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Scope and Content of Collection 
Reports, correspondence, publications, notes and other documents related to the condition of national 
minorities in Poland, Switzerland and Europe, many records refer to Polish Jews. Also included are 
materials related to condition of refugees and internees, as well as social relief and its organization by 
the Polish and International Red Cross, taking care of Polish citizens in Switzerland, passport 
documentation, matters related to searches for individuals and determining their whereabouts, political 
situation in Poland, registers of prisoners of war, and plans for Jewish emigration  to Palestine and 
Dominican Republic. 
 
System of Arrangement 
Arranged in 17 series:  
1. Reports and correspondence, 1940-1943: Social assistance for Poles in the country and Polish 
refugees in Europe and the USSR  
2. Reports of the General Consulate, 1940: Social assistance for Jewish refugees from Germany and 
Sudeten Czechoslovakia  
3. Reports, correspondence, publications, 1939-1944: Protection of the Civilian population during the 
WWII; efforts to bring to Switzerland a group of children from occupied Poland; help for people 
deported to Germany after the Warsaw Uprising  
4. Reports, correspondence and publications, 1938-1942: Social assistance for prisoners of war in camps 
in Germany (Stefan Gutkowski)  
5. Reports and correspondence, 1939-1942: Social assistance for prisoners of war, interned, and civilian 
refugees in Poland, Romania, Switzerland and Hungary  
6. Correspondence, 1940: Social assistance for Jewish refugees in Switzerland; notifications of 
Leadership of Delegations of Jewish Organizations  
7. Reports, registrs of prisoners of war and correspondence, 1943-1945: Organization of international 
aid (International Red Cross, YMCA, Polish American Council, Polish War Relief)  
8. Correspondence, 1939: International Tribunals (Court of International Justice in The Hague, Court of 
Arbitration for Upper Silesia) 
9. Correspondence, reports and memorandums, 1939: Palestine-internal situation and the problem of 
country partition (Zionist Congress in Geneva)  
10. Reports and correspondence, 1938- Emigration of national minorities, Jews. Emigration to Palestine. 
Possibility of Jewish emigration to the Dominican Republic 
11. Correspondence, 1918-1920: Assistance to Poles in Switzerland (files organized alphabetically); 
activities of Polish organizations (Christian Women's Association, Polish-American Committee, etc.)  
12. Correspondence, instructions of the Ministry of Foreign Affairs, 1939, 1942-1944: Diplomatic 
interventions in the interests of individuals; passports and visas of Polish citizens abroad  
13. Correspondence and notes, 1939-1944, internal political situation in Poland  
14. Correspondence, applications and certificates, 1940-1944: Loans, gratuities and other consular 
matters of refugees-Polish citizens, mainly Jews, residing in Switzerland (Files organized alphabetically 
by last names)  
15. Correspondence, reports, accounts, lists of sent goods and medicines, 1939-1945: care of prisoners 
of war and refugees in various countries by the Polish Red Cross, the International Red Cross in Geneva, 
and other organizations and individuals  
16. Correspondence, notes, 1939-1949: Searching for people and establishing their addresses   
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17. Correspondence, 1939-1945: National minorities in Poland. Acknowledgments to the Polish 
diplomats in Switzerland for helping to save the Jews. 
 
 
Indexing Terms 
 
Personal Name: 
Gutkowski, Stefan. 
 
Corporate Name: 
Agudat Israel. 
Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. 
Commission for Polish Relief. 
Croix-Rouge franca̧ise. 
Fundusz Obrony Narodowej (Poland) 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 
Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Poland. Poselstwo (Switzerland) 
Polish American Council. 
Polski Czerwony Krzyz.̇ 
Rada do Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej w Londynie.  
Rzeczpospolita Polska (Government-in-exile) 
Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji 
YMCA. 
 
Genre/Form: 
 
Geographic Name: 
Bern (Switzerland) 
Haldimand (Switzerland) 
Poland--Foreign relations--Switzerland. 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Rikon (Switzerland) 
Rosiaz (Switzerland) 
Rovio (Switzerland) 
Seewis (Switzerland) 
Sumiswald (Switzerland) 
Tasch (Switzerland) 
Tour (Switzerland) 
Wessen (Switzerland) 
 
Topical Term: 
World War, 1939-1945--Atrocities--Poland--History--20th century. 
World War, 1939-1945--Refugees.  
World War, 1939-1945--Governments in exile--Sources. 
Diplomatic and consular service, Polish--Switzerland. 
Emigration & immigration--Europe--20th century. 
Jews--Persecutions--Europe--History--20th century. 
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Jews--Legal status, laws, etc.--Europe--History--20th century.  
Polish people--Legal status, laws, etc.--Europe--History--20th century. 
Refugees--Government policy--Switzerland. 
Prisoners of war--Europe--History--20th century. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Europe--History. 
 
 
 

 
 

CONTAINER LIST 
 
 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International  
Archival Programs Division. 

 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (The Central Archives of Modern Records) 
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495, Poselstwo RP w Bernie 1918-1920, 1939-1945 
 

91 

Pomoc społeczne dla Polaków w kraju oraz uchodźców polskich na terenie Europy i ZSSR. 
Współpraca z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. Raporty, notatki, korespondencja. 
1940 – 1943 
Not copied, file missing 
 

92 

Pomoc społeczna. Uchodźcy żydowscy z Niemiec z Sudetów w Czechosłowacji. Interwencja 
Ligi Narodów w sprawie ich wyjazdu do krajów zamorskich. Raport Konsulatu Generalnego 
RP w Genewie. 1940 
 

93 

Pomoc społeczne. Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego oraz niesienie jej 
pomocy. Pomoc dla polskich uchodźców na terenie Europy oraz dla ludności cywilnej w 
Polsce. Starania o sprowadzenie do Szwajcarii grupy dzieci z okupowanej Polski. 
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocy dla uchodźców wojennych. 
Raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa. 1939 – 1941 
 

94 

Pomoc społeczna. Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego oraz niesienie jej 
pomocy. Pomoc dla polskich uchodźców na terenie Europy oraz dla ludności cywilnej w 
Polsce. Starania o sprowadzenie do Szwajcarii grupy dzieci z okupowanej Polski. 
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocy dla uchodźców wojennych. 
Raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa. 1942 
Not copied, file missing 
 

95 

Pomoc społeczna. Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego oraz niesienie jej 
pomocy. Pomoc dla uchodźców, głównie w Szwajcarii i na Węgrzech oraz dla ludności 
cywilnej w Polsce. Raporty, sprawozdanie, podania, korespondencja. 1943 
 

96 

Pomoc społeczne. Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnej oraz niesienie jej 
pomocy. Pomoc dla osób deportowanych do Niemiec po powstaniu warszawskim oraz 
pozostających w Warszawie. Korespondencja. 1944 
 

97 

Pomoc społeczne dla jeńców wojennych przebywających w obozach na terenie Niemiec. 
Wykaz jeńców w Oflagu II c (Woldenberg) we wrześniu 1941 r. Poszukiwania rodzin. 
Współpraca z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i organizacjami pomocy dla ofiar 
wojny. Raporty, sprawozdania, korespondencja, okólniki, wydawnictwa. 1939 – 1941 
 

98 

Pomocy społeczne dla jeńców wojennych przebywających w obozach na terenie Niemiec. 
Przesyłanie paczek żywnościowych, odzieżowych oraz książek. Współpraca z organizacjami 
pomocy dla ofiar wojny. Korespondencja. 1942 
 

99 

Pomoc społeczna dla jeńców wojennych w Niemczech oraz dla dzieci w Polsce za 
pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. Udział 
przedstawicieli Polski w pracy Komitetu. Raporty, okólniki, korespondencja. 1939 – 1941 
 

100 Pomoc dla Stefana Gutkowskiego, więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau – przesłanie 
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pieniędzy za pośrednictwem Ambasady Chile w Rzymie oraz Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża w Genewie. Noty, korespondencja. 1942 
Not copied, file missing 
 

101 

Pomoc społeczna dla jeńców wojennych i uchodźców cywilnych w Polsce. Rumunii i na 
Węgrzech. Dary dla uchodźców. Organizowanie imprez na cele pomocy uchodźcom. 
Działalność polskich i szwajcarskich organizacji i stowarzyszeń pomocy ofiarom wojny, 
głównie Komitetu „Pro Polonia”. Raporty, sprawozdania, korespondencja. 1939 
 

102 

Pomoc społeczna dla jeńców wojennych, internowanych i uchodźców cywilnych w Polsce, 
Rumunii, Szwajcarii i na Węgrzech. Dary dla uchodźców. Organizowanie imprez na cele 
pomocy uchodźcom. Działalność polskich i szwajcarskich organizacji i stowarzyszeń 
pomocy ofiarom wojny, głównie Komitetu „Pro Polonia”. Raporty, sprawozdania, okólniki, 
biuletyny, korespondencja. 1940 
 

103 

Pomoc dla jeńców wojennych, internowanych i uchodźców cywilnych w Polsce, Rumunii, 
Szwajcarii i innych krajach europejskich. Działalność polskich i szwajcarskich organizacji i 
stowarzyszeń pomocy ofiarom wojny. Raporty, sprawozdania, korespondencja. 1941 – 
1942 
Not copied, file missing 
 

104 

Pomoc społeczna dla internowanych i uchodźców cywilnych, głównie w Szwajcarii. 
Raporty, sprawozdania, okólniki, podania, korespondencja. 1941 – 1942 
Not copied, file missing 
 

105 
Pomoc społeczna dla internowanych i uchodźców cywilnych, głównie w Szwajcarii. 
Raporty, sprawozdania, okólniki, podania, korespondencja. 1941 – 1942 
 

106 
Pomoc społeczna dla internowanych i uchodźców cywilnych, głównie w Szwajcarii. 
Raporty, sprawozdania, okólniki, podania, korespondencja. 1942 – 1943 
 

107 
Pomoc społeczna dla internowanych i uchodźców cywilnych, głównie w Szwajcarii. 
Raporty, sprawozdania, okólniki, podania, korespondencja. 1943 
 

108 

Pomoc społeczna dla internowanych i uchodźców cywilnych, głównie w Szwajcarii. 
Organizowanie pomocy dla uchodźców z Warszawy. Raporty, sprowadzenia, okólniki, 
podania, korespondencja. 1944 – 1945 
 

109 

Pomoc społeczna dla uchodźców żydowskich w Szwajcarii: zawiadomienia o objęciu 
kierownictwa delegatur organizacji żydowskich. Korespondencja. 1939 – 1940 
Not copied, file missing 
 

115 

Organizacja pomocy międzynarodowej. Starania o uzyskanie pomocy Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża dla Polaków w kraju i za granicą, zwłaszcza dla jeńców wojennych. 
Wykaz Polaków – jeńców wojennych ciężko rannych lub chorych więzionych w obozach 
jenieckich oraz jeńców skazanych na pobyt w obozach koncentracyjnych lub na karę 
śmierci za czyny popełnione w czasie wojny. Raporty, korespondencja. 1942 – 1945 
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116 

Organizacja pomocy międzynarodowej dla jeńców polskich w Niemczech, internowanych w 
Szwajcarii i na Węgrzech, głównie działalność YMCA i Międzynarodowego Biura 
Wychowania w Genewie. Sprawozdania, korespondencja, broszura. 1943 – 1945 
Not copied, file missing 
 

117 

Organizacja pomocy międzynarodowej. Działalność Barneńskiego kantonalnego komitetu 
lekarskiej i sanitarnej pomocy dla Polski oraz szwajcarskiego Komitetu Pomocy Warszawie. 
Korespondencja, protokoły posiedzeń. 1945 
 

118 
Działalność społeczna. Klęski żywiołowe. Zgłoszenie zapotrzebowań na polskie cele 
reliefowe z funduszów Rady Polonii Amerykańskiej i Polish War Ralief. Okólniki MSZ. 1945 
 

119 

Trybunały międzynarodowe. Sprawy organizacyjne. Stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej w Hadze. Głównie kandydatura Leona Babińskiego na stanowisko 
sędziego Trybunału. Sprawa akt byłej delegacji RP w Genewie oraz Trybunału Rozjemczego 
dla Górnego Śląska. Projekt przeniesienia Sekretariatu LN do Vichy. Noty, korespondencja. 
1939 
 

153 

Palestyna – sytuacja wewnętrzna i problem podziału kraju. Kongres Syjonistyczny w 
Genewie. Raporty Poselstwa RP w Bernie i Konsulatu RP w Tel-Avivie, korespondencja, 
memorandum. 1939 
 

154 
Powojenna organizacja Europy. Rejestracja zbrodni i zbrodniarzy wojennych, rozwiązanie 
problemu żydowskiego w Polsce. Instrukcja MSZ, korespondencja. 1942 – 1943 
 

155 

Prace przygotowawcze do konferencji pokojowej. Opracowanie planu gospodarczej 
odbudowy Polski. Działalność Komisji Koordynacyjnej Prac Gospodarczych, utworzonej 
przez 2 DSP. Rejestracja niemieckich zbrodni wojennych. Opracowania, okólniki, noty, 
korespondencja. 1942 – 1945 
 

166 

Emigracja mniejszości narodowych. Żydzi. Emigracja do Palestyny. Możliwość emigracji 
żydowskiej do republiki Dominikańskiej. Raporty placówek polskich, materiały 
informacyjne MSZ, korespondencja. 1938 – 1939 
 

262 
Wydanie Stefanii Liechtenstein z zaświadczenia, potwierdzającego jej Polskę narodowość. 
Zaświadczenie. 1940 
 

371 

Rekwizycje sądowe, głównie przesłanie protokołów przesłuchań i wezwań dla obywateli 
polskich przebywających w Szwajcarii oraz obywateli szwajcarskich. Noty, korespondencja. 
1938 – 1939 
 

372 
Wydobywanie dokumentów, zdeponowanych przez uchodźców polskich w Departamencie 
Federal de Justice et Police. Korespondencja, wykazy, pokwitowania. 1942 – 1944 
 

373 Wydobywanie dokumentów zdeponowanych przez uchodźców polskich w Departamencie 
Federal de Justice et Police. Korespondencja, wykazy, pokwitowania. 1944 – 1945 
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374 Wydobywanie dokumentów dla obywateli polskich. Korespondencja. 1944 – 1945 
 

375 

Adnotacja w rejestrach stanu cywilnego oraz opieka konsularna nad obywatelami polskimi 
w Szwajcarii. Korespondencja, wyciąg z protokołu, odpisy, rozporządzeń, paszporty. 1919, 
1939 – 1940 
 

376 
Tłumaczenia, głównie aktów stanu cywilnego, dokumentów sadowych, zaświadczeń. 
Korespondencja, teksty dokumentów. 1939 – 1945 
 

377 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery A-C. 1918 – 1919 
 

378 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery D-I. 1918 – 1919 
 

379 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery J-K. 1918 – 1919 
 

380 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery  L-M. 1918 – 1919 
 

381 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery N-R. 1918 – 1919 
 

382 Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Korespondencja. Nazwiska na litery S-Z. 1918 – 1919 
 

383 

Opieka nad Polakami w Szwajcarii. Działalność m.in. Komitetu Narodowego Polskiego i 
Komitetu Polsko – Amerykańskiego. Korespondencja, zestawienia, pokwitowania, notatki, 
czeki, paszporty, wydawnictwa, informacyjne oraz „Bulletin Polonais” nr 179 z 1903 r., 
„Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet” - sprawozdanie z roku 1916. 1918 – 1920 
 

391 

Darowizny obywateli szwajcarskich, głównie na rzecz rodzin w Polsce oraz Żydów, 
wysiedlonych do Polski z Niemiec. Zwalnianie przesyłek od opłat celnych. Podania, 
zaświadczenia, pokwitowania, korespondencja. 1938 – 1939, 1944 
 

392 

Interwencje dyplomatyczne w interesie osób prywatnych, głównie w sprawach zwolnień w 
obozach pracy, wyjazdów ze Szwajcarii. Podjęcie akcji mającej na celu zwolnienie 
aresztowanych profesorów uczelni lwowskich. Raporty, noty,   
pro memoria, opracowania, korespondencja, notatki. 1939 – 1943 
Not copied, file missing 
 
 

393 

Interwencje dyplomatyczne w interesie osób prywatnych – obywateli polskich oraz 
czeskiego łącznika Karola Weiricha, aresztowanych we Włoszech. Raporty, odpisy not, 
korespondencja. 1943 – 1944 
 

394 

Interwencje dyplomatyczne w interesie osób prywatnych m.in. zwolnienia aresztowanych i 
internowanych w obozach pracy, zwolnienia walorów i depozytów. Noty, korespondencja. 
1944 – 1945 
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395 

Sprawy obywatelstwa zasadnicze, głównie przywrócenie obywatelstwa polskiego, m.in. 
sprawa nadania obywatelstwa Polakom przymusowo wcielonych do armii niemieckiej, 
znajdującym się w obozie jeńców niemieckich. Opinie prawne, podanie, korespondencja. 
1939, 1942 – 1944 
 

402 

Sprawy paszportowe zasadnicze. Wydanie paszportów polskich uchodźcom – Żydom 
internowanym w obozie Ferramonti – Tarsio oraz rozbitkom, internowanym na wyspie 
Rodos. Nota, korespondencja. 1943 
 

403 
Sprawy paszportowe zasadnicze. Wydawanie paszportów osobom, nie posiadającym 
obywatelstwa polskiego. Podania, korespondencja. 1945 
 

404 

Sprawy paszportowe, głównie pomoc w uzyskiwaniu dla Żydów polskich paszportów 
krajów Ameryki Południowej, kontrola paszportów wydanych we Francji i na terenach 
okupowanych przez Niemcy. Instrukcje MSZ, korespondencja, paszport. 1939 – 1945 
Not copied, file missing 
 

405 

Przepisy paszportowe. Sprawa zalegalizowania wzoru paszportów, wydrukowanych przez 
Poselstwo RP w Bernie w związku z koniecznością zaopatrzenia w dokumenty uchodźców 
polskich w Szwajcarii, Rumunii i we Włoszech. Korespondencja. 1945 
 

406 

Wystawianie i przedłużanie paszportów zwykłych, służbowych i dyplomatycznych dla 
uchodźców polskich, głównie przebywających w Rumunii i na Węgrzech. Podania, 
zaświadczenia, korespondencja. 1939 – 1942 
 

407 

Wystawianie o przedłużanie paszportów zwykłych i konsularnych, głównie osobom nie 
posiadającym obywatelstwa polskiego. Podania, kwestionariusze paszportowe, 
zaświadczenia, korespondencja. 1943 – 1945 
 

413 

Ogólna polityka wizowa państw obcych. Wizowanie przez władze szwajcarskie paszportów 
uchodźcom żydowskim z terenu Niemiec. Sprawa wiz urugwajskich i francuskich dla 
polskich uchodźców. Noty, korespondencja. 1939, 1943 
 

414 

Wjazd i pobyt obywateli polskich za granicą. Udzielanie prawa pobytu w Szwajcarii i we 
Francji oraz przejazdowych wiz szwajcarskich uchodźcom politycznym i zbiegłym jeńcom 
wojennym. Raporty, notatki, korespondencja. 1940 – 1942 
 

415 
Wjazd i pobyt obywateli polskich w poszczególnych państwach. Starania o wizy. Noty, 
podania, zaświadczenia, korespondencja. 1940 – 1943 
 

416 

Wjazd i pobyt obywateli polskich w Szwajcarii, głównie starania o wizy szwajcarskie. Noty, 
podania, zaświadczenia, korespondencja. 1941 – 1942 
Not copied, file missing 
 

417 
Wjazd i pobyt obywateli polskich za granicę, głównie uzyskanie i przedłużenie prawa 
pobytu w Szwajcarii. Sprawa ewentualnego sprowadzenia rodzin z terenu okupowanej 
Polski do Palestyny. Noty, aide – memoire, zaświadczenia, deklaracje, korespondencja. 
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1942 – 1943 
 

418 
Wjazd i pobyt obywateli polskich za granicą, głównie uzyskanie i przedłużenia prawa 
pobytu w Szwajcarii. Noty, zaświadczenia, korespondencja. 1944 – 1945 
 

419 
Wjazd i pobyt obywateli polskich za granicą. Ewakuacja uchodźców polskich za Szwajcarii 
do Belgii, Francji i Holandii. Noty, korespondencja, notatki. 1944 
 

420 Pobyt obywateli gdańskich w Szwajcarii. Korespondencja. 1942, 1945 
 

488 

Informacje dotyczące ruchu żydowskiego, innych organizacji i osób, głównie podejrzanych 
o działalność komunistyczną, kontakty z przedstawicielami PKWN lub współpracę z 
Niemcami. Raporty, korespondencja, notatki, paszport. 1939 – 1945 
 

491 

Wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce, głównie położenie ludności polskiej na terenach 
zajętych przez Niemców oraz poza granicami GG. Raporty, zeznania uciekinierów, 
korespondencja, notatki. 1939 – 1944 
 

492 

Wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce. Informacje dotyczące polskich szkół wyższych, 
akcji zbrojnych podziemia polskiego, stosunków polsko – ukraińskich, terroru 
niemieckiego, działalności Rady Głównej Opiekuńczej i in. Korespondencja, notatki. 1943 
 

493 
Wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce, głównie w związku z wybuchem powstania 
warszawskiego. Korespondencja, notatki. 1944 – 1945 
 

501 

Pożyczki i zapomogi udzielane obywatelom polskim, bezrobotnym i uchodźcom wojenny, 
przebywającym na teranie Szwajcarii. Podania rozliczenia finansowe, pokwitowania, 
korespondencja. 1939 – 1943 
 

502 

Pożyczki i zapomogi udzielane obywatelom polskim we Francji. Przekazywanie funduszów 
dla Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji. Sprawozdania Stanisława Jurkiewicza z 
działalności TOPF, korespondencja. 1942 
Not copied, file missing 
 

503 
Pożyczki i zapomogi udzielane obywatelom polskim – pomoc odzieżowa udzielana 
uchodźcom cywilnym w Szwajcarii. Korespondencja, zestawienia. 1944 – 1945 
 

504 

Pożyczki , zapomogi i pomoc odzieżowa udzielana uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach pracy w miejscowościach: Ariedorf, Balerna, 
Brimanador i Bonstetten. Okolniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, 
pokwitowania, korespondencja. 1943 – 1945 
 

505 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielana uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywajacym w obozach pracy w miejscowościach: Bourrignon, Chaluet – 
Court i Champel. Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, pokwitowania, 
korespondencja. 1943 – 1945 
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506 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielana uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach pracy w miejscowościach: Davesco, Egetswil, Enfers, 
Gattikon i Geisshubelbad. Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, 
pokwitowania, korespondencja. 1943 – 1945 
 

507 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielona uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach pracy w miejscowościach: Grand Verger, Hamberg, 
Lauterbach i Olten, Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, 
pokwitowania, korespondencja. 1943 – 1945 
 

508 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielona uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach w miejscowościach: Plonterplatz, Rabus, Rikon, 
Rosiaz i Rovio, Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, pokwitowania, 
korespondencja. 1943 – 1945 
 

509 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielona uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach w miejscowościach: Seewis, Sumiswald i Tasch. 
Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, pokwitowania, korespondencja. 
1942 – 1945 
 

510 

Pożyczki, zapomogi i pomoc odzieżowa udzielona uchodźcom – obywatelom polskim w 
Szwajcarii, przebywającym w obozach w miejscowościach: Tour Haldimand i Wessen. 
Okólniki, kwestionariusze rejestracyjne, spisy uchodźców, pokwitowania, korespondencja. 
1943 – 1945 
 

511 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery A-E. 1940 – VI 1944 
 

512 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery F-N. 1942 – VI 1944 
 

513 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery I-L. 1942 – VI 1944 
 

514 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery M-S. 1942 – VI 1944 
 

515 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery T-Z. 1942 – VI 1944 
 

516 Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
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na litery A-F. VII 1944 – 1945 
 

517 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery G-O. VII 1944 – 1945 
 

518 

Pożyczki, zapomogi oraz inne sprawy konsularne uchodźców – obywateli polskich, głównie 
Żydów, przebywających w Szwajcarii. Korespondencja, podania, zaświadczenia. Nazwiska 
na litery P-Z. VII 1944 – 1945 
 

519 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery A-C. 1942 – 1944 
 

520 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery D-G. 1943 – 1944 
 

521 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery H – J. 1942 – 1944 
 

522 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litera K. 1943 – 1944 
 

523 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery L-N. 1942 – 1944 
 

524 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery O-R. 1943 – 1944 
 

525 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery S-U. 1942 – 1944 
 

526 

Pożyczki, zapomogi udzielane Żydom – obywatelom polskim. Współpraca Poselstwa RP w 
Sarnie z żydowskimi gminami i organizacjami pomocy uchodźcom w Szwajcarii. 
Korespondencja. Litery V-Z. 1942 – 1944 
 

527 

Pożyczki, zapomogi dla obywateli polskich i obcych przekazywane przez Poselstwa RP w 
Bernie na zlecenie Ministerstwa Skarbu. Korespondencja, pokwitowania. Nazwiska na 
litery A-H. 1944 – 1945 
 

528 Pożyczki, zapomogi dla obywateli polskich i obcych przekazywane przez Poselstwa RP w 
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Bernie na zlecenie Ministerstwa Skarbu. Korespondencja, pokwitowania. Nazwiska na 
litery I-R. 1944 – 1945 
 

529 

Pożyczki, zapomogi dla obywateli polskich i obcych przekazywane przez Poselstwa RP w 
Bernie na zlecenie Ministerstwa Skarbu. Korespondencja, pokwitowania. Nazwiska na 
litery S-Z. 1944 – 1945 
 

530 

Polski Czerwony Krzyż oraz Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Genewie: przygotowania 
do obchodów 75-lecia MCK i 20-lecia PCK, prawy organizacyjne. Opieka PCK nad Polakami 
w różnych państwach europy, głównie we Francji. Działalność Croix-Rouge Polonais en 
France w Vichy. Korespondencja, sprawozdania, podania, tekst przemówienia, okólniki 
MCK. 1939 – 1941 
 

531 

Polski Czerwony Krzyż, opieka nad jeńcami wojennymi i uchodźcami w różnych państwach 
oraz pomoc dla ludności w kraju, głównie zakup i wysłanie lekarstw, żywności i odzieży dla 
Rady Głównej Opiekuńczej za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Korespondencja, zestawienia wysłanych towarów, zestawienia rachunkowe, oferty 
handlowe. 1942 
 

532 

Polski Czerwony Krzyż, opieka nad jeńcami wojennymi i uchodźcami w różnych państwach 
oraz pomoc dla ludności w kraju, głównie zakup i wysłanie lekarstw, żywności i odzieży dla 
Rady Głównej Opiekuńczej za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Korespondencja, pokwitowania RGO, zestawienia wysłanych towarów, zestawienia 
rachunkowe, oferty handlowe. 1943 
 

533 

Polski Czerwony Krzyż, opieka nad jeńcami wojennymi i uchodźcami w różnych państwach 
oraz pomoc dla ludności w kraju, głównie zakup i wysłanie lekarstw, żywności i odzieży dla 
Rady Głównej Opiekuńczej za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Korespondencja, pokwitowania RGO, zestawienia wysłanych towarów, rachunki. Tom I. I – 
VI 1944 
 

534 

Polski Czerwony Krzyż, opieka nad jeńcami wojennymi i uchodźcami w różnych państwach 
oraz pomoc dla ludności w kraju, głównie zakup i wysłanie lekarstw, żywności i odzieży dla 
Rady Głównej Opiekuńczej za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Korespondencja, pokwitowania RGO, zestawienia wysłanych towarów, rachunki. Tom II. VII 
– XII 944 
 

535 

Polski Czerwony Krzyż, opieka nad jeńcami wojennymi i uchodźcami w różnych państwach 
oraz pomoc dla ludności w kraju, głównie zakup i wysłanie lekarstw, żywności i odzieży dla 
Rady Głównej Opiekuńczej za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Korespondencja, sprawozdania, zestawienia, rachunki. 1944 – 1945 
Not copied, file missing 
 

536 

Dary i składki obywateli polskich zamieszkałych w Szwajcarii oraz personelu placówek 
polskich na różne cele. Głownie na Fundusz Obrony Narodowej, Ligę Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej, Ligę Morską i Kolonialna. Okólniki, spisy darów, pokwitowania, 
korespondencja, dyplom FON. 1938 – 1943 
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537 

Poszukiwania osób, ustalanie adresów, przesyłanie pieniędzy do Polski oraz różna 
korespondencja z Polską okupowana. Korespondencja, notatki, pokwitowania. Tom I. 1939 
– IV 1940 
 

538 

Poszukiwania osób, ustalanie adresów, przesyłanie pieniędzy do Polski oraz różna 
korespondencja z Polską okupowana. Korespondencja, notatki, pokwitowania. Tom II. V – 
XII 1940 
 

539 

Poszukiwania osób, ustalanie adresów, przesyłanie pieniędzy do Polski oraz różne 
korespondencja z Polską okupowaną. Korespondencja, notatki, pokwitowania. 1941 – 1943 
Not copied, file missing 
 

540 

Poszukiwania osób i ustalanie adresów. Informacja dotycząca Litwinów na Uralu oraz 
poszukiwania pilota Leona Zalewskiego. Raporty, korespondencja, notatki. 1942 
Not copied, file missing 
 

541 

Poszukiwania osób, ustalanie adresów, przesyłanie pieniędzy do Polski oraz różne 
korespondencja z Polską okupowana. Korespondencja, notatki. 1943 
Not copied, file missing 
 

560 

Mniejszości w Polsce i sprawy z nimi związane poza Polską. Przesyłanie materiału 
informacyjnego dotyczącego położenia mniejszości niemieckiej w Polsce. Korespondencja. 
1939 
 

561 

Mniejszości w Polsce i sprawy z nimi związane poza Polską. Ukraińcy, głównie działalność 
na emigracji. Materiały, korespondencja, wyciąg ze sprawozdania MSW, komunikat 
Dowództwa 2 DSP, korespondencja. 1939 – 1944 
 

562 

Mniejszości w Polsce i sprawy z nimi związane poza Polską. Żydzi. Pismo londyńskiej 
centrali Agudas Israel World Organization do dr. Manfreda Lachsa, sekretarza Rady do 
Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej w Londynie z podziękowaniem dla dyplomatów 
polskich w Szwajcarii za pomoc ratowania Żydów. 1945 
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