ZBIÓR
INTERNOWANI
Pamiątki - ślady
po internowanych
[Działalność Jerzego Ruckiego]
III – 1/2

Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Rapperswil 2017

Strona 1 z 36

Miejsca pamięci (Polskie ślady internowania w Szwajcarii)
SPIS TREŚCI:

1. Alp Grüeb i Oberiberg k. Einsleden
2. Alpnach (Obwalden)
3. Altbueron /Altbüron (Luzern/Lucerna)
4. Altdorf (Uri)
5. Arbon/Bleiche-Arbon (Thurgau/Turgowia)
6. Astano (Ticino)
7. Ausserglass (Graubünden/Gryzonia)
8. Baden (Aargau/Argowia)
9. Bellikon (Aargau/Argowia)
10. Bellinzona (Ticino)
11. Bergdietikon (Aarau/Argowia)
12. Beromünster (Luzern/Lucerna)
13. Bern (Bern/Berno)
14. Bollodingen (Bern/Berno)
15. Bourguillon (Freiburg/Fryburg)
16. Buechmoos – Heldswill (St. Gallen)
17. Burgdorf/Berthoud (Bern/Berno)
17a. Büren an der Aare (Bern/Berno) (1-22)
18. Cademario (Ticinio)
19. Charmey (Freiburg/Fryburg)
20. Châteaux d’Oex (Vaud)
21. Churwalden/Parpan (Graubünden/Gryzonia)
22. Claro (Ticino)
23. Collombey (Valais)
24. Cortaillod (Neuchâtel)
25. Cudrefin (Vaud)
26. Dallenwil/Aecherli Pass (Nidwalden)
27. Dättwil (Aarau/Argowia)
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28. Domat/Ems (Graubünden/Graubunden)
29. Elgg/Winword (Zürich)
30. Enges (Neuchâtel)
31. Falera/Feldis (Graubünden/Gryzonia)
32. Freiburg/Fryburg (Freiburg/Fryburg)
33. Gebenstorf (Aarau/Argowia)
34. Genéve/Genewa (Genéve/Genewa)
35. Giswil/Grossteil (Obwalden)
36. Giubasco (Ticino)
37. Glaubenberg/Aecherli – Pass (Obwalden)
38. Gnosca (Ticino)
39.Göschenen (Uri)
40. Granges (Valais)
41. Grossalp/Safiental (Graubünden/Gryzonia)
42. Hedingen (Zürich)
43. Hemmiken/Junkerschloss (Aargau/Argowia)
44. Horweli Alp/ k. Alp Aelggäu (Obwalden)
45. Husemerseelein (Zürich)
46. Hutwill (Bern/Berno)
47. Ibergeregg/Oberiberg (Schwyz)
48. Kappelen k. Lyss/Aarberg (Bern/Berno)
49. Kerzers (Bern/Berno)
50. Klosters (Graubünden/Gryzonia)
51. Kloten (Zürich)
52. Leysin /Friedhof (Vaud)
53. Ligniéres/St. Blaise (Neuchâtel)
54. Linescio (Ticino)
55. Linthal (Glarus)
56. Locarno (Ticino)
57. Lomnis (Thurgau)
58. Losone (Ticino)
59. Lausanne/Lozanna (Vaud)
60. Madiswil (Bern/Berno)
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61. Maggia (Ticino)
62. Marin (Neuchâtel)
63. Marly (Freiburg/Fryburg)
64. Marsens (Freiburg/Fryburg)
65. Matzingen (Thurgau)
66. Melchnau (Bern/Berno)
67. Näfels (Glarus)
68. Niederbüren (Sankt Gallen)
69. Niederweningen (Zürich)
70. Oberboetzberg (Aargau)
71. Oberurnen (Glarus)
72. Pfaffnau (Luzern/Lucerna)
73. Pfyn (Thurgau)
74. Realta (Graubünden/Gryzonia)
75. Rickenbach - Gelterkinden (Basel/Bazylea)
76. Roethenbach (Bern/Berno)
77. Rohrbach (Bern/Berno)
78. Rueun - Ruis (Graubünden/Gryzonia)
79. Rugell (Liechtenstein)
80.Sachseln (Obwalden)
81. Safien (Graubünden/Gryzonia)
82. Saint Blaise (Neuchâtel)
83. Sankt Gallen (Sankt Gallen)
84. Saint Peter (Graubünden/Gryzonia)
85. Sattelpass (Obwalden)
86. Says (Graubünden/Gryzonia)
87. Spreitenbach / Egelsee / Bergdietikon (Aargau)
88. Sumiswald (Bern/Berno)
89. Sustenstrasse (Bern/Berno / Uri)
90. Täuffelen (Bern/Berno)
91. Tavanasa/Ilanz (Graubünden/Gryzonia)
92. Thalheim (Aargau)
93. Tomuel-Pass (GR)
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94. Uetliberg (Zürich)
95. Vals (Graubünden)
96. Verrières (Nèuchatel)
97. Villarlod (Freiburg)
98. Villingen (Aargau)
99. Wängi (Thurgau)
100.Wauwilermoos (Luzern)
101.Wetzikon (Zürich)
102.Winterthur (Zürich)
103.Zuchwil (Solothurn)
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1. Alp Grüeb i Oberiberg k. Einsleden
- fotografie z uroczystości odsłonięcia pomnika w Alp Grüeb w dniu 07-03-1997;
- fotografie z uroczystości w Oberibergu z dnia 04-07-1997;
- organizacja i plany przebiegu uroczystości, listy uczestników;
- korespondencja przychodząca;
- artykuły prasowe i kopie artykułów:
Schuler Josef, Schönbächler Martin, Vom Wägital ins Sihltal, Bote der March und Höfe,
1991, Nr 149. Facchin Bruno, Polnische Internierte bauten Ibergereggstrasse, Bote der
Urßchweiz, [04-07]1997., [autor, rok nieznany] Heimat und Ehrerbietung, Einsiedler
Unzeiger, [04-07]1997.
1997 [1939-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, zdjęcia - 13 szt.,
negatywy kolor. – 9 szt. stron 38.
2. Alpnach (Obwalden)
- fotografie dokumentujące efekty prac internowanych i pamiątki po nich;
- korespondencja przchodząca i wychodząca;
- karty - potwierdzenia obecności na uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej
w dniu 25-06-1997; kopia mapy okolicy St-Imier;
- kopie artykułów: Durrer Urs, Rund 40 junge Fronarbeiter sanierten die historische
Polen-Passstrasse oberhalb Wängen, Obwaldner Wochenblatt,1995, Nr 32, [autor, tytuł
czasopisma, rokn, numer nieznane] Der historische Polenweg oberhalb Wängen, Von
Maya Kündig, Auch Internierte waren in unserem Gasthaus willkomen, [czasopismo,
rok, numer nieznane] ; pocztówki z Alpnach.
1997 [1943 - 1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, , zdjęcia - 42 szt.,
negatywy kolor. - 9 szt, stron 118.
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3. Altbueron /Altbüron (Luzern/Lucerna)
- karta informacyjna,
- kopia artykułu: [autor, tytuł czasopisma, rok, numer nieznane] Altbüron: Erinnerung
an polnische Internierte.
[1940], druk, mps, j. polski, j. niemiecki, pozycje zdublowane -2, stron 4.
4. Altdorf (Uri)
- Fotografia z lat 1942/1943,
- notatka prasowa : [autor, numer nieznany], Dokumentation in Bildern, LNN, [0906]]1994,
- karta pocztowa z Berna,
- korespondencja przychodząca Teresa Sandoz – Romanowska
1994-1999 [1942-1943], druk, rkps, j. niemiecki, stron 3.
5. Arbon/Bleiche-Arbon (Thurgau/Turgowia)
- Kserokopie fotografii z wykopalisk archeologicznych, prowadzonych przy udziale
polskich internowanych z oddziału porucznika Henryka Dawida, rzut poziomy
obrazujący dokonane wykopy – plan.
j. niemiecki, druk,, kserokopie, kopie tablic – rzut poziomy, stron 9.
6. Astano (Ticino)
- Fotografie tablicy upamiętniającej budowę drogi przez internowanych, korespondencja
przychodząca.
1994-1995 [1943-1944], j polski, j. włoski, fotografia kolor. – 2 szt., stron 6.
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7. Ausserglass (Graubünden/Gryzonia)
- Fotografia kolorowa - inskrypcja na drewnianej ścianie.
1998 [1941], j. niemiecki, stron 2, fotografia kolor. - 2 szt.
8. Baden (Aargau/Argowia)
- Korespondencja przychodząca, korespondencja przychodząca i wychodząca;
- artykuł: [sda], Lagerleben mit dem Fotoaparat für die Nachwelt dokumentiert, Neue
Mittelland Zeitung,[01-05]1999.
1995-1999 [1942-1945], j. niemiecki, stron 9.
9. Bellikon (Aargau/Argowia)
- Fotografie kamienia pamiątkowego przy drodze Bellikon – Hasenberg;
- korespondencja przychodząca i wychodząca; zaproszenie na uroczystość na
Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zürich) w dniu 13-03-1998;
- kopia opracowania: Drack Walter, Die Römische villa rustica von Bellikon – Aargau,
1943;
1994-1998 [1940-1945], j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor. – 2 szt., stron 19.
10. Bellinzona (Ticino)
- Fotografia czarno-biała z VII 1941 – kan. Stanisław Biliński.;
- korespondencja przychodząca, korespondencja wychodząca; notatki.
1996 [1941-1942], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia czarno - biała – 1 szt.,
stron 8.
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11. Bergdietikon (Aarau/Argowia)
- Fotografia pamiątkowej płyty kamiennej w okolicach Bellikon;
- broszura dot. przepisów ochrony i wykorzystania obszaru Egelsee;
- karta pocztowa z miejscowości Bergdietikon;
- korespondencja przychodząca i wychodząca; materiały informacyjne z gminy.
1995 [1940-1941], druk, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki,
fotografia kolor. – 1 szt., stron 19.
12. Beromünster (Luzern/Lucerna)
- Wydruk z publikacji naukowej,
- wzmianka o przedmiotach o wartości historycznej odnalezionych przez polskich
internowanych - Unbekannte Schweiz. Zentralschweiz.
[1940-1945], j. polski, j. niemiecki, druk, mps, stron 3.
13. Bern (Bern/Berno)
- Biuletyn Parafialny Katolickiej Misji Polskiej w Szwajcarii, 1990, Nr 8.
1990, j. polski, druk, mps, stron 6.
14. Bollodingen (Bern/Berno)
- Fotografie obiektów upamiętniających dokonania internowanych, oraz
przedstawiające uroczystości z ich udziałem,
- przedruk artykułu z czasopisma Nasza Gazetka.
1989-1997 [1940] j. polski, j. niemiecki, mps, rkps, fotografie czarno – białe-10 szt.,
fotografie kolor. – 5 szt., stron 30.
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15. Bourguillon (Freiburg/Fryburg)
- Notatka informacyjna o grobach Polaków.
1995, rkps, j. niemiecki, stron 2.
16. Buechmoos – Heldswill (St. Gallen)
- Korespondencja przychodząca;
- nota historyczna;
- fotografie kolorowe miejsca, w którym usytuowana jest tablica - pamiątka po
internowanych,
- mapa topograficzna okolicy Bischofszell.
2000 [1941-1943], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografie kolor. – 6 szt., stron 12.
17. Burgdorf/Berthoud (Bern/Berno)
- Notatka informacyjna,
- wydruk fotografii tablicy - ryngrafu poświęconej Matce Boskiej Królowej Polski, w
związku z obecnością w Burgdorf/Berthoud żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych,
- korespondencja wchodząca i wychodząca.
2009 [1944], druk, j. polski, j. francuski, stron 4.
17a. Büren an der Aare (Bern/Berno) (1-22)
Büren bei Oberdorf (Nidwalden) (23-66)
-

(1-22) Fotografia polskich internowanych, baraku, szpitala i szwajcarskiego
wartownika;

-

korespondencja wchodząca;

-

kopia mapki topograficznej okolicy Büren an der Aare;
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-

materiały dotyczące polityki władz szwajcarskich wobec zbiegów z innych
krajów w okresie 1939-1946;

-

kopia artykułu prasowego: [autor nieznany],

-

kopie artykułów: [autor nieznany] Byłem w Büren, Goniec Obozow, 1941, Nr 6;
Byland Urs, Es gibt eine Katastrophe, Bieler Tagblatt,1999, [numer nieznany];
Rauber Hermann, Nicht die Zeit für „Was hattisch gärn?”,[tytuł i numer
czasopisma nieznany], 1999; Meier Jörg, Due unerfüllte Sehnsucht nach America,
[tytuł i numer czasopisma nieznany], 1999;

-

teksty przemówienia Jerzego Ruckiego z 21-10-1999.

1995-2000 [1941], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografie czarno biała – 1 szt,
stron 22.
- (23-66) Notatki – dane teleadresowe, korespondencja przychodząca,
- kopie i artykuły prasowe: Christen Emil, Die „Polenstrasse” in Büren erinnert an die
Zeit des Zweiten Weltkriegs, Obwaldner Zeitung Nidwaldner Zeitung, 1995, Nr 103;
Wuhrmann Beat, Hoher Besuch und Enthüllung in Büren, Obwaldner Zeitung Nidwaldner
Zeitung, ],[10-10] 1998, [numer nieznany]; Christen Beat, Die Bürer Polenstrasse – ein
Weg der Freundschaft, Neue Nidwalden Zeitung,[ rok, numer nieznane]; mm, Goniec
Obozowy [rok nieznany], Nr 14(94); Baltensperger Marianne, Christen Gabriela,
Mehranbau ist Landesverteidigung, Nidwalden Zeitung, Nr 117, 1995; Gröbli Roland,
Bossard Mirjam, Trüssel Thomas Polnishes Interniertenlager (42-43) [dot. obozu
internowania w Ennetmoos].
1995-1998 [1940-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor.- 12 , stron 44.
18. Cademario (Ticinio)
- Fotografia - Jasełka Polskie [1943],
- fotografie żołnierzy polskich z ludnością miejscową,
- kopia fragmentu artykułu poruszającego wątek obecności Polskich internowanych i
pozostawionych po nich śladach [autor i tytuł nieznane].
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1996 [1943-1944] druk, rkps, j. polski, j. włoski, fotografia czarno – biała – 10 szt.,
fotografia kolor. – 2, stron 21.
19. Charmey (Freiburg/Fryburg)
- Fotografie upamiętniające uroczystość w Charmey z dnia 18-07-1998;
- fotografie baraków w Tunahaus i Grossalp,
- korespondencja wchodząca,
- kopia artykułu: Michael Peter, Polnische Gedenkfeier im Safiental, Walser Mitteilungen
vereinigung, 1998, Nr 38, str 37-39;
- notatka dot. obecności polskich internowanych Ticino.
1998 [1942], druk, rkps, j. polski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, fotografia czarno –
biała – 2 szt. fotografie kolor. – 10 szt., stron 30.
20. Châteaux d’Oex (Vaud)
- Korespondencja przchodząca, fotografia tablicy upamiętniającej dokonania polskich
internowanych.
1995-1997 [1940-1945], druk, rkps, j. francuski, zdjęcia kolor. – 1 szt., stron 5.
21. Churwalden/Parpan (Graubünden/Gryzonia)
- Korespondencja wchodząca.
1995-1996, druk, rkps, j. niemiecki, stron 4.
22. Claro (Ticino)
- Karta informacyjna, wydruk – zestawienie informacji dot. miejscowości i jednostki
administracyjnej Claro.
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1989, druk, mps, j. polski, j. włoski, stron 2.
23. Collombey (Valais)
- Karta informacyjna.
[1940],druk, mps, j. polski, stron 1.
24. Cortaillod (Neuchâtel)
- Fotografie kamienia z herbem Polski i herbami gmin na terenie których przebywali
internowani,
- kopie zdjęć z życia internowanych, kopia artykułu: Perrant Francis, En 41-42 les
Polonais étaient parmi nous, Cortaillod Rétro, [rok, numer nieznane].
1994 [1940-1942] druk, rkps, j. polski, j. francuski, fotografia czarno-biała - 2 szt,
fotografia kolor. – 6 szt., stron 17.
25. Cudrefin (Vaud)
- Notka informacyjna.
[1940], Mps,j. polski, stron 1.
26. Dallenwil/Aecherli Pass (Nidwalden)
- Fotografie z uroczystości upamiętniającej obecność i dokonania internowanych;
notatki, program spotkania z 16-07-1997 r.,
- korespondencja wchodząca i wychodząca, kopie artykułów: [„korespondent N”], Z
życia obozów, Goniec Obozowy, 19/20 (75/6); [autor nieznany], Erinnerung an
Internierte, Neue Nidwaldner Zeitung, 1997, Nr 224; [autor, czasopismo i data
nieznane], Polenstrasse Wiesenberg.
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1995 - 1998 [1943], druk, rkps, j, polski, j, niemiecki, fotografie kolor. – 20 szt., stron 50.
27. Dättwil (Aarau/Argowia)
- Kopie opracowania : [Żaba T.?] Uniformierte Täfern-Gäste während der
Grenzbesetzung 1939-1945, Täfern bei Dattwil, 1994, str: 32-37
1994-1995 [1939-1945], druk, rkps, stron 12.
28. Domat/Ems (Graubünden/Graubunden)
- Fotografie z uroczystości upamiętniających obecność i osiągnięcia internowanych z
dnia 12-10-1996,
- streszczenia zawartości artykułów: Goniec Obozowy [wrzesień i październik] 1944,
- korespondencja przychodząca i wychodząca; plan przebiegu uroczystości z 12-101996;
- notatki dotyczące obecności Polaków w regionie Graubünden.
1996 [1940-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor. -23 szt., stron 43.
29. Elgg/Winword (Zürich)
- Korespondencja przychodząca, korespondencja wychodząca.
1992, druk, j niemiecki, stron 2.
30. Enges (Neuchâtel)
- Fotografie z uroczystości upamiętniającej obecność i dokonania internowanych;
- fotografie kapliczki odnowionej przez żołnierzy internowanych w obozach Lordel i
Marin w 1943;
- kopie artykułów: [autor nieznany], Saint – Blaise et sa region pendant la guerre 1939 –
1945, Le Gouvernail, 1977, Nr 2; [autor nieznany], Na Święcie Żołnierza w Lordell, Goniec
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Obozowy, Nr 17(73); Fête des soldates à Lordel [tłumaczenie na język francuski]; Radja
Ivan, Soldats polonais. Enges perpétue le souvenir, L’impertial, [05-05]1997,
- kopie opracowań: Vionnet Roger, Historique de la Chapelle d’Enges, 1984; [autor
nieznany], Les internes polonais dans le secteur „Seeland”; materiały administracyjne dot.
renowacji kaplicy w Enges;
- korespondencja przychodząca i wychodząca; notatki i treść przemówienia Jerzego
Ruckiego; negatywy.
1997 [1939-1977], j. polski, j. francuski, j. niemiecki, fotografie kolor – 50 szt., negatywy
– 63 szt. , strony zdublowane 19, Stron 161.
31. Falera/Feldis (Graubünden/Gryzonia)
- Fotografie upamiętniające dokonania internowanych.
1991 [1940-1945], j. niemiecki, fotografie kolor. – 4 szt, stron 10.
32. Freiburg/Fryburg (Freiburg/Fryburg)
- Fotografia tablicy upamiętniającej polskich studentów na uniwersytecie we Fryburgu,
wywodzących się spośród internowanych.
1995 [1940-1945], mps, j. polski, fotografia kolor. 1 szt., stron 3.
33. Gebenstorf (Aarau/Argowia)
-

Kopie artykułów: Zaba Tadeusz, Als polnische Internierte auf den Feldern der
Region Baden arbeiten…, oraz [autor nieznany], Solidarität mit den Notleidenden
des Weltkriegs im unserer Region, Badener Tagblatt-Region Baden Wettingen,
1990, Nr 3; [autor nieznany], Solidarität mit den Verfolgten, Badener TagblattRegion Baden Wettingen, 1988; [autor, tytuł czasopisma, rok nieznane], Die
Gemeinde Gebenstorf erweiterte ihren Friedhof; notatka: Żołnierz-artysta:
Stanisław Stryczek,
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-

korespondencja wchodząca i wychodząca,

-

notatki.

1990-1996 [1940-1945], druk, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, płyta CD, fotografia
kolor. – szt, stron 22.
34. Genéve/Genewa (Genéve/Genewa)
- Notatki, wycinki dot. śladów polskich i polonicach w okolicach Genewy.
Druk, mps, rkps, stron 4.
35. Giswil/Grossteil (Obwalden)
-

Fotografie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej;

-

fotografie kolorowe prezentujące przygotowania i uroczystość odsłonięcia
kamienia pamiątkowego;

-

Raport z tworzenia polskiej kaplicy;

-

korespondencja wchodząca i wychodząca; dane teleadresowe;

-

notatki historyczne dotyczące istnienie Polskiego Obozu Licealnego;

-

projekt przemówienia Jerzego Ruckiego;

-

artykuły prasowe, kopie: [autor numer nieznane], Erinnerung an die
Internierung, Die Heimat, 1986; Abk., Asylanten gedenken der Internierten,
Luzerner/Zuger/Nidwaldner Tagblatt, 1986, [numer nieznany]; Die Polen
erinnern sich gut der Internierung in der Schweiz, LNN, 1986, Nr 260; A.A., 50
Jahre Polenkapelle [tytuł czasopisma, rocznik i numer nieznane]; Choliński
Andrzej, Kapliczka polska w Grossteil, Nasza Gazetka, 1986,

Nr 7(110);

[autor i numer czasopisma nieznane]Ars et mices, Saluioni Sa,1995; M.M.,
Wegzeichen für die polnischen Strassenbauer, Neue Luzerner Zeitung, 1996, Nr
190; Markierung der Polen-Wege und Strassen beginnt in Obwalden, Anzeiger
Obwalden, 1996, Nr 32/33/34.
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1986-1999 [1940-1945], druk ,mps, rkps; j. polski, j. niemiecki, j. włoski; negatywy,
płyta CD, fotografia czarno-biała 10 szt., fotografia kolor - 58., negatywy – 28 szt., stron
156.
36. Giubasco (Ticino)
- Fotografie dokumentujące obecność internowanych, oraz ich pracę, korespondencja
przychodząca.
1994 [1941], rkps, j. niemiecki, fotografia cz. – b. – 12 szt., stron 18.
37. Glaubenberg/Aecherli – Pass (Obwalden)
- Fotografie z uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy,
- korespondencja przychodząca i wychodząca; treść modlitwy towarzyszącej ceremonii
poświęcenia pomnika,
1995-1997 [1940-1945], fotografia kolor. - 12 szt., negatywy – 21 szt., stron 33.
38. Gnosca (Ticino)
- Notka historyczna – karta informacyjna
1989, mps, stron 1.
39. Göschenen (Uri)
- Kopia notatki dotycząca ozdobnej skrzyni przekazanej przez internowanych oficerowi
szwajcarskiemu Bucher’owi, fotografie skrzyni,
- fotografia rodziny Waltera Buchera z rodziną,
- fotografie obrazujące życie internowanych
1981, druk, rkps, stron, j. polski, j. angielski, stron 14.
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40. Granges (Valais)
- Notka historyczna – karta informacyjna.
Mps ,j. polski, stron 1.
41. Grossalp/Safiental (Graubünden/Gryzonia)
- Notatka informacyjna,
- fotografie dokumentujące pracę i obecność żołnierzy w obozie;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- artykuł: LB , Das singfreudige Meitli von dazumal, Engadiner Post, [14-02]1989, [numer
nieznany]; Töndala. Lokalzeitung für Safien, Tenna, Valendas, Versam, 1988, Nr. 110-113.
1988-1989 [1940-1945], druk, rkps,j. polski, j. niemiecki, strony zdublowane -25,
stron 116.
42. Hedingen (Zürich)
- Korespondencja przychodząca i wychodząca;
- kopia ilustracji z symbolami Polski i Szwajcarii;
- kopie ilustracji o charakterze patriotycznym;
- kopie map miejscowości Heidingen i okolicy,
1994 [1940-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, mapa, stron 12.
43. Hemmiken/Junkerschloss (Aargau/Argowia)
- Notatka historyczna – karta informacyjna;
- fotografia pomnika upamiętniającego obecność internowanych;
- korespondencja przychodząca i wychodząca;
- kopie fotografii.
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1991 [1940-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, stron 15.
44. Horweli Alp/ k. Alp Aelggäu (Obwalden)
- Karta informacyjna.
Mps, rkps, j.polski, j. niemiecki, stron 1.
45. Husemerseelein (Zürich)
- Karta informacyjna.
Rkps, j. niemiecki, stron 1.
46. Hutwill (Bern/Berno)
- Karta informacyjna,
- notatki historyczne;
- fotografia płaskorzeźby – ryngrafu z Matką Boską Częstochowską.
[1940-1945], druk, rkps ,j. polski, j. niemiecki, fotografia czarno – biała - 1 szt., stron 4.
47. Ibergeregg/Oberiberg (Schwyz)
- Fotografie z uroczystości upamiętniającej obecność internowanych;
- kopie artykułów: [autor nieznany]Weifungen für die Urbeitgeber von Internierten,
Umts Blatt des Kantons Schwyz, 1941, Nr. 18; Schuler Meinard, Ibergeregg – Strassenbau
durch Polen, Bote der Ursschweiz, 1980, Nr 70 kopia rozkazu ppłk Henry’ego z dnia 0111-1941 O stosunku ludności cywilnej do internowanych; K.T., Życie w Ibergergg, Goniec
Obozowy, [rok nieznany], Nr 33;
- korespondencja przychodząca i wychodząca.
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1980-1997 [1940-1945], druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor -7 szt.,
negatywy – 18 szt., stron 27.
48. Kappelen k. Lyss/Aarberg (Bern/Berno)
- Fotografie obiektów upamiętniających obecność internowanych;
- korespondencja przychodząca.
1997 [1940-1945] druk, rkps, j. polski, j. niemiecki, j. francuski, fotografie kolor. -6 ,
fotografia cz. – b. – 2 szt., stron 14.
49. Kerzers (Bern/Berno)
- Fotografia tablicy upamiętniającej obecność Internowanych.
Druk, j. niemiecki, fotografia kolor.-1, stron 2.
50. Klosters (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna.
Mps, j. polski, stron 1.
51. Kloten (Zürich)
- Fotografie drogowskazu upamiętniającego polskich internowanych; korespondencja
przychodząca, notatki.
1998-2000, druk, j. polski, j. niemiecki, fotografie kolor. 2 szt., stron 7.
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52. Leysin /Friedhof (Vaud)
- Karty informacyjne;
- fotografie i wydruki zdjęć z miejsc i obiektów upamiętniających obecność
internowanych. m. in. cmentarz internowanych zmarłych na gruźlicę;
- korespondencja przychodząca.
1991-2011 [1940-1945] druk,mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografie kolor. 2, stron
24.
53. Ligniéres/St. Blaise (Neuchâtel)
- Karta informacyjna;
- fotografia tablicy upamiętniającej obecność żołnierzy;
- korespondencja przychodząca.
1995 [1943-1944] druk, mps, rkps, fotografia kolor. - 1 szt., strony 4.
54. Linescio (Ticino)
- Fotografia inskrypcji na kamieniu;
- korespondencja wchodząca.
2000 [1943], druk, fotografia kolor. -1 szt, stron 5.
55. Linthal (Glarus)
- Korespondencja przychodząca i wychodząca.
1996, druk, j. polski, j. niemiecki, stron 11.
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03-2017
56. Locarno (Ticino)
- Karta informacyjna;
- kopie fotografii przedstawiających występy artystycznye,
- fotografia kapliczki;
1943 -1989, druk, mps, j. polski, j. niemiecki, j. włoski, fotografia cz. – b. – 1 szt.,
kserokopie, pozytyw – 1 szt., duplikat -1 szt., stron 8.
57. Lomnis (Thurgau)
- Korespondencja wychodząca,
- fotografia pomnika upamiętniającego obecność żołnierzy 2 DSP w gminie.
1996, druk, rkps, j. niemiecki, j. włoski, fotografia cz. – b. – 1 szt., stron 4.
58. Losone (Ticino)
- Fotografie m. in.: inskrypcji na kamieniu, tablicy nagrobnej, tablicy pamiątkowej na
cmentarzu w Losone;
- notatki dot. miejsc obecności żołnierzy polskich w Ticino;
- mapy okolicznościowo – poglądowe;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- materiały związane z organizacją uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy
pamiątkowej przy drodze z Arcegno – Golino w dniu 14-09-1996;
- kopie artykułów: Degiorgi Maurizia, La strada dei polacchi, GdP, [14/15-09] 1996;
Mazzetta Clemente, Una targa per ricordo sulla strada dei polacchi, [tytuł czasopisma
nieznany], [16-09]1996; [autor nieznany], Schweiz im Licht – Schweiz im Schatten,
Schindler Zeitung, 1996, Nr 4; Rucki Jerzy, Akcja: Polskie drogi w Szwajcarii, Nasza
Gazetka, 1996, Nr 4 (184);
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1991-1999, druk, mps, j. polski, j. niemiecki, j. włoski, fotografia kolor. - 37 szt.,
negatywy – 5 szt., kserokopie, stron 80.
59. Lausanne/Lozanna (Vaud)
- Karta informacyjna;
- notatka dot. obecności Polaków w Lozannie
1996, druk, mps, j. polski, j. francuski, stron 2.
60. Madiswil (Bern/Berno)
- Karta informacyjna,
- fotografie fresku w piwnicy Hotelu „Bären”;
- karty pocztowe z motywami świątecznymi i patriotycznymi;
- korespondencja wchodząca i wychodząca; kopie artykułów: Marchwicki Leon, An
meine Freunde in Madiswil!, [tytuł czasopisma i data nieznane]; Nacht Eduard,
Abbrechen oder Erhalten, Schweizer Woche, Nr 13, [29-03] 1988;
1940 - 1995, druk, mps, j. polski, j. niemiecki, karty pocztowe – 7 szt., fotografia czarno –
biała –1 szt., fotografia kolor. – 14 szt., duplikaty – 12 szt., kart 58.
61. Maggia (Ticino)
- Karta informacyjna;
mps, j. polski, kart 1.
62. Marin (Neuchâtel)
- Karta informacyjna;
- fotografia przedstawiająca tablicę pamiątkową;
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1987 - 1995, mps, j. polski, fotografia kolor. -1 szt., duplikaty - 1 szt., stron 3.
63. Marly (Freiburg/Fryburg)
- Fotografia tablicy pamiątkowej;
Rkps, j. polski, fotografia kolor. -1 szt., stron 2.
64. Marsens (Freiburg/Fryburg)
- Fotografie dokumentujące uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 09-111996;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- plan sytuacyjny;
- artykułu prasowe: S.J., De memoire polonaise, Le Gruyère, [12-11] 1996; Wicht Alain,
Mersens se souvient des internés polonais, La Liberté, [11-11] 1996; Czouz – Tornate
A.J., Page d’histoire locale (18). Les Polonais a Marsens en 1943 – 44, Le Treflestriel, Nr
40, 1995;
1995 - 1996, druk, mps, rkps, j. polski, j. francuski, j.niemiecki, fotografia kolorowa -6
szt., duplikaty – 23 szt, kart 41.
65. Matzingen (Thurgau)
- Karta informacyjna;
- fotografie tablicy pamiątkowej;
- korespondencja wchodząca;
-karty pocztowe.
[1941] 1996 -1997, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor. -6 szt., karty
pocztowe - 2 szt., kart 21.
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66. Melchnau (Bern/Berno)
- Karta informacyjna;
- fotografie dokumentujące kamienną rzeźbę przy studni wykonaną przez Zbigniewa
Bema oraz rysunki polskich żołnierzy odbywających karę aresztu;
- korespondencja wchodząca i wychodząca, notatki;
- artykuły prasowe i kopie artykułów: Malinowski Tomasz, Szwajcarskie zapiski.
Dywizja strzelców., [tytuł i data nieznane]; Loepfe Andreas, IVS Dokumentation 1190
Melchtal, Bulletin IVS, Nr 3, 1993; rsm, Botschafter dankte für den restaurierten
Polenbrunnen, Oberaargau, Nr 267,[15-11] 1993; Mathys Hans, Erinnerungen an 1940,
Oberaargau, Nr 267, [15-11] 1993; Dr Dorfbach. Melchnauer – Spiegel, Nr 2, [04] 1993.
1993 - 1996, druk, mps, rkps, j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski,
fotografia cz. – b. 6 szt., fotografia kolor. - 38 szt., duplikaty – 10 szt, kart 127.
67. Näfels (Glarus)
- Korespondencja wchodząca i wychodząca;
- fotografie z uroczystości z dnia 23-08-1997;
- program uroczystości;
- artykuły prasowe: Marlen Stauffacher – Noser, Werner Stauffacher – Noser, Ein
Mosaiksteinchen zur Polen - Internierung, Fridolin, [29-05] 1997; Domanski Fryderyk,
Erinnerungstafel an polnische Internierte, Fridolin, Nr 34, [28-08] 1997; rho, Die
Einweihung der Gedenktafel „Polenweiher” auf Sulzboden wurde zum Fest; Glarner
Anzeiger, Nr 29, [28-08] 1997;
1997, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolorowa - 3 szt., kart 29.
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68. Niederbüren (Sankt Gallen)
- Fotografie malowideł i rysunków wykonanych na tynku,
- artykuły prasowe i kopie artykułów: Jud Christian, Polnisches Fernsehen und
Kulturattaché in Niederbüren, Volkzfoennel, [19-01] 1990; [autor nieznany]
Niederbüren vor 60 Jahren, [tytuł czasopisma nieznzny], [02-09] 1999;
1997 - 1999, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografia cz. – b. – 6 szt., fotografia
kolor. - 10 szt., karty pocztowe – 2 szt., płyty CD – 2 szt., kart 54.

69. Niederweningen (Zürich)
- Fotografie tablicy pamiątkowej umieszczonej na kamieniu;
- monografia o Polakach pracujących w fabryce maszyn rolniczych Bucher – Guyer;
- korespondencja przychodząca i wychodząca;
- publikacja książkowa: Steigmeier Andreas, Die Polen haben bei uns eine gute
Erinnerung hinterlassen. Das Polen Niederweningen im Zweiten Weltkrieg, 1998;
- artykuły prasowe i kopie artykułów: Müller – Lehmann Käthi, Die Poleni blieben bei
uns in guter Erinnerung, [tytuł I data czasopisma nieznane];
1946 - 1999, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolorowa - 7 szt., duplikaty
– 18 szt; kart 47.
70. Oberboetzberg (Aargau)
- Karta informacyjna;
- kserokopia fotografii murowanej tablicy pamiątkowej;
- kserokopia mapy fizycznej;
- korespondencja wchodząca; kopia artykułu: adr, Ehrung der Ehrung, Aargauer Zeitung,
[18-07] 2005;
- kopia mapy fizycznej
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[1989] 1998- 2005, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, kserokopie, kart 5.
71. Oberurnen (Glarus)
- Karta informacyjna;
- fotografie pomnika upamiętniającego obecność internowanych, rysunek pomnika,
-korespondencja wychodząca; ilustracje
[1941] 1997, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor – 2 szt., kart 12.
72. Pfaffnau (Luzern/Lucerna)
- Karta informacyjna;
- fotografia przedstawiająca pracujących przy zwózce drzewa;
[1940], rkps, mps, j. polski, fotografia cz. – b. 1 szt., stron 3.
73. Pfyn (Thurgau)
- Karta informacyjna; notatki;
- kserokopie fotografii prezentujących wykopaliska archeologiczne;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- artykuły prasowe: [autor nieznany]; 50 Jahre Zürcher Zirkel für Urgeschichte,
Stadtleben, [20-08] 1994; [autor nieznany], Arbeitslose und Kriegsinternierte als
Archäologen, Stadtleben, [19-07] 1994;
1994, druk, rkps, mps, j. polski, kserokopie, kart 19.
74. Realta (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna;
[1989] mps, j. polski, kart 1.
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75. Rickenbach - Gelterkinden (Basel/Bazylea)
- Karty informacyjne;
- fotografie przedstawiające pomnik upamiętniający obecność internowanych;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
1989 -1995, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor - 7, odbitka
pozytywowa – 1 szt., kserokopie, kart 29.
76. Roethenbach (Bern/Berno)
- Kartę informacyjną;
- fotografie przedstawiające pomnik upamiętniający obecność internowanych;
- kopię projektu pomnika,
- kserokopię artykułu prasowego [autor, tytuł i data nieznane]
1995, druk, rkps, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografie cz. – b. – 2 szt., kserokopie, kart 9.
77. Rohrbach (Bern/Berno)
- Kartę informacyjną;
- fotografie przedstawiającą tablice pamiątkową;
1996, druk, mps, j. polski, j. niemiecki, fotografie kolor. - 1 szt., kart 5.
78. Rueun - Ruis (Graubünden/Gryzonia)
- Kartę informacyjną;
- fotografie przedstawiające odnowioną kapliczkę i celebrację z dnia 30-09-1990;
- fotografie przedstawiające proces budowy kapliczki; korespondencja wchodząca i
wychodząca;
- rachunki finansowe związane z konserwacją kapliczki,
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- kopie artykułów: GV., Rueun: Tablas commemorativas en regurdientscha dils Polacs
internai, [tytuł nieznany], [15-10] 1996; bz, Bündner “Polenstrassen” markiert, [tytuł i
data nieznane]; [autor nieznany] Anteriurs Polacs internai fan viseta a Rueun, GR, Nr 82,
[16-10] 1990; opracowanie: Tschuor R. G., Quella via ei vagnida baghegiada duront la
secund’uiara mundiala da schuldada Polaca internada en Svizra;
[1943] 1990 - 1996, druk, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, j. retoromański, fotografie cz.
– b. – 16 szt., fotografie kolor. 46 - szt., duplikaty – 5 szt., 165 kart .
79. Rugell (Liechtenstein)
- Kartę informacyjna;
[1943], mps, j. polski, j. niemiecki, kart 1.
80. Sachseln (Obwalden)
- Kartę informacyjną;
- fotografie przedstawiające drogę budowaną przez internowanych i uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej ich obecność w dniu 04-07-1998;
- korespondencja wchodząca i wychodząca; Goniec Obozowy, nr 6, [15-03] 1944;
- kopia artykułu: Hess Robert, Erinnerung an die Vengangenheit, Neue Lungerner
Zeitung, [07-07] 1998;
1944 - 1998, druk, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografie kolor. 19 - szt., duplikaty –
1 szt., kart 63.
81. Safien (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna;
- fotografie przedstawiające uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej obecność
Intarnowanych w m. Tarrahus z dnia 08-08-1998;
- mapy poglądowo – sytuacyjne, korespondencja wchodząca i wychodząca;
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- artykuł prasowy: Michael Peter, Polnische Gedenkfeier im Safiental, Walser
mitteilungen vereinigung, Nr 38, 1998; R. M. Les ancienscombattants polonais à
l’honneur, [Tytuł gazety nieznany] [25-11] 1998;
1998, druk, mps, rkps, j. francuski, j. polski, j. niemiecki, fotografia cz. b. – 1 sztuka,
fotografia kolor. 25 - szt., negatywy – 3 szt., kart 87.
82. Saint Blaise (Neuchâtel)
- Karta informacyjna,
- fotografia przedstawiająca tablicę upamiętniającą obecność internowanych;
[1975] druk, rkps , j francuski, j. polski, fotografia kolor. – 1 szt, kart - 4
83. Sankt Gallen (Sankt Gallen)
- Karta informacyjna,
- fotografia przedstawiająca tablicę upamiętniającą obecność internowanych;
- egzemplarz gazety: In Freien Stunden, Nr 7, [16-02] 1946;
1946 - 1996 druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski, fotografia cz. – b. - 1 szt., fotografia
kolor – 6 szt., negatyw – 6 szt., kart – 14.
84. Saint Peter (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna,
- fotografia z uroczystości z dnia 13-06-1998;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
1998 druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski, fotografia kolor – 1 szt., kart – 13.
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85. Sattelpass (Obwalden)
- Fotografia baraków zamieszkiwanych przez internowanych;
druk, mps, j. niemiecki, , fotografia cz. – b. – 1 szt., duplikaty – 2 szt., kart 2.
86. Says (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna,
- fotografie z uroczystości z 19-06-1994;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- wpinka do marynarki z w formie odrestaurowanej kaplicy z inskrypcją „Polendenkmal
Says”;
- program uroczystości,
- kopia mapy fizycznej regionu Says;
- Kopie artykułów i artykuły: ns, Polendenkmal feierlich eingeweiht, Bündner Tagblatt
[20-06] 1994, [N.N.] Das kaputte Polendenkmal von Says soll wieder aufgerichtet
warden, Bündner Woche, Nr 24[16-06] 1993; [N.N.] Das Sayser Polen – Denkmal wurde
eingeweiht, Bündner Zeitung, [20-06] 1994; c.b., Sayser Polen – Denkmal wird mit Pins
gerettet, [tytuł gazety nieznany], [3-12] 1993;
1993 - 1994, druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski, karty pocztowe szt. -2,
fotografia kolor – 32 szt., negatywy – 24 szt., duplikaty – 3 szt., kart – 67.
87. Spreitenbach / Egelsee / Bergdietikon (Aargau)
- Karta informacyjna,
- fotografie tablicy upamiętniającej obecność internowanych;
- mapa fizyczna okolicy miasta Wohlen,
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- kopie artykułów i artykuły: Honegger Otto, Chronik einer fünfjährigen Internierung,
Aargauer Zeitung, [29-12] 1999, [N.N.] Interessante Infos und Überraschungsgäste,
Limmat Welle, 27 [07-07] 2000;
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1994 – 2000, druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski, fotografia kolor. - 10 szt., duplikaty –
1 szt., kart – 37.
88. Sumiswald (Bern/Berno)
- Kartę informacyjną,
- korespondencja wchodząca i wychodząca,
- artykuł prasowy: Errinerungsausstellung an die Internierten, [tytuł, data i numer
nieznane]; Marciniuk Krzysztof, W góralskim stylu, Głos Ziemi Cieszyńskiej. [data i numer
nieznane]; artykuł Szwajcarom Polscy Żołnierze [data i numer nieznane]; pocztówki
1989 - 2009 druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski, fotografia kolor – 5 szt., duplikaty – 3
szt., kart – 46szt.
89. Sustenstrasse (Bern/Berno / Uri)
- Karty informacyjne,
- korespondencja wchodząca i wychodząca,
- fotografie prezentujące: przydrożną kapliczkę,
- tablice upamiętniającą obecność polskich żołnierzy, oraz uroczystości ,
- mapy poglądowo – sytuacyjne;
- opracownie: Amacher E., Der Sustenpass;
- artykuły i kopie artykułów: Gogłuska Stanisław; Paderewski opiekun internowanych;
[numer i tytuł czasopisma nieznane]; Buholzer Dominik, Über 100 Jahre gestritten und
gebaut, Zentral Schweiz, Nr 146 [26-06] 1996, [N.N.] Lange Zeit modernste Alpenstrasse
Europas, Urner Wochenblatt, Nr 50, [29-06] 1996; Felder Guido, Der Sustenpass ist
unser Lebensnerv, Blick, [26-06] 1996; [N.N.], Randezvous von Uristier und Bernerbär,
Oberländisches Volksblatt, Nr 147, [26-06] 1996; Steiner Hans – Peter, Wir haben
Riesenpass am Sustenpass, Badener Tagblatt, [26-06] 1996, Rucki Jerzy, Matka
stworzyciela na przełęczy Susten [numer i tytuł czasopisma nieznane];
1940 – 1996, druk, mps, rkps, j. niemiecki, j. polski; fotografie cz – b. – 10 szt., fotografie
kolor. – 41 szt., duplikaty – 12 szt. Negatywy – 20 szt., kart 168.
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90. Täuffelen (Bern/Berno)
- Karty informacyjne;
- fotografie tablicy pamiątkowej umieszczonej na kamieniu;
- artykuł prasowy: [autor nieznany] Erinnerungen an ein bedeutendes Werk in
Täuffelen, Bieler Tagblatt, [04-09] 1993;
1993, druk, mps, rkps, j. polski, j. niemiecki, fotografia kolor. – 3 szt., stron 9.
91. Tavanasa/Ilanz (Graubünden/Gryzonia)
- Karta informacyjna;
- korespondencja wchodząca;
1995, druk, mps, rkps, j. polski, j. retoromański, j. niemiecki, stron 3.
92. Thalheim (Aargau)
- Karta informacyjna;
- korespondencja wchodząca;
- korespondencja wchodząca i wychodząca;
- fotografie insktypcji, tablicy pamiątkowej;
- opracowanie dot. obecności Internowanych na terenie Gryzonii; opracowanie:
Strassenbauer im Land der 150 Taeler,
- mapy poglądowe;
- artykuł prasowy: Wernli Michael, Da, wo die Wernlis zu Hause sind, AZ Baden, [06-08]
2008;
1994-2008, druk, mps, rkps, j. polski, j. retoromański, j. niemiecki, fotografie kolor. – 8
szt., duplikaty – 1, kserokopie, kart 48.
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Materiały niezdygitalizowane
93. Tomuel-Pass (Graubünden)
- notka historyczna,
- materiały o charakterze historycznym,
- korespondencja przychodząca i wychodząca,
- fotografie kolorowe i czarno-białe, (tablica pamiątkowa)
1992-1995 [1940-1945], rkp., mszp., druk, j. pol., l., s. 19 + 10 fot. kol., + 2 fot. czb.,
94. Uetliberg (Zürich)
- fotografie kolorowe (droga) – szt. 2
95. Vals (Graubünden)
- materiały o charakterze historycznym,
- korespondencja przychodząca i wychodząca,
- fotografie kolorowe (Polska Chata)
1995-1996 [1940-1945] druk, j. niem., l., s. 10 + 3 fot. kol., + 2 fot. czb.,
96. Verrières (Nèuchatel)
- notka historyczna,
- materiały o charakterze historycznym,
- korespondencja przychodząca i wychodząca,
- fotografie kolorowe (kamień pamiątkowy + tablice)
- wycinki prasowe,
1995 [1940-1945] druk, ksero, j. franc., j. niem., s. 47 + 5 fot. kol.,
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97. Villarlod (Freiburg)
- materiały o charakterze historycznym (tablica pamiątkowa)
- korespondencja przychodząca,
1994 [1940-1945] druk, j. niem., l., s. 7
98. Villingen (Aargau)
- notka historyczna (napis na studni)
- materiały o charakterze historycznym (mapy),
- wycinki prasowe,
- korespondencja przychodząca i wychodząca,
1994 [1940-1945], rkp., druk, ksero, j. niem., j. pol., l., s.11
99. Wängi (Thurgau)
- korespondencja w sprawie grobu kpt. Tadeusza Szczepańskiego,
oficera 2-kampanii 6 pułku piechoty 2 DSP pochowanego na cmentarzu w Wängi,
- korespondencja dotycząca kamienia pamiątkowego (internowani z Lommis),
1977, [1940-1945], mszp., druk, j. niem., l., s. 3
100.Wauwilermoos (Luzern)
- materiały o charakterze historycznym (obóz)
- korespondencja przychodząca,
- wycinki z wydawnictwa,
- publikacja Hermana Gerneta,
2015 [1940-1945] druk, j. niem., l., s. 23

Strona 35 z 36

101.Wetzikon (Zürich)
- notka historyczna,
- materiały o charakterze historycznym,
- korespondencja przychodząca,
- fotografie kolorowe,
1991 [1940-1945], rkp., druk, l., j. niem., s. 12 + 2 fot. kol., + 5 fot. czb.,
102.Winterthur (Zürich)
- notka historyczna,
- materiały o charakterze historycznym,
- korespondencja przychodząca,
- pocztówki,
- fotografie kolorowe i negatywy (tablice na cmentarzu Rosenfeld, nagrobki)
- ryngraf,
1992 [1940-1945], rkp., druk, l., j. niem., j. pol., s. 21 + 12 fot. kol., + 6 fot. czb.,
103.Zuchwil (Solothurn)
- notka historyczna,
- korespondencja przychodząca,
- fotografie kolorowe (kaplica, ryngraf z MB Ostrobramską, droga)
1980 [1940-1945], druk, j. pol., s. 4 + 2 fot. kol.,
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