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Te pudła o nazwie CORRESPONDANCE, podzielone są na poszczególne lata: 

Korespondencja zawarta w tych kartonach nie obejmuje całości , ponieważ w wielu pudłach 

tematycznych znajdują się listy i korespondencja związane albo z ważnymi kontaktami personalnymi 

(np. korespondencja z Janem Lenicą oraz Krzysztofem Teodorem Toeplitzem zbierana była w 

osobnych teczkach). Osobno gromadzona była też korespondencja związana z konkretnymi 

projektami nad którymi pracował i jest ona dołączona do teczek z dokumentacjami projektów. 

CLW 105 – Correspondance  1940-1970 

Pudło zawiera teczki z korespondencją zarówno prywatną jak i służbową chociaż w przypadku RC to 

bardzo często się przeplatało; Teczka żółta to najwcześniejsze listy i kartki z lat 1948 – 1950 (jest ich 

najmniej, potem stopniowo tej korespondencji przybywa). Ostatnia teczka zawiera korespondencję z 

lat 70. jest jej już bardzo dużo i też coraz więcej pisanej po francusku. Daje obraz licznych 

międzynarodowych kontaktów utrzymywanych przez RC z ludźmi z całej Europy.  

Listy podzielone są na kolejne lata i ułożone w dużym porządku w tym pudle. RC gromadził wszystkie 

pisemka i listy wpinając je do segregatora. 

CLW 106 – Correspondance  1970-1979 

Pudło zawiera korespondencję podzieloną przez RC na poszczególne teczki, głównie z lat 70. chociaż 

trafiają się też listy z lat 60.; Cała korespondencja wymaga uporządkowania chronologicznego; RC 

dzieli je częściowo tematycznie (korespondencja z Międzynarodowego Biennale Plakatu w 

Warszawie, z Włoch, z ICTA, korespondencja z wydawcą magazynu „Graphis”; Oddzielna teczka jest 

przeznaczona na listy różne (bardzo ogólna), oprócz korespondencji są tutaj też przysyłane pocztą 

rożne zaproszenia, ulotki, pisma informacyjne, foldery. 

CLW 107 – Correspondance  1970-1977 

Korespondencja podzielona na teczki na poszczególne lata od 1970 do 1975. W teczkach są m.in. listy 

od Andrzeja Wajdy oraz korespondencja z Wojtkiem Fangorem, także dużo listów pisanych po 

francusku. 

CLW 108 – Correspondance  1978-1982 

CLW 109 – Correspondance  1983-1984 

CLW 110 – Correspondance  1984-1987 

Bardzo dużo listów także po polsku od różnych osób, (RC cały czas utrzymuje kontakt z krajem), m.in. 

listy od Andrzeja Wajdy, Wojciecha Fangora, Jana Lenicy, od Ryszarda Stanisławskiego z Muzeum 

Sztuki w Łodzi, od Zdzisława Schuberta z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Andrzeja Klimowskiego, 

Marcina Giżyckiego, od wielu innych osób z polskich wydawnictw i instytucji; Poza tym wiele listów z 

zagranicy od różnych osób reprezentujących ważne instytucje muzealnem.in. MOMA w Nowym 

Jorku, Stedelijk Museum w Amsterdam, Kunsthalle w Darmstadt. 

CLW 111 – Correspondance  1988-1992 



Dużo korespondencji służbowej ale też ciągle prywatnej często służbowo-prywatnej, kontakty z 

wydawcami, są tutaj też kopie listów pisane przez Romana (jego odpowiedzi); dużo mniej teraz listów 

z Polski. Listy nie są tak skrupulatnie dzielone i grupowane jak wcześniej. 

CLW 112 – Correspondance  1993-1995 

CLW 113 – Correspondance  1996 

To najbardziej nieuporządkowane pudło, obejmuje różną korespondencję otrzymywaną pod koniec 

1995 roku i w 1996 – kartki pocztowe, listy nie segregowane, otwarte; Wcześniej RC zaznaczał na 

listach otrzymywanych od kogoś daty kiedy pisał odpowiedz (nie zawsze, ale tak bywało), w miarę 

upływu czasu pudła z korespondencją są coraz bardziej chaotyczne. 

 


