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                            Ojciec  i....syn....?!   Żołnierz Armii  Krajowej  i.... Człowiek z Piltdown.

SKRADZIONA  TOŻSAMOŚĆ   
Po  lewej:  Jan Piotr Kulczyk, ps. Tajfun (ur. 17 maja 1929 w Warszawie, zm. 25 stycznia 1998 tamże) – 
uczestnik zgrupowania Szarych Szeregów, żołnierz 10 Kadrowego Pułku Artylerii Armii Krajowej, 
zgrupowania "Granat", kanonier-szeregowiec w powstaniu warszawskim.
Dzieciństwo i młodość
Urodził się 17 maja 1929 jako syn Władysława i Stanisławy z rodu Prandotów. Przez okres okupacji mieszkał
w Warszawie, gdzie w 1943 ukończył Szkołę Powszechną. Już w 1941 uczestniczył w walkach w Pułku AK 
Baszta, gdzie jako 14 letni chłopiec nosił radio UKF. W roku szkolnym 1943/1944 uczęszczał na tajne 
komplety gimnazjalne w zespole dydaktycznym – gimnazjum i liceum im. Stefana Żeromskiego w 
Warszawie.                                                                                                                                           
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Tam wstąpił do Szarych Szeregów – Hufiec "Orląt" w których spełniał się jako łącznik wojenny. W 
Powstaniu Warszawskim brał udział w grupie „Granat” na Mokotowie. Głównie roznosił powierzone przez 
zwierzchników meldunki, dostarczał materiały wybuchowe atakującym powstańcom oraz uczestniczył 
czynnie w walkach. W połowie września 1944 w czasie bombardowania Szpitala Ujazdowskiego "Tajfun" 
został kontuzjowany i wrzucono go, tak jak innych rannych do dołu. Po dwóch dniach obudził się słysząc jęki
kolegi. Wyciągnął go na powierzchnię i sprowadził dla niego pomoc. Po powstaniu został złapany i jako 
cywil wywieziony do obozu w Pruszkowie. W czasie kolejnego transportu, tym razem do Niemiec, uciekł z 
pociągu na stacji Wolbrom i wrócił pieszo w okolice podwarszawskie, a dokładnie do Pyr – do domu 
rodzinnego, gdzie przebywał do czasu wyzwolenia.
Okres powojenny
Po wojnie zaczął uczyć się w liceum i w 1950 zdał maturę ogólnokształcącą. W 1952 r. urodził mu się syn 
Mirosław z pierwszego małżeństwa. W 1962 rozpoczął studia. Ukończył Wydział Budowlany w Państwowej 
Szkole Technicznej w Warszawie. Do czasu przejścia na rentę inwalidzką II grupy pracował na różnych 
stanowiskach kierowniczych w budownictwie. W 1966 r. urodziła się córka Ewa, z drugiego małżeństwa. W 
1967 otrzymał legitymację weryfikacyjną Krzyża Walecznych, a w 1982 został odznaczony Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym. Od roku 1990 cyklicznie pojawiły się problemy ze zdrowiem związane z 
migotaniem komór serca, przewlekłym powracającym zapaleniem płuc i oskrzeli, rozedmą płuc. Po ośmiu 
latach walki – tym razem z chorobą, nie z okupantem i wielokrotnych pobytach w szpitalu Jan Piotr Kulczyk 
zmarł we śnie rano 25 stycznia w 1998.
Odznaczenia

• Krzyż Walecznych
• Krzyż Armii Krajowej
• Warszawski Krzyż Powstańczy
• Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• Odznaka Pamiątkowa Akcji Burza                                                                                                
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Jan Jerzy Kulczyk (ur. 24 czerwca 1950 w Bydgoszczy, zm. 29 lipca 2015 w Wiedniu ) – polski 
przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding, z siedzibą w Warszawie i międzynarodowej 
grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments (d. Kulczyk Investment House), z siedzibą w Luksemburgu oraz 
biurami w Dubaju, Londynie i Kijowie, od 2002 regularnie klasyfikowany był w rankingach jako najbogatszy
Polak.                                                                             

Zdjęcie z pogrzebu ojca dr. Kulczyka. Był rzekomo w wywiadzie AK, miał miliony...ale  Armia  
Krajowa nie  miała  żadnych  milionów ! Rodzina pożegnała  Henryka  Kulczyka...katedra w 
Poznaniu  ale na pogrzebie  nie  było jednak  Armii  Krajowej i  ani jednego weterana !

Śmierć ojca najbogatszego Polaka dr. Jana Kulczyka była ciosem nie tylko dla jego najbliższych. Zasmuciła 
też wiele środowisk - kombatantów, biznesmenów, artystów, polityków. Aby pożegnać kpt. Henryka 
Kulczyka, na pogrzeb przybyły znane twarze świata kultury, biznesu i polityki. Jednym z obecnych był sam 
prezydent miasta Ryszard Grobelny. - Henryk Kulczyk potrafił dzielić się owocami sukcesu - wspominał 
Grobelny
Mszę świętą w poznańskiej katedrze odprawił były prymas Henryk Muszyński. - Żegnamy szlachetnego i 
dobrego człowieka, społecznika, zasłużonego Polaka i Wielkopolanina - mówił duchowny. Byłego 
prymasa wspierał arcybiskup senior Juliusz Paetz.
Na uroczystą mszę świętą i pogrzeb przybyło wiele znanych postaci. Pojawili się m.in.były 
prezes BZ WBK Jacek Kseń, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, były dyrektor Teatru Wielkiego 
Sławomir Pietras, były wojewoda Włodzimierz Łęcki oraz prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
 Prezydent Poznania żegnał ojca Jana Kulczyka niezwykle czule. Grobelny podkreślił, że ludzie tacy jak 
zmarły Henryk Kulczyk tworzą ducha tego miasta. - duch miasta przesiąknięty pracowitością - mówił 
prezydent.W imieniu rodziny głos zabrała wnuczka zmarłego Dominika Kulczyk-Lubomirska. - 
Dziadku, uczyłeś nas optymizmu, uczyłeś wierzyć w niemożliwe. Byłeś pracowity, wytrwały. 
Miałeś odwagę przecierać szlaki innym - wspominała.Henryk Kowalczyk zmarł w środę w 
wieku 87 lat. Jego syn wspominał, że to on dał mu pierwszy milion dolarów. Wspierał 
finansowo polskie szpitale i  inne placówki, które potrzebowały prywatnego wsparcia.  Był nie 
tylko wybitnym biznesmenem, ale również kapitanem wywiadu Armii Krajowej.
                                                          
http://www.fakt.pl/Zmarl-ojciec-Jana-Kulczyka-Pogrzeb-ojca-Kulczyka-Zmarl-Henryk-
Kulczyk,artykuly,201607,1.html                                                                                                               10.        



                      SYN  I OJCIEC Z..... ARMII  KRAJOWEJ ...?!?!                                        

NAJPIERW  WIELKA  LUKA    A  POTEM....
Henryk Kulczyk urodził się w 1925 roku we Wałdowie. Studiował w Toruniu  GDZIE  na wydziale prawno-
ekonomicznym, równocześnie prowadząc pierwszą własną firmę  JAKĄ  GDZIE  JAK SIĘ  NAZYWAŁA  
którą upaństwowiono w r. 1951.  Po wypadkach „Poznańskiego Czerwca" 1956 wyjechał na stałe do RFN, 
gdzie założył i rozwinął własną firmę Kulczyk Außenhandelsgesellschaft mbH, stając się jednocześnie 
przedstawicielem amerykańskiego koncernu kontenerowego „SEA-LAND".    Był twórcą i wieloletnim 
prezesem Klubu Polonijnych Kupców i Przemysłowców w Niemczech i Berlinie Zachodnim. Za działalność 
na rzecz stosunków polsko-niemieckich został uhonorowany Orderem Zasługi przyznawanym przez Senat 
Berlina Zachodniego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP za działalność społeczną i polonijną. 
Pomagał w budowie Centrum Zdrowia Dziecka w Berlinie Zachodnim. Wspierał też polskie szpitale i 
przychodnie lekarskie. W styczniu 2011 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go złotym
medalem "Labor Omnia Vincit" za zasługi dla rozwoju nowoczesnego polskiego kupiectwa, kształtowania 
stosunków gospodarczych z naszym zachodnim sąsiadem oraz za działalność charytatywną.   Henryk 
Kulczyk miał 87 lat.            http://www.parkiet.com/temat/1274706.html?tag=Henryk%20Kulczyk

Na Zamku Królewskim w Warszawie 3 grudnia 2013 r. odbyła się XI 
Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny ekonomiczny miesięcznik „Polish 
Market”.                                                                       11.                                                                                      
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                                  KOTYS    KULCZYK  CZŁOWIEK  Z  PILTDOWN  
                                                WYKOPALISKO  STULECIA

• Mirki, czas na szokującą historię na temat dość na czasie ( ͡° ͜ʖ ͡°) Mało kto z was pewnie wie, że znany,
obrzydliwie bogaty polski biznesmen Jan Kulczyk, który niestety odszedł do wieczności wczoraj i na 
zawsze zniknął z tego ziemskiego padołu nie jest wcale przypadkowo podobny do pewnego znanego i 
cenionego polskiego aktora Ryszarda Kotysa, znanego nieco lepiej pod serialowym pseudonimem 
Marian Paździoch.

Jak pewnie mało kto z was wie przez wieloletnią i jak widać skuteczną kampanię ukrywania tego 
faktu - Kulczyk to nieślubny syn Kotysa, który przyszedł na świat kiedy Ryszard stawiał pierwsze 
kroki w zawodzie aktora i nie miał czasu na wychowanie niespodziewanego i niezbyt planowanego 
potomka. Młody, zdesperowany aktor, który nie chciał przekreślić swoich planów, a do tego po 
opuszczeniu przez partnerkę podjął dramatyczną decyzję - oddał małego Jasia w opiekę przyjacielowi,
który podjął ciężar wychowania obcego dziecka i obiecał wymazać wszystko z krótkiego życia 
małego Jasia Kotysa i przyjąć go jako członka swojej rodziny pod nowym nazwiskiem.                12.   



Tym przyjacielem był Henryk Kulczyk, który z Kotysem znał się od liceum. Historia narodzin 
Kulczyka i jego ojca była zatajana i wielokrotnie przyciszana przez samego Kulczyka, który podobno 
przeszedł szok, gdy dowiedział się o prawdzie w wieku 21 lat i czujnie prosił 'ojca', aby swoimi 
milionami przekupywał każdego, aby w mediach panowała zmowa milczenia i nigdy nie ujawniano 
jego życiorysu. Potem, gdy Kulczyk sam stał się bogaty robił to samodzielnie. Paradoksalnie - 
Kulczyk osobiście poznał Kotysa dopiero, gdy miał 30 lat i od tego czasu są w przyjacielskich, choć 
zatajanych relacjach.

                   Widoczne genetyczne  podobieństwo nie pozostawia żadnych  wątpliwości.
Do dziś ta szokująca historia jest traktowana jako głupia teoria spiskowa, gdyż wyciekła ona po cichu 
i szybko ją przygaszono, jednak nie dajcie się zwieść, zdjęcie porównujące ojca i syna mówi samo za 
siebie. Tak czy siak mało bystry obywatel zauważy łatwo, że  podobieństwo między ojcem a jego 
synem jest ogromne, więc ciekawostka, którą teraz czytacie jest pewnie dla was tylko... formalnością. 
Podobno Kotys planuje pojawić się na  pogrzebie syna, jednak sam dementuje te plotki.

                 https://www.google.pl/search?q=kulczyk+henryk&biw=1067

http://www.wykop.pl/wpis/13738139/mirki-czas-na-szokujaca-historie-na-temat-dosc-na-/

ALE  AFERA  !! 

Henryk Kulczyk pochodził rzekomo z kupieckiej rodziny z Wałdowa koło Sępólna Krajeńskiego na Pomorzu.
Sam handlem parał się prawie od półwiecza. Jak to kupiectwo wyglądało  przed  II  wojną  pozostaje  
tajemnicą  poliszynela.Gdy jako kupiec nie mógł na dobre rozpocząć działalności w Polsce Ludowej, w 1956 
r. ( po śmierci  Stalina?)wyjechał do Berlina i tam założył firmę handlową, która sprowadzała z Polski grzyby
i jagody.                                                                13.                                                                                             
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Razem z synem Janem założył firmę polonijną Inter-Kulpol w Komornikach. 

Z początku prowadziła handel z Bułgarią, Czechosłowacją i Kubą, a potem montowała domki z drewna w 
Berlinie Zachodnim. Pomagał w budowie Centrum Zdrowia Dziecka w Berlinie Zachodnim. Henryk Kulczyk
wspierał także finansowo polskie szpitale i inne placówki, które potrzebowały prywatnego wsparcia. 

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/henryk-kulczyk-ojciec-jana-kulczyka-kim-byl-i-co-osiagnal-ojciec-
najbogatszego-polaka_307585.html

Redakcja vod: 

Jarosław Kaczyński ma rację mówiąc o okolicznościach w jakich powstawały fortuny... Obszerna publikacja 
na temat PRL-owskiej przeszłości wielu czołowych biznesmenów ukaże się już wkrótce w tygodniku „Gazeta
Polska”. U nas krótki fragment..."Wielki biznes III RP ma rodowód służb specjalnych PRL. Czołówka postaci
biznesu z tamtych lat tworzy dziś zwarty, zamknięty krąg rozgrywający karty w polskim biznesie. 
Przedsiębiorcy zaczynający w PRL przekazują dziś pałeczkę swoim dzieciom. Przypomnienie o tym 
wywołuje agresywną reakcję. Nie inaczej jest po słowach Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie prasowym o 
tym, że biznes jest przystanią ludzi z PRL. Czas narodzin dzisiejszych fortun, to końcówka lat 70-tych, gdy w
systemie prawnym PRL przewidziano istnienie przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem. Wraz z 
wprowadzeniem stanu wojennego przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego i nałożeniem restrykcji handlowych 
na PRL przez Zachód napływ takiego kapitału zyskał dla komunistycznej władzy jeszcze większe znaczenie. 
W 1982 r. weszła w życie ustawa ułatwiająca działalność firmom polonijnym. Do kontroli wszystkich takich 
przedsiębiorstw w PRL władze powołały Polsko-Polonijną Izbę Handlową Inter-Polcom. Nazwiska 
przedsiębiorców tam zrzeszonych pokrywają się z tymi, z listy najbogatszych Polaków. W zakładaniu firm 
polonijnych w latach 80. uczestniczyła niemal cała późniejsza czołówka biznesu III RP, m.in. Ryszard 
Krauze, Jerzy Starak, Piotr Buchner, Zbigniew Niemczycki czy Jan Wejchert. We władzach Izby byli w latach
80. Jan i Henryk Kulczykowie, Jan Wejchert, Kazimierz Pazgan i wielu innych. Fortuny dziedziczone są 
często przez następne pokolenia, o czym przekonuje nas Jan Kulczyk, dziś najbogatszy Polak, wówczas 
wiceprezes oddziału zachodniego Inter-Polkom i współwłaściciel firmy Interkulpol. Ojciec Jana Kulczyka, 
Henryk Kulczyk, oprócz działalności przedsiębiorcy według dokumentów służb specjalnych PRL, został 
zarejestrowany przez SB w 1961 r., a w latach 70. przekazany na nieformalny kontakt Departamentu I MSW. 
Czołowi dziś w Polsce biznesmeni jak Jan Kulczyk przywiązują dużą wagę do znajomości z politykami."

Film: Poznań. Medale dla Kulczyków seniora i juniora opublikował gloswielkopolski. Przesłano 25 sty 2011.
Złoto dla ojca i srebro dla syna. Złoty Medal Labor Omnia Vincit, czyli praca wszystko zwycięża, 
przyznawany za pracę społeczną i twórcze wdrażanie w życie idei pracy organicznej otrzymał od 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, obchodzący dziś 85 urodziny Henryk Kulczyk. To od niego Jan 
Kulczyk, co niejednokrotnie powtarzał w wywiadach, otrzymał pierwszy milion na rozpoczęcie własnego 
biznesu. Sam - jako pierwszy laureat Statuetki Hipolita został uhonorowany srebrnym medalem.

http://vod.gazetapolska.pl/5052-kim-byl-henryk-kulczyk-ojciec-najbogatszego-polaka-jana-kulczyka

                                      O jego  agenturalnej działalności na  stronie

       http://polskanabogato.pl/2014/07/27/wstydliwe-dziedzictwo-kulczykow/
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http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/bya-zona-pochowa-kulczyka_655998.html

          Przystojny nie  był ,więc  nadrabiał dowcipem i brutalnością
                              jak wszyscy dwulicowi  mafiozi.
Zresztą  to  Bóg  jest naszym Ojcem i to On nas  tworzy  od  samego  poczęcia,  niezależnie od  naszych  
rodziców  biologicznych, i   On  ma nasze  życie  największy  wpływ, nawet, jeśli ziemscy rodzice  
zawodzą.Jak sam  powiedział  : Ja cię stworzyłem w  łonie twojej  matki ,zatem  nie ma się co  przejmować  
biologicznymi zarodkami  ojców  ziemskich , którzy  często  bywali  źli i  niewłaściwi. Każdy sam za  siebie  
odpowiada nie  za  swojego ojca  lub matkę a udający Jana  kulczyka  jakiś  Kotys na pewno  nie trafił do  
Nieba  po  śmierci....

                       Tajemnice biografii Grażyny Kulczyk 
Grażyna Łagody  Kulczyk ojciec był  majorem  lotnictwa, w roku 1939 wystartował z  lotniska  Ławica w  
Poznaniu  i  zniknął , by w  Anglii  walczyć w Dywizjonie  305 , do Polski  wrócił w  roku  1948 . Na  pewno 
córka  posiada  po ojcu  liczne  pamiątki z  RAF oraz  Dywizjonu  305.  Ojciec Grażyny, oficer, po wojnie 
próbował jej matkę ściągnąć do Londynu, ale ta, przywiązana do miasta i związana z rodziną, odmówiła. 
Wrócił więc do Polski, a Grażynę, jak sama przyznała po latach, musztrował tak, jak ojciec musztruje syna. 
Dopiero na studiach zdecydowała się na odrobinę niezależności i pomimo protestów ojca obcięła warkocz. 
305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – pododdział lotnictwa
bombowego i myśliwsko-bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii -brakuje w nim 
nazwiska Kulczyk                                                                                                                                                   

Opis jednostki
• litery kodowe: SM
• utworzony – 1 września 1940, RAF Bramcote
• pierwszy rozkaz dzienny – 1 września 1940, RAF Bramcote
• gotowość operacyjna – 25 kwietnia 1941, Syerston
• przeniesiony do 2nd TAF, 5 września 1943, Swanton Morley
• ostatnie zadanie bojowe – 25 kwietnia 1945

                                                                             15.
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• rozwiązany – 6 stycznia 1947, Faldingworth
• święto dywizjonu - 25 kwietnia

Główne operacje
• ofensywa przez kanał La Manche  ofensywa "Millennium"   Bitwa o Ruhrę
• Bitwa o Hamburg   "Overlord" (inwazja Europy)   niszczenie broni V
• Bitwa Normandzka    udział w inwazji Niemiec

Personel latający
 Dowódcy:

• 29 sierpnia 1940 – W/Cdr (ppłk) Jan Jankowski (brytyjski doradca W/Cdr J. K. M. Drysdale)
• 29 marca 1941 – S/Ldr (mjr) Bohdan Kleczyński
• 8 sierpnia 1941 – W/Cdr (mjr) Robert Beill
• 21 czerwca 1942 – S/Ldr (6 lipca 1942 W/Cdr) (mjr) Kazimierz Śniegula
• 17 stycznia 1943 – W/Cdr (mjr) Tadeusz Czołowski
• 28 lipca 1943 – W/Cdr (kpt.) Kazimierz Konopasek
• 1 sierpnia 1944 – W/Cdr (mjr) Bolesław Orliński
• 1 lutego 1945 – W/Cdr (mjr) Stanisław Grodzicki
• 14 lutego 1946 – W/Cdr (mjr) Ryszard Referowski (do rozwiązania)

Piloci
• mjr pil. Mieczysław Kałuża
• kpt.pil. Franciszek Skarpetowski
• ppor.pil. Mieczysław Jonikas

Nawigatorzy
• mjr nawig Stanisław Daniel
• kpt. obs. Mieczysław Pruszyński
• por. nawig Stanisław Barzdo
• kpt. nawig Alfons Miondlikowski
• por. nawig Aleksander Krawcewicz
• por. nawig Antoni Bryk
• mjr Mieczysław Ryszkiewicz Wellington R1214/SM-N

Lotniska
• 29 sierpnia 1940 – RAF Bramcote koło Nuneaton na północ od Coventry nie mylić z Bramcote 

Nottinghamshire
• 26 listopada 1940 – Syerston
• 20 lipca 1941 – Lindholme
• 23 lipca 1942 – Hemswell
• 22 czerwca 1943 – Ingham
• 5 września 1943 – Swanton Morley
• 18 listopada 1943 – Lasham
• 30 października 1944 – Hartford Bridge
• 19 listopada 1944 – Epinoy (A.75)                                                                                        
• 30 lipca 1945 – Volkel (B.80)
• 7 września 1945 – Gilze-Rijen (B.77)
• 24 października 1945 – Melsbroke (B.58)
• 12 marca 1946 – Wahn (B.119)
• 15 października 1946 – Faldingworth

                                                                                16.
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            DZIECI  CZŁOWIEKA Z  PILTDOWN  i ICH KARIERY
Niewątpliwie  zarówno  żona  Grażyna  jak i ich dzieci, doznają  niemałego szoku na te  straszne dla nich 
wieści o ich ojcu, dzieci  przeważnie są  obciążone  balastem  wzorca  toksycznych rodziców, nie muszą i 
przeważnie nie wiedzą o działalności swoich rodziców i wszystko w ich  życiu zależy od  wzorców  
wychowawczych, od wpojonych wartości i tradycji, a  także  światopoglądu  i ideałów.Nie zawsze można 
zwalać  winę na dzieci za  jakiś  balast ich rodziców, pamiętajmy, że zapewnienie dobrobytu i tak zwane 
troszczenie się nie jest równoznaczne z  wychowaniem, bowiem  wychowanie jest tym ,czym napisałam  
powyżej,wzorcami  wychowawczymi,  wpojonymi wartościami  i tradycją, a  także  światopoglądem  i 
ideałami.Wszystko to ma  kapitalne znaczenie dla późniejszego życia  dzieci oraz  och  myślenia a  także  
postrzegania rzeczywistości jak  też  dla ich systemu wartości.

'''Jego córka Dominika urodziła się w 1977 roku. Obecnie jest prezesem firmy Kulczyk Foundation, prezesem
Polsko - Chińskiej Rady Biznesu oraz wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O synu Jana 
Kulczyka wiemy dużo mniej - wiadomo, że urodził się w 1980 i prowadził interesy wraz z ojcem. Żoną Jana 
Kulczyka była Grażyna Kulczyk, która urodziła się w 1950 roku. Była żona polskiego biznesmena jest z 
wykształcenia sędzią, ale jej pasją jest sztuka. Grażyna Kulczyk jest organizatorką wielu wystaw i 
przedsięwzięć związanych ze sztuką. Po rozwodzie z Grażyną Kulczyk, polski biznesmen był związany z 
Joanną Przetakiewicz, polską projektantką mody.'''

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/jan-kulczyk-rodzina-zona

Kulczyk oddał imperium synowi 
Tomasz  Molga      http://natemat.pl/87245,kulczyk-oddal-imperium-synowi                                                      

                                                                                                                                                            
Dziś Sebastian Kulczyk wprowadził się do gabinetu prezesa Kulczyk Investments, co kończy rodzinne 
niesnaski, o to które z dzieci najbogatszego Polaka pokieruje dalej biznesem. Czy młody 
Właściwie to miał zostać muzykiem, bo skończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i saksofonu. 
Kiedy miał 19-lat dostał od rodziców 100 tys. zł, żeby rozkręcić własny biznes, internetową agencję 
reklamową.  Potem zaliczył bankructwo sieci kawiarenek internetowych e24.pl. Milionerem został na własny 
rachunek, inwestując w branżę usług internetowych. Jeszcze rok temu pracował w londyńskim city dla banku 
inwestycyjnego Lazard. Miał przedłużyć kontrakt kiedy zadzwonił ojciec... 
Umówili się na krótką męską rozmowę w cztery oczy. Padło sakramentalne: „To już czas. Zostaniesz u mnie 
prezesem”.                                                                 17.



 Zmianę przygotowywano przez trzy lata, podczas których 33-letni dziś Sebastian dostawał od ojca coraz 
trudniejsze biznesowe zadania. Między innymi miał swój udział w powołaniu wspólnej firmy Jana Kulczyka i
szejka Ahmada Mohameda Al Sayeda, kierującego Qatar Holding, największego funduszu inwestycyjnego 
świata. Obaj biznesmeni zrzucili się po 250 mln dolarów i chcą szukać minerałów oraz rud metali w Afryce i 
Ameryce Południowej.
Awantura o fotel
Nie obyło się jednak bez rodzinnej kłótni. W połowie 2013 roku ukazał się ranking najbogatszych Polaków, 
na którym Jan i Sebastian występowali razem, na pierwszym miejscu zestawienia, do tego biorąc udział we 
wspólnej sesji zdjęciowej. To uraziło starszą o trzy lata siostrę Sebastiana, Dominikę Kulczyk-Lubomirską. 
– Wyglądało to tak jakby została pominięta w rodzinnych awansach. W biurze firmy dosłownie się 
zagotowało – mówi osoba znajdująca się blisko rodziny. Do wielu redakcji rozesłano informacje, że córka 
najbogatszego Polaka, wejdzie do rady nadzorczej rodzinnego holdingu i będzie wspierać brata. Notki 
prasowe na ten temat Dominika zamieściła na swoim profilu na Facebooku. Wkrótce później pojawiła się na 
okładce miesięcznika "Sukces", gdzie podkreśliła, że to ona „ma biznes we krwi”. Zaaranżowano też sesję 
zdjęciową w biurze holdingu, podczas której Jan Kulczyk występował na drugim planie, przy biurkach 
zajmowanych przez Dominikę i Sebastiana.Ostatecznie rodzeństwo miał pogodzić sam biznesmen, mówiąc, 
że jeśli chodzi o biznes to „jest władcą oświeconym, ale absolutnym. Niczego, nikomu nie oddaje. Bo i tak 
zamierza pracować do końca życia”. Widocznie emocje wciąż jeszcze nie wygasły. O pokoleniowej zmianie 
nie donoszą dziś konferencje prasowe ani okolicznościowe wywiady. Na stronie internetowej Kulczyk 
Investments zmieniono jedynie dane, zdjęcie i notkę biograficzną o prezesie. 
Czy młody Kulczyk przebije ojca?
Kiedy kilka lat temu Warren Buffet ogłosił, że swoim następcą uczyni syna Howarda natychmiast odezwał się
drugi syn: – To tak, jakby poprosić syna Johna Lennona o napisanie kilku hitów dla Beatlesów. Nie sądzę, by 
Howard dorównał sukcesom inwestycyjnym ojca.
Senior Kulczyk miał o wiele łatwiej.

– Pierwszy milion dostałem od ojca. Wolę opowiadać o pierwszym miliardzie – mówi gdy dziennikarze 
pytają go o biznesowy start. Kiedy w 1988 roku został importerem i wyłącznym dealerem 
samochodów marki Volkswagen, każdy Polak marzył o VW Golfie. Wystarczył jeden kontrakt na 
dostawę tysięcy aut dla policji, aby awansować do grona biznesowej ekstraklasy. Dysponując 
poważnym kapitałem Jan Kulczyk mógł brać udział w prywatyzacjach. Na przykład fabryki 
samochodów rolniczych w Poznaniu, gdzie dziś znajduje się fabryka aut użytkowych Volkswagena. 
Brał udział w prywatyzacji firmy ubezpieczeniowej Warta czy Telekomunikacji Polskiej, której 
pakiety ostatecznie sprzedał inwestorom branżowym.
Najwięcej zarobił na kupnie od skarbu państwa udziałów w Browarach Wielkopolskich Lech. Wraz z 
zagranicznym partnerem, firmą SabMiller inwestowali w browar dokupując kolejne piwne marki. Tak 
powstała Kompania Piwowarska, największy producent piwa w Polsce. Kilka lat temu biznesmen 
zamienił udziały w Kompanii Piwowarskiej na mały pakiet akcji globalnego SabMillera, a dzięki 
piwnej hossie na rynku globalnym są one wyceniane na 6-7 mld zł.
Dziś trudno o transakcje o podobnym rozmachu. Co więc zrobi młody Kulczyk? Ma dokończyć 
budowę Elektrowni Północ w Pelplinie na Pomorzu. Będzie ona dostarczać prąd około 2018-2020 
roku, kiedy polska gospodarka będzie na największym głodzie energetycznym. Kulczykowie 
zamierzają zainwestować w nią 11 mld zł. Tyle że ten biznes permanentnie blokują ekolodzy, próbując
oprotestować wszelkie pozwolenia budowlane i formalności związane z ochroną środowiska. W 
Nigerii, gdzie konsorcjum Neconde (w części własność Kulczyka) wydobywa ropę, chce zwiększyć 
wydobycie, a także zainwestować w branżę energetyczną i chemiczną,                                         

– ale wymaga to taktu i współdziałania z lokalnymi politykami i biznesmenami.

                                                                                 18.



– Milioner po przejściach
Sebastian Kulczyk sporo milionów zarobił na własny rachunek. Najwięcej w spółce Beyond - duże 
centra danych, z usług których korzysta m.in. serwis Allegro. Wykupił ponad połowę akcji giełdowej 
spółki Stanusch Technologies, zajmującej się pracami badawczo-rozwojowymi nad wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji. Oczywiście nie wszystko czego dotknął zamieniało się w złoto. Około 10 lat 
temu chciał założyć sieć kawiarni internetowych e24 Internet Club. Pierwszy lokal w Poznaniu liczył 
120 stanowisk komputerowych, miał super-drogie, ale szybkie 10-mbitowe połączenie z siecią, bar, 
kawiarnie, a nawet program lojalnościowy. Problem w tym, że w ciągu kilku kolejnych lat, usługi 
internetowe staniały, 10 megabitów można było zamówić równie dobrze w domu, a same kawiarenki 
opustoszały. Sebastian Kulczyk zdał sobie sprawę, że przeinwestował i musiał zamknąć biznes. Do 
dziś wspomina to jako srogą lekcję biznesu.
O prywatnym życiu młodego Kulczyka niewiele da się napisać. Jego partnerką jest Katarzyna Jordan, 
ale oboje unikają oficjalnych wyjść i pozowania na ściankach prasowych. Zna się i grywa w tenisa z 
Tobiasem Solorzem, synem i dziedzicem fortuny Zygmunta Solorza-Żaka. Jedyny wywiad, jakiego 
udzielił opublikował magazyn "Nurkowanie". Tekst dotyczył ulubionych miejsc do nurkowania. 
Polecał w nim Kajmany, Malezję i Tajlandię. – Nurkowanie wśród płaszczek i rekinów dostarcza 
adrenaliny i ogromnych emocji – mówił. Ciekawe, czy większych niż w przypadku obracania 
miliardową fortuną.Co zrobić, żeby więcej zarabiać? Jan Kulczyk: Wcześniej wstawać, więcej się 
uczyć. Tylko czy to wystarczy?

• Grażyna Kulczyk zainwestuje w papier. Najbogatsza Polka będzie wydawać książki

http://natemat.pl/22017,grazyna-kulczyk-kupila-biurowiec-w-londynie

Kim jesteśmy
Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu 
i realizowaniu transakcji na rynkach o największym potencjale wzrostu.
Kluczowe dla spółki sektory to: energetyka, przemysł chemiczny, infrastruktura i surowce mineralne. Grupa 
od 1991 roku aktywnie bierze udział w transformacji polskiej gospodarki. Kulczyk Investments to jedyna 
firma z polskim rodowodem działająca globalnie. Inwestujemy długoterminowo. Koncentrujemy się 
na transakcjach, do których wnosimy wartość dodaną: znajomość lokalnych realiów, kontakty, wiedzę 
na temat gospodarek w dobie transformacji oraz dostęp do własnych źródeł finansowania.Firma ma siedzibę 
w Luksemburgu w raju podatkowym.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Sebastian  Kulczyk Menedżer.

 Z Grupą Kulczyk Investments jest związany od 2010 roku. W grudniu 2013 roku objął stanowisko Prezesa 
Zarządu (Chief Executive Officer). Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. 
W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Pracował również 
w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija 
przedsięwzięcia z obszaru new-tech

http://kulczykinvestments.com/page/21

Często w mediach pokazywano mnie inną, niż jestem. I co, mam stanąć na rynku i krzyczeć: "Słuchajcie, 
jestem fajna!"? Uodporniłam się. Ale czuję się czasem samotna" - powiedziała w wywiadzie dla "Twojego 
Stylu".  Dzisiaj ma opinię twardej bizneswomen i surowej szefowej - podobno musztrowała personel Starego 
Browaru, żeby podnosił papierki z podłogi. Kulczyk twierdzi, że chociaż pogłoski, że "ręce obcina" są 
nieprawdziwe, to przyznaje, iż jest perfekcjonistką i od swoich współpracowników wymaga wiele. "Twojemu
Stylowi" powiedziała: "Gdybym była właścicielką, co przyjeżdża z Karaibów, opalona, wymasowana i nic nie
wie o pracy, może bym nie miała prawa wymagać. Ale ja tu pracuję jak wszyscy".
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Co oprócz Starego Browaru?

Stary Browar okazał się dla Kulczyk nie tylko świetną inwestycją, pozwolił także na realizację jej wielkiej 
pasji - miliarderka jest bowiem znaną miłośniczką i kolekcjonerką dzieł sztuki. Przez lata Kulczyk 
zgromadziła ogromną kolekcję, w której znajdują się między innymi dzieła znanych artystów współczesnych,
takich jak Spencer Tunick czy Igor Mitoraj. Wiele z tych dzieł można oglądać w przestrzeniach Starego 
Browaru i Blow Up Hall. Kulczyk nadal rozbudowuje swoją kolekcję, a zakup nowych dzieł sztuki traktuje 
również jako doskonały sposób na ulokowanie pieniędzy.                                                                              79.

Jak przyznaje w wywiadzie dla "Newsweeka", "na świecie w sztukę inwestuje się tak samo jak w złoto, choć 
w moim przypadku z większymi emocjami". Jednak mecenat i zakup nowych dzieł sztuki to nie jedne 
inwestycje najbogatszej Polki. W zeszłym roku głośno było o nabyciu przez Kulczyk - za ponad 200 mln zł - 
kamienicy w Londynie. Podobno jest to jeden z najciekawszych biurowców w stolicy Wielkiej Brytanii, 
położony w dobrym punkcie w okolicach stacji metra Green Park i Piccadilly Circus. Co więcej, sąsiaduje z 
ekskluzywnymi butikami i centrami biznesu. Czy Grażyna Kulczyk stworzy tu trochę mniejszy londyński 
odpowiednik Starego Browaru?

http://twarzebiznesu.pl/artykuly/692461,grazyna-kulczyk-jak-najbogatsza-zona-sama-trafila-
do-czolowki-polskich-biznesmenow.html     

                                                                                                                                              

                Śledztwo  w sprawie Jana Kulczyka a potem jego żony 
                                   która  zmieniła wygląd

Ryszard Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie) – polski aktor i reżyser, kawaler Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski. Ukończył Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie, debiutował na deskach Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przez następne lata występował kolejno na deskach teatrów: Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, Teatrze Ziemi Krakowskiej 
w Tarnowie, Teatrze im. Węgierki w Białymstoku, Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu i w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Łodzi, w którym to podjął wyzwanie reżyserowania spektakli.Jego zawodowa 
aktywność nie ogranicza się jedynie do ról teatralnych. Od wielu lat występuje w telewizyjnych i kinowych 
produkcjach. W ciągu blisko 60 lat kariery na swoim koncie ma ponad 40 ról serialowych i niemal 150 w 
filmach fabularnych (głównie kreatur i „typków spod ciemnej gwiazdy”). 

W ostatnich latach najbardziej charakterystyczną rolą Ryszarda Kotysa jest Marian Paździoch w serialu Świat
według Kiepskich. Dwukrotnie żonaty. 

BRAK DANYCH O PIERWSZYM MAŁŻEŃSTWIE.

Drugie małżeństwo z aktorką Kamilą Sammler. Ma dwóch synów.
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MŁODY JAN  KOTYS NIE JEST  W  OGÓLE PODOBNY DO  STAREGO !
       KIM JEST  AKTOR  PODAJĄCY SIĘ ZA  JANA  KOTYSA  ?
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To nie jest  ta sama osoba.  Mamy dwóch  Ryszardów  Kotysów 

                                                     i kilku Janów Kulczyków !
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                            Młody Jan  Kulczyk w  roku 1992,  obok jego ojciec...? , 
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                                               Henryk  Kulczyk ojciec.

                                                       Jan  Kulczyk inny  
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Tu był prawdziwy 



 

\                                                                                                                                        

                                              CZY TO JEST TA SAMA OSOBA?
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                     Panoramio - Photos by Piotr Kulczyk, święty  Jan  Nepomucen.
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                                     CZĘŚĆ  II  DOWODY  

  ANALIZA    ŚLEDCZA   MATERIAŁÓW   cz. II  trzeba uważnie śledzić  zdjęcia

Bardzo dziwna  metamorfoza, jakby  tymi  długimi  włosami  zasłaniał  inne  uszy...!
Poza  tym,  widać inny kolor  włosów na wielu  zdjęciach, jakby  mu nagle zaczęły rosnąć,być może ,że  tak 
zdziadział z  wiekiem, ale  jest jeszcze  jedna  rzecz, mianowicie  zdrady małżeńskie,które być może były 
ukrywaniem się  sobowtóra, BRATA jak się dalej okaże, aby nie być od razu rozpoznanym !

                         Czy i kiedy  miał  przeszczep włosów i czy je  farbował  ?

                                                                                       30.                                                                                    



               

                                                                                    31.



                                                                            

                                        

                               Inna  Grażyna  żona i córka  Dominika
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                    Rok   1992                                                                      36.                                                               



                                        WYSTARCZY.    KTO  JEST W  GROBIE  ??                                            37.



                 JAK NA   65  LAT   TRZEBA PRZYZNAĆ  ŻE CZŁOWIEK Z  PILTDOWN
                                               WYGLĄDAŁ  TRAGICZNIE 
                             i farbował  włosy gdyż w  tym wieku  byłby całkiem siwy.
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                                      Tu jest prawdziwy Sebastian  Kulczyk z żoną 
                                                                                                                                                            

                                                               Tu nie wiadomo kto jest 
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                     Nowy Jan Kulczyk oszustem Edyta Sieczkowska 
                             o kulisach interesów z doktorem Janem 
                                  https://www.youtube.com/watch?v=lbQHwsTrdhw

                                                         Opublikowany 08.10.2014
O kulisach interesów z Janem Kulczykiem opowiada w czasie swojego protestu pod siedzibą Kulczyk 
Holding Edyta Sieczkowska, która pośredniczyła w transakcjach firm doktora Kulczyka w Dubaju.Opowiada 
jak została  wydymana  , oszukana  i okradziona przez  gangstera  Kulczyka.

                 dzi-z-ophir-energy30  lipca  2015 
Rosyjskie media poświęciły mało uwagi śmierci Jana Kulczyka, w przeciwieństwie do ukraińskich, które 
rozpisują się na temat jego związków z Ukrainą Rosyjskie media poświęciły mało uwagi śmierci polskiego 
przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do ukraińskich. Podkreślają one, że polski miliarder wspierał Ukrainę. 
Zresztą sam Kulczyk powtarzał, że Ukraina jest mu szczególnie bliska, dlatego chciał jej pomóc nie tylko 
dobrym słowem. W szczególności chciał on importować tani polski gaz i węgiel na Ukrainę, a z Ukrainy 
eksportować do Europy energię elektryczną z ukraińskich elektrowni atomowych, co pozwoliłoby 
stabilizować europejski rynek energetyczny i obniżyć ceny energii.                                                      

Natomiast Ukraina, zdaniem Kulczyka, mogłaby w taki sposób zbliżyć się do Europy.Kulczykowi marzyła 
się również budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską, Ukrainą a Niemcami. Dzięki temu projektowi 
Ukraina otrzymałaby możliwość kupowania większych ilości gazu z Polski i Niemiec. — Ideą, którą 
wypracowaliśmy wspólnie jest stworzenie korytarza gazowego Zachód-Wschód. W ramach tego korytarza 
chcemy silniej połączyć Ukrainę z europejskim systemem gazowym. To stwarza nowe perspektywy dla 
budowanego w Świnoujściu terminala LNG, bo Ukraińcy nie ukrywają, że są zainteresowani dostawami gazu
na poziomie 8-10 mld metrów sześciennych. 

Jest to projekt, który będzie korzystny dla wszystkich — mówił na jesieni ubiegłego roku w wywiadzie dla 
PAP wiceprezes spółki Polenergia, która zainteresowała się budową gazociągów i połączeń gazowych na 
granicy Polski z Niemcami i Ukrainą, Radosław Dudziński.
Kulczykowi marzyła się również budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską, Ukrainą a Niemcami. 
Dzięki temu projektowi Ukraina otrzymałaby możliwość kupowania większych ilości gazu z Polski i 
Niemiec.        
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– Ideą, którą wypracowaliśmy wspólnie jest stworzenie korytarza gazowego Zachód-Wschód. W 
ramach tego korytarza chcemy silniej połączyć Ukrainę z europejskim systemem gazowym. To 
stwarza nowe perspektywy dla budowanego w Świnoujściu terminala LNG, bo Ukraińcy nie 
ukrywają, że są zainteresowani dostawami gazu na poziomie 8-10 mld metrów sześciennych. Jest 
to projekt, który będzie korzystny dla wszystkich — mówił na jesieni ubiegłego roku w wywiadzie dla
PAP wiceprezes spółki Polenergia, która zainteresowała się budową gazociągów i połączeń gazowych 
na granicy Polski z Niemcami i Ukrainą, Radosław Dudziński.Na Ukrainie działa też inna spółka 
należąca do Kulczyka, Serinus Energy, która poszukuje i wydobywa tam gaz i ropę.Kulczyka do 
inwestowania na Ukrainie nie zniechęciły nawet utrudnienia dla prywatnych inwestorów, podatki, a 
nawet problemy, z którymi polski inwestor zetknął się po wybuchu konfliktu na wchodzie kraju. 
Bliscy współpracownicy Sebastiana Kulczyka, syna Jana Kulczyka, zapewniają, że nic się w tej 
kwestii nie zmieni. 

 NIC  DZIWNEGO  NIE  ZNA SIĘ  ON NA TAKICH  PRZEKRĘTACH                         
                                       ANI  W  OGÓLE   NA  GEOPOLITYCE 

(….) Wszystko, co mam, zarobiłam sama. Owszem, przez wiele lat pracowaliśmy razem. W pierwszym 
okresie naszego małżeństwa właściwie wspólnie kreowaliśmy nasz biznes. Jan, wielki wizjoner, rozwijał 
kolejne firmy, a ja byłam jego operacyjnym „zapleczem”.Lata 1990–1991 wspominam jako pionierskie 
miesiące budowania sieci dilerskiej VW i Audi, w tym moje bezpośrednie zaangażowanie w budowanie 
salonów samochodowych w Poznaniu i Warszawie. W którymś momencie na długo przed rozwodem, 
nasze drogi biznesowe się rozeszły. Mąż rozwijał swoje interesy, a ja poszłam swoją drogą. I odtąd każde 
pracowało na swój majątek.

I ten majątek w całości powstał bez udziału Jana Kulczyka? 

Oczywiście dużo się nauczyłam od męża. Gdyby nie jego ogromny talent do biznesu, być może miałabym 
teraz jakąś kancelarię prawną . Rozmowy o przedsięwzięciach i wiara mojego męża, że niemożliwe może 
okazać się realne, to to, co wyniosłam z naszego wspólnego życia. To nie do przecenienia. Ale żaden ze 
składników wspólnego majątku biznesowego nie przypadł mi w udziale. 
Nic, ani jedna akcja? Nic.
                                                                                                                                                                   
Mąż jak dał Pani 78 procent akcji Kulczyk Holding, tak zabrał? Tak ustaliliśmy(....)               

http://natemat.pl/109021,kim-byl-henryk-kulczyk-ojciec-jana

Kiedy w 2011 roku Giertych, Piński i Nisztor negocjowali cenę za nieopublikowanie książki, Henryk 
Kulczyk był jeszcze w radzie nadzorczej Kulczyk Holding, firmy Jana Kulczyka. – Swoją funkcje pełnił już 
raczej honorowo. Mając 85 lat był już schorowany, ale z energią wspominał stare czasy w biznesie, zwłaszcza
produkcję i sprzedaż słynnej „pasty BHP” – mówi znajomy Henryka Kulczyka.Różowe mazidło służyło do 
zmywania uporczywych plam i jej służbowy przydział otrzymywał każdy robotnik w Polsce. Pastę 
Kulczykowie sprzedawali także do Niemiec i to zarabiając krocie w twardej walucie. Potem zyski z tego 
handlu złożyły się na pierwszy milion dolarów ????, jaki najbogatszy dziś Polak miał otrzymać od ojca na 
rozkręcenie biznesów.
– Najważniejsze to dobrze wybrać sobie rodziców - zwykł żartować Jan Kulczyk o tym jak zaczynał biznes. 
Bez pierwszego miliona dolarów jaki otrzymał od ojca nie zostałby najbogatszym Polakiem. – Wzorzec ojca 
działał na mnie jak drogowskaz, poszedłem jego śladem – wspominał zmarłego w 2013 roku ojca. Biografia 
Jana Kulczyka miała zawierać fragmenty mogące skompromitować ojca biznesmena. Co można by uznać za 
tak kompromitujące i wstydliwe, by "przyjaciel Kulczyka" gotowy był zapłacić 400 tys. zł za nieukazanie się 
książki? W rozmowach z dziennikarzami Piotr Nisztor rzucił dwa tropy: prywatyzacje oraz materiały IPN. 
Ten drugi wątek prawdopodobnie domysły na temat współpracy Henryka Kulczyka z wywiadem i 
kontrwywiadem PRL.
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Już kilka lat temu prawicowe media: "Nowe Państwo" i "Gazeta Polska" pisały, że w latach 70-tych nie 
można było prowadzić tak rozległych interesów z PRL, jakie prowadził Henryk Kulczyk, bez kontaktów i 
patronatu służb specjalnych.

Rozpracował bezpiekę...?????
W Instytucie Pamięci Narodowej miały się zachować materiały związane z ojcem najbogatszego Polaka. 
Trafił na nie Lustratorpolski, bloger z serwisu Salon24. Twierdzi, że przejrzał ubecką teczkę biznesmena. 
Pisze, że KWMO w Bydgoszczy zainteresowała się Henrykiem Kulczykiem w 1961 roku z racji kontaktów z 
rodziną licznie przebywającą w NRF i prowadzenia tam interesów.
„Szczegółów „układu” nie podano, ale podano bardzo interesujące szczegóły zerwania: po nieformalnym 
przekazaniu do Dep. I MSW w 1970 r. Henryk Kulczyk miałby okazać się zaangażowany w nielegalne 
przedsięwzięcia, zdekonspirować się oraz próbować rozpracować kadrowych pracowników komunistycznego
wywiadu w Kolonii i Berlinie” - pisze autor ironizując z przypuszczeń prasy.    
                                  

           Szlak bojowo-biznesowy fałszywego Henryka Kulczyka 
Henryk Kulczyk nie miał motywu by kochać Polskę Ludową. Będąc jeszcze nastolatkiem zatrudnił się jako 
goniec w niemieckiej firmie handlowej. Podczas wojny wstąpił do Armii Krajowej, po awansie miał swój 
oddział, z którym walczył na Pomorzu. Po wojnie wrócił do rodzinnego Wałdowa koło Sępólna 
Krajeńskiego na Pomorzu. Był producentem kwiatów, założył hurtownię i skup owczej wełny. 

            SŁOWO '' PRODUCENT'' BYŁO  ZAKAZANE W  POLSCE  STALINOWSKIEJ
Wyjechał jednak do Niemiec, ponieważ ścigano go wysokimi domiarami podatkowymi.
W latach 70-tych był w RFN jednym z najlepiej ustosunkowanych Polaków. Był założycielem Klub 
Polonijnych Kupców i Przemysłowców, działał również we wpływowej Niemieckiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej. Został przedstawicielem amerykańskiej firmy logistycznej SeaLand, wówczas jednej z 
największych na świecie, pioniera przewozów kontenerowych. Największe pieniądze zarabiał jednak na 
sprzedaży do polski maszyn rolniczych i imporcie na zachód runa leśnego. 

– Trzeba dużo pracować, a swą pracę kochać. Tylko wtedy można osiągnąć sukces. W zasadzie 
wszystko mi się udało. Oczywiście, miałem trochę szczęścia. Bez niego jest o wiele trudniej . To 
szczęście miałem także w czasie wojny, gdy walczyłem w szeregach AK na Pomorzu – opowiadał o    
 sobie Henryk Kulczyk w jednym z nielicznych wywiadów.                                                      

– Udzielił go w 1984 roku magazynowi "Inter-Polcom" – to nieistniejące już pismo izby zrzeszającej 
firmy polonijne.

Pierwsi prywaciarze PRL
Interkulpol założony w 1982 roku przez Henryka i Jana był jedną z pierwszych firm polonijnych w Polsce. 
Swój wspólny biznes prowadzili w Komornikach k/Poznania. Produkowali na eksport drewniane domki 
weekendowe, akumulatory i środki czyszczące, w tym pastę BHP, z której tak żartował Kulczyk senior. 
Sugerowano, że Henryk Kulczyk sprzyjał reżimowi PRL, bo 1982 roku na zjeździe Polsko-Polonijnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej krytykował międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone po wprowadzeniu 
stanu wojennego. "Nigdy bardziej niż dziś nie czuliśmy się związani z Macierzą w potrzebie 
i zdeterminowani na przyjście jej z taką pomocą gospodarczą, na jaką nas stać (…) Te postawy nakazywały 
wam tu siedzącym Polakom - z Australii, USA, Anglii, Kanady i z Polski podejmować rezolucje przeciwko 
restrykcjom gospodarczym, podjętym przeciwko Polsce w pobudkach politycznych" - mówił cytowany przez 
magazyn Inter-Polkom.Wkrótce potem generał Wojciech Jaruzelski przyznał Henrykowi Kulczykowi Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. – Interesy w tamtych czasach to ciągle lawirowanie. A co miał 
mówić? Trzeba było negocjować z władzą kontyngenty i pozwolenia. Członkowie izby korzystali ze stałych 
paszportów i mogli kupować benzynę bez kartek. Musieli przedstawiać się jako potrzebni reżimowi – 
komentuje dziś znajomy Henryka Kulczyka, biznesmen z Warszawy.
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 Armia Krajowa na Pomorzu może być dowodem na zbrodniczą przeszłość 
Henryka Kulczyka

Okręg Pomorze (Toruń) SZP, ZWZ, wreszcie Armii Krajowej noszący kryptonimy „Borówki” i 
„Pomnik”.Komendanci: 

• mjr Józef Ratajczak „Karolczak”,
• p.o. kpt Józef Chyliński „Kamień”,
• płk Rudolf Ostrihansky „Aureliusz”,
• płk Janusz Pałubicki „Piorun”, „Janusz”.

Struktura organizacyjna
• Podokręg Południowo-Wschodni 

• I  nspektorat Toruń AK
• Inspektorat Włocławek AK
• Inspektorat Grudziądz AK
• Inspektorat Brodnica AK                                                                                                  

• Podokręg Połnocno-Zachodni 
• Inspektorat Chojnice AK
• Inspektorat Gdynia AK
• Inspektorat Gdańsk Wolne Miasto AK (struktura szkieletowa)
• Inspektorat Gdańsk Miasto AK
• Inspektorat Tczew AK
•
• Inspektorat Bydgoszcz AK

Okręgowi Pomorze AK podlegały też dwa podokręgi eksterytorialne: Szczecin i Królewiec.

 …..KAT ARMII  KRAJOWEJ  STOLZMAN KWAŚNIEWSKI  NA  POMORZU....
                                     I  Z  NIM  BYŁ  HENRYK   zwany potem Kulczyk .

Stąd  też bliska zażyłość Henryka i Jana z Aleksandrem  Kwaśniewskim  i wszystko jest  jasne. Dla 
niepoznaki przybrał nazwisko  znanego Akowca aby się maskować tak jak Stoltzman  jako 
Kwaśniewski. Tak się  dziwnie  składało,że  weterani  II  wojny szczególnie  Armii  Krajowej nigdy nie 
byli absolwentami  marksistowskiej ekonomii w  czasach PRLu .Klepali  biedę , siedzieli w więzieniach 
i  byli  represjonowani .Nie było także żadnej polskiej emigracji powojennej w  hitlerowskich 
Niemczech Zachodnich  tylko w Londynie,  USA, Kanadzie i kilku innych  krajach.                      

Kluczowe informacje o ZWZ  AK 
Zręby Okręgu Pomorze stworzył w październiku 1939 r. emisariusz Dowództwa Głównego SZP płk Tadeusz 
Majewski „Śmigiel”.   Do stycznia 1940 r. organizacja funkcjonowała pod nazwą SZP w woj. pomorskim, 
następnie jako Okręg Pomorze ZWZ, od lutego 1942 r. AK. Od wiosny 1941 r. wszedł on wspólnie z 
Okręgiem Poznań w skład Obszaru Zachodniego ZWZ. Okręg pokrywał się z terytorium przedwojennego 
woj. pomorskiego i Wolnego Miasta Gdańsk, podlegały mu także dwa podokręgi eksterytorialne: Szczecin i 
Królewiec.W drugiej połowie 1943 r. Okręg liczył 18 tys. żołnierzy. Na przełomie 1944 i 1945 r. w jego skład
wchodziły podokręgi Północno-Zachodni i Południowo-Wschodni, złożone z ośmiu inspektoratów dzielących
się na 25 obwodów.
Komendanci

• mjr Józef Ratajczak "Karolczuk", 
• p.o. kpt Józef Chyliński "Kamień", 
• płk Rudolf Ostrihansky "Aureliusz", 
• płk Janusz Pałubicki "Piorun", "Janusz" . 

Struktura organizacyjna   Podokręg Południowo-Wschodni 
• Inspektorat Toruń AK - Obwód Toruń Powiat 

- Obwód Toruń Miasto                                                                                                                       48.
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- Obwód Inowrocław 
• Inspektorat Włocławek AK - Obwód Włocławek 

- Obwód Nieszawa 
- Obwód Rypin 
- Obwód Lipno 

• Inspektorat Grudziądz AK - Obwód Grudziądz 
- Obwód Chełmno 
- Obwód Wąbrzeźno 

• Inspektorat Brodnica AK - Obwód Brodnica 
- Obwód Nowe Miasto Lubawskie 
Podokręg Połnocno-Zachodni 

• Inspektorat Chojnice AK - Obwód Chojnice 
- Obwód Tuchola 
- Obwód Sępólno Krajeńskie 

• Inspektorat Gdynia AK - Obwód Gdynia Port i Miasto 
- Obwód Wybrzeże 
- Obwód Kartuzy                                                                                                                            

• Inspektorat Gdańsk Wolne Miasto AK (struktura szkieletowa) 
• Inspektorat Gdańsk Miasto AK 
• Inspektorat Tczew AK - Obwód Tczew 

- Obwód Starogard Gdański 
- Obwód Kościerzyna 

• Inspektorat Bydgoszcz AK - Obwód Bydgoszcz Miasto 
- Obwód Bydgoszcz Powiat 
- Obwód Szubin 
- Obwód Wyrzysk - Na przełomie 1944/1945 Obwód Wyrzyski liczył ponad 900 zakonspirowanych 
członków. Działali w niezwykle trudnych warunkach, bez terenów leśnych i w otoczeniu wielu 
Niemców, a jednak prowadzili akcję sabotażową i ograniczoną dywersyjną. Z końcem lipca 1944 r. na
zrzutowisku w Jadwiżynie przyjęto kuriera z Londynu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którego 
następnie odstawiono do Warszawy. Opiekowano się również skoczkami radzieckimi. W styczniu 
1945 członkowie AK wspierali oswobodzenie Nakła i kierowali wojska radzieckie na niemieckie 
pozycje. Wielu z nich za konspiracyjną działalność trafiło później do więzień, między innymi, w 
Potulicach. - Obwód Świecie - Grupa AK w Pile 

 Konspiracja na terenie Pomorza zaczęła się kształtować od października 1939 roku. Funkcjonowanie 
danych organizacji podczas okupacji wiązało się z wcześniejszą działalnością przedwojenną, np. „Grunwald”,
czy też Szare Szeregi, wynikały z inicjatyw regionalnych (Polska Armia Powstania, Tajna Organizacja 
Wojskowa „Gryf Kaszubski”, później „Gryf Pomorski”), bądź też z inicjatyw lokalnych działaczy („Orzeł 
Biały”, „Strażnica”, „Szwadron Śmierci”, „Pomoc Polakom”).Warunki na obszarze Pomorza (Borów 
Tucholskich) nie sprzyjały partyzantce. Pomimo istnienia rozległych kompleksów leśnych, jak Bory 
Tucholskie, sytuację pogarszały przecinające te obszary drogi, dukty i przysieki, szata leśna też nie sprzyjała 
ukrywaniu się. Głównymi miejscami, w których partyzanci mogli budować obozy, były młodniki. Obszar 
Borów Tucholskich zamieszkiwała liczna rzesza Niemców, w znacznej części elementu napływowego, 
przybyłego głównie z obszarów wschodnich, m. in. Besarabii, ale również z rdzennych Niemiec, po 
wysiedleniu Polaków. Sporym utrudnieniem dla oddziałów partyzanckich było stopniowe zastępowanie 
leśniczych polskich niemieckimi. Na obszarach przyleśnych znajdowała się duża sieć posterunków 
żandarmerii, partyzantkę zwalczała policja porządkowa, a także specjalne ruchome oddziały policyjne zwane 
Jagdkommando (od drugiej połowy 1943 roku jednostki te zostały rozmieszczone w większych wioskach 
Borów Tucholskich). Od połowy 1944 roku pojawiło się wojsko i SS. Według Szefa Sztabu Okręgu 
Pomorskiego J. Chylińskiego: 
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„Akcja zbrojna była przeprowadzana przez oddziały leśne – partyzantki w ograniczonych rozmiarach 
narzucanych przez okupanta. [...] Okręg Pomorze nie nadawał się na większe akcje zbrojne z powodu braku 
ludzi, sprzętu, uzbrojenia, zaopatrzenia i braku większych kompleksów leśnych (lasy kultywowane, nie 
nadające się na bazy i melinowanie większych oddziałów), które nie dają ochrony oddziałom”.Faktycznie od 
1943 roku na terenie Borów Tucholskich zaczynają działalność oddziały partyzanckie podporządkowane 
Okręgowi Pomorskiemu AK. Momentem zwrotnym było przystąpienie oddziału Jana Szalewskiego do AK 
(wcześniej należał on do TOW „Gryf Pomorski” i PAP). Na przełomie 1943/1944 roku na rozkaz 
Komendanta Okręgu zaczęto organizować zgrupowania oddziałów partyzanckich (OP). Działające w 
Inspektoracie Bydgoskim OP funkcjonowały pod nazwą „Cisy – 100” (inny kryptonim: „Bory”, dowódcą 
został kpt. Alojzy Bruski). Do tego zgrupowania należały trzy oddziały partyzanckie: „Świerki – 
101”(dowódca: A. Bruski), „Jedliny – 102” (dowódca – Jan Sznajder) i „Szyszki – 103” (dowódca – Jan 
Szalewski). Działania te podjęto w ramach planu „Burza” i w tym celu rozpoczęto odtwarzanie Sił Zbrojnych 
w Kraju (OSZ), które miały być przygotowane do powstania. W istocie zgrupowanie „Cisy” było zaczątkiem 
przyszłej dywizji. W wyniku niesprzyjających warunków, głównie z uwagi na szybkie postępy Armii 
Czerwonej na froncie wschodnim, zrezygnowano z tego planu i zastąpiono go rozkazem „Deszcz”. Od tego 
momentu głównym zadaniem żołnierzy AK była ochrona ludności i ważnych obiektów na terenie Pomorza. 
Od 1943 roku rozpoczyna się okres licznych walk z siłami niemieckimi, oczywiście wiąże się to ze 
zwiększeniem aktywności oddziałów partyzanckich, a także ich powiększeniem.                                   

                   http://szlakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl/                                                                             

KIERUNEK NIEMCY...dlaczego?

Po wojnie  hitlerowskie Niemcy podzielone na wschodnie pod okupacją  ZSRR  Zachodnie,  były- 
te drugie- nadal nazistowskie.Wielu  agentów  gestapo  przeszło na stronę  NWKD w Polsce by się  jakoś  
uchronić i  ukryć. Tak  też  mogło  być z  Henrykiem  Kulczykiem.
Na przykład:
Jan Kaszubowski (ur. 5 października 1902 w Bolesławowie, zm. prawdopodobnie w 1971 r w NRD) – 
kolaborant i agent gestapo (szef polskojęzycznej grupy gestapo z Gdańska) oraz NKWD i UB, 
odpowiedzialny za liczne akcje przeciwko polskiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim, ps.
"M-14", przybrane nazwisko Hans Kassner.W latach 1909-1916 uczęszczał do niemieckiej szkoły 
powszechnej w Nygucie. Od 1919 uczył się w szkole średniej handlowej w Gdańsku. Jednocześnie odbywał 
praktykę w przedsiębiorstwie handlowym artykułami kolonialnymi. Od 1923 pracował w szwedzkiej firmie 
"Optimus" z centralą w Gdańsku-Oliwie. W 1931 podjął pracę w gdyńskim przedsiębiorstwie "Triumf", którą
w 1933 zamienił na firmę "Elektro-Lux". Od 1937 był akwizytorem w prywatnym przedsiębiorstwie 
motoryzacyjnym "Kenenberg-Automobile GmBH".                                                                                         

Prawdopodobnie w tym czasie nawiązał kontakty z policją w Gdańsku i uczestniczył w antypolskich akcjach 
wywiadowczych na terenie polskiego Pomorza. Być może krótko przed wybuchem wojny został zwerbowany
do polskiej siatki dywersji pozafrontowej o kryptonimie "Związek Jaszczurczy", "Jaszczurka".

Po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie był szoferem prezydium policji w Gdyni (istnieją poszlaki, że 
mógł wówczas uczestniczyć we współpracy z gestapo w zbrodniach hitlerowskich na Pomorzu na ludności 
polskiej – jednakże brak jest dowodów). Od września 1940 pracował w urzędzie osiedleńczym i 
przesiedleńczym SS i policji w Gdyni. Pod koniec 1941 na stałe związał się z gdańskim gestapo (miał stopień
Unterscharfürera SS i policji), rozpracowując polskie organizacje podziemne, zwłaszcza Tajną Organizację 
Wojskową "Gryf Pomorski". Korzystał przy tym ze swoich przedwojennych kontaktów. Wśród jego akcji 
najgłośniejszą było zastrzelenie w zasadzce 4 marca 1944 we wsi Sikorzyno w pow. kartuskim komendanta 
naczelnego TOW "Gryf Pomorski", por. Józefa Dambka oraz przejęcie archiwum szczebla kierowniczego 
organizacji. Odpowiadał za zesłanie do obozu koncentracyjnego Stutthof kilkuset Polaków. Z innych jego 
działań można wymienić rozpracowywanie sieci wywiadu AK na Pomorzu oraz sieci łączności i przerzutów 
do Szwecji.
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Na początku 1945 zerwał kontakty z gestapo. Ułatwił kilku Polakom ucieczkę ze Stutthofu, prawdopodobnie, 
aby zmniejszyć odpowiedzialność za swoje zbrodnie. W lutym tego roku ukrył się wraz z rodziną we wsi 
Dzierżążno koło Kartuz, gdzie doczekał wkroczenia Armii Czerwonej. 26 marca został aresztowany przez 
NKWD pod zarzutem współudziału w zbrodniach hitlerowskich, ale wkrótce go zwolniono. Pozyskano go 
wówczas do akcji zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego (bardzo szeroka wiedza o TOW 
"Gryf Pomorski" i innych pomorskich organizacjach), a także niemieckiego Werwolfu. Istnieją przesłanki do 
twierdzenia, że jego praca na rzecz NKWD mogła datować się jeszcze okresu przed wojną. 17 kwietnia został
ponownie aresztowany pod zarzutem działalności w organizacji niemieckiej i uniewinniony wyrokiem 
sowieckiego sądu wojskowego w Szczecinie. Jednocześnie od sierpnia pozostawał w dyspozycji polskiego 
WUBP w Gdańsku. 

Według charakterystyki MBP był sprytnym, inteligentnym kombinatorem, nie zainteresowanym sprawami 
ideowymi, lubiącym swój zawód oraz pieniądze. Na przełomie lat 1945/1946 ściśle współpracował z NKWD i
UB w akcjach prowokacyjnych wymierzonych w byłych członków TOW "Gryf Pomorski" i AK, 
przyczyniając się do wielu aresztowań. W tym czasie przeniósł się wraz z rodziną do 
Wrocławia.Prawdopodobnie w 1948 zbiegł z Polski do sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec w obawie 
przed dekonspiracją. Możliwe, że pracował tam dla polskiego wywiadu, ujawniając byłych agentów 
gdańskiego gestapo. 25 lutego 1952 aresztowano go w Berlinie i przekazano polskim władzom, które 
osadziły go w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Został znowu oskarżony o udział w zbrodniach 
hitlerowskich na Pomorzu (być może proces był upozorowany przez UB). W sierpniu 1954 Sąd Wojewódzki 
w Warszawie przekazał jego sprawę do Gdańska. 2 listopada tego roku został skazany na karę dożywocia. 
Być może przed wyrokiem śmierci uchroniły go jego powojenne zasługi dla NKWD i UB. W kwietniu 1956 
został przeniesiony z więzienia w Sztumie do Wronek, gdzie był więziennym bibliotekarzem.                

19 marca 1957 Rada Państwa złagodziła jego wyrok do 12 lat więzienia, a już 24 grudnia 1958 Sąd 
Wojewódzki w Gdańsku zwolnił go warunkowo z dalszego odbywania kary z następującym uzasadnieniem: 
Skazany odbył już ponad połowę orzeczonej kary, ciesząc się dobrą opinią. Sąd nabrał przekonania, że będzie
on stosował się do zasad współżycia społecznego i więcej przestępstw się nie dopuści. Po wyjściu na wolność 
prawdopodobnie nadal współpracował z SB. W 1968 J. Kaszubowski wyjechał do NRD, gdzie zmarł 
prawdopodobnie w 1971.

Krzysztof Komorowski, Konspiracja pomorska 1939-1947, Gdańsk 1993.

 STYPA...
Jak tradycja nakazuje, tuż po pogrzebie Jana Kulczyka (†65 l.) jego bliscy i znajomi udali się na stypę. 
Zorganizowała ją była żona biznesmena Grażyna Kulczyk (65 l.) w należącym do niej Starym Browarze w 
centrum Poznania.

                                                          
                        GUMOWE  MASKI   LATEKSOWE -  MOŻE  TO JEST  ODPOWIEDŹ
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    Jan Kulczyk  prawdziwy z brodawką oraz z żoną tez prawdziwą 
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 Wojciech Romanowski "Szczapa" 

Inny…..Jan Kulczyk zaprosił na rejs wokół Capri swoim Jachtem PXOENIX2 dwie bydgoszczanki...

Niezwykłe wakacje spędziły dwie przyjaciółki Wiesława Wyszyńska i Jolanta Pisarska- Bitowt. Na 
przecudowny rejs wokół Sardynii i wyspy Capri swoim przepięknym jachtem PHOENIX 2 zaprosił je dawny 
szkolny kolega Jan Kulczyk. W rejsie uczestniczył wśród zaproszonej ósemki przyjaciół również wiceadmirał
Maciej Węglewski. Warto dodać, że zarówno pani Wiesia jaki panowie Jan i Maciej chodzili razem do jednej 
klasy w bydgoskim LO VI. Był więc czas na wspomnienia z lat szkolnych oraz lat spędzonych w naszym 
mieście. Jacht, którym płynęły nasze bydgoszczanki to jeden z najbardziej ze smakiem zaprojektowanych 
wewnątrz tego typu jednostek na świecie.                                                                                                             
Jan Kulczyk sprawił go sobie na swoje 60- te urodziny a nad projektem wnętrz Art deco w stylu New York 
lata trzydzieste, czuwał światowej sławy projektant Andrew Winch. 
Nad komfortem rejsu czuwa 30- osobowa załoga, a jako ciekawostkę można przyjąć fakt, że w momencie 
kiedy właściciel nie korzysta ze swojego jachtu można go wydzierżawić. Szkopuł jednak w tym, że 
tygodniowa taka przyjemność kosztuje „tylko” 850 000 euro.

http://express.bydgoski.pl/250221-250221,Na-jachcie-z-Janem-Kulczykiem,88129.html

                                                  26  listopada  2014 
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I tak by sobie Jan Kulczyk zostawił  piękną  Grażynę dla  koleżanek  wyglądających  jak sprzątaczki !
.
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                                      INNY KULCZYK  ZNALAZŁ   SIĘ w CANNES 
Magda Mielcarz na spacerze po Cannes z Janem Kulczykiem - Agencja SE/EAST NEWS
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Kulczyk, Żurawski i Harendarska w "Bohemie" - Nowości - Dziennik …

nowosci.com.pl640 × 807Wyszukiwanie obrazem

Kulczyk, Żurawski i Harendarska w "Bohemie
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                                                   INNY  SEBASTIAN  KULCZYK  i INNA  MATKA  
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               Prawdziwy  Jan Kulczyk w 2005 r. z prawdziwą  żoną Grażyną.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/wspomnienie-o-janie-kulczyku-malo-znane-zdjecia/cqy

                Nowy Jan  Kulczyk w roku 2011.       Obok: Jan Kulczyk w 1995 r.Jan Kulczyk i Józef Oleksy, 
                                                                      50-lecie Elektrimu, listopad 1995 r. 
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http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/wspomnienie-o-janie-kulczyku-malo-znane-zdjecia/cqyg


Zamek  Lubomirskich. Dobroczynny  bal, koniec sierpnia 2002.Prawdziwy Jan i prawdziwa Grażyna.

              http://www.fakt.pl/polityka/niezwykle-zycie-doktora-kulczyka,galeria,562360,7.html
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Dziadowskie   obwisłe spodnie  u Kulczyka, brak klasy i elegancji, za  duża marynarka ...

Przesłuchanie w komisji  śledczej w sprawie afery  paliwowej i Orlenu...może  jednak to on był 
zbyt  drapieżny…

Afera paliwowa 2002 – mafijne działania nielegalnego obrotu paliwami na ogromną skalę, ujawnione
w 2002 przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”.  Prokuratura w ponad 100 śledztwach w całej Polsce 
ustaliła następującą strukturę mafii paliwowej:Pięciu baronów paliwowych – Arkadiusz Grochulski, 
Jan Bobrek, Zdzisław Marszałek, Przemysław Knaś i Artur Kawalec;                                         60.       

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prokuratura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_(czasopismo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwo_ciek%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mafia
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                                                          CZĘŚĆ  III 

                        o Grażynie  Kulczyk i innych  osobach z  tego  półświatka 

                                                            28-30 stycznia 2016
                    ŚLEDZTWO W SPRAWIE DOMNIEMANEGO  ZAMORDOWANIA  
                              GRAŻYNY  KULCZYK   ŻONY   JANA   KULCZYKA 
Podczas  analizowania   danych prasowych oraz  materiałów  zdjęciowych  Kulczyków  dostępnych w  
galeriach w google, do  publikacji Polska  Krajem  Dinozaurów, nabrałam  podejrzeń, czy aby także i  
Grażyna  Kulczyk nie została  podmieniona   sobowtórem tak jak  jej mąż  o czy  jest mowa w  obszernym 
opracowaniu śledczym. Polska  Krajem  Dinozaurów.Dlatego  też  trzeba  najpierw  przeczytać  to obszerne 
opracowanie.Przede wszystkim  zdziwiła  mnie  dość duża różnica w  wyglądzie na wielu  zdjęciach z  
Grażyną  Kulczyk,jakaś dziwna  metamorfoza z normalnej kobiety w  kierunku  gwiazdy pop  cornu, a także  
wiele  luk w jej  rodzinnej  biografii i inne dane  takie  jak:

1. brak danych co do ślubu i wesela  Grażyny i Jana w  wywiadach i innych  artykułach o  nich
gdzie miał  miejsce w  jakiej  parafii  katolickiej  kto  był na ślubie i weselu  etc.

2. jakaś  dziwna  antypolska  postawa  córki majora  lotnictwa PSZ w RAF, brak zainteresowania  
organizacjami  kombatanckimi,nie nawiązywanie  kontaktów z  tym środowiskiem, brak chociaż  
jednej  wystawy w  jej Starym Browarze z zakresu  historii  II wojny światowej  czy też  samej  tylko  
Bitwy  o Anglię  w  której jej  ojciec  miał  brać udział a  mogła przecież  takie wystawy  organizować 
razem z  IPN w  Poznaniu  bez  problemu

3. w  ciągu  kilku ostatnich lat jak sama  opowiadała w wywiadach, bardzo  rzadko  się spotykała z 
synem i  córką  mieszkającymi w Warszawie,a  także z wnukami  dziećmi Dominiki

4. prawie zaraz po   pogrzebie  męża sprzedała  niemieckiej  firmie  swoje ukochane Browary które  były
dziełem  jej życia

5. nie udzieliła  mi  żadnej  odpowiedzi na  moje  pismo do niej z dnia  9  grudnia w sprawie nawiązania 
znajomości i współpracy  biznesowej a  także nie chciała  przyjechać do lubelskiego grodu  

6. zakupiła  wielki  biurowiec w centrum  Londynu  chyba dla celów  wywiadowczych  jak potem  
ustaliłam  analizując liczne  dane  prasowe  zamieszczone w  Internecie

7. jej wypowiedzi  w  wywiadach okazały się sprzeczne różne w  duchu  i treści
8. często  przebywała w Szwajcarii w  nowym domu od roku 2009 narzekając na  liczne problemy w 

Polsce
9. zmieniła  drastycznie  wygląd na  bardzo drapieżny i  wyuzdany nie  będąc  gwiazdą  mody w  którą 

nagle  weszła ni stąd ni zowąd
                                                                63.



10. biernie  pogodziła się z rozwodem Jana  i jego związkiem z modelką  Przetakiewicz  a potem  
utrzymywała  cały czas  przyjacielskie  stosunki z  byłym  mężem  jakby się nic specjalnego nie stało ,
i jakby jej nie obchodziły zdrady  jej męża 

11. brak jest także  danych  kiedy zmarli jej rodzice, gdzie są pochowani ,czy posiada  rodzinne pamiątki 
po ojcu  lotniku oraz mamie,  gdzie są  te  pamiątki z  ich mieszkania o gdzie  było to mieszkanie w 
Poznaniu  oraz kiedy były  pogrzeby rodziców

12. gdzie  mieszkała  ona i jej mąż  Jan w Poznaniu  zaraz po ślubie  oraz gdzie mieszkali  gdy  już  mieli 
fortunę a  także  gdzie  mieszkała  po rozwodzie 

13. gdzie  i kiedy  były ochrzczone ich dzieci Sebastian i Dominika i w  jakiej  parafii 
i wiele  innych

14. To wszystko skłoniło mnie do  przyjrzenia się  zdjęciom  oraz  artykułom  o niej zamieszczonym w  
Internecie, w  końcu drobiazgowa  analiza  wykazała  podstawienie sobowtóra Grażyny  Kulczyk  
oraz  zamordowanie  jej w związku ze  sprawą  generała Papały w  którą  był zamieszany jej  mąż a  
ona  sama  ZA  DUŻO WIEDZIAŁA.

                                  MATERIAŁ   ANALITYCZNY   DOSTARCZA  TYCH   DOWODÓW                          
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    W  MASCE  

                                                                 

                                WIDAĆ  MASKĘ LATEKSOWĄ PRZY   UCHU  JAKBY FAŁD  SKÓRY 
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        GOLFY  BLUZKI  NA SZYI  SĄ   MASKOWANIEM MASKI  SIĘGAJĄCEJ   NIŻEJ 
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              PRAWDZIWA  GRAŻYNA Z PRAWDZIWYM MĘŻEM 
                                                 ORAZ  SOBOWTÓR  
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                    Nowa  Grażyna Kulczyk at Art Basel Miami Beach in 2013. Ms. Kulczyk, a Polish

                    

70.



                                                                                                                                                              

                                            PONIŻEJ   W  NOWYM STYLU  POP  CORN

                                  TANDETNY  WYGLĄD  PODSTARZEJ POP GWIAZDY
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                                                          Prawdziwi Grażyna i Jan Kulczyk 
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Lipiec  2014
                                                               MA   INNY    POGRUBIONY  NOS 
                                    

Grażyna Kulczyk: Wszyscy mamy takie same kłopoty dnia codziennego - WP Gwiazdy

                    PRAWDZIWA   I  FAŁSZYWA  
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                                                           JESZCZE PRAWDZIWA  

 Grażyna Kulczyk złożyła zeznania w sprawie śmierci Papały                                                                 
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                               22  listopada  2013  już  sobowtór GWIAZDA  ŚWIATA  MODY  

                                                                                      NAGŁA  METAMORFOZA

TO NIE JEJ STYL WYPOWIEDZI

Grażyna Kulczyk: Inicjując Art & Fashion Festival zależało mi na komplementarności, synergii, która jest 
wpisana w Stary Browar. I mimo że na przestrzeni 10 lat zmieniło się wiele, przez ten czas moje wielkie 
biznesowe laboratorium, którym jest Stary Browar, ściśle trzyma się realizacji planu od początku 
zaprojektowanego na lata.     A&FF był naturalną konsekwencją charakteru, który nadałam Browarowi od 
samego początku – połączenia sztuki z modą w warsztatowym, eksperymentalnym stylu: 50% sztuki i 50% 
przemysłu modowego. Rokrocznie edukujemy kilkudziesięciu studentów, którzy mają to „coś”, czujemy, że 
nie zakopią swoich talentów, nie spalą potencjału. Co A&FF dał Staremu Browarowi? Wypuścił 
utalentowanych ludzi na szerokie wody i mam nadzieję, że zaimplementował odpowiedzialność za proces 
kreacji - dla mnie to jedna z cech, której oczekuję od profesjonalistów. Przemysł modowy, jak każdy inny, 
potrzebuje ichObject 5 VU MAG: Pomysł warsztatów twórczych w przestrzeni publicznej jest unikalny na skalę świa-
tową. Czy to był zamierzony zamysł, że każdy kto jest w Starym Browarze może zderzyć się z takim proce-



sem kreatywnym?                                                       76.                                                                                       

Proces, to jest dobre słowo, ponieważ z definicji określa zmiany, ruch, dynamikę. Stary Browar jest faktycz-
nie bardziej procesem niż projektem. Zbudowałam go na fundamencie kreatywności, co nieskromnie mówiąc,
zaowocowało ogromnym sukcesem. Taki był cel, zamysł, plan – każdy miał się nie tylko spotykać z proce-
sem kreatywnym. Chciałam, aby część ludzi mogła w nim uczestniczyć, tworzyć go razem z nami. Emanacją 
procesów kreatywnych są: A&FF, koncerty na Szachownicy, pokazy mody, działalność Art Stations Founda-
tion, urban craft i wiele, wiele innych. W świadomości ludzi coś takiego nie istniało, wcześniej z takim miej-
scem się nie zetknęli. Nagle ktoś dał im możliwość kontaktu ze sztuką i obserwowanym na żywo projektowa-
niem. Dziś odbywające się w przestrzeniach wspólnych Browaru warsztaty Art & Fashion również budzą 
emocje – możliwość obserwowania procesu twórczego jest niezwykłym doświadczeniem zarówno dla artysty
i patrzącego. A teraz jesteśmy w przededniu wielkich zmian, o których już niedługo będzie głośno.
VU MAG: Tegoroczny Art & Fashion miał podtytuł Industry – czyli przemysł. Co to jest przemysł modowy?
Uważam, że określenie "przemysł modowy" jak najbardziej pasuje do obecnych czasów, bo określa bardziej 
skalę i złożoność procesów.
Na warsztatach Art & Fashion uczymy młodych adeptów branży modowej, myśląc o tym, że znajdą oni pracę
w przemyśle modowym. Nie promujemy sztuki dla sztuki. Staramy się, by kreatywność przełożyła się na 
konkret – na coś, co będzie użyteczne i funkcjonalne.
W ubiegłym roku rozmawiałam z Rafałem Antosem, który zauważył, że to co powstaje w ramach warsztatu 
projektowania mody, nie może być tylko wybrykiem (w dobrym tego słowa znaczeniu) wyobraźni osoby, 
która coś tworzy. Nie może pozostać w sferze czegoś ładnego, ale nieużytecznego. To musi umieć się obro-
nić, odnaleźć właśnie w przemyśle modowym.

Fragment.

http://vumag.pl/ludzie-styl-zycia/grazyna-kulczyk-o-milosci-do-browarow/knrx5

                                       
                                           SOBOWTÓR GRAŻYNY 
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Zwykła Grażyna Kulczyk kupiła kamienicę w Londynie za PONAD 205 MILIONÓW ZŁOTYCH!

                                                    10  lipca  2012
Grażyna Kulczyk dokonała niedawno spektakularnej transakcji. Kupiła znajdującą się w centrum Londynu 
luksusową kamienicę o powierzchni ponad 3 tys. m. kw - dowiedział się portal Poznan.gazeta.pl.                     

Budynek położony jest przy ulicy Duke Street St. James w dzielnicy Mayfair, potocznie nazywanej "dzielnicą
milionerów". Jest to prestiżowa lokalizacja - niedaleko znajduje się pałac Buckingham, a sama ulica to 
artystyczne zagłębie Londynu.Wybór zakupionej przez Kulczyk kamienicy wydaje się nie być przypadkowy. 
Oprócz biur wielu ważnych i prężnie działających firm, m.in. Gulfsands Petroleum czy Bennelong Asset 
Management, w budynku mieszczą się dwie galerie obrazów - cenionego na całym świecie polskiego 
malarza-abstrakcjonisty Kazimierza Józefa Zielenkiewicza oraz galeria sztuki marynistycznej N.R. Omell. 
Właścicielka poznańskiego Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar znana jest z zamiłowania do 
sztuki. Sama może pochwalić się okazałym zbiorem dzieł, które kolekcjonuje już od czasów studenckich. 
Zakup kamienicy pasuje do jej idei 50/50, w myśl której każdy projekt miliarderki wyznaczany jest w 50% 
przez sztukę i w 50% przez biznes.Grażyna Kulczyk nie chciała skomentować całej transakcji.

Przepraszam, nie powiem nic na ten temat. Mam ważne zebranie - tak odpowiedziała portalowi kolekcjonerka
sztuki na pytanie, czy jest to coś więcej, niż zwykła inwestycja.
Przypomnijmy, że Grażyna Kulczyk od kilku lat jest uznawana za najbogatszą kobietę w Polsce. Była żona 
Jana Kulczyka po rozwodzie przejęła po mężu wszystkie polskie interesy. 

http://www.plotek.pl/plotek/
1,78649,12101725,Grazyna_Kulczyk_kupila_kamienice_w_Londynie_za_PONAD.html

78.
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                 ŚLEDZTWO W  SPRAWIE  PAPAŁY naturalna  prawdziwa  Grażyna 

         Grażyna Kulczyk wybuduje w Warszawie Muzeum Sztuki Współczesnej i Performansu



8  marca  2007                                               79.
                                                                                                                                                                      
                                                         

                                                

      WIDAĆ  FAŁDY   LATEKSU  NA SZYI               obok  prawdziwa  ?? Grażyna 7 .10.2010
młoda  twarz  i stara  szyja  lateks  
nie dopasowuje się do  naturalnych  ruchów  szyi 

                                                                                                          7.10.2010



                                                                                80.

Grażyna Kulczyk po raz pierwszy w wywiadzie wspomina zmarłego Jana Kulczyka: „Gdyby nie jego 
ogromny talent do biznesu…”

Prawdziwa Grażyna po lewej  
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                              Inna córka i inna  matka                                                                      

                                                                                                                                              83.



                                                                                                Angelina jako mężczyzna!

            Lateksowa maska klejona do twarzy - Staruszka Deluxe.

                                                               
                                                                                      84.                                                                                     



                                KONTAKT  TYLKO POPRZEZ  FORMULARZ
                             http://sklep.cosplayworld.pl/_cms/view/-1/kontakt.html

                 

Widać że się  raczej  kochali  jako  para.                        Buty Yeti  Grażyny....      
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Grażyna Kulczyk pomogła powodzianom          1  stycznia 2011 już  nie żyła  
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Grażyna Kulczyk o luksusie.. ma nos lekko zadarty  a u nowej Grażyny widać  gruby nochal ..

                                                                               87.                                                                                            
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...oj ,wszyscy się   starzejemy, prawda  ….? Lateks na szyi.     

WIKIPEDIA 

Grażyna Kulczyk (ur. 5 listopada 1950 w Poznaniu) – polska prawniczka, miliarderka, 
przedsiębiorca oraz kolekcjonerka dzieł sztuki. 

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 
w Poznaniu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbyła aplikację sędziowską i rozpoczęła pracę w Instytucie 
Prawa Cywilnego na macierzystej uczelni. 

Po kilku latach zrezygnowała jednak z pracy naukowej, by zaangażować się w budowanie własnego 
biznesu, w którym stara się łączyć biznes ze sztuką na podstawie jej filozofii życiowej: 50 50 (50% 
wszystkich przedsięwzięć biznesowych stanowi sztuka). Flagowym przykładem jej realizacji jest 
wielokrotnie nagradzany Stary Browar, otwarty w 2003 w wyniku rewitalizacji i rozbudowy 
zrujnowanych XIX-wiecznych zabudowań Browaru Huggerów. Obiekt jest jedną z atrakcji 
turystycznych Poznania. Od 2015 jego właścicielem jest niemiecki fundusz Deutsche Asset & Wealth
Management, który przekształcił się w Deutsche Asset Management. 

Kolekcjonowanie sztuki i mecenat

Jest kolekcjonerką i mecenasem sztuki współczesnej. Swoją kolekcję („GK Collection”) zaczęła 
budować w czasie studiów. Początkowo tworzyły ją prace polskich artystów, m.in. Andrzeja 
Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Strzemińskiego. Z czasem w kolekcji pojawiły się 
kolejne prace artystów, takich jak Alina Szapocznikow, Zofia Kulik, Paweł Althamer, Piotr Uklański. 
Kolekcja zawiera także prace artystów zagranicznych, takich jak: Donald Judd, Yayoi Kusama, Sam 
Francis, Jenny Holzer, Joan Mitchell, Anselm Kiefer, Rosemarie Trockel, Andy Warhol, Rafael 
Lozano – Hemmer czy Andreas Gursky. Część dzieł z kolekcji jest na stałe ulokowana w 
przestrzeniach poznańskiego Starego Browaru i hotelu Blow Up Hall 50 50. 

                                                                    89.



W 2004 powołała Art Stations Foundation. Fundacja ma na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa 
do kultury, sztuki i edukacji, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspomaganie osób 
szczególnie uzdolnionych. Poza fundacją własną angażuje się w działalność innych instytucji kultury.
Organizuje także coroczny światowy festiwal mody i sztuki Art & Fashion Festival. Była wraz z 
Honzą Zamojskim współzałożycielką wydawnictwa Mundin. 

Jest twórcą Muzeum Susch w Szwajcarii, prezentującego jej kolekcję sztuki współczesnej. Muzeum 
pierwotnie miało zostać otwarte w Warszawie, jednak rozmowy z władzami miasta nie przyniosły w 
tej kwestii porozumienia. 

Pełnione funkcje

• Członek Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
• Członek Rady Społecznej Muzeum Sztuki w Łodzi 
• Członek Honorowy Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii 

Nauk, oddział w Poznaniu 
• Członek Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej (organizatora Karuzeli Cooltury) 
• Członek Rady i Fundatorka Fundacji Malta (Malta Festival Poznań) 
• Członek Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC) 
• Sponsor Kunsthalle Zurich 
• Członek Tate Modern Russian and Eastern Europe Acquisition Committee

Majątek

Przez wiele lat pojawiała się na liście 100 Najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Początkowo, 
jako współwłaścicielka majątku męża, a w 2007 po raz pierwszy samodzielnie (podział majątku), na 
12. miejscu z fortuną szacowaną na 320 mln zł. W 2012 awansowała na 8. miejsce z majątkiem 
wartym 1,85 mld złotych. 

Ranking Wprost

• 2017 r. - miejsce 19 (1,7 mld zł) 
• 2014 r. - miejsce 10 (2,5 mld zł) 
• 2013 r. - miejsce 9 (2,4 mld zł) 
• 2012 r. – miejsce 8 (1,85 mld zł) 
• 2011 r. – miejsce 9 (1,85 mld zł) 
• 2010 r. – miejsce 19 (1,2 mld zł) 
• 2009 r. – miejsce 29 (850 mln zł) 
• 2008 r. – miejsce 46 (650 mln zł) 
• 2007 r. – miejsce 12 (320 mln zł)

Ranking polski Forbes

• 2016 - miejsce 14 (1,2 mld zł)
• 2015 - miejsce 12 (1,7 mld zł)
• 2014 - miejsce 12 (1,5 mld zł)
• 2013 – miejsce 12 (1,7 mld zł) 
• 2012 – miejsce 21 (850 mln zł) 
• 2011 – miejsce 30 (580 mln zł) 
• 2010 – miejsce 30 (550 mln zł)
• 2009 – miejsce 5 (1,7 mld zł) 
• 2008 – miejsce 8 (1,7 mld zł)                                                                                        90.



Pod koniec roku 2009  szwajcarski „Bilanz”  zaliczyła Grażynę Kulczyk do pięciu najbogatszych 
kobiet w Szwajcarii. 

Bardzo rzadko informuje opinię publiczną o swojej działalności charytatywnej niezwiązanej z 
działalnością jej fundacji. Jednym z takich działań było przekazanie 1 miliona zł Stowarzyszeniu 
Silne Kobiety Bogatyni zrzeszającemu kobiety – właścicielki małych i średnich firm, których biznesy
ucierpiały w czasie powodzi w Bogatyni w 2011. Grażyna Kulczyk jest właścicielką nieruchomości 
w Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 

Odznaczenia

W 2015 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Rodzina

Do 2005 była żoną Jana Kulczyka, z którym ma dwoje dzieci: córkę Dominikę (ur. 1977) i syna 
Sebastiana (ur. 1980). 

Nagrody

• 2003 nagroda Atlas przyznawana przez Art & Business Club 
• 2004 Nagroda Bertelsmanna za wkład w propagowanie polskiej kultury 
• 2004 tytuł Lidera Pracy Organicznej i statuetka Hipolita przyznawane przez Kapitułę 

Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 
• 2007 Człowiek Roku Wielkopolski według polskiej edycji magazynu Forbes 
• 2010 tytuł „Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2009” przyznawany przez 

Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i 
poznański oddział Gazety Wyborczej 

• 2010 tytuł Damy Roku przyznany przez Stowarzyszenie Dress For Success Poland 
• 2010 Wektor 2010 – przyznawany przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
• 2011 Laureatka konkursu „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku”, kategoria: Dialog 

obywatelski i społeczny, aktywność obywatelska, społeczna i polityczna przyznawany przez 
Stowarzyszenie „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku” 

• 2013 Trebbia European Award – międzynarodowa nagroda za wspieranie kultury i sztuki 
przyznawana przez czeską fundację Trebbia

                                                                                     91.



                                    

                                                                                  92.



24 sierpnia  2015  
http://jastrzabpost.pl/newsy/jan-kulczyk-zmarl-przez-blad-lekarzy-sensacyjne-doniesienia-
austriackiej-gazety_160902.html
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