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Z  ARCHIWUM

Raport informacyjny CIA dotycz cy 
W odzimierza B czkowskiego 

z 10 maja 1949 roku 

Bartosz Rutkowski

 W maju 2015 roku udost pniony zosta  raport informacyjny1 ameryka skiej Central-
nej Agencji Wywiadowczej (CIA), dotycz cy  W odzimierza B czkowskiego. Powsta  on 
10 maja 1949 r. w Libanie. Kraj, którego dotyczy raport oznaczono w nim jako „Liban / 
Polska”, a sam B czkowski zosta   okre lony jako „temat” (podmiot) raportu. Raport po-
siada  klauzul  tajno ci „tajne” wraz z adnotacj  „do u ytku s u bowego wy cznie przez 
urz dników (funkcjonariuszy) Stanów Zjednoczonych”. Raport2 zawiera kilka interesu-
j cych informacji. Do najistotniejszych nale y zaliczy  sam fakt rozpracowywania W o-
dzimierza B czkowskiego przez CIA w 1949 r. Dotychczas w biograÞ i B czkowskiego 
uznawano za fakt jego wspó prac  OSS3 (OfÞ ce of  Strategic Services - poprzednik CIA) 
od 1945 r4. W wietle publikowanego raportu wydaje si  to by  b dne. Gdyby B cz-
kowski wspó pracowa  z OSS w 1945 r. to nie by oby potrzeby rozpracowywania jego 
osoby przez CIA w cztery lata pó niej. Podstaw  dzia ania ka dego wywiadu jest spraw-
dzenie czy rozpracowywana osoba nie by a obiektem wcze niejszego zainteresowania. 
Sam B czkowski wyra nie zaznaczy  w swojej biograÞ i: „(...) przenios em si  (...) pod 
koniec wojny do Akcji Kontynentalnej  [odpowiednik OSS]”.5 St d prawdopodobnie 
wynik a pomy ka. B czkowski wspó pracowa  z polsk  organizacj  wywiadowcz  (Akcj  
Kontynentaln  – wspó dzia aj c  z Anglikami) a nie z OSS. Informacje te s  zgodne 
z tre ci  raportu. Czytaj c go nale y zachowa  du y krytycyzm. ród o, na którym oparli 
si  Amerykanie by o zorientowane w sprawach prometejskich, ale niedok adne w szcze-
gó ach dotycz cych konkretnych osób. Wida  to ju  w pierwszym punkcie raportu, gdzie 
w jednym zdaniu znajduj  si  cztery b dy.6 Pomimo tego, raport jest istotnym ród em 
wiedzy pomagaj cym lepiej zrozumie  pó niejsz  emigracj  B czkowskiego do USA.

1 Sprawa nr F-2015-01179. Raport został odtajniony na pisemną prośbę autora artykułu w ramach Fre-
edom of Information Act, który dotyczy wszystkich dokumentów znajdujących się w amerykańskich 
National Archives i Records Administration. 
2 Tłumaczenie własne -  korekta: Pani Katarzyna Leśniewska i Pan Marek Włodkowski.
3 J. Kloczkowski, P. Kowal, O Włodzimierzu Bączkowskim, [w:] W. Bączkowski, O wschodnich problemach 
Polski - wybór pism, Kraków 2000, s. 20.
4 I. P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie1926-1939, Warszawa 2007, s 164.
5 Archiwum Instytutu Piłsudskiego, sygn. 132/35, Brudnopis - zapis życiorysu W. Bączkowskiego w for-
mie wywiadu, s. 5.
6 Nie zgadza się: rok urodzenia, miejsce, uczelnia i kierunek studiów. Zob. szerzej: B. Rutkowski, Włodzi-
mierz Bączkowski - publicysta, „Nowy Prometeusz” 2015 nr 7, s. 93-101.
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KLASYFIKACJA TAJNE / DO U YTKU WEWN TRZNEGO 

TYLKO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY USA

CENTRALNA AGENCJA WYWIADOWCZA

RAPORT INFORMACYJNY

KRAJ Liban/Polska  DATA WYTWORZENIA 10 maj 1949

TEMAT W odzimierz B czkowski7

1. W odzimierz B CZKOWSKI urodzi  si  oko o czterdziestu o miu lat temu w 

pobli u Kijowa, na rosyjskiej Ukrainie, i jest absolwentem Wydzia u FilozoÞ i 
Uniwersytetu Lwowskiego w Polsce (University of  Lwow, Poland).

2. W 1928 roku B CZKOWSKI pracowa  we Lwowie w Biuletynie Polsko-Ukra-
i skim (Polono-Ukrainian Bulletin) - organie Unii Polsko-Ukrai skiej (Polono-
-Ukrainian Union), ruchu politycznego, którego przywódc  by  HO ÓWKO 
(CHOLOVKO) (in)8, ukrai ski pose  w Sejmie polskim w latach 1920-1928. 
Celami tego ruchu by y: solidarno  polsko-ukrai ska, polsko-ukrai ska auto-
nomia w Polsce, jak równie  utworzenie samodzielnej Ukrainy stworzonej z 
ziem wchodz cych w sk ad Rosji i Polski. B CZKOWSKI dzia a  na rzecz tego 
ruchu do 1935 roku, kiedy opu ci  Lwów i wyjecha  do Warszawy po mierci 
HO ÓWKI, zamordowanego przez Ukrai ców. 

3. W 1935 roku B CZKOWSKI przy czy  si  do Ruchu prometejskiego (the 
Prometheus movement), który by  kierowany przez w adze polskie, w szcze-
gólno ci przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ruch prometejski prowadzi  
dzia ania na dwóch p aszczyznach: jawnej propagandy i polityki; oraz wywiadu. 
W ramach tej ostatniej Ruch prometejski zbudowa  struktury wywiadowcze na 
terytorium sowieckim, ruchy konspiracyjne przeciwko w adzom sowieckim itp. 
Ruch prometejski rozprzestrzeni  si  i zosta  po czony z ruchem o tej samej 
nazwie dzia aj cym w Niemczech, w którym Biali rosyjscy emigranci dzia ali 
aktywnie za przyzwoleniem i przy wspó pracy w adz niemieckich. 

4. W Warszawie znajdowa  si  instytut naukowy i propagandy Ruch prometejskie-
go, zwany „Instytutem Wschodnim” (Oriental Institute), którego dyrektorem 
by  SIEDLECKI (in), profesor uniwersytecki i senator, a kierowa  Olgierd 
GÓRKA.** B CZKOWSKI by  szefem sekcji prasowej. Instytut wydawa  
wiele publikacji antysowieckich, w tym „Orient” w j zyku francuskim, angiel-

7 Pozostałe informacje zostały ocenzurowane.
8 W oryginale (fnu) - d rst name unknown - pierwsze imię nieznane.
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skim i niemieckim, „Biuletyn Polsko-Ukrai ski” po polsku, „Problemy Europy 
Wschodniej” po polsku. W 1936 B CZKOWSKI by  delegatem polskiego Ru-
chu prometejskiego na kongresie antysowieckim w Berlinie.

5. W roku 1939 B CZKOWSKI uciek  do Rumunii, a stamt d do Palestyny. Wst -
pi  do polskiego Deuxième Bureau9 w Jerozolimie i zosta  szefem sekcji spraw 
sowieckich, która zajmowa a si  g ównie studiowaniem prasy sowieckiej. 

6. Od 1946 roku, po likwidacji polskiego Deuxième Bureau – wywiadu Armii gen. 
ANDERSA blisko powi zanego i subsydiowanego przez wywiad brytyjski – 
B CZKOWSKI zosta  zwierzchnikiem polskiej siatki wywiadowczej dzia aj cej 
w ograniczonym zakresie, ale nadal zale nej od gen. ANDERSA i powi zanej 
z brytyjskim wywiadem. Siatka B CZKOWSKIEGO u ywa jako przykrywki 
domu wydawniczego Reduta (Redoubt), którego kwatera g ówna znajduje si  
teraz w Bejrucie, i którego nominalnym szefem jest polski ksi dz dr KANTAK, 
opisywany przez ród a jako stara „kuk a, zupe nie ot pia y i bierny, nawet w 
zakresie swoich obowi zków religijnych”.

7. Reduta ma polskie prasy drukarskie i ju  opublikowa a kilka ksi ek, równie  
B CZKOWSKIEGO, kilka polskich utworów literackich, ksi k  o historii 
Polski i kilka pamß etów, wszystkie w j zyku arabskim W ramach dzia alno ci 
Reduty B CZKOWSKI publikuje „tajny” biuletyn polityczny (w o miu egzem-
plarzach) dotycz cy spraw rodkowego Wschodu. W rzeczywisto ci biuletyn 
nie zawiera adnych tajnych informacji, poniewa  tre ci w nim zawarte oparte 
s  w zasadzie na doniesieniach lokalnej prasy, jak twierdz  ród a. Bud et „Re-
duty” wynosi  w 1948 r. pi  tysi cy funtów szterlingów, które zosta y wydane 
na pokrycie kosztów publikacji oraz wydatki B CZKOWSKIEGO zwi zane z 
wydawaniem biuletynu i dzia alno ci  wywiadowcz . 

8. B CZKOWSKI jest autorem „Ku zrozumieniu Rosji” („Towards an Under-
standing Russia”), dobrze udokumentowanej ksi ki o Rosji Sowieckiej, która 
zosta a opublikowana w j zyku angielskim w 1947 r. 

9. Zygmunt ZAWADOWSKI, przedstawiciel Rz du Polskiego (Londy skiego) 
w Libanie jest cz onkiem siatki B CZKOWSKIEGO i otrzymuje wi kszo  
raportów, które, jak podaj  ród a., przesy a nast pnie do Londynu.

10. B CZKOWSKI jest okre lany przez to ród o jako „jeden z Þ larów Ruchu 
prometejskiego”. W okresie pomi dzy Pierwsz  i Drug  Wojn  wiatow  by  

9 Deuxième Bureau – wywiad.
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blisko powi zany z Oddzia em II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i w 
sposób nieformalny, ale równie bliski, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i 
Ministerstwem Spraw Wewn trznych. Pu kownik Tadeusz SCHAETZEL, szef  
Oddzia u II w latach 1927-30, a nast pnie szef  Departamentu Politycznego 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powi zany równie  z ruchem 
prometejskim i, jak twierdzi ród o, znajdowa  si  pod silnym wp ywem B CZ-
KOWSKIEGO.

11. ród o twierdzi równie , e B CZKOWSKI jest bez w tpienia jednym z wielu 
„specjalistów” w Ruchu prometejskim i wietnie orientuje si  w sprawach:
a) zarówno oÞ cjalnych, ideologicznych podstawach ruchu, jak i jego nieoÞ cjal-

nych, tajnych, antysowieckich celach;
b) historii tworzenia i rozwoju wspomnianego ruchu, który rozprzestrzeni  si  

na inne kraje – Polsk , Niemcy, Francj , Turcj  i inne;
c) aktywnych cz onków ruchu.

12. ród o podkre la, e nale y równie  zda  sobie spraw , z tego e: 
a) Sowieckie organizacje wywiadu politycznego, które spenetrowa y Ruch pro-

metejski przez podstawionych ludzi z Kaukazu (Caucassians), bez w tpienia 
musz  zdawa  sobie spraw  z roli jak  odegra  B CZKOWSKI.

b) Ze wzgl du na aktywne zaanga owanie w Ruchu prometejskim, ród o 
utrzymuje, e B CZKOWSKI jest dobrze znany funkcjonariuszom in-
nych krajów. Jako ilustracj  tego ród o przytacza podró  B CZKOW-
SKIEGO do Turcji, w któr  uda  si  jesieni  1942 roku w charakterze 
polskiego kuriera dyplomatycznego przewo cego poczt  dyplomatycz-
n  z Kairu do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Ankarze i 
Istambule. Turecka policja polityczna, jak relacjonuje ród o, natychmiast 
rozpozna a w kurierze osob  B CZKOWSKIEGO  i obserwowa a jego 
dzia ania w Turcji. ród o podaje równie , e w tydzie  po wyje dzie 
B CZKOWSKIEGO z Turcji, jeden z g ównych niemieckich propaga-
torów Ruchu Prometejskiego przyby  do Istambu u z Berlina. Chcia  
si  zobaczy  z B CZKOWSKIM i pilnie poszukiwa  go w Istambule. 

ród o uwa a, e równie  Brytyjczycy wiedzieli o aktywno ci i celach 
B CZKOWSKIEGO.

13. B CZKOWSKI, który przebywa  na Bliskim Wschodzie przez wi ksz  cz  
Drugiej Wojny wiatowej, oÞ cjalnie trzyma  si  z dala od Oddzia u II (który 
zosta  przeniesiony z Polski), ale faktycznie by  z nim blisko powi zany za 
po rednictwem kierownictwa w Jerozolimie. Podczas pobytu w Jerozolimie 
B CZKOWSKI o eni  si  z uciekinierk  z Polski. 

RAPORT INFORMACYJNY CIA DOTYCZ CY W. B CZKOWSKIEGO Z 10 MAJA 1949 R.
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14. ród o okre la B CZKOWSKIEGO jako osob  bez w tpienia inteligentn , 
posiadaj c  solidny i zrównowa ony charakter i bardzo oddan  swojej pracy. 
Zna on dobrze Zwi zek Radziecki, zarówno kraj jak i ludzi, i ca y czas, jak 
utrzymuje ród o, studiuje problematyk  ZSRR. 

** Olgierd GÓRKA, który s u y  Londy skiemu Rz dowi Polskiemu w czasie woj-
ny najwyra niej przeszed  na stron  Rz du w Warszawie. 

Bartosz Rutkowski  – doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gda skiego. Naukowo 
zajmuje si  histori  najnowsz , w tym histori  II wojny wiatowej oraz okresu mi dzywojnia, w 
szczególno ci postaci  W odzimierza B czkowskiego.


