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I. Słowo wstępne

Broszura Okruchy naszej historii, wydana z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Fundacji 
„Archivum Helveto-Polonicum” we Fryburgu, poświęcona jest dotychczasowej jej 
działalności. Na ten niewielki tom składają się refleksje i wiadomości dotyczące 
zarówno historii Fundacji, jak i jej stanu obecnego.

Część pierwsza – historyczna – sięga jeszcze okresu przedfundacyjnego, następnie 
opisuje powstanie i rozwój Fundacji, a także osoby z nią związane. Część druga przed-
stawia aktualną sytuację Fundacji, opis działalności, wykazy zbiorów oraz osoby i 
instytucje, które ją wspierają. Zamieszczone w tej partii dokumenty przybliżają reguły 
funkcjonowania Fundacji, a dane, spisy i zestawienia pozwalają zapoznać się szcze-
gółowo z zakresem, poziomem i formami działań szwajcarsko-polskiego archiwum.

Mamy nadzieję, że książeczka ta będzie przewodnikiem po szwajcarskiej instytucji, 
która w ciągu minionych dwudziestu lat stała się przede wszystkim ośrodkiem nauko-
wym, ważnym w równej mierze dla Szwajcarów i dla Polaków.

Polska fontanna w Melchnau 
autorstwa Jana Zbigniewa  
Bema (1941) 

BEATA KUłAK, JACEK SyGNARSKI
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Wernisaż wystawy o Solidarności. Min. Isabelle Chassot i amb. Jarosław Starzyk
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II. Prolog – trójgłos 

Gościnna Szwajcaria – ziemia czasowego lub stałego pobytu dla wielu ludzi wygnanych 
z własnego kraju przez wojny, rozruchy polityczne, prześladowania religijne i rasowe – 
musiała oczywiście na swojej drodze napotkać Polskę, która w całej swej historii 
doznała tak wielu krzywd.

Polacy często musieli szukać schronienia na obczyźnie. Intelektualiści znajdowali w 
Europie spokój tak konieczny do podejmowania walki o wolność, a także warunki do 
kontynuowania badań naukowych. Wypędzeni artyści i twórcy w Szwajcarii poło-
żonej w sercu Europy otwierali swoje umysły na wszechstronność świata, korzysta-
jąc z dogodnych warunków w tym centrum języków i kultur użyźniającym prądy 
artystyczne, literackie czy muzyczne. Ci, którzy uciekali przed reżimami totalitar-
nymi, spotkali w Szwajcarii inne ofiary walki o wolność myśli, słowa i przekonań lub 
po prostu o prawo do zwykłej ludzkiej egzystencji. Żołnierze, rozbrojeni i interno-
wani w Szwajcarii, także w kantonie fryburskim, zastępowali chłopów i robotników 
zmobilizowanych do obrony granic, budowali mosty i drogi, tworząc unię dwóch 
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narodów i niwelując nieufność, która miała prawo zaistnieć podczas II Wojny Świa-
towej. Ponieważ strach przewyższa wszystkie inne szlachetne uczucia.

Polskę poznałam w młodości, na Uniwersytecie Fryburskim, dzięki polskim kolegom, 
w atmosferze żywej pamięci o profesorach przybyłych znad Wisły, których nazwi-
ska uwieczniono na marmurowych tablicach w honorowym holu uniwersyteckiego 
gmachu Miséricorde. Uniwersytet był rzeczywiście przestrzenią i miejscem przyjaźni 
polsko-szwajcarskiej i oczywiście pamiętam emocje związane z wizytą w czerwcu 
1984 roku we Fryburgu największego Polaka XX wieku, papieża Jana Pawła II. Nie 
mogę również zapomnieć, że w latach osiemdziesiątych jako licealistka, a potem 
studentka prawa, byłam zafascynowana słowem „solidarność”, Lechem Wałęsą i pełna 
podziwu dla tajemniczej i nieco odległej Polski. Później, jako członek Rządu frybur-
skiego, wielokrotnie brałam udział w organizowanych przez Fundację „Archivum 
Helveto-Polonicum” wydarzeniach związanych z prezentacją jej kolekcji bądź obra-
zujących historię relacji między Polską a Uniwersytetem Fryburskim i kantonem Fry-
burg, często w obecności wysokich rangą przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”, założona we Fryburgu w 1997 roku, uczest-
niczy w podtrzymywaniu pamięci narodów, kładąc nacisk na gromadzenie, zachowanie 
w jak najlepszych warunkach i naukowe wykorzystywanie cennych dokumentów – 
cennych, gdyż pełnych głębokiego humanizmu. Jest to zatem wyjątkowa i oryginalna 
instytucja. Jej rolą jako nośnika pamięci, a więc i rolą kulturową, jest przypominanie 
społeczeństwu, że był czas, kiedy kobiety i mężczyźni, dobrowolnie lub pod przy-
musem opuszczający swój kraj, znaleźli tu nową ziemię na jakiś czas lub na zawsze. 

To przesłanie jest nadal aktualne, nawet jeśli polska obecność w Szwajcarii przyjęła 
inne formy. To, co pozostaje, to zaszczepiony duch wolności i siła przyjaźni Polaków 
i Szwajcarów.

ISABELLE CHASSOT,
DyREKTOR FEDERALNEGO BIURA DS. KULTURy
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Słowo wstępne do jubileuszowej publikacji Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” 
nieprzypadkowo piszę właśnie 9 czerwca. Dokładnie dziś przypada Międzynarodowy 
Dzień Archiwów, będący pamiątką utworzenia w 1948 r. pod auspicjami UNESCO 
Międzynarodowej Rady Archiwów.

Każde archiwum ma szczególnie znaczenie dla zachowania zbiorowej pamięci naro-
dów, kultywowania ich tradycji czy przekazywania zgromadzonej wiedzy następnym 
pokoleniom. Bardzo dobrze wiedzą o tym Polacy, tak ciężko doświadczeni utratą licznych 
zbiorów podczas dziejowych zawieruch. Każdy dokument lub inny „nośnik pamięci”, 
tym bardziej jeżeli jest odpowiednio skatalogowany i osadzony w konkretnym kon-
tekście, jest dla naszego Narodu bezcenny.

Taką rolę dla Polaków w Szwajcarii i w Ojczyźnie wyjątkowo chlubnie – już od dwu-
dziestu lat – pełni Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”. Powstała w czerwcu 
1997 r., początkowo jako wyraz archiwistyczno-historycznej pasji Państwa Ludwiki 
i Jacka Sygnarskich, ewoluowała, stopniowo rozrastając się do imponujących rozmiarów.

Dziś zbiory fundacyjne obejmują ponad 80 tysięcy książek i broszur, ok. miliona 
dokumentów, kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, ponad pięć tysięcy czasopism, ponad tysiąc 
kaset magnetofonowych i wideo, setki przedmiotów, a także niezliczone wycinki pra-
sowe i inne archiwalia dokumentujące losy Polaków w Szwajcarii w XIX i XX wieku. 
Zbiory te, obejmujące m.in. korespondencję O. prof. Józefa Bocheńskiego, szkice 

Amb. Jakub Kumoch
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Józefa Mehoffera, archiwa Jana Modzelewskiego (pierwszego posła RP w Szwajcarii), 
są punktem wyjścia dla każdego, kto chce zapoznać się z bogatą historią relacji 
polsko-szwajcarskich, emigracji polskiej w Szwajcarii, wzajemnych wpływów i inspi-
racji artystycznych, intelektualnych i politycznych.

Podkreślić należy, iż o wartości archiwum stanowi nie tylko jego zasób, ale także 
dostępność i chęć poszerzania zbiorów – a w tym kontekście Fundacja „Archivum 
Helveto-Polonicum” jest niekwestionowanym wzorem. Duża w tym zasługa jej Zało-
życiela, który uważa, że zgromadzone zasoby nie powinny leżeć na półkach, tylko 
trafiać do osób, które są nimi zainteresowane – dzięki temu ze zbiorami mają okazję 
zapoznać się m.in. polscy i szwajcarscy studenci i naukowcy oraz także – dyplomaci.

Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że jednym z beneficjentów działalności Fun-
dacji jest także kierowana przeze mnie placówka. Realizując zadania z działalności 
dyplomacji publicznej, kulturalnej czy historycznej, Ambasada RP w Bernie niejed-
nokrotnie zwracała się do niej o pomoc. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową, dzięki 
czemu możliwe było przybliżenie naszym szwajcarskim gospodarzom np. postaci 
Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego czy epopei internowanych 
w 1940 r. żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych.

Pan Jacek Sygnarski oraz jego współpracownicy wykazują niezwykły talent do wyszu-
kiwania interesujących obiektów, takich jak np. pamiątki po emigrancie Ignacym 
Tomaszewskim – właścicielu zakładu fotograficznego i autorze szeregu pocztówek 
dokumentujących Davos i kanton Gryzonia na przełomie XIX i XX wieku. W razie 
pojawienia się informacji o dokumencie lub poloniku, nie zwlekają – nawiązują 
kontakt, udają się na miejsce i negocjują pozyskanie interesującego obiektu. Takie 
natychmiastowe reagowanie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala zabezpie-
czyć i uchronić przed bezpowrotną utratą wartościowe materiały.

Dla porządku należy dodać, że gościnne progi Fundacji „Archivum Helveto-Polo-
nicum” we Fryburgu są miejscem cyklicznych spotkań szwajcarskiej Polonii. Co jakiś 
czas placówka organizuje tematyczne wystawy, które ściągają mieszkających tu 
Polaków, potomków polskich żołnierzy oraz szwajcarskich sympatyków działalno-
ści placówki. W konsekwencji instytucja ta urasta do rangi jednego z najważniej-
szych ognisk polskości na terenie Szwajcarii.

Składając najszczersze gratulacje Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” i jego pra-
cownikom, zapraszam Państwa do lektury i podróży przez dwadzieścia lat działalności 
placówki.

JAKUB KUMOCH
AMBASADOR RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ



12 Okruchy naSzej hiSTOrii   Prolog – trójgłos

W lutym 1994 roku w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu, w obec-
ności Otto Sticha, prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, otwarto wystawę poświę-
coną Ignacemu Mościckiemu. Życie tego nieprzeciętnego człowieka odzwierciedla 
losy Polski XX wieku, a równocześnie symbolizuje więzi łączące od wieków naród 
polski ze Szwajcarią. Hołd złożony prezydentowi Mościckiemu, jak i wiele innych 
podobnych wydarzeń kulturalnych, uświadamiają nam, że Fundacja „Archivum 
Helveto-Polonicum” posiada swoją prehistorię i historię, które nie mogą być zapo-
mniane. Oficjalnie powstała 27 czerwca 1997 roku, w dużej mierze została ukształ-
towana przez Jacka Sygnarskiego i jego żonę Ludwikę. Jako humaniści i światli patrioci 
zadbali oni o zgromadzoną od lat 70. imponującą ilość poloników, zwiastujących 
narodziny prawdziwego centrum naukowego. Jubileuszowa broszura Okruchy naszej 
historii właśnie to potwierdza.

Działalność rozwijana przez założycieli Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” oraz 
wielu ludzi nauki i kultury, którzy do nich dołączyli, przybrała wielorakie formy: stała 
praca archiwistyczna, aktywność wydawnicza, współpraca z uczelniami, innymi insty-
tucjami naukowymi i kulturalnymi, a także rozliczne wystawy odwołujące się do 
literatury, poezji, muzyki, sztuki czy historii. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Funda-
cji „Archivum Helveto-Polonicum” pochodzą z całej Szwajcarii, a za zadanie posta-
wili sobie szerzenie wiedzy o wyjątkowych relacjach między Polską a Szwajcarią, 
między Polską a Fryburgiem i – co najważniejsze – zapewnienie ich trwania.

Wernisaż wystawy o Ignacym Mościckim. Od lewej: amb. Marek łatyński, dr Martin Nicoulin,  
prof. Augustin Macheret i prezydent Otto Stich
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Relacje te nigdy nie były przypadkowe, ponieważ są one związane z podstawowymi 
wartościami naszej cywilizacji europejskiej, w dużej mierze ukształtowanymi przez 
chrześcijaństwo oraz zamiłowanie do wolności i demokracji. Tadeusz Zawadzki, 
profesor historii starożytnej na Wydziale Filozoficznym, wielokrotnie zadawał żar-
tobliwą zagadkę: „Co się dzieje, kiedy spotyka się dwóch Polaków?” Odpowiedź: 
„Tworzą trzy partie polityczne!”. Nadal czasem drżymy o tę bohaterską Polskę, która 
w końcu wyszła z wieków najazdów, upadku i tyluż samo buntów i powstań.

Nie bez znaczenia będzie również przypomnienie tutaj mrocznych czasów polskiej 
historii, jakim był nazistowski koszmar, wkrótce zastąpiony przez niekończący się 
komunizm, trwający ponad 40 lat, równie bolesny, co pozbawiony nadziei. Inspirowane 
przez Chant de la Pologne przyszłego kardynała Charlesa Journeta, porywy soli-
darności, które występują w każdym z tych okresów, są współmierne do oburzenia 
naszego społeczeństwa. Jedną z wielkich zasług Fundacji jest to, że upamiętnia na 
przykład obóz uniwersytecki Polaków otwarty we Fryburgu w 1940 roku, który pozwo-
lił wielu oficerom i żołnierzom, którzy znaleźli schronienie w naszych granicach, 
podjąć studia. Jak można również pozostać niewzruszonym, oglądając wystawę 
„Papierowa rewolucja”, te podziemne wydawnictwa (1976-1990) tak mocno prze-
siąknięte duchem opozycji i dające przykład, jak podziemna przyjaźń i subtelny 
opór były podtrzymywane mimo żelaznej kurtyny.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można się zastanawiać, czy Fryburg i Szwajcaria nie 
otrzymały w sumie równie wiele – jeśli nie więcej – niż zdołały dać ojczyźnie Chaima 
Weitzmanna, Ignacego Mościckiego, Ignacego J. Paderewskiego czy Jana Pawła II. 
Czy da się wystarczająco docenić przybycie do Szwajcarii plejady intelektualistów, 
uczonych i artystów tak twórczych jak fizyk Józef Wierusz-Kowalski, muzykolog 
Ludwik Bronarski albo O. prof. Józef Bocheński, których do dziś tak dobrze pamię-
tamy. I to także Polak, Józef Mehoffer, ozdobił katedrę św. Mikołaja trzynastoma 
witrażami, które są jednym z klejnotów europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nie wątpię, że Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum” będzie kontynuować z powo-
dzeniem swoje dzieło upamiętniana i pogłębiania więzi, dziś rozszerzone na współ-
czesną Polskę, szczęśliwie spokojną. Jako instytucja użyteczności publicznej, silnie 
zintegrowana z naszym światem akademickim, będzie nadal pielęgnowała ducha 
solidarności i przyjaźni, które są bezcenne. Z tych oto dwóch powodów zasługuje 
ona na wdzięczność, uznanie i poparcie.

AUGUSTIN MACHERET,
EMERyTOWANy PROFESOR I Były  

CZłONEK RADy RZąDU FRyBURSKIEGO
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iii. historia

1. Odrobina prehistorii

Wszystko zaczęło się na długo przed powstaniem Fundacji, jeszcze w Polsce w latach 
siedemdziesiątych. Kolekcjonerska pasja Jacka Sygnarskiego sprawiła, że systema-
tycznie zapełniało się niewielkie toruńskie mieszkanie jego i żony Ludwiki. Pierwsze 
zbiory to monety, świątki, znaczki, a przede wszystkim literatura, zarówno polska, 
jak i światowa, zwłaszcza amerykańska. Nieco później na pierwsze miejsce wysu-
nęła się „bibuła”, czyli nielegalnie wydawane w tzw. drugim obiegu druki, ulotki i wszel-
kie wydawnictwa związane z działalnością opozycji politycznej. 

Po 13 grudnia 1981 roku, kiedy stan wojenny uniemożliwił Sygnarskim powrót do 
Polski, w Szwajcarii te podziemne zbiory były przez nich na bieżąco uzupełniane. 
Następny etap to gromadzenie literatury emigracyjnej i poloników, tak światowych, 
jak i szwajcarskich (m.in. pamiątki po polskich żołnierzach internowanych podczas 
II Wojny Światowej). Nie bez znaczenia okazały się również prywatne darowizny 
ludzi, którzy, wiedząc, z jakim szacunkiem Sygnarscy traktują każdą książkę czy doku-
ment, ofiarowywali im swoje archiwa. Były to dokumenty, księgozbiory, zdjęcia, a nawet 
kolekcje sztuki malarskiej, muzycznej czy kartograficznej. Wiele cennych nabytków 
udało się zdobyć na popularnych w Szwajcarii targach staroci, w późniejszym cza-
sie za pośrednictwem Internetu.

Z biegiem czasu w znaczący sposób powiększyła się biblioteka, zaczęło brakować 
miejsca na przechowywanie w odpowiednich warunkach archiwum. Zbiory rozrosły 
się do takich rozmiarów, że pilną potrzebą stało się ich zabezpieczenie. Utworzenie 
fundacji, włączenie jej do sieci instytucji szwajcarskich, ze statutem, pod kontrolą 
państwa, wydawało się rozwiązaniem najwłaściwszym. Dawało też realną nadzieję 
na ocalenie, odpowiednie przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zgro-
madzonych zbiorów.

BEATA KUłAK
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2. I trochę więcej historii

Dla Ludwiki i Jacka Sygnarskich, założycieli Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”, 
jej otwarcie było wydarzeniem doniosłym i radosnym, ale w istocie bardzo skromnym. 
27 czerwca 1997 roku w Bulle, w obecności pani notariusz Emmanuelle Kaelin-Murith, 
oficjalnie podpisano akt założycielski. Równocześnie zatwierdzono statut Fundacji. 

Pierwsze zebranie powołanej przez założycieli Rady Fundacji odbyło się 29 listopada 
1997 roku w pomieszczeniach Biblioteki Instytutu Europy Wschodniej (IEO) i Katedry 
Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Fryburskiego w Granges-Paccot. 

Rada od razu postawiła sobie kilka ważnych zadań. Przede wszystkim podjęła kroki, 
aby uznać Fundację AHP za instytucję użyteczności publicznej. Wniosek w tej sprawie 
został złożony w Dyrekcji Finansów we Fryburgu 20 lutego 1998 roku. Następnie 
zgłoszono Fundację w Rejestrze Firm i Przedsiębiorstw we Fryburgu (Registre du 
Commerce de la Sarine); zdecydowano również o powołaniu patronatu honoro-
wego. Szukano też jakiegoś miejsca na zbiory, ponieważ cały księgozbiór i archiwum 
mieściły się wówczas w prywatnym domu fundatorów w Bourguillon. Nawiązano 
kontakt z Biblioteką Kantonalną i Uniwersytecką (BCU), z którą w roku 1999 podpi-
sano umowę o możliwości katalogowania księgozbioru fundacyjnego w systemie 
bibliotek Szwajcarii romańskiej. Od 2002 roku, na mocy nowej konwencji, te opra-
cowywane na bieżąco książki i dokumenty były już umieszczane w magazynach 
BCU i udostępniane czytelnikom. Po kilku latach prawie wszystkie zbiory Fundacji 
znalazły swoje miejsce w nowym budynku BCU – Beauregard.

Część obecnej siedziby na Grand-Places 16 we Fryburgu, czyli sala muzealna i biuro, 
została zakupiona w 2006 roku dzięki spadkowi Janusza Rakowskiego. Pozostałe 
pomieszczenia nabyto w roku 2009 dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Literackiej i Kul-
turalnej (Fondation littéraire et culturelle polonaise). Sala „Espace Henryk Giedroyc” 
została zaadaptowana od razu, natomiast salę nazwaną „Espace Cercle Kultura” 
otwarto w 2015 roku. 

Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”, instytucja o charakterze naukowym, jest 
miejscem pracy archwistycznej, badań naukowych, wydarzeń kulturalnych, ale przede 
wszystkim miejscem spotkań Polski ze Szwajcarią.

BEATA KUłAK
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Biblioteka w Bourguillon.  
Jacek Sygnarski i Adam Roliński

Biblioteka w Bourguillon.  
Ludwika Sygnarski i Daniel Siemaszko

Biuro w obecnej siedzibie Fundacji
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iV. Statut

Fundacja „archivum helveto-Polonicum”

Art. 1
Zgodnie z art. 88 i nast. KC powołuje się Fundację Archivum Helveto-Polonicum: 
Polacy w Szwajcarii (zwaną dalej „Fundacją”) z siedzibą we Fryburgu (Szwajcaria).

Art. 2
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 

Art. 3
Celem Fundacji jest zarządzanie zasobami dokumentacyjnymi związanymi z Polakami, 
ich związkami ze Szwajcarią lub ich obecnością w Szwajcarii. Działając w charakte-
rze kolekcjonera, Fundacja może przyjmować różnego typu archiwalia.

Zarządzanie dokumentacją przez Fundację polega na:
- przechowywaniu zasobów,
- ich opracowywaniu,
- udostępnianiu zgromadzonych zasobów zainteresowanym badaczom. 

Art. 4
Kapitał założycielski Fundacji wynosi 1’000, słownie: jeden tysiąc franków. Ponadto 
dokonano wkładu w postaci prywatnej kolekcji Ludwiki i Jacka Sygnarskich (funda-
torzy), zgodnie z załączoną listą. 

Kapitał Fundacji może w każdej chwili zostać powiększony przez darowizny lub 
spadki, które są zgodne z celami Fundacji. 

Kapitał Fundacji nie może być wykorzystywany w jakimkolwiek innym celu niż te 
opisane w art.3.

Lokata i zarządzanie majątkiem Fundacji są zgodne z zasadami księgowości han-
dlowej (art. 957 i nast. Kodeksu Zobowiązań). 
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Dla realizacji celów Fundacji, wykorzystywane będą odsetki od jej majątku; jeżeli 
okażą się one niewystarczające, możliwe jest wykorzystanie samego majątku Fun-
dacji pod warunkiem, że zostanie on szybko zrekonstruowany. 

Art. 5
Władzami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Komitet. 

rada Fundacji

Art. 6
Rada Fundacji jest organem najwyższym Fundacji. Członków pierwszego składu 
Rady powołują fundatorzy. 

Rada składa się z co najmniej 6 członków, a maksymalnie z 15 członków, tj.:
- fundatorów,
- przedstawiciela Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu,
- innych członków powołanych przez fundatorów.

Następnie, Rada Fundacji poszerza lub zmienia swój skład na mocy własnej decyzji.
 
Ważność mandatu trwa cztery lata. Mandat może być przedłużany wielokrotnie. 

Art. 7
Rada Fundacji powołuje sama siebie. Ma między innymi następujące uprawnienia:
a)  jest odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie Fundacji;
b)  przyjmuje budżet i zatwierdza rachunki na podstawie raportu organu kontrolnego;
c)  decyduje o wykorzystaniu kapitału Fundacji oraz pochodzących z niego dochodów;
d)  zatrudnia jednego lub więcej współpracowników, których Fundacja potrzebuje 

do osiągnięcia swoich celów;
e)  w razie konieczności formułuje regulamin określający zasady organizacji i funk-

cjonowania Fundacji;
f)  podejmuje każdą inną decyzję i środki uzasadnione przez cele Fundacji;
g)  decyduje jako ostatnia instancja o wszystkich kwestiach związanych z Fundacją. 

Rada Fundacji zbiera się na wezwanie prezesa lub na żądanie jednego z jej członków 
tak często, jak wymagają tego sprawy do rozstrzygnięcia, co najmniej zaś raz w roku. 

Decyzje Rady Fundacji podejmowane są drogą zwykłej większości głosów. W przy-
padku równego podziału głosów, głos prezesa jest rozstrzygający. Aby podjęta 
decyzja była ważna, udział w głosowaniu musi wziąć co najmniej jedna trzecia 
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członków. Decyzje mogą także zostać podjęte drogą obiegową, pod warunkiem, że 
wszyscy członkowie Rady jednomyślnie zgodzą się na taką procedurę głosowania. 
Takie decyzje muszą zostać zaprotokołowane w czasie najbliższego posiedzenia. 

Art. 8
Rada reprezentuje Fundację w stosunku do osób trzecich. Podjęte zobowiązania 
podpisywane są przez dwie upoważnione osoby: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. 

Art. 9
Obrady Rady Fundacji zapisywane są w protokole podpisywanym przez prezesa i sekre-
tarza. Roczne podsumowanie działalności sporządzane jest na podstawie wszystkich 
protokołów obrad Rady Fundacji. 

komitet

Art. 10
Komitet powoływany jest przez Radę Fundacji na okres czterech lat. Składa się on 
z prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika. Komitet przygotowuje posiedzenia 
Rady Fundacji, wykonuje jej decyzje i zapewnia bieżący nadzór nad Fundacją. Komitet 
zobowiązany jest przede wszystkim do nawiązywania kontaktów oraz współpracy 
z innymi instytucjami, których celem jest ochrona dziedzictwa. Członkowie Komitetu 
mogą być reprezentowani przez swoich zastępców. 

Organ kontroli

Art. 11
Rada Fundacji powierza obowiązki organowi kontroli także na okres czterech lat. 
Organ kontroli nie jest członkiem Rady Fundacji. 

Art. 12
Organ kontroli dokonuje rocznych rozliczeń Fundacji i przedstawia Radzie pisemny 
raport z wykonanej kontroli. 

Art. 13
Bilans Fundacji musi być sporządzony co roku na dzień 31 grudnia. Pierwszy bilans 
zostanie sporządzony na dzień 31 grudnia 1997 roku. Raport roczny będzie prze-
kazywany, zgodnie z art. 84 KC, kompetentnej instytucji nadzoru. 

Art. 14
Fundacja podlega nadzorowi instytucji właściwej jej celom oraz będzie wpisana do 
rejestru handlowego we Fryburgu.
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Art. 15
Rada Fundacji może, z zastrzeżeniem uzyskania zgody instytucji nadzorującej, zmienić 
lub uzupełnić zapisy niniejszego statutu. Cel Fundacji, wskazany w art. 3, nie może 
jednak zostać zmodyfikowany. 

Art. 16
W przypadku likwidacji Fundacji (art. 88 KC), Rada na ostatnim posiedzeniu podej-
muje decyzję o przekazaniu swojego majątku oraz wszystkich funduszy Bibliotece 
Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu. Ten przydział musi być zgodny z celami 
Fundacji. 

 Bulle, dn. 27 czerwca 1997 r.

Rada Fundacji z 2014 roku. Od lewej: Barbara Vauthey Widmer, Ludwika Sygnarski, Maurice Senn, 
Beata Kułak, Francis Corpataux, Christian Jungo, Alain-Jacques Czouz-Tornare, Miroslaw Swistak, 
Jean-Daniel Savoy, Anne Estreicher, Claudio Fedrigo, Jacek Sygnarski
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V. rada Fundacji

1. Obecny skład Rady

Jacek Sygnarski, bibliotekarz naukowy, prezes
Francis Corpataux, ekonomista, wiceprezes
Jean-Daniel Savoy, ekonomista, skarbnik
Dr Beata Kułak, lektorka języka polskiego, sekretarz
Dr Alain-Jacques Czouz-Tornare, historyk
Dr Anne Estreicher, biochemik
Christian Jungo, bibliotekarz naukowy
Vera Michalski-Hoffman, wydawca
Marek Mogilewicz, muzyk
Madeleine Périard, korektorka
Dr Jerzy Popławski, lekarz dentysta
Lucas Stryjenski, nauczyciel
Miroslaw Swistak, biolog
Dr Barbara Vauthey Widmer, urzędnik państwowy
Claudio Fedrigo, bibliotekarz naukowy, reprezentant  
Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej

2. Byli członkowie

Członkami Rady Fundacji były następujące osoby:

Joanna Glauser, od 1997 do 2008, sekretarz w latach 1997-2000
Dr Tudor Pop, wiceprezes w latach 1997-2008
Laurent Emery, od 1997 do 2006, sekretarz w latach 2001-2006
Janusz Kosnowski, od 1997 do 2012
Dr hab. Daniel Henseler, członek Rady i sekretarz w latach 2006-2013
Maurice Senn, członek Rady i wiceprezes w latach 2008-2016
Katarzyna Baumann-Pawlikowska, od 2008 do 2016
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3. in memoriam 

Jan Michalski, ur. w 1953 r. w Polsce, studiował na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Instytucie Wyższych 
Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Institut des hautes 
études internationales et du développement) w Genewie. 
Współzałożyciel, razem z Verą Michalski, Les Éditions Noir 
sur Blanc w 1986 r. w Montricher w Szwajcarii. Ich wspólna 
pasja do wydawania dobrej literatury prowadzi ich do publi-
kowania jej zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. Jan Michalski 
był członkiem Rady Fundacji od 1997 aż do swojej przed-
wczesnej śmierci w 2002 roku.

Anne Bugnon, córka Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, 
ur. 15 marca 1928 r. w Górkach Wielkich w Polsce, zm. 27 
lutego 2015 r. we Fryburgu w Szwajcarii. Uczestniczka Powsta-
nia Warszawskiego, od 1945 r. zamieszkała w Szwajcarii, czło-
wiek wielkiego serca, ogromnie zaangażowana w pomoc dla 
Polski w latach 80., współtwórczyni Towarzystwa Pomocy 
Szpitalowi w Rabce (Association de l’aide de l’Hôpital à Rabka). 
Anne Bugnon była najstarszą wiekiem członkinią Rady od 
powstania Fundacji w 1997 r. aż do swojej śmierci.

Ludwika Sygnarski z domu Wietecha, ur. 4 kwietnia 1946 r. 
w Umieszczu k. Jasła, z wykształcenia geofizyk, laborantka 
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. 
Współzałożycielka Fundacji AHP i członkini Rady aż do swojej 
śmierci 19 grudnia 2015 r. we Fryburgu. Z poświęceniem i 
oddaniem pracowała na rzecz rozwoju i rozkwitu Fundacji. 
Ludwika Sygnarski jest symbolem odpowiedzialności i osobi-
stego zaangażowania na rzecz promocji kultury polskiej 
i zachowania polskich świadectw kultury w warunkach emi-
gracyjnych.
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VI. Patronat honorowy

† Agathon Aerni, Berno
Prof. Marek Andrzejewski, Gdańsk
† Profesor Bronisław Baczko, Genewa
† Prof. Guy Bedouelle OP, Fryburg
Gérald Berger, Fryburg
Prof. Peter Brang, Zurych
† Gérard Bourgarel, Fryburg
† Michel Ducrest, Fryburg
Prof. Rolf Fieguth, Fryburg
Prof. Halina Florkowska-Francic, Kraków
Dr Martin Good, Fryburg
Prof. Heiko Haumann, Bazylea
Dr hab. Daniel Henseler, Berno
Prof. Jens Herlth, Fryburg
† Prof. Robin Kemball, Lozanna
Prof. Augustin Macheret, Fryburg
Prof. Zygmunt Marzys, Fryburg
Dr Rudolf Maurer, Berno
yvonne Mucha, Genewa
Dr Martin Nicoulin, Fryburg
Prof. Georges Nivat, Genewa
† Prof. Zbigniew Pląskowski, Winterthur
† Christophe Plater-Zyberk, Fryburg
Prof. Francis Python, Fryburg
† Dr Janusz Rakowski Zurych
Prof. German Ritz, Zurych
† Prof. Roland Ruffieux, Fryburg
† Dr Marek Skowroński, Fryburg
Prof. Jean Starobinski, Genewa
† Amb. Paul Stauffer, Berno
Prof. Edward Swiderski, Fryburg
† Prof. Jan Venulet, Genewa
Dr Christophe von Werdt, Berno
Jean-Baptiste de Weck, Fryburg
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VII.  Towarzystwo Przyjaciół Fundacji  
„archivum helveto-Polonicum”

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji AHP zostało powołane do życia 22 maja 1999 
roku. Przyświecają mu trzy cele: rozpowszechnianie wiedzy o Fundacji, wspieranie 
jej prac i rozwoju oraz zapewnienie jej wszelkiej pomocy, w tym finansowej.

Towarzystwo prowadzi w porozumieniu z Fundacją takie działania, które pozwa-
lają jego członkom lepiej poznawać i rozumieć relacje między Szwajcarią a Polską. 
Kontaktuje również z Fundacją tych wszystkich, których te relacje interesują. Dzięki 
składkom członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacja – jako instytucja non profit 
– pokrywa część swoich kosztów utrzymania. Pierwszym prezesem Towarzystwa 
był Christian Jungo.

Zebranie pierwszego Komitetu. Od lewej: Victor Guirard, Barbara Senn Danecka, Marcel Jobin, 
Christian Jungo, Jerzy Popławski, Sonia Graf, George de Reiff
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1. komitet

Francis Corpataux, prezes

Barbara Senn Danecka, wiceprezes 

Barbara Vauthey Widmer, sekretarz 

Isabelle Gavillet, kasjer 

Werner Friz, kontroler finansów

Miroslaw Swistak, kontroler finansów

Claudine Bardy

Jerzy Popławski

Jacek Sygnarski

Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Przy stole od lewej siedzą: Francis Corpataux,  
Barbara Vautey Widmer, Barbara Senn Danecka
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2. Statut

Nazwa i siedziba

Art. 1
Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” (zwane dalej 
Towarzystwo) zgodnie z artykułem art. 60 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Art. 2
Siedzibą Towarzystwa jest Fryburg (Szwajcaria).

Art. 3
Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

cele

Art. 4
Celami Towarzystwa są:
a)  zapoznawanie z działalnością i zadaniami Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” 

(zwanej dalej Fundacją),
b)  podtrzymywanie prac badawczych i podnoszenie wartości zbiorów Fundacji 

poprzez ich popularyzację i upowszechnianie, udzielanie różnych form pomocy, 
zwłaszcza finansowej, na ile to możliwe,

c)  organizowanie, wspólnie z Fundacją, takich działań, które pozwalają jej człon-
kom lepiej poznać relacje między Szwajcarią a Polską.

Członkowie

Art. 5
Towarzystwo składa się z:
a) członków indywidualnych,
b) członków-rodzin,
c) darczyńców,
d) członków honorowych. 

Każda osoba fizyczna lub prawna, która zgadza się z celami i statutem Towarzy-
stwa, może zostać jego indywidualnym lub rodzinnym członkiem.
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Każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Towarzystwo w sposób szczególnie 
hojny, może zostać członkiem o statusie darczyńcy.  

Tytuł członka honorowego jest przyznawany osobom fizycznym i prawnym, które 
swoją działalnością w sposób szczególny zasłużyły się dla Fundacji. 

Przyjmowanie członków

Art. 6
Przyjmowanie członków należy do Komitetu.
Nadanie uprawnienia członka honorowego pozostaje w kompetencji Walnego 
Zgromadzenia. 

Składki

Art. 7
Wysokość składek jest określana przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat. 

Pierwsza składka zostaje uiszczona w momencie przyjęcia. Następnie, opłata jest 
dokonywana do 31 grudnia danego roku.

Dymisja i wykluczenie

Art. 8
Członkowie mogą w każdym momencie zgłosić Komitetowi swoje odejście z Towa-
rzystwa. Zgłoszenie odejścia nie zwalnia odchodzącego członka z obowiązków 
finansowych w danym roku.  

Komitet może usunąć z Towarzystwa członków, którzy nie wypełniają swoich obowiąz-
ków albo którzy podejmują działania niezgodne z celami i interesami Towarzystwa. 

Członkowie usunięci mogą odwołać się od decyzji Komitetu na posiedzeniu Walnego 
Zgromadzenia.
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Władze

Art. 9
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Komitet,
c) kontrolerzy finansowi.

Walne zgromadzenie

Art. 10
Walne Zgromadzenie jest organem najwyższym Towarzystwa. Komitet zwołuje Walne 
Zgromadzenie jeden raz w roku albo na prośbę co najmniej jednej trzeciej jego człon-
ków. Zaproszenie musi być wysłane członkom najpóźniej dwadzieścia dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Musi ono zawierać miejsce, datę i porządek obrad.

Walne Zgromadzenie wybiera Komitet, jego prezesa i dwie osoby jako kontrolerów 
finansów. Określa również budżet i ustala wysokość składek. Zatwierdza raport 
i roczne rozliczenia. Może też zdecydować o rozwiązaniu Towarzystwa. 

Każde Walne Zgromadzenie, powoływane statutowo, bez względu na ilość człon-
ków obecnych na nim, może podejmować wiążące decyzje. 

Decyzje podjęte zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji o rozwiązaniu 
Towarzystwa, którą to podejmuje dwie trzecie obecnych, są wiążące. W przypadku 
równej ilości głosów, głos prezesa jest decydujący. 

komitet

Art. 11
Komitet ma za zadanie kierowanie Towarzystwem. Posiada on wszelkie kompetencje, 
których statut nie przyznaje innym władzom. Przede wszystkim zapewnia on łącz-
ność między Fundacją a środowiskami, które są nią zainteresowane.

Komitet zbiera się przynajmniej dwa razy w roku. Składa się z prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza, kasjera i od czterech do ośmiu członków, w tym przedstawiciela Rady 
Fundacji z urzędu.

Członkowie Komitetu są wybierani na okres czterech lat i mogą być ponownie wybrani. 
Komitet uznaje się za samorządny.
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Art. 12 
Komitet ma przede wszystkim obowiązki:
a) zwoływać Walne Zgromadzenie,
b) opracowywać porządki obrad i protokoły z zebrań,
c) pisać sprawozdania roczne,
d) opracowywać listę członków,
e) zajmować się sprawami bieżącymi.

Prezes lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprezes, zwołuje zebrania i kieruje 
nimi. Gdy jest to konieczne, Komitet może zapraszać na swoje spotkania, bez prawa 
głosu, wszystkie te osoby, które uważa za niezbędne w swoich pracach. 

Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków. W przy-
padku równej ilości głosów, głos prezesa jest rozstrzygający. 

Kontrolerzy finansowi

Art. 13
Dwie osoby wyznaczone do kontrolowania finansów są wybierane na okres czterech 
lat. Ich mandat może być przedłużony tylko raz.

Odpowiedzialność i majątek własny

Art. 14
Środki Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, darów, ewentualnej pomocy 
finansowej sponsorów i innych źródeł. Tylko majątek własny gwarantuje spełnianie 
obowiązków Towarzystwa. Odpowiedzialność indywidualna członków jest wykluczona.

Art. 15 
W przypadku rozwiązania Towarzystwa majątek własny musi zostać przekazany na 
rzecz Fundacji.

Rewizja statutu

Art. 16
Walne Zgromadzenie może zmienić statut, z wyjątkiem art. 4 dotyczącego celów 
Towarzystwa.

Obecny statut został przyjęty podczas zebrania założycielskiego w dniu 22 maja 
1999 roku.
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VIII. Nasi dobroczyńcy

1. Udzielający specjalnego wsparcia

Pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim instytucjom, dzięki którym od lat 
regularnie Fundacja AHP otrzymuje ogromną pomoc finansową i merytoryczną. 
Ofiarna praca przysyłanych do nas z Polski archiwistek i praktykantów oraz wsparcie 
pieniężne pozwalają na systematyczny i skuteczny postęp inwentaryzacji i opracowy-
wania naszych zbiorów. Te szczególne podziękowania kierujemy do następujących 
instytucji:

Bibliothèque cantonale et universitaire, Fryburg, Szwajcaria
Fondation littéraire et culturelle polonaise, Fryburg, Szwajcaria
Loterie Romande, Szwajcaria
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, Polska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, Polska
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, Polska 
Uniwersytet Warszawski, Polska

2. Ofiarodawcy

2.1. Osoby prywatne

Rodzina Agathona Aerni Teresa i Jacek Arkuszewscy
Rodzina Gilberte Aubert Dr Helen Bartschi
Rodzina Antoine Baudin Rodzina Jana Zbigniewa Bema
Anna Bernhard Czesław Bieliński
Adam Bocheński Prof. Józef Maria Bocheński OP
Steffa Bodnar Gérard Bourgarel
Rodzina dra Antoniego Brableca Jiri Brezek
Rodzina dra Jerzego Brożka Wanda Brysz
Rodzina Jana Caputy Alicja Cerny
Jolanta i Mirosław Chojeccy Roselyne de Chollet
Rodzina Antoniego Ciemniakowskiego Marcelle Comte
Prof. Richard Cranovsky Maria Katarzyna Cugini-Byrski

BEATA KUłAK, JACEK SyGNARSKI
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Elisabeth Curti-Karbowski Leszek Czarnecki
Rena Czarnecki Krzysztof Czereyński
Karolina Czetwertyńska Rodzina Leszka Dąbrowskiego
Aleksander Demidecki-Demidowicz  Benoit de Diesbach 
Nicoletta de Diesbach Piotr Długołęcki
Rodzina Benedykta Drewnowskiego Jean-Marc Ducrey
Jan Dziurzyński Dr Anna Estreicher
Maria i prof. Zygmunt Estreicherowie Oliver Freeman
Rodzina Bohdana Garlińskiego Henryk Giedroyc
Lidia Giedroyc  Bolesław Gmurczyk
Ulrich Gribi Rodzina Victora Guirarda
Rodzina Mieczysława de Habicht Marie-Christine Hauser
Magdalena Häll-Arkuszewska  Marianne Jaeggi 
Rodzina Jana Jaroszewicza Renata i Wiesław Jaroszewiczowie
Rodzina Bronisława Jaworskiego Maria i Kazimierz Karnkowscy
Zbigniew Kasprzycki Artur Kasprzykowski
Prof. Zenon Kałuża Rodzina łucji Kałużny
Rodzina prof. Robina Kemballa Rodzina Tadeusza Kilarskiego
Rodzina Danuty Knutti-Knapkiewicz  Joanna Kondracka
Dr Jan Konopka Judith König
Edward Kossoy  Irene Krafft-Caputa
Rodzina Marka Krawczyka Ewa Kristensen
Dr Beata Kułak Rodzina Antoniego Kubskiego
Marguerite Kudelski Prof. Dariusz Kuźmina
Krzysztof Lachowicz Zofia Lardelli
Mariusz Makowski Kazimierz Małachowski
Hanna Marquet Rodzina Tadeusza Markiewicza
Prof. Zygmunt Marzys Zdzisław Michalak
Stanisław Michalski Vera i Jan Michalscy
Jacek Miler Małgorzata Miodoński
Rodzina Marka Mogilewicza Janusz Morkowski
Kazimierz Mozolewski Rodzina Józefa Muchy
Elisabeth Müller Rodzina prof. Ladislasa Mysyrowicza 
Rodzina prof. Gabriela Narutowicza Rodzina Ryszarda Niklewicza
Dorota Nowakowska Stanisław Otwinowski
Anna Owsianko Rodzina dra Jacka Patorskiego
Daniel Pittet Prof. Zbigniew Pląskowski
Rodzina Pawła Polachowskiego Rodzina dra Tudora Popa
Rodzina dra Jerzego Popławskiego Rodzina dra Janusza Rakowskiego
Rodzina Mariana Franciszka Responda  Rodzina Anny Rewkiewicz de Morsier
Rodzina Jean-Pierre Rigolet Rodzina Krzysztofa Roli 
Rodzina Adama Rolińskiego Jacques Roussi
Piotr Różycki Rodzina dra Jerzego Ruckiego
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Elżbieta Rufener-Sapieha Agata i Wojciech Sikorowie
Rodzina Jila Silbersteina Rodzina dra Tadeusza Skowrońskiego 
Joan Stalder Amb. Paul Stauffer
Rodzina Jacka Stryjeńskiego Miroslaw Swistak
Simone Szubert-Niquille Rodzina prof. Mieczysława Taubego 
Jacques Tchamkerten Christian Tinguely
Barbara i Andrzej Tratkiewiczowie  Rodzina Krzysztofa Turkowskiego 
Rodzina Przemysława Turskiego Rodzina prof. Jana Venuleta
Magdalena Vollenweider Rodzina Tomasza Waleriańskiego
Henryk Węgier Rodzina Alfreda Witschi
Ewa Zając Prisca Zurrón

2.2. instytucje

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie
Archive culturelle romande, Morges
Fondation Clara Messagère, Fryburg
Fondation Jan Michalski, Montricher
Huguenin Médaillers (Zanchi) à Le Locle
Les Editions Noir sur Blanc, Lozanna
Międzywydziałowy Instytut Europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Fryburski
Muzeum i Biblioteka Polska w Rapperswilu
Pro Polonia w Genewie
Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Paryż
Stowarzyszenie Polskie w Genewie
Stowarzyszenie Polskie w Lozannie
Universitätsbibliothek Bern – Schweizerische Osteuropabibliothek

3. Wolontariusze

Claudine Bardy Dr Giorgio Briner
Izabela Burger Lucette Collomb
Elżbieta Czaja Jacques Droux
Magdalena i dr Paweł Duberowie Daniel Dyjak
Teresa Gaudart Monika Gąsiorowska
Dr Matthieu Gillabert Céline Fournier
Dr hab. Corinne Fournier Kiss Stanisława Kapała
Dr Wojciech Kocurek Jadwiga Kopczyńska
Małgorzata Kopczyńska Tomasz Korewa
Prof. Dorota Kozicka Agata Koźbiał
Berenika Koźbiał Natalia Kulesza
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Maciej Kupiec Julie Kurth
Jolanta Leśniewska Barbara Lothamer
Małgorzata Maeder Monika A. Noga
Patrycja Nowak Chantal Okopnik
Elisabeth i dr Dan Ottiger Monika Płuciennik
O. Korneliusz Policki SCJ Leonarda i Wiesław Prochalscy
Krzysztof Rola Anna Rydz
Małgorzata Siemaszko Julian Senn
Marzena Smyłła Urszula Sygnarska
Jarosław Szymczak Anna Uzun
Jean-Claude Waeber Tomasz Waleriański
Edward Waliczek Michał Wasiljew
Karolina Wąsowicz Małgorzata Zaugg-Chlipalska
Katarzyna Zięba Prof. Jan Zieliński
Prisca Zurrón

 Beata Kułak, Jacek Sygnarski

Archiwistki Anna Zbroszczyk i Aldona Warzecha, Fryburg 2011
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IX. Nasza działalność

1. Wystawy i wydarzenia

Okres przedfundacyjny

1987 
Solidarité – Solidarność

Wystawa, którą zorganizowali Jacek Sygnarski i Claudio Fedrigo przy wsparciu wspólnoty 
„Komunia i Wyzwolenie” oraz fryburskiej filii organizacji „Solidarité avec Solidarność”. 
Wystawiana w holu Uniwersytetu Fryburskiego.

BEATA KUłAK



35Nasza działalność   Okruchy naSzej hiSTOrii

1992 
Papierowa rewolucja : les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990 
[Papierowa rewolucja: wydawnictwa podziemne w komunistycznej Polsce w latach 
1976-1990]

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Kantonalną i Uniwersytecką we Fryburgu 
(BCU) i tam wystawiana. Pokazywana również w Centrum Kultury w Morges oraz 
w Bibliotece Miejskiej w Solurze. Z ramienia biblioteki odpowiedzialni za wystawę 
byli: Claudio Fedrigo i Jacek Sygnarski.

1994 
Ignacy Moscicki : de l’Université de Fribourg à la présidence de la Pologne
[Ignacy Mościcki: z Uniwersytetu Fryburskiego do prezydentury w Polsce]

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Kantonalną i Uniwersytecką we Fryburgu 
(BCU) i tam wystawiana. Pokazywana również w Morges, Versoix, Dompierre, Neuchâtel. 
Z ramienia biblioteki odpowiedzialni za wystawę byli: Claudio Fedrigo i Jacek Sygnarski.
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1995 
Alexander Herzen. L’errance d’un témoin prophétique
[Aleksander Herzen. Tułaczka wieszcza]

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Kantonalną i Uniwersytecką we Fryburgu 
(BCU) i tam wystawiana. Pokazywana również w Murten w 1998 r. Ze strony biblioteki 
odpowiedzialni za wystawę byli między innymi: Claudio Fedrigo i Jacek Sygnarski.

Okres fundacyjny

1999 
Les internés polonais en Suisse pendant la 2e guerre mondiale
[Polacy internowani w Szwajcarii podczas II Wojny Światowej]

Wystawa zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” z okazji kon-
gresu Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bibliofilskiego (Société Suisse de bibliophiles). 
Wystawiana na korytarzach pierwszego piętra w gmachu głównym Uniwersytetu 
Fryburskiego (Miséricorde).
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1999 
Frédéric Chopin, Ludwik Bronarski et Fribourg
[Fryderyk Chopin, Ludwik Bronarski i Fryburg]

Wystawa zorganizowana przez Konserwatorium Fryburskie, Fundację „Archivum 
Helveto-Polonicum”, Uniwersytet Fryburski oraz Bibliotekę Kantonalną i Uniwersy-
tecką we Fryburgu. Wystawiana w holu Aula Magna Uniwersytetu Fryburskiego, 
a następnie w Konserwatorium Fryburskim.

1999 Le poète et dramaturge polonais Juliusz Słowacki (1809-1849) en Suisse
[Polski poeta i dramatopisarz Juliusz Słowacki (1809-1849) w Szwajcarii]

Wystawa zorganizowana przez Międzywydziałowy Instytut Europy Środkowej i 
Wschodniej (Institut interfacultaire de l’Europe centrale et orientale), Bibliotekę 
Kantonalną i Uniwersytecką we Fryburgu (BCU) oraz Fundację „Archivum Helveto
-Polonicum”. Wystawiana w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej.



2000 
60e anniversaire de l’entrée en Suisse de la 2e Division de chasseurs à pied de l’Armée 
polonaise et de son hébergement aux Franches-Montagnes du 19 au 21 juin 1940
[60. rocznica wejścia do Szwajcarii 2. Dywizji Strzelców Pieszych polskiej armii i jej 
zakwaterowanie we Franches-Montagnes w dniach 19-21 czerwca 1940]

Dwudniowa uroczystość zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polo-
nicum” i władze gminy Saignelégier w ramach oficjalnych obchodów jubileuszowych. 
Towarzyszyły jej odsłonięcie tablicy pamiątkowej ofiarowanej przez Fundację oraz 
wystawa przygotowana przez Marcela Jobina. 

2000 
60e anniversaire des internés polonais en Suisse, 1940-1945
[60. rocznica internowania Polaków w Szwajcarii, 1940-1945]

Wystawa zorganizowana przez Szwajcarską Bibliotekę Europy Wschodniej w Bernie 
(Schweizerische Osteuropabibliothek) i Fundację „Archivum Helveto-Polonicum”. 
Wystawiana w sali Miejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Bernie.
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2001 
Spotkanie z okazji promocji książki Helvétie, terre d’accueil…, zorganizowane przez 
Ambasadę RP w Bernie dla członków i sympatyków Fundacji „Archivum Helveto- 
Polonicum”.

2001 
Uroczystość odsłonięcia w La Sauge k. Cudrefin odnowionej tablicy pamiątkowej 
wykonanej w 1943 roku przez polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii. Orga-
nizatorami byli: Fundacja J.P.Schnorf i Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”.
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2003 
Les Polonais, le canton et l’Université de Fribourg
[Polacy, kanton i Uniwersytet Fryburski]

Wystawa zorganizowana przez Uniwersytet Fryburski i Fundację „Archivum Helveto- 
Polonicum” z okazji wizyty Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na Uniwersyte-
cie Fryburskim. Wystawiana w uniwersyteckim holu Aula Magna.

2005 
Fribourg et ses internés polonais (1940-1945)
[Fryburg i internowani Polacy (1940-1945)]

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Kantonalną 
i Uniwersytecką we Fryburgu (BCU) i Fundację „Archi-
vum Helveto-Polonicum”. Wystawiana w Bibliotece 
Kantonalnej i Uniwersyteckiej.
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2006 
Uroczystość otwarcia pierwszych pomieszczeń Fundacji „Archivum Helveto-Polo-
nicum” przy Grand-Places 16 we Fryburgu.

2009 
J. Giedroyc et la revue Kultura
[Jerzy Giedroyc i czasopismo „Kultura”]

Wystawa zorganizowana przy aktywnym udziale Fundacji „Archivum Helveto-Polo-
nicum” (plansze pt. J.M. Bocheński, J. Giedroyc – Deux sources d’informations. Deux 
rocs de résistance Paris-Fribourg / J. M. Bocheński, J. Giedroyc – Dwa źródła informacji. 
Dwie skały oporu Paryż-Fryburg). Wystawiana w holu Uniwersytetu Fryburskiego.
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2010 
Wystawa prac własnych Jana Zbigniewa Bema, byłego żołnierza internowanego 
w Szwajcarii, architekta, artysty. Wystawiana w siedzibie Fundacji „Archivum Helveto- 
Polonicum”.

2010 
Chopin – Bronarski – Fribourg
[Chopin – Bronarski – Fryburg]

Wystawa zorganizowana przez Fryburskie Towarzystwo Koncertowe (Société des 
Concerts de Fribourg) i Fundację „Archivum Helveto-Polonicum”. Wystawiana w sie-
dzibie Fundacji.
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2010 
Il était une fois… Solidarność
[Była sobie raz… Solidarność]

Wystawa zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” oraz Towa-
rzystwo Przyjaciół Fundacji AHP z okazji 30. rocznicy powstania Solidarności. Wysta-
wiana w siedzibie Fundacji.

2011 
Miłosz – enfant d’Europe
[Miłosz – dziecię Europy]

Wystawa zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” z okazji Roku 
Miłosza obchodzonego w Polsce w stulecie urodzin pisarza. Wystawiana w siedzi-
bie Fundacji.
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2012 
Uroczystość odznaczenia Ludwiki Sygnarski i Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” 
medalem Pro Patria. Medale wręczył Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

2013 
Paderewski, virtouz et patriote
[Paderewski, wirtuoz i patriota]

Wystawa zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” i tam wysta-
wiana. Następnie pokazywana w innych instytucjach, między innymi w siedzibie ONZ 
w Genewie oraz w sali Cassino w Morges przy okazji oficjalnej wizyty Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w Szwajcarii i odsłonięcia tablicy upamiętniającej koncert 
Paderewskiego z 1906 roku.
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2014 
Uroczystość otwarcia nowej sali w siedzibie Fundacji 
„Archivum Helveto-Polonicum”, nazwanej „Espace Cercle 
Kultura” oraz wernisaż wystawy Kultura paryska – la maison 
et les hommes à Maisons-Laffitte / Kultura paryska – 
dom i ludzie w Maisons-Laffitte.
 
 
 
 

2015 
Ces Polonais qui ont marqué la Suisse
[Polacy, którzy zostawili swój ślad w Szwajcarii]

Wystawa zorganizowana przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” i wysta-
wiana w jej siedzibie. Pokazywana również w Ambasadzie RP w Bernie.
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2016 
Odsłonięcie odrestaurowanej makiety największego w Szwajcarii obozu dla interno-
wanych żołnierzy w Büren an der Aare. Uroczystość odbyła się w siedzibie Fundacji 
„Archivum Helveto-Polonicum”.

2016 
Sienkiewicz, écrivain et homme de cœur
[Sienkiewicz, pisarz i człowiek wielkiego serca]

Wystawa zorganizowana w roku obchodów 100-lecia śmierci Henryka Sienkiewicza. 
Wystawiana w siedzibie Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”, pokazywana też 
w Ambasadzie RP w Bernie, Vevey oraz w Brukseli.
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2017 Kosciuszko en ex-libris
[Kościuszko w ekslibrisie]

Wystawa zorganizowana w roku obchodów 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, 
pokazywana w siedzibie Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”. Wernisaż wystawy 
został uświetniony koncertem pieśni polskich i rosyjskich w wykonaniu Larysy i Marka 
Mogilewiczów pod hasłem Od Bałtyku do Kaukazu: cudowny świat Europy Wschod-
niej w piosence, poezji i tańcu (De la Baltique jusqu’au Caucase: le merveilleux univers 
de l’Europe de l’Est en chansons, poèmes et danses). Było to również pierwsze z tego-
rocznych wydarzeń związanych z obchodami 20-lecia Fundacji „Archivum Helveto- 
Polonicum”.
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2. Publikacje

Okres przedfundacyjny

Fedrigo Claudio, Sygnarski Jacek, Ignacy Moscicki (1867-1946) : de l’Université de Fribourg 
à la présidence de la Pologne, allocution de M. Latynski ; préf. de M. Nicoulin ; témoi-
gnage de J. J. Zwislocki, Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg (Suisse) 1994.

La Pologne en Suisse romande : regards sur les activités culturelles et éditoriales au 
service de la Pologne au XXe siècle, red. C. Fedrigo et J. Sygnarski, Association „Pro 
Polonia” de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg 1995 [katalog wystawy w Biblio-
tece Miejskiej w Chaux-de-Fonds, maj-czerwiec 1995].

Papierowa rewolucja: les éditions clandestines en Pologne communiste : 1976-1990 / 
Untergrundverlage im kommunistischen Polen / Underground publishing in com-
munist Poland: 1976-1990, textes réunis par / Hrsg. von C. Fedrigo et J. Sygnarski; préf. 
de / Einleitung von M. Nicoulin; avant-propos de / Vorwort von J. Sygnarski; trad. / 
Übersetzungen L. Gasser et M. Prongué, Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg (Suisse) 1992 [katalog wystawy w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej, 
Fryburg / Szwajcaria, wrzesień 1992].

Okres fundacyjny

Inglin Meinrad, Erinnerungen: an die internierten Polen in der Schweiz, Hrsg. und 
komm. von M. Górecka, Stiftung „Archivum Helveto-Polonicum“, Freiburg [Schweiz] 
2002, Brochure AHP vol. 2.

Rakowski Janusz, Abschiedsrede: Menschen-Schicksale oder Autobiographie eines 
polnisch-schweizerischen Doppelbürgers, Stiftung „Archivum Helveto-Polonicum“, 
Freiburg [Schweiz] 2002, Brochure AHP vol. 1.

Sygnarski Jacek, Jungo Christian, Emery Laurent, Helvétie, terre d›accueil… : espoirs 
et vie quotidienne des internés polonais en Suisse 1940-1946 en images / Helvetien, 
Aufnahmeland…: Hoffnungen und tägliches Leben der polnischen Internierten in der 
Schweiz 1940-1946, in Bildern, Fondation „Archivum Helveto-Polonicum“, Fribourg; 
Les Editions Noir sur Blanc, Montricher 2000, Bibliothèque AHP vol.1.

Kujawska-Tenner Janina, Une Oasis à Crikvenica. Le sort des réfugiés polonais en 
Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale / Oaza w Crikvenicy. Losy kolonii 
polskich emigrantów w Jugosławii podczas II wojny światowej. Eine Oase in Crikve-
nica / Das Schicksal einer Kolonie polnischer Emigranten in Jugoslawien während 
dem Zweiten Weltkrieg, [oprac.] Fondation „Archivum Helveto-Polonicum“, Les Éditions 
Noir sur Blanc, Lausanne 2016.
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X. nasze zbiory

1. Archiwum

Archiwum Fundacji AHP jest naszą perłą w koronie. Jego dzieje są starsze niż historia 
Fundacji. Można powiedzieć, że przyczyną jej powstania była konieczność zabez-
pieczenia zbiorów archiwalnych gromadzonych latami przez jej założycieli.

Zasób archiwalny obejmuje szerokie spektrum życia Polonii szwajcarskiej od XIX wieku 
do początków XXI wieku. Polonia w Szwajcarii nigdy nie była zbyt liczna, ale skupiała 
postacie o dużym formacie intelektualnym i politycznym, takie jak Norbert Patek, 
Aleksander Stryjeński, Ignacy Jan Paderewki, Ignacy Mościcki, Gabriel Narutowicz, 
Henryk Opieński, O. prof. Józef Bocheński, bracia Alfons i Ludwik Bronarscy etc., co 
znajduje swoje przełożenie również na zbiory Fundacji. 

Wachlarz zagadnień, które odzwierciedlają zebrane archiwalia, jest jednak znacznie 
szerszy niż życie Polaków w Szwajcarii. Szczególne bowiem miejsce w naszym archi-
wum zajmuje Zbiór „NSZZ Solidarność”. W zespołach archiwalnych Fundacji znajdziemy 
różnorodne formy dokumentacji, od typowej dokumentacji aktowej poprzez kar-
tograficzną, wszelkie formy dokumentacji audiowizualnej, zbiory filatelistyczne, numi-
zmatyczne, aż do obiektów artystycznych.

Archiwum jest depozytariuszem ogromnej ilości niezwykłych zbiorów epistologra-
fii polskiej obejmującej XIX i XX wiek. Listy znajdujące się głównie w spuściznach i 
archiwach prywatnych, są znakomitą ilustracją epok historycznych, z których pocho-
dzą, odzwierciedlają ludzkie emocje, sposób postrzegania świata przez współcze-
snych w różnych okresach. Nadmienić należy, iż ich autorami wielokrotnie były 
postaci ważne dla historii i kultury polskiej. Ponadto archiwum zgromadziło wyjąt-
kowe zbiory dokumentacji fotograficznej w postaci pozytywowych odbitek, jak 
również unikalnych szklanych i celuloidowych negatywów. Chlubą archiwum jest 
kolekcja nagrań i płyt 78 obrotów oraz rolek do pianina mechanicznego z utwo-
rami m.in. Ignacego Paderewskiego z przełomu XIX i XX wieku. Bogata jest rów-
nież kolekcja druków ulotnych – plakatów, ogłoszeń, programów koncertów i uro-
czystości. Ponadto archiwum zgromadziło liczne kolekcje kartografików sięgające 
XVIII wieku, numizmatów, kart i znaczków pocztowych, widokówek, prac malarskich 
i rzeźbiarskich przekazywanych wraz ze zbiorami archiwalnymi. Wszystkie zbiory 
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podporządkowane są jednej idei przewodniej: dokumentować życie Polonii szwajcar-
skiej oraz wszelkie ślady związane z Polską, jej historią i szeroko rozumianą kulturą. 

Dotychczas archiwum zgromadziło zasób wynoszący 117 zespołów archiwalnych 
o wielkości sięgającej blisko 290 mb, z czego archiwa osób i rodzin stanowią 9 zespo-
łów, spuścizny 33 zespoły, archiwa instytucji polonijnych i innych 49 zespołów, a kolek-
cje 26 zespołów archiwalnych. Należy jednak zaznaczyć, że część zbiorów nie została 
dotychczas rozpoznana i wydzielona w zespoły archiwalne. Systematycznie jednak 
w wyniku prac wyodrębniane są kolejne spuścizny i kolekcje. Stale prowadzone są 
również prace inwetaryzacyjne i zabezpieczające zbiory archiwum polegające na 
dygitalizacji zasobu i sporządzaniu inwentarzy archiwalnych. Obecnie ilość wyko-
nanych skanów materiałów archiwalnych wynosi ok. 180 tys.

Poniżej przedstawiamy spis zespołów archiwalnych zgromadzonych w archiwum 
Fundacji AHP wraz z rozszerzonym opisem charakteryzującym poszczególne zespoły. 
Cały zasób archiwalny podzielony został na cztery działy:
1.1. Archiwa osób i rodzin,
1.2. Spuścizny,
1.3. Akta instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji,
1.4. Zbiory i kolekcje.

Każdy zespół archiwalny został opisany według schematu zawierającego następu-
jące dane:
1.  Nazwa zespołu.
2.  Sygnatura zespołu, na którą składa się kod przechowawcy, czyli AHP oraz lite-

rowy kod twórcy akt zespołu lub skrót określający zbiór lub kolekcję.
3.  Daty skrajne materiałów archiwalnych zespołu.
4.  Rozmiar podawany w ilości metrów bieżących lub liczbie obiektów archiwalnych 
5.  Język materiałów archiwalnych.
6.  Stan opracowania pokazujący, w jakim stopniu zaawansowane są prace dygi-

talizacji i inwentaryzacji archiwalnej.
7.  Dane biograficzne – w przypadku archiwów prywatnych i spuścizn, Dzieje twórcy 

zespołu – w przypadku instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji.
8.  Zawartość to charakterystyka poszczególnych zespołów przedstawiająca zakres 

tematyczny i rzeczowy zachowanej dokumentacji. 
9. Uwagi.

Zasób archiwalny w Fundacji AHP jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych 
po wcześniejszym umówieniu wizyty z kustoszem zbiorów pod numerem telefonu 
(0041) 79 821 20 40. Korzystanie ze zbiorów oraz ich reprodukcja jest bezpłatna. 
Ze względu na fakt, iż Fundacja AHP nie zatrudnia żadnych pracowników, nie są 
wykonywane żadne kwerendy na zlecenie petentów. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do bezpośredniego korzystania ze zbiorów archiwalnych.
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1.1. Archiwa osób i rodzin

1. Archiwum rodziny Georgette i Antoniego Brableców
Sygnatura: AHP RBRAB
Daty skrajne: 1920-2002
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty osobiste i fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Georgette Brablec z domu Stempfel ur. w 1919 r. we Fryburgu, 
zm. w 2009 r. we Fryburgu.
Antoni Brablec ur. w 1920 r. w Krakowie, zm. we Fryburgu w 1988 r., internowany żoł-
nierz w stopniu aspiranta 2. Dywizji Strzelców Pieszych, doktor medycyny, działacz 
społeczno-polityczny, organizator imprez upamiętniających internowanie we Fryburgu.
Zawartość: dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja. 
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania Antoniego Brableca w zespole 
AHP INTE 1.4.1A.

2. Archiwum Adama Bocheńskiego
Sygnatura: AHP ABOC, AHP BOIN
Daty skrajne: 1940-2000
Rozmiar: 7 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty osobiste i fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Adam Bocheński ur. w 1916 r. w Tarnowie, zm. w 2002 r. w Gene-
wie, internowany żołnierz w stopniu kaprala 2. Dywizji Strzelców Pieszych, ekonomista, 
działacz organizacji niepodległościowych.
Zawartość: dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP INTE 1.4.1A.

Ślub Georgette Stempfel  
i Antoniego Brableca (1946 r.)
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3. Archiwum Jana Caputy
Sygnatura: AHP CAPU
Daty skrajne: 1935-1950
Rozmiar: 1 mb
Język: pol.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty osobiste i fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Jan Caputa ur. w 1912 r. w łodygowicach, zm. w 1992 r. w Prangins, 
internowany żołnierz w stopniu porucznika 2. Dywizji Strzelców Pieszych, inżynier 
rolnictwa, agronom, działacz wielu organizacji europejskich i światowych, specjalista 
w dziedzinie hodowli kukurydzy, pasterstwa i rolnictwa górskiego, publicysta.
Zawartość: dokumenty i fotografie rodzinne. 
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP INTE 1.4.1A.

4. Archiwum Roselyne de Chollet
Sygnatura: AHP CHOL
Daty skrajne: ok. 1930-1960
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Roselyne de Chollet z domu de Monleon, ur. w 1913 r., zm. 
w 2010 r. we Fryburgu. W 1940 r. poślubiła w Genewie księcia Stanisława Radziwiłła. 
Po wojnie oddała się pracy na rzecz pomocy uchodźcom polskim na terenie Niemiec 
i Austrii. Jako przedstawicielka American-Polish War Relief odwiedzała polskie obozy 
dla uchodźców, organizując emigracje Polaków do wybranych krajów, szczególnie 
do Stanów Zjednoczonych. Uratowała i zapewniła opiekę ponad 300 osieroconym 
dzieciom polskim z obozu w Salzburgu. W 2008 r. została odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawartość: bardzo bogaty zbiór fotografii obejmujący tematycznie polską emi-
grację w Niemczech w latach 1946-1950, działalność American-Polish War Relief, 
działalność ks. abp. Józefa Gawliny oraz Floriana Piskorskiego jako delegata Polonii 
amerykańskiej na Europę.
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5. Archiwum rodziny Czetwertyńskich
Sygnatura: AHP CZET
Daty skrajne: ok. 1850-1990
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Czetwertyńscy – ród książęcy spokrewniony z dynastią Rury-
kowiczów herbu Pogoń, gałąź z siedzibą w Skidlu na Białorusi.
Karolina Czetwertyńska ur. w 1913 r. w Wilnie, zm. 2009 r. w Lozannie, bibliotekarka.
Zawartość: dokumenty osobiste, materiały do genealogii rodziny, akta dotyczące 
posiadłości rodowej i odbudowy kościoła w Skidlu, albumy fotograficzne rodzinne, 
dziennik matki Karoliny, Marii Czetwertyńskiej, z okresu 1940-1980, koresponden-
cja członków rodziny Czetwertyńskich, życiorys Aleksandra Przeździeckiego oraz 
maszynopis jego biografii, księga gości domu Czetwertyńskich.

6. Archiwum Tadeusza Górowskiego
Sygnatura: AHP GORO
Daty skrajne: 1940-1941
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Tadeusz Górowski ur. w 1899 r. w Gręboszowie, zm. w 1941 r. 
w Bernie, kapitan Wojska Polskiego, attaché wojskowy przy Poselstwie Polskim 
w Bernie.
Zawartość: dokumenty osobiste, odznaczenia własne, korespondencja, fotografie, 
negatywy celuloidowe i szklane.

7. Archiwum Tadeusza Guirarda
Sygnatura: AHP GUIR
Daty skrajne: ok. 1940-1952
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., fr., ang.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty i fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Tadeusz Guirard ur. 1894 r., zm. 1952 r. w Anglii, porucznik 2. 
Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Zawartość: dokumenty osobiste, fotografie z okresu II Wojny Światowej, w szcze-
gólności z frontu afrykańskiego, dokumentujące życie codzienne żołnierzy – ćwi-
czenia, próby teatralno-wokalne, a także wizytę gen. Władysława Andersa.
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8. Archiwum Heleny Lübke
Sygnatura: AHP LUBK
Daty skrajne: ok. 1940-1946
Rozmiar: 0,20 mb
Język: pol.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Helena Lübke ur. w 1893 r., zm. w 1987 r. W latach 1919-1934 
była zaufaną sekretarką Heleny Paderewskiej. Podczas II Wojny Światowej zajmo-
wała się m.in. rozdzielaniem wśród internowanych w Szwajcarii żołnierzy polskich 
pomocy z nowojorskiego Funduszu Referencyjnego Paderewskiego (Paderewski 
Testimonial Fund). Fundusz ten miał na celu m.in. zakup żywności i odzieży oraz 
wspieranie wielu innych działań charytatywnych pomagających ofiarom wojny.
Zawartość: korespondencja od internowanych żołnierzy do Heleny Lübke w sprawie 
pomocy – prośby, podziękowania.

9. Archiwum Stanisława Michalskiego
Sygnatura: AHP MICH
Daty skrajne: ok. 1930-1970
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Stanisław Michalski ur. w 1908 we Włoszczowej, internowany 
żołnierz w stopniu starszego szeregowca 2. Dywizji Strzelców Pieszych.
Zawartość: fotografie rodzinne, korespondencja.
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1.2. Spuścizny

1. Spuścizna Krystyny i Jana Zbigniewa Bemów
Sygnatura: AHP BEM
Daty skrajne: 1940-2017 
Rozmiar: 4 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano ikonografię, dokumenty osobiste i fotografie, bez 
inwentarzy. 
Dane biograficzne: Jan Zbigniew Bem ur. w 1917 r. w Krakowie, internowany żoł-
nierz w stopniu aspiranta 2. Dywizji Strzelców Pieszych, architekt, wieloletni prezes 
Towarzystwa Polskiego w Zurychu. Był projektantem i twórcą wielu pomników i tablic 
powstałych podczas internowania, jak również upamiętniających ten trudny w życiu 
polskich żołnierzy okres.
Zawartość: projekty architektoniczne, projekty kart pocztowych, medali, pomników, 
rysunki, szkice, akwarele, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne. 
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania Jana Zbigniewa Bema 
w zespole AHP INTE 1.4.1A.

2. Spuścizna Ojca prof. Józefa Bocheńskiego
Sygnatura: AHP BOCH-JAS
Daty skrajne: 1902-2000
Rozmiar: 6 mb
Język: pol., fr., niem., ang.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: O. prof. Józef Bocheński ur. w 1902 r. w Czuszowie, zm. w 1995 r. 
we Fryburgu, dominikanin, logik, historyk filozofii, sowietolog, wykładowca i rektor 
Uniwersytetu Fryburgskiego, twórca i dyrektor Instytutu Europy Wschodniej, redaktor 
czasopisma „Studies in Soviet Thought” oraz serii wydawniczej Sovietica, członek 

Portret Jana Zbigniewa Bema Jan Zbigniew Bem rzeźbiący głowę nauczycielki na pomnik w Melchnau
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Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiej Akademii Nauk. W cza-
sie II Wojny Światowej był kapelanem Wojska Polskiego, jako żołnierz 2. Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych uczestniczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino.
Zawartość: publicystyka w zakresie filozofii, logiki, polityki, dokumenty z działalności 
społeczno-politycznej dotyczące np. Ost-Kolleg w Kolonii, Polskiej Misji Katolickiej 
w Marly, Fundacji Dom Polski, Arcybiskupiego Ośrodka Dokumentacji dla Spraw 
Kościoła w Polsce, Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, Polskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Uniwersyteckiego VERITAS, Radia Wolna Europa, Polonii w Szwaj-
carii i innych. Ponadto: dokumenty i przedmioty osobiste, korespondencja, fotografie.
Uwagi: W skład spuścizny wchodzą w większości fotokopie materiałów z osobistego 
archiwum O. prof. Józefa Bocheńskiego, w stosunku do których Fundacja posiada 
zgodę na ich udostępnianie dla celów naukowych.

3. Spuścizna dra Ludwika Bronarskiego
Sygnatura: AHP BRON
Daty skrajne: 1929-1980
Rozmiar: 4 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty osobiste i fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Ludwik Bronarski ur. w 1890 r. we Lwowie, zm. 1975 r. we Fryburgu, 
muzykolog, pianista, pedagog, współredaktor, wraz z I.J. Paderewskim i J.Turczyńskim, 
wydania Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina. Był profesorem Konserwatorium we 
Fryburgu, a od 1948 r. członkiem korespondentem PAU. Należał m.in. do Związku 
Kompozytorów Polskich, Chopin-Gesellschaft w Wiedniu oraz Polskiego Towarzystwa 
Naukowego na Obczyźnie.
Zawartość: maszynopisy wydania Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina z naniesionymi 
odręcznie uwagami i komentarzami oraz korespondencja z wydawcami, notatki do 
publikacji Chopin i Włochy, artykuły, plakaty, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, 
programy koncertów.

Zjazd Katolików Polskich  
we Fryburgu w maju 1950 r.
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4. Spuścizna prof. Eduarda Crosa
Sygnatura: AHP CROS
Daty skrajne: ok. 1917-1944
Rozmiar: 1,50 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Eduard Cros ur. w 1886 r. w Moskwie, zm. 1944 r. we Fryburgu, 
profesor slawistyki na Uniwersytecie we Fryburgu, rektor Uniwersyteckiego Polskiego 
Obozu Internowanych, autor broszur polonijnych i utworów literackich pisanych pod 
pseudonimem Wędrowiec.
Zawartość: konspekty wykładów o tematyce związanej z literaturą polską, maszy-
nopisy prac literackich, m.in. Drogami czynu, Bałaganiada, Drzemiące wulkany.

5. Spuścizna Marii i prof. Zygmunta Estreicherów
Sygnatura: AHP ESTR
Daty skrajne: 1930-2000
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty osobiste i fotografie, bez inwentarzy.
Dane biograficzne: Maria Estreicher ur. w 1922 r., zm. w 1996 r. w Genewie, żona 
Zygmunta, działaczka społeczna i polityczna organizacji polonijnych. Wraz z Wandą 
Brysz założyła stowarzyszenie Pro Polonia w Genewie.

Ludwik Bronarski (po prawej) 
z bratem Alfonsem, 1953 r.
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Zygmunt Estreicher ur. w 1917 r. we Fryburgu, zm. w 1993 r. w Genewie, etnomuzy-
kolog, badacz muzyki Eskimosów. W czasie II Wojny Światowej służył w 1. Dywizji 
Grenadierów. W czasie internowania w Szwajcarii był twórcą i dyrygentem Chóru 
Internowanych w Obozie Uniwersyteckim we Fryburgu. Od 1948 r. wykładał na uni-
wersytetach w Neuchâtel i Genewie. Był działaczem wielu organizacji i stowarzy-
szeń społeczno-politycznych, kulturalnych i niepodległościowych.
Zawartość: materiały dotyczące życia zawodowego, wiersze i artykuły Zygmunta 
i materiały działalności społecznej Marii, dokumenty osobiste, korespondencja 
rodzinna, fotografie rodzinne.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania Zygmunta Estreichera w 
zespole AHP INTE 1.4.1A.

6. Spuścizna prof. Stefana Estreichera
Sygnatura: AHP ESTS
Daty skrajne: 1950-1990
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., ang.
Stan oprac.: nie opracowano.

Maria i Zygmunt Esteicherowie  
w Genewie ok. 1944 r.
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Dane biograficzne: Stefan Estreicher ur. 1952 r., fizyk, profesor na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Technicznego w stanie Texas (USA).
Zawartość: praca dyplomowa, konspekty wykładów, artykuły naukowe z dziedziny 
astronomii, dokumenty osobiste.

7. Spuścizna Lidii Giedroyc
Sygnatura: AHP GIED
Daty skrajne: 1940-l990
Rozmiar: ok. 3 mb
Język: pol., fr., ang.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Lidia Giedroyc ur. 1909 r. w Petersburgu, zm. w Lozannie, malarka, 
rzeźbiarka, podporucznik Wojska Polskiego, uczestniczka Powstania Warszawskiego. 
Od 1946 r. osiadła w Casablance, a następnie na stałe w Lozannie.
Zawartość: obrazy, rysunki, akwarele, rzeźby, dokumenty osobiste, plakaty i katalogi 
wystaw, wycinki prasowe, korespondencja, fotografie, przedmioty osobiste. W spu-
ściźnie znajdują się również dokumenty prywatne jej męża, doktora Tadeusza Lisika.
Uwagi: niezidentyfikowane taśmy szpulowe.

8. Spuścizna Stanisława Gliwy
Sygnatura: AHP GLIW 
Daty skrajne: ok. 1960-1980
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., ang.
Stan oprac.: zdygitalizowano, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Stanisław Gliwa ur. 1910 r. w Siedliskach, zm. 1986 r. w Londynie, 
artysta drukarz, linorytnik, właściciel wydawnictwa działającego w Londynie Officina 
Typographica, gdzie projektował i tłoczył druki bibliofilskie, sygnowane po 1953 r. 
„Oficyna S.G.”. Był twórcą szaty graficznej i winiety pierwszego numeru „Kultury” oraz 
sygnetu Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. 
Zawartość: autorskie karty pocztowe, karty i druki okolicznościowe, korespondencja.

9. Spuścizna Victora Guirarda
Sygnatura: AHP GUIV
Daty skrajne: ok. 1940-2007
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Victor Guirard ur. 1935 r. w Warszawie, zm. 2007 r. w La Chaux- 
de-Fonds, malarz, grafik, informatyk. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
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w Warszawie. W latach 1957-1961 studiował we Francji i w Niemczech (Hochschule für 
Gestaltung w Ulm). W 1962 r. osiadł na stałe w La Chaux-de-Fonds, gdzie pracował 
jako grafik i poświęcał dużo czasu na malarstwo i rysunek. Od 1984 do 2000 r. był 
współwłaścicielem agencji „Adequa Communication”. Jego prace były i są wystawiane 
na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, w Szwajcarii i innych 
krajach. 
Zawartość: obrazy, rysunki, dokumenty osobiste, druki ulotne, korespondencja i 
fotografie.

10. Spuścizna Mieczysława de Habicht
Sygnatura: AHP HABI
Daty skrajne: 1939-1977
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., ang., wł.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Mieczysław Habicht ur. w 1918 r. w Krakowie, zm. w 1982 r. w 
Lanaken, podsekretarz watykańskiej Rady dla Spraw Świeckich. 
Zawartość: fotografie dokumentujące m.in. spotkania Mieczysława de Habicht 
z papieżem Pawłem VI, korespondencja m.in. z papieżem Janem Pawłem II, kardyna-
łem Stefanem Wyszyńskim oraz swoim ojcem Kazimierzem, zaproszenia, życzenia 
świąteczne, dokumenty osobiste.

11. Spuścizna Marii i Kazimierza Karnkowskich
Sygnatura: AHP KARN
Daty skrajne: XIX w. - 2017
Rozmiar: 10 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Maria Ludwika Karnkowska z domu Echaust, ur. w 1936 r. w Pozna-
niu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w łodzi, nauczycielka i wychowawczyni 
młodzieży, malarka, wieloletnia projektantka mody w Polsce i w Szwajcarii, aktywna 
uczestniczka życia kulturalnego i społecznego. 
Kazimierz Karnkowski herbu Junosza, ur. w 1933 r. w Warszawie, absolwent Poli-
techniki w Pradze i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, inżynier mechanik, 
ekonomista. Wiele lat pracował w przemyśle i biurach projektów elektrowni kon-
wencjonalnych i atomowych w Polsce i w Szwajcarii. Tłumacz, współpracownik sze-
regu czasopism naukowych, bibliofil, numizmatyk, filatelista, kolekcjoner sztychów 
i starych map, historyk i genealog z zamiłowania.
Zawartość: prace naukowe, genealogiczne i publicystyczne, bogate kolekcje znacz-
ków, kart pocztowych, medali, starych map, dokumentów i monet, dokumenty 
osobiste, korespondencja, fotografie rodzinne. 
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Kazimierz Karnkowski ze studentami 
z Uniwersytetu Warszawskiego

Maria i Kazimierz Karnkowscy

12. Spuścizna Elżbiety i Tadeusza Kilarskich
Sygnatura: AHP KILA
Daty skrajne: 1980-2017
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Elżbieta Strauch Kilarski z domu Rożek, ur. w 1956 r. w War-
szawie, ekonomistka, uczestniczka życia kulturalnego i społecznego, współredak-
torka pisma polonijnego „Nasza Gazetka”.
Tadeusz M. Kilarski, ur. w 1956 r. w Jaśle, prawnik, informatyk, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, publicysta, wydawca 
i działacz społeczno-kulturalny Polonii szwajcarskiej, wieloletni redaktor naczelny 
„Naszej Gazetki”. Jest autorem zbioru wierszy wydanych w 2003 r. pod tytułem 
Między nadzieją a zwątpieniem. W 2006 r. „za rozsławianie imienia Polski” został 
wyróżniony przez Kapitułę działającą przy Kościele Polskokatolickim w Lublinie 
(„Serce dla Serc”). W 2007 r. odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zawartość: artykuły i publikacje, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie. 

13. Spuścizna Suzanne Konopki-Leisi i dra Jana Konopki
Sygnatura: AHP KONO
Daty skrajne: 1930-2016
Rozmiar: 1 mb
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Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Suzanne Konopka-Leisi ur. w 1928 r. w Welschenrohr, zm. w 2004 
r. w Genewie, lingwistka, tłumaczka. Była absolwentką uniwersytetów w Oxfordzie, 
Madrycie i Genewie. Pracowała jako urzędnik w Trybunale Federalnym w Lozannie.
Jan Konopka, ur. w 1937 r. w Wieliczce, doktor prawa Uniwersytetu Genewskiego, 
publicysta i działacz społeczno-kulturalny, badacz dziejów Polonii szwajcarskiej. 
Zawartość: artykuły i publikacje, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie. 

14. Spuścizna Heleny Laubitz
Sygnatura: AHP LAUB
Daty skrajne: 1940-1944
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Helena Laubitz w okresie II Wojny Światowej była sekretarką 
w Poselstwie Polskim w Bernie.
Zawartość: korespondencja w sprawie pomocy internowanym żołnierzom polskim 
w Szwajcarii oraz poszukiwania zaginionych w czasie wojny Polaków. 

15. Spuścizna Eugeniusza Lukasa
Sygnatura: AHP INTE-LUKAS
Daty skrajne: 1940-1949
Rozmiar: 3000 obiektów
Język: pol., fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano negatywy, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Eugeniusz Lukas ur. w 1905 r. w Tarnowie, zm. 1962 r. w Wozi-
wodzie, internowany żołnierz w stopniu starszego strzelca 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 
pedagog, kronikarz i fotograf z zamiłowania. W latach 1946-1948 był redaktorem 
naczelnym wydawanego we Fryburgu pisma „Horyzonty”.
Zawartość: ok. 3000 negatywów wraz ze szczegółowymi opisami, obrazujących 
życie żołnierzy polskich internowanych podczas II Wojny Światowej na terenie Szwaj-
carii, głównie we Fryburgu.

16. Spuścizna Kazimierza Lutosławskiego
Sygnatura: AHP LUTO
Daty skrajne: 1911-1913
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
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Dane biograficzne: Kazimierz Lutosławski ur. w 1880 r. w Drozdowie, zm. w 1924 r. 
w Drozdowie, ksiądz, doktor teologii i medycyny, ekonomista, pedagog, prekursor 
polskiego skautingu. W latach 1909-1914 studiował w Szwajcarii, gdzie uzyskał dok-
torat z medycyny na Uniwersytecie w Zurychu oraz z teologii na Uniwersytecie we 
Fryburgu.
Zawartość: programy dydaktyczno-wychowawcze dla młodzieży, artykuły doty-
czące skautingu, wypisy z literatury.

17. Spuścizna dra Jana Modzelewskiego
Sygnatura: AHP MODZ
Daty skrajne: 1918-1947
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Jan Modzelewski ur. w 1875 r. w Chmielówce, zm. w 1947 r. we 
Fryburgu, fizyk, przemysłowiec i dyplomata. Studiował na Uniwersytecie we Fryburgu, 
w 1908 uzyskał doktorat w dziedzinie techniki kondensatorowej. W czasie I Wojny 
Światowej pracował dla Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
z siedzibą w Vevey, uczestniczył w wydaniu Wielkiej Encyklopedii Polski. Od 1919 do 
1938 r. minister pełnomocny przy Poselstwie Polskim w Bernie, reprezentant Polski 
w Lidze Narodów, dyrektor wydania encyklopedii La Pologne 1919-1939.
Zawartość: dokumenty osobiste, fotografie, korespondencja.
Uwagi: część dokumentów w postaci fotokopii.

Jan Modzelewski (w środku) w otoczeniu  
pracowników poselstwa

Portret Jana Modzelewskiego
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18. Spuścizna prezydenta Gabriela Narutowicza
Sygnatura: AHP NARU
Daty skrajne: 1877-1925
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Gabriel Narutowicz ur. w 1865 r. w Telszach, zm. w 1922 r. 
w Warszawie, inżynier hydrotechnik, konstruktor elektrowni wodnych, profesor Poli-
techniki w Zurychu, minister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawartość: notatki, szkice prac naukowych, artykuły, korespondencja, wycinki 
prasowe, portret.

19. Spuścizna dra Henryka Opieńskiego i Lydii Barblan-Opieńskiej
Sygnatura: AHP OPIE
Daty skrajne: 1832-1985
Rozmiar: 50 mb
Język: pol., fr., niem., ang., ros.
Stan oprac.: zdygitalizowano fotografie i część korespondencji, bez inwentarzy.
Dane biograficzne: Lydia Barblan-Opieńska, ur. w 1890 r. w Morges, zm. w 1983 
r. w Morges, szwajcarska śpiewaczka i kompozytorka, pedagog, żona Henryka 
Opieńskiego. Studiowała fortepian i harmonię we Fryburgu Bryzgowijskim, Paryżu, 
Bazylei, następnie śpiew i kompozycję. W latach 1911-1926 uczyła śpiewu w konser-
watoriach we Fryburgu, Bazylei, Poznaniu i Lozannie. W 1924 r. poślubiła Henryka 
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Opieńskiego. Razem stworzyli w Lozannie zespół wokalny Motet et Madrigal zło-
żony z dziesięciu zawodowych śpiewaczek i śpiewaków. Była autorką wariacji for-
tepianowych i kantat. Po śmierci Henryka w 1942 r. prowadziła m.in. chóry żeńskie 
w yens i w Gimel, ufundowała chór Les Mouettes w Morges, jednocześnie wykła-
dając ortofoniczną technikę wokalną. Popularyzowała muzykę polską w Szwajcarii, 
organizując koncerty i przesłuchania. Rząd polski odznaczył Lydię Złotym Krzyżem 
Zasługi.
Henryk Opieński ur. w 1870 r. w Krakowie, zm. w 1942 r. w Morges, skrzypek, kom-
pozytor, dyrygent, muzykolog, wydawca muzyczny. Ukończył studia chemiczne na 
Politechnice w Pradze i jednocześnie kształcił się jako skrzypek, kompozytor i dyry-
gent. Debiutował w 1906 r. jako dyrygent operowy we Lwowie. W latach 1908-1911 
był dyrygentem Opery Warszawskiej, a 1913-1914 organizatorem orkiestry symfo-
nicznej i kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego w Warszawie. W 1911 r. założył 
pierwsze w Polsce czasopismo muzykologiczne „Kwartalnik Muzyczny”. W 1920 r. 
zorganizował w Poznaniu pierwszą w Polsce Akademię Muzyczną. W 1926 r. Opień-
ski przeniósł się na stałe do Morges w Szwajcarii, gdzie prowadził zespół Motet et 
Madrigal oraz działalność koncertową wspólnie z drugą żoną, śpiewaczką i kom-
pozytorką Lydią Barblan. W latach 1932-1936 sprawował funkcję prezesa Société 
Vaudoise de Musique w Lozannie. Był propagatorem polskiej muzyki za granicą. 
W tym okresie był w bliskich relacjach z Ignacym Paderewskim, który mieszkał obok 
Morges. Na dorobek Opieńskiego składają się zarówno prace z zakresu muzykologii, 
jak i utwory muzyczne. W 1909 r. opublikował monografię o Chopinie. Ponadto był 
autorem: Dziejów muzyki powszechnej w zarysie (1912), La musique polonaise (1918), 
Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła (1924), Paderewski (1928). Skomponował m.in.: 
opery Maria (1923) i Jakub Lutnista (1926), liczne utwory orkiestrowe, np. poemat 
symfoniczny Zygmunt August i Barbara, utwory kameralne, fortepianowe, chóralne 
i pieśni.
Zawartość: dokumenty osobiste Lydii i Henryka, dokumenty działalności zawodowej, 
dokumenty rodzinne, akta dotyczące założenia i działalności zespołów wokalnych, 
materiały biograficzne: świadectwa, dyplomy ukończenia uczelni, dyplomy hono-
rowe, legitymacje, fotografie rodzinne, materiały do genealogii rodziny Opieńskich 
i Barblan, w tym listy rodziców Józefa i Ludwiki Opieńskich, nekrologi, domowe księgi 
gości domu Opieńskich w Morges, bogata korespondencja Henryka do pierwszej 
żony Anny Krzymuskiej zmarłej w 1923 r. i korespondencja od różnych postaci życia 
muzycznego, literackiego, społeczno-politycznego, w tym listy od przyjaciół z dzie-
ciństwa i młodości: Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Lucjana Rydla i innych, 
korespondencja z instytucjami muzycznymi i społecznymi, korespondencja do Lydii 
po śmierci Henryka, z lat 1943-1983, artykuły i notatki, wydawnictwa o tematyce 
muzycznej, zaproszenia na koncerty, programy koncertów własnych i obcych, 
wycinki prasowe, fotografie rodzinne Opieńskich i Barblan. Przedmioty i pamiątki 
osobiste, takie jak: batuty, obrazy, odznaczenia, medale, porcelana, szarfy z wień-
ców pożegnalnych z pogrzebu Henryka. Bogata kolekcja nut. Oryginał tekstu 
Henryka Sienkiewicza o literaturze polskiej, rękopis wiersza Wyspiańskiego.
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Uwagi: rysunki i akwarele Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego, Karola 
Maszkowskiego wydzielone zostały w serii AHP MEHO.

Batuta Henryka OpieńskiegoPortret Henryka Opieńskiego 
(rys. Józefa Mehoffera)

Rysunek Józefa Mehoffera. Henryk Opieński jako modelOd lewej stoją: Stanisław  
Wyspiański, Lucjan Rydel,  
Karol Maszkowski; siedzą:  
Henryk Opieński, Stanisław 
Estreicher. Kraków 1893 r.
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20. Spuścizna prof. Zbigniewa Pląskowskiego
Sygnatura: AHP PLAS
Daty skrajne: 1990-1992
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Zbigniew Pląskowski ur. w 1921 r. w Warszawie, zm. w 2009 r. 
w Winterthurze, inżynier, mechanik lotnictwa. W czasie II Wojny Światowej został 
internowany w Szwajcarii. Był absolwentem Politechniki w Zurychu, a od 1968 r. 
profesorem Instytutu Aerodynamiki na tej uczelni. Pełnił funkcję prezesa Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii.
Zawartość: dokumenty w sprawie budowy pomnika stoczniowców poległych w 
1970 r. w Gdańsku, korespondencja, fotografie.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP INTE 1.4.1A.

21. Spuścizna Pawła Polachowskiego
Sygnatura: AHP POLA
Daty skrajne: 1940-1983
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Paweł Polachowski ur. 1917 r. w Ratajach, zm. w 1991 r., kapral 
2. Dywizji Strzelców Pieszych, internowany w Szwajcarii, działacz polonijny i orga-
nizator akcji pomocy Polakom w stanie wojennym.
Zawartość: dwa ołtarze polowe, tablice pamiątkowe i inne przedmioty dotyczące 
internowania, korespondencja w sprawie wysyłki paczek do Polski w stanie wojen-
nym, spisy darów, wycinki prasowe z artykułami na ten temat, fotografie rodzinne.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP INTE 1.4.1A 

22. Spuścizna dra Janusza Rakowskiego
Sygnatura: AHP RAKO
Daty skrajne: 1890- 2000
Rozmiar: 10 mb
Język: pol., fr., niem., ang.
Stan oprac.: zdygitalizowano korespondencję i dokumenty osobiste – wraz z inwen-
tarzami.
Dane biograficzne: Janusz Rakowski ur. w 1902 r. w Godziszewie, zm. w 2001 r. 
w Zurychu, ekonomista, historyk, publicysta, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 
w 1920 r., absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
W czasie II Wojny Światowej jako kapral 2. Dywizji Strzelców Pieszych został internowany 
w Szwajcarii. Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Zurychu, działacz wielu 

71Nasze zbiory   Okruchy naSzej hiSTOrii



organizacji polonijnych. Od 1964 r. był delegatem rządu emigracyjnego RP na 
Szwajcarię. Amatorsko, ale z pasją, zajmował się również malarstwem, rzeźbą i poezją.
Zawartość: rękopisy prac naukowych i literackich, artykuły, notatki, teksty przemó-
wień, referatów naukowych, wypowiedzi, wiersze i teksty literackie, rysunki, akwarele, 
rzeźby, drzeworyty wraz z matrycami, obrazy olejne; dokumenty osobiste i rodzinne, 
fotografie, przedmioty osobiste, korespondencja prywatna oraz związana z funkcją 
delegata emigracyjnego rządu RP.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP INTE 1.4.1A.

Drzeworyt Janusza RakowskiegoJanusz Rakowski u siebie w domu

23.Spuścizna prof. Konstantego Régameya
Sygnatura: AHP  REGA
Daty skrajne: 1920-1980
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Constantin (Konstanty) Régamey ur. w 1907 r. w Kijowie, zm. 
w 1982 r. w Lozannie, kompozytor, krytyk muzyczny, filozof, slawista i indolog. Stu-
diował filologię klasyczną i indologię w Warszawie, a od 1932 r. orientalistykę i języko-
znawstwo w Paryżu. W 1937 r. habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie 
filologii indyjskiej i gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich. W latach 
1937-1939 redagował czasopismo „Muzyka Polska”. W czasie II Wojny Światowej był 
kurierem Armii Krajowej i wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Od 1945 do 1977 r. 
wykładał filologię orientalną i słowiańską na uniwersytetach we Fryburgu i Lozannie. 
Był prezesem Associacion des Musiciens Suisses, a w 1964 r. powołał do życia Szwaj-
carską Radę Muzyczną. Komponował utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-in-
strumentalne. Był autorem wielu publikacji na temat buddyzmu oraz teorii muzyki.
Zawartość: dokumenty działalności społeczno-politycznej, fotografie, korespon-
dencja rodzinna.
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24. Spuścizna Teresy i Mariana Respondów
Sygnatura: AHP RESP
Daty skrajne: 1899-1993
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Marian Respond ur. w 1921 r. w Kurowie, zm. w 2002 r. w 
Lozannie, ekonomista, działacz społeczny. W czasie II Wojny Światowej jako kapral 
2. Dywizji Strzelców Pieszych został internowany w Szwajcarii. Ukończył studia eko-
nomiczne na Uniwersytecie Fryburskim. Był działaczem wielu organizacji polonijnych. 
W latach 1976-1991 był delegatem rządu RP w Londynie i ministrem pełnomocnym 
na Szwajcarię, a w okresie 1980-1996 prezesem Związku Organizacji Polskich. Był 
również założycielem międzynarodowego komitetu dla osądzenia zbrodni komuni-
stycznych „NORyMBERGA II”.
Zawartość: dokumenty działalności społeczno-politycznej, fotografie, korespondencja.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania Mariana Responda w zespole 
AHP INTE 1.4.1A.

25. Spuścizna dra Jerzego Ruckiego
Sygnatura: AHP RUCK
Daty skrajne: 1919-2001
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem., ang.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Jerzy Rucki ur. w 1919 r. w Jaworzynce, zm. 2001 r. w Lucernie, 
ekonomista, działacz społeczny, poeta. W czasie II Wojny Światowej jako kapral 2. 
Dywizji Strzelców Pieszych został internowany w Szwajcarii. Ukończył studia ekono-
miczne i uzyskał tytuł doktora na Akademii Handlowej w St. Gallen. Był działaczem 
wielu organizacji polonijnych. 
Zawartość: dokumenty działalności społeczno-politycznej, wiersze, teksty artykułów, 
przemówień, fotografie, korespondencja.
Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania w zespole AHP 1.4.1A.

26. Spuścizna Elżbiety Rufener-Sapiehy
Sygnatura: AHP RUSA
Daty skrajne: l890-1990
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Elżbieta Rufener-Sapieha ur. w 1921 r. w Spuszy, zm. w 2008 
r. w Bernie, malarka, filantropka. W okresie II Wojny Światowej była działaczką ruchu 
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oporu. Po przyjeździe w 1945 r. do Szwajcarii zaangażowała się w działalność ruchu 
„Przymierze rodzin” zajmującego się działalnością edukacyjną w duchu obywatelskim. 
Była fundatorką szkół w Polsce.
Zawartość: dokumenty dotyczące działalności charytatywnej, korespondencja, foto-
grafie, wpinki polityczne i religijne, kasety video, wycinki prasowe.

27. Spuścizna dra Tadeusza Skowrońskiego
Sygnatura: AHP SKOW
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: 10 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano raporty polityczne z Brazylii, korespondencję zawo-
dową i rodzinną oraz fotografie, bez inwentarzy.
Dane biograficzne: Tadeusz Skowroński ur. w 1896 r. w Warszawie, zm. w 1986 r. 
we Fryburgu, dyplomata, doktor nauk politycznych i ekonomicznych. W latach 
1914-1918 studiował na Uniwersytecie Fryburskim. Brał udział w pracach Komitetu 
Veveyskiego. Od 1929 r. był pierwszym sekretarzem i chargé d’affaires w Poselstwie 
Polskim w Bernie, a w latach 1938-1945 posłem i ministrem nadzwyczajnym w Brazylii. 
Był autorem blisko dziewięćdziesięciu prac i artykułów. Dwukrotnie żonaty, w 1927 
r. z Chrystyną Turno i w 1965 r. z Mercedes de Fischer. Był wielokrotnie odznaczany 
przez rząd Polski i rządy obce. Został pochowany na cmentarzu we Fryburgu.
Zawartość: artykuły, dokumenty osobiste i rodzinne, dokumenty dotyczące dzia-
łalności politycznej, obszerna korespondencja i fotografie, filmy prywatne, wycinki 
prasowe.

Tadeusz Skowroński z rodziną w BernieTadeusz Skowroński
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28. Spuścizna Andrzeja Tadeusza Stryjeńskiego
Sygnatura: AHP STRA
Daty skrajne: 1920-1980
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Andrzej Tadeusz Stryjeński ur. w 1921 r., urzędnik ONZ w Genewie.
Zawartość: dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe.

29. Spuścizna Danuty i Jacka Stryjeńskich
Sygnatura: AHP STRy
Daty skrajne: 1920-2000
Rozmiar: 5 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano prace, linoryty, fotografie, bez inwentarzy.
Dane biograficzne: Danuta Stryjeńska z domu Burdecka, ur. w 1927 r. w Zambrowie, 
zm. 2013 r. w Genewie, malarka i dekoratorka, autorka wielu witraży i płócien. W 1948 r. 
poślubiła Jacka, syna malarki Zofii Stryjeńskiej.
Jacek Stryjeński ur. 1922 r. w Krakowie, zm. w 1961 r. w Genewie, malarz i dekorator 
wnętrz. W czasie II Wojny Światowej jako żołnierz 2. Dywizji Strzelców Pieszych został 
internowany w Szwajcarii. Był autorem licznych fresków i witraży kościelnych i świeckich. 
Współpracował też z genewskim Teatrem Marionetek. Ponadto zaprojektował dla 
Teatru Wielkiego w Genewie sufit z aluminium, żelazną kurtynę oraz wiele kostiu-
mów i dekoracji.
Zawartość: obrazy, akwarele, rysunki, projekty prac dekoratorskich i kostiumowych, 
linoryty wraz z matrycami, wizualizacje witraży, makieta kurtyny i sufitu, teatr mario-
netek, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne. 

Portret Jacka Stryjeńskiego Portret Danuty Stryjeńskiej
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Uwagi: dokumenty i fotografie dotyczące internowania Jacka Stryjeńskiego w zespole 
AHP INTE 1.4.1A. 

30. Spuścizna Ludwiki i Jacka Sygnarskich
Sygnatura: AHP SyGN
Daty skrajne: 1920-2017
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano fotografie, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Ludwika Sygnarski z domu Wietecha, ur. 1946 r. w Umieszczu, 
zm. w 2015 r. we Fryburgu, geofizyk. W wyniku wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego, wraz z mężem zdecydowała o pozostaniu w Szwajcarii. Dzieliła pasję męża 
polegającą na gromadzeniu dokumentów i pamiątek związanych z Polakami w Szwaj-
carii. Była współtwórczynią i działaczką Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”.
Jacek Sygnarski ur. 1943 r. w Krakowie, historyk, archiwista, bibliotekarz. Jest twórcą 
zbiorów, które w całości tworzą bibliotekę i archiwum Fundacji AHP. Od 1981 r., kiedy 
na stałe osiadł w Szwajcarii, gromadził wszelkiego rodzaju wydawnictwa związane 
z Polską oraz dokumenty po organizacjach polonijnych i spuścizny po Polakach 
mieszkających w Szwajcarii. W 1997 r. wraz z żoną stworzył Fundację „Archivum 
Helveto-Polonicum”, której przekazał swoje zbiory biblioteczne i archiwalne. Od 
początku istnienia Fundacji pełni funkcję prezesa oraz jest kustoszem zbiorów. Jako 
pracownik Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu był organizatorem 
wielu wystaw związanych z historią Polski, np. Papierowa rewolucja, Ignacy Mościcki, 
które były dużymi wydarzeniami kulturalnymi we Fryburgu.
Zawartość: dokumenty osobiste, dokumenty działalności, fotografie, korespon-
dencja, wycinki prasowe.

31. Spuścizna prof. Mieczysława Taubego
Sygnatura: AHP TAUB
Daty skrajne: 1940-2009
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano dokumenty i fotografie, bez inwentarzy.
Dane biograficzne: Mieczysław Taube ur. w 1918 r., zm. w 2009 r., fizyk jądrowy, 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1969 r. wykładowca Politechniki i Uniwer-
sytetu w Zurychu, autor prac naukowych z zakresu chemii, energetyki jądrowej, 
kosmicznej ewolucji materii i energii.
Zawartość: prace naukowe, dokumenty osobiste, odznaczenia, korespondencja, 
fotografie i wycinki prasowe.
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Mieczysław Taube (pierwszy od prawej)

32. Spuścizna ks. Wacława Tworkowskiego
Sygnatura: AHP TWOR
Daty skrajne: 1915-1956
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Wacław Tworkowski – ksiądz, pedagog i publicysta, adresat 
listów od Simone Giron i innych osób, w tym Stanisława Radziwiłła, chargé d’affaires 
Delegacji RP przy Lidze Narodów. 
Zawartość: artykuły o wydaniu encyklopedii lozańskiej, korespondencja, dokumenty 
oraz listy Simone Giron z lat 1942-1946 w sprawie testamentu Ignacego Paderew-
skiego.

33. Spuścizna s. Dominiki Zalewskiej
Sygnatura: AHP ZALE
Daty skrajne: 1940-2000
Rozmiar: 0,60 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Dominika Zalewska ur. w 1918 r., zm. w 2002 r., siostra w Zako-
nie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. W czasie II Wojny Światowej działała w Międzyna-
rodowym Czerwonym Krzyżu w Szwajcarii. Angażowała się na rzecz ekumenizmu 
i dialogu z judaizmem. 
Zawartość: artykuły, dokumenty osobiste, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe.

77Nasze zbiory   Okruchy naSzej hiSTOrii



1.3. Akta instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji

1. Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce
Sygnatura: AHP ADOK
Daty skrajne: 1953-1970
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem., 
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: ADOK został powołany do życia w 1953 r. przez ks. abp. Józefa 
Gawlinę, który powierzył jego kierownictwo O. prof. Józefowi Bocheńskiemu. Siedzibą 
ośrodka był Fryburg. Celem działalności było zbieranie i opracowywanie dokumen-
tacji dotyczącej Kościoła katolickiego w Polsce. ADOK posiadał dobrze zorganizo-
waną bibliotekę, jak również wydał kilka pozycji książkowych.
Zawartość: wypisy z prasy, wycinki prasowe, artykuły dotyczące sytuacji Kościoła 
katolickiego w Polsce; egzemplarze czasopisma KIPA wydawanego przez ADOK, 
materiały informacyjne, korespondencja.
Uwagi: część materiału pochodzi z archiwum O. prof. Bocheńskiego i jest w fotokopiach. 

2. Delegacja NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii
Sygnatura: AHP SOCH
Daty skrajne: 1981-1989
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Delegacja NSZZ „Solidarność” stanowiła oficjalną, dwunastoosobową 
grupę działaczy, zaproszonych pod koniec listopada 1981 r. przez szwajcarskie związki 
zawodowe. Po 13 grudnia 1981 r., z uwagi na niemożność powrotu do Polski, pod-
jęła się zadania organizowania pomocy swoim kolegom i wszystkim Polakom, m.in. 
informując opinię publiczną o sytuacji w Polsce i celach Solidarności. Po 1989 r. 
założyła Stowarzyszenie Most Serc dla Polski, które zajmowało się działalnością 
charytatywną oraz Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepod-
ległość”, które zajmowało się działalnością polityczną.
Zawartość: materiały polityczne i propagandowe, dokumenty działalności, 
korespondencja.
Uwagi: Delegacja wydawała „Biuletyn Informacyjny”. W zbiorach bibliotecznych 
Fundacji AHP znajdują się numery z 1982 r.

3. Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”
Sygnatura: AHP FAHP
Daty skrajne: 1997-2017
Rozmiar: 8,50 mb
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Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Fundacja powstała w 1997 r. we Fryburgu z inicjatywy Ludwiki i Jacka 
Sygnarskich. Celem Fundacji jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów 
archiwalnych oraz bibliotecznych i muzealnych związanych z działalnością Polaków 
i instytucji polonijnych w Szwajcarii, jak również z relacjami polsko-szwajcarskimi. 
Fundacja prowadzi także działalność wystawienniczą i wydawniczą. Zbiory archi-
walne i biblioteczne przechowywane są w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej 
we Fryburgu. Jest instytucją naukową i posiada stutus użyteczności publicznej. 
Zawartość: dokumenty działalności, dokumenty finansowe, druki ulotne, korespon-
dencja, fotografie.

4. Fundacja Katolickiego Domu Polskiego we Fryburgu
Sygnatura: AHP FDPM
Daty skrajne: 1993-2007
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Fundacja powstała w 1958 r. we Fryburgu z inicjatywy O. prof. Józefa 
Bocheńskiego. Jej celem była opieka nad polskim ośrodkiem duszpasterskim w Marly 
(Polska Misja Katolicka). Fundacja, będąca właścicielem majątku Misji, miała obowią-
zek dbania o eksploatację i wykorzystanie jej nieruchomości. Była również admini-
stratorem pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla księży i studentów. Jej 
wieloletnimi prezesami byli Aleksander Gorajek i prof. Zygmunt Marzys.
Zawartość: dokumenty działalności, dokumenty finansowe, protokoły z zebrań 
rady, sprawozdania, korespondencja do Marii Estreicher oraz Jacka Sygnarskiego.
Uwagi: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji wydało „Komunikat”. W zbiorach biblio-
tecznych Fundacji AHP znajdują się numery z lat 1957-1958.

5. Fundacja Kościelskich
Sygnatura: AHP FKOS
Daty skrajne: 1989-2017
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Fundacja Kościelskich z siedzibą w Genewie powstała na mocy 
testamentu zmarłej Moniki Kościelskiej. Jej celem jest wspieranie rozwoju literatury 
polskiej. Od 1962 r. Fundacja przyznaje prestiżową literacką Nagrodę im. Kościel-
skich dla pisarek i pisarzy polskich.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, sprawozdania z zebrań rady i jury, zawia-
domienia o posiedzeniach, listy kandydatów do nagrody, dokumenty finansowe.
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6. Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu
Sygnatura: AHP IEOC
Daty skrajne: 1958-2005
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu został założony w 1958 r. 
przez O. prof. Józefa Bocheńskiego. Jego zadaniem było prowadzenie badań 
naukowych nad komunizmem i filozofią radziecką. Z czasem został przekształcony 
w Międzywydziałowy Instytut Europy Środkowej i Wschodniej. 
Zawartość: dokumenty działalności statutowej, korespondencja, zaproszenia na 
imprezy kulturalne takie jak wystawy, konferencje naukowe itp., organizowane przez 
Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu i Instytut Europy Wschodniej w Bernie.
Uwagi: część materiałów pochodzi z archiwum O. prof. Bocheńskiego i jest w foto-
kopiach.

7. Kiermasz Książki Polskiej SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] 
w Szwajcarii
Sygnatura: AHP KIKS
Daty skrajne: 1961-1990
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Kiermasz powstał w Zurychu w 1951 r. z inicjatywy Kazimierza Vin-
cenza jako „polska księgarnia stała i wędrowna”. W założeniach jego twórcy Kiermasz 
miał być jednorazowym wydarzeniem, ale w efekcie przekształcił się w stałą instytucję 
polonijną. Dostarczał książki polskie i polonika we wszystkich językach na terenie 
całej Szwajcarii, promował literaturę i piśmiennictwo polskie. Po śmierci założyciela 
jego pracę kontynuowała żona Halszka Vincenz-Poniatowska.
Zawartość: sprawozdania z działalności, dokumenty finansowe, bilanse, zestawie-
nia przychodów i rozchodów, korespondencja, spisy książek, katalogi, cenniki.
Uwagi: Kiermasz wydawał „Biuletyn”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znaj-
dują się numery z 1963 r. oraz z lat 1980-1997.

8. Klub Polski w Bernie
Sygnatura: AHP KLBE
Daty skrajne: 1948-2001
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
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Dzieje twórcy: Klub Polski został powołany do życia w 1948 r. w celu propagowa-
nia kultury polskiej, szerzenia życia towarzyskiego w oparciu o ideowe i obycza-
jowe czynniki kultury narodowej. Prowadził działalność społeczną i charytatywną. 
Nie był aktywny politycznie.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, dokumenty finansowe, sprawozdania 
kasowe, zaproszenia do udziału w walnych zebraniach, uczestnictwa w imprezach 
okolicznościowych, spotkaniach opłatkowych, koncertach, karty z życzeniami.
Uwagi: Klub Polski wydawał „Komunikat” i „Okólnik”. W zbiorach bibliotecznych Fun-
dacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 1954-1973 oraz numery „Okólnika” 
z lat 1948-1949.

9. Koło Opieki nad Zabytkami Polskimi w Szwajcarii (KOZ)
Sygnatura: AHP KOZP
Daty skrajne: 1970-1995
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Koło Opieki nad Zabytkami Polskimi w Szwajcarii stanowiło samo-
dzielną sekcję w ramach Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 
Jego celem było odszukiwanie, dokumentowanie i konserwacja polskich zabytków 
w Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem pamiątek po polskich żołnierzach 
internowanych w Szwajcarii podczas II Wojny Światowej.
Zawartość: dokumenty działalności, korespondencja, fotografie. 
Uwagi: KOZ wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znaj-
dują się numery z 1993 r.

10. Koło b. Żołnierzy 2. D.S.P. w Szwajcarii
Sygnatura: AHP KDSP
Daty skrajne: 1953-2010
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Koło b. Żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, walczącej w 1940 r. 
na terenie Francji, a w czerwcu internowanej w Szwajcarii, powstało w 1953 r. Jego 
siedziba mieściła się w St. Gallen. Celem Koła było krzewienie i umacnianie idei 
niepodległościowej, pielęgnowanie tradycji bojowej, utrzymywanie więzów kole-
żeństwa i wzajemnego zaufania, opieka nad chorymi i pamięć o zmarłych kolegach.
Zawartość: dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja, zaproszenia na 
organizowane uroczystości i wydarzenia. 
Uwagi: Koło wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znaj-
dują się numery z lat 1954-1964.
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11. Komisja Skarbu Narodowego w Szwajcarii
Sygnatura: AHP KOSN
Daty skrajne: 1950-1989
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Instytucja powstała na mocy dekretu Prezydenta RP na Emigracji 
z 14.10.1949 r. o stworzeniu Skarbu Narodowego. Szwajcarski Oddział Komisji Skarbu 
Narodowego powstał w Genewie w 1950 r., z inicjatywy Związku Organizacji Polskich, 
jako terenowa ekspozytura Komisji przy Rządzie RP w Londynie. Prezesem Oddziału 
został Konstanty Górski. Statutowym zadaniem Komisji było gromadzenie środków 
materialnych dla służenia idei odzyskania niepodległości Polski. Komisja działała 
do 1956 r. W 1958 r., z inicjatywy Aleksandra Wasunga, wznowiła swoją działalność 
pod przewodnictwem Mieczysława Zaleskiego. Długoletnim skarbnikiem Komitetu 
był Janusz Rakowski. Celem działalności było zbieranie środków dla władz polskich 
na emigracji oraz wspieranie dążeń niepodległościowych.
Zawartość: dokumenty działalności, spisy członków, okólniki, odezwy, blankiety 
znaków skarbowych.
Uwagi: Komisja wydawała „Komunikat”, „Okólnik” i „Biuletyn Informacyjny”. W zbio-
rach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 1950-1955, 
numery „Okólnika” z 1969 r. oraz numery „Biuletynu Informacyjnego” z lat 1973-1985.

12. Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
Sygnatura: AHP CICR
Daty skrajne: 1961-1971
Rozmiar: 0,15 mb
Język: fr.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Gene-
wie jest niezależną organizacją społeczną założoną w 1864 r. Zajmuje się pomocą 
ofiarom wojny, poszukiwaniem osób, mediacjami w konfliktach zbrojnych, jak rów-
nież działalnością charytatywną. 
Zawartość: maszynopisy tłumaczeń na język francuski zeznań Polaków represjo-
nowanych podczas II Wojny Światowej, składanych przed sądami w Polsce.

13. Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość” 
w Szwajcarii
Sygnatura: AHP KODP
Daty skrajne: 1989-2009
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., niem.
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Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Po zmianach politycznych w Polsce w 1989 r., byli członkowie Dele-
gacji NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii powołali do życia nową organizację sensu 
stricto polityczną: Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepod-
ległość”. Powstanie Komitetu wynikało z braku akceptacji kierunku zmian politycz-
nych, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Celem jego działalności było uświadomienie 
Polakom negatywnych skutków polityki tzw. „grubej kreski” oznaczającej m.in. 
bezkarność byłych włodarzy PRL czy uwłaszczenie peerelowskiej nomenklatury.
Zawartość: dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja.

14. Komitet Organizacji Polskich w Zurychu
Sygnatura: AHP ORGZ
Daty skrajne: 1948-1974
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Komitet powstał ok. 1948 r. Do jego zadań należała koordynacja 
działań miejscowych organizacji polonijnych. Przybierał wiele nazw: Polski Komitet 
Międzyorganizacyjny, Organizacje Polskie, Polskie Organizacje w Zurychu. 
Zawartość: dokumenty działalności, zaproszenia na imprezy kulturalno-okolicz-
nościowe, koncerty, spotkania świąteczne itd.
Uwagi: Organizacja wydawała „Komunikat Informacyjny”. W zbiorach bibliotecznych 
Fundacji AHP znajdują się numery z 1964 r. 

15. Komitet Pomocy [Opieki] nad Studiami Polaków w Szwajcarii
Sygnatura: AHP KPST
Daty skrajne: 1946-1950
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr., niem., ang.
Stan oprac.: zdygitalizowano, bez inwentarza.
Dzieje twórcy: Komitet założony został w okresie II Wojny Światowej w celu niesienia 
pomocy polskim studentom w Szwajcarii. W późniejszym okresie podlegał Związkowi 
Organizacji Polskich. 
Zawartość: korespondencja w sprawie udzielania pomocy finansowej, podania stu-
dentów o pomoc, zestawienia finansowe wydatków poniesionych w ramach udzie-
lanej pomocy, listy uchodźców cywilnych, którym udzielono zasiłków.
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16. Konsulat – Ambasada Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Sygnatura: AHP KOPO
Daty skrajne: 1960-1970
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zostały nawią-
zane ze Szwajcarią oficjalne stosunki dyplomatyczne. W tym samym roku zostało 
utworzone Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie. W 1945 r. władze Szwajca-
rii uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, tym samym przyjmując nowego 
chargé d’affaires, a wycofując akredytację Aleksandrowi ładosiowi. W 1958 r. pol-
skie poselstwo w Bernie zostało podniesione do rangi ambasady. W 1991 r. nowe 
władze niepodległej Polski mianowały ambasadorem Marka łatyńskiego.
Zawartość: korespondencja Konsulatu, m.in. w sprawach wydawania paszportów, 
wnioski o wydanie paszportu, fotografie.

17. Kooperatywa Intelektualna Polsko-Szwajcarska
Sygnatura: AHP FRIC
Daty skrajne: 1920-1939
Rozmiar: 0,20 mb
Język: fr.
Stan oprac.: zdygitalizowano karty-deklaracje członkowskie, bez inwentarza.
Dzieje twórcy: Kooperatywa Intelektualna Polsko-Szwajcarska we Fryburgu to orga-
nizacja ufundowana w Warszawie pod auspicjami delegata szwajcarskiego. Miała na 
celu rozwijanie współpracy na niwie naukowej oraz wymianę intelektualno-kulturalną. 
Szefem jej fryburskiej filii był prof. Gaston Castella.
Zawartość: karty-deklaracje członkowskie.

18. Muzeum im. Tadeusza Kościuszki
Sygnatura: AHP SMSO, AHP MUSO
Daty skrajne: ok. 1933-2000
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: Muzeum zostało otwarte w 1936 r. z inicjatywy dra Jana Modzelew-
skiego, przy poparciu rządu polskiego i władz solurskich. Mieści się ono w mieszkaniu, 
które Tadeusz Kościuszko zajmował w czasie swego przeszło 2-letniego pobytu 
w Solurze i gdzie zmarł. Muzeum uważane jest przez przybywających tu rodaków 
za sanktuarium narodowe na obczyźnie. Od samego początku jest ono własnością 
towarzystwa Kosciuszko-Gesellschaft.
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Zawartość: dokumenty organizacyjne, statut, korespondencja w sprawie utworze-
nia Muzeum, sprawy finansowe, zaproszenia na wystawy, programy imprez kultu-
ralnych, spisy muzealiów, materiały reklamowo-informacyjne na temat Muzeum, 
materiały dotyczące budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Solurze, m.in. pro-
jekty konkursowe pomnika, plan jego usytuowania.

19. Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu
Sygnatura: AHP SRAP
Daty skrajne: 1936-1951
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: W 1936 r. na zamku w Rapperswilu, z inicjatywy dra Jana Modzelew-
skiego, zorganizowana została wystawa polskiej sztuki współczesnej, przekształ-
cona później – dzięki staraniom i wsparciu Poselstwa Polskiego w Bernie – w stałą 
ekspozycję. W ten sposób powstało Muzeum Polski Współczesnej, tzw. II Rapperswil. 
Jego pierwszym kustoszem została Halina Jastrzębowska-Kenar, natomiast biblio-
teką kierowała Halina Zielińska-Studzińska. Muzeum to istniało do 1951 r., organi-
zując m.in. wystawy i konferencje poświęcone tematom polskim. W 1952 r. zbiory 
zostały wywiezione do Polski. 
Zawartość: dokumenty finansowe, sprawozdania rachunkowe, korespondencja 
w sprawie utworzenia i kompletowania muzeum polskiej sztuki współczesnej.

Fragment ekspozycji w Muzeum w Rapperswilu, 
kwiecień 1943 r.

Halina Zielińska-Studzińska, Rapperswil 1943 r.
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20. Muzeum Polskie w Rapperswilu
Sygnatura: AHP RAPP
Daty skrajne: 1975-2016
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano, bez inwentarza.
Dzieje twórcy: w 1975 r. powstało, po raz trzeci, Muzeum Polskie. Jego pierwszym 
kustoszem został Janusz Morkowski. Aktualnie zbiory muzeum prezentowane są 
w salach tematycznych obrazujących: związki polsko-szwajcarskie, historię polskich 
emigracji, działalność Polaków w Szwajcarii, walkę Polaków „Za wiarę i wolność”, 
sztukę polską, świadectwa kultury żydowskiej, sztukę religijną i ludową. Muzeum 
organizuje liczne wystawy okresowe, a także koncerty, odczyty, sympozja, konfe-
rencje naukowe – pełniąc w praktyce funkcję wszechstronnej instytucji propagują-
cej wiedzę o Polsce i jej kulturze. Wraz ze swoją biblioteką jest otwarte dla wszystkich 
interesujących się Polską, jej historią, kulturą i dniem dzisiejszym. Od 2005 r. funkcję 
kustosza pełni Anna Buchmann. Od 1978 r. Muzeum jest wspomagane finansowo 
przez Polską Fundację Kulturalną LIBERTAS w Rapperswilu.
Zawartość: dokumenty działalności, sprawozdania, karty pocztowe, sztychy, foto-
grafie i korespondencja.
Uwagi: Muzeum wydało w imieniu Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 
Polskich na Zachodzie „Biuletyn Informacyjny”, w zbiorach bibliotecznych Fundacji 
AHP są numery z lat 1981-1984 oraz „Komunikat”, w zbiorach znajdują się numery 
z lat 1996-2003. Ponadto jako Biblioteka Muzeum Polskiego wyemitowało pismo 
„Informacja”, w zbiorach nr 3 z 1983 r. 

21. Partnerschaft mit Dąbrowica – Stowarzyszenie Polsko-Szwajcarskie 
Dąbrowica dla Lubelszczyzny 
Sygnatura: AHP PSDA
Daty skrajne: 1991-2015
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: W 1992 r. pierwszy kontakt z Dąbrowicą nawiązała – dzięki pośred-
nictwu s. Marguerite Demengi – grupa Szwajcarów, wspierająca już wcześniej Dom 
św. Józefa w Lublinie. Kierowana odruchem serca i chęcią pomocy, podczas pobytu 
w Polsce zainicjowała partnerstwo Swissteam Dąbrowica – Polenteam Schmitten. 
W 1995 r. oficjalnie podpisano deklarację współpracy między gminami Schmitten 
i Dąbrowica, a dopiero w 2001 r. powstało stowarzyszenie, któremu nadano nazwę 
Partnerschaft mit Dąbrowica. Jego celem było: pomoc materialna, wymiana kultu-
rowa i językowa, organizowanie kursów językowych, pracy sezonowej dla studentów 
oraz podtrzymywanie kontaktów między Polską a Szwajcarią. Pierwszym i jedy-
nym prezesem, aż do rozwiązania stowarzyszenia w 2013 r. była Marianne Jaeggi. 
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Jego partnerem w Polsce było Stowarzyszenie Polsko-Szwajcarskie Dąbrowica dla 
Lubelszczyzny. Działało od 2009 do 2015 r., było instytucją pożytku publicznego, 
a jego pierwszym prezesem była Barbara Węglarz. Pomimo rozwiązania obu sto-
warzyszeń, pomoc dla Domu św. Józefa trwa nadal. 
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania z zebrań, dokumenty 
finansowe, korespondencja, fotografie oraz przedmioty.

22. Polska Fundacja Kulturalna LIBERTAS
Sygnatura: AHP PFKL
Daty skrajne: 1978-2000
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Polska Fundacja Kulturalna LIBERTAS została powołana  w 1978 r. 
przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego. Jej naczelnym celem jest pozy-
skiwanie środków na rozwój i utrzymanie Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Zawartość: dokumenty finansowe, dokumenty działalności, korespondencja. 

23. Polska Misja Katolicka
Sygnatura: AHP PMKM
Daty skrajne: 1950-1990
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Polska Misja Katolicka w Marly powstała w 1950 r., w wyniku ustaleń 
Zjazdu Katolików Polskich w Szwajcarii. Rektorem Misji został O. prof. Józef Bocheński. 
Celem Misji jest nie tylko pełnienie posługi duszpasterskiej, lecz także budowanie 
wspólnoty, w której koncentruje się życie Polonii.
Zawartość: dokumenty działalności, dokumenty finansowe, korespondencja. 
Uwagi: PMK wydawała „Komunikat”, „Biuletyn Parafialny” i „Wiadomości”, które nadal 
wydaje. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” 
z lat 1950-1962, „Biuletynu Parafialnego”, numery z lat 1962-1991 oraz „Wiadomości”, 
numery od 1992 r. zbierane na bieżąco. 

24. Polski Instytut Naukowy dla Spraw Federacji Europejskiej – POLFEROP
Sygnatura: AHP IPSFE
Daty skrajne: 1947 - l. 50 XX w.
Rozmiar: 0,20 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
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Dzieje twórcy: Instytut powstał w 1948 r. we Fryburgu. Jego założycielami byli wybitni 
intelektualiści, m.in. O. prof. Józef Bocheński, dr Michał Potulicki, prof. Józef Wierusz- 
Kowalski. Działania Instytutu koncentrowały się wokół spraw naukowych związanych 
z projektem utworzenia Federacji Europejskiej.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, protokoły zebrań, dokumenty finansowe.

25. Polski Komitet Obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski w Szwajcarii
Sygnatura: AHP OTCP
Daty skrajne: 1963-1967
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Komitet istniał w latach 1963-1967. Powstał w celu organizacji obcho-
dów Tysiąclecia Chrztu Polski na terenie Szwajcarii. Jednym z jego celów było 
stworzenie Domu Polskiego jako pomnika upamiętniającego Millenium, który by 
świadczył o pobycie Polaków w Szwajcarii i ich łączności z Polską. 
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statut, protokół posiedzenia założyciel-
skiego, protokoły zebrań, listy ofiarodawców, blankiety przekazów pocztowych, kore-
spondencja z darczyńcami, zaproszenia do udziału w uroczystościach milenijnych. 
Uwagi: Komitet wydawał „Komunikat” oraz „Biuletyn Informacyjny”. W zbiorach 
bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 1965-1966 oraz 
„Biuletynu Informacyjnego” z 1965 r.

26. Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny
Sygnatura: AHP KPOW
Daty skrajne: 1939-1941
Rozmiar: 0,25 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano, bez inwentarza.
Dzieje twórcy: Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny powstał przy Poselstwie 
Rzeczypospolitej w Bernie w październiku 1939 r. Funkcję prezesa sprawował Adam 
Maurizio, później Mieczysław Minkowski. Sekretarzem generalnym był dr Stanisław 
Nahlik, sekretarz Poselstwa. Jednocześnie utworzono oddziały tego Komitetu w 
Bazylei, Genewie, Lozannie i Zurychu, gdzie początkowo działał „niezależny” komitet 
pomocy pod przewodnictwem Czesława Marka, wybitnego kompozytora. Celem 
tych organizacji było zbieranie środków materialnych na rzecz polskich uchodźców 
na terenie Szwajcarii.
Zawartość: dokumenty działalności, druki informacyjne, korespondencja.
Uwagi: część materiałów jest w postaci fotokopii.
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27. Polskie Archiwum Wojenne we Fryburgu
Sygnatura: AHP ARWO
Daty skrajne: 1916
Rozmiar: 5 dok.
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Polskie Archiwum Wojenne zostało utworzone w Wiedniu w 1915 r. 
staraniem polskich naukowców. Celem Archiwum było gromadzenie pamiątek i doku-
mentów obrazujących rolę Polski w I Wojnie Światowej, w szczególności udziału Pola-
ków w wojnie, sprawy polskiej za granicą oraz skutków zawieruchy wojennej i dla 
społeczeństwa, i dla ziem polskich. Archiwum i muzeum miało objąć wszystkie 
ziemie polskie, a przy tym uwzględnić całokształt życia narodowego. Komitet we 
Fryburgu rozpoczął działalność rok później, a jego kierownictwo objął prof. Józef 
Kallenbach. Działało do 1921 r. 
Zawartość: dokumenty działalności, zaproszenia na odczyty.

28. Polskie Katolickie Stowarzyszenie Uniwersyteckie VERITAS w Szwajcarii
Sygnatura: AHP VERI
Daty skrajne: ok. 1947-1956
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: Koło szwajcarskie było filią Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia 
Uniwersyteckiego „Veritas“ założonego w czasie II Wojny Światowej w Londynie. Koło 
we Fryburgu istniało od 1947 r. Prowadziło działalność polegającą na pomocy 
studentom polskim oraz wsparciu Kościoła katolickiego w Polsce. Celem było kształ-
towanie inteligencji polskiej w duchu chrześcijańskim przez organizowanie akcji edu-
kacyjnej i wydawniczej.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania z działalności, listy 
imienne członków, korespondencja.
Uwagi: część dokumentów w postaci fotokopii. Veritas wydawał „Komunikat”. W zbio-
rach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery z lat 1956-1962.

29. Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii
Sygnatura: AHP PTHL
Daty skrajne: 1962-1976
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo
Dzieje twórcy: Szwajcarska Sekcja Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego w Paryżu powstała w 1962 r. w Genewie. Jej celem było popieranie w Szwajcarii 
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rozwoju nauk historycznych, literackich i sztuki polskiej. Była samodzielnym towarzy-
stwem, opartym na szwajcarskim prawie o stowarzyszeniach i złożonym z członków 
PTHL zamieszkałych w Szwajcarii. Działała do 1976 r.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, sprawozdania z walnych zgromadzeń, proto-
koły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, korespondencja, zapro-
szenia na organizowane imprezy kulturalne. 
Uwagi: Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji 
AHP znajduje się numer z 1963 r.

30. Polskie Wydawnictwo Naukowe w Szwajcarii
Sygnatura: AHP LAPO
Daty skrajne: 1945-1948
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: Polskie Wydawnictwo Naukowe w Szwajcarii wydało encyklopedię  
La Pologne 1919-1939 – trzytomowe wydawnictwo zbiorowe, napisane przez ok. 
70 autorów i wydane w latach 1946-1947 w języku francuskim. Pomysłodawcą publi-
kacji i dyrektorem wydawnictwa był dr Jan Modzelewski.
Zawartość: korespondencja w sprawie opracowania, przygotowania i wydania 
encyklopedii, zdobywania środków finansowych i materialnych, polski maszynopis 
tekstu, który był podstawą tłumaczenia na język francuski. 

31. PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
Sygnatura: AHP PRFR
Daty skrajne: 1939-1947
Rozmiar: 0,70 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
założony został w 1939 r. Działał do ok. 1947 r. Zajmował się organizacją pomocy 
dla ofiar II Wojny Światowej w Polsce i na świecie oraz pomocą dla internowanych 
polskich żołnierzy-studentów. 
Zawartość: dokumenty organizacyjne, dokumenty dotyczące działalności, proto-
koły zebrań, raporty, zestawienia wydatków, korespondencja. 
Uwagi: PRO POLONIA we Fryburgu wydawała „Bulletin”. W zbiorach bibliotecz-
nych Fundacji AHP znajdują się numery z lat 1939-1942.
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32. PRO POLONIA w Genewie
Sygnatura: AHP PRPG
Daty skrajne: 1981-2010
Rozmiar: 9 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie PRO POLONIA w Genewie powstało w 1981 r. Jego 
założycielkami były Maria Estreicher i Wanda Brysz. Zadaniem stowarzyszenia była 
pomoc charytatywna Polakom w kraju, w szczególności więźniom politycznym i inter-
nowanym, a ponadto organizacja uroczystości patriotycznych oraz szerzenie wiedzy 
o sytuacji politycznej w komunistycznej Polsce.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania, dokumenty finan-
sowe, korespondencja.

Maria Estreicher podczas wernisażu wystawy  
o Ignacym Mościckim

Wanda Brysz

33. PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce  
w Neuchâtel
Sygnatura: AHP PPNE
Daty skrajne: 1939-1949
Rozmiar: 0,60 mb
Język: fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
w Neuchâtel powstała w 1939 r., jako filia PRO POLONII we Fryburgu. Jej długoletnią 
przewodniczącą była Maria Jasińska. Celem działalności było udzielanie pomocy 
charytatywnej Polakom w kraju.
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Zawartość: dokumenty organizacyjne, protokoły z zebrań, sprawozdania z posie-
dzeń walnego zgromadzenia, sprawozdania z działalności, dokumenty finansowe, 
korespondencja.

34. PRO POLONIA w Neuchâtel
Sygnatura: AHP PPNN
Daty skrajne: 1982-1998
Rozmiar: 0,60 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: PRO POLONIA w Neuchâtel powstała w latach 80. XX w., kontynuując 
działalność pierwotnej Pro Polonii. Polegała ona na pomocy charytatywnej Pola-
kom w kraju oraz organizacji życia społeczno-kulturalnego Polaków w Szwajcarii. 
Jej długoletnim prezesem był Wojciech Romanowski.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, protokoły z zebrań, sprawozdania z posie-
dzeń walnego zgromadzenia, sprawozdania z działalności, dokumenty finansowe, 
korespondencja. 
Uwagi: Organizacja wydawała pismo „Pologne”. W zbiorach bibliotecznych Fun-
dacji AHP znajdują się numery z lat 1982-1983.

35. Stowarzyszenie Akademickie POLONIA (Filarecja, Jagiellonia) we Fryburgu
Sygnatura: AHP POLO
Daty skrajne: 1912-1939
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja.
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie Akademickie POLONIA powstało wraz z powołaniem 
do życia Uniwersytetu Fryburskiego. W pierwszym okresie istnienia używało nazw 
Filarecja, Jagiellonia. Główne działania skupiały się na bratniej pomocy oraz duszpaster-
stwie wśród robotników polskich w Szwajcarii. Stowarzyszenie jednoczyło wszystkich 
studentów i studentki polskie w duchu narodowym i katolickim pod hasłem „Bóg 
i Ojczyzna”.
Zawartość: księgi protokołów posiedzeń, księgi kasowe, sprawozdania z działal-
ności, protokoły z zebrań, listy członków, korespondencja w sprawach działalności, 
zaproszenia, akta dotyczące organizacji i działalności Czytelni Polskiej we Fryburgu, 
fotografie, tłoki pieczętne i klisze szklane.

36. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii
Sygnatura: AHP SITP
Daty skrajne: 1946-2008
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Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie powstało w 1946 r. w Winterthurze. Wśród założy-
cieli byli m.in. inż. Zdzisław Pręgowski i prof. Zbigniew Pląskowski. Głównym celem 
Stowarzyszenia było podnoszenie wiedzy zawodowej członków, rozwój i pogłębianie 
polsko-szwajcarskich stosunków naukowych w dziedzinie technicznej i zawodowej, 
opieka nad technikami i robotnikami polskimi, kontynuowanie tradycji i prac polskich 
organizacji technicznych na polu profesjonalnym i kulturalnym.
Zawartość: statut, listy członków, sprawozdania finansowe, korespondencja. 
Uwagi: Stowarzyszenie wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Funda-
cji AHP znajdują się numery z lat 1947-1958.

37. Stowarzyszenie „Most Serc dla Polski” – Akcja Pomocy ze Szwajcarii
Sygnatura: AHP MOHO
Daty skrajne: 1989-2009
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie powstało w listopadzie 1989 r. Opierało się na byłej 
Delegacji NSZZ „Solidarność”. Prowadziło szeroko zakrojoną akcję pomocy chary-
tatywnej. Miało siedzibę w Horgen, a jego członkami byli Szwajcarzy i Polacy.
Zawartość: dokumenty działalności, sprawozdania, druki ulotne, korespondencja.

38. Stowarzyszenie Polaków w Genewie POLONIA
Sygnatura: AHP POGE
Daty skrajne: 1942-1961
Rozmiar: 0,40 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: W 1942 r. inicjatorzy powołania do życia polskiego stowarzyszenia 
społecznego w Genewie, nie mogąc odszukać statutów poprzedniej instytucji, 
postanowili opracować jego nową wersję i na jej podstawie powołać ponownie 
Stowarzyszenie Polaków w Genewie „Polonia”. Jego naczelnym celem miała być 
praca społeczna, oświatowa i kulturalna, „bez tendencji politycznej lub partyjnej”.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, protokoły z walnych zebrań, spra-
wozdania z działalności, spisy członków; korespondencja, listy osób zapraszanych 
na organizowane imprezy, spisy książek biblioteki Stowarzyszenia, teksty polskich 
pieśni i wierszy; spisy osób objętych pomocą, spisy osób przebywających na robo-
tach przymusowych oraz w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec, doku-
menty finansowe. 
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Uwagi: Stowarzyszenie wydawało „Komunikat” oraz „Wiadomości Genewskie”. 
W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 
1946-1957 oraz „Wiadomości Genewskich”, numery z lat 1957-1964.

39. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii
Sygnatura: AHP SPKS
Daty skrajne: 1947-2007
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, centralna organizacja kom-
batancka, powstała w Londynie w 1946 r. Celem jej było skupiać organizacje kom-
batanckie działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Oddział SPK w Szwajcarii powołano do życia w 1947 r. Był on organizacją 
społeczną o charakterze samopomocowym, opartą o zasady polskości i demokracji. 
Jego zadaniem było m.in. utrzymanie i realizowanie wśród emigracji i społeczeństw 
krajów osiedlania idei niepodległej Polski, obrona dobrego imienia Polski i Polaków, 
współpraca z organizacjami polskimi oraz z kombatantami innych narodów, popie-
ranie i prowadzenie działalności kulturalnej opartej o tradycje narodowe, wspieranie 
szkolnictwa polskiego oraz działalności wydawniczej, pomoc inwalidom wojennym 
i opieka nad cmentarzami polskimi. 
Zawartość: dokumenty działalności, statuty, sprawozdania, listy członków; kore-
spondencja, tłoki pieczętne.
Uwagi: W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się następujące perio-
dyki wydawane przez SPK dla całej Szwajcarii lub przez jej oddziały terenowe. I tak:
SPK Szwajcaria – „Okólnik do Zarządów Kół”, numery z lat 1953-1971, „Komunikat 
do Zarządu Kół”, numery z 1957 r., „Komunikat” z 1974 r. oraz „Biuletyn Informa-
cyjny” z lat 1947-1979; 
SPK Koło Burgdorf Bern – „Komunikat” z 1953 r.;
SPK Koło Fryburg – „Komunikat” z lat 1947-1954;
SPK Koło w Lozannie – „Biuletyn Informacyjny” z lat 1977-1978;
SPK Koło Burgdorf Solura – „Okólnik” z lat 1964-1975;
SPK Koło Tesyn – „Komunikat” z lat 1981-1982;
SPK Koło Zurych – „Komunikat Zarządu” z lat 1949-1958.

40. Stowarzyszenie Polskie w Genewie
Sygnatura: AHP SPGE
Daty skrajne: [1977] 1980-2012
Rozmiar: 5 mb
Język: pol., fr., ang.
Stan oprac.: częściowo.
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Dzieje twórcy: Stowarzyszenie zostało założone w 1980 r. Jego wieloletnim preze-
sem był prof. Jan Venulet. Celem Stowarzyszenia była działalność w poszanowaniu 
praw człowieka w duchu interesów wolnej, niezależnej i demokratycznej Polski, 
rozpowszechnianie polskiej kultury i historii w Szwajcarii.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania z zebrań, dokumenty 
finansowe, druki informacyjne, korespondencja.
Uwagi: Stowarzyszenie wydawało „Komunikat Zarządu” i „Biuletyn”. W zbiorach biblio-
tecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu Zarządu” z lat 1989-1992 
i „Biuletynu”, numery z 1982 r.

41. Towarzystwo DOM POLSKI w Zurychu
Sygnatura: AHP DPZU
Daty skrajne: 1945-1990
Rozmiar: 0,50 mb.
Język: pol., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Towarzystwo powstało z potrzeby posiadania przez Polaków wła-
snego ośrodka polskości. Określiło swoje cele statutowe jako: wzajemną pomoc, 
pracę kulturalną i nauczanie dzieci mowy ojczystej, umacnianie przyjaźni polsko
-szwajcarskiej i pozyskanie domu jako ostoi polskości i miejsca na polską książkę.
Zawartość: dokumenty działalności, druki informacyjne, korespondencja.
Uwagi: Towarzystwo wydaje pod kierownictwem Tadeusza Kilarskiego „Naszą Gazetkę”. 
W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery od 1973 r. zbierane 
na bieżąco.

42. Towarzystwo im. Paderewskiego (Société Paderewski)
Sygnatura: AHP SOPA
Daty skrajne: 1960-2010
Rozmiar: 0,35 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Towarzystwo powstało w 1977 r. z inicjatywy polskiego pianisty 
Henryka Witkowskiego, przy wsparciu władz Morges. Jego głównym zadaniem było 
gromadzenie pamiątek i materiałów związanych z życiem i twórczością Ignacego 
Jana Paderewskiego.
Zawartość: korespondencja w sprawach działalności, druki dotyczące koncertów.
Uwagi: Towarzystwo wydawało w języku francuskim pismo „Annales Paderewski”. 
W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery z lat 1979-2009.
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43. Towarzystwo Polskie w Zurychu
Sygnatura: AHP TPZU
Daty skrajne: 1950-1973
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Towarzystwo powstało w 1950 r. jako organizacja apolityczna. Jego 
celem jest organizowanie i rozwijanie kulturalnego i towarzyskiego życia Polaków, 
utrzymywanie łączności duchowej z Ojczyzną, współpraca z innymi organizacjami 
polskimi, pogłębianie znajomości zagadnień polskich i zapoznawanie Szwajcarów 
z polską kulturą.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statut, protokoły walnych zebrań, doku-
menty finansowe, korespondencja, zaproszenia, fotografie.
Uwagi: Towarzystwo wydawało pod zmienianym trzykrotnie tytułem „Komunikat 
Informacyjny” / „Komunikat Wewnętrzny” / „Komunikat” oraz „Biuletyn Informacyjny”. 
W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu Infor-
macyjnego” z lat 1951-1958 oraz „Biuletynu Informacyjnego” z lat 1951-1956.

44. Towarzystwo Polskie ZGODA w Zurychu
Sygnatura: AHP TPZG
Daty skrajne: 1943-1996
Rozmiar: 0,20 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Towarzystwo zostało założone w 1935 r. w Zurychu jako organizacja 
apolityczna. Jego zadaniem było skupienie Polaków osiadłych w Zurychu i jego okolicy 
i prowadzenie działalności oświatowo-towarzyskiej poprzez organizację odczytów, 
pogadanek etc. Towarzystwo powstało na gruncie założonego w 1890 r. Stowa-
rzyszenia Robotników Polskich ZGODA.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statut, listy członków, korespondencja.

45. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”
Sygnatura: AHP TAHP
Daty skrajne: 1999-2017
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dzieje twórcy: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” 
zostało założone w 1999 r. we Fryburgu. Jego celem jest informowanie o zamierze-
niach i działalności Fundacji, podtrzymywanie prac naukowo-badawczych oraz pod-
noszenie wartości zbiorów poprzez ich popularyzację i upowszechnianie. Ponadto 
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Towarzystwo ma za zadanie udzielać wszelkiej pomocy Fundacji, merytorycznej 
i finansowej oraz organizować różnego typu aktywności w celu przybliżenia jego 
członkom historii i teraźniejszości polskiej obecności w Szwajcarii, jak również relacji 
między Szwajcarią a Polską. 
Zawartość: dokumenty organizacyjne, dokumenty finansowe, listy członków, kore-
spondencja, fotografie.

46. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Sygnatura: AHP TPMP
Daty skrajne: 1956-2016
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: zdygitalizowano, bez inwentarza.
Dzieje twórcy: Po likwidacji w 1951 r. Muzeum Polski Współczesnej, zbiory rapperswil-
skie wywieziono do Polski, a miejsce polskiej placówki zajęło Szwajcarskie Towarzy-
stwo Zamków, które w ramach przeprowadzonej restauracji zamku usunęło prawie 
całkowicie polskie ślady. W odpowiedzi na likwidację polskiego muzeum, w stycz-
niu 1954 powstało polsko-szwajcarskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu. Jego twórcami byli Szwajcarzy oraz polscy emigranci nieakceptu-
jący władzy w komunistycznej w Polsce. Dzięki zabiegom Towarzystwa w 1975 zostało 
otwarte na zamku obecne Muzeum Polskie w Rapperswilu.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, sprawozdania roczne, sprawozda-
nia z zebrań, listy członków, dokumenty finansowe, raporty roczne, koresponden-
cja, zaproszenia na koncerty, wystawy, konferencje.
Uwagi: Towarzystwo wydawało „Biuletyn Prasowy”. W zbiorach bibliotecznych 
Fundacji AHP znajdują się numery z lat 1976-1983. 

47. Towarzystwo Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Sygnatura: AHP TPPU
Daty skrajne: 1970-2006
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol. fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Towarzystwo powstało na terenie Szwajcarii. Jego celem było infor-
mowanie społeczeństwa polskiego i zainteresowanych przedstawicieli innych naro-
dowości o założeniach i pracach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, 
jak również zbieranie funduszy, zachęcanie młodzieży do studiowania oraz organi-
zowanie spotkań i kontaktów między naukowcami.
Zawartość: druki propagandowe, dokumenty organizacyjne, sprawozdania, 
korespondencja.
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Uwagi: Towarzystwo wydawało „Universitas” i „Okólnik”. W zbiorach bibliotecznych 
Fundacji AHP znajdują się numery „Universitasu” z lat 1980-1996 oraz „Okólnika”, 
numery z lat 1981-1993.

48. Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego w Paryżu
Sygnatura: AHP ZPUW
Daty skrajne: 1948-1955
Rozmiar: 0,20 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego założone zostało 
w 1948 r. Było związkiem polskich organizacji społecznych i obejmowało swoją 
działalnością całe polskie uchodźstwo. Jego celem było organizowanie życia spo-
łecznego, czuwanie nad zachowaniem i rozwojem kultury i oświaty narodowej, 
pogłębianie zasad demokracji i idei sprawiedliwości oraz zjednywanie opinii świa-
towych dla sprawy polskiej. Zajmowało się również świadczeniem pomocy dzieciom, 
młodzieży i studentom polskim na obczyźnie.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statut, porządki obrad walnych zjazdów, 
odezwy, korespondencja.

49. Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii
Sygnatura: AHP ZOPS
Daty skrajne: 1948-1996
Rozmiar: 10 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Związek Organizacji Polskich (ZOP) powstał w 1948 r. W założeniu 
miał zrzeszać organizacje i towarzystwa polonijne działające na terenie Szwajcarii. 
Nie naruszając autonomii żadnego ze stowarzyszeń-członków, stał na straży inte-
resów polskich oraz uchodźstwa polskiego na terenie Szwajcarii. Przestrzegał zasad 
wolności, sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka.
Zawartość: dokumenty organizacyjne, statuty, protokoły posiedzeń walnych zjazdów 
delegatów, listy obecności delegatów na zjazdach, dokumenty finansowe, regulaminy 
Sądu Obywatelskiego, dokumenty dotyczące działalności Fundacji św. Andrzeja 
Boboli w Szwajcarii (FAB) finansowanej przez ZOP, korespondencja, tłok pieczętny.
Uwagi: Związek wydawał „Komunikat”, „Okólnik” oraz „Teksty do Pogadanek”. W zbio-
rach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 1947-1960, 
1988-1990, „Okólnika” numery z lat 1968-1969, „Teksty do Pogadanek”. Osobny 
„Komunikat” wydawała Komisja Opieki Społecznej ZOP w Genewie, w zbiorach 
numery z 1955 r.
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1.4. zbiory, kolekcje

1A. Archiwum internowanych w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców 
Pieszych
Sygnatura: AHP INTE
Daty skrajne: 1940-1946
Rozmiar: 27 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: kompletny – inwentarz, dygitalizacja następujących serii: 
dokumenty działalności     INTE-DO
dokumenty osobiste internowanych INTE-DOS
listy z obozów jenieckich   INTE-OF
druki ulotne z internowania  INTE-DDR
korespondencja Adama Vetulaniego INTE-VET
korespondencja Antoniego Slósarczyka INTE-SLO
pełna dygitalizacja fotografii, negatywów i częściowa korespondencji różnej inter-
nowanych.
Dzieje twórcy: W czerwcu 1940 r., wobec klęski Francji, ok. 14 000 polskich żołnierzy 
2. Dywizji Strzelców Pieszych, dowodzonej przez gen. Bronisława Prugara-Ketlinga 
i 1. Dywizji Grenadierów pod dowództwem gen. Bronisława Bolesława Ducha prze-
kroczyło granicę francusko-szwajcarską i zostało internowanych. Polacy zostali zgru-
powani w około 600 obozach/miejscach pracy na terenie całej Szwajcarii. Pracowali 
m.in. przy regulacji rzek, budowie dróg i mostów, wyrębie lasów, osuszaniu terenów 
itp. Mieli możliwość kształcenia się na obozach uniwersyteckich we Fryburgu, Zurychu 
i St. Gallen, w Polskim Liceum w Wetzikonie, jak również na kursach zawodowych i 
społeczno-oświatowych. Prowadzili bogatą działalność kulturalną i dydaktyczną, 
a kapelani duszpasterską.
Zawartość: dokumenty działalności internowanych – w tym sprawozdania z dzia-
łalności obozów, dokumenty osobiste internowanych w układzie według formatu 
materiałów i według nazwisk internowanych, akta metrykalne, wnioski o nadanie 
odznaczeń, dokumentacja medyczna, przepustki policyjne, świadectwa, indeksy, 
paszporty, druki, programy artystyczne, śpiewniki, nuty pieśni obozowych, kalen-
darze, wzory kazań, instrukcje kursów zawodowych i wojskowych, korespondencja 
internowanych z czasów internowania, w tym listy do Adama Vetulaniego i Antoniego 
Slósarczyka, przysyłane do internowanych przez polskich żołnierzy osadzonych 
w obozach jenieckich na terenie Niemiec, listy różne internowanych i ich rodzin, które 
nie weszły do spuścizn, materiały dotyczące internowania, jak zestawienia grobów 
internowanych, karty pocztowe i koperty ze stemplami obozowymi, karty pocztowe 
wykonane przez internowanych, często z matrycami, karty pocztowe z reproduk-
cjami obrazów autorstwa internowanych, znaczki pocztowe internowanych wydane 
przez pocztę szwajcarską, blankiety, kwity płatności i odcinki przelewów poborów, 
fotografie – ok. 18 000 i negatywy – 5 000, płyty analogowe nagrań chóru obozo-
wego internowanych w Winterthurze z 1946 r., wydane przez szwajcarską firmę 
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fonograficzną Elite Special, płyty z muzyką polską wydane przez internowanych 
w celu zebrania funduszy na pomoc polskim dzieciom, tłoki pieczętne uczelni obo-
zowej w St. Gallen, medale, odznaczenia, mundury oraz liczne przedmioty wykonane 
przez samych internowanych. Fundacja posiada również bardzo bogatą bibliotekę 
pozycji wydanych przez internowanych oraz liczne pisma, których tytuły zamiesz-
czamy w uwagach.
Uwagi: Fundacja posiada fotokopie dokumentów z działalności i raportów z posługi 
duszpasterskiej kapelanów na terenie obozów w całej Szwajcarii, których oryginały 
znajdują się w archiwum O. prof. Józefa Bocheńskiego, jak również kilka tysięcy 
fotokopii dokumentów będących w posiadaniu Archiwum Federalnego w Bernie. 
Poza tym sporządziła dwa spisy: jeden to lista internowanych żołnierzy, ok. 16 000 
nazwisk, ze stale uzupełnianymi danymi. Drugi to spis obozów, miejsc pracy.
Pisma internowanych: W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się: „Goniec 
Obozowy”, „Pamiętnik Literacki i Naukowy” z Fryburga, „Gazetka Obozowa” z Büren, 
„Myśl Obozowa” z Sarnen, „Nasze Sprawy” z Matzingen, „Sprawa Polska”, „Ogniwo” 
z Winterthuru, „Wieś i Zagadnienia Rolnicze”, „Wieś Polska” z Winterthuru, „Głos 
Obozu Uniwersyteckiego” z Winterthuru, „Taternik” z Winterthuru, „Czasopismo 
Obozowe” z Thörigen, „Polska Ludowa”, „Zagadnienia Rolnicze” z Matzingen, „Infor-
mator Wojskowy”, „Nasza Myśl”, „Kwartalnik Gospodarczy” z Herisau, „Głos Nauczy-
cielski” z Winterthuru, „Biuletyn” z Winterthuru, „Odbudowa” z Obermeilen, „Informator 
Polski”, „Echo Obozowe” z Matzingen, „W Kraju i na Obczyźnie” (następnie „…na 
Emigracji”), „Biblioteka Pogadanek Obozowych”. 
Nazwiska internowanych, których dokumenty osobiste znajdują się w tym zbiorze: 
Józef Basiorek, Alfred Bednarski, Jan Zbigniew Bem, Adam Bocheński, Antoni Brablec, 
Kazimierz Bresiński, Henryk Bukowiecki, Jan Caputa, Andrzej Chłapowski, Antoni 
Chudzikiewicz, Antoni Ciemniakowski, Edward Czausz (część w fotokopiach), Ludwik 
Drymel, Jan Dziurzyński, Zygmunt Estreicher, Józef Ginalski, Jan Gurbski, Marian 
Janiak, Marek Konopka (fotokopie), Kazimierz Krzyżanowski, Kazimierz Małachowski, 
Mieczysław Mrowiński, Władysław Niedźwiecki, Marian Ochman, Franciszek Pasek 
(fotokopie), Jerzy Paszkowski, Zbigniew Pląskowski, Michał Powęska (fotokopie), 
Franciszek Raczek, Janusz Rakowski, Marian Respond, Jerzy Rucki, Stanisław Serafin, 
Franciszek Stec, Jan Stöcker, Henryk Strawiński, Jacek Stryjeński, Ludwik Strzemżalski, 
Władysław Szotkowski, Tadeusz Sztachelski (fotokopie), Stanisław Trybuś, Adam 
Vetulani, Aleksander Wasung, Henryk Wiśniowski, Stefan Woźniak, Tadeusz Wyso-
czański, Leon Zebrowski.
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1B. Archiwum 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii – 
współczesne
Sygnatura: AHP INDZ
Daty skrajne: 1947-2017
Rozmiar: 7 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dzieje twórcy: Po zakończeniu internowania ok. 2000 żołnierzy wróciło do Polski, 
blisko 1000 pozostało w Szwajcarii. Cała reszta ruszyła w świat szukać swojego miejsca 
na ziemi. Najwięcej internowanych wróciło do Francji, bo tam mieli swoje rodziny, 
wielu osiedliło się w Wielkiej Brytanii, inni wybrali Stany Zjednoczone, Kanadę, 
Amerykę Południową, Australię etc. Ci, którzy pozostali w Szwajcarii, nie zapomnieli 
o swoich dziejach ani o swoich kolegach. Poza działalnością w organizacjach nie-
podległościowych, wiele czasu i wysiłku poświęcali upamiętnianiu ich tutaj pobytu, 
urządzając rocznice, wystawy, wydając publikacje czy fundując tablice.
Zawartość: dokumenty działalności, druki informacyjne, katalogi wystaw, fotogra-
fie, korespondencja.

2. Kościuszkowiana
Sygnatura: AHP KOSC
Daty skrajne: 1867-1984
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Tadeusz Kościuszko ur. w 1746 r. w Mereczowszczyźnie, zm. 
w 1817 r. w Solurze, inżynier, wojskowy, patriota, po ukończeniu szkoły kadetów 
w stopniu kapitana wyjechał do Francji, a następnie do Ameryki. Po wielu sukcesach 
na polu fortyfikacji, w wojnie amerykańsko-brytyjskiej, w 1784 r., w stopniu gene-
rała wrócił do kraju. Po wkroczeniu armii carskiej do Polski Kościuszko stanął na 
czele Insurekcji, a po jej upadku zdecydował się na wyjazd do Paryża, a następnie 
do Szwajcarii, gdzie zmarł w 1817 r. 
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Zawartość: obrazy, grafiki, fotografie, karty pocztowe, koperty, druki okoliczno-
ściowe, medale i numizmaty, blankiety telegramów, księgozbiór, etc.

3. Paderewskiana
Sygnatura: AHP PADE
Daty skrajne: 1885-2016
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Ignacy Jana Paderewski ur. w 1860 r. w Kuryłówce, zm. w 1941 
r. w Nowym Jorku, pianista, polityk, dyplomata. Po ukończeniu Instytutu Muzycznego 
w Warszawie wyjechał do Berlina, Paryża i Londynu. Koncertował, komponował, a po 
wybuchu I Wojny Światowej poświęcił dużo swojego czasu na działalność na rzecz 
Polski i Polaków. W 1919 r. został premierem i ministrem spraw zagranicznych w pierw-
szym rządzie niepodległej Polski. W 1922 r. wrócił do koncertowania. Jego sława 
wirtuoza otworzyła mu drzwi wielu wpływowych domów. Osiadł na stałe w Szwaj-
carii, gdzie oddał się również działalności charytatywnej i społecznej. Po wybuchu 
II Wojny Światowej wrócił do polityki, zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie zabiegał o sprawy polskie. Umarł w 1941 r., pochowany na cmenta-
rzu w Arlington. W 1992 r. trumna z jego prochami sprowadzana została do Polski.
Zawartość: pojedyncze listy, fotografie, programy koncertów, wydania nutowe, 
płyty gramofonowe 78 obrotów i rolki do pianina mechanicznego, zapisy filmowe 
z koncertów z lat 30., karty pocztowe, koperty, druki okolicznościowe i ulotne, medale, 
numizmaty, blankiety telegramów, księgozbiór, etc. 
Uwagi: listy Simone Giron i ks. Wacława Tworkowskiego w sprawie Paderewskiego 
w zespole AHP TWOR.
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4. Sienkiewicziana
Sygnatura: AHP SIEN
Daty skrajne: 1867-1984
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Dane biograficzne: Henryk Sienkiewicz ur. w 1846 r. w Woli Okrzejskiej, zm. w 1916 r. 
w Vevey, pisarz, filantrop, patriota, po ukończeniu w 1866 r. gimnazjum, a następnie 
studiów w Szkole Głównej Warszawskiej, wyjechał do Ameryki. Po dwóch latach wrócił 
do Europy i do Polski. W 1894 r. powstały pierwsze rozdziały Quo vadis. W 1905 r. 
Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Po wybuchu I Wojny 
Światowej udał się do Szwajcarii, gdzie w Vevey, wraz z Ignacym Janem Paderew-
skim, założył Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł w 1916 r. 
Jego prochy zostały sprowadzone do Polski w 1924 r.
Zawartość: rękopis artykułu o literaturze polskiej, pojedyncze listy, fotografie, karty 
pocztowe, koperty, druki okolicznościowe, medale i numizmaty, blankiety telegramów, 
księgozbiór, etc.
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5. Zbiór afiszy i plakatów
Sygnatura: AHP PLAK
Daty skrajne: 1939-2017
Rozmiar: 0,70 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: afisze i plakaty polskich wydarzeń kulturalnych, wystaw polonijnych 
w Szwajcarii, koncertów, w tym plakaty wystaw organizowanych przez Fundację AHP.

6. Zbiór dokumentów polskich wydanych w Anglii
Sygnatura: AHP ANGL
Daty skrajne: 1945-1995
Rozmiar: 1 mb
Język: pol., ang.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: materiały o tematyce polskiej wydawane przez różne instytucje, w tym 
rząd RP w Londynie – odezwy, ulotki, wydawnictwa różne itd.

7. Zbiór dokumentów dotyczących Galicji
Sygnatura: AHP GALI
Daty skrajne: 1900-1960
Rozmiar: 0,20 mb
Język: pol., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: dokumenty różne, odezwy drukowane, wydawnictwa, gazety, fotografie.

8. Zbiór dokumentów dotyczących polskich uroczystości kulturalnych  
w Szwajcarii
Sygnatura: AHP MANI
Daty skrajne: 1913-2010
Rozmiar: 3 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: dokumenty dotyczące polskich imprez, uroczystości i spotkań organi-
zowanych na terenie Szwajcarii, zaproszenia na uroczystości, koncerty, wystawy, 
jubileusze, itd.
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9. Zbiór druków ulotnych
Sygnatura: AHP DRUL 
Daty skrajne: 1945-2000
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: druki ulotne o tematyce politycznej, religijnej i kulturalnej obrazujące 
życie Polaków w Szwajcarii.  

10. Zbiór ekslibrisów
Sygnatura: AHP EXLI
Daty skrajne: 1900-2016
Rozmiar: 0,30 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: kolekcja ekslibrisów, w tym zestaw poświęcony postaci Tadeusza Kościuszki.

11. Zbiór falerystyczny
Sygnatura: AHP FALE
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: ok. 100 obiektów
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: medale, odznaczenia i dekoracje polskie i związane z Polską, często 
wraz z dokumentami osób odznaczonych.

12. Zbiór filatelistyczny
Sygnatura: AHP FILA
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: 2 mb
Język: pol., fr., ang.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: znaczki polskie, szwajcarskie i innych krajów, koperty pocztowe z róż-
nych państw, koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), polskie, szwajcarskie, amery-
kańskie i inne.
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13. Zbiór filmów wideo
Sygnatura: AHP VIDE
Daty skrajne: 1985-2000
Rozmiar: ok. 300 kaset
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: kasety z programami, filmami polskimi i dotyczącymi Polski, w tym 
z życia Polonii w Szwajcarii oraz nagrania własne Fundacji AHP.

14. Zbiór fotograficzny
Sygnatura: AHP PHOT
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: ok. 10000 fotografii
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: fotografie dotyczące transportów z pomocą dla Polaków w okresie stanu 
wojennego, organizowanych przez Annę Bugnon, fotografie związane z działalno-
ścią Ambasady RP w Bernie, fotografie żołnierzy internowanych na terenie Węgier, 
fotografie o tematyce wojskowej, wspomnieniowej i religijnej, fotografie i przeźro-
cza dotyczące różnych dziedzin życia Polaków w Szwajcarii, wiele fotografii autor-
stwa Bolesława Edelhajta (Gamma-Paris) etc.
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15. Zbiór ikonograficzny
Sygnatura: AHP IKON
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: ok. 500 obiektów
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: materiały ikonograficzne – grafiki, litografie, akwarele, ryciny dotyczące 
wybitnych Polaków, polskich miejscowości oraz miejsc w Szwajcarii związanych 
z Polską, otrzymane przez Fundację AHP w formie prezentów oraz zakupione 
w antykwariatach.

16. Zbiór kartek i widokówek Ignacego Tomaszewskiego
Sygnatura: AHP TOMA
Daty skrajne: 1895-1925
Rozmiar: ok. 700 kart
Język: fr., niem.
Stan oprac.: karty zdygitalizowano, opracowano, bez inwentarza.
Dane biograficzne: Ignacy Tomaszewski ur. w 1872 r. w Kriewnie koło Poznania, 
fotograf i wydawca kart pocztowych. Od 1900 r. mieszkał w Davos, gdzie otworzył 
sklep i wydawnictwo. Opublikował ponad tysiąc kart obrazujących życie towarzy-
skie, społeczne, sportowe i kulturalne tego miasta. Wyjechał w nieznanym kierunku 
w przeddzień wybuchu I Wojny Światowej.
Zawartość: karty pocztowe wydane przez Tomaszewskiego w Davos otrzymane 
przez Fundację AHP w formie prezentów oraz zakupione w antykwariatach.

17. Zbiór kart pocztowych i widokówek 
Sygnatura: AHP WIDO
Daty skrajne: 1920- 2000
Rozmiar: ok. 2000 kart
Język: pol., fr., niem. i in.
Stan oprac.: karty zdygitalizowano, opracowano, bez inwentarza.
Zawartość: karty pocztowe dotyczące wybitnych Polaków, m.in. Fryderyka Chopina, 
Józefa Mehoffera, Balthusa (Balthasar Kłossowski de Rola) etc., karty pocztowe wydane 
przez organizacje polonijne w Szwajcarii i na świecie, autorów polskich w Szwajcarii, 
widokówki.
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18. Zbiór kartograficzny
Sygnatura: AHP KART
Daty skrajne: XVII-XX w.
Rozmiar: ok. 50 map
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: plany miast, mapy Polski i krajów ościennych.
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19. Zbiór kaset magnetofonowych
Sygnatura: AHP FONO
Daty skrajne: 1980-2000
Rozmiar: ok. 1000 kaset
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: nie opracowano.
Zawartość: kasety dotyczące opozycji demokratycznej w Polsce, zawierające wywiady, 
nagrania koncertów i konferencji, występy polskich artystów i relacje z uroczystości.

20. Zbiór klisz celuloidowych i szklanych
Sygnatura: AHP NEGA
Daty skrajne: 1920-1995
Rozmiar: 1 mb
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: negatywy obrazujące życie Polaków w Szwajcarii w okresie międzywo-
jennym, postacie związane z działalnością Polonii szwajcarskiej i inne niezidentyfi-
kowane klisze celuloidowe cięte i w postaci rolek.

21. Zbiór materiałów dotyczących prezydenta Ignacego Mościckiego
Sygnatura: AHP MOSC
Daty skrajne: 1880-1995
Rozmiar: 0,50 mb
Język: pol., fr.
Stan oprac.: nie opracowano.
Dane biograficzne: Ignacy Mościcki ur. w 1867 r. w Mierzanowie, zm. w 1946 r. 
w Versoix, w latach 1926-1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, chemik, nauko-
wiec, polityk, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego. Od 1897 
r. pracował w laboratoriach Uniwersytetu Fryburgskiego pod kierunkiem prof. Józefa 
Wierusz-Kowalskiego. Profesor Politechniki Lwowskiej, potem Politechniki War-
szawskiej. Od 1939 r. mieszkał na stałe w Szwajcarii.
Zawartość: materiały (kopie, oryginały) zgromadzone przez Fundację AHP w związku 
z organizacją w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej wystawy o Mościckim 
w 1994 r., fotografie z otwarcia wystawy De l’Université de Fribourg à la présidence 
de la Pologne („Z Uniwersytetu Fryburskiego do prezydentury w Polsce”), kaseta wideo 
z filmem z otwarcia ww. wystawy, zaproszenia na uroczystości związane z obcho-
dami rocznicy zgonu Ignacego Mościckiego, teksty referatów i kopie artykułów 
dotyczących Mościckiego, kopie dokumentów osobistych wykonane z archiwaliów 
znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Polsce, fotografie osobiste, 
karty pocztowe.
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22. Zbiór numizmatyczny
Sygnatura: AHP NUMI
Daty skrajne: 1900-2000
Rozmiar: ok. 700 obiektów
Język: pol., fr.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: monety polskie i szwajcarskie.

23. Zbiór Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność”
Sygnatura: AHP SOLI
Daty skrajne: 1976-1990
Rozmiar: 10 mb
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo. Wszystkie karty pocztowe, ulotki, kalendarze, plakaty i afisze, 
znaczki, banknoty i inne materiały ikonograficzne są zdygitalizowane – bez inwen-
tarzy. Wszystkie pozycje książkowe i pisma są umieszczone w części bibliotecznej, 
zakatalogowane.
Dzieje twórcy: ruch społeczno-polityczny, który w 1980 r. przyjął formę związku 
zawodowego jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Powstał 
na przełomie sierpnia i września 1980 r. w związku ze strajkami robotników spowo-
dowanymi złą sytuacją ekonomiczną oraz sposobem sprawowania władzy komu-
nistycznej. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
zdelegalizowany, działał jako opozycja podziemna. Tysiące jego działaczy i zwo-
lenników aresztowano i osadzono w obozach dla internowanych. W końcu lat 80. 
komunistyczne władze zmuszone były do podjęcia rozmów z podziemną opozycją. 
Na przełomie lat 1988-1989 odbyły się obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których 
zawarto porozumienie w sprawie podstawowych kierunków koniecznych reform 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych. Dało to początek przemianom demo-
kratycznym w Polsce i upadkowi komunizmu w Europie Wschodniej. Po ponownej 
legalizacji w kwietniu 1989 r. stał się wyłącznie związkiem zawodowym walczącym 
o prawa ekonomiczne.
Zawartość: materiały dotyczące działalności, m.in. deklaracje komitetów, wydawane 
materiały, ulotki, odezwy, cegiełki, monety i banknoty, znaczki pocztowe, medale, 
odznaczenia, wpinki wydane przez NSZZ „Solidarność” i jej dotyczące, karty pocztowe 
z obozów internowania, plakaty i afisze, kalendarze, ulotki, materiały ikonograficzne, 
fotografie, negatywy celuloidowe, flagi, transparenty, proporce, przedmioty z logo 
NSZZ „Solidarność”, filmy video wydane przez oficynę NOWA, kasety magnetofo-
nowe wydawane przez NSZZ „Solidarność”, kasety magnetofonowe wydawane przez 
inne oficyny niezależne, materiały dotyczące instytucji i organizacji szwajcarskich 
solidaryzujących się z tym ruchem społecznym w Polsce.
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24. Zbiór nekrologów
Sygnatura: AHP NEKR
Daty skrajne: 1920-2017
Rozmiar: 0,10 mb
Język: pol., fr., niem.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: nekrologi, w tym nekrologi prasowe Polaków związanych ze Szwajcarią, 
Szwajcarów działających na rzecz Polski.

25. Zbiór wpinek
Sygnatura: AHP ZNAC
Daty skrajne: 1980-1989
Rozmiar: ok. 1000 obiektów
Język: pol.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: kolekcja zawiera wpinki o tematyce solidarnościowej, religijnej i patrio-
tycznej.

26. Zbiór wycinków prasowych
Sygnatura: AHP WyCI
Daty skrajne: 1890-2017
Rozmiar: 25 mb
Język: pol., fr., niem., wł., ang.
Stan oprac.: częściowo.
Zawartość: wycinki prasowe i gazety o tematyce polskiej w układzie według 
grup osobowo-rzeczowych: Alfons Bronarski, Ludwik Bronarski, Fryderyk Chopin, 
Zygmunt Estreicher, Claudio Fedrigo, Sonia Graf, Jan Paweł II, Wojciech Jaruzelski, 
Zofia Kossak, Aleksander Kwaśniewski, Jan Modzelewski, Józef Mehoffer, Gabriel 
Narutowicz, Henryk Opieński, Józef Piłsudski, Janusz Rakowski, Henryk Sienkiewicz, 
Jacek Sygnarski, Mieczysław Taube, Lech Wałęsa, Davos, Filozofia, Fundacja AHP, 
Gospodarka, Historia – ogólnie, Historia – I Wojna Światowa, Historia przed 1939 r., 
Historia – II Wojna Światowa, Historia po 1945 r., Internowani – wystawy, Katyń, 
Kraków, Literatura, Mościcki – wystawy, Muzeum Kościuszki w Solurze, Muzeum 
w Rapperswilu, Neuchâtel, Pisarze – biografie, Politycy, Polityka przed 1945 r., Polityka 
po 1945 r., Polska, Polska-Bazylea, Polska-Lozanna, Polska-Genewa, Religia, Rozrywka, 
Société Paderewski, Solidarność, Stryjeński, Sztuka-film, Sztuka – malarstwo, Sztuka – 
muzyka, Sztuka – ogólne, Szwajcaria – Polska, Szwajcaria romańska – wystawy, 
Szwajcarzy w Polsce, Turystyka, Uni-Berno Instytut Europy Wschodniej, Uni Fryburg 
Instytut Europy Wschodniej, Żydzi – i wiele innych.
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Akwarela Karola Maszkowskiego
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2. Biblioteka

Biblioteka Fundacji AHP istnieje od 1997 roku, ale dopiero w 1999 roku, na mocy 
umowy podpisanej z Biblioteką Kantonalną i Uniwersytecką (BCU) we Fryburgu, jej 
zbiory zaczęły być katalogowane w systemie Virtua, a tym samym włączone do 
sieci bibliotek Szwajcarii Romańskiej (RERO) i konsultowane na całym świecie. 

Biblioteka fundacyjna nie ma własnego pomieszczenia, a jej są zbiory przechowywane 
w magazynach BCU i wypożyczane zgodnie z jej regulaminem. Wszystkie potrzebne 
informacje (w języku francuskim i niemieckim) na temat zbiorów i zasad wypożycza-
nia znajdują się na stronie internetowej: http://www.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=995

Biblioteka liczy obecnie ok. 80 tys. woluminów, z tego blisko 45 tys. jest opracowana 
i udostępniona czytelnikom. Kolekcja zawiera przede wszystkim wydania emigra-
cyjne (wydawnictwa kulturalno-polityczne polskiej diaspory) i inne tzw. polonika, 
czyli książki o autorze, języku lub też temacie polskim, wydane za granicą. W tym 
dziale ważne miejsce zajmują pozycje opracowane i wydrukowane przez polskich 
żołnierzy internowanych w Szwajcarii, wydawnictwa Armii Polskiej na Wschodzie, 
tzw. jerozolimskie, książki wydane przez 2 Korpus Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, 
wczesne wydania Instytutu Literackiego itd. W bibliotece można również znaleźć 
wiele pozycji dotyczących literatury, historii, filozofii, kultury i sztuki polskiej, które 
ukazały się w Polsce. 

Bogaty jest dział czasopism, szczególnie jeśli chodzi o tytuły pism wydanych przez 
Polaków na terenie Szwajcarii. Posiadamy także wiele pozycji z czasopiśmiennictwa 
polskiego i światowego, w tym rzadkie pozycje wydane przez Polaków internowanych 
w Szwajcarii. Wszystkie czasopisma są dostępne wyłącznie w siedzibie biblioteki 
(Beauregard). 

Specjalną część zbioru stanowi kolekcja drugoobiegowa. Zawiera ogromną ilość 
książek i broszur, a także czasopism, tak solidarnościowych, jak wydawanych przez 
opozycję niepodległościową. Jest ona w całości skatalogowana i stale uzupełniana. 

Ciekawym elementem są zbiory audio i wideo przechowywane na oryginalnych 
nośnikach, takich jak kasety audio i VHS, natomiast udostępniane i wypożyczane 
na nośnikach CD i DVD.

Wyszukiwarka internetowa katalogu umożliwia odnalezienie, zlokalizowanie, spraw-
dzenie dostępności, a także zamówienie egzemplarza. Wypożyczanie odbywa się 
na zasadach ustalonych przez BCU.

Dostęp do katalogu: catalogue du Réseau fribourgeois
Wypożyczalnia: http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=985  
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Dostęp do zbiorów jeszcze nieopracowanych, względnie opracowanych, przewidzia-
nych do czytania tylko na miejscu, jest możliwy poprzez kontakt z bibliotekarzem. 
Po wcześniejszym ustaleniu terminu można też zwiedzać bibliotekę Fundacji AHP.

Kontakt z bibliotekarzem: 
Jacek Sygnarski
sygnarski@gmail.com
tel. (0041) 79 821 20 40 
lub (0041) 26 322 33 54 (wieczorem)

Zbiory biblioteczne w magazynach BCU-Beauregard
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3. Ekspozycja stała 

Wraz z przekazywanymi do Fundacji spuściznami i archiwami prywatnymi nasi dar-
czyńcy ofiarowywali nam różnego rodzaju pamiątkowe obiekty i przedmioty oraz 
dowody swojej materialnej działalności czy twórczości. Ponieważ w żaden sposób 
tego rodzaju artefakty nie mieściły się w formule archiwum, stworzyliśmy z nich 
tzw. ekspozycję stałą w celu udostępnienia ich jak najszerszemu gronu osób. Jest 
to w zasadzie obowiązkowe miejsce, z którym zapoznają się nasi goście i odwie-
dzający Fundację. 

W dwóch pomieszczeniach posiadamy trzy ekspozycje. W sali im. Marii i Janusza 
Rakowskich umieściliśmy największą, poświęconą polskim żołnierzom 2. Dywizji Strzel-
ców Pieszych internowanym w Szwajcarii. Można tam oglądać mundury, hełmy, 
broń, wydawnictwa, wyroby artystyczne, laski, ołtarze polowe, tablice pamiątkowe 
i inne wyroby ofiarowywane przyjaciołom Szwajcarom.

Ekspozycja poświęcona żołnierzom internowanym

W sali „Espace Cercle Kultura” ulokowaliśmy dwie zupełnie różne wystawy. Pierwsza 
jest poświęcona pracom Jacka Stryjeńskiego. Prezentujemy na niej oryginalne pro-
jekty w formie kartonów, na bazie których wykonane zostały witraże w genewskich 
kościołach św. Teresy i św. Franciszka. Obok można zobaczyć makiety tzw. „żela-
znej kurtyny” i sufitu, które wygrały międzynarodowy konkurs zorganizowany przez 
Teatr Wielki (Operę) w Genewie. Vis à vis podziwiać można ogromny teatr mario-
netek z lalkami przygotowanymi do sztuki Pieśń o Rolandzie oraz linoryty.
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Jacek Stryjeński, teatr marionetekJacek Stryjeński, makieta żelaznej kurtyny  
Teatru Wielkiego w Genewie

Druga z prezentowanych wystaw poświęcona jest Instytutowi Literackiemu i jego 
bohaterom. Na tle słynnego rysunku Józefa Czapskiego, ilustrującego willę w 
Maisons-Laffitte, znajdują się fotografie jej „mieszkańców”. Obok wisi kilka zdjęć 
autorów i gości odwiedzających Instytut. W środku tego „instytutowego zaułka” 
stoją jeszcze trzy regały, na których umieszczono wyniki pracy podparyskich twór-
ców: pisma „Zeszyty Historyczne” i „Kultura” oraz wydawnictwa Biblioteki Kultury, 
jak również książki o Jerzym Giedroyciu i Instytucie Literackim.

Kolekcja dzwonkówEkspozycja poświęcona paryskiej Kulturze

Nieoczekiwanie dla nas samych, od kilku lat, tworzy się również ekspozycja o zupeł-
nie innym charakterze, składająca się obecnie z blisko tysiąca dzwonków, zarówno 
użytkowych, jak i ozdobnych i pamiątkowych, o dużych walorach estetycznych i 
akustycznych. Zapoczątkowała ją nasza wielka przyjaciółka Wanda Brysz, która wraz 
z dokumentami Pro Polonii i książkami przekazała nam również swoją rodzinną 
kolekcję dzwonków.

JOLANTA LEŚNIEWSKA, JACEK SyGNARSKI



XI. Perspektywy

Staraliśmy się szczegółowo i wyczerpująco opowiedzieć o Fundacji „Archivum 
Helveto-Polonicum” we Fryburgu, instytucji naukowej, wspieranej przez inne ważne 
dla kultury i nauki ośrodki w Szwajcarii i w Polsce.

Wszystkie zawarte tu wiadomości przedstawiają zarówno historię powstania Fundacji, 
jak i sprawy bieżące, najbardziej aktualne. Chcieliśmy w ten sposób poinformować 
wszystkich zainteresowanych o obecnych działaniach, stanie kolekcji i osobach zaan-
gażowanych w prace Fundacji.

Wszystkim zaś, którzy dzięki tej broszurze zetkną się z Fundacją po raz pierwszy, 
chcemy dać powód do jej poznania, odwiedzenia i polubienia. Ponieważ jest to 
instytucja dotycząca tak Szwajcarii, jak i Polski, z radością powitamy każdego, kogo 
zaciekawią nasze relacje. 

W Szwajcarii mieszka wielu Polaków, którzy od lat z zaangażowaniem uczestniczą 
w życiu emigracji i tworzą jej obraz. Nierzadko więc posiadają dokumenty odzwiercie-
dlające jej historie. Polskość jest elementem łączącym Polaków na ziemi Helwetów. 
Dlatego dobrze byłoby, gdyby każde świadectwo tych polsko-szwajcarskich relacji 
znalazło miejsce w instytucjach, gdzie przyszli badacze mogliby odnajdywać i opisy-
wać dowody naszej złożonej przeszłości. Tak właśnie swoje zadanie rozumie Fundacja 
„Archivum Helveto-Polonicum”: zgodnie z jej priorytetowym założeniem gromadzi, 
opracowuje, udostępnia zbiory i w ten sposób upamiętnia nasze losy.

Pozostawiamy więc Państwa z tymi okruchami naszej historii, mając nadzieję na 
wsparcie naszej działalności i wszelką pomoc w uzupełnianiu fundacyjnych kolekcji.

BEATA KUłAK, JACEK SyGNARSKI
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Xii. nasze dane

Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”
Grand-Places 16
1700 Fribourg
Suisse

www.fondationahp.ch
e-mail: fondationahp@gmail.com

Prezes: 
Jacek Sygnarski
Tel. (+41) (0)26 322 33 54 (wieczorem)
Tel. kom. (+41) (0)79 821 20 40

Konta bankowe Fundacji AHP:

Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest
1752 Villars-sur-Glâne (Suisse)
Compte 151343.54 - CB 80159
IBAN CH18 8015 9000 0151 3435 4
BIC/Swift: RAIFCH22
………………
Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg (Suisse)
Compte 17-49-3
IBAN CH27 0076 8250 1214 1860 2
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Towarzystwo Przyjaciół Fundacji 
„Archivum Helveto-Polonicum”
Grand-Places 16
CH-1700 Fribourg
Suisse

www.amisfondationahp.ch
e-mail: cox@websud.ch

Prezes: 
Francis Corpataux
Tel. kom. (+41) (0)79 230 27 46

Konto bankowe Towarzystwa Przyjaciół Fundacji AHP:

Banque cantonale de Fribourg
1701 Fribourg (Suisse)
Compte 25 01 089.402-00 - CB 768
IBAN: CH 88 0076 8250 1089 4020 0




