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B'j in orm tjo n 1 ~. nte nationale Paolee orga-
nisatie ::po_ o." i /o .no é 11 

•• gebleken: dat hec Q.la.g_van 
deze o:t,ganisatie, ev n ens ona m 11 Poko,j i i·Iolnosc • , 
geregeld in de ?<ll jnn treel<: ver& cl· ijnt. 

I Enlcele exc·nplaren lo'O!'de?n vanuit Parj_js per post be-
r; ceJ.d en ~·10rde.1 'ranui t Geleen doo. r1a1Pcki gedistribu-

.;1 ~ ee:L'd. Een organ-1 sc1tiG ~;;ord tot heden .'d1 àA !·li_instr:eek 
~-· t • • '' \\, not_~ n5.ot gevoï'md. 

• Door de oprichter van de Poolse boerenpartij Palskie 
go Stronntct·.·m Luclewego ( P .s .L.) zal vermoedelijk in de 

\\ 't\ komende weleen een bczoelc gcb'Y.'acht worden aan Nedal"lc..nd 
en o.a. ook de N:tjrwtreek bezoeken. Het doel van dit 
bezoelt zou zijn te 1 :omen tot u·t tbreid~.ng van o.e P .s .r ... 
Omti"ent de j'.llste datum van di'c bezoek was onze zegs
man nog niets beleend. 
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"" LUDZIE PI·ORA W WALCE Z KOMUNIZMEM 
W dniach 24- 27 kwîetnîa odbyl si~ 

w E erlinie IIL ci kongres Mi~dzynarodo
wej F ederacji Wolnych Dziennikarzy 
Europy $ rodkowej i Wschodniej, Krajów 
Baltyckich i Balkanskich. Okolo 120 de
legatów reprezentowalo przeszlo 1.300 
dziennikarzy wolnych, n alezqcych do 15 
narodowosci z 12 krajów europejskich, 
okupowanych przez Sowiety. Wiele 
pierwszoplanowych osobistosci ze swla
ta zachodniego wzi~lo udzial w cbra
dach które toczyly si~ na wolnej wy
spie ~a morzu sowieckim. po tamtej stro-
nie .. zelaznej kurtyny". . .. 

Gdy w listopactzie 1948 r . z J~lCJatywy 
dziennikarzy polskich zebra! SJ~ w Do
mu Kombatanta w Paryzu I-szy kongres 
konstytucyjny, na kt~rym_ powstala !e
deracja Wolnych Dz1en~Jkarzy, . w1':!1u 
m~rków kiwalo glowam1, podrwlwaJqC 
z inicjatorów. Zapocz~tkowalo r?b<?"~~ 
okolo czterdziest u skromnych lu.dZl ~107 
ra, z których . nieliczni.. zaledWle m1eh 
troch~ bardzieJ znanc wsród obcych naz_ 
wiska. D . "k 

Ale Federacja W olnych. . ~tenm. arzy 
nie wynikla z czyichS amb~CJl <?~ob1styc_h 
i z ch~ci mnozenia organ~z.a~Jl uch~dz
czych. Byla potrzeb~ cnWlh 1. m;garuzo
wala ludzi pióra na plasz~zJ:'zme !ede
ralnej, stawiajqc przed mm1 ce~ Jasn~ 
i niedwuznaczny: walk~ z ~omul}1zmem. 
Mysll! przewodniq org~m-~atorow by~o 
przekonanie. ze w na) bhzsz~ czas1e 
Zachód b~dzie rousial przystqpic do, w~l
ki propagandowej_ z komunizi?em. sWia
towym i ze w te] walce d,:renmka:r:ze 
wolni z za ,.zelaznej kur tyny b~d<! mie
li swojq rol~ do odegrania. A wi~c ~ale
zy si~ do niej zawczasu przygo-t~wac. 

Obliczenie bylo dobre! Po m~calych 
czterech latach istnienia FederacJa YJol
nych Dzienni karzy jest jednll z naJl?ar
dziej znanych cudzoziemcom or~amza
cji uchodzczych. Wywalczyla sob1e sta
tus konsult a tywny w UNO i U~SCO, 
co bynajmniej nie bylo latwe 1 proste. 
Stworzyla agencj~. P,~aso~<! "Free El;l
ropean Press Ser v1ce , ktora zat:udma 
przeszlo 40 dziei?nik_al:zy i s~rz~d~Je swo: 
je materialy w1elkieJ pras1e sw1atoweJ 
sprzedaje. nie przesyla ~armo!). J-edno
czy. za nielicznymi wy]~tkami, wszys~ 
kich dziennikarzy pracu)qcych ,W. pras1e 
emigracyjnej i tyc~ - na szc~~sc1e cor~z 
liczniejszych - ktorzy praCUJ<! w pras1e 
.,.. A •• A4 . . . ..,.. 

ZACHOWU.TCffi 

poprzednie numery ,_,Biule~ynu:' ! 
Czesto p~wolujemy s1~ na me, me f!10-
g~ wracaé do tych samych tematów. 

obcej, informuj~c o swoich krajach mi
liony czytelników Zachodu. 

Na kongres F ederacji do Berlina 
przyjcchaly specja lnie znan e osobistosci 
swiata zachodniego. tak z terenu praso_ 
wego jak i politycznego. 

Im ieniem miasta Berlina wilal Kon
gres burmistrz Ernst Reuter. Przemó
wienia wyglosili: prezes Amerykanskie
go K omitetu Wolnej Europy admirat 
Miller. przewodniczqcy Komisji bada
nia zbrodni katyilskiej kongresman R. 
J. Madden i jej czlonek kongresman Ta
deusz Machrowicz. zastQpca przewodnL 
czqcego organizacji dziennikarzy ame
rykaiiskich .,American Newspaper Gu
ild" (28.000 czlonków !) , przedstawiciel 
europejsk1 centrali amerykaó.sk_ich 
zwi~zków zawodowych A.F.L.- Irwmg 
Brown. czlonek parlamentu brytyjskic
go Arthur Dodds-Parker, wydawca jcd
nego z naj\'.-i~kszych dzienników swiata, 
londynskiego .. Daily Tele.~P"?Ph'> Mal
eolm Muggeride. znany dz1enntkarz z 
paryskiego ,.Le Figat:o" ~ay~ond _Aron. 
przedstawiciel orgamzaCJl dz1enmkarzy 
francuskich Sacquet, sekretarz general
ny Francuskiego Komi~e-tu YJolnej E1;1-
ropy Blocq-Mascart i WI•elu mnych, me ..... . . 
INFORMUJCIE Sekcj~ Polsk:t, o meto. 

dach roboty komunistycznej, stoso. 
wan;ych na W a s z y m ten>Aie ! 

.... . ", "., .. .. 
wspominajqc juz o . prz~dstawicielach 
poszczególnych orgamzaCJl nar~dowych 
i syndykatów dziennikarzy_z w1~lu l_tra
jów W których zyjll i praCUJq dZienruka-
rze-~chodzcy. . 

zeby zatrzymaé si~ tylkp na Pol~k~ch , 
to nasi dziennikarze, ktorzy wz1~h U
dzial w kongresie berlinskim, reprezen
towali syndykaty 'POlskie z Nowego Jor
ku. Lodynu, Paryza, Sztokhoh;1U, _Stam
bulu, Rzymu i Zachodnich N1~"!1ec. -
Dziennikarze innych narodowosc1 rel?re
zentowali poza -tym o~:~ki w Szw~JCa
rü, w Holandii, w Belgn 1 mnych kra)acJ:l. 

Zjazd - jak widzimy ._ zgromadZil 
szerok4 reprezentacj~ dzie~n~kar~y z za 
,,zelaznej kurtyny''._ a~e tez 1 duze _gro
no przedstawicieli sw1ata zaçhodn~ego, 
którzy z takiego czy innego ty,tulu mt~: 
resuja si~ spraw~mi ~uropy sr~dkow~J 
i wschodniej . N1e p1szemy s.w1ado~ne 
przyjaciól", choé napewno w1~kszosé. z 
~osd "Kongresu do nich si~ zahçza. N~e 
uzvwamy tego terminu dla podkreslem~ 
róznicy mi~dzy kongres~m F~derac)I 
Wolnych Dziennikarzy, a _mnym1 zebra: 
niami mi~dzynarodowym1 dotycz~cym1 

uchodzców. J akze cz~sto· wyglasza si~ 
tam m ó!Vk i. aby natychmiast po zejsciu 
z trybuny o n ich zapomnieé ! Wi~kszosé 
przedstawicieh swiata politycznego czy 
p rasy zachodu przemawiajqcych na Kon_ 
gresie nie opiekuje si~ uchodzcami, ale 
wspólpracuje codziennie z organizacjq 
zawodowq. którq ludzie pióra z za .. zela
znej kurtyny" potrafili stworzyé. Posie
dzenie poswi~cone audycjom radiowym 
poszczególnych krajów zachodnich na
dawanym w j~zykach Europy srodko
wej i wschodniej zgromadzilo przedsta
wicieli Radia Wolnej Europy, ,.Glosu 
Ameryki", Radia Wloskiego oraz Fran
cuzów i Brytyjczyków, którzy wymie
niali koncepcje i dos"liadczenia ze SW'f
mi kolegami - czlonkami F ederaCJi. 
k tórzy zajmuj:t si~ sprawami r adia. 

Prasa pisana, czyli gazety i p1·asa mó
wiona, czyli radio sq pot~nymi instr~
mentarni w walce z kornun1zrnem. Wle 
o tyrn .iui dzisiaj swiat .zacho.dni .. Diate
go io F€deracja W<>lnych DZJennJkarzy. 
która Zl'Ozumjala, ze nie drobne problerny 
wewn~trzne, nie najlepiej nawet zorga
nizowana akcja samopomocowa, ale sze
roko zakrojona walka ze wspólnym 
wrogiem moze z niej uczynié ~aznY, o
srodek akcji mi~dzynarOdOWeJ - ]eSt 
dzis tak wysoko notowana w tych kr~
jach które majq ambicj~ przodowama 
w ru'chu wyzwoleiiczym. 

My Polacy, od którycJ:l. wysz:la inicja: 
tywa zalozenia Fe~e:r:ac11_. mozemy ~yc 
dumni z jej osiqgm~c. C1eszy nas row:: 
niez, ze po raz trzeci prezes~m Feder_ac)I 
zostal wvbrany prezes ZWia~u P<:Jen_
nikarzy R. P. - Boleslaw W1erz~nansk1. 

Skromna i.Y'licjatywa z ~rze~ kilku lat 
- Federacja Wolnych Dz1enrukarzy wy_ 
rosla zzybko do roli informatora Zacho
du o sprawach okupowai?ej cz~~c~ Euro
py. Czyi ten przyklad me _po"':''men za_ 
checié innych PolakóW:· dzi~la)qcych na 
ró:Znych odcinkach. zy~la mJ~~arodo
wego, aby orgaruzuJa,c sz~rok1. front 
wspólnej walki ~arodo~ Ul~rzm1o~ych 
tworzyli instytuc]e o Wiel~m z~s1~gu 
wplywów na swiatOWq opim~ pub~lCZnq. 
Kilka odcinków juz jest zorgamz~wa
nych (np. zwï~z:ki ~a:w?dowe), ale 1nne 
czekajtt na luaZI z micJatywa-· . 

Czy nie sqdzicie, drodzy _czyt~lmcy, 
Z'C pracujqC W ten sp~sól?· eml~rac)a pOl
ska nie moglaby zhkw1dowac. radykal
nie i bezbolesnie dia wlszyt~1ch ~- zw1 problemy wewn~trzne, które J<! dz1el<! . . . • 
PISZCIE NAM, jak infonnujecie 

gospodarzy kraju o sprawach polsk.ich! 
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LINIA RIBENTROP - MOLOTOW 
Sposób, w jaki si~ trakiuje spraw~ Rosji. Ni.e traémy z oczu, i:c Sowieiy ropejczyk - nie wyobrai:a sobie cz~sto 

granic PolskL cz~sio poruszun~ wsród przeprowadzaj~ rusy!ikacj~ ok.upowa- jeszcze innego wyjscia jak posiadanie 
PoloniL jest dobryml sprawdzianem. nych przez sicbie krajów okrutniej i e. danego kawalka ·terytorium z jego lud. 
dla zorientowania si~, czy ten, kto za- nergiczniej, nii: to czynil kicdys knut nosciq. albo tez skazanie swoich rodaków 
gadnienie ~ranic porusza. jest czy nie bialego cara. na przcsladowanie przez obce panstwo. 
j est komumst'!. Sowiety bagnetami czerwoncj armii I jeszcz<: jedno. Sprawa granic wscho-

Komunisci duzo, glosno, a nawet za kreslili nieprawnie rózne granicc okupo- dnich jest wygrywana przeciw nam 
glosno broni11 granicy zachodniej na 0 - wanych krajów. Ca}y obóz niepodleglos. przez obronców Niemiec i ludzi popiera
drze i Nysie, pomijajqC zupelnym miL ciowy odrzuca .,linj,ç Ribentrop - 1\lo. jqcych ich pretensje do naszych Ziem 
czeniem i sprawy naszych Ziem Wscho- lotow'' (wstydliwie i nieslusznie nazy- Odzyskanych. Spotykamy si~ z propozy_ 
dnich. wanq ,,lini'! Curzona"), przypiecz~towa- cjami nowego .. przesuwania Polski", 

Warto przypommec najwazmeJSZe nq niecnymi ukladami w Jalcie. Polska albo z oskarzeniami o imperializm .,od 
punkty tej tragicznej sprawy. Tym bar- Die nznaje p1)dboju Litwy i pa:óstw bal. morza do morza". 
dziej, ze wielu czytelników Biuletynu tyckich i odm:twia Sowietom prawa Jakiez SI! wnioski praktyezne z tych 
zywo si~ tym interesuje. wcielania narodów do Z~ Sowiec- rozwazan ? 

Dlaczego Polacy winni mówié stale o kiego. ..Linia Ribentrop - Molotow" 1 - Musimy infonnnwaé siebie, JU. 
naszej granicy zachodniej ? Pierwsze jest dzisiaj granic11 ,,Polski Ludowej" i szych Rodaków i cnudZO'Liemców o wa.-
- dlatego, ze Odra i Nysa, jako grani- Zwiqzku Sowieckiego, narzucon'! w l'Ullkach za "Iinia. Ribentrou- Molo. 
ca pqlsko-niemiecka, niezb~dna jest Za- niku sowieckiej agresji, bez unrnrmn tow". Wobec maÏej ilosci wfadomosci z 
równo dla Polski. jak i dla Europy. Dru- dzenia wojny. Zostalismy tego terenu, ka2lda inform.acja jest een-

- dlatego, :ie Zachód, obliczaj'!C podbici, ale w swietle na (w Wilnie np. dzis jeszcze 

b>-_2~~~~n~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ). lC de-
stwa dla naszym Trze- granica cydowaé w sprawac które zalezq od 
cie- dlatego, ze komunistyczne okrzy_ 1921 r. woli n{lrodów po ich wyzwoleniu, trzeba 
ki na temat granicy na Odrze i Nysie 0 pr:rebiegu granic w naszym: kqcie sie stata~ o za.eie.Snia.nie kontrut.tu z pa. 
utrudniajq obron~ -tej sprawy, czyniqc z Europy zadecyduj~ przyszle wypadki. triotyeznymi emigra.cja.m.i Litwy, l.ot\vy, 
niej wobec Zachodu zagadnienie sowiec- Nie moie byé :pom.JJni~ta wola. wyzwolo. Bia.J:orusi, Ukra.iny i Rumunii i podtrzy_ 
kie. nych narodów. Polsce wyzwolonej nie mywaé go stale i wsz~dzie na wszyst

Naród Polski i P-ola.cy na wygnaniu b~dzie oboj~tne, czy graniczyé z nami kich odcinkach. Emigracje nasze posia
mówili o Odlrze i Nysie zanbn Sowiety b~dzie na wschodzie ,.jedna i niepodziel- daj~ poza pieniaczamli i szowinistami 
21a.ez~}y i ;mówié b~ rutiW'et wtedy, gdy na" Rosja, niezaleznie od tego czy b~- takze i liczne grupy ludzi gotowych so
Stalin wyda. \l'O'Lkaz komunistom "jçz,y- dzie biala, rózowa a lbo czerwona, - czy bie wzajemnie ufaé i przekonanych o ko
ka polskiego'', aby o tym mówié :m.. tez naszym~ sqsiadami b~q naprawd~ niecznosci wspólpracy na teraz i w przy_ 
przestali My nie zapotr'ánamy taki:e, ze niepodlegle narody Litewski, Lotewski, silosci. 
po obu brzegach Odry i Nysy rzqdzq Bialoruski, Ukramski i Rumunski. 3 - Jest naszym obowiqzkiem prze
dzis Sowiety. Wplyw zasadniczy na te sprawy mieé konywaé naszych pobratymców i S'!Sia

Ale Naród Polski róWlloezeSnie pa- b~dzie ustrój calej Europy, a w szczegóL dów z Europy srokowo-Wschodniej -
~ta o spra.wie Ziem Wsehoilnich. nosci naszego regionu Europy srodko- ale ·taki:e staraé si~ zrozumieé samemu 
Sytuacja na tym odcinku jest inna niz wo-Wschodniej. Jesli to b~dzie ustrój -ze wspól7;ycie wymaga wzajemnego 
sprawa stosunków polsko-niemieckich. federalny, zmieni on w dui:ym! stopniu poszanowania i wzajemnych ust~pstw, 
Na wschodzie graniczymy z narodami. znaczenie granic mi~dzy narodami 1 zas likwidowanie sporów przez wzajem
które S'! pod okupacjl! rosyjsko- sowiee- pailstwami. ne ,,wyrzynanie si~" jednych sqsiadów 
kl! i walczq o SW'! niepodle,glosé (Litwa. Sytuacja którq zastaniemy na Zie- przez drugich poprowadzi prOSUl drog11 
Lotwa, Bialorus, Ukraina, Rumunia). Z m,i.ach Wschodnich po ich uwolnieniu. do .. worka" rosyjskiego albo niemieckie
pobratymczymli i SllSiednimi narodami moze byé -tragicznie zmienicna. Znane go a dzisiaj klótnie jalowe, podsycanie 
ma Polska spory terytorialne, ale uzna- Sl! fakty masowego przesiedlania ludno- uraz i dawnych krzywd - pornaga So
jemy wzajemnie nasze prawa do nie- sci polskiej ria zachód, ale mniej sa zna- wietom. 
pod~e~lego ~ytu. N~rody nasze n_ie za- ne fakty równie i moze jeszcze bardziej Mysl'!c 0 przyszlosci pami~tajmy 
graza_J~ sob1e ~av:zaJe~ utratll. ruepod- masowego przesiedlania Iudnosci pol- zawsze, ze idzie nam wprawdzie i 0 zie
legloscJ. Groztla 1 grOZl nato~st. nal!l skiej, ukrainskiej, bialoruskiej, litevv~ mie, a wi~c 0 granice, ale przede wszyst
WS7JYstldm.li.mperialistyczna RosJa .. Je~ skiej - na wschód. W wiel u miastach 
i niepodzielna" (za cara mówilo si~ ,,je- Ziem Wschodnich ze Lwowem. na czele kim chodzié nam wszys-tkim powinno 0 

dinaja i nicdielim:a.ja"). Niestety wypo- pojawia si~ duiy odsetek ludnosci azja- czlowieka. Granice nie powinny dzielié, 
wiedzi niekomunis·tycznej emigracji ro- tyckiej, sprowaèizanej przez Sowiety ze ale IMey.é na.rod/v', które chc~ zaymmnieé 
syjskiej Sll nadal utrzymane w tym sa- srodkowej Azji i z Syberii. o wa5niach i razem budo,vaé leps~ 
mym: duchu imperialistycznym~ Juz Rozwazaj::J.C spraw~ granic nie nalezy p:rzvs7llosé. 
choéby te;> wspólne niebezpieczeii.stwo zapominaé, ze z l)Oj~ciem l!ranicy ll!CZY- Przyszlosé nasza wogóle, a takie spra. 
kaie szukaé zblizenia z sasiadami. zaró- lo si~ w naszych umyslach zawsze po. wa granic na zachodzie i wschodzie w 
wno l)rzeciw obecnemu okupantowi so- j~cie prze5ladowania -tych, których los du:iej mierze zalezeé bedzie od oost~pu 
wieckiemu. jak i bylemu okupantowi poza granicq Polski zostawial. Dlatego rederalnej organizacji Europy. Dlatego 
carskiemu, czy wobec mozliwych zabor- tez przeci~tny Polak- tak samo zreszt'! to tyle uwagi warto poswi~aé wlasnie 
czych d'!ien wyzwolonej od komunistów jak kazdy inny Srodkowo-Wschodni Eu- za~adnieniom federalnymt 
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Cv J (., "/yl, 

In aam·ul · ng op rap ort nr 20370/74 del. 15-4· '52: 
in ve:>oand i:ïs>'- bet . :enden van een afge·..raara.~ gd.e v~" l' PolcÓj 1 Wolnoéér: {Vrede en Vrij' e:ld) tLi~ Par!.js no.a·:
Nede:rl:;.nd, f:JO:.>:lt ho;;t na\ro1.ge~'ide ger.::!.ppor-cem.'d: 

'!Op Zal:.s·:·ê.e.g 19-'~··52 werd. doe·· een Poo1 van ver r
no~mdc organ:l.ö~t:i.e uit Parijü een bezoek gcln:ach"t"; <.'<Ln 
Pater Efr:ems hooïdaalm~"lezcn.icr d0r 5.n tloder·lanc\ ve!'!JJ.:t,i
iiendc 1mtho.:i.ie1w Pol\"'no Eveneens ·M;rd door ba':1oelde ~ -
soon een b:;:zo~:~lc geb1:•acht aan Br~da en alóae.r be;.:lpretüngt.: 1 

gr:voer·d mei; öestuu;esleétcn van een te Bl'eda ber:rt.aanc1~~ lw·· 
thoJJ.eke Pool:>e organi~at.:te. 

Het be~we!r~ aan p9-·ter• Bfr·em, zm·1e.l ale de besprelc:tng 
te r~reda gevoGI·d, hadden tot doel om eer~tgenoernde Poolr:ie 
or·g.;.n::i.sa':;1e bij de :l.n Netlez·lan<l v~rbli,jvende Polen ~.ngang 
te doen vinden. 

Op Zor..d.ag 20-1·!-52 ~'erd door• bedoelde afgevaard:t.gde 
cont~;-..ct opgenomen met 1'>1a1eck:l te Oeleen en v~n."volgena !T.et 
Pa);er• Dambe1-: te Sittard. De besprelcingen met laatstgenoem
den hadden he'czel!'de l<:arakter als die belegd met vo:>r
noemde persone;.'l te Breda en I., a ter Efi'em. VoJ.gens be!::omen 
informatiea d:lena.angaa.nde is genoemö.e Poolse organisatie 
gebaseeJ:'d o~ Christelijke grondslag..! Zfj heeft o .mo als 

-aoeiëtelling, er-e geestelijKe ~rbaarheid der in Nederle,nèl 
verblijvende Polen, een afdoende voorlicht:l11g tegen het 
communisme" de eenheid van alle in \"leBt-Europa-verb.!.ijven .. 
de Polen om te komen tot een vrij Polen" ge~uiverd van 
communisl!lc en Ruse i es che i.nvloed. 

Verder wil bedoelde organisatie gelden beschilöJaar 
stellen om de Pooloe jeugd in Nederland een meer algemene 
en een zeker percentage zclfo een academische opleiding 
te laten genieten. 

Hoewel Pater Dambet-e nj.et geheel aflterig s.taat van een 
en ander~ doch zo mogelijk :!.ede re actj. vi te i t met een pc
litiek ltarakter tllil verm~.jden 1 zal hiJ zijn houding 1n 
deze niet bepalen" al vorens een bempreldng te hebben ge-· 
voe~d met Pater Efrem. 

De afge•m.ardigde had t~.jdens z:tjn be~preking te Sit 
tard duià.elijlt te verstaa11 gegeven~ dat ondanks tegeï.'ll<an
ting van Pater Dambel-c de vereniging 11 PokÓj i t7Jolnosé 11 in 
llederland doorgang z::..l vinden. 

Dool" de afgevaardigde werd ool,: nog geeproken over 
een plaats gehad hebbende bespreking met een zekere Daesen 
in Limburg. Well~e Daseen dit mogelijk kan zijn \IJiet Pater 
Dambek niet. 

E1Teneene had deze persoon geeproken over een vergade-
ring op Za.'cerdag 19-4-52 g~:mouden te Haarlem in Benelux
verband~ l..relke vergadering door hem en bestuursleden van 
de Poolse katholieke vereniging uit BL .. eda bezocht was. 

Door bemiddeling van Nederlanders uit deze vergade-· 
ring zou de afgevaardigde in contact gebracht ~orden met 
andere Nederlander, oom. \'1erl~zaam in 11Vrede en Vrijheid 

11 

te ' e-Gravenhagê. Bedoelde afgevaardigde zou genaamd z:tjn 

0 
I() R ~- b a t. e k i , plm. '2 j~a.r oud en doc-tor in de economie 

Hrj was volgens eigen verlclar:tng uiteluitend belaet met de 
vereniging "Pol<:Ój 1 \>1olnosé 11 en moest deze over geheel 
\'Ie at -Europa tot s tat'l.d brengen. 
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N o t a 

Aant HD (DRES II) 
Van: HC (CV'! V) 

Naar aanleiding van bijgaand CO 1;6446 
moge ik U verzoeken aan dce 'Mijnpol.itie te vrag~n 
on~ zo Uitvoorig mogelijk o~ de hoo6te te houden 
van uoor h~ ~erzaks ~erkregen gêgovcne . 
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ol ö cent ten \erd den vo ~ 

'")aar de pm· :~om1 Janl·::o ,•r:;k:l .-,u.,j Ol,b .kelïd ,,:as .n 
daar :ll~ t:·~VOl"Gn n1mme:r gohoot rl van gcmoer;>d"' b:.:•o .. rn.u."c 
tlf-.!1'0 door.' mij een .tnfox·1w' t:J.ef schr·ij,ren ge_·icbt; ac.n 
bedv2.'J.d pm·soon. 

En:l~;e dse;en 1~:te"' ont v lr11~ jJc een scilr:i jven ;ei" lg 
\~aar:l.n .:·anko~·ml:i m:tj med .• dee!àe C:'al; luj mL''n n«um 
en aure::. i1ü.d bekomen var1 ien,:;-tod, die mij in I.imburg 
klad leren kennen t1.jdr.mG ml,jn wer-j{zaamhe<ien onder d.e 
Polen: t·elb:: d0stijds in de gezellenhuizen verbleven. 
Cmtr_ni; ó.e brochure \\erd in bedoelde brief niet;;, aan
gehe.ald. 

In de ;~2e!c voor Pasen 1952 ontving ik anàer:naal een 
schri~,:,.::n •ran Jnn~;ot"sJ<J. voornoemd. Hierin de€lde hij 
m1J c .m. mede êo.e.t :i.n Fran1{rijk t·•as opgericht een 
sectte van Poolse emigranten~ zich noemende "Pakoj 
i i'lolno:;:.ö, hetgeen bete! ... ent : 11Vrede en V:A' ~id" . 
--aenoemcie Poolse sectie vormde een zelfstandig ge
heel in O.e Franse organisatie 11 Pais et Liberté" ,zt;jnde 
een orge.nisatie welke bestrijd:tng van het communisme 
beoogt ln intex·nutionaal verband. 

Volgens Jankowslci wa:-~ in Belgt€: en Nederland een 
soor·tgeli j l<e orgD.nisatie opgP.r:lcht. In Nede:rJ.and r:o~as 
öe~;e genaamd : • Voor Vr•ede en Vrijhetc1 11

, g.::vestigd U3 
' s-Gravenhage -rbbtóus !~41~. Het lag verder in de be
doe:t.J.ng van voornoemde; Poo"J.~w organlaatie om haar· 
brochures onder do in Nederland \'/oon:-Jchtig zJjnde 
Polen te verspreiden. Dit verspreiden mocht echter 
alleon geschieden door en aan personen welke tegen
standers van het: commun1arne waren, de vrede \'Jaren 
toegedaan en tegenstanders zijn van het huidige Poolse 
r>egiet.l. Bij voorlwur moesten jongere personen opge_ 
zocht worden die deze zaek ernstig namen er óe hoop 
lwestel"den voor .het herstel van een vrij Polen . 

Bedoelde brochul"e mOI;!St nog niet direct gezien 
wor-den als een pPopaganda voor een bepaald doe1

3 
doch 

'~aa bestemd om j_n het }{?.der van de arbe:l.de!'S voorllch
t:lng te ge·"ren, gericht tegen het communisme . 

Verder gaf JanovJsk1 te kennen dat het de wen:= 'lan 
genoemo.e 'Poolse sectie l:as, dat :tn Nederland onder de 
aldaar ïJoo·1achtig zijnde Polen een soortgelijke sectj.e 
t~erd gevormd, zo noclig samengaand met "Vrede en Vrij-· 
held 11

• Hiertoe ~mn Jankm~slü graag ln ve:rM.nd1ng ge
bracht net bonaf:lcle PooJ.se org\1-nisaties in Nederland: 
althans met bestuursleden van deze or·ge.n:laaties. 
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