossen) 

het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken,Hoofd v.d.Binnenl.Veilig
heidsdienst,Javastraat 68 
te 1 s-GRA VENRAGE. 
t.a.v. Jhr.Mr. W.J.Th.Serraris. 
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fl 

NOTA 
Van: KARA 

Op 12.2.1951 werd aan Zwartjan brief CDD/51/020 
geschreven, wa~rin hem werd herinnerd aan onze 
vorige brief CDD/51/152. 

12.2.1951 
I 



• 

• 

Aan: KA/RA 
Van: 0 8 
Bo.: 99331 
Betr.: Poolse vl;e~u;gen op 

co 99331 

Hiermede moge ik_U verzoeken bij "Zwartjan" te willen 
~andr;ngen_op een spoèd;ge beantwoording van de vragen, ge
steld ·n m;jn schrijven No. 99331 d.d; 12 December 1950. 

6 Februari 1951 

c rif/. -

a bA~-: 
·····························-·····················.:, 

~'..di';';:;d . z 
- - . • ··,'-··'-"'···- "< - "l . 

i~ntwoord =-..... &.4:: ................... ~~ . · 
···-·······-........... '?••····· · 
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NOTA 
Van: KARA 

Op 2.1.1950 werd aan Zwartjan orief CDD/50/152 ge .o c"'treven, 
waarin hem de vragen ; zoals ges teld in de nota aan KARA van 
C 8 bij CO 99331 , werden overgebracht . 

2 .l.l95 CD. 



vdM C 8 . CO 99331 

0 : 

Betr .. :Poolse. Vlicgt'ltir;en O'P 

Onder verwij zint; naar Uw rapport d.d. l} De
c omber 1950 betreffende Poolse vliegtuigen op vlieg
veld openba o moge ik U verzoeken aan ~Wè~jan de 
volgende i.nlichtingen te vragen: .ó 

a. Kun è.e· nae.m -vun deze ooJ.se vliever tmrd.on 
op egeve:n; 

b . c;ost at de o clijl~wid ,:_t :!!lij een ~ te van 
h""m krijgen.; 

c . ..at i.u ~ju siGJ:lale..Jlc.::J:t; 

c.. e;!; is zijn nmctie (pU~o:t, mepanici .. n etc . t). 
Ontv, bew: ................................... ; ......... ....... .. 

Rappel =-·· l.-.. ..2. ..... $:.l.... ........ .. ;/ 
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NIET O.K. 
ACD/ ' 

OAT: - 'l - ' 

PAR: 

i i~J{(5! 
' c,f&) . 1 ., ,Q 

- - c-J 

A l' l' U I 
"_ l ' ?rv r 

--18 DEC. HSO ~--0;:,vYS 
NQ!l[_M: R R T r.,T:J . $ yO' . {:, '? .2 5 I I 

Van: KA-R.A. AL'"0 1 tl t!J 3 / Ct ·,5_ , (~ ~F3 
Aan: Hoofd C. J J .. · "r _ ,(../-~.-./ 
OND:ERi/ERP: Poolse vliegtUTgen op vliegveld Kopenhagen. 9 

l. Z\VART JAN deelde tijdens ZlJn laa tste bezoek hier te 
lande o.a. het volgende mede: 

De laatste time-table van de Poolse vliegtuigen op de 
route Warschau-Kopenhagen vo orziet in een oponthoud te 
Kopenhagen van slechts 2 uren en wel des nachts. Met bet 
ee rste vliegtuig, dat volgens deze time-table uit War
schau te Kopenhagen arriveerde, kwam behalve 2 reeds 
bekende Poolse vliegers een nieuwe - tot dusverre nog 
nooit op Kopenhagen geweest zijnde Poolse vlieger mee. 
Deze vlieger begaf zich naar het restaurant en zette 
zich daar aan een tafeltje. Korte tijd daarna arriveerde 
op bet vliegveld een auto van de Russische Ambassade in 
Kopenhagen, waarmn alleen een chauffeur gezeten was~ 
Deze chauffeur begaf zich eveneens naar het restaurant 
en zette zich aan een tafeltje naast dat, waaraan de 
Poolse vlieger gezeten was. Na .enige tijd stond de Pool 
op, de Rus evene ens, zij wandelden op elkaar toe, passeer
den elkaar zonder iets te zeggen, maar er werd geconsta
teerd, dat de Pool aan de Rus en de Rus aan de Pool iets 
overhandigde. Bé.fudengingen hierna ieder huns weegs. 
Toen het volgende vliegtuig op deze route enige dagen 
later uit Polen arriveerde, had ZWARTJAN zijn maatrege
len genomen, o.a. wilde hij, indien wederom zou gecon
stateerd worden, dat iets werd overhandigd, de Pool 
v66rvertrek visiteren. Deze keer bleef bet vliegtuig 
zelfs de gehele nacht in Kopenhagen tengevolge van de 
slechte weersomstandigheden. De bewuste Poolse vlieger 
was weer aan boord en werd de ganse nacht en volgende 
morgen tot aan het vertrek van het vliegtuig gescha-
duwd. Er werd echter geen enkel contact van hem opge
merkt. Wel kwam vlak voor het vertrek plotseling de Poolse 
Gezant op bet vliegveld en had daar een gesprek met de 
vlieger. Er werd echter niét geconstateerd, dat iets werd 
overhandigd. 
ZWARTJAN zal ons van het verdere verloop op de hoogte 
houden. 

13-12-50 
..__) 

t 
';Jt 
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MINISTERI E VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

3 0 DEC ~~ 99132 
9 s-Gravenhage, 27 December 1950 

Javastraat 68 
No. : 
Bijl.: 

. Betr.: 

99132 
gene 

L. JANKOWSKI VERTROUWELIJK 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te willen berichten 9 

of bij de Rijkevreemdelingendienst (o:f bij de Visadienst) 
iets bekend is omtrent een verblijf in, of een bezoek aan 
Nederland van de Pool, Leon JANKOWSKIP directour van de Glow
nelo Urzadu Mo~skiego (Scheepvaartafdeling)G 

Hij wordt verdacht van intelligence-act:ivite~t. 

EET HOOFD VAN DE DIE~ST 
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Th. Serraris. 

~Aan de Hoogedelgestrenge Heer Mr J.P.G~ Goossen, 
Hoofd Bureau Kabinet van de Afdeling Politie 
van het Ministerie van Jus ti tie " Ontv, bew: ........ ·-·-·-·-··············· Raamweg 4 7 R ········-
' s-GRA.VENHA.GE appel : ... ./. .... 2 ..... LL ............... . 

Antwoorcl : 
···· · ·· · ·· ·· ·· · ··· ···· ···· ·· :·· ····· ·~····· ·· ··· · ·· 
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RAPPORT 
Van: KA-R.A • 
Aan: Hoofd C. 
No. F. 240 

.ONDERWERPi JANKOWSKI. 

t'_.. J 
~ EXPRESSE meldt ons, dat Léon JANKOWSKI(Poolse nationaliteit) 

zich waarschijnlijk in Nederland bevindt. 
t~Betrokkene, die Directeur is van de GLOWNELO URZADU MORSKIEGO 

~· (Scheepvaart Afdeling), zou een vooraanstaand agent zijn van 
de Poolse diensten. 
EXPRESSE vraagt om inlichtingen. 

12-12-50, H 



.. 
_. 

® 
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B. 
D.A./1-067/W. 746 efj 

I 
Uw vraag van 19-X-1950 - no 93. 595/C 

De hieronder vermelde Poolse onderdanen werden uit 
Belgia gedreven, daar hun aanwezigheid gevaarlijk wordt 
geacht voor de veiligheid van het land uit hoofde van 
hun uiterst linlcse politieke activiteit. 

Het betl~eft hier leidende figuren van de vereni
ging P.P.R. (P0 lska Robotnicza - Poolse Werklieden Par
tij) en Z.P.P. (Zwiazek Patriotew Polskien-Unie der 
Poolse Patriotten). 
1. 

2 • 

3. 

JUZWIK, Léon, geboren te Wierschowiska, de 19-2-1908 
echtgenoot van DRYPEZEWSKA, Sophie, mijnwerker, ver
'blijvende te J emeppe ... sjMeuse, rue des Moulins, 108 , 
Uitdrijvingsbes1uit van 12~7-1950. 
BUJACZ, Lukacz, geboren té Lodz, de 24-10~1903, 
echtgenoot van KRUPA, Pauline, mijnwerker, verblij
vende te Herstal, ru e G. Defnet, 41. 
Uitdrijvingsbesluit van 6-7-1950. 
KLUPZINSKI·, Stanislas, geboren te Ze1azno, de 26-10-
ièöö, gescheiden van ROBERT, Marie, mijnwerker, ver-
blijvende te Frameries, rue Four à Chau:x, no l3. 
Uitarijvingsbesluit van 10-7-1950. 

",. 4. PIROG, Emi1e, Jean, geboren te P1owo, de 6-5-1902, 
m~Jnwerker, verblijvende te Jemeppe s/Meuse, avenue 
du Gél éral Leman, no 4. 
Uitdrijvingsbesluit van 12-7-1950. 

- ' 5. JEDRZEJCZYK, Wojciek, geboren te West-Senika, 
4-1904, echtgenoot van KAPUSECK, Marjanna, mijnwer-
ker, verblijvende te Ans, rue de la Tonne, no 7a. 
Uitdrijvingàbesluit van 10-7-1950. 

- 6. CIESLIK, Marian, geboren te Warschau, de 4-7-1915, 
echtgenoot van CZUPICKA, Olga, mijnwerker, verblij--

. -
vende te Ans, rue Goffin, no 250. 
Uitdrijvingsbesluit van 12-7-1950 • 

7. ZAGACKI, Antoni, geboren te Lulkowo, de 20-10-1902, 
echtgenoot van KLAJBER, Judwiga, mijnwerker, verbli 
vende te Vivegniès, ru.e Joseph Wauters, no 100. 
Uitdrijvingsbesluit v~1 10-7-1950. 

~ 8. GRALZINSKI, Stanislaw, geboren te Kascielec, de 1-2-
1905, fabriekarbeider, verblijvende te Jemeppe s/M 
se~ rue du Pont, no 47. 
Uitdrijvingsbesluit van 12-7-1950. 

Tot op heden werden geen inlichtingen ingewonnen 
die er op wijzen dat voornoemden contacten met Neder
land onderhouden. 

De 18 November 1950. 



VERTROUWELIJK 

Uw kenmerk: 
92421 

Ons kenmerk: 
2026/50 I.D. 13 October 1950 

• 

In antwoord op Uw boven aangehaal d 
schrijven, inhoudende verzoek om bericht 
omtrent: 
MIECZYSLAW GODLE~l S"!IT, geboren te Blowi e (Po-
len), 1 Januari 1907, 
waar deze werkzaam is en met welke Polen hij 
contact zoekt, deel ik U mede, dat betrok
kene vanaf àe datum van vestiging in de ge
meente Eindhoven al s monteur werkzaam is in 
de garage van H.C. Strijbosch, Mecklenburg
straat 67 te Eindhoven. Tot nu toe i s niet 
kunnen blijken, dat hij contact zoekt met 
Po l en. 

fmT 1 ~mifl . 
I Uit '/) ~~ ~~b i 

I 
Voor: l9f) bfi 3 ~ 

.J.v.: e l!J 

1 
LOt., l'lj'"f-1J•f 

Par.: ~ --= 
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Nota 
.Aan KA/RA 
Van c 9 

co 93595 

Betr.: .I!! en artikel in "D.ai. lliD.h. V.MN". 

Ik moge U verzoeken het volgende bij Spil te willen navragen: 

Van batrouv;bare z1 jde werd mijn aandacht gevestigd op een ar·tikel in 
"De Rode Vaan n van Maandag 12 September 1950 • met het opschrift: 

"DE Belgische Veiligheid maakt jacht op Poolse arbeiders". 

Ik zal het op prijs stellen indien Spil ons zou willen berichten of 
de 'feiten 1n bovengenoemd arti_kel op waarheid berusten , en indien 
dit het ge•al is zou ik gaarne op de hoogte worden gebracht van de 
juiste personalia van de uitgewezenen , van hun activiteiten, alsmede 
van eventuele verbindingen die zij in Nederland lllochten hebben . 

C 9.. 11 October 1950. 
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• 

Nota: 
Van: KA-RA 

Op I9.I0.50 werd aan .. Spil brief no. 93595/ CBS/ 523 gescreven, waarin 
hem de inhoud van de nota van C9 aan KA-RA d.d. II.I0.50 betreffehde 
het artikel in de Rode Vaan werd medegedeeld. 

I9. ro. 50. [ti' 
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Onderwerp~"Poolse arbeiders in 
België".-

Bij lagen één. 

A A N : H.C.-
V A N W.-

23 September 1950.-
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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een opgeplakt bericht uit "De Rode Vaan" (dagblad van 
de Belgische Communistische Partij), betref1'ende bovenver
me l d onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 
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De Bel~ische Veiligheid 
maakt iacht op Poolse arbeiders 

Frankrijk schijnt niet het . tries-
tig monolopie te bezitten van de 

I 
partij di ge maatregelen tegen eer
lijke buitenlandse arbeiders. 

Ook de Leopoldistische regering 
is begonnen met jacht te maken 
op vredelievende vreemde arbei
ders in wie zij gevaarlijke ele
menten ziet voor de veiligheid 

: van de Staat. 
Zeven Poolse arbeiders, ver

' blijvende in België, werden door 
1 een uitwijzingsbesluit getroffen. 

Allen werken sedert meer dan 
twintig jaar in ons land. Het be
treft hier zes mijnwerkers en ee1 
metaalbewerker. De mijnwerkers 
zijn in de meeste gevallen gepen-. 
sionneerde invaliden, aangetas\ 
door silicose opgedaan in de Bel
gische kolenmijlnen. Drie onder 
hen namen deel aan de Belgische 
weerstand tegen de nazi-bezetter. 

De Poolse autoriteiten hebben 
protest aangetekend tegen deze 
partijdige maatregelen, welke 
geen enkele grond hebben, en zij 
kregen de verzekering dat de 
uitdrijvingsbevelen zouden teniet 
gedaan worden. Niettegenstaande 
deze belofte heeft de politie thans 

j twee Poolse werkers aangehouden 

I 
op het ogenblik van het verstrij
ken van hun verblijfsvergunning. 

Het zijn Luhasz Bujacz, uit Her
stal, en Stanislaw Klupczynski, uit 
Frameries, beiden oud-Weerstan-
ders en voorzitters der gewesten 
Luik en Bergen van de democra
tische organisatie " Nationale 
Raad der Polen in België. ,, 

Klupczynski, die erg door sili
cose is aangetast, te wij ten aan 

• 25 jaar arbeid in de kolenmijnen, 

werd opgesloten in de gevangeni~ 
van Bergen in afwachting van 
een proces om << geen gevolg te 
hebben gegeven aan een uitdrij 
vingsbevel ,,, 

De gerechtelijke overheden van 
Bergen houden er geen rekening 
mee dat de uitdrijving teniet ge
daan werd, dit volgens een ver
tegenwoordiger van de regering . 
T.o.v. de andere Polen werden de 
aanhoudingsbevelen gehandhaafd. 
Benevens Bujacz worden nog 
twee gepensiOJmeerde mijnwer
kers getroffen : Wojciech Jedr
zejczyk uit Ans, in België wer
~-end sedert 1928, en Emilian Pi
rog, van Jemeppe-sur-Meuse, die 
daar sedert 1930 woont. De derde, 
Antoni Zagacki van Vivegnis, had 
nog maar één jaar te werken vóór 
zijn pensioen. 

Een andere, Józwik Leon, van 
Jemeppe, werkt sedert 1928 in 
België als mijnwerker. Hij ont
ving onderscheidingen van België 
en Polen voor zijn aandeel in de 
.weerstand. 

De laatste is Stanislaw Grali
niski, van Jemeppe, metaalbe
werker. 

De uitwijzingsbevelen van deze 
personen hebben in België een 
grote beroering teweeg gebracht 
onder de Polen en hun Belgische 
werkmakker.s. 

Zolang zij in de hardste omstan
digheden werkten, hun gezond
heid ruïnerend, werden zij in 
België toegelaten. Nu zij uitge
put zijn door langgerekt werk en 
door ziekte, zijn zij plotseling een 
gevaar geworden voor de veilig
heid van de Belgische Staat .••. 

--------
"DE RODE VAAN" 

van Maandag, 18 September 1950.-

w.-



GEHEIM _..,. ___ _ 
Verbinding : 67 1922/SO I.D. Datum: 28 Aug. 1950 Ons kenmerk : 
Onderwerp : Vestiging va11 

• 
M. Godlewsky 

Hierbij deel ik U mede, dat zich 
te Eindhoven aan het adres Tongelresestraat 
118 vanuit Utrecht heeft gevestigd: 

0. f(.,f_ MIECZYSLAW GODLmlSKY, geboren te Blowie (Po

, ,~_ ~j ?lJen), 1, ·1. 07, van nationaliteit Pool. 
~\ Volgens inlichtingen van betrouwbare 

zijde zou hij aldaar in verbinding hebben 
staan met enkele communistische Polen, difl 
trachtten hu.n landgenoten te bev.egen tot het 
communisme over te gaan. Hij zou als commu
nist dienen te worden beschouwd en fel ge

kant zijn tegen àe godsdienst. 
Informatiekaart van betrokkene gaat 

• hierbij. 

1
-ÜITTREKSEL 

Uit: 1'iJif~ 
• Voor9-!J6fJJ 

·.a.v.:C !.J 
at., 'M ,.JI 

Par. :~ ,.. 

,, 



1• 1949 
22 November 1949. 

U ~03 a - C 56 - C1/CS2 

Betr: Poolse Veiligheidsdienst. 

e 

Uit be~rouwbare bron vernam ik omtrent bovengnoemà onderwerp 
onderstaand bericht. 

a. Hierbij kan worden opgemerkt, dat de personen 1 -5 onder A. ge
noemd, inderdaad aan de Poolse Legatie te V/ENEN werkzaam zijn 
met diplomatieke status. Het is mogelijk, dat de overigen daar 

~ ook aan verbonden zijn als administratieve krachten. 
b. De naam GROSZ klopt. Volgens persberichten zou hij echter Minister 

zijn en zou er zo juist sprake van zijn arrestatie zijn geweest. 
Deze geruchten zouden waarschijnlijk onjuist zijn; wel zou hij 
verzocht hebben zijn functie te mogen neerleggen. 

c. Het aantal personen, dat in de Poolse Legatie~ en Consulat 
"direct" voor de U.B. zou werken komt mij zeer hoog voor, zodat 
het bericht alleen daarom al "cum granà salis" genomen moet 
worden. 

1. 

/ 

/ 2. 

. ~ 3. 

4. 
......---
/ 5• 

/ 6. 
/7. 
A. 

~· 

A. 

Direct voor de U.B., de :ec>olse Veiligheidsdienst zijn te VîEI:'l"»l" 
werkzaam: 
Stanislaw de TUSCH-LEC, 

Ivlarian KAUF.MAN, 

Stefan LEWICKI, 

Magister juris Sopbie 
ZBISLAWSKA 
Jerzy FILIPOV\'ICZ 

pers-attache, Jood---zijn vrouw is een zuster 
van Generaal GROSZ, die vaak als officiele 
spreker van de regering te WARSCHAU optreedt 
en die zelf in RUSLAND geschoold is. 
eveneens van de persafdeling van het gezant
schap en eveneens een Jood; 
plaatsvervanger van de handelsattache, Jood 
--zou zich hoofdzakelijkmet economische spion
nage bezighouden; 
werkt op Poolse consulaat en schijnt de consul 
soms te vervangen; 
consulair-attache, schijnt bijzonder gevreesd 
te worden; 

Luit. F~~ van de repatrieringsmissie, Jood. 
Ing. JELINOVSKI van dè restitutie-missie, Jood; 
Mevr. POMAJDA werkt op het gezantschap; 
Vermoed wordt, dat ook zekere KALUZNY,wonende Ungargasse 21 
\~ III, in dienst van de U.B. staat; hij krijgt maandelijks een 
bedrag uitbetaald. 

-2-

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
1 sGRA VENHAGE. 



;A . - . -2-

Het vorenstaande bericht dateerde van 12-11-1949. 
D.d. 8-11-1949 vernam ik nog het volgende: 

.!"!· 
......---' Gewaarschuwd wordt voor zekere Stanislaus(?) BABACZEK, oud 
circa 24 jaar. Deze reist veel naar PO~ heen en weer en heeft 
daar contact met het Veiligheidsministerie. 1'e YIEIIJEN sch~jnt 
hij een klant van de Russische F~mmandantura aan de Bellaria 
te zijn. BABACZEK is ongeveer 1.80 m groot, heeft een smal ge
zicht, bruine ogen en donkerblond baar. Hij wordt veel in het 
III.Bezirk gezien en hij woont of daar of in het XVIII .Bezirk. 
Hij schijnt verbinding met de Britten te zoeken. 

ABC. 



Notitie C. 

Bron medegedeeld, d2t Tadeus z OPP~\NN niet in Holland 
is ;eweest , Eoor zover is na te gaan . 
·.lel zijn er enige gegevens uit Franse bron, ma o-1 r die 
zijn ontewijfeld aan eers tgenoemde bekend. 

26.3.49 

c 10 



NOTITIE v~~ C 9. Vo~q~o. ~ . . 

f. 
---· 

Uit het Pools . 
' 16 MRT 1949 1 

• 

• 

Uit de ''Liberaal". 

I ~5f .rr7~7 j 
Spionnage van Polen in het bui tenland. 

Speciale agenten en bureaux voor spionnage van Polen over de gehele wereld. 

) ),. ' 
/ 

Washington. - De bekendmaking van de instructie "Maarschalk" Zymierski 
voor generaal Modelski betreffende spionnaee-organisatie (Poolse uit gave 
in de Verenigde Staten) gaf een zekere sensatie in Poolse kringen . 

ronlangs is een geheel systeem onthuld van agenten van de geheime 
dienst buiten de grenzen van Polen, welke op .. order van de Cominform, met 
de taak het bespionneren van Polen over de gehele wereld. Dit spionnage
bureau bestond al op 3 Januari 1946, maar dit bleef tot nu toe verborgen • 

De Centrale van dit bureau bevond zich in Warschau, als afdeling security 
en droeg de naam "afzonderlijk departement voor onderzoek van misdaden". 
Aan het hoofd staat Majoor KWIATKOWSKI, vroegere chef van Corps uitwendige 
security en tegenwoordig Generaal-inspecteur van vrijwillig burger reserve
militie. 

Tot de staf van dit bureau behoorde Ma jr Paszkowski, tegelijkertijd 
chef staf departement van buitenl. leger Dr Jasinski, directeur uitvoerend 
bureau "Speciale Commissie" en M. Wojcik, secrètaris uitvoerend Comite 
van de Communistische Partij. Tot de staf behoort ook Mjr. Nerwi:nski. 

Ofschoon officieel M. Wojcik aan het hoofd staat, it! feitelijk het hoofd 
Kolonel Jan Rutkowski~(gewezen?) commandant van het communistische bataljon 
in de Spaanse Burgeroorlog. "Conseiller" voor het geheel is de Kol. Russ. 
N.K. W.D. Leon Kuhar. Hij beslist in welke richting (manier) Polen in het 
buitenland bespionneerd moeten worden en hoe hiervan op de juiste wijze te 
profiteren. 

Hoofdzakelijk opererende daar waar grote hoeveelheden Polen wonen • 

In overeenstemming met de orders van de Russ. N.K. W.D. werd een "zelf
standig departement voor onderzoek van misdaad" opgericht, behorende tot 
de security in Warschau. Het hierna volgende schema (net) van agenten geeft 
de namen van de agenten, die uitgezonden worden, daar waar vele Polen wonen. 



Notitie voor C.VIII. 
van D.III.h 1

-
Vr.' S 5-té>- '-r 

. 17 FEB. 1949 

Betreffende: Fa.' s Botrans en Pol ,--f~1etc. 

Mijn relatie deelt mij mede,dat hij niet over gegevens be...., , 
treffende de Fa.Botrru1s,~e Fa. Polorbis,of Tadeusz.Oppmann be -
schikt. · 

Het buitenlands archief(Parijs) leverde geen resultaat op. 
Mochten nadere gegevens omtrent deze firma's beschikbaar 

komen,dan ware het nog een keer te proberen. 

8-2-19,49 

D. III.h 

tf. 
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G . lo1 . 29 Januari 1949 

Jitt N 7 Geheim/GrVD 142 
Jij1agen: 2 

0nderwerp: Poolse 

Te Uwer informatie doe ik U 
hierbij toekomen een uittreksel uit 
rapport No. 10 GrVD Geheim dd. 17-1-
1949, onderwerp als in margine, opgemaakt 
door z, benevens een exemplaar van de 
Poolse courant "Narodow1ec 11 • 

c.s • 

AAN: 

Hoofd C. V.D. 



UITTREKSEL 

reo. 10. Gr.V.D. Geheim. 
VEI LIGHEIDS- RAPPORT 

B E R I C H T. 

Datum van bericht: 17-1-1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstmg: Contact. 
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Be~rouwbaar. 
Welke acties zijn ondernomen: Gene. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: ----

GEflliiM. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT: Bijgaand een Poolse Courant 11 De NARODOWIEC" van 13 Januari 1949 

welke courant gedrukt wordt in Calais (Fr) en waarop zich vele 
in Twente zich bevindende Polen hebben geabonneerd. 

• 

In deze courant komt een artikel voor (zie rood omlijnd gedeelte) 
over van uit Warschau uitgezonden agenten, om over de gehele we
reld spionnagediensten te verrichten. 
De navolgende nummers en namen van agenten worden in dit artikel 
genoemd: 
P.ll) M.ir. Edwin ROZLUBIRSKI na Stany Zjesnoczone (Noord Amerika) 

(Gustaw) roepnaam • 
P.21) Izaak KLAJNERMAN Na Kanade (Canada); 
P.31) K:gt. Henryk LUTOUSKI-LUSTIG na Ameryke Lacinska. (Zuid Ame- -

rika). 

•• ATNIES. 

-..-, ".41/M.ir. Stefan MOROWSKI na ANGLIE (Engeland) 
)t.j P.51/Pod:glk. (Overste) Anatol KOSAKOWSKI (Wlasciwe nazwisko Ben

- t Jamin PURWITZ) na Francje i Belgie wraz z. francuskimi stre
fami okupacyjnymi w. Niemczech. 
(Voor Frankrijk en Belgie, benevens de Franse zone in Duits
land). 

-

-7

P.61/K~t. Deminik KOLm{DA na Wlochy (Spanje). 
P.71/Gustaw ZYBER na Luxemburg en Szwajcarie (Luxenburg en Zwit- -

serland). .".,.. 
- .1(, P.81/Mjr. Ignacy TULPINSKI (nazwisko rzeczywiste Kirylo TULPANOW) 

na amerykanska i angielska strefeokupaccyjna w. Niemczech 
(Amerikaans en Britse zone in Duitsland). 

p.91/Kpt. Jozef STOKLOS na zachodnia cze~~ Austrii. (Australie) 
P.lOl/Planuje sie Stworzenie do szpiegowania Polakow w. Palestynie, 

Libanie i Syrii. (PalesDina, Lybie en Syrie) • 

De daarvoor in aanmerking komende agenten bekend maken bij daarvoor 
in aammerking komende instanties. 

De Rapporteur, 

Coll.: S 



.----~---

! (;,.:· .... P'!l.: . ·- : 

I ,~~:~~~~~~~;!J 
• Szpiegowanie Polaków za gran1cq 

Speej~Ini. agenei i hiura clo szpiego"·ania Polaków na ealynt swieeie 
~:ntra.Ia znajduje si~ w W arszawie% 

Waszyngton. - Ogloszen.ie instruk
cji "marszalka" ~ymierskiego dla ge1i. 
Modelskiego w· sprawie szpiegowa.nia 
organizacji Wyehod~wa Polskiego w 
Stanach Zjedn., jest pewnq, sensacj1:1: 
w kolach polskich. .. 

1$: $ .. 

Nieda.wno odkryto ~all! sleé ·agen'tów bm .• 
' ple'kl poza. gratilca.mi Polskl, ·kt.órzy na rot~ 
ka:r. Kominformu szpiegujq, Polal,ów ·ita 
ca.lym swiecle. To szpiegowskie bluro 
stworzone zostalo jeszeze 3 stycznla 1946 rt•· 
kn; ale do te1;:o czasu udawalo mu slQ )!()~-
sta:• w ukryclu. . 

Do sztabu tego blura uale:t~& mJr. Pasz
Imwskl, równoczesnie szel sztabu departa
mentn zagranlcznego armll, dl·. Jasiliski, dy
rektor bi:ura wykonawcze·go ,.Komisjl Spe.. 
cjalnej" i M. Wójcll{, sekretarz lmmitetu wy. 
konawczego Partil liomunistycznej. Do szta. 
lm nalety nhmiet mjr. Nerwilisld. 

Choé I•ominaln:t glow11- biura jest ~I. • ''l'ój, 
eik, rzecz;ywlstq, glow:t- jest pulkownlk Jan 
Rntkowsld, l;:omendant komunistyc:z:nego ba
talionil w wojnie his~patisklej. "Doradcq," ea
loscï jest plk. rosyjsld 1\"KWD Leon ilhar. 
On decyduje w jakim Jderunh"tl ma iSé szpie. 
gowaiilë'Polaków za grauic:t- i jaldelr naleiy 
fio tego IIZytlmwaé metod. 
SZPrCJLE WSZIJ)DZIE .GDZIE UU7..E C . .-ala tego biura znajduje si~ w War·

szawle jako · oddziaJ bezpieki t 110sl uazwp SKUPISKA POJ,AR,öW 
,.Samouzielny departament do -badania zbr«r
dni.". Na Jego ezele .stoi major· Ii.wiatlwwski, 
dawnjejszy szer· ,.Ii.orpusu Bezpleczeiistwa 
Wewnçtrznego" a obecnle ge11eralny Jnspek. 
tor ,.Ocbotniczej Obywatelsltiej Reze~wy 1\li
licjl." 

(P / 11) 1\ljr. E1hl1n Rozlulrirski (Gustaw) 
na Stany' Zjednoczone, 

·(P/ 21) Izaak JGaj!Jerman na Kanad~. 
(P / 31) l{pt. Henry Ir Lutoitski-Lustlg na 

Ameryl•~ Lacló.sl'l!·· 
(l>/ 41) Mjr. Stefan ~Iorow~ki na Angliç. 
(P/ 51) Podplk. A nat o l K os a k o w

s li: I (w 1 as c i w e n a z w 1 s k o Be n j ~ 
min Purwitz) na Francje i Bel.. 
g i ç w ra z z :(ra 11 c 11 s Ir i .m i st re
fami oli:upacyjnymi w Niem
czeclt. 

(P / 61 Rpt. Dominik Kolenda na Wloeby. 
(P / 71) Gustaw Zyber na Luxemburg 1 

Szwa.jcarir. 
(P/ 81 )' Mjr. Ignacy rutphisl•i (nazwisko 

rzeczywlste Klrylo Tulpanow) na amerykaó.
sliq, i angiclsl'q. strefç. ol,upacyjn:t- ·w Nlem
czech. 
. (P / 91) Ii.:.pt. Józef Stoklos 
c~sé Austrii. 

Planuje slç st\vorzenie (P/101) do szplego. 
wauia Polaków w Palestynle, Libanie i Sn·ii. L. __ .,.. ______________ .,. __________________ ~ Jlo§ó ageutów '" poszczególnych krajach 

jast zaleZill!-. od wy:tuaczonych tym komór
kom zadati. Nielitórzy agenci odwolywani ~ 
poterri do Kra_ju, gdzie przydzieia si\) ich do 
spccjalnych odà'zialów bezpieki w punktach 
repatriacyjoyeb i granieznyeb. Nieldóryeh 
speejalnie zdolnych agentów wysyla siç do 
centrali bezpield w Warsza'l\ie, na t. ·zw. 

1 .,lmrs fotostatyczny", stanOwiJ!CY juZ wysolil! I 

Zgodnie :z; poleceniarili rosyjsldej NKWD 
·,,Samodzielny Departament do badanla zbro
dni" przy warszawsklej bezpieee ustalil na
s~puj~&~ siéé agentów wsrt.Ç.ó'Lle tam, gdzie 
znajduj~ siQ_ wiçl•sze slmpiska. polsJtie. 

wywiadu. Kw·s ten prowadzi plli. 
Komorovslcy. 



5 Januari 1949. 

I \" 11 JAN. 1'J·1 9 
j 

U 14411a - C 56 -KC 1 [A~~':)/ :JJ/tYt 

Betr: Poolse nationale luchtvaartmaatschappij '< 
te KOPENHAGEN • 

• 
Uit gewoonlijk zeer betrouwbare 

bron v ernam ik, dat de vertegenwoordi
ger~ de L.O.T., de Poolse nationale 
luchtvaartmaatschappij te KOPENHAGEN 
;politiek ze ~r onbetrouwbaar en een vurig 
communist zou zijn. 
Nadere bij zonderbslen zijn mij helaas 
onbekend. 

~ 
A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
•s-GRAVENHAGE 



• 

Vc/ 

Notitie C. ; 18 DE.C. 1948 

--. ' Geen vorige correspondentie l angs _ ~/~3~ 
deze zijde bin_engekomen. I ~ 

1)(1 Betrouwbare bron deelt mede, da t Tadeusz OPPIIIJANN, 

J! Directe t1.r vanEOLORBIS en van BOTRANS in Parijs is. 
/.~ij blijkt belast te zijn met alle firma's, die 

betrokken zijn bij het transport van goederen van 
Polen naa r Frankrijk, Belgie en Holland vice versa. 

15.12.48 

1878 
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MI N IS TERIE VAN 
'.J~G' 

BUITENLANDSJ: ZAKEN . 

~~ Di re ct i e Jur i d i s che en 
NK -Admini-stratieve Zaken . 
N 0. 4 70 24-3 6 41 GS • 'S-GRA VENHAGE, de -----· ... 

GEHEHIJ: . 

Vol"r'l .. I 

./. 

• 
I k heb de eer U hier bij t e doen 

toe komen copie van ee n aant ekening no
pens de Poolse functi onaris A. KRAJEv.JSKI, 
welke aantekening i k van bevoegde Bel
gische zijde ontving, en naar de inhoud 
waarvan i k moge verHi j zen. 

DE r-UNISTER VAH BUITENLAN DSE ZAKEN, 
voor deze, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan de Centrale 
Veiligheidsdienst • 

• ~Iinist erie van Algemene Zaken). 

0 7448-'47 . 



' ·• ALEXANDRE KRAJEWSKI e:.:;t g,gé ct 'environ 45 ans et 

des-cendant d'-.1ne famille noble terrienne de Galicie. Il est, 

·je pense, licencié en droit de l'Université de Lwow. 

Avant la deuxième guerre mondiale, i a séjourné 

pendant un certain nombre d'années au :Mexique, en qualité de 

Représentant d'af:aires polonaises. De retour en Pologne, en 

1938 ou i939, il y serait demeuré durant la guerre et sous le 

régime d'oceupation. Il a participé au mouvement clandestin 

polenais pro-soviétique. Je crois qu 1 il a fait un s éjour à 

Moscou. Il est entré offieiellement dans la carrière diploma

tiqua en 1946 et a débuté à Prague en qualité de 2ème Secré

taire. Promu en 1947, Premier Secr{te.ire, il a été a diverses 

reprises Chargé a ' Affaires de l'Ambaesade de ~ologne. Avisé, 

travailleur, sachant faire prel.tVe de tact, a aan aucun doute 

réussi à Prague ou il a eu à faire face à ll11 ü·s.vcnl abondant 

et délica t (poli tique de·· rapprochement polono-tehécoslova~ue) o 

Au début de 1948, a été désigné en ualité de Chef de la 

Section Europe Orientale à la Direction G€nérale politique de 

Varsovie. Il semble bion qu'en fait il n'éteit pas destiné à 

assumer cette charge, cette désignation le qualifiant pour 

@tre promu d' emblée au grade ae ~IIinis tre sans passer par 

l'échelon de Conseiller. 

Avis persennel : J'ai recontré fréquemment Nonsieur KRAJEWSKI. 

Il est incontestablement communif:lte. Il s'est taujours montré 

extr~mement serviable et déférent à l'égard de ses Oollègues 

m@mes occidentaux. ~, . KRAJEWSKI est au courant des questions 

éoonomiques. Réserve faite sur son affiliation au parti com

muniste, j'ai le sentiment que l'intéressé est nettement supé

rieur à son prédécesseur. 
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Naar aanleiding van hetgeen Zondag, 30 Maart, met 
U HoogEde l Gestrenge is besproken omtrent een aantal gege 
vens uit de U bekende bron in Frankrijk, zend ik U deze 
gegevens thans in vouwe dezes toe. 

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik U de 
letterlijke tekst van een onderdeel van de lijst van belang
rijke Cl - onderwerpen - waarin ook eenige vragen voorkwamen 
maar niet over I~olonel Naszkowski - te verstrekken, welke 
mij in handen ':1EJrd gesteld en waarvan door mij inzage werd 
verstrekt aan een der leden van Uw organisatie. Het gaat 
hier om de bij U een oogenblik opgekomen misvatting omtrent 
de wijze , waarop in die lijst de naam van Kolone l Naszkowski 
naar voren was gekomen. 

De tekst lui dde: 
"Toutes les affaires de renseignement varsovien P.Our 
111 1Europe Occidentale sant dirigées par 1 1 attaché militaire 
11 varsovien à Paris le Col. Naszkowskl , dont les activités 
11 sont divisées en deux branches : a) espionnaga pur, 
11b) 11 Be zp ie ka 11 = 1TK1JI!D var sovi en. 

waaruit U dus zal blijken dat er geen navraag naar den per
soon van dezen Kolonel werd gedaan, maar slechts een mede
deeling omtrent zijn activiteiten . 
Nu hij inmiddel s met onbekende bestemming uit Parijs is 
vertrokken, wordt het vanzelfsprekend van groot belang 
geacht, ook door mijn bron, te trachten uit te vinden waar 
hij zijn activiteiten voortzet. 

Aan den HoogEdelGestrengen Heer 
Kolonel Mr. L. Einthoven, 
Hoofd Centra l e n Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
t's-G r a v e n h a g e. 

De Regeeri 0 scornmissaris 
in Al ge me l)ienst, 
voor de' ..,~· --

-
Driebeek . 
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ZEÈR GEHEIM~ 
!nlichtin~en omtrent otivi t eiten en de oraanisatie 
van Poolsêhe oornmûrilaten in West EUropa . 

J r, t~r" "' "- ti f '(VU, ".. .! r.. ~o~.~.-gan1sa e . j~;.J- n;. ~p 
De Poolscha emigranten vormen 1n 'last Europa een kolonie . f P 
van 500 . 000 personen in F~ankr1jk, 40o000 in Bel gië en ~ 
ongeveer 3 . 000 in Nederland . 
Sedert eenigen tijd en specia 1 sedert de overgave van 
Duitachland ontplooit de Poolscha Communist1.sche P rtiJ een 
groote activi te1t onder de Poolscha emigranten 1n V est-
Europ , wa rbij de volbende twee doeleinden worden nagestr eerd. 
1} Teneinde te trachten een ZoO root mogelijk ntal hunner 

n r Polen te doen repatrieeren. 
2) Ten inde een terke en onderling nauw Terbonden communis

tische organ1sat1 te soh ppen, ie zal kunnoo optreden 
olgens instructie Yan het Centrale Comite d r Partij . 

Teneinde dit dubbele doel te bereiken, erden rdere orga
nisaties gecreëerd. Daarv n i de bel ngrijkate, de drganis tie 
tot Hulp aan het Vaderland (01'0 - Organiz cja Pomo y Ojczyznie) 
in Frankrijk, d1e haar oomplemont vindt in olgië 1n de 
Union des Patriotea Po16nais en Belgique (Zw~azek Polakich 
Patriotow Belg11) . _ 
Vervolgens oet ldi.ng worden e a. kt v n de Un1on das Femmes 
Polonaises de ar! Konopnié (Z • Zwiazek PolskiOh Kobiet 
im. ari1 Konopnick1ej), van e jeugdorganLs ti rtarü.nwalà", 
de organisatie van de Oud•Strijrers van de Sp ns he Brigade 
(Dabro szozaey) en de organis tie van de oud- ille le etrij ers 
(Z URO - Zwiazek Bylyah Uezostnlko Ruchu Oporu) . 
Al deze organisatie zijn ondergebraCht bij de Poolanna 
ationale Ra,den (RNP - Rady arodo ·e ol ko ) , die in ieder 

land hun eigen hierarcbie hebbon (pla tselijk raden, regionale 
raden on oentr le r den) . 

Onafhankelijk van de bo engenoe or~ani ties, hebben 
de co unisten in 1 der land Pooleohe Politieke Partijen 
gesticht 1n het bijzonder: d Poolsdhe rbeiderspartij • 
cornmundstisch - (PPR - Polska P ~tia Robotn1cza} , de Poolscha 
Sooi 11st1sChe Partij (PPS • Polska Par.t1a Socjal1styazna) • 
een p rtij, d1 onder een dekmantel opt.r~edt - en ohoorz arnheid 
verschuldigd is aan de Communistische artij, di niet met de 
erkelijke PPS moet orden verward, d Democ~ tisohe Partij 

(SD • s~ronniot o Demokratyczne) die de communistische 1ntellec
tueelen om zich heen verz elt en de Boeren Partij (SL 
Stronnictwo Ludowe) die niet verw~rd moet orden et de PSL 

Jlih·olajczyk. 
Al dezë. organisaties, ven s d.e poli tiok ptU•t1 jen, 

hiorbovengenoemd, zij .. . volkomen door de communisten gepenetreerd 
De kaders orden door de communisten bezet, die alle hefbo n 
in handen hebben. 

Deze kaders hebben eon drieledige oorsprong: 
a . Het Poolscha Nationale Vrijheicis Oomité (PID • Pol k1 
Komitot yzwolenia ! arodowego} waa.rv n het presidium best~t t 
uit: PIETf To sz, IERBLO~iSKA .andu.,. AVtR:O~rEK Fr ciszek, 

0 LSKI Ignaey, KILUSZ' 1ICZ iCh 1, CZ J ~anoiszek . 
b . Agenten, wer eko an uit Pol en en Z 1 t a rl and. 
c . Leden an de comm nlstisohe verzetsgroepen . De · OPDLN heeft 

ga n onafluullrolijke ·roopeeringen gevor•od,. maar stelt 
Pool ohe secties in bij ooti.lr.lun1.st1 c or •anis tit.s ~n in het 
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bijzonder bij de FTPF in Frankrijk. 

Volgens ingawormen inlichtingen hebban de organisaties, 
ingesteld door de Poolscha Gocmn.Wlisten"" niet slE}cht..s politieke 
activiteiten tot doel, mAar teven activiteiten, die op een 
ndlitair terrein lig6en. Deze laatste ac t iviteit kan men in twee 
deel en schi)i den: 
1) het vorkrijgen van inlichtingen en berichtgevingen op het 

gebied van oontre-espionnage, 
2) het vormen van groepen tot het voeren van oommWliatiscbe 

agitatie. 

Ad I • -
Vol en inlichti~en, die in het bezit zijn van den r pporteur, 
·or t de SR geleid door den Joor OPP · , die tot voor kort 

lid vm de Ui ta!re asie te \ arschau en vervolgens de 1 
uitmaakte v n het Bur u van den 111tairen Att e.né an de 
Poolscha Ambassade te Parijs. 
OPP is kort geleden benoemd tot Directeur van het Reisbureau 
flQrbia", 23 rue T itbout te P rijs. De assistent van OPP schi~t 
de majoor SîRADOWSKI te zijn. Het vermoe en besta t dat 
~'i'R DO~ SKI tegelijke~tijd. de ohe.f ia van de OE . · Verder aohijn n 
IngeniotAr BIRECKI en de lu1tena.nt•kolonel KR JEtiSKI" aasietent 
milit ir-~ttaché" ook en bel ~rijke rol te spelen in de S •• 

De SR en de OE bedienen zich in hoofdzaak van de 
org nisntie di onde~ XI zij genoe d . et bestuur v n d ze 
organisaties zijn vrijwel 1n handen van a ·enten v de n. 
Zoo is b . v • •• Birecki de lee-president van de OPO. lid van 
den 0 ntral en R ad van de P dv1nders n l~emeen è:.e alegeerde 

an het gouv rnamant voor rap trieeringszaken. In iedere org ni
sat1e zit op zijn minst één vertegen oord! er van de CE; 
een aantal namen zijn bekend aan rapporteur . 

Ad II . 
De Pool che uo unisten zijn bezi 
stiehtcn, die F'r.ankrijk, België 
v dez organis tie torden oor de P ter b sohikkin· eateld, 
en vol ene arkregen inliohtib: .en door de or ani a.ties van 
de oud-strijders der p nsche Brig de, en de oud- leden .. van de 
communistische verzetsgroepen. In Prankrijk en in Bal i besta n 
k.o.derscholen voor co.m:m.unistischo or anisaties . , 
Een ervan beYindt 2ich in Parijs, áen in de omgeving van Parijs, 
en een derde in üelgië ( a~sohijnlijk in d buurt van Luik) . 
Onder de eest stzaiJdba.re leden van de Orgn.nis ties n de 
Poolsoho oud-~trijders in Bel ië, hoort man dikwijls preken 
over een zekere. P.r •• r • (Polska ärm.ia Robotnicza. • Roolsch 
Arbeidersleger), hetgeen een vrij duidelijke anwijzing is Tan 
het doel d t de nilitaire leiders in het buitenland eich hebben 
gesteld • 
.ilet is van belang er op te wijzen <lat er x•egelm tig a menko sten 
plaatsvinden van Poolsoho communistisoho leiders on Roode 
Spanj arden in FrankP1jk. 
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V. Het centrum van de gahcale Pool sohe Communistische Organisatie 
in West Europa , bev;ndt zich op de Poolscha bas~ de te Parijs • . 
De mil itaire attache is tegelijkertijd go~o creditcerd b i j de 
Fr nsohe , Belgl sche en Ne de rlandscha regeeriugen . 
De organisaties , die zioh bezig houden met de emigranten in 
Bel g iö hangen ziChtbaar duidelijk van Parijs at . Evenzoo de SR 
in Bek gië zelf. 

, 

VI. Ra t is vol komen duidel ijk merkbaar dat do Aobas sade van de 
Pool scha reBee:x;ing a n larach u te Parij s· geleid wordt door Jie t 
Centräle Co i t e van de Communistische PnrtiJ • Behal va door de 
gevolgtrekkinöen, die z i ch naar voren drin~en mtne er men de 
buitenl ndsohe p olitial{ van d Po~")lsehe regeer1ng beai et, volgt 
z~lks uit de navolgende aarnemi ngen: 
1) De keuze van het personeel • De vroegere arlba.ssadcur Slffi ZEft.E. rs 
Kl i s e en b kend commun ist en l id van de lro inter n . 
T. Wierblov1 s ki, waar a n men verw cht , dat hi j he m zul opvol 0 en, 
is zulks eTenzeer. 
2) In ieder e ambassade of l e ·atia' is e en cel van de tncVD tn ~ 
bou"ffd. Doze ordt in Pari·ja geleid door Alexandr e Bek1e.zo, 
le searetaria en z akgel ast1gde. Tadeuaz PI: RL en t an 
• I .t:.RBLO SKA maken waarschijnlijk d el uit v n deze oel . 
Het is wa .rschijnlijk dat 1n Belgie CONRAD HELLER deael1~de 
vervult. 
3) .. en kr i j gt den indruk da t de SR af'hankelijk is van overeen
kamatige RussisChe diensten. Naar aanleiding v&n betrouwbare 
inlichtingen zouden de diensten van den majoor 1PP.MAU ,deel ui t• 
ma.ken van het Russische nét, dat de n draag t van Uero of: 
Bro (f'oneti sche spelling) • - -

II 

1. PEKIER Al exsander, geboren 82 . lO. OTJ te Mlawa" 
gehuwd met •lisabeth BORBJTSTEIN. Voor den oorlog woonaahtig in 
I'rankrijl':: en vertegenw ardiger van muziekinstrumenten • 
In 1938 maakte hij een reis na r Algiers , Marokko en T'unia. 
Rij nam deel .an de bur ··eroorlog 1n Spanje aan de roode kant . 
Hij is een van de or~anisatoren Tan het aornmunistisob verzet 10. 
rankrijk. Hij is lid van het Co 1tÓ van de organi atie van oud

illegale Poolscha strijdet•s in Frankrijk. Hij st at in verbinding 
met Boganolov. Hij is lid van de ComMunistische Partij. 
Volg ens ingewonnen inlichtingen is hij de leider van de IKVD 
cel .. an de .Poolsche bassade te Parijs. Als za kgelastigde 
leidt hij de amb.Qssade bij ar ezigheid van den ambassadeur . 

. . 
. 2. FERL, Tadeusz 2 geboren 30. 10. 10 te .~achau 

Gehuwd met An1el GAT.,BARD. onen e 6 rua d' Y er te St . Cl oud. 
Sinds 1938 in Frankrijk. Lid van het Sy.ndica·t van de Buiten
l~ndsohe pers . Voor den oorlog oorrespondent van d "Nasz 
Przegl d" en "Glos Gospod rozy11

, lid van de CPDLN • .E}ttent Tllil 
Bogo olov en wa rschijnlijk van de liiVD. Persatt Ché van de 
ambassade . Lid van de comounistisohe partij (PPH) . 
Van 1942 tot 1944 dminist~cur van dan Dionst voor Sociale 
Hulp n Emigranten. 

3 . WIERBLO", SKA, Wanda, geboren KON, op 10. 4 . 07 1 

gehuwd met WIERBto··skï, egens po:mmunist1sche activiteiten 
naar Dui taohland 6edep or-teerd, ovcrl eden in gevan..zeuschap . 
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ZEER G.EEiEIMo 
Candi daat in één derf culteiten, onderwezen te Caen. 
heeft voor den oorl o·., nteerdere reizen gemaakt n ··,ar Polen en 
Sptmje. Lid van h <i t presidium ·an de OPD .... N, lid van de 
communistische partij. Hoof d v a.n den socialen d ie nst van de 
•\mbass ado, waarsChijnlijk a6ente v n de N. K. V.D. 

4. 8IRECKI ( erkelijke nu m: BIR BkUM) Henryk. 
Lid van de oommunisti.sche partij. Godol ageerde van de 
comraunis ti ohe pa1•tij voor het penetreeren v.m dé Poolscha 
Soci listische Partij. Lid van de CE. Vice-president n de 
OPO, redacteur van de door de OPO u.!tge eTen berichten . 
Alg emeen gedelegeerde in .rrankr>ijk voor de r~p_atrieer1ng 
van Polen. 

5 . OPPliAN, Tadeuaz . Zoon · an een •az>scbau•s industri
eel. Heeft deel 6 enomen D.an den Sp anschàn burgeroorlog$ 
Is volgens verkl> .gen iril1ohtingen ehe.C van de SR 1n F:rankr1jk 
Bel~iä. Holl4nd en Zwit erland. " erd benoemd tot directeur 
v n het reisbureau ORB IS. Is gedu:P'ende de 1 and aart 1947 
belast saweest ~t ~en m~ ssie te erl1jn. L1d van de CPDLN 
in ~rankrijk. 

6 . S'I'RADO 'SKI, lar.ian, oud 28 ja r . Hoe.ft zijn eraad 
geha ld bi .1 d Handelshoogeschool in Polen, gedurende den 
oorlog heeft hij diFJnst gedann als luitenQnt biJ de 2e 
Poolsch.e di ieie i..l'J. Frankrijk. Is gcinterneerd gev1e at in 
Z ·1tserland. Heeft een dipl~ma geha ld 1.r een hand& ctool 
in Z it.ser:\,and .- Is n · de b vri jc!i·ng in fr.a..--:lk:rijl{ go tomen en 
! - werkz . op he... bur ~u val dan Ko~lonel ZK l • 

(N szkowski ts 1n 1947 uit Parijs terug ero pen. ) Heeft zeer 
snel do rs.ng van majoor b reikt n is n llo 'I arsch1jnlijk-
he1d benoemd . tot assls·t nt van OPP en eb t: Tàn d CE . 

7 . LI!t'YUSKI 'l'adousz , 30 jaar oud. Kapitein . 
Assistent mllitaire-atta.chë in Belt.51ë,; onnnde· te Parijs . 

t -U--' i aft een opleiding geh d als inl:i.cht1ngenof.fic1er • . Tr~cht 
~ . , I agenten te werven voor erkz amheden in do SR in Bel ie 

r..~ .L J •• , en tuitsohl.and. r :r-acht een .zeer klein foto-appar~ t. aaa te 
n (.f.Pl schaf :en. L. wa assistent v n pi tein S.EYDA, ge rresteerd 

d J.( ;f f/ ...,door de Belgische politie Ot:> beschuldi ir.g Van vervalsch1Ilé 
0 Tan dooum.enten . Seyda had ,en ma!treas~ ln ru~sel., die 

bek~nd was onder den ohullnaam :aran ne r en'* on w· J:trv n 
veronde:r·steld we:vd, dat z1.1 een Russiscl e a :l"ente as . 

8 . LLER• CONR. D. AdAm" verbonden a.n het consul · t 
te Brussel " luitanan • V:"oeger •ti:r·bondena n het consulaat 
te imt ex>pen, w ar hij met 1nlic!lt1ngen ..-oor de pers waa 
belast . Heeft grooto bel ngstelling voor alle Tra gotukken 
die de · arins en è.o milit iro t.uohtv art betreffen . Is op 
h t oo:;anblik bel{:Lst et de oplëiding van de kadera di door 
}lU de l'Eic::.eering in nu•schau ~orden samengesteld in België J 

meer spec1~ 1 de or6 nisatlas van oud-strjjd9rs . , 
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