
Oświadczenie złożone 

przez senator Dorotę Czudowską 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

W dniu 2 czerwca 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w Wałbrzychu pani Joanna Kuklińska, żo-

na, wdowa po ś.p. Ryszardzie Kuklińskim. 

Joanna Kuklińska, dla męża i przyjaciół „Hanka”, była kobietą niezłomną, a jednocześnie niezwykle 

skromną. Miałam zaszczyt i szczęście poznać Ją, gdy kilka lat temu wróciła do Polski. Swoje ostatnie lata 

życia chciała spędzić w Ojczyźnie, wśród bliskiej, troskliwej rodziny i przyjaciół. Niestety tych lat nie było 

już wiele, a z powodu wielu chorób i dolegliwości nie były to łatwe lata. Nie były one także łatwe z powodu 

brzemienia bolesnych wspomnień. Życie u boku żołnierza, zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego nie mogło być inne. „Podwójne życie” męża wiązało się z koniecznością 

zdwojonego trudu wychowania dzieci. 

Czy wiedziała o misji swojego męża, pragnącego udaremnić imperialistyczne zamiary sowieckiego ko-

munizmu wobec Polski i świata? Nie śmiałam Jej o to pytać podczas naszej rozmowy w styczniu 2008 r. Ale 

jest wiele książek i zapisów na ten temat. Gdy 7 listopada 1981 r. Ryszard Kukliński, wobec pewnej dekon-

spiracji, podjął próbę ucieczki, nie wahała się. Obydwoje, wraz z nastoletnimi wówczas synami – Waldema-

rem i Bogdanem – w dramatycznych okolicznościach opuścili Ojczyznę. Zamieszkali w USA. Ale czy za-

pewnione przez rząd Stanów Zjednoczonych godziwe warunki życia to wszystko? Jak ciężko żyć ze świado-

mością wyroku śmierci wydanego na pułkownika przez peerelowski rząd w 1984 r. Ale najstraszniejsze mia-

ło dopiero nadejść. W 1993 r. ginie młodszy syn, Bogdan, w 1994 – starszy Waldemar. Zginęli w dotąd nie-

wyjaśnionych okolicznościach. 

Państwo Kuklińscy pragnęli powrotu do Polski. Zapytano o to pułkownika po uroczystościach przyjęcia 

Polski do NATO w marcu 1999 r. Odpowiedział: „Moja rola się skończyła”, a na pytanie „Czy wróci pan do 

kraju?” odpowiedział: „To mój cel. Moje życie nie może się skończyć w Ameryce”. Tak się jednak nie stało. 

11 lutego 2004 r. wylew krwi do mózgu kończy nagle życie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. 

Przeżywanie dramatycznej śmierci synów, niespodziewanej śmierci męża, walka z ciężkimi chorobami, 

nieskończona tęsknota za ukochanymi i trwanie bez skarg na niesprawiedliwy los – takie były ostatnie lata 

życia Joanny Kuklińskiej. 

13 czerwca br. urnę z prochami ś.p. Joanny Kuklińskiej przywieziono do Warszawy i wystawiono w Ka-

tedrze Polowej, gdzie została odprawiona msza święta. Uroczystość ta zgromadziła, jeśli sądzić po wieku 

zebranych, wielu przyjaciół Państwa Kuklińskich. Po mszy świętej urnę ś.p. Joanny zgodnie z wojskowym 

ceremoniałem przewieziono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach i złożono w grobie męża, pułkownika 

Ryszarda Kuklińskiego. Są już razem w ukochanej Warszawie. Wśród wielu wiązanek i wieńców jeden był 

szczególnie okazały – od Narodu Stanów Zjednoczonych. 

Panie Marszałku, tym oświadczeniem chcę oddać hołd cichej, bohaterskiej kobiecie, Joannie Kuklińskiej, 

a także pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, i dać wyraz ich pamięci, dziękując za ich odwagę, cierpie-

nia i wciąż jeszcze niedocenione zasługi dla Polski. 

Dorota Czudowska 

 




