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Pułkownik 

Ryszard 

Kukliński 

„Konrad 

Walenrod” 

naszych 

czasów  

Ks. Lucjan Kamieński  SDB 

Zapal 

świeczkę za 

przyszłość 

Uniwersytetu 

   W dniu 11 lutego 2004 r. w Tampa na 

Florydzie zmarł nasz wielki patriota i 

bohater narodowy, pan Płk. Ryszard 

Kukliński. W tym roku mija 6-ta rocznica 

jego śmierci. W światowych mass media 

było dość glośno na ten temat tylko 

polskie środki masowego przekazu w tym 

względzie były bardzo powściągliwe. 

Kilka miesięcy później bo 19 czerwca 

tegoź roku, w Warszawie, odbyły się 

uroczystości pogrzebowe. Po Mszy św.    

w katedrze polowej w Warszawie, którą 

odprawił biskup polowy Leszek S.Głódź, 

urny z prochami płk. R. Kuklińskiego i 

jego syna Waldemara przewieziono na 

Wojskowy Cmentarz Powązkowski. 

Pogrzeb z udziałem biskupa polowego i 

kilku tysięcy ludzi był pogrzebem 

s k r o m n y m .  U r o c z y s t o ś c i o m 

pogrzebowym towarzyszyła kompania 

Honorowa Wojska Polskiego, poczty 

s z t a n d a r o w e  o r a z  O r k i e s t r a 

Reprezentacyjna Wojska Polskiego. 

Dziwna rzecz i zaskakujaca, że z tej racji 

w Sejmie RP nie było ani pół minuty 

ciszy aby uczcić bohatera w osobie płk. R. 

Kuklińskiego. W ceremonii pogrzebowej, 

niestety, nie pojawił się źaden 

przedstawiciel władz rządowych. Smutne 

to i godne poźałowania, źe zupełnie 

zignorowano naszego bohatera, któremu 

na równi z prezydentem USA R. 

Reaganem i Ojcem św. Janem Pawłem II 

należy się podziękowanie i hołd bo 

p r z y c z y n i l i  s i ę  d o  r o z p a d u 

wszechwładnego bloku sowieckiego. 

   W poniedziałek 9 listopada ub. roku 

(2009) w godzinach wieczornych               

w Berlinie świętowano 20-tą rocznicę 

zburzenia muru berlińskiego co stało się 

symbolem zakończenia zimnej wojny, 

koniec podziału Niemiec i rozpad bloku 

komunistycznego. Na uroczystość 

przybyli: kanclerz Niemiec Angelika 

Merkel, pan Michail Gorbaczow, Lech 

Wałęsa oraz inne osobistości świata 

politycznego. Był też tam obecny 

najstarszy syn byłego prezydenta USA 

Ronalda Reagana, pan Michael Reagan. 

Pan Michael Regan wyraził zdumienie i 

smutek, źe podczas tych uroczystości 

przed Bramą Brandenburską w Berlinie 

nie padło ani jedno słówko o roli jaką 

odegrał prezydent Ronald Reagan gdy 

chodzi o obalenie komunizmu. Po 

spotkaniu w Berlinie pan Michael Reagan 

odwiedził też Polskę. Przyjechał do 

Warszawy na zaproszenie „Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Edukacji i 

Rozwoju Ekonomicznego” (PAFERE). 

Spotkanie miało miejsce w redakcji 

dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas tego 

spotkania pan M. Reagan podkreślił, źe 

bez polskiego udziału nie doszłoby do 

upadku muru berlińskiego w Europie. 

Swego czasu W. Casey szef CIA w swoim 

raporcie poinformował prezydenta R. 

Reagana pisząc: „Nikt na świecie w ciągu 

ostatnich lat nie zaszkodził komunizmowi 

tak jak ten Polak”. Chodzi oczywiście o 

pik-Ryszarda Kuklińskiego a nie o Lecha 

Wałęsę. Pan R. Kukliński podejmując w 

pojedynkę walkę o suwerenność 

Ojczyzny, ryzykowal własnym źyciem i 

losem swojej rodziny. Płk. R. Kukliński 

wygrał tę walkę choć podjął ją samotnie. 

   W „Nowym Dzienniku”, (10.listopada 

2009 r.) na pierwszej stronie ukazal się 

artykul p.t.: „Kanclerz Merkel 

podziękowała Polakom i Wałęsie”.          

W treści artykulu między innymi 

czytamy: „Główne uroczystości 

rocznicowe odbyly się wieczorem           

w Berlinie.    Za  ich  kulminację   uznano  
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Odwrotna strona 

medalu wojny  

w Afganistanie  
Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   Odwrotna strona medalu wojny                

w Afganistanie pojawia się na łamach 

pisma Asia Times w artykułach 

dotyczących rurociągów gazu ziemnego 

na eksport z Turkmenistanu. Mimo 

oficjalnego programu budowy demokracji 

w Afganistanie prawdziwym powodem 

interwencji USA w Azji Średniej jest 

wielka gra o zasoby ropy naftowej i gazu 

ziemnego.  

   Jak dotąd budowa amerykańskiego 

rurociągu z Turkmenistanu przez 

Afganistan i Pakistan do wybrzeży 

Oceanu Indyjskiego jeszcze się nie 

zaczęła i być może nie zacznie się sądząc 

z opłakanego stanu interesów USA          

w obydwu tych krajach. Tymczasem 

prezydent Turkmenistanu publicznie 

chwali nowy rurociąg gazu ziemnego do 

okręgów przemysłowych w Chinach.  

   Najwyraźniej wpływy polityczne USA i 

Zachodu w muzułmańskiej Azji 

Wschodniej słabną na korzyść Chin, które 

spokojnie i stopniowo zdobywają tam 

wpływy kosztem Zachodu w czasie kiedy 

Izrael stara się doprowadzić do coraz 

większych zatargów USA przeciwko 

muzułmanom na całym świecie. Szerzenie 

i zaostrzanie t. zw. „wojny przeciwko 

terrorowi” usuwa w cień konflikt 

palestyński i ma na celu utwierdzanie 

poparcia USA dla Izraela przeciwko 

Muzułmanom. 

   Chiny są w czołówce w wyścigu o 

„zielone” zasoby energii, ale mimo tego 

rozbudowują swoje zasoby ropy naftowej 

i gazu ziemnego. Import ropy naftowej i 

gazu ziemnego jest kluczowy                   

w zaspakajaniu potrzeb Chin i sytuacja ta 

nie zmieni się przez wiele lat. Azja 

Centralna i Kazakstan mają wielkie 

znaczenie w formowaniu strategii 

energetycznej Chin na długie lata. 

   Obecnie zaplanowany rurociąg gazu 

ziemnego  z Turkmenistanu  do   Chin  ma  
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W mieście (prawda w oczy kole) 

Pomnik studenta stoi na cokole… 

Odzian letko, 

agrafką spina przewiewne paletko, 

a pod paletkiem, w miejscach dolno-

tylnych, 

nie rozwiązany ma problem tekstylny… 
 

   Od kilku miesięcy korytarze 

U n i w e r s y t e t u  W r o c ł a w s k i e g o 

oplakatowane są hasłami „ Doktorant 

głodny albo goły”, „Za 1050 złotych nie 

da się we Wrocławiu godnie żyć”, 

„Podziel się jedzeniem ze swoim 

doktorantem” itp. W środę 27 stycznia, 

pod słynnym Pomnikiem Szermierza, 

zbierają się doktoranci pod hasłem „Zapal 

świeczkę za przyszłość Uniwersytetu”.  

   Nie mam wątpliwości, że przyszłość 

uniwersytetów, to przede wszystkim 

d o k t o r a n c i .  N a u k a  ś wi a t o wa ,                     

w szczególności takie dyscypliny jak 

fizyka, chemia czy matematyka rozwija 

się głównie dzięki pracowitości, 

inteligencji, geniuszowi ludzi w wieku 

dwudziestukilku lat, przed trzydziestką 

lub w pobliżu trzydziestki. Aby to 

wiedzieć nie potrzeba studiować 

statystyk, wystarczy zapoznać się                 

z biografiami laureatów Nagrody Nobla,  

z życiorysami ludzi, którzy pozostawili          

w nauce ślad największy. W fizyce to są 

w przeważającej większości młodzi 

chłopcy, czasem dziewczęta, którzy nie 

ukończyli trzydziestu lat. A więc to jest 

wiek naszych doktorantów.  

   Stwierdzenie tej oczywistości powinno 

skutkować kolejną oczywistością: jeśli 

państwo chce się rozwijać, jeśli chce aby 

jego możliwości i talenty uczestniczyły         

w wyścigu cywilizacyjnym, naukowym i 

technologicznym, to musi tym młodym 

zdolnym ludziom zapewnić warunki 

umożliwiające ich wykorzystanie. 

Sytuacja, w której w tym najważniejszym, 

najbardziej płodnym okresie ich życia, 

zmuszeni są do poszukiwania pieniędzy 

na przeżycie, na zapewnienie najbardziej 

elementarnych potrzeb jest karygodna, 

jest marnotrawstwem potencjału, sił i 

talentów narodowych. I piszę tutaj o 

doktorantach w szczególności, a nie o 

studentach i ludziach kształcących się      

w ogóle. Nie ma nic specjalnie złego        

w tym, że studenci, aby się utrzymać na 

studiach, muszą, często-gęsto, zajmować 

się dorywczą pracą zarobkową, aby 

dorobić do stypendium, czy nawet wręcz 

je zastąpić. Trudne warunki studiowania 

mogą być dodatkową mobilizacją i 

sprzyjać rozwojowi ukrytych talentów. Co 

innego doktorant. Doktorant, w tym 

najbardziej twórczym okresie swego 

życia, winien mieć możliwość pełnej 

koncentracji, żeby ze swego talentu zrobić 

najlepszy użytek. 

W żadnym wypadku nie da się 

powiedzieć, że ludzie rządzący Polską od 

roku 1945 rozumieli te oczywiste prawdy. 

Ani przez prawie półwiecze PRL, ani 

przez dwudziestolecie III RP. Zarówno        

w jednej, jak i w drugiej ani nauka polska, 

ani pracownicy nauki – w szczególności 

najmłodsi – nie mogli się uskarżać na 

nadmiar opieki i troski. Różnicę 

widziałbym głównie w propagandzie:         

w PRL-u nieodmiennie należeliśmy do 

czołówki światowej postępu i 

dynamicznego rozwoju, w mediach 

państwo zawsze było wychwalane. W III 

RP nasza pozycja w rankingach naukowo-

cywilizacyjnych jest pod obstrzałem 

krytyki, Polska wypadła z światowej 

czołówki i znalazła się w ogonie. Okazuje 

się nagle, że najlepsze polskie 

uniwersytety nie mieszczą się nawet          

w pierwszej pięćsetce  czołowych  uczelni  
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Czy tak miało być? 
Ryszard Nikodem 
 

   Minęło 20 lat od chwili gdy żyjemy        

w wolnej i niepodległej Polsce, więc po 

latach komunistycznego zniewolenia, 

poniżenia i pogardy dla zwyklego 

człowieka, staliśmy sie normalnymi 

obywatelami we własnej Ojczyźnie. 

Osiągnęliśmy wiele przez ten 

dwudziestoletni okres wolności. 

Wyprowadzone zostały wojska sowieckie 

z naszego terytorium, a komunistyczna 

pzpr odeszła na śmietnik historii. 

Dołączyliśmy do państw układu NATO, 

jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, 

zniknęły granice wewnątrz Unii, możemy 

więc czuć się zadowoleni i szczęśliwi. 

Tak z pewnością powiedziałby niejeden 

mieszkaniec Białorusi, lub innego 

totalitarnego kraju. Ale czy naprawdę 

wszystko u nas jest w porządku, czy ze 

wszystkiego jesteśmy zadowoleni i 

szczęśliwi? Po dziesięciu latach rządów 

lewicy i lewicowego prezydenta A. 

Kwaśniewskiego, do władzy doszła 

prawica Prawa i Sprawiedliwości, a 

prezydentem został Lech Kaczyński, na 

którego w większości głosowała również 

tutejsza Polonia. Wydawać się mogło ze 

nadszedł czas świetności, prosperity i 

sprawiedliwości dla Polski. PiS z energią 

rozpoczął marsz na tej drodze. Obok 

pakietu przemian gospodarczych, 

rozpoczęła się prawdziwa lustracja 

dawnych tajnych służb, SB, oraz wszczęto 

ujawnianie nazwisk donosicieli tak 

zwanych „TW”, czyl i tajnych 

współpracowników, którzy sumiennie 

pracowali dla znienawidzonego systemu - 

dla PRL-u. Ogromną rolę w ujawnianiu 

TW odegrał Instytut Pamięci Narodowej - 

IPN, skupiający historyków, sędziów 

prokuratorów, z panem Januszem Kurtyką 

na czele. Ujawniono szereg nazwisk osób 

które ukrywając swoją współpracę z PRL-

em, zajmowały stanowiska w gospodarce, 

polityce, itd. PiS doprowadził do 

uchwalenia ustawy sejmowej która dała 

szanse na odszkodowania dla osób 

skazanych    i    internowanych     w stanie  
 

Ryszard Nikodem do str. 22 

Sybiracy    Zbysław Petryka 

Zbysław Petryka 

Siedzą - L. Antoni Łoszak, Halina Dusiacka, Elżbieta Makwart, Irena Kollman. 

Stoją - L. Leszek Mąkiewicz, Wiesław Adamowicz, Stanisław Kazimierski, Joanna Grzanka,  

Czesław Gwizdak, Irena Witkowska, Zofia Łoszak, Ks. Marek Ciesielski, Kazimierz 

Cybulski, Ela Nowicka, Zofia Adamowicz, Marcin Henzel, Roma King, Adnrzej Dąbrowa. 
 

   Rocznicę pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku  obchodzono uroczyście w Los 

Angeles. W kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles zebrała się gromadka 16 

Sybiraków mieszkających w południowej Kalifornii. Mszę świętą  o godz. 10 rano 

odprawił ksiądz Marek Ciesielski. W kazaniu ksiądz wspomniał o cierpieniach obecnych 

Sybiraków, w okresie zesłania byli dziećmi, o nich pisano książki o straconym 

dzieciństwie, o wielkim szoku gwałtownego przejścia z ciepłych domów i kochającej 

rodziny do zimnych wagonów towarowych i wreszcie do nieznanego im celu do 

nieludzkiej ziemi. Wielu zesłanych nie opuściło już tej nieludzkiej ziemi, jedynie krzyże 

upamiętniają, że kiedykolwiek tu byli. 

   Z paktem Majski-Sikorski wielu zesłańców wykorzystało możliwość przejścia przez 

Persję na Zachód i większość Sybiraków należy do tej grupy. Pozostało jednak wielu 

Polaków, którzy nie mieli możliwości przejścia na Zachód, zostali w Związku 

Radzieckim do 1956 roku, wówczas mieli okazję wrócić do Polski pod rządami 

konunistów. 

   Ksiądz Marek Ciesielski nawoływał do chrześcijańskiej miłości bliżniego a nie do 

nienawiści ich ciemiężycieli. Tylko w ten sposób będziemy mogli przezwyciężyć błędno 

koło okrucieństw, nienawiści i zemsty. 

   Po mszy wierni przeszli do sąsiadującego z kościołem Domu Polskiego Seniora 

„Szarotka”. Oczekiwała ich tam kawa i ciasta  upieczone przez Sybiraków. Główną uczta 

było jednakże spotkanie z przyjaciółmi, porównanie przeżyc i drogi do południowej 

Kalifornii. Nie było łatwym zadaniem zebranie Sybiraków do sfotografowania 16 

Sybiraków i księdza Ciesielskiego. 

   Specjalne podziękowania nalezą sie Zosi Adamowicz, dzięki jej wysiłkom i telefonom 

do Sybiraków mogliśmy wspólnie  uczcić tę rocznicę. Zarówno Zosia jak i pozostałe 

Sybiraczki przygotowały wyśmienite ciasta, osłodziły one jakże gorzkie smutne 

wspomnienia z przeszłości.   ❒ 


