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Kolo Zolnierzy Zawodowych
w Katowicach

Myslowice 14.09.201Or.

Prosze Was bylych Zolnierzy Zawodowych o poparcie prósb i apeli, które dolaczam w
sprawie sp. Pulkownika Ryszarda Kuklinskiego.
Trwa. to juz tyle lat, to nie wstyd, lecz hanba dla nas zolnierzy i munduru.
Zolnierz, który tyle zdzialal dla Ojczyzny, Europy i swiata nie otrzymal naleznych mu
honorów i odznaczen a tacy jak Jaruzelski, Kiszczak i inni nosza dystynkcje generalskie,
którzy mordowali nasz naród, zdradzali nasza ojczyzne.
Apeluje do waszych sumien i HONORU zolnierza o wystapienie do obecnego Ministra
Obrony Narodowej, aby wystapil do obecnego Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego o
nadanie sp. Pulkownikowi Ryszardowi Kuklinskiemu Orderu Orla Bialego oraz stopnia
generalskiego.
Wszystkie prosby i apele znajduja sie w kancelarii Prezydenta RP oraz w Kapitule Orla
Bialego w Warszawie.
Gdyby nie zostal zamordowany sp. Prezydent Lech Kaczynski to wierzymy w to, ze do konca
swojej pierwszej kadencji by to zalatwil pozytywnie.
Na dowód tego jest odpowiedz z Kancelarii Prezydenta RP Pana Profesora Lecha
Kaczynskiego zamordowanego przez , chociaz w ten sposób zmyjemy plame na
naszym mundurze i honorze.
Jestesmy to winni pokoleniom Polaków, którzy zgineli za nasza Ojczyzne.
Wierze w Nasz Honor.
Walczyl z okupantem i zdrajcami Ojczyzny.
Prosze o wyslanie tego apelu do wszystkich Kól Zolnierzy Zawodowych w naszej Ojczyznie i....
poza Jej grarucaml.

" Byly zolnierz "zawodowy, który gdy sluzyl w latach 1968-1971r. poznal, ze to nie bylo
Wojsko Polskie.
Mamy okazje na zrehabilitowanie sie.
Pomimo prósb i apeli nie otrzymalem do tej pory zadnej odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta
RP Bronislawa Komorowskiego ani od Rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej pana
Janusza Sejmeja tj. do 14.09.201Or.
Mnie mozna lekcewazyc pamiec o sp. Pulkowniku Ryszardzie Kuklinskim nie Wolno!

Nie Wolno!
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