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Kamuflując swoją działalność, Kukliński często symulował zdradę, np. wywożąc różne 

kobiety za miasto, co miało być jedynie przykrywką dla kontaktów z CIA. Wiele jednakże 

romansów miało miejsce naprawdę, szczególnie mężatki były nieodporne na jego urok. Miał 

niewątpliwie sławę playboya. Dzięki niej otoczenie zyskało wiedzę, że swój wolny czas 

poświęcał głównie na kobiety. Najważniejszą kobietą prócz żony, była dla niego Barbara J., z 

jaką łączyło go uczucie. Romans z nią trwał aż 10 lat, a przerwała go śmierć kochanki w 1979 

roku.  

Analiza Kopera dotyka także kwestii finansów Ryszarda Kuklińskiego. Okazuje się, że 

był to bardzo zamożny człowiek. Otrzymywał regularne nagrody od 2,5 tys. do 4 tys. zł. Sprawy 

finansowe pułkownika do dziś rozpalają emocje. Mimo, iż sam twierdzi, że od Amerykanów 

nigdy nie wziął gotówki, trudno do końca w to wierzyć. Z początku rodzina Kuklińskich 

mieszkała w skromnym lokalu, który w dziesięć lat po powrocie z Wietnamu zamieniła na willę 

na Nowym Mieście. Wątpliwości budzi fakt możliwości finansowych, które mogą umożliwić 

taką inwestycję. Znawcy przedmiotu wskazują, że ich pensje, jak i regularne nagrody nie były 

w stanie pokryć takich kosztów. Mieczysław Janik wprost mówi, że Kuklińscy nie mogli w 

legalny sposób osiągnąć takiej pozycji materialnej. Pułkownik wprawdzie stworzył coś w 

rodzaju piramidy finansowej pożyczek, które spłacał regularnie, lecz zdaniem wielu mogło to 

być jedynie przykrywką dla prawdziwych źródeł dochodu. Kontrowersje budzi także zakup 

ziemi pod Warszawą za niewyobrażalną wręcz kwotę 2 milionów złotych. Właściciel ziemi 

wspomina, że otrzymał pieniądze posegregowane z banderolą bankową w wilii Kuklińskich, 

gdzie dokonano transakcji1. W ocenie świadków  tych zdarzeń Kukliński brał pieniądze od 

Amerykanów, swoje zdanie uzasadniano właśnie zamożnością rodziny i realizowanymi przez 

nią w tym czasie transakcjami. Z drugiej zaś strony bierze się pod uwagę ideowość i to, że takie 

postępowanie mogłoby wzbudzić ostrą krytykę władz. Trudno zatem jednoznacznie osądzić 

skąd Kuklińscy znaleźli się w posiadaniu tak wielkiego majątku.  

Współpraca Kuklińskiego z CIA nie była sprawą łatwą. Pułkownik musiał wypracować 

sobie swoisty rytm dnia np. zostając po godzinach w dni powszednie lub pracując także w 

święta. Zyskał miano pracoholika, a tymczasem był to kamuflaż by móc swobodnie 

przygotowywać materiały dla Amerykanów. Pracował także taktykę przetrzymywania 

dokumentów, które mógł swobodnie kopiować. Po latach Amerykanie przyznali, że posiadają 

od Kuklińskiego aż 40 tysięcy stron dokumentacji. Podejrzewa się, że pułkownik dostarczał 

                                                 
1 Tamże, s. 238. 
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dokumenty dotyczące polskiego udziału w planowanej przez Sowietów wojnie, a sztabowcy 

amerykańscy na ich podstawie mogli wyrobić sobie sąd o zakresie i charakterze przyszłego 

konfliktu. Janusz Onyszkiewicz twierdzi jednakże, że nie miał on dostępu do całości 

dokumentacji, a  jedynie jej części. W związku z tym wydał niejako palny operacyjne Wojska 

Polskiego. Jaki mógł być tego efekt? Można się domyśleć, że to nasze siły zbrojne mogłyby się 

stać głównym przedmiotem ataku2.  

Najważniejszym dokumentem, jaki Kukliński dostarczył CIA są plany wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce. Z perspektywy czasu możemy uznać to za najważniejszą zasługę, 

dzięki czemu Amerykanie przekonali się, że Sowieci nie planują interwencji w Polsce, co 

oznaczało rezygnację z gwałtownych działań mogących zakończyć się nawet wybuchem 

wojny3. 

Ucieczka z Polski miała miejsce w listopadzie w 1981 roku. Ryzyko dekonspiracji było 

zbyt duże by móc pozostać w kraju. Kukliński na stałe osiadł w USA. W kilka miesięcy później 

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał pułkownika na karę śmierci, degradację i 

utratę praw publicznych oraz konfiskatę mienia. W 1994 roku syn Kuklińskiego zginął w 

wypadku na jachcie u wybrzeża Florydy, a w kilka miesięcy później jego kolejny syn Waldemar 

zginął w wypadku samochodowym. Pojawiły się wówczas podejrzenia, że sprawcami tych 

czynów mogły być dawne służby Układu Warszawskiego4. W wolnej Polsce rehabilitacja 

pułkownika przebiegała bardzo powoli, dopiero w 1995 roku przywrócono mu stopień 

wojskowy i całkowicie oczyszczono z zarzutów. Uzasadnienie decyzji pozostaje jednakże 

tajne.  

Po latach zauważamy, że percepcja osoby Kuklińskiego zmienia się, a jego medialny 

wizerunek staje się coraz bardziej różnorodny. Niektórzy wyrażają opinię, że był prawdziwym 

bohaterem narodowym, inni zaś z rozbrajającą szczerością mówią, że „jeśli Kukliński jest 

bohaterem, to wszyscy inni to zdrajcy”. Dla przeciwników Kuklińskiego jednym z 

najistotniejszych zarzutów był fakt złamania przysięgi wojskowej. Zwolennicy zaś wskazują 

na fakt, iż inni też ją łamali, jak R. Traugutt, czy J. Sowiński i wielu innych. 

Jeden z obrazów medialnych Kuklińskiego przedstawianego, jako bohatera ukazuje 

książka zredagowanej przez korespondenta Radia Polskiego w Waszyngtonie i dziennikarza 

Andrzeja Krajewskiego „Zasługa dla Polski. Ryszard Kukliński opowiada swoją historię”. Jest 

                                                 
2 Tamże, s. 243. 
3 Tamże, s. 244. 
4 Tamże, s. 246. 
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to opowieść złożona z relacji samego pułkownika, z załączoną obszerną dokumentacją z 

tamtego okresu, jaką zebrał dziennikarz- pub 

Pulicysta śledząc losy pułkownika w komunistycznej Polsce, jak i jego na emigracji w 

USA. W niniejszej książce Kukliński dzieli się zarówno wiadomościami o wojnie, o dorastaniu, 

szkole oficerskiej we Wrocławiu, jak i własnymi refleksjami pojawiających się problemach z 

władzami politycznymi ówczesnej Polski. Opowiada o wszystkim: o żonie, romansach i 

ludziach, którzy wywarli na nim największe piętno. Książka zawiera wiele listów dziennikarza 

np. z ofertą nagrania wywiadu w 1991 r. dla TVP, czy z pytaniami wysłanymi przez redaktora 

A. Krajewskiego w 1992 r. celem autoryzacji oraz listami prywatnymi. Autor w swojej relacji 

odwołuje się do wielu znaczących autorytetów, m.in. do opinii profesora Zbigniewa 

Brzezińskiego, który w wywiadzie podkreśla konieczność zmiany myślenia o Kuklińskim. Na 

pytanie: „Czy wasze informacje o koncentracji wojsk sowieckich wokół Polski na początku 

grudnia w 1980 roku pochodziły od pułkownika Kuklińskiego?”, Brzeziński odpowiedział, iż 

był on „jednym z naszych najważniejszych źródeł […]. Odegrał w naszych staraniach bardzo 

ważną rolę. Ja osobiście uważam, że następny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy 

prezydent pochodzący z wolnego wyboru powinien nadać pułkownikowi Kuklińskiemu 

wysokie odznaczenie bojowe za odwagę i poświęcenie życia własnego, a nawet rodziny, po to, 

by się przyczynić do obrony Polski”5.  

Bardzo ciekawie opisywał losy Kuklińskiego także R. Yust w książce „Tożsamość 

szpiega”. Jest to o tyle ciekawy punkt widzenia, że przedstawia w niej fabularyzowaną wersję 

minionych zdarzeń, która jest najeżona wartką akcją i ciętymi dialogami. Powieść rozpoczyna 

się od opisu zabójstwa syna Waldemara. W następnych akapitach czytamy o dzieciństwie 

pułkownika i jego wojennych losów. Drastyczne opisy niemieckiej brutalności niejako 

tłumaczą motywację młodego Kuklińskiego do sprzeciwu wobec takiej rzeczywistości i jego 

wolę walki. W kolejnych rozdziałach czytamy o powojennych czasach i jego życiu na 

emigracji. Pułkownik próbuje dociec motywów współpracy z Amerykanami, uważa że główną 

motywacją do tego był zawód jakiego doznał odnośnie powojennej polityki w Polsce, gdzie 

mimo zakończonej wojny wciąż brak było autonomii i swobody w działaniu. Będąc oficerem 

uznał, że najskuteczniej system można rozbić od środka, ale w tym celu musiał się tam dostać, 

wejść  w struktury czerwonych wrogów. 

                                                 
5 A. Krajewski,  Zasługa dla Polski. Ryszard Kukliński opowiada swoją historię, wyd. e-bookowo, Warszawa 

2014, s. 92 
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Inny obraz osoby Kuklińskiego prezentuje z kolei Maria Nurowska w książce „Mój 

przyjaciel zdrajca”. Powieść to swoista spowiedź pułkownika, w której już w pierwszych 

akapitach mówi o nim, że nie czuje się Amerykaninem mimo, że Ameryka go przyjęła, dała 

schronienie jemu oraz rodzinie i go szczerze doceniła. Pułkownik podkreśla, że kiedy 

wstępował do wojska komunizmu w Polsce nie było.  

Powieść jest najeżona wzruszającymi wspomnieniami ludzi, jacy pojawiali się w jego 

życiu i którzy w sposób istotny kształtowali jego światopogląd, stosunek do władzy i innych 

ludzi. Pojawia się w niej także odważna i ostra krytyka ówczesnych władz. Opisuje swoje 

działania w organizacji „Miecz i Pług”, gdzie jako nastolatek roznosił ulotki, co w późniejszym 

okresie jego życia stało się jednym z zarzutów kierowanych przeciwko Kuklińskiemu przez 

władze PRL. Kariera wojskowa w jego przypadku bardzo szybko się rozwijała, ale nie była 

wolna od osobistych problemów i dramatów. W szkole wojskowej, jak wspominał, czuł się źle, 

koledzy jakimi się otaczał często donosili na niego, twierdził, że „miałem taki moment, kiedy 

chciałem się wycofać, chciałem strzelić sobie w łeb...”6. Wspomina swoją żonę i miłość do niej. 

Momentami czytamy tę historię niczym romans. Kukliński dzieli się z czytelnikami swoimi 

przemyśleniami i odczuciami, przywołuje obrazy, jakie zapamiętał z czasów wojny, gdzie 

miłość była trudna, niezrozumiała i ryzykowna. Wspomina pewną parę, którą niemieccy 

żołnierze zmusili do aktu seksualnego, a następnie rozstrzelali. Obraz tego zdarzenia wywarł 

na nim tak wielki piętno, że długo nie był w stanie zmusić się do bliskości z kobietą. Niemniej 

jednak w późniejszym okresie życia uchodził za playboya, który często zdradzał żonę i zmieniał 

swoje partnerki. 

 

                                                 
6 M. Nurowska, Mój przyjaciel zdrajca, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011,  s. 14. 


