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Przerwane 
dzieciństwo

Jerzy Kulczycki urodził się w 1931 r. we 
Lwowie. W 1940 r. jego ojca, sędziego 
Zdzisława Kulczyckiego, aresztował 
NKWD. Najprawdopodobniej został 
zamordowany przez Sowietów. Jego 
nazwisko figuruje na tzw. ukraińskiej 
liście katyńskiej. Jerzy Kulczycki i jego 
matka Maria zostali deportowani do 
Kazachstanu. W 1942 r. wraz z armią 
polską ewakuowali się z ZSRS na Bliski 
Wschód. 

Fotografie:
Jerzy Kulczycki z ojcem Zdzisławem 
i dziadkiem Włodzimierzem Kulczyckim. 
Lwów 1932 r. 

Jerzy Kulczycki, uczeń Junackiej Szkoły 
Kadetów przy  II Korpusie, Teheran, 
1942 r.



Po wojnie Jerzy Kulczycki pozostał na emigracji. Od 1947 r. mieszkał
w Wielkiej Brytanii. Ukończył kierunek inżynieryjny na University of
London. Działał w Stronnictwie Pracy; kierował wydawnictwem Odnowa,
powiązanym z SP. Od 1972 r. był właścicielem księgarni Orbis, z której
uczynił ważną placówkę specjalizującą się w dystrybucji publikacji
o tematyce slawistycznej.

Kolekcja Jerzego Kulczyckiego zawiera dokumenty zawiązane
z działalnością wydawniczo-księgarską oraz w ruchu chadeckim.

Materiały pochodzą z okresu od 1960 r. do pierwszej połowy lat 90.
Większość materiałów jest napisana w języku polskim, część po angielsku
i francusku. Są to zarówno maszynopisy, jak i rękopisy.
Kolekcja zawiera listy, dokumenty programowe SP, wykazy książek
wysłanych lub odebranych, faktury, nieliczne egzemplarze prasy
emigracyjnej i zagranicznej, wycinki prasowe, kartki pocztowe, notatki
odręczne.



W kręgu spraw 
chadeckich

Kolekcja zawiera sprawozdania ze 
spotkań kierownictwa Stronnictwa 
Pracy, komunikaty z bieżącej 
aktywności, oświadczenia 
odnoszące się do działalności 
międzynarodowego ruchu 
chadeckiego i sytuacji w Polsce oraz 
dokumenty programowe. 

Fotografie: 

Pismo Karola Popiela do działaczy SP 
z prośbą o wyrażenie opinii na temat 
perspektyw dalszej działalności 
partii chrześcijańsko-
demokratycznej na emigracji 
(marzec 1975 r.). 

Wytyczne działalności SP za granicą 
(październik 1975 r.).  



Wokół spraw 
chadeckich 

Korespondencja z liderami SP, 
prezesem Karolem Popielem
i sekretarzem generalnym 

Konradem Sieniewiczem dotyczy  
działalności Stronnictwa, zwłaszcza 
spraw wydawniczych. Komentowane 
są również ważne wydarzenia 
w życiu  polskiej emigracji oraz 
aktywność działaczy katolickich 
w kraju. 

Fotografie:

Listy Karola Popiela i Konrada 
Sieniewicza do Jerzego Kulczyckiego.



W kręgu spraw 
chadeckich

Fotografie:

Działacze Stronnictwa Pracy 
na pierwszym kongresie 
International Union of Young 
Christian Democrats, 
w Caracas, maj 1962 r.
Od lewej: Jerzy Kossowski, 
Janusz Śleszyński, Jerzy 
Kulczycki, Tomasz Łychowski. 

Pismo prezesa i sekretarza 
generalnego European Union 
of Young Christian Democrats
dotyczące sytuacji w Polsce 
(czerwiec 1974 r.).  



W kręgu spraw 
chadeckich

Kulczycki śledził z uwagą 
wydarzenia w Polsce. Z kilkoma 
działaczami katolickimi z kraju 
prowadził korespondencję. 

Fotografie:

Listy Andrzeja Micewskiego 
i Juliusza Eski do Jerzego 
Kulczyckiego oraz list Jerzego 
Kulczyckiego do Janusza 
Zabłockiego.



Fotografie:

Księgarnia Orbis, Londyn 1974 r. 

Stoisko Orbisu na Międzynarodowych Targach Książki, Warszawa 1989 r. 



Wydawnictwo 
Odnowa

W kolekcji dostępne są liczne 
materiały dokumentujące 
działalność wydawnictwa 
Odnowa: propozycje publikacji 
przedkładane przez autorów 
wraz z rekomendacjami, 
korespondencja Kulczyckiego 
z autorami dotyczącą spraw 
edytorskich. 

Fotografie:
Listy Stefana Glasera (1974 r.) 
i Janusza K. Zawodnego (1973 
r.). 



Wydawnictwo 
Odnowa

Fotografie:

Korespondencja Kulczyckiego  ze 
Stefanem Kisielewskim (1976 r.)
i Normanem Daviesem  1982 r.). 



Wydawnictwo 
Odnowa

Korespondencja z Janem 
Nowakiem-Jeziorańskim jest 
jednym z bardziej obszernych 
zbiorów listów w kolekcji. Nowak 
opublikował w Odnowie Kuriera 
z Warszawy (1978), Wojnę w 
eterze. Wspomnienia. 1948–1956 
(t. 1, 1985) i Polskę z oddali. 
Wspomnienia 1956–1976 (t. 2, 1988).

Fotografia: 

Spotkanie promujące książkę Polska 
z oddali. Od lewej: Jan Nowak, 
Aleksandra Kulczycka, Jerzy 
Kulczycki, Londyn 1988 r. [?]



Wydawnictwo 
Odnowa

Zbiór listów Nowaka 
i Kulczyckiego zawiera pisma 
dotyczące bieżących kwestii 
edytorskich, dystrybucji książek, 
recenzji, spotkań autorskich, 
a nawet akcji reklamujących 
publikacje Nowaka. 



Wydawnictwo 
Odnowa

Korespondencja ze Zbigniewem 
Brzezińskim dotycząca wydania 
i dystrybucji jego książek: 
Jedność czy konflikty (1964), 
System międzynarodowy. 
Napięcia i przemiany (1976) .



Listy wymieniane między Jerzym 
Kulczyckim a Adamem Bromke
stanowią jeden z bardziej 
obszernych zbiorów w  kolekcji. 
Część korespondencji 
poświęcona jest sprawom 
edytorskim. Wymieniali także 
poglądy o planach 
wydawniczych i interesujących 
pozycjach na rynku księgarskim. 
Listy dotyczą też sytuacji 
w Polsce (Bromke dzielił się 
wrażeniami z pobytów w kraju). 



Książki dla czytelników 
w kraju.

Książki dla czytelników w kraju

W 1956 r. pod patronatem Komitetu Wolnej Europy (Free Europe Committee) rozpoczęto program wysyłki 
książek za żelazną kurtynę, realizowany do 1991 r. i w całym tym okresie finansowany przez Central 
Intelligence Agency. Pierwszym etapem akcji była wysyłka książek na adresy wybranych działaczy partyjnych, 
dziennikarzy i twórców. Dwa lata później ruszyła najważniejsza część programu adresowanego do Polaków: 
w określonych punktach – najczęściej instytucjach społeczno-kulturalnych – wyjeżdżający na Zachód mogli 
zaopatrzyć się w darmowe egzemplarze wybranych publikacji. Polskie emigracyjne instytucje prowadziły też 
wymianę z krajowymi bibliotekami oraz wysyłały książki na indywidualne zamówienie. 

W sumie różnymi drogami do Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i ZSRS dotarło 10 mln 
książek i czasopism, z których 4 mln trafiły do rąk czytelników w Polsce.

Sieć instytucji i osób zajmujących się dystrybucją książek obejmowała kilkadziesiąt punktów w Europie 
Zachodniej i USA, m.in. księgarnię Orbis. Wśród rozpowszechnianych tytułów były publikacje Odnowy. 

Polską częścią programu do 1987 r. kierował Adam Rudzki.



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Korespondencja Jerzego 
Kulczyckiego związana 
z programem dystrybucji książek
obejmuje szczegóły organizacyjne 
operacji, sprawozdania 
zawierające liczby i tytułów 
rozpowszechnionych książek, 
faktury,  itp.

Fotografie:

Początki współpracy z Adamem 
Rudzkim. Korespondencja z lat 
1961 i 1965 na temat książki 
Zbigniewa Brzezińskiego Jedność 
czy konflikty. 



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Fotografie:

List Jerzego Kulczyckiego do 
Adama Rudzkiego (17 XI 1967 r.) 
wraz z załącznikami:

raportem z rozdawnictwa 
książek w czasie Światowego 
Kongresu Apostolstwa Świeckich 
w 1967 r. w Rzymie oraz 
propozycją włączenia do listy 
dystrybuowanych publikacji  
książki Pawła Skwarczyńskiego 
Szkice z dziejów Reformacji w 
Europie Środkowo-Wschodniej.



Książki dla 
czytelników 
w kraju.

Fotografie:

Wykaz paczek wysłanych do 
biblioteki KUL w lutym 1985 r. 

Wykaz publikacji wysłanych do 
Polski na adres poselski prof. 
Ryszarda Bendera. 

Faktura dotyczące publikacji 
rozdanych przez Orbis 
czytelnikom z kraju w ramach 
programu dystrybucji książek od 
16 XII 1970 r. do 15 I 1971 r.).



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Publikacje Odnowy były wysłane 
do Polski również poza 
programem finansowanym przez 
CIA. Kulczycki zabiegał u różnych 
instytucji o wsparcie finansowe 
dla tego przedsięwzięcia. 

Fotografie: 

Pismo Jerzego Kulczyckiego do 
Konrada Sieniewicza, 
z załącznikami, dotyczące 
sfinansowania wysyłki do Polski 
publikacji Odnowy (1972 r.).

Apel Odnowy o wsparcie akcji 
zaopatrzenia w książki bibliotek 
instytucji katolickich w Polsce 
(1973 r.). 



Książki dla 
czytelników 
w kraju.

W kolekcji znaleźć można liczne 
podziękowania za  otrzymane 
książki emigracyjne, nadsyłane 
przez biblioteki i instytucje 
naukowe oraz osoby prywatne, 
najczęściej naukowców.

Fotografie:

Listy licealisty z Rzeszowa 
z prośbą o przesłanie książek 
Odnowy. Korespondencja 
z Kulczyckim – i wymiana książek 
– kontynuowane były od 1977 r. 
przynajmniej do lat 
osiemdziesiątych. 



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Fotografie:

List prof. Lecha 
Trzeciakowskiego (17 IX 1987 r.) 
i kartka pocztowa od prof. 
Henryka Batowskiego (7 VII 
1989 r.) z prośbą o przesłanie 
książek.  



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Na przełomie lat 60. i 70. Jerzy 
Kulczycki podjął próbę oficjalnej 
darmowej wysyłki książek 
Odnowy do bibliotek i instytucji 
naukowych w Polsce. Pierwszą 
książką, na której dystrybucję 
wyraził zgodę Urząd ds. Wyznań 
były Szkice z dziejów Reformacji 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
Pawła Skwarczyńskiego.

Fotografia: 

Korespondencja z Urzędem ds. 
Wyznań w sprawie wysyłki do 
bibliotek w Polsce publikacji 
Odnowy o treści religijno-
społecznej (1971 r.).



Książki dla 
czytelników 
w kraju

W listach Kulczyckiego i jego 
korespondentów z kraju można 
odnaleźć wskazówki dotyczące 
polityki władz wobec dystrybucji 
w Polsce tytułów emigracyjnych. 

Fotografie:

List Jerzego Skwary informujący 
o brakujących książkach w przesyłce
z Londynu (m.in. Najnowsza historia 
Polski t. 2 Władysława Pobóg-
Malinowskiego); 2 IX 1979 r.

List Ryszarda Bendera zawierający 
wskazówki na temat dopuszczalnych 
– z punktu widzenia władz –
odbiorców książek Odnowy: 
Oświęcim walczący Józefa 
Garlińskiego i Trzecie powstanie 
śląskie, rok 1921 Włodzimierza 
Dąbrowskiego (29 X 1977). 



Książki dla 
czytelników 
w kraju

Kolekcja zawiera liczną 
korespondencję z kilkunastoma 
bibliotekami i placówkami 
naukowymi w Polsce dotyczącą 
wymiany książek. 



Zaangażowanie Jerzego 
Kulczyckiego we  wzbogacanie 
zbiorów bibliotek naukowych 
w Polsce zostało docenione 
przez te instytucje honorowymi 
tytułami i odznaczeniami. 

Fotografie:

Akt nadania Jerzemu 
Kulczyckiemu exlibrisu 
pamiątkowego z okazji 75-lecia 
Centralnej Biblioteki Wojskowej  
(1994 r.) .


