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Wstęp do inwentarza: 

 

I Dzieje ustrojowe twórcy zespołu: 

 

Szlachecka rodzina Potulickich pochodzi z wielkopolski i posługuje się herbem Grzymała. 

Obecnie ich ciąg genealogiczny jest możliwy do przedstawienia wyłącznie do XV w. Jednak z dużą 

dozą prawdopodobieństwa przyjmuje się, że wywodzą się oni od Margońskich, czyli zamożnego 

szczepu XIV-wiecznych wielkopolskich Grzymalitów. 

Za protoplastę rodu Potulickich uważa się Przecława z Potulic – kasztelana rozgozińskiego, 

zmarłego w 1485 r. Jego synowie zapoczątkowali dwie pierwsze gałęzie rodziny – Stanisław wygasłą, 

a Wojciech istniejącą do dziś. Z drugiej gałęzi wyszły kolejne dwie linie: młodsza-wygasła, zapo-

czątkowana przez Kazimierza hr. Potulickiego urodzonego w 1793 r., oraz starsza-kwitnąca wywo-

dząca się od jego brata urodzonego rok wcześniej – Kaspra hr. Potulickiego. Twórcami niniejszego 

zespołu są członkowie rodziny Potulickich należących do linii starszej. Zebrane materiały dotyczą 

zarówno samych Potulickich, jak i skoligaconych z nimi Mielżyńskich, Skórzewskich, Goetzendorf 

Grabowskich, Tarnowskich i Lubomirskich. 

Jedynym synem Kaspra hr. Potulickiego (1792-1853) i Teresy hr. Mielżyńskiej (1797-1867), 

który wstąpił w związek małżeński i doczekał się potomstwa był Józef hr. Potulicki (1828-1870). Był 

właścicielem m.in. dóbr w Jeziorach Wielkich, które wniosła w posagu jego żona – Ofelia Skórzew-

ska (1828-1906). Była ona córką Heliodora Skórzewskiego oraz Emilii Goetzendorf Grabowskiej. 

Siostra Emilii – Izabela była matką chrzestną Karola hr. Potulickiego (1861-1931) - syna Józefa i 

Ofelii. Stosunki Goetzendorf Grabowskich i Potulickich były bardzo bliskie, a zwłaszcza Karola z 

matką chrzestną, o czym świadczy korespondencja zawarta w zespole. U Potulickich znajdują się 

także akta dóbr Grabowskich, takich jak Siedlce, czy Duszniki. Znalazły się tam zapewne w związku 

ze sprzedażą Siedlec w 1888 r. przez Izabelę  Goetzendorf Grabowską Stanisławowi hr. Potulickiemu 

(1855-1908) – również synowi Józefa hr. Potulickiego i Ofelii Skórzewskiej. 



Pozostali synowie: Zygmunt (1851-1911) jako hr. Potulicki-Skórzewski był pierwszym ordy-

natem próchnowskim, co nakładało na niego obowiązek używania podwójnego nazwiska. Kolejny – 

Antoni hr. Skórzewski (1859-1919) posiadał ze związku z Jadwigą Wołoską troje dzieci: Stanisława 

(1893-1988), ożenionego z Marią ks. Lubomirską, Marię (1897-1974) poślubioną Jerzemu hr. Tar-

nowskiemu, a następnie rozwiedzioną i ponownie wydaną za Stefana hr. Tarnowskiego oraz Jana 

(1906-1931) który związał się z Marie Antoniette de Rougé. Mieczysław hr. Potulicki (1858-1910) 

wraz z żoną Krystyną hr. Hutten Czapską doczekali się dwóch synów: Henryka (1888-1931) i Józefa 

(1889-1967) oraz czterech córek. Syn Henryka – Jan hr. Przecław (1923-1944) zmarł tragicznie pod-

czas Powstania Warszawskiego. Ostatnimi dziećmi Józefa i Ofelii był zmarły w dzieciństwie Zdzi-

sław (1864-1865) oraz Jadwiga (1866-1943) wydana za Stanisława hr. Hutten Czapskiego. 

Wspomniany wcześniej Karol hr. Potulicki, którego spuścizna stanowi znaczną część niniej-

szego zespołu, uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1891 r. W 1895 r. poślubił 

Ewelinę Chłapowską (1870-1936). W 1899 r. nabył dobra Kruszewo w Wielkopolsce, które po 10 

latach sprzedał Stefanowi Goetzendorf Grabowskiemu. Nowy nabywca okazał się być podstawionym 

przez władze niemieckie agentem, który odsprzedał dobra pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W cza-

sach w których każdy skrawek polskiej ziemi na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego posiadał 

niezwykle ważną i cenną wartość dla Polaków stawiających opór niemieckiemu zaborcy, wiadomość 

ta wywołała niemałe oburzenie wśród obywateli. Ostrze krytyki oraz oskarżenia o antypolskie zacho-

wanie wycelowane było głównie w Karola Potulickiego. Jednak sąd obywatelski zwołany w tej spra-

wie orzekł, że Karol sprzedając dobra Goetzendorf Grabowskim działał nieświadomie i nie mógł 

przewidzieć takiego ruchu ze strony członka zaprzyjaźnionego rodu. Po sprzedaży majątku w Polsce, 

Karol zakupił posiadłość Prébailly w Gex we Francji, położonej niedaleko szwajcarskiej granicy. W 

czasach I Wojny Światowej Karol działał w licznych polskich organizacjach i stowarzyszeniach w 

Szwajcarii. M.in. zaangażował się w wydawanie pisma La Moniteur Polonais w Lozannie, prace 

towarzystw: „La Pologne et la Guerre” w Lozannie oraz „Bureau International pour la défense des 

droits des peuples” w Genewie. Piastował funkcję prezesa towarzystw: „Pro Polonia” zbierającego 



fundusze dla Polski oraz „Ognisko” zrzeszającego genewską kolonię polską. Karol włączył się rów-

nież w działalność Czerwonego Krzyża. W czasie wojny oddał do jego dyspozycji posiadłość Préba-

illy, gdzie urządzono szpital dla rannych żołnierzy. Z jego inicjatywy, w 1917 r., powstała polska 

sekcja przy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. Wielokrotnie poruszał i przedstawiał sprawę 

polską na łamach licznych czasopism francusko, niemiecko oraz polskojęzycznych. W 1921 r. został 

attaché honorowym Stałej Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów w Genewie. 

Dziećmi Karola hr. Potulickiego byli: Maria Izabela Ofelia hr. Potulicka, zwana także 

„Muszką” (1896-1972) – pełniła funkcję sekretarki zarządu towarzystwa zarządzającego szwalnią 

polską w Genewie, któremu prezesowała jej matka. Aktywnie udzielała się również w Międzynaro-

dowym Czerwonym Krzyżu. Nie doczekała się męża ani potomstwa. 

Jej brat – Michał Karol Józef Dominik hr. Potulicki (1897-1984), otrzymał wykształcenie 

prawnicze na Uniwersytecie Genewskim, uzyskując doktorat tamże w 1927 r. oraz docenturę pry-

watną w 1929 r. Pozostawał na uczelni, gdzie do 1932 r. wykładał prawo. Wcześniej, jeszcze podczas 

studiów, zaczął pracę w charakterze sekretarza „Ogniska” w 1915 r.. Następnie w latach 1921 – 1922 

był osobistym sekretarzem premiera i ministra oświaty prof. A. Ponikowskiego, po czym przeszedł 

do Ministerstwa Spraw Zagranicznych [dalej: MSZ]. W 1924 r. udał się do Genewy by objąć tam 

stanowisko referenta do spraw polskich w Międzynarodowym Biurze Pracy. W 1935 r. powrócił do 

Warszawy, do pracy w MSZ jako radca legacyjny i zastępca naczelnika wydziału traktatowego. W 

ramach obowiązków służbowych licznie podróżował za granicę w sprawach zawieranych umów mię-

dzynarodowych. Gościł m.in. w Moskwie, Genewie, Berlinie, Budapeszcie i Kownie. W 1939 r. zo-

stał ewakuowany z Warszawy do Paryża gdzie uczestniczył w formowaniu się nowego rządu Pol-

skiego. W 1940 r. trafił do Anglii, gdzie nadal w ramach pracy dla MSZ pełnił funkcję radcy praw-

nego oraz uczestniczył w misjach dyplomatycznych do USA. W czasach II Wojny Światowej napisał 

liczne publikacje traktujące, m.in. o agresji sowieckiej i niemieckiej na Polskę oraz eksterminacji 

Żydów. Po zakończeniu wojny osiadł w odziedziczonej po ojcu posiadłości Prébailly. Tam oraz w 



Genewie zaangażował się w działalność społeczną, głównie wśród uchodźców politycznych. W la-

tach 1848 – 1852 pracował w „International Refugee Organization” (IRO). Następnie pełnił obo-

wiązki dziekana w Collège de l’Europe Libre w Strassburgu do 1958 r. W tymże roku został zastępcą 

Delegata na Francję Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców. W latach 1959 – 1961 był dyrekto-

rem w międzynarodowym komitecie koordynującym światową zbiórkę funduszy na rzecz uchodźców 

– „International Committe for World Refugee Year”. Ostatnim miejscem publicznej działalności Mi-

chała Potulickiego było „International Council of Voluntary Agencies” w Genewie, gdzie w latach 

1962 – 1967 był sekretarzem generalnym. Następnie skupił się na życiu prywatnym – w 1969 r. 

poślubił Judith Aurorę Soldati, z którą nie doczekał się jednak potomstwa. Michał hr. Potulicki był 

Baliwem Wielkim Krzyża Honorowego i Dewocyjnego Suwerennego Zakonu Maltańskiego oraz wi-

ceprezydentem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, kawalerem francuskiej Legii Honorowej, 

komandorem węgierskiego Orderu Zasługi, rumuńskiej Gwiazdy Królewskiej. Odznaczono go także 

polskim Złotym Krzyżem Zasługi. Poza działalnością publiczną i społeczną, prywatnie zajmował się 

bibliofilstwem oraz kolekcjonerstwem, podobnie jak jego ojciec. Ich najciekawsze rodzinne kolekcje 

stanowiły m.in. karty menu, zebrane z różnych europejskich restauracji, skrypty z wykładów praw-

niczych spisane ręką Roma Szeptyckiego, późniejszego arcybiskupa metropolity lwowskiego ob-

rządku biznatyjsko-ukraińskiego. Michał kontynuował również prace nad genealogią rodu, które za-

początkował jego wuj – ksiądz Adam hr. Potulicki (1849-1920), syn Kazimierza (1793-1871), młod-

szego brata Kaspra (pradziadka Michała hr. Potulickiego). Dzięki temu w zespole zgromadzono pa-

miątki rodzinne oraz bogaty materiał rodowy sięgający kilka pokoleń wstecz zarówno dla Potulickich, 

jak i Skórzewskich, gdyż z tego rodu pisała się babka Michała1.   

 

 
1S. Leitgeber, Potuliccy, Londyn 1990. 



II Dzieje zespołu: 

 

Materiały po hr. Michale Potulickim na mocy darowizny (wg jego zapisu z października 1978 

r.)  przekazane zostały do Muzeum Polskiego w Rapperswilu przez Pana Jack`a Heuer a wybrane 

uprzednio przez Pana Kazimierza Potulickiego (Michał hr. Potulicki był jego wujem). Wraz z zespo-

łem Muzeum Polskiemu w Rapperswilu przekazano bogaty księgozbiór, włączony następnie do tam-

tejszej biblioteki oraz rodowe pamiątki, medale, monety, mapy które zakwalifikowano jako załącz-

niki do zespołu. Zespół zaś będący archiwum rodzinnym Potulickich, narosłym w Prébailly zawiera 

materiały o charakterze spuścizny Michała hr. Potulickiego oraz jego ojca, jak również akta rodowe 

oraz majątkowe sięgające XVIII oraz XIX w. 

W chwili przejęcia zespołu przez Muzeum Polskie w Rapperswilu materiały nosiły ślady nie-

fachowego porządkowania, prawdopodobnie dokonanego przez któregoś z członków rodziny Potu-

lickich. Pierwszy etap prac porządkowych prowadzonych w Rapperswilu zakończono w 2006 r., jed-

nak wiele materiałów, takich jak akta rodowe oraz spuścizna Karola hr. Potulickiego zostało wtedy 

wydzielonych z zespołu. Pozostawione materiały potraktowano jako spuściznę Michała hr. Potulic-

kiego i opracowano w bardzo schematyczny sposób, posługując się wskazówkami metodycznymi dla 

spuścizn po uczonych wydanych przez PAN w 1990 r.2 Powstała wówczas pierwsza wersja inwenta-

rza archiwalnego ze wstępem3. 

Kolejne prace prowadzono w latach 2007 – 2008. Głównym zakresem prac było uporządko-

wanie części zespołu, głównie korespondencji. Prace w 2007 r. zaczęli oddelegowani archiwiści z 

Lublina, natomiast od 20 X do 20 XI 2008 r. przejął je pracownik Archiwum Państwowego w Pozna-

niu. W tym okresie uformowano jednostki archiwalne, spośród których wiele znajdowało się w roz-

sypie oraz nadano im tytuły i umieszczono w teczkach. Następnie zespół zinwentaryzowano w bazie 

 
2Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, PAN, Warszawa 1990. 
3I. Krysiak, M. Kukowska-Radajewska, A. Tomczak, Spuścizna po Michale hr. Potulickim, inwentarz zespołu 

archiwalnego, materiały własne Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Rapperswil 2006. 



danych IZA 4.0. oraz sporządzono, dla wybranych jednostek, indeks geograficzny, osobowy i przed-

miotowy. Tym razem włączono do zespołu materiały Karola hr. Potulickiego oraz akta rodowe. Z 

nieznanych powodów nie włączono jednak wszystkich akt rodowych oraz majątkowych. Być może 

uznano je za obce zespołowo, gdyż majątki których dotyczyły nie znajdowały się bezpośrednio w 

rękach Potulickich. Za podstawowe wskazówki metodologiczne również przyjęto wspomniane wcze-

śniej wytyczne PAN-u. Zwieńczeniem prac było powstanie inwentarza archiwalnego ze wstępem4. 

Kolejne prace porządkowe odbyły się w 2018 r. w związku z digitalizacją materiałów czę-

ściowo dofinansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w 

roku 2018. Zmodyfikowano wówczas układ zespołu – kolejność niektórych materiałów oraz serii. 

Zdecydowano się także wyłączyć część materiałów. Wśród nich znalazły się załączone wcześniej do 

zespołu tłoki pieczętne Potulickich. Być może przesądził o tym fakt, że nie jest możliwe zeskanowa-

nie obiektów jakimi są np. tłoki pieczętne. Natomiast wyłączone materiały aktowe w zdecydowanej 

większości posiadały większe formaty, bądź dużą objętość, co również pozwala upatrywać niemoż-

ności digitalizacji jako przyczynę wyłączenia akt z zespołu. Natomiast, pozostała, bardzo liczna część 

zespołu została wówczas zdigitalizowana i zabezpieczona w postaci cyfrowej. W związku z pracami 

zmodyfikowano inwentarz archiwalny5, jednak nie uzupełniono wówczas wstępu do inwentarza o 

ważne informacje, które powinny znaleźć się w jego części traktującej o dziejach zespołu oraz meto-

dach jego porządkowania. 

W 2022 r. zdecydowano się na dokonanie korekty w zespole oraz jego inwentarzu, a także 

uzupełnienia i rozwinięcia wstępu do inwentarza. Przede wszystkim włączono do zespołu wyłączone 

wcześniej materiały. M. in. uzupełniono zespół o materiały działalności Michała hr. Potulickiego w 

IRO – stworzone przez niego szkice historyczne instytucji; artykuły Karola hr. Potulickiego – np. 

„Od traktatu wersalskiego do paktu paryskiego” lub „Will Danzig and polish corridor be the cause of 

 
4M. Zdunek, Inwentarz zespołu akt Archiwum rodziny Potulickich, materiały własne Archiwum Muzeum Polskiego w 

Rapperswilu. 
5R. Pawłowski, Spuścizna rodziny Potulickich, inwentarz zespołu archiwalnego, materiały własne Archiwum Muzeum 

Polskiego w Rapperswilu, Rapperswil 2018. 



the next European War?”, a także materiały do genealogii rodu – wywody genealogiczne Potulickich 

i Skórzewskich, drzewo genealogiczne, sumariusze rodowych dokumentów. Ważnym elementem ko-

rekty było również zrewidowanie charakteru archiwalnego zespołu, który przecież zawiera w sobie 

zarówno cechy typowe dla spuścizn archiwalnych oraz elementy typowe dla archiwów rodzinno-

majątkowych. 

 

III Charakterystyka archiwalna zespołu: 

 

Za twórcę zespołu uważa się rodzinę Potulickich, a konkretnie Michała hr. Potulickiego oraz 

jego ojca Karola, gdyż materiał aktowy zespołu powstał pod wpływem prowadzenia przez nich dzia-

łalności zawodowej, publicystycznej, społecznej, hobbystycznej. 

Pierwotnie zespół nazwano Spuścizną po Michale hr. Potulickim, następnie funkcjonował pod 

nazwą Archiwum rodziny Potulickich. W 2018 r. jako jego nazwę przyjęto Spuścizna rodziny Potu-

lickich. Ostatecznie przemianowano zespół na Archiwum Potulickich na emigracji. 

W związku z tym, że Michał hr. Potulicki zbierał różne rodowe pamiątki i dokumenty, daty 

skrajne zespołu archiwalnego wychodzą poza lata sprawowania przez niego i jego ojca działalności 

publicznej. Najstarsze materiały zgromadzone w zespole pochodzą z 1780 r., w związku z czym ten 

rok można przyjąć jako pierwszą datę skrajną zespołu. Granicą chronologiczną zamykającą zespół 

jest rok 1984, z którego pochodzą ostanie materiały dotyczące śmierci i pogrzebu Michała hr. Potu-

lickiego. 

Obecnie zespół liczy 417 jednostek archiwalnych, co daje metraż: 4,59 mb 

Zespół zawiera materiały w postaci tradycyjnej. Jest to w większości dokumentacja aktowa. 

Wyraźnie obecne są również materiały ulotne oraz fotografie. Formą zewnętrzną akt są przede 

wszystkim luzy. Oprócz nich występują także poszyty, księgi oraz albumy. Ponadto w zespole znaj-

dują się trzy tłoki pieczętne, zakwalifikowane jako obiekty fizyczne. Stan fizyczny materiałów jest 

dobry. 



W związku z przebywaniem Potulickich na emigracji oraz licznych podróżach po krajach 

Europy i Świata język materiałów jest mocno zróżnicowany. Większość materiałów jest spisana w 

językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz polskim. W kilku jednostkach pojawiają się także 

zapisy po czesku i łacinie. 

Podstawową pomocą archiwalną dla niniejszego zespołu jest inwentarz archiwalny. 

W 2018 r. zdigitalizowano 283 jednostki archiwalne. 

Zespół jest dostępny dla użytkowników Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu na za-

sadach określonych w regulaminie archiwum. 

Jest to zespół zamknięty. Po ostatecznych korektach dokonanych w 2022 r. nie są spodzie-

wane żadne dopływy ani dołączenia do zespołu. 

Materiały zgromadzone w zespole dotyczą w głównej mierze działalności i życia Potulickich 

na emigracji, jednak część zgromadzonych przez twórców akt rodowych dotyczy majątków znajdu-

jących się przed II Wojną Światową w Polsce. Pozostałe materiały dotyczące Potulickich przed cza-

sami emigracji znajdują się w polskich archiwach państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych 

przechowuje zespół Archiwum Potulickich z Obór z lat 1301-1939. W zasobie Archiwum Państwo-

wego w Bydgoszczy znajduje się Archiwum Potulickich z dóbr więcborskich datowane na lata 1763-

1920. W związku z koligacjami Potulickich z Goetzendorf Grabowskimi warto zaznaczyć także fakt 

istnienia Archiwum Goetzendorf Grabowskich z lat 1753-1971 w Archiwum Państwowym w Pozna-

niu. 

 

IV Zawartość zespołu archiwalnego: 

 

 W skład zespołu wchodzą materiały typowe dla spuścizny archiwalnej, opisujące życie Mi-

chała hr. Potulickiego: prace własne, materiały z działalności, materiały biograficzne, koresponden-

cja, materiały opisujące Michała hr. Potulickiego i materiały osób obcych.  Zgromadzone materiały 

obrazują w zasadzie każdy aspekt życia twórcy, aczkolwiek najsłabiej jest reprezentowany okres 



pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy. Stosunkowo mało materiałów zachowało się z okresu II 

wojny światowej, kiedy Michał hr. Potulicki pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rzą-

dzie londyńskim, aczkolwiek właśnie z tego okresu zachowało się bogate dossier rokowań polsko-

radzieckich w VI-VII 1941r. 

 Drugą część stanowią materiały rodowe zgromadzone przez różnych członków rodziny Potu-

lickich, a głownie przez wspomnianych: Michała Potulickiego, jego ojca Karola, Adama Potulickiego 

oraz brata stryjecznego Michała - Stanisława Potulickiego. Na materiały rodowe składają się doku-

menty osobiste, korespondencja i materiały z działalności członków rodziny Potulickich i rodzin z 

nimi skoligaconych m.in. Judith Soldati (żony Michała), Marii „Muszki” Potulickiej (siostry Mi-

chała), Karola Potulickiego i jego żony Eweliny, Józefa Potulickiego i jego żony Ofelii ze Skórzew-

skich, Adama Potulickiego, Stanisława Potulickiego i jego żony Marii. Sporą część stanowią różnego 

rodzaju wypisy z herbarzy, notatki genealogiczne o rodzinie Potulickich i jej majętnościach, m.in. 

monografia prof. Dworaczka  o rodzinie Potulickich. Dość bogaty jest też materiał fotograficzny. 

Materiały zgromadzone w zespole są, zatem nie tylko świetnym źródłem dokumentującym życie dy-

plomaty, prawnika i działacza polskiego na emigracji, ale również życie polskiej rodziny arystokra-

tycznej żyjącej w rozproszeniu na obczyźnie. 

 Zawarte w zespole materiały zostały podporządkowane do poszczególnych serii i podserii, na 

których oparto budowę struktury wewnętrznej zespołu: 

1.  Akta Michała hr. Potulickiego 

 1.1. Dokumenty biograficzne i osobiste 

 1.2. Prace własne 

 1.3. Materiały związane z działalnością publiczną 

 1.4. Korespondencja 

 1.5. Dokumenty prawno-majątkowe 

 1.6. Materiały o Michale hr. Potulickim 

 1.7. Kolekcje prywatne 



2. Akta Karola hr Potulickiego 

 2.1. Dokumenty biograficzne i osobiste 

 2.2. Prace własne 

 2.3. Materiały związane z działalnością publiczną 

 2.4. Korespondencja 

 2.5. Dokumenty prawno-majątkowe 

 2.6. Materiały o Karolu hr. Potulickim 

 2.7. Materiały prywatne o charakterze pamiątkowym 

3. Akta pozostałych członków rodziny Potulickich i osób skoligaconych 

 3.1. Ewelina Potulicka z Chłapowskich 

 3.2. Maria Potulicka 

 3.3. Judith Soldati 

 3.4. Józef hr. Potulicki 

 3.5. Ofelia ze Skórzewskich 

 3.6. Henryk hr. Potulicki 

 3.7. Stanisław Potulicki 

 3.8. Maria hr. Potulicka z Lubomirskich 

 3.9. Maria hr. Tarnowska z Potulickich 

 3.10. Jan hr. Potulicki (syn Antoniego) 

 3.11. Jan Przecław Potulicki (syn Henryka) 

 3.12. Adam Potulicki 

 3.13. Maria Turno ze Skórzewskich 

 3.14. Martha Rhein 

 3.15. Osoby trzecie 

4. Akta gospodarczo – majątkowe 

 4.1. Majątki Potulickich 



 4.2. Majątki rodów skoligaconych: Grabowskich 

 4.3. Akta gospodarczo–majątkowe obce 

5. Akta Rodowe 

 5.1. Akta Rodowe Potulickich 

 5.2. Akta Rodów skoligaconych 

 5.3. Materiały genealogiczne 

6. Varia 

 

V Analiza metod porządkowania: 

 

 Wcześniejsze próby porządkowania zespołu zgodnie ze wskazówkami opracowanymi przez 

PAN dla spuścizn po uczonych6 okazały się być niewystarczająco efektywne. Dawne struktury ze-

społu zdradzają sztywne i bezrefleksyjne kierowanie się wspomnianymi wskazówkami. Jednak wni-

kliwa analiza zawartości zespołu pozwala dostrzec w zachowanym materiale aktowym nie tylko ce-

chy spuścizny ale również cechy typowe dla archiwum rodzinno-majątkowego. Przydaje to zespo-

łowi złożoności i wielowymiarowości, a zarazem czyni go dosyć trudnym do opracowania pod wzglę-

dem metodycznym. 

 W związku z tym wybór metod porządkowania poprzedziły rozważania nad charakterem ze-

społu oraz poszukiwania czynników rozgraniczających spuściznę od archiwum rodzinno-majątko-

wego. Definicja spuścizny archiwalnej zaproponowana przez Wandę Maciejewską 7  jest bardzo 

ogólna i stosuję się ją do zespołu archiwalnego wytworzonego przez osobę fizyczną lub osoby fi-

zyczne do którego często włącza się również zbiory kolekcjonerskie twórcy. Natomiast definicja ar-

chiwum podworskiego, nazywanego także rodzinno-majątkowym mówi, że archiwum takie powstało 

„w wyniku działalności osób fizycznych, rodzin i rodów, posiadaczy (do 1945 r.) dóbr ziemskich. 

(…) Może zawierać materiały odnoszące się do spraw osobistych i rodzinnych właścicieli dóbr, do 

 
6Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, PAN, Warszawa 1990. 
7Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 78. 



wykonywanych przez nich funkcji publicznych (…), występują w nich również archiwalia zgroma-

dzone skutkiem kolekcjonerstwa8. Ponadto, jak słusznie zauważa Robert Górski, głównym czynni-

kiem aktotwórczym zespołów rodzinno-majątkowych jest w dużej mierze majątek9. W niniejszym 

zespole akta rodzinno-majątkowe znalazły się przede wszystkim w wyniku zainteresowań historią 

swojej rodziny i prowadzeniem badań genealogicznych przez twórców zespołu. Tak więc to sami 

twórcy, a właściwie ich działalność kolekcjonerska, zawodowa oraz społeczna stanowi czynnik ak-

totwórczy zespołu. W materiałach z konferencji „Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych” 

Wiesława Kwiatkowska porządkuje pojęcia spuścizny i archiwum podworskiego. Z jej rozważań 

można wywnioskować, że archiwa prywatne – powstałe w wyniku działalności instytucji prywatnej 

lub osób fizycznych, są reprezentowane przez dwa typy: archiwum osobiste (spuściznę rękopi-

śmienną) oraz archiwum rodzinne (archiwum rodowe). Specyficznym zaś typem archiwum rodzin-

nego jest archiwum rodzinno-majątkowe (archiwum podworskie)10. W kontekście funkcjonowania 

spuścizny i archiwum rodzinnego jako typów archiwum prywatnego Robert Górski w swoim artykule 

pyta „Czy suma spuścizn osób ze sobą spokrewnionych daje nam archiwum rodzinne?11”. O zakwa-

lifikowaniu niniejszego zespołu jako archiwum rodzinnego nie przesądza obecność w nim dwóch 

spuścizn po Michale i Karolu Potulickich, lecz akt dotyczących różnych polskich majątków Potulic-

kich i rodzin z nimi skoligaconych. Przy czym umiejscowienie środka ciężkości procesu aktotwór-

czego na działalności twórców zespołu, a nie na samych dobrach i majętnościach nie pozwala skla-

syfikować zespołu jako archiwum rodzinno-majątkowego. Tak więc zespół stanowi niespotykany 

dotąd typ archiwum rodowego. Z tego względu postanowiono dokonać korekty w opracowaniu ze-

społu oraz opracować i włączyć do niego nierozpoznane lub wyłączone wcześniej materiały. Przy 

 
8Wskazówki metodyczne do opracowania archiwów podworskich, s. 1. 
9R. Górski, “Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania”, Problemy Archiwistyki, nr 2, 

2009, s. 23. 
10W. Kwiatkowska, “Metodyka i problemy opracowania archiwów rodzinnych”, Przegląd Archiwalno-historyczny, t. II, 

2015, s. 107-108. 
11R. Górski, op. cit., s. 23. 



pracach zdecydowano się na użycie wszelkich dostępnych wskazówek i pomocy metodycznych do-

tyczących zarówno spuścizn, jak i archiwów podworskich, odpowiednio dostosowując je do wyjąt-

kowego charakteru zespołu. 

 Istotną kwestią metodyczną jest nadanie nazwy zespołowi archiwalnemu. Stosowane do tej 

pory w tytule sformułowanie spuścizna wydaje się nie oddawać w pełni charakteru zespołu. Pozostałe 

spuścizny które znajdują się w zasobie Archiwum Muzeum Polskiego znacznie się różnią od mate-

riałów pozostawionych przez Potulickich. Aby oddać w nazwie zespołu jego charakter jako archi-

wum rodzinnego zdecydowano się na zastąpienie słowa spuścizna słowem archiwum. Jak słusznie 

zauważa Elżbieta Wierzbicka w metodyce archiwalnej brakuje „sugestii co do ustalania nazw zespo-

łów zaliczonych do spuścizn, które są aktami rodzin12”. Przy nazwaniu niniejszego zespołu zdecydo-

wano się wybrać stosowany powszechnie w archiwach państwowych, o czym również wspomina 

Wierzbicka13, wariant obejmujący: „Archiwum [nazwa rodu lub rodziny] z [nazwa miejscowości, 

majątku w którym zlokalizowana była siedziba rodu i archiwum lub centrum dóbr]”. Nazwanie ro-

dziny nie budziło żadnych wątpliwości, natomiast nazwanie majątku budziło pewne zastrzeżenia. 

Mimo, że twórcy zespołu posiadali na własność majątek Prébailly w Gex, to jednak w seriach zespołu 

o charakterze rodowo-majątkowym występują w podobnej ilości materiały dotyczące innych, daw-

nych polskich posiadłości Potulickich. Sami zaś twórcy zespołu działalność polityczną i społeczną 

prowadzili poza majątkiem, głównie w Genewie, Lozannie, Londynie. W związku z czym zmodyfi-

kowano układ nazwy zespołu zastępując wskazanie posiadłości określeniem na emigracji, by pełniej 

oddać charakter zespołu. 

 Schemat układu serii i podserii niniejszego zespołu powstał w oparciu o ramowy schemat 

systematyzacji archiwum podworskiego zawarty w załączniku A do wskazówek metodycznych 

NDAP14 z zastosowaniem pewnych modyfikacji. Wskazówki proponują umieszczenie w pierwszej 

 
12E. Wierzbicka, „Archiwa podworskie, rodzinne i rodowe, akta dóbr i osób – stan i opracowanie oraz problemy 

poziomu i dostępności informacji”, Archeion t. 111, 2009-2010, s. 155. 
13Tamże, s. 156. 
14Wskazówki metodyczne do opracowania archiwów podworskich, NDAP, 1983. 



kolejności materiałów rodowych i majątkowych, a za nimi materiałów poszczególnych członków 

rodu. W związku z charakterem zespołu, zdecydowano się na zamianę kolejności tych elementów. 

 Materiały głównych twórców – Michała oraz Karola hr. Potulickich, przydzielono do dwóch 

osobnych serii, natomiast serię trzecią przeznaczono dla materiałów pozostałych członków rodziny. 

Podział ten był już stosowany we wcześniejszych etapach opracowania, z tym, że poszczególne serie 

oznaczano kolejnymi literami alfabetu, natomiast materiały każdego pozostałego członka rodziny 

wyodrębniano w osobną serię. W obecnym kształcie zdecydowano się na oznaczanie zarówno serii, 

jak i podserii kolejnymi cyframi arabskimi.   

 Uszanowano dotychczasową kolejność kolejność serii materiałów dotyczących twórców ze-

społu – jako seria pierwsza występują materiały Michała hr. Potulickiego, a jako druga – Karola hr. 

Potulickiego. Jest to porządek odwrotny do porządku genealogicznego zaproponowanego przez 

wskazówki. Zespół trafił do archiwum zgodnie z ostatnią wolą Michała hr. Potulickiego, wobec tego 

został uznany on za głównego twórcę zespołu. Obecność materiałów Karola hr. Potulickiego w ar-

chiwum należącym do Michała wynika z odziedziczenia akt ojca przez syna. 

 W układzie podserii w seriach obejmujących materiały poszczególnych członków rodu, 

względem ramowego schematu dokonano pewnych zmian, przyjmując rozwiązania zawarte w innych 

wskazówkach. Skorzystano z wytycznych opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych PAN-u 

oraz rozwiązań archiwistów radzieckich z końca lat 50 XX w. Zgodnie z pełną nazwą wskazówek 

opracowanych przez PAN są one dedykowane przede wszystkim spuściznom po uczonych, a więc 

osobach prowadzących działalność zawodową na polu naukowym. Mimo tego, że zarówno Karol, 

jak i Michał posiadali wykształcenie w stopniu doktora, to zawodowo i prywatnie zajmowali się dzia-

łalnością polityczną oraz społeczną. W końcówce lat 50. XX w. archiwiści radzieccy zaproponowali 

dwa różne modele opracowania spuścizn. Pierwszy z nich był dedykowany spuściznom po działa-

czach politycznych i społecznych, a drugi spuściznom ludzi nauki, literatury i sztuki15. Wspomniane 

 
15Glawnoje Archiwnoje Uprawlenje, MWD SSSR, Akademia Nauk SSSR Otdieł Kulturno-Proswietitelnych 

Uczreżdenij Ministierstwa Kultury SSSR, Instrukcja po nauczno-tiechniczeskoj obrabotkie dokumientalnych 

materiałow fondow licznogo proischożdienja, Moskwa 1958, § 38. 



modele różniły się między sobą przede wszystkim kolejnością układu materiałów w spuściźnie. 

Zgodnie ze schematem układu materiałów po działaczach społecznych i politycznych zdecydowano 

się na przeniesienie na początek serii materiałów biograficznych i osobistych16. Następnie umiesz-

czono, zaczerpniętą ze wskazówek PAN-u, podserię zawierającą prace twórcy spuścizny. Następne 

trzy podserie, a więc: materiały związane z działalnością publiczną, korespondencja, dokumenty 

prawno-majątkowe wynikają z zastosowania wskazówek dotyczących opracowania akt podworskich. 

Przedostatnia seria została przeznaczona na materiały o twórcy zespołu – seria o takiej nazwie poja-

wia się we wskazówkach PAN-u. Zgodnie ze schematem spuścizn działaczy politycznych i społecz-

nych, ostatnią podserię przeznaczono na kolekcje lub materiały o charakterze pamiątkowym. 

 Systematyzując układ podserii w serii trzeciej, przeznaczonej na materiały różnych osób z 

rodziny Potulickich bądź z nimi skoligaconych, zdecydowano się na umieszczenie w pierwszej ko-

lejności osób najbliżej związanych z twórcami zespołu, a więc kolejno – matkę, siostrę i żonę Michała 

hr. Potulickiego. W dalszej kolejności umieszczono materiały jego dziadków, kuzynów, dalszej ro-

dziny oraz osób spoza rodziny. 

 Kolejną serię przeznaczono na akta gospodarczo-majątkowe poszczególnych majątków Potu-

lickich lub rodzin z nimi skoligaconych. Wśród niej wyodrębniono trzy podserie – majątki Potulic-

kich, majątki Grabowskich oraz majątki pozostałe. Następną serię stanowią materiały rodowe. Zgod-

nie ze schematem ramowym archiwum podworskiego, systematyzację serii zaczęto od umieszczenia 

na jej początku sumariuszy oraz spisów zawartości archiwum. Za nimi znajdują się akta rodowe, 

pieczęcie, akta rodów skoligaconych oraz wywody i tablice genealogiczne. Ostatnią serię, przemia-

nowaną w drodze korekty z materiałów obcych na varia, stanowią opracowane wcześniej materiały 

które nie znalazły innego, bardziej odpowiedniego miejsca w zespole. Są to w głównej mierze mate-

riały ulotne oraz materiały dotyczące osób trzecich. 

 
16Rozważania dotyczące pierwszeństwa materiałów biograficznych nad materiałami dotyczącymi działalności 

politycznej komentuje Andrzej Piber w swoim artykule zamieszczonym na łamach Archeionu, por. A. Pieber, 

„Spuścizna archiwalna – jej istota, zawartość, układ, metody porządkowania”, Archeion t. 39, 1963, s.48-49. 



 Podział na serie i podserie znajduje swoją konsekwencję w oznakowaniu teczek. Na sygnaturę 

archiwalną składają się następujące elementy, wyrażone za pomocą cyfr arabskich, oddzielone 

„slashem”: numer zespołu/numer serii/numer podserii/numer jednostki. Numeracja jednostek jest 

prowadzona w sposób ciągły dla całego zespołu. Numeracja podserii jest ciągła tylko w obrębie serii 

i z każdą kolejną serią, rozpoczyna się ją na nowo – od cyfry 1. Natomiast po zmianie numeru serii, 

bądź pod serii, kontynuuje się kolejną numerację jednostek z serii/podserii poprzedniej. 

 Każda jednostka archiwalna wyszczególniona w inwentarzu posiada zestandaryzowaną formę 

opisu, na którą składa się pięciowierszowa tabela. Pierwszy wiersz jest podzielony na dwie kolumny 

– pierwsza zawiera aktualną sygnaturę archiwalną, natomiast w drugiej umieszczono jej konkordację 

– numer inwentarzowy jednostki, pod którą funkcjonowała przed wprowadzeniem korekty zespołu. 

Drugi wiersz zawiera tytuł jednostki. Tytuł bądź jego uzupełnienie zaproponowane przez archiwistę 

podczas opracowania – umieszczono w nawiasach kwadratowych, natomiast tytuły przejęte w 

brzmieniu dosłownym z materiałów archiwalnych – bez. Trzeci wiersz jest podzielony na trzy ko-

lumny w których umieszczono kolejno: daty skrajne jednostki, formę zewnętrzna jednostki, formę 

wewnętrzna jednostki. Czwarty wiersz, podzielony na trzy kolumny zawiera kolejno następujące in-

formacje: określenie stanu zachowania, język, ilość stron (lub kart, fotografii). Piąty wiersz jest prze-

znaczony na uwagi. 

 



Archiwum Potulickich na emigracji 
 

1. Akta Michała hr. Potulickiego 
 

 1.1. Dokumenty osobiste i biograficzne 

 

37/1/1/1 65 

[Odpisy aktu urodzenia i metryki chrztu] 

1898-1969 luźne rkp, mps 

dobry łac., pol. 11 s. 

 

 

 

37/1/1/2  

[Świadectwo bierzmowania] 

1914 luźne rkp, druk 

dobry łac. 1 k. 

przechowywane oddzielnie ze względu na duży format 

 

 

37/1/1/3 69 

[Dokumenty dotyczące nauki szkolnej i studiów] 

1914-1919 luźne rkp, mps 

dobry franc., niem. 29 s. 

 

 

 

37/1/1/4 68 

[Dokumenty dotyczące służby wojskowej] 

1919-1939 poszyt rkp, mps 

dobry pol. 15 s. 

 

 

 

37/1/1/5 63 

[Paszporty, dokumenty tożsamości, listy polecające dotyczące podróży] 

1919-1983 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 47 s. 

 

 

 



37/1/1/6 76 

[Dokumenty dotyczące zameldowania] 

1917-1964 luźne rkp, mps 

dobry franc., niem. 7 s. 

 

 

 

37/1/1/7 67 

[Dokumenty poświadczające zatrudnienie, legitymacje służbowe] 

1920-1960 poszyt rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 27 s. 

 

 

 

37/1/1/8 64 

[Naturalizacja – przyjęcie obywatelstwa francuskiego] 

1952-1954 luźne mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/1/1/9 66 

[Zawiadomienie o ślubie z Judith Soldati] 

1969 luźne druk 

dobry franc. 1 s. + kopie 

 

 

 

37/1/1/10 71 

[Dyplomy honorowe, nagrody] 

1913-1930 luźne mps, druk 

dobry franc., pol. 2 s. 

 

 

 

37/1/1/11  

[Dyplom potwierdzający doktorat z prawa na Uniwersytecie Genewskim] 

1929 luźne rkp, form. 

dobry franc. 1 s. 

Ze względu na duży format jednostka jest przechowywana w tubie. 



 

 

37/1/1/12  

[Dyplom zasługi Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki] 

1930 luźne druk 

dobry pol. 1 s. 

Ze względu na duży format jednostka jest przechowywana w tubie. 

 

 

37/1/1/13 70 

[Gimnazjum jezuickie „Stella Matutina” w Feldkriche – 50-lecie matury, fotografie] 

[1914-1915] 1965 luźne rkp, mps 

dobry franc., niem. 16 k. - fot 

 

 

 

37/1/1/14 62 

[Życiorysy własne] 

1928-1974 luźne mps 

dobry ang., pol. 49 s. 

 

 

 

37/1/1/15 74 

[Materiały dotyczące stanu zdrowia] 

1942-1951 luźne rkp, druk 

dobry franc. 4 s. 

 

 

 

37/1/1/16 75 

[Klepsydry, nekrologi, kondolencje po śmierci Michała hr. Potulickiego] 

1984 luźne mps, druk 

dobry franc., pol. 18 s. 

 

 

 

37/1/1/17 79 

[Fotografie indywidualne Michała hr. Potulickiego] 

ok. 1900 – ok. 1950 luźne  

dobry  36 fot. 



 

 

 

37/1/1/18 80 

[Fotografie Michała hr. Potulickiego w towarzystwie dalszej rodziny oraz znajomych] 

ok. 1920 – ok. 1970 luźne  

dobry  23 fot. 

 

 

 

37/1/1/19  

[Fotografia Michała hr. Potulickiego z siostrą Marią <Muszką> hr. Potulicką w okresie 

dzieciństwa w Kruszewie] 

1900 luźne  

dobry  1 fot. 

przechowywane oddzielnie ze względu na duży format 

 

 

37/1/1/20 81 

[Fotografie Michała hr. Potulickiego z siostrą Marią <Muszką> hr. Potulicką oraz z 

rodzicami Karolem i Eweliną hr. Potulickimi] 

1902 – ok. 1936 luźne  

dobry  46 fot. 

 

 

 

37/1/1/21 82 

[Grafika przedstawiająca Michała hr. Potulickiego] 

lata 20. XX wielu   

dobry  1 + kopie 

 

 

 

 1.2. Prace własne 

 

37/1/2/22 1 

[Opinia prawna Michała hr. Potulickiego o sytuacji w Polsce po zamachu majowym] 

1926 luźne mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 



37/1/2/23 2 

[Les partis politiques en Pologne – tablica z zestawieniem partii politycznych w Polsce, ich 

liderów, programów politycznych i organów prasowych] 

1920 luźne druk 

dobry franc. 1 k. 

 

 

 

37/1/2/24 3 

[Jubileusz 70-lecia profesora Carla J. Burckhardta – korespondencja, tekst przemówienia] 

1961 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., niem. 18 s. 

 

 

 

37/1/2/25 4 

[Wycinki prasowe – artykuły autorstwa Michała hr. Potulickiego] 

1973 luźne druk 

dobry ang., franc. 9 s. 

 

 

 

37/1/2/26 5 

[Materiały warsztatowe – brudnopisy i notatki] 

1927 – 1940 luźne rkp, mps 

dobry franc., niem., pol. 32 s. 

M. in.: memoriał w sprawie utworzenia fabryki samochodów w Polsce, notatki w sprawie majątku 

Lubomirskich, notatki o Adolfie A. Berle. 

 

 

 1.3. Materiały związane z działalnością publiczną 

 

37/1/3/27 6 

[Działalność Michała hr. Potulickiego jako sekretarza premiera Adama Ponikowskiego] 

1921 – 1925 luźne rkp, mps 

dobry pol. 14 s. 

 

 

 

37/1/3/28 7 

[Fotografie z wizyt premiera Ponikowskiego w Pińsku i Wieliczce] 



1921 luźne  

dobry pol. 18 fot. 

 

 

 

37/1/3/29 8 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – „The German Occupation during the war. A Political 

Tragi-Comedy”, artykuł prof. B. J. Wilden-Hart’a i A. Oxona wraz z podziękowaniem dla 

Michała hr. Potulickiego za okazaną pomoc.] 

1921 – 1925 luźne mps 

dobry ang. 38 s. 

 

 

 

37/1/3/30 9 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Rokowania z Niemcami na sesji Ligii Narodów w 

grudniu 1923 r.] 

1923 – 1924 luźne rkp, mps 

dobry franc., pol. 12 s. 

 

 

 

37/1/3/31 10 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sprawy kadrowe, angaże, przeniesienia, urlopy 

bezpłatne] 

1922 – 1934 luźne mps 

dobry pol. 12 s. 

 

 

 

37/1/3/32  

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – korespondencja służbowa] 

1923 – 1926 luźne rps, mps 

dobry niem., pol. 15 s. 

 

 

 

37/1/3/33 11 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – okólniki] 

1936 – 1937 luźne mps 

dobry pol. 15 s. 



 

 

 

37/1/3/34 12 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Powołanie Komisji Dyscyplinarnej przy MSZ i 

nominacja dla Michała hr. Potulickiego jako jej przewodniczącego] 

1939 luźne mps 

dobry pol. 23 s. 

 

 

 

37/1/3/35 13 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Komisja Dyscyplinarna: sprawa Praschil-

Kozłowskiego] 

1938 – 1939 luźne rkp, mps 

dobry pol. 33 s. 

 

 

 

37/1/3/36 14 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Komisja Dyscyplinarna: sprawa Adama 

Gubrynowicza] 

1938 – 1939 luźne mps 

dobry pol. 15 s. 

 

 

 

37/1/3/37 15 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Antyniemieckie wydawnictwa propagandowe 

powstające przy udziale Michała hr. Potulickiego i MSZ – korespondencja, plany] 

1939 – 1944 luźne mps 

dobry ang., franc., pol. 52 s. 

 

 

 

37/1/3/38 16 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Druki i wydawnictwa różne związane z MSZ i rządem 

londyńskim] 

1925 – 1952 luźne mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 150 s. 

 

 



37/1/3/39 281 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Referat prawny: Manuskrypt książki o dywersji 

niemieckiej] 

1940 luźne mps 

dobry ang. 121 s. 

 

 

 

37/1/3/40 17 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Notatki Michała hr. Potulickiego, jako radcy 

prawnego MSZ sporządzone dla: ministra A. Zaleskiego, sekretarza gen. MSZ A. 

Tarnowskiego, doradcy premiera J. H. Retingera] 

1941 luźne mps 

dobry pol. 50 s. 

 

 

 

37/1/3/41 18 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Zapiski w sprawie negocjacji Rządu Polskiego z 

Sowietami, odbytych w Londynie w lipcu w 1941 r.] 

1941 luźne mps 

dobry pol. 128 s. 

 

 

 

37/1/3/42 19 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dossier polsko-sowieckie otrzymane z rąk generała 

Kazimierza Sosnkowskiego, początek negocjacji polsko-sowieckich, korespondencja z 

premierem Wł. Sikorskim m.in. w sprawie rokowań z ZSRR i instrukcji dla Związku Walki 

Zbrojnej, negocjacje polsko-sowieckie, a USA] 

1940 – 1941 luźne mps 

dobry pol., ang. 101 s. 

 

 

 

37/1/3/43 20 

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Notatki służbowe w sprawie legalności Konstytucji 

RP, dofinansowania polskiej ambasady w USA, specjalistów w zakresie prawa w rządzie RP 

w Londynie] 

1942 – 1944 luźne mps 

dobry pol. 13 s. 

 



 

 

37/1/3/44 21 

[Liga Narodów, Międzynarodowe Biuro Pracy – starania o przydział, korespondencja, 

sprawy kadrowe, struktura organizacyjna, sprawa ubezpieczeń zagranicznych] 

1922 – 1934 luźne rkp, mps 

dobry franc., pol. 84 s. 

 

 

 

37/1/3/45 22 

[International Refugee Organization – Uwagi ogólne na temat International Refugee 

Organization (IRO)] 

1950 – 1952 luźne mps, druk 

dobry ang., franc. 18 s. 

 

 

 

37/1/3/46  

[International Refugee Organization:] Foreword [Przedmowa do monografii poświęconej 

historii IRO] 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 6 s. 

 

 

 

37/1/3/47  

[International Refugee Organization:] The history of The International Refugee 

Organization 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 38 s. 

 

 

 

37/1/3/48  

[International Refugee Organization:] The refugees 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 43 s. 

 

 

 

37/1/3/49  



[International Refugee Organization:] The Mandate 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 86 s. 

 

 

 

37/1/3/50  

[International Refugee Organization:] Finance and the use of resources 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 101 s. 

 

 

 

37/1/3/51  

[International Refugee Organization:] A Problem International in Scope and Nature 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 9 s. 

 

 

 

37/1/3/52  

[International Refugee Organization:] Germany and Austria 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 32 s. 

 

 

 

37/1/3/53  

[International Refugee Organization:] Prague, Berlin and Vienna 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 6 s. 

 

 

 

37/1/3/54  

[International Refugee Organization:] France 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 15 s. 

 

 

 



37/1/3/55  

[International Refugee Organization:] Italy, Greece and Trieste 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 24 s. 

 

 

 

37/1/3/56  

[International Refugee Organization:] The Middle East 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 18 s. 

 

 

 

37/1/3/57  

[International Refugee Organization:] The Far East 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 14 s. 

 

 

 

37/1/3/58  

[International Refugee Organization:] Other European Areas of Operation 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 7 s. 

 

 

 

37/1/3/59  

[International Refugee Organization:] The Community of Exiles 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 47 s. 

 

 

 

37/1/3/60  

[International Refugee Organization:] The Refugee and The Law 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 50 s. 

 



 

 

37/1/3/61  

[International Refugee Organization:] Repatriation 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 50 s. 

 

 

 

37/1/3/62  

[International Refugee Organization:] Resettlement 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 144 s. 

 

 

 

37/1/3/63  

[International Refugee Organization:] Local Settlement 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 38 s. 

 

 

 

37/1/3/64  

[International Refugee Organization:] The Impact on Refugees of the IRO’s program 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 34 s. 

 

 

 

37/1/3/65  

[International Refugee Organization:] Care – shelter and cash assistance: community 

services and welfare 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 82 s. 

 

 

 

37/1/3/66  

[International Refugee Organization:] Health 

1952 fascykuł mps 



dobry ang. 101 s. 

 

 

 

37/1/3/67  

[International Refugee Organization:] Preparation for a new life – Employment, Training 

and Rehabilitation 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 111 s. 

 

 

 

37/1/3/68  

[International Refugee Organization:] Couselling 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 43 s. 

 

 

 

37/1/3/69  

[International Refugee Organization:] Unaccompanied Children 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 64 s. 

 

 

 

37/1/3/70  

[International Refugee Organization:] Hard Core; Appendix – Medical Aspects of the Hard 

Core Programme 

1952 fascykuł mps 

dobry ang., franc. 52 s. 

 

 

 

37/1/3/71  

[International Refugee Organization:] International Tracing Service 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 29 s. 

 

 

 



37/1/3/72  

[International Refugee Organization:] The Transportation of Refugees 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 98 s. 

 

 

 

37/1/3/73  

[International Refugee Organization:] Supplies and Vehicles 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 70 s. 

 

 

 

37/1/3/74  

[International Refugee Organization:] Administration Services 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 20 s. 

 

 

 

37/1/3/75  

[International Refugee Organization:] Security and The Protective Service 

1952 fascykuł, luzy mps 

dobry ang. 11 s. 

dwa egzemplarze 

 

 

37/1/3/76  

[International Refugee Organization:] Contribution Des Societes Benevolves 

1952 luzy mps 

dobry franc. 53 s. 

 

 

 

37/1/3/77  

[International Refugee Organization:] Personel 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 55 s. 

 



 

 

37/1/3/78  

[International Refugee Organization:] Public Information 

1952 fascykuł mps 

dobry ang. 35 s. 

 

 

 

37/1/3/79 23 

[International Refugee Organization – Apel uchodźców do rządu francuskiego] 

1949 luźne mps 

dobry franc. 3 s. 

 

 

 

37/1/3/80 24 

[International Refugee Organization – Polemika z artykułem krytykującym IRO] 

1951 luźne mps 

dobry ang., pol. 5 s. 

 

 

 

37/1/3/81  

[International Refugee Organization – Zapis rozmowy ambasadora Kanady we Włoszech M. 

Desy z Dyrektorem Komitetu Wykonawczego IRO Raoul Bossy o organizacjach dla 

uchodźców ze wschodu] 

1948 luźne mps 

dobry franc. 1 s. 

 

 

 

37/1/3/82 25 

[International Refugee Organization – Wnioski urlopowe] 

1949 - 1952 luźne mps 

dobry ang. 20 s. 

 

 

 

37/1/3/83 26 

[International Refugee Organization – Korespondencja z F. Blanchardem i A. C. J. 



Sabalotem] 

1950 – 1951 luźne mps 

dobry ang., franc. 3 s. 

 

 

 

37/1/3/84  

[International Refugee Organization – Korespondencja służbowa] 

1952 luźne rkp, mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

37/1/3/85 27 

[International Refugee Organization – Podróże służbowe] 

1949 – 1952 luźne mps 

dobry ang., franc. 26 s. 

 

 

 

37/1/3/86 28 

Orientation outline on Evacuation Scheme [Plan orientacyjny ewakuacji International 

Refugee Organization] 

1950 luźne mps 

dobry ang. 39 s. 

 

 

 

37/1/3/87 29 

[International Refugee Organization – Refundacja kosztów leczenia] 

1951 – 1952 luźne mps 

dobry ang. 39 s. 

 

 

 

37/1/3/88 30 

[International Refugee Organization – Współpraca z polskimi organizacjami emigracyjnymi 

do spraw uchodźców] 

1946 – 1949 luźne mps 

dobry ang., franc. 27 s. 

 

 



 

37/1/3/89 31 

[International Refugee Organization – Zasady rekrutacji w Biurze Wysokiego Komisarza do 

spraw uchodźców] 

1952 luźne rkp, mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/1/3/90 32 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Schematy i regulaminy 

organizacyjne, podręcznik studenta] 

1953 – 1954 luźne mps 

dobry franc. 44 s. 

 

 

 

37/1/3/91 33 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Programy zajęć i sesji tematycznych] 

1953 – 1958 luźne mps 

dobry ang., franc. 80 s. 

 

 

 

37/1/3/92 34 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Listy pracowników i 

współpracowników oraz studentów] 

1952 – 1957 luźne mps 

dobry ang., franc. 67 s. 

 

 

 

37/1/3/93 35 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Sprawozdania, komunikaty z 

działalności, memoranda ] 

1953 – 1958 luźne mps 

dobry ang., franc., niem. 159 s. 

 

 

 

37/1/3/94 36 



[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Korespondencja w różnych 

sprawach, m. in. dot. powstania uczelni] 

1952 – 1955 luźne mps 

dobry ang., franc. 18 s. 

 

 

 

37/1/3/95 37 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Materiały ulotne, wydawnictwa 

różne] 

1952 - 1957 luźne mps, druk 

dobry ang., franc. 105 s. 

 

 

 

37/1/3/96 38 

[College de l’Europe/Free Europe University in Exile – Fotografie: zamek La Robertsau pod 

Strasburgiem, kursy i konferencje] 

b. d. luźne  

dobry ang., franc. 33 fot. 

 

 

 

37/1/3/97 39 

[International Comittee for World Refugee Year – Uwagi na temat programu „Open 

Villages”] 

1963 luźne mps 

dobry ang., franc. 11 s. 

 

 

 

37/1/3/98 40 

[International Comittee for World Refugee Year – Standing Conference of Voluntary 

Agencies Working for Refugee, International Comittee for World refugee Year – konstytucja, 

informacje ogólne] 

1957 – 1959 luźne mps 

dobry ang. 9 s. 

 

 

 

37/1/3/99 41 

[International Comittee for World Refugee Year – Konferencja prasowa p. Elfana Reesa, 



Prezydenta Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu dla Światowego Ruchu 

Uchodźstwa, 5 VI 1959] 

1959 luźne mps 

dobry franc. 61 s. 

 

 

 

37/1/3/100 42 

[International Comittee for World Refugee Year – Komunikaty Prasowe] 

1959 luźne mps 

dobry franc. 2 s. 

 

 

 

37/1/3/101 43 

[International Comittee for World Refugee Year – Korespondencja, m.in. propozycja objęcia 

stanowiska Executive Officer’a] 

1959 – 1961 luźne mps 

dobry ang., franc. 20 s. 

 

 

 

37/1/3/102 44 

[International Comittee for World Refugee Year – Wystawa filatelistyczna poświęcona WRY] 

1960 luźne mps 

dobry ang., franc. 25 s. 

 

 

 

37/1/3/103 45 

[International Comittee for World Refugee Year – Wystawa filatelistyczna poświęcona WRY: 

fotografie] 

1960 luźne  

dobry  7 fot. 

 

 

 

37/1/3/104  

[International Comittee for World Refugee Year – Wystawa filatelistyczna poświęcona WRY: 

materiały wystawowe – koperty i znaczki] 

 luźne  



dobry ang.  

 

 

 

37/1/3/105 46 

[International Comittee for World Refugee Year – I Konferencja World Refugee Year, 12 I 

1960 - fotografie] 

1960 luźne  

dobry ang. 23 fot. 

 

 

 

37/1/3/106 47 

[International Comittee for World Refugee Year – II Konferencja World Refugee Year, I 

1961 - fotografie] 

1961 luźne  

dobry ang. 7 fot. 

 

 

 

37/1/3/107 48 

[International Comittee for World Refugee Year – Przedstawiciele komitetu wykonawczego 

WRY spotykają się z P. Kemoularia, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego 

ONZ - fotografie] 

1959 luźne  

dobry ang. 5 fot. 

 

 

 

37/1/3/108 49 

[International Council of Voluntary Agencies – Powołanie na stanowisko Sekretarza 

Generalnego, listy gratulacyjne, działalność na stanowisku Sekretarza, przejście na 

emeryturę] 

1962 – 1969 luźne mps 

dobry ang., franc., niem. 16 s. 

 

 

 

37/1/3/109  

[International Council of Voluntary Agencies – wyciąg z listu relacjonującego sytuację w 

Gomie (Kongo)] 

1965 luźne mps 



dobry franc. 3 s. 

 

 

 

37/1/3/110  

[International Council of Voluntary Agencies – General Conference in Geneva: 

Teksty wystąpień:] The Problem of the Chinese Refugees in Hong Kong and Macao; The 

Role of The Voluntary Agencies in The Filed of Relief and Development 

1963 luźne mps 

dobry ang. 14 s. 

Brakuje 2 s. w tekście drugiego wystąpienia. 

 

 

37/1/3/111 50 

[International Council of Voluntary Agencies – Uroczysty obiad ku czci Michała hr. 

Potulickiego z okazji przejścia na emeryturę] 

1967 – 1969 luźne rkp 

dobry ang., franc., pol. 52 s. 

 

 

37/1/3/112 51 

[International Council of Voluntary Agencies –Uroczysty obiad ku czci Michała hr. 

Potulickiego z okazji przejścia na emeryturę, 20 I 1969 – fotografie] 

1969 luźne  

dobry  7 fot. 

 

 

 

37/1/3/113 52 

[International Council of Voluntary Agencies – Michał hr. Potulicki jako Sekretarz 

Generalny ICVA – fotografie, m. in. spotkania z senatorem Edwardem „Ted” Kennedy ] 

1963 – 1966 luźne  

dobry franc. 11 fot. 

 

 

 

37/1/3/114 53 

[International Council of Voluntary Agencies – XII Konferencja Pracy Socjalnej, Ateny IX 

1964 - fotografie] 

1964 luźne  

dobry  35 fot. 



 

 

 

37/1/3/115 54 

[International Council of Voluntary Agencies – Pierwsza wystawa ICVA w Pałacu Narodów 

w Genewie - fotografie] 

1962 luźne  

dobry ang. 10 fot. 

 

 

 

37/1/3/116 55 

[Zakon Maltański – m.in. nominacja na Baliwa Honorowego i Dewocyjnego; Fotografie z 

różnych uroczystości, m.in. z udziału maltańczyków w pogrzebie marszałka J. Piłsudskiego ] 

1923 – 1976 luźne mps, druk 

dobry ang., franc., włos. 32 s. 

 

 

 

37/1/3/117 56 

[Działalność naukowa w zakresie prawa, m.in.: korespondencja z przewodniczącym Komisji 

Kodyfikacyjnej prof. E. S. Rappaportem, współpraca z periodykami i organizacjami 

prawnymi] 

1925 – 1940 luźne, poszyt rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 93 s. + poszyt 88 s. 

 

 

 

37/1/3/118 57 

[Działalność naukowa – Uniwersytet Genewski, Polski Uniwersytet Robotniczy we Francji] 

1926 – 1932 luźne mps 

dobry pol., franc. 15 s. 

 

 

 

37/1/3/119 58 

[Stowarzyszenia, kluby, organizacje: legitymacje członkowskie, zaproszenia, programy] 

1912 – 1980 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 35 s. 

 

 

 



37/1/3/120 59 

[Fotografie z działalności publicznej do 1939 r., m.in.: z wizyty w Polsce Justina Godarta - 

francuskiego ministra pracy w 1925r., z manewrów wojskowych w Rembertowie w 1923r., z 

konferencji Międzynarodowego Biura Pracy w 1937r., pogrzebu J. Piłsudskiego oraz innych 

konferencji] 

1923 – 1939 luźne  

dobry  47 fot. 

 

 

 

37/1/3/121 60 

[Fotografie z działalności publicznej po 1939 r.] 

1942 – 1969 luźne  

dobry  21 fot. 

 

 

 

37/1/3/122  

[Fotografie z uroczystości patriotycznych] 

1970 – 1971 luźne  

dobry  6 fot. 

 

 

 

37/1/3/123 61 

[Notatki i materiały -- lista reprezentantów na sesje Rady Europy w 1957 i 1958 r., lista 

obserwatorów zgromadzenia Rady Europy w 1957 r., lista uczestników kongresu „Congres 

International Catholique des Migrations”] 

1957 – 1958 luźne mps, druk 

dobry ang., franc. 27 s. 

 

 

 1.4. Korespondencja 

 

37/1/4/124 83 

[Korespondencja wychodząca: listy do rodziców, Karola i Eweliny Potulickich] 

1914 – 1921 luźne rkp, druk 

dobry pol. 252 s. 

 

 

 

37/1/4/125 84 



[Korespondencja wychodząca: listy do matki Eweliny Potulickiej] 

1934 – 1936 luźne rkp 

dobry ang., franc., pol. 97 s. 

 

 

 

37/1/4/126 85 

[Korespondencja wpływająca: listy od rodziców: Karola i Eweliny Potulickich] 

1921 – 1927 luźne rkp 

dobry franc., pol. 66 s. 

 

 

 

37/1/4/127 86 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1932, 1935 – 1936 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 71 s. 

 

 

 

37/1/4/128 87 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1937 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 216 s. 

 

 

 

37/1/4/129 88 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1938 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 172 s. 

 

 

 

37/1/4/130 89 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1939 – 1940 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc. 216 s. 

 

 

 



37/1/4/131 90 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1947 – 1951 luźne rkp 

dobry ang., franc. 82 s. 

 

 

 

37/1/4/132 91 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1952 – 1953 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc. 227 s. 

 

 

37/1/4/133 92 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1954 – 1955 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc. 238 s. 

 

 

 

37/1/4/134 93 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1957 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc. 51 s. 

 

 

 

37/1/4/135 94 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1958 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc. 190 s. 

 

 

 

37/1/4/136 95 

[Korespondencja wychodząca: listy do siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1960 – 1961, 1970 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 106 s. 

 

 



 

37/1/4/137 96 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1922 – 1932 luźne rkp 

dobry ang., franc., pol. 19 s. 

 

 

 

37/1/4/138 97 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

ok. 1920 – 1930 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 117 s. 

 

 

 

37/1/4/139 98 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1942 – 1953 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc. 56 s. 

 

 

 

37/1/4/140 99 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1955 luźne rkp, mps 

dobry franc. 234 s. 

 

 

 

37/1/4/141 100 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1956 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc. 47 s. 

 

 

 

37/1/4/142 101 

[Korespondencja wpływająca: listy od siostry Marii „Muszki” Potulickiej] 

1957 – 1958 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc. 139 s. 



 

 

 

37/1/4/143 102 

[Korespondencja wpływająca rodzinna od brata stryjecznego Stanisława s. Antoniego oraz 

jego żony i synów] 

1922 – 1974 luźne rkp, mps, druk 

dobry pol. 158 s. 

 

 

 

37/1/4/144 103 

[Korespondencja wpływająca rodzinna od siostry stryjecznej Marii Tarnowskiej z d. 

Potulickiej oraz jej mężów Jerzego i Stefana Tarnowskiego] 

1922 – 1947 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 233 s. 

 

 

 

37/1/4/145 104 

[Korespondencja wpływająca rodzinna od Alfreda i Romana Chłapowskich] 

1923 – 1934 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 41 s. 

 

 

 

37/1/4/146 105 

[Korespondencja wpływająca rodzinna: 

- Boreysza Iwona z d. Potulicka, c. Zygmunta 

- Dowgiałło Jan, s. Karola i Zofii Potulickiej 

- Jabłońska Izabella z d. Potulicka, c. Mieczysława 

- Łatyńska Teresa z d. Potulicka, c. Henryka 

- Ostaszewski Wojciech, s. Adama i Marii z d. Chłapowskiej 

- Potulicka Jadwiga z d. Wołowska 

- Potulicka Teresa, c. Mieczysława 

- Potulicka Franciszka z d. Badeni 

- Potulicki Władysław, s. Franciszka 

- Sobańska Maria z d. Potulicka, c. Kazimierza 

- NN] 

1922 – 1971 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., niem., pol. 166 s. 

 

 

 



37/1/4/147 106 

[Korespondencja w sprawach genealogicznych: 

- Górski Antoni 

- Jabłońska Izabella z d. Potulicka, c. Mieczysława 

- Łęcki Włodzimierz 

- Potulicki Stanisław, s. Antoniego 

- Tüpke 

- von Hueck] 

1965 – 1976 luźne rkp, mps, druk 

dobry niem., pol. 64 s. 

 

 

 

37/1/4/148  

[Korespondencja Michała Potulickiego z Jeanem Desplanque] 

1954 luźne mps 

dobry ang., franc. 5 s. 

 

 

 

37/1/4/149 107 

[Korespondencja wpływająca A-J: 

- Aleksandrowicz Stanisław, 

- Andrade F., 

- Atteslander P.E., 

- Auber T.W., 

- Baranowski Zdzisław, 

- Barton Paul, 

- Berard Jolanda, 

- Berle Adolf, 

- Besterman Katarzyna, 

- Besterman Władysław, 

- Bocheński Józef, 

- Bohuszewicz Z., 

- Borel Robert, 

- Borowski Edward, 

- Bride Mary Helen, 

- Bułhak Henryk, 

- Chaikin Nathan, 

- Chłapowski Alfred, 

- Ciechanowski Jan, 

- Claire Marie, 

- Czapski Józef, 

- Czartoryski Antoni, 

- Czartoryski Kazimierz, 

- Czerwiński P., 

- Dąbrowski Adam, 



- Deszberg Rito, 

- Devina Paul, 

- Dieterlen Jean, 

- Divonne Bartholomi, 

- Djokitel M., 

- Dridge W.T., 

- Faulbel Suzanne, 

- Filipowicz T., 

- Glaser Stefan, 

- Górski Antoni, 

- Górski Krzysztof, 

- Grosfield Dominic, 

- Gwiazdoski Tadeusz, 

- Halecki Oskar, 

- Hammer Viktor, 

- Harrison Landreth M., 

- Heymowski Adam, 

- Hudson Manley O., 

- Jackson C.D., 

- Jaroszyński Karol, 

- Jeleński Konstanty A.] 

1923 – 1981 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 231 s. 

 

 

 

37/1/4/150 108 

[Korespondencja wpływająca K-Ż: 

- Kara Stanisław, 

- Karnkowski, 

- Karszo-Siedlecki Jan, 

- Killion E.J., 

- Konarski Szymon, 

- Kopczyńska Zofia, 

- Korngold Eugenia, 

- Krygier Marek, 

- Lambert, 

- Lanckoroński Antoni, 

- Latocki Jerzy, 

- Ledóchowski Zygmunt, 

- Lewandowski Tadeusz, 

- Librach Jan, 

- Lubomirska N., 

- Ludwig Carl, 

- Łada-Grodzicki Jules, 

- Łembiński Stefan, 

- Łęckowski Ignacy, 

- Łęski Rafał, 

- Mamrot Kazimierz, 

- Marcy J., 



- Markowski Janusz, 

- Meaudre R., 

- Michałowski Roman, 

- Michałowski Zygmunt, 

- Morawski, 

- Mulot G., 

- Muriset Annie, 

- Nieciowa Maryla, 

- Nowakowski Zygmunt, 

- Olszowska Kazimierzowa, 

- Ostrowski Juliusz, 

- Pobóg-Malinowski Władysław, 

- Potocka Teresa, 

- Potocki Józef, 

- Potocki Roman, 

- Regard M.M., 

- Rabinowicz Leon, 

- Sager Peter, 

- Sapieha Lew, 

- Seiler Franz, 

- Shepardson Whitney H., 

- Siemiński Hieromin, 

- Skokowski Z., 

- Sławiński Tadeusz, 

- Sobanowski St., 

- Sokal Franciszek, 

- Sorges Sylwia, 

- Sterling Halina, 

- Tomaszewski Jan, 

- Tremeaud Henry, 

- Usher Antonia, 

- Vansittart Baron, 

- Vermeil Edward, 

- Warrendes Margaret, 

- Weil J.J., 

- Wieczorkiewicz W.T., 

- Wilson M., 

- Wszelaki Jan, 

- Zagrodzki Józef, 

- Zdziechowska Maria, 

- Zurcher Arnold J., 

- Zwierdłowski Jerzy, 

- Żmigrodzki Konstanty, 

- Żółtowska Cesia, 

- Żółtowska Marylina] 

1922 – 1970 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 219 s. 

 

 

 



37/1/4/151  

[Korespondencja przychodząca od osób: 

- Aga Kham Saruddin 

-Altmann Victor 

- Berle Adolf A. 

- Blillrch Dawid 

- Chnowler Yrene 

- Discon C. 

- Foelkersam Marie 

- Gibson Hugh 

- Gilabert Ernest 

- Griffiths John 

- Grossen Miroslaw 

- Harada Ken (Liga Narodów) 

- Humbert F. 

- Johnstone Frances (Liga Narodów) 

- Kaerkowska Ada 

- Klatt W. 

- Korngold Lucjan 

- Leitgeber Bolesław 

- Lewandowski Tadeusz 

- Labanon – Bosforsky M. 

- Logos Paul 

- Martin William 

- Morellet Jean 

- Pearson J. 

- Peloqi [?] John 

- Potulicki Władysław 

- Puglia Giuseppe Mario 

- Rockefeller Barbara 

- Schmidt Wiktor 

- Sendorowsky S. 

- Shapland Mary 

- Stanley T. Stanley 

- Starzewski Jan 

- Tedesco V. 

- Walewscy Jędrzej i Wojciech 

- Washington Herman 

- Wysocka W.] 

1922 – 1969 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 78 s. 

 

 

 

37/1/4/152 109 

[Korespondencja wychodząca B-V: 

- Berle Adolf 

- Ciechanowski Jan 

- Endal Kjell 



- Jordan Charles H. 

- Rappaport E.S., prof., 

- Rostworowski Emanuel 

- Sztark T. 

- Tremeaud Henry 

- Vermeil Edward] 

1921 – 1962 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 21 s. 

 

 

 

37/1/4/153  

[Korespondencja Michała Potulickiego wychodząca do: 

- Marelte M. 

- Pradelle Jean 

- Widdicombe John 

oraz do osób niezidentyfikowanych] 

1926 – 1954 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc. 15 s. 

 

 

 

37/1/4/154 110 

[Korespondencja wpływająca do instytucji, stowarzyszeń i organizacji A-N: 

- Académie Internationale Libre des  Sciences et des Lettres, 

- Ambassade de France, 

- Ambassade de Pologne, 

- American Joint Distribution Committee, 

- Assemblée Nationale, 

- Berger-Levraut Imprimerie et Librairie, 

- C.A. Starke Verlag, 

- College de l'Europe  Libre, 

- Counsil of Europe, 

- Delegation Polonaise aupres de la Societe des Nations, 

- Delegue du Polonais au Conseil d` Administration du Bureau, 

- Europa 1960, 

- Faculte de Droit, Universite de Nancy, 

- Free Europe University in Exile, 

- G. Magistero del Sov. Ordine Militare di Malta, 

- Haut-Commissariat de la Rapublique en A.O.F., 

- Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, 

- Komisja Współpracy Prawniczej i Międzynarodowej, 

- Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim, 

- Kurator Ordynacji Próchnowskiej, 

- Law School of Harvar University, 

- Legatiunea Romaniei in Polonia, 

- Mairie de Gex, 

- Ministere du Travail de l'Hygiene, 



- Ministerstvo socialni pece, 

- Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

- Ministerstwo Spraw Wojskowych, 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

- Ministerstwo Wyznań Religijnych, 

- New York University] 

1923 – 1975 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., niem., pol. 85 s. 

 

 

 

37/1/4/155 111 

[Korespondencja wpływająca do instytucji, stowarzyszeń i organizacji P-Z: 

- Pennsylvania State University, 

- Polferop Polski Instytut Naukowy dla Spraw Federacji Europejskiej, 

- Polski Komitet Igrzysk Europejskich, 

- Poselstwo Polskie w Bernie, 

- Poselstwo Polskie w Buenos Aires, 

- Prefecture du Bas-Rhin, 

- Relief Society for Poles, 

- SIMCA Societe Anonyme, 

- Societe de Gymnastique de la Ville de Gex, 

- Societe des Nations, 

- Societe du Sou des Ecoles Laiques de Gex, 

- Societe Musicale de Gex, 

- Syndykat Dziennikarzy Warszawskich, 

- Universite de Geneve, 

- University of California, 

- War Organisation of the British Red Cross, 

- Zjednoczenie Polskiego Uchodźctwa Wojennego] 

1921 - 1960 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 48 s. 

 

 

 

37/1/4/156  

[Korespondencja przychodząca od instytucji: 

- Biblioteka Narodów Zjednoczonych w Genewie 

- Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Genewskiego 

- European Office of The United Nations, dział kadr 

- Konsulat Austro-Węgier w Genewie 

- Lawn-Tennis Klub w Warszawie 

- Ungarisch-Österreich Kultur – und Schulverein in Tirol] 

1915 – 1960 luźne rkp, mps 

dobry niem., franc., pol. 7 s. 



 

 

 

37/1/4/157 112 

[Korespondencja wpływająca – nadawcy nierozpoznani] 

1921 – 1923 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 31s. 

 

 

 

37/1/4/158 114 

[Korespondencja wpływająca – nadawcy nierozpoznani] 

1928 – 1969 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 94 s. 

 

 

 

37/1/4/159  

[Korespondencja przychodząca od nadawców nierozpoznanych przedwojenna] 

1920 – 1937 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., niem., pol.  

 

 

 

37/1/4/160  

[Korespondencja przychodząca od nadawców nierozpoznanych powojenna] 

1946 – 1970 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., niem., pol.  

 

 

 

37/1/4/161  

[Korespondencja przychodząca – listy w kopertach i karty pocztowe od nadawców 

niezidentyfikowanych] 

 luźne rkp 

dobry   

 

 

 

37/1/4/162 113 

[Korespondencja wpływająca (widokówki) – nadawcy nierozpoznani] 



1920 – 1971 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 48 s. 

 

 

 

37/1/4/163 115 

[Korespondencja wychodząca do niezidentyfikowanych adresatów] 

1954 – 1960 luźne rkp, mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/1/4/164  

[Telegramy od oraz do osób niezidentyfikowanych] 

1917 – 1948 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., pol. 19 s. 

 

 

 

37/1/4/165  

[Korespondencja pomiędzy A.C. Breycha – Vauthier, a prof. Williamem Bishop w sprawie 

publikacji Michała Potulickiego] 

1954 luźne mps 

dobry ang. 3 s. 

 

 

 

37/1/4/166 118 

[Zaproszenia oficjalne polskie] 

1921 – 1952 luźne mps, druk 

dobry pol. 70 s. 

 

 

 

37/1/4/167 119 

[Zaproszenia i zawiadomienia oficjalne zagraniczne] 

1921 – 1958 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., niem., pol. 45 s. 

 

 

 



37/1/4/168 120 

[Zaproszenia, zawiadomienia, klepsydry prywatne] 

1916 – 1958 luźne druk 

dobry ang., franc., niem., pol. 108 s. 

 

 

 

37/1/4/169 117 

[Wizytówki Michała hr. Potulickiego] 

b. d. luźne druk 

dobry ang., franc., pol. 27 s. 

 

 

 

37/1/4/170  

[Wizytówki innych osób] 

b. d. luźne druk 

dobry ang., franc., pol. 489 s. 

ze względu na mały format, jednostka przechowywana osobno 

 

 1.5. Dokumenty prawno-majątkowe 

 

37/1/5/171  

[Zeznania Francisa Blancharda i Jeana Dieterlena przed notariuszem celem potwierdzenia 

tożsamości Michała hr. Potulickiego] 

1969 luźne mps 

dobry franc. 2 s. 

 

 

 

37/1/5/172 73 

[Spadek po Adamie Potulickim, s. Kazimierza] 

1921 – 1923 luźne mps 

dobry czes., niem. 7 s. 

 

 

 

37/1/5/173  

[Majątek do podziału po Karolu Potulickim, o. Michała] 

1932 luźne mps 

dobry franc. 1 s. 



 

 

 

37/1/5/174 77 

[Rachunki, wyciągi z konta, czeki] 

1920 – 1974 luźne rkp, druk 

dobry franc., niem., pol. 58 s. 

 

 

 

37/1/5/175 78 

[Rozliczenie finansowe Michała hr. Potulickiego ze Stanisławem hr. Potulickim] 

1930 – 1950 luźne rkp 

dobry franc., pol. 13 s. 

 

 

 

37/1/5/176 72 

[Ubezpieczenie domu w Surrey i jego wyposażenia w Lloyd’s] 

1942 – 1952 luźne mps, druk 

dobry ang. 42 s. + 1 fot. 

 

 

 1.6. Materiały o Michale hr. Potulickim 

 

37/1/6/177 116 

[Bibliografia prac Michała hr. Potulickiego, ulotki dotyczące jego prac] 

b. d. luźne druk 

dobry ang., franc. 12 s. 

 

 

 

37/1/6/178 121 

[Wycinki prasowe dotyczące Michała hr. Potulickiego] 

1918 – 1983 luźne, poszyt druk 

dobry ang., franc., pol. 54 s. 

Zawiera cały egz. miesięcznika „Świat”, nr 28, rok 20., z dn. 11 VII 1925 r. 

 

 1.7. Kolekcje prywatne 

 

37/1/7/179  



[Karty menu] 

1888 – ok. 1971 album rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., niem., pol. 198 s. 

146 kart menu 

 

 

37/1/7/180  

Prawo handlowe tom I obejmujący dział I i II, wykład prof. dr Edwarda Giericha 

1883 księga rkp 

dobry pol. 78 k. + 240 s. 

Notatki ze studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, spisane przez Romana 

Szeptyckiego, następnie używane przez hr. Kasińskiego, potem Karola hr. Potulickiego, który 

przekazał je Michałowi hr. Potulickiemu 

 

 

37/1/7/181  

Prawo handlowe tom II obejmujący dział III i IV, wykład prof. dr Edwarda Giericha 

1883 księga rkp 

dobry pol. 153 k. + 119 s. 

Notatki ze studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, spisane przez Jana 

Szeptyckiego, następnie używane przez hr. Kasińskiego, potem Karola hr. Potulickiego, który 

przekazał je Michałowi hr. Potulickiemu 

 

 

37/1/7/182  

Postępowanie sądowo-cywilne tom I, wykład prof. dr Edwarda Giericha 

1883 księga rkp 

dobry pol. 391 s. + 22 k. 

Notatki ze studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, spisane przez Jana 

Szeptyckiego, następnie używane przez hr. Kasińskiego, potem Karola hr. Potulickiego, który 

przekazał je Michałowi hr. Potulickiemu 

 

 

37/1/7/183  

Postępowanie sądowe cywilne dział IV część III – Postępowanie zwyczajne pisemne i ustne 

1883 księga rkp 

dobry pol. 279 k. 

Notatki ze studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, spisane przez Jana 

Szeptyckiego, następnie używane przez hr. Kasińskiego, potem Karola hr. Potulickiego, który 

przekazał je Michałowi hr. Potulickiemu 

 

 



37/1/7/184  

[Wycinki prasowe z prasy polskiej i zagranicznej] 

1919 – 1981 luźne druk 

dobry ang., franc., niem., pol.  

 

 

 

37/1/7/185  

[Wycinki prasowe – prasa polska i zagraniczna] 

1916 – 1940 luźne druk 

dobry ang., pol.  

 

 

 

37/1/7/186  

[Wycinki prasowe – prasa powojenna polska i zagraniczna] 

1949 – 1982 luźne druk 

dobry franc., niem., pol.  

 

 

 

37/1/7/187  

[Wycinki prasowe – prasa Polska w Londynie] 

1941 – 1966 luźne druk 

dobry pol. x s. 

 

 

 

37/1/7/188  

[Wycinki prasowe – prasa angielska i francuska z czasu II Wojny Światowej] 

1940 – 1945 luźne druk 

dobry ang., franc.  

 

 

 

37/1/7/189  

[Utwór poetycki] „A La Pologne” 

1915 luźne druk 

dobry franc. 4 s. 

 



 

2. Akta Karola Potulickiego 
 

 2.1. Dokumenty osobiste i biograficzne 

 

37/2/1/190 147 

Spis dokumentów naszych osobistych [sporządzony własnoręcznie przez Karola hr. 

Potulickiego] 

1926 – 1932 luźne rkp 

dobry pol. 2 s. 

 

 

 

37/2/1/191 159 

Odpis metryki chrztu 

1918 luźne rkp 

dobry łac. 1 s. 

 

 

 

37/2/1/192 157 

[Dokumenty dotyczące przebiegu nauki szkolnej: matura 1882 r., immatrykulacja na UJ 

1883 r., świadectwo egzaminu rządowego 1885 r., świadectwo Colloquium 1888 r., 

absolutorium 1889 r., dyplom doktora 1891 r.] 

1882 – 1891 luźne rkp 

dobry niem. 10 s. 

Oryginał dyplomu doktorskiego trzymany ze względu na duży format osobno w metalowej tubie. 

 

 

37/2/1/193 153 

[Dokumenty dotyczące przebiegu służby wojskowej] 

1881 – 1894 luźne rkp 

dobry niem. 6 s. 

 

 

 

37/2/1/194 154 

[Paszporty, listy polecające dot. podróży, dokumenty dot. zrzeczenia się poddaństwa 

pruskiego i przyjęcie obywatelstwa austriackiego, zameldowania] 

1883 – 1926 luźne rkp,druk 

dobry niem., pol. 15 s. 

 



 

 

37/2/1/195 160 

[Protokół niedoszłego pojedynku Karola hr. Potulickiego z Bolesławem Wołodkiewiczem] 

1890 luźne rkp 

dobry pol. 6 s. 

 

 

 

37/2/1/196 155 

[Dokumenty związane ze ślubem z Eweliną z Chłapowskich: zwolnienie z trzeciej 

zapowiedzi, zaświadczenie o braku przeszkód zawarcia do małżeństwa, zaświadczenie o 

wyłączeniu majątku, metryka ślubu i odpis] 

1895 luźne rkp 

dobry niem., pol. 8 s. 

 

 

 

37/2/1/197 146 

[Ostatnia wola i ostatni list Karola hr. Potulickiego] 

1930 – 1932 luźne rkp 

dobry franc., pol. 7 s. 

 

 

 

37/2/1/198 158 

[Nekrologi, klepsydry, kondolencje] 

1932 luźne rkp, druk 

dobry franc., pol. 19 s. 

 

 

 

37/2/1/199 165 

[Fotografia Heleny Modrzejewskiej z osobistą dedykacją dla Karola hr. Potulickiego] 

1895 luźne rkp 

dobry pol. 1 fot. 

 

 

 

37/2/1/200 148 

[Fotografie Karola hr. Potulickiego] 



1875 – 1932 luźne  

dobry franc., pol. 23 fot. 

 

 

 

37/2/1/201 145 

[Fotografie służby przed pałacem w Kruszewie] 

1909 luźne  

dobry franc. 2 fot. 

 

 

2.2. Prace własne 

 

37/2/2/202  

[Artykuły bezimienne, pisane pod pseudonimem] 

1904, 1910 – 1911, 1919 luźne druk 

dobry franc., niem. 3 k. 

Potulicki tworzył pod pseudonimem Karol Złotowski; duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/2/2/203  

Denkschrift des Dr. Karl Grafen Potulicki an S. Exzellenz Herrn Dr. Bernhard Derenburg, 

Staatssekretär etc. etc. über das sog. Enteignungsgesetz 

1908 poszyt mps 

dobry niem. 10 s. 

2 egzemplarze 

 

 

37/2/2/204  

L’Autriche et la Serbie pour l’Echo de Paris 15/4 1912 

1912 poszyt mps 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/2/2/205  

Francis Joseph I Emperor of Austria a short sketch of long reign by an Austrian Pole 

1912 luźne mps 

dobry ang. 49 s. 

 

 



 

37/2/2/206  

Le probleme polonias, Journal de Geneve 

1915 luźne druk 

dobry franc. 1 s. 

 

 

 

37/2/2/207 125 

La Pologne d’hier et de damian 

1915 – 1916 poszyt rkp, druk 

dobry franc. 19 s. + kopie 

Z dedykacją dla żony i córki, 4 egzemplarze 

 

 

37/2/2/208 124 

Sprawa żydowska w Polsce 

1915 luźne rkp 

dobry pol. 42 s. 

 

 

 

37/2/2/209  

Odezwy „Pro Polonia”, „Monitora”, „Zjednoczenia” 

1915 – 1917 poszyt druk 

dobry ang., franc., pol. 5 s. 

Duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/2/2/210 122 

[Artykuły do gazet:] La Response Des Allies Au President Wilson et la question polnaise, 

Monitor Polski 15 II 1917 nr 3; L’etat Actuel De La Question Polonaise Au Point de Vue 

International, Monitor Polski 1918 nr 8-9; [wycinki prasowe artykułów Potulickiego z 

Journal De Geneve]; Pour Les Polonais 

1915 – 1920 luźne rkp, druk 

dobry franc. 18 s. 

3 egzemplarze Pour Les Polonais 

 

 

37/2/2/211  

[Artyukuły do Journal de Geneve:] La proclamation du royamue de Pologne et les Polonais; 



La situation politique en Pologne 

1917 luźne druk 

dobry franc. 2 k. 

Duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/2/2/212  

Les relations polons-swisses daus  le passe – discus du Comte Charles Potulicki a l’aula de 

i’universite de Geneve le 25 october 1917 pour le confenaire de Th. Kościuszko 

1917 poszyt, luźne rkp, mps, druk 

dobry franc. 11 s. + 10 s. 

Wszyto zaproszenie na uroczystości kościuszkowskie. 

 

 

37/2/2/213  

Przemówienia – 29 XI 1918; artykuły niepolityczne, okolicznościowe Karola Potulickiego 

1918 – 1919 poszyt, luźne rkp, mps, druk 

dobry pol. 10 s. 

Duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/2/2/214  

Motokultura 

1919 poszyt mps, druk 

dobry franc., pol. 14 s. 

 

 

 

37/2/2/215  

A propos de la Pologne, Tribune de Geneve 

1920 luźne druk 

dobry franc. 1 s. 

 

 

 

37/2/2/216  

[La Pologne sa lutte contre le bolchevisme], Le droit des Peuples 

1920 luźne druk 

dobry franc. 1 s. 

Duży format – przechowywane osobno 

 



 

37/2/2/217  

[Artykuły do czasopisma Naród (Warszawa): Liga Narodów w Genewie; Delegacja polska w 

Genewie, a Liga Narodów I;  Delegacja polska w Genewie, a Liga Narodów II] 

1920 luźne druk 

dobry pol. 3 k. 

Duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/2/2/218  

Quo Vadimus? 

1924 luźne mps 

dobry pol. 46 s. 

 

 

 

37/2/2/219  

Will Danzig and polish corridor be the cause of the next European War? 

b. d. luźne mps 

dobry ang. 10 s. 

 

 

 

37/2/2/220  

Od traktatu wersalskiego do paktu paryskiego 

b. d. luźne mps 

dobry pol. 43 s. 

 

 

 

37/2/2/221 123 

[Artykuły zamieszczone w Przeglądzie Współczesnym: Quo Vadmius? Kilka uwag o 

przyszłości kultury europejskiej w świetle polityki światowej (rok III, tom X, 1924); 

Przemiany polityczne w entencie i ich znaczenie dla Polski (rok I, nr 7-8, 1922)] 

1922 – 1924 luźne, poszyt druk 

dobry pol. 56 s. + zał. 

Do jednostki załączono egzemplarze autorskie niniejszych czasopism 

 

 

37/2/2/222  

[Monitor Polski – egzemplarze autorskie] 



1917, 1919 poszyt druk 

dobry franc. 98 s. 

Jednostka zawiera następujące numery czasopisma: nr 4-5 (15 V 1917); nr 6-7 (15 X 1917); nr 26 

(1 VII 1919) 

 

 

37/2/2/223  

[Zbiór prasy zawierającej artykuły Karola Potulickiego] 

1915 – 1920 luźne druk 

dobry franc., pol. 6 egz. + 3 dublety 

 

 

 

37/2/2/224 126 

Przygody dwóch budrysów [ballada nowomodna ofiarowana pannom Izabeli, Helenie, Irenie 

i Antoninie Łąckim przez Karola hr. Potulickiego] 

1879 luźne rkp 

dobry pol. 4 s. 

 

 

 

37/2/2/225 127 

Z dawnych wspomnień i opowiadań [fragment] 

1921 luźne mps 

dobry pol. 4 s. 

 

 

 

37/2/2/226  

[Recenzje artykułów Karola hr. Potulickiego zamieszczone w prasie] 

1915 – 1924 luźne, poszyt druk 

dobry franc., pol., wł. 12 egz. + 1 dublet 

wycinki i egzemplarze prasy 

 

 

37/2/2/227  

[Odpowiedź Karola hr. Potulickiego na nieprawdziwe informacje prasowe na jego temat] 

1919 luźne druk 

dobry pol. 7 egz. 

wycinki i egzemplarze prasy 

 



 

37/2/2/228  

[Materiały warsztatowe Karola Potulickiego: artykuły, wycinki prasowe, przedruki] 

1915 – 1918 luźne mps, druk 

dobry franc., niem., pol. 8 k. 

 

 

 2.3. Materiały związane z działalnością publiczną 

 

37/2/3/229 161 

Nominacja na szambelana c. k. austriackiego 

1902 luźne rkp 

dobry niem. 1 s. 

 

 

 

37/2/3/230 162 

Nominacja na attaché honorowego przy delegacji polskiej w Lidze Narodów 

1921 luźne rkp 

dobry pol. 2 s. 

 

 

 

37/2/3/231 128 

[Działalność w komitecie „La Pologne et La Guerre”] 

1916 – 1917 luźne mps 

dobry pol. 17 s. 

 

 

 

37/2/3/232 129 

[Działalność w Towarzystwie „Ognisko”] 

1915 – 1918 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 35 s. 

 

 

 

37/2/3/233 130 

[Działalność w komitecie obchodów stulecia śmierci T. Kościuszki] 

1917 luźne mps, druk 

dobry franc., pol. 19 s. 



 

 

 

37/2/3/234 131 

[Działalność w różnych stowarzyszeniach organizacjach polskich, działalność polityczna] 

1914 – 1920 luźne rkp, mps 

dobry franc., pol. 21 s. 

 

 

 

37/2/3/235 132 

[Działalność w różnych stowarzyszeniach i organizacjach obcych] 

1916 – 1922 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc. 14 s. 

 

 

 

37/2/3/236 133 

[Działalność w Komitecie Obchodów Jubileuszu prof. Z. Laskowskiego] 

1915 – 1916 luźne rkp, mps, druk 

dobry pol. 22 s. 

 

 

 

37/2/3/237 134 

[Działalność w sekcji szwajcarskiej Komitetu Generalnego Pomocy dla Ofiar Wojny w 

Polsce] 

1915 – 1919 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 27 s. 

 

 

 

37/2/3/238 135 

[Działalność w Lidze Narodów: korespondencja, wycinki prasowe, materiały ulotne, 

fotografia w szkle – Delegacja Polska na zjeździe Ligii Narodów w Genewie w 1925 r.] 

1919 – 1925 luźne mps, druk 

dobry ang., franc. 43 s. + 1 fot. 

 

 

 

37/2/3/239 136 



[Działalność w „Burea International pour la Defence du Droit des Peuples”] 

1920 – 1921 luźne mps 

dobry franc. 7 s. 

 

 

 

37/2/3/240 137 

[Agence Polonaise Centrale w Lozannie – regulaminy i depesze; Polskie Centralne Biuro 

Prasowe w Rapperswilu – korespondencja z Karolem hr. Potulickim oraz wycinki prasowe] 

1915 – 1918 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 80 s. 

 

 

 

37/2/3/241 143 

[Dokumentacja dotycząca udostępnienia posiadłości Prebailly do dyspozycji francuskiego 

Czerwonego Krzyża i jego późniejszego sekwestru] 

1916 – 1920 luźne rkp 

dobry franc., pol. 12 s. 

 

 

 

37/2/3/242 144 

[Karty pocztowe jeńców polskich przysłane na adres polskiej sekcji Czerwonego Krzyża i 

jego późniejszego sekwestru] 

1918 luźne rkp 

dobry pol. 6 s. 

 

 

 2.4. Korespondencja 

 

37/2/4/243 169 

[List do ciotki (matki chrzestnej) napisany przez Karola Potulickiego w wieku 8 lat] 

1869 luźne rkp 

dobry franc. 2 s. + koperta 

 

 

 

37/2/4/244 170 

[Korespondencja z Anielą hr. Potulicką] 

1907 – 1909 luźne rkp, druk 



dobry pol. 58 s. 

 

 

 

37/2/4/245 171 

[Korespondencja wpływająca A - O: 

- Askenazy Szymon, 

- Bader Karol, 

- Bartoszewicz Stefan, 

- Bochenek M., 

- Bogacki Władysław, 

- Czartoryski Marceli, 

- Czartoryski Zdzisław, 

- Dandrea Hugo, 

- Dembowski Ignacy, 

- Dobrzycki St., 

- Fałat Julian, 

- Górski Antoni, 

- Grabowski Jan, 

- Grocholska z Radziwiłłów, 

- Halecki Oskar, 

- Janowski L., 

- Janta-Połczyński St., 

- Jaroszyński Edward, 

- Kempner Stanisław, 

- Klimecki Leon, 

- Korytowska z Dąbskich W., 

- Kucharzewski Jan, 

- Kwilecka z Dobrojewa J., 

- Lassocki Józef, 

- Ledóchowski Mieczysław, kard. 

- Ledóchowski Zygmunt, 

- Ligocki Edward, 

- Lubecki Ksawery, 

- Lutosławski Witold, 

- Mickiewicz Maria, 

- Mogilnicka Paula, 

- Morawski K., 

- Mycielski Stanisław, 

- Nitobe Mary, 

- Opieński Henryk, 

- Orłowski Mieczysław, 

- Osuchowski] 

1885 – 1931 luźne rkp, druk 

dobry ang., franc., niem., pol. 190 s. 

 

 

 

37/2/4/246 172 



[Korespondencja wpływająca P - Ż: 

- Perłowski J., 

- Piltz Erazm, 

- Piłsudski Bronisław, 

- Piwnicki Stanisław, 

- Plater Henryk, 

- Plater-Zyberk Andrzej, 

- Popławska Z., 

- Potocka z Radziwiłłów - Elżbieta, 

- Potocka z Tyszkiewiczów - 

Andrzejowa, 

- Potocki Tomasz, 

- Potulicki Adam, s. Kazimierza 

- Potulicki Stanisław, s. Antoniego 

- Przeździecki Konstanty, 

- Pusłowski Zygmunt, 

- Radziwiłł Dominik, 

- Ratyński M., 

- Rey Mieczysław, 

- Rostworowski Michał, 

- Sanguszko Helena, 

- Sapieha Eustachy, 

- Sapieha Paweł, 

- Siemieńska Zofia, 

- Sienkiewicz Henryk, 

- Sienkiewiczowa Henrykowa, 

- Skirmunt, 

- Skórzewska J., 

- Skrzyński Stanisław, 

- Sokolnicki Henryk, 

- Stachiewicz Piotr, 

- Szaal ks., 

- Szpotańska Irena, 

- Szpotański Tadeusz, 

- Tarnowska z Branickich Juliuszowa, 

- Tarnowski Adam, 

- Tarnowski Juliusz, 

- Vogt Albert, 

- Weil Stanisław, 

- Wędkiewicz Stanisław, 

- Wiśniewski W., 

- Żmigrodzki Konstanty] 

1885 – 1926 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 217 s. 

 

 

 

37/2/4/247  

[Korespondencja wpływająca – listy cudzoziemców do Karola hr. Potulickiego: A-H] 



1885 – 1920 luźne rkp 

dobry ang., franc., niem.  

 

 

 

37/2/4/248  

[Korespondencja wpływająca – listy cudzoziemców do Karola hr. Potulickiego: J-W] 

1885 – 1920 luźne rkp 

dobry ang., franc., niem.  

 

 

 

37/2/4/249 173 

[Korespondencja przychodząca do instytucji: Miesięcznik polityczno-społeczny „Wiek XX”] 

1922 luźne rkp, mps 

dobry pol. 2 s. 

 

 

 

37/2/4/250 174 

[Korespondencja wpływająca: nadawcy nierozpoznani N.N.] 

1909 – 1929 luźne rkp, druk 

dobry franc., niem., pol. 34 s. 

 

 

 

37/2/4/251 168 

[Wizytówki Karola Potulickiego] 

ok. 1895 – 1921 luźne druk 

dobry franc., pol. 3 s. 

 

 

 2.5. Dokumenty prawno-majątkowe 

 

37/2/5/252 156 

[Ubezpieczenie] 

1887 – 1894 luźne rkp 

dobry niem. 8 s. 

 

 

 



37/2/5/253 163 

[Pełnomocnictwa udzielone Karolowi hr. Potulickiemu m.in. w związku z transakcją 

dotyczącą majątku Siedlec] 

1887 – 1894 luźne rkp 

dobry niem. 13 s. 

 

 

 

37/2/5/254 141 

[Akt sprzedaży majątku Kruszewo] 

1909 luźne rkp 

dobry niem. 11 s. 

 

 

 

37/2/5/255 139 

[Sprawa Kruszewa: korespondencja dotycząca sądu obywatelskiego, broszura K. 

Potulickiego wydana po wyroku sądu w związku z zarzutami] 

1909 luźne, poszyt rkp, druk 

dobry pol. 77 s. 

3 egzemplarze broszury 

 

 

37/2/5/256 140 

[Sprawa Kruszewa: korespondencja z Götzendorf-Grabowskimi] 

1909 luźne rkp 

dobry niem., pol. 24 s. 

 

 

 

37/2/5/257 138 

[Sprawa Kruszewa: korespondencja w związku z ponownymi zarzutami m.in. Komitetu dla 

Bezdomnych i redakcji „Robotnika”] 

1915 – 1919 luźne rkp, mps 

dobry pol. 77 s. 

 

 

 

37/2/5/258 142 

[Zarzuty Mariana Seydy m.in. pod adresem Karola hr. Potulickiego] 

1916 – 1923 luźne rkp, mps 



dobry franc., niem., pol. 23 s. 

 

 

 

37/2/5/259 164 

Stare kontrakta na łąki 1931 – 1932 i nowy kontrakt z Desponds na 1933 r. 

1926 – 1931, 1933 luźne rkp 

dobry franc. 6 s. 

Nowy kontrakt na 1933, podpisany po śmierci Karola, przez jego żonę Ewelinę. 

 

 

37/2/5/260 166 

[Pokwitowania, rachunki m.in. z pożyczką na zakup posiadłości Prebailly] 

1913 – 1926 luźne rkp 

dobry niem., pol. 19 s. 

 

 

 

37/2/5/261 152 

[Zaginięcie Adama Skarzyńskiego s. Anny: ostatnie listy Adama Skarzyńskiego, 

korespondencja Karola hr. Potulickiego i jego żony Eweliny z Alfredem Chłapowskim i Anną 

Skarzyńską, pisma notariusza Emila Roux, pisma urzędowe] 

1914 – 1921 luźne rkp 

dobry franc., pol. 60 s. 

Adam Skarzyński był siostrzeńcem Eweliny hr. Potulickiej 

 

 

37/2/5/262 151 

[Spadek po Adamie hr. Potulickim: inwentura sądowa majątku, likwidacja polisy] 

1920 – 1923 luźne rkp 

dobry czes., niem. 25 s. 

 

 

 2.6. Materiały o Karolu hr. Potulickim 

 

37/2/6/263 150 

Notte do luna – serenade par E. Puxeddu a monsieur comte Ch. Potulicki hommage 

respecteux 

1909 – 1932 luźne rkp 

dobry franc. 4 s. 

 



 

 

37/2/6/264 175 

[Wycinki prasowe dotyczące Karola hr. Potulickiego] 

1915 – 1918 luźne druk 

dobry franc., pol. 17 s. 

 

 

 

37/2/6/265 176 

[Biogram Karola hr. Potulickiego zamieszczony w sprawozdaniu Polskiego Stowarzyszenia 

Byłych Studentów Uniwersytetu Genewskiego] 

1933 luźne druk 

dobry pol. 7 s. 

 

 

 2.7. Materiały prywatne o charakterze pamiątkowym 

 

37/2/7/266  

[Oprawiony zbiór listów oraz telegramów z życzeniami z okazji ślubu Karola hr. 

Potulickiego i Eweliny Chłapowskiej], 23 IV 1895 

1895 księga rkp, druk 

dobry franc., niem., pol.  

 

 

 

37/2/7/267  

[Imienne błogosławieństwa papieża św. Piusa X] 

[1903 – 1914] luźne rkp 

dobry łac. 1 k. 

Duży format – przechowywane w teczce wielkoformatowej 

 

 

37/2/7/268 167 

Spis gości naszych w Genewie, 45 Quai du Mont Blanc, od 15 VII 1909 

1909 – 1932 księga rkp. 

dobry franc., pol. 52 s. 

 

 

 

37/2/7/269  



[Kalendarz kieszonkowy na 1920 r.] 

1920 księga rkp, druk 

dobry pol.  

Nie jest wykluczone, że notes mógł należeć do Michała hr. Potulickiego 

 

 

37/2/7/270  

[Notes z autografami] 

1923 – 1937 księga rkp 

dobry franc.  

Nie jest wykluczone, że notes mógł należeć do Michała hr. Potulickiego 

 

 

3. Akta pozostałych członków rodziny Potulickich i osób skoligaconych 
 

 3.1. Ewelina Potulicka z Chłapowskich 

 

37/3/1/271 177 

[Odpisy metryki chrztu] 

1895, 1918 luźne rkp 

dobry łac., pol. 2 s. 

 

 

 

37/3/1/272  

[Pamiątka bierzmowania] 

1888 luźne druk 

dobry franc. 1 k. 

Duży format – przechowywane w teczce wielkoformatowej 

 

 

37/3/1/273 178 

[Paszport, dowód tożsamości, zaświadczenie o wciągnięciu do rejestru obywateli polskich (z 

córką Marią „Muszką”)] 

1921 – 1935 luźne, poszyt rkp, mps, druk 

dobry franc., pol. 15 s. 

 

 

 

37/3/1/274  

[Pamiętnik] 



b. d. księga rkp 

dobry franc.  

 

 

 

37/3/1/275 179 

[Ustalenie pełnomocnictwa dla Eweliny hr. Potulickiej przez jej męża, Karola hr. 

Potulickiego] 

1917 luźne rkp 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/3/1/276 180 

[Osobiste błogosławieństwa kard. Ledóchowskiego z okazji I Komunii Św.] 

1883 luźne rkp 

dobry pol. 3 s. 

 

 

 

37/3/1/277 182 

[Obrazki święte, pamiątki pierwszej Komunii Św., modlitwy] 

b. d. luźne rkp 

dobry franc. 19 s. 

 

 

 

37/3/1/278 183 

[Dokumentacja związana z ubieganiem się o Order Krzyża Gwieździstego] 

1913 – 1918 luźne rkp 

dobry niem. 21 s. 

 

 

 

37/3/1/279 181 

[Nekrologi, kondolencje, klepsydry] 

1936 luźne rkp 

dobry franc., pol. 9 s. 

 

 

 



37/3/1/280 184 

[Fotografie Eweliny hr. Potulickiej] 

1877 – 1895 luźne  

dobry pol. 16 fot. 

Duży format – przechowywane osobno 

 

 

37/3/1/281 185 

[Ostatnia wola i ostatni list Marii Chłapowskiej z Ponińskich, matki Eweliny hr. Potulickiej] 

1898 – 1899 luźne rkp 

dobry pol. 9 s. 

 

 

 

37/3/1/282 186 

[Wizytówki] 

1895 – 1936 luźne druk 

dobry franc., pol. 2 s. + kopie 

 

 

 

37/3/1/283 187 

[Korespondencja wpływająca od: 

- Chłapowski Alfred, 

- Kwilecka z Dobrojewa, J. 

- Likowski Edward, abp., 

- Modzelewska, 

- Osuchowski Antoni, 

- Pastaldi C., 

- Ponińska, 

- Ponińska Maria z Mielżyńskich, 

- Potocka Helena, 

- Potulicki Antoni, 

- Potulicki Karol, 

- Potulicki Stanisław 

- „N. i K.”] 

1906 – 1936 luźne rkp 

dobry franc., pol. 47 s. 

 

 

 3.2. Maria Potulicka 

 

37/3/2/284 188 



[Odpis metryki chrztu] 

[1900] 1945 luźne rkp 

dobry franc., pol. 2 s. 

 

 

 

37/3/2/285 189 

[Paszporty] 

1934 – 1939 poszyt rkp, druk 

dobry franc., pol.  

2 egz. 

 

 

37/3/2/286 190 

[Naturalizacja – przyjęcie obywatelstwa francuskiego] 

1939 luźne rkp 

dobry franc. 3 s. 

 

 

 

37/3/2/287  

[Umowa między Marią Potulicką, a Prefektem Gex dotycząca udostępnienia przez nią 

samochodu na potrzeby ewakuacji cywilnej] 

1939 luźne mps 

dobry franc. 2 s. 

 

 

 

37/3/2/288 191 

[Pobyt we Francji: rejestracja działalności gospodarczej, karta pobytu czasowego, dowód 

osobisty] 

1935 – 1939 [1970] luźne rkp, mps, druk 

dobry franc. 5 s. 

 

 

 

37/3/2/289 192 

[Pobyt w Kanadzie: rejestracja w konsulacie francuskim w Montrealu, kartki żywnościowe, 

wiza] 

1942 – 1946 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc. 5 s. 



dołączono kopertę 

 

 

37/3/2/290 193 

[Spadek po Annie Skarzyńskiej z Chłapowskich: nekrolog, wspomnienie, odpis testamentu, 

korespondencja dotycząca spadku] 

1929 – 1940 luźne rkp, mps 

dobry pol. 33 s. 

 

 

 

37/3/2/291 194 

[Sprawa płatności dla Impot de la Solidarite Nationale] 

1946 luźne rkp, mps 

dobry franc. 7 s. 

 

 

 

37/3/2/292 195 

[Wynajem domu] 

1939 luźne mps 

dobry franc. 2 s. 

dołączono 2 koperty 

 

 

37/3/2/293 196 

[Nekrologi, kondolencje, wspomnienia, klepsydry] 

1972 luźne druk 

dobry franc. 9 s. 

 

 

 

37/3/2/294 197 

[Fotografie] 

dobry franc. 35 fot. 

1903 – 1972 luźne rkp 

 

 

 

37/3/2/295 199 

[Korespondencja wpływająca od od ojca – Karola hr. Potulickiego] 



19005 – 1914 luźne rkp 

dobry pol. 22 s. 

 

 

 

37/3/2/296 200 

[Korespondencja wpływająca od członków rodziny: 

- Boryszewa Iwona, z d. Potulicka c. Zygmunta, 

- Dowgiałło Jan, s. Karola i Zofii Potulickiej c. Mieczysława, 

- Jabłońska Izabella, z d. Potulicka c. Mieczysława, 

- Łatyńska Teresa, z d. Potulicka c. Henryka, 

- Ostaszewski Wojciech, s. Adama i Marii z d. Chłapowskiej, 

- Potulicka Jadwiga, z d. Wołowska c. Stanisława i Marii - żona Antoniego, 

- Potulicki Jerzy, 

- Maria Potulicka, z d. Lubomirska c. Antoniego i Eleonory Husarzewskiej, 

- Antoni Potulicki, s. Stanisława i Marii Lubomirskiej, 

- Kazimierz Potulicki, s. Stanisława i Marii Lubomirskiej, 

- Maria Sobańska, z d. Potulicka c. Kazimierza, 

- Maria Tarnowska, z d. Potulicka c. Antoniego i Jadwigi Wołowskiej] 

1914 – 1970 luźne rkp 

dobry franc., pol. 229 s. 

 

 

 

37/3/2/297 201 

[Korespondencja wpływająca: od Alfreda i Heleny Chłapowskich] 

1916 – 1940 luźne rkp 

dobry franc., pol. 10 s. 

 

 

 

37/3/2/298 202 

[Korespondencja wpływająca: Teresa Potulicka] 

1949 – 1961 luźne rkp 

dobry pol. 23 s. 

 

 

 

37/3/2/299 203 

[Korespondencja wpływająca: W.L. Mackenzie King] 

1947 – 1950 luźne rkp 

dobry ang. 10 s. + 1 fot. 

załączono zdjęcie z dedykacją dla Marii Potulickiej 



 

 

37/3/2/300 204 

[Korespondencja wpływająca: A-Z 

- Bagniewska Wanda, 

- Balabean A., 

- Baranowski Zdzisław, 

- Bichsel W., 

- Blomfield Róża, 

- Bride Mary Helen, 

- Chylińska Helena, 

- Claire Marie, 

- Gocket Clarine, 

- Górska Ewa, 

- Górski Konstanty, 

- Górski Krzysztof, 

- Gross Ulla, 

- Halecka Helena, 

- Hudson Manley O., 

- Iżycki Bob, 

- Killion E.J., 

- Kwapińska Jadwiga, 

- Krycha Franciszek, 

- Laporte J., 

- Loudnier Henriette, 

- Lubomirska N., 

- Martin Eric, 

- Muriset Anne, 

- Nowakowska Wanda, 

- Necker Elisabeth, 

- Ostaszewska Helena, 

- Miszka E., 

- Mullot G., 

- Negri Pola, 

- Plater Henryka, 

- Pechoux Gaston, 

- Podoski Victor, 

- Rhien Hedwig, 

- Rozmarynka Paulina, 

- Sinner, 

- Sienkiewiczowa Henrykowa, 

- Solms-Wildenfels Anne, 

- Smidt van Gelder P., 

- Trębicki Kazmierz, 

- Tyszkiewicz Władysław, 

- Usher Antonia i Timothy, 

- Żółtowska Marylina] 

1915 – 1958 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 104 s. 

 



 

 

37/3/2/301  

[Korespondencja wpływająca: 

- Cortez Joimie 

- Haristoy Just 

- Janin Louis 

- Potulicki Karol 

- Potulicki Michał 

- Vogt Y. (adwokat) 

- Automobile-Club du Haut-Jura] 

1933 – 1939 luźne rkp, mps, druk 

dobry ang., franc., pol. 44 s. 

 

 

 

37/3/2/302 205 

[Korespondencja wpływająca: nadawcy nierozpoznani] 

1933 – 1959 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. 39 s. 

 

 

 

37/3/2/303  

[Korespondencja wpływająca: nadawcy nierozpoznani] 

1925 – 1929, 1952 – 1954 luźne rkp, mps 

dobry ang., franc., pol. x s. 

 

 

 

37/3/2/304 198 

[Korespondencja wychodząca: adresaci nierozpoznani] 

1949 luźne rkp 

dobry franc. 6 s. 

 

 

 3.3 Judith Soldati 

 

37/3/3/305 231 

[Korespondencja finansowa – wyciągi bankowe] 

1980 – 1981 luźne mps, druk 

dobry niem., wł. 3 s. 



 

 

 3.4. Józef hr. Potulicki 

 

37/3/4/306 221 

[Patent francuski na wynalazek: nowy system hamulcowy] 

1862 luźne rkp 

dobry franc. 6 s. 

 

 

 

37/3/4/307 222 

[Esterka - dramat (nieukończony)] 

1850 – 1870 luźne rkp 

dobry pol. 12 s. 

 

 

 

37/3/4/308 223 

[Działalność w Polski Kole Poselskim w Berlinie: notatki, brudnopisy] 

1864 – 1870 luźne rkp 

dobry niem., pol. 11 s. 

 

 

 

37/3/4/309 224 

[Działalność w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk: przyjęcie do towarzystwa] 

1858 luźne rkp 

dobry pol. 2 s. 

 

 

 

37/3/4/310 225 

Elegia na zgon ś.p. Józefa hr. Potulickiego poświęcona dostojnej Małżonce 

i Rodzinie zmarłego 

1864 – 1870 luźne druk 

dobry ang., franc., pol. 2 s. + kopia 

 

 

 

37/3/4/311 226 



[Fotografie Józefa hr. Potulickiego i jego żony Ofelii ze Skórzewskich] 

1865 – 1904 luźne  

dobry  9 fot. 

 

 

 

37/3/4/312 227 

[Korespondencja wpływająca: listy od żony - Ofelii ze Skórzewskich] 

1858 – 1869 luźne rkp 

dobry pol. 8 s. 

 

 

 

37/3/4/313 228 

[Korespondencja wychodząca: listy do żony - Ofelii ze Skórzewskich] 

1858 – 1868 luźne rkp 

dobry pol. 20 s. 

 

 

 

37/3/4/314 229 

[Korespondencja wpływająca od różnych osób: 

- Działyński Tytus, 

- Goetzendorf-Grabowska Emilia, c. Józefa, 

- Hertwig Joseph, 

- Kaczyński Piotr, 

- Łabędzki Piotr, 

- Mickiewicz Władysław, 

- Mielżyńska Anna, 

- Mielżyński Jan, 

- Plehn Thorbald, 

- Potulicka Maria, 

- Potulicki Zygmunt, 

- Respądek A., 

- Schlieffen, 

- Skórzewski Z.] 

1860 – 1870 luźne rkp 

dobry niem., pol. 39 s. 

 

 

 3.5. Ofelia ze Skórzewskich 

 

37/3/5/315 230 

[Mowa żałobna na pogrzebie ś.p. Ofelii ze Skórzewskich, wygłoszona 



23 XI 1906 w kościele parafialnym w Zaniemyślu (autor ks. Józef Kos)] 

1858 – 1869 luźne druk 

dobry pol. 17 s. 

 

 

 3.6. Henryk hr. Potulicki 

 

37/3/6/316  

[Prośba o dokonanie wpłaty za akcje Związku Producentów Drzewa] 

1923 luźne mps 

dobry pol. 1 s. 

 

 

 

37/3/6/317 213 

[Odpis aktu zgonu i akt notarialny otwarcia testamentu. 

Akt notarialny spisu inwentarza majątku Henryka hr. Potulickiego] 

1931 luźne mps 

dobry pol. 21 s. 

 

 

 3.7. Stanisław Potulicki 

 

37/3/7/318  

[Działalność w konsulacie amerykańskim w Maroku – materiały szczątkowe] 

1954 luźne mps 

dobry ang. 1 s. 

 

 

 3.8. Maria hr. Potulicka z Lubomirskich 

 

37/3/8/319 209 

[Pełnomocnictwo dla Marii "Muszki" Potulickiej i Michała hr. Potulickiego 

do zarządzania posiadłością w Gex] 

1934 luźne rkp 

dobry franc. 2 s. 

 

 

 

37/3/8/320 210 

[Fotografie Marii Potulickiej i jej męża Stanisława Potulickiego s. Antoniego; (na dwóch 

fotografiach złożenie urny z prochami Marii Potulickiej do grobu rodzinnego w Zaniemyślu] 



1930, 1970 – 1980 luźne  

dobry  9 fot. 

 

 

 3.9. Maria hr. Tarnowska z Potulickich 

 

37/3/9/321 211 

[Tłumaczenie wiadomości z 7 II 1941r. dotyczącej zwolnienia brata Marii, Stanisława 

Potulickiego z więzienia niemieckiego] 

1970 luźne mps 

dobry ang. 1 s. 

 

 

 

37/3/9/322 212 

[List Jerzego Waldorffa do Marii Tarnowskiej wspominający jej działalność muzyczną w 

okupowanej Warszawie] 

1963 luźne rkp, mps 

dobry pol. 4 s. 

kserokopia 

 

 3.10. Jan hr. Potulicki (syn Antoniego) 

 

37/3/10/323  

[Zawiadomienie o ślubie Jana hr. Potulickiego z Marią Antoniną de Rougé de Caylus] 

1930 luźne mps 

dobry franc. 1 s. 

 

 

 3.11. Jan Przecław Potulicki (syn Henryka) 

 

37/3/11/324 214 

[Nekrologi i wspomnienia z Powstania Warszawskiego o Janie Potulickim] 

1945 luźne druk 

dobry pol. 4 s. 

 

 

 

 3.12. Adam Potulicki 

 

37/3/12/325 215 

[Proces z rządem pruskim o pretensje do ordynacji rydzyńskiej (po Sułkowskich): 



korespondencja z adwokatem Wojciechem Trąmpczyńskim] 

1908 – 1911 luźne rkp 

dobry pol. 108 s. 

 

 

 

37/3/12/326 216 

[Proces z rządek pruskim o pretensje do ordynacji rydzyńskiej (po Sułkowskich): pisma 

urzędowe i akty zgonów: Wincentego Wielopolskiego, Ignacego Wielopolskiego, Wiktorii 

Wielopolskiej] 

[1800, 1855] 1909 luźne rkp, mps 

dobry łac., niem., pol. 34 s. 

 

 

 

37/3/12/327 217 

[Projekt statutu Związku Rodziny Potulickich] 

1914 luźne rkp, mps 

dobry pol. 47 s. 

 

 

 

37/3/12/328 218 

[Rachunki Adama hr. Potulickiego: rozliczenia z rodziną] 

b. d. luźne rkp 

dobry pol. 3 s. 

 

 

 

37/3/12/329 219 

[Fotografie Adama hr. Potulickiego] 

1888 – 1919 luźne rkp 

dobry pol. 5 fot. 

 

 

 

37/3/12/330 220 

[Korespondencja wpływająca: 

- list od nierozpoznanego księdza dotyczący genealogii rodziny Potulickich, 

- list od dziadka Jana Wielopolskiego do Ignacego Potulickiego] 

1856, 1886 luźne rkp 



dobry pol. 9 s. 

 

 

 3.13. Maria Turno ze Skórzewskich 

 

37/3/13/331  

[Korespondencja Marii Turno ze Skórzewskich z Józefem Mielżyńskim w sprawie Jezior 

Wielkich] 

1878 luźne rkp 

dobry pol. 6 s. 

 

 

 3.14. Martha Rhein 

 

37/3/14/332 206 

[Akt nadania obywatelstwa polskiego] 

1920 luźne mps 

dobry pol. 1 s. 

 

 

 

37/3/14/333 207 

[Fotografie] 

1909 – 1920 luźne  

dobry  2 fot. 

 

 

 

37/3/14/334 208 

[List od Jerzego Potulickiego - Skórzewskiego] 

1945 luźne mps 

dobry pol. 3 s. 

 

 

 3.15. Osoby trzecie 

 

37/3/15/335 258 

[Maria Choiseul-Gouffier: 

- klepsydra, 

- korespondencja, 

- paszport ojca, 

- fotografie członków rodziny Choiseul-Gouffier] 



b. d. luźne rkp, druk 

dobry franc. 17 s. + 5 fot. 

 

 

 

37/3/15/336 282 

[Korespondencja osób trzecich: B-W 

- Berle Adolf, 

- Haucke Wolfgang, 

- Kuncewiczowa Maria, 

- Lie Trygve, 

- Lubomirski Georg, 

- Mycielski Stanisław, 

- Roulet Frank, 

- Sager Peter, 

- Tuck William, 

- Weill Jacques] 

1922 – 1962 luźne rkp 

dobry ang., franc., niem., pol. 21 s. 

 

 

 

37/3/15/337 283 

[Korespondencja osób trzecich: Korespondenci nierozpoznani N.N.] 

1897 – 1961 luźne rkp 

dobry ang., franc., niem., pol. 17 s. 

 

 

 

37/3/15/338 232 

[Nekrologi i wspomnienia o różnych osobach z rodu Potulickich i rodzin z nimi 

spokrewnionych] 

1899 – 1976 luźne druk 

dobry franc., pol. 10 s. 

 

 

 

37/3/15/339 233 

[Fotografie różnych osób z rodziny Potulickich] 

ok. 1870 – 1940 luźne  

dobry  32 fot. 

 

 



 

37/3/15/340 241 

[Fotografie Rodziny Chłapowskich: Alfred hr. Chłapowski] 

ok. 1890 – 1904 luźne  

dobry  3 fot. 

 

 

 

37/3/15/341 242 

[Fotografie Rodziny Chłapowskich: Stefan Chłapowski] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/342 243 

[Fotografie Rodziny Chłapowskich: Bogumiła z Chłapowskich] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/343 244 

[Fotografie Rodziny Chłapowskich: Krystyna Bartillat z Chłapowskich, c. Alfreda wraz z 

mężem] 

1932 – 1962 luźne rkp 

dobry pol. 3 fot. 

 

 

 

37/3/15/344 245 

[Fotografie Rodziny Czapskich: Zofia Choiseul z Czapskich] 

b. d. luźne  

dobry  2 fot. 

 

 

 

37/3/15/345 246 

[Fotografie Rodziny Czapskich: Stanisław Hutten-Czapski wraz z żoną Jadwigą z 

Potulickich] 

b. d. luźne  



dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/346 247 

[Fotografie Rodziny Czapskich: Maria Choiseul-Gouffier] 

b. d. luźne  

dobry  3 fot. 

 

 

 

37/3/15/347 248 

[Fotografie Rodziny Czapskich: Bogdan Czapski] 

1931 luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/348 249 

[Fotografie Rodziny Czapskich: Adolf Czapski] 

b. d. luźne rkp 

dobry franc. 2 fot. 

 

 

 

37/3/15/349 250 

[Fotografie: Edward hr. Mycielski, Helena hr. Mycielska zd. Ponińska] 

1907 – 1908 luźne  

dobry  2 fot. 

 

 

 

37/3/15/350 251 

[Fotografia: P. Smit von Gelder] 

1928 luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/351 252 



[Fotografia: Żona i dzieci hr. Arnolda Skórzewskiego] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/352 253 

[Fotografia: Prof. Oskar Halecki] 

1960 luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/353 254 

[Fotografia: Maria Skórzewska, żona księcia Michała Ogińskiego] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/354  

[Fotografia Marysi Sobańskiej z dedykacją dla Michała Potulickiego] 

1920 luźne  

dobry  1 fot. 

Duży format – przechowywane w teczce wielkoformatowej 

 

 

37/3/15/355  

[Fotografia: Stanisław Kostka hr. Mycielski z żoną Marią Felicją Czarkowską-Golejewską] 

1930 luźne  

dobry  1 fot. 

Duży format – przechowywane w teczce wielkoformatowej 

 

 

37/3/15/356 255 

[Fotografia: Maria Radziwiłł] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 



37/3/15/357 256 

[Fotografia: Jadwiga hr. Husarzewska] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/358 257 

[Fotografia: Izabela hr. Tyszkiewicz] 

b. d. luźne mps 

dobry franc. 1 fot. 

 

 

 

37/3/15/359  

[Fotografia: Lucy Beaugers] 

b. d. luźne  

dobry  1 fot. 

Duży format – przechowywane w teczce wielkoformatowej 

 

 

37/3/15/360  

[Fotografia Dudley Usher z synem Timothym i córką Victorią] 

1965 luźne  

dobry  1 fot. 

 

 

 

37/3/15/361 259 

[Fotografie różnych osób - niezidentyfikowane] 

ok. 1880 – 1970 luźne rkp 

dobry franc., pol. 27 fot. (32 s.) 

 

 

 

37/3/15/362  

[Fotografie osób niezidentyfikowanych] 

b. d. luźne  

dobry  4 fot. 

duże formaty - przechowywane w teczce wielkoformatowej 



 

 

4. Akta Gospodarczo – majątkowe 
 

 4.1. Majątki Potulickich 

 

37/4/1/363 236 

[Majątek Siedlec - wyciągi z katastru] 

1893 luźne rkp 

dobry niem. 7 s. 

 

 

 

37/4/1/364 149 

[Breve papieża Piusa X, na mocy, którego arcybiskup poznański Edmund Likowski 

przedłużył o 10 lat pozwolenie na prywatną kaplicę w pałacu w Kruszewie] 

1909 luźne rkp 

dobry Łac., pol. 3 s. + 2 koperty 

 

 

 

37/4/1/365 264 

[Ogólny pogląd na obecny stan finansowo-gospodarczy ordynacji Próchnowo] 

1932 luźne mps 

dobry pol. 2 s. 

 

 

 

37/4/1/366 235 

[Majątek Obory: wycinki prasowe, fotografie majątku, spis pochowanych w kaplicy 

w Słomczynie] 

1952 – 1980 luźne mps, druk 

dobry pol. 18 s. 

 

 

 

37/4/1/367 234 

[Majątek Potulice: korespondencja z proboszczem potulickim ks. Bogdanem Krysińskim, 

fotografie kaplicy w Zaniemyślu i w Potulicach, notatki, wycinki] 

1976 – 1977 luźne rkp, mps 

dobry pol. 21 s. 

 



 

 

37/4/1/368 237 

[Więcbork i Sępólno: wypisy z literatury dot. Więcborka, Sępólna, Potulic i Złotowa. 

Korespondencja Michała hr. Potulickiego z Markiem i Teresą Łatyńskimi] 

1967 luźne rkp 

dobry pol. 30 s. 

 

 

 

37/4/1/369 238 

[Posiadłość Prebailly: fotografie i widokówki budynku i okolic, fotografie rodziny 

Potulickich i ich znajomych w Prebailly i okolicach, wycinki z prasy, listy kredytowe] 

1885 – 1960 luźne rkp 

dobry franc. 32 fot. 

 

 

 

37/4/1/370 239 

[Rekonstrukcja posiadłości w Prebailly: korespondencja i rachunki] 

1958 – 1959 luźne mps 

dobry franc. 21 s. 

 

 

 

37/4/1/371  

[Zdjęcia pałacu w Berżanach na Litwie] 

[1865 – 1946] luźne mps 

dobry franc. 3 fot. 

 

 

 

37/4/1/372 240 

[Fotografie i widokówki z wizerunkami dworków, pałaców i innych miejsc związanych z 

rodziną Potulickich] 

1924 – 1980 luźne  

dobry  34 fot. 

 

 

 

37/4/1/373  



[Różne kościoły ufundowane przez rodzinę Potulickich – album zdjęć i widokówek 

kościołów, kaplic oraz płyt nagrobnych m.in. z Chodzieży, Potulic, Gdańska, Zaniemyśla] 

[ok. 1900 – 1980] album  

dobry  20 s. 

 

 

 

37/4/1/374  

[Posiadłości i kościoły ufundowane przez rodzinę Potulickich – album zdjęć i widokówek 

kościołów, kaplic, płyt nagrobnych oraz posiadłości m.in. z Obór i Potulic] 

[ok. 1970 – 1980] album  

dobry  15 s. 

 

 

37/4/1/375  

[Zdjęcia wnętrza niezidentyfikowanego mieszkania] 

b. d. luźne  

dobry  2 fot. 

 

 

 

37/4/1/376  

[Fotografia Teresy Potulickiej z Mielżyńskich, żony Kaspra hr. Potulickiego oraz pałacu 

Mielżyńskich w Pawłowicach] 

XIX w. luźne  

dobry  2 fot. 

Dwie fotografie wykonane techniką dagerotypu przybite na grubej płycie wiórowej. 

 

 

 4.2. Majątki rodów skoligaconych: Grabowskich 

 

37/4/2/377  

[Dokumentacja dotycząca majątku Sielec przed sprzedażą Potulickim przez Izabelę z 

Grabowskich Tyszkiewicz] 

1867 – 1868 luźne rkp, mps 

dobry pol. 9 s. 

 

 

 

37/4/2/378  

Acta Manualia das Könight Justiz kreis Weishleir[?] in Sachen ihr Frau nur u 

Grabowska …[?] die Kirche in Dusznik wegen ihr für diese Kirche nöthigen 



Unterhaltungkosten. Litt. G. No 126 [Akta Sądu Królewskiej Sprawiedliwości okręgu 

Wisła[?] w sprawie Pani Grabowskiej z powodu koniecznych dla niej kosztów na utrzymanie 

kościoła w Duszniku] 

1839 – 1840 poszyt rkp 

dobry niem. 110 k. 

 

 

 

37/4/2/379  

Reces No 4 in der Separations sache von Briesen Hauland kreis Schroda [Reces nr 4 w 

przedmiocie separacji wsi Brzeziny w powiecie średzkim] 

1857 poszyt rkp 

dobry niem. 28 k. 

 

 

 

37/4/2/380  

Miscellanea dóbr Siedlec 

1827 poszyt rkp 

dobry niem. 13 k. 

 

 

 

37/4/2/381  

Acta betrifend die Errichtung einer Schule zu Niewierz [Akta dotyczące utworzenia szkoły w 

Niewierzu] 

1826- 1899 poszyt rkp 

dobry pol., niem. 18 k. 

 

 

 

37/4/2/382  

Rejestr pomiarowy Dominii Niewierza mianowicie folwarku, boru i lasu Niewierza i 

Kamionek 

1855 poszyt rkp 

dobry pol. 15 k. 

 

 

 

37/4/2/383  

Uregulowania hipoteki dóbr Niewierza i Zakrzewka 



1855 – 1871 poszyt rkp, mps 

dobry pol., niem. 121 k. 

 

 

 

37/4/2/384  

Grenzregulierugs e Regß [Regulacja granic i przepisy] von Sendzin [Sędziny] und 

Zakrzewko kreis Samter [powiat szamotulski] 

1841 poszyt rkp 

dobry niem. 5 k. 

 

 

 

37/4/2/385  

Abluicya Czynszów w Zakrzewku 

1859 – 1860 poszyt rkp 

dobry niem., pol. 23 k. 

 

 

4.3. Akta gospodarczo–majątkowe obce 

 

37/4/3/386  

[Dokumenty gospodarczo–majątkowe Wróblewskich] 

1842 – 1844 poszyt, luźne rkp 

dobry niem. 10 k. 

 

 

 

37/4/3/387  

[Dokumenty notarialne Tyszkiewiczów] 

1895 poszyt rkp 

dobry niem. 6 k. 

 

 

 

5. Akta Rodowe 
 

 5.1. Akta rodowe Potulickich 

 

37/5/1/388  

[Inwentarze i sumariusze dokumentów Potulickich] 

1781 – 1820 księga, luźne rkp, mps 



dobry pol. 37 k. 

 

 

 

37/5/1/389 262 

[Odpis dokumentów króla Fryderyka II z 1780r. na mocy, których Michał hr. Potulicki, s. 

Aleksandra nabył prawa do dziedziczenia tytułu hrabiego] 

1939 – 1970 luźne mps 

dobry ang., niem. 4 s. 

 

 

 

37/5/1/390  

[tłoki pieczętne] 

1939 – 1970  obiekt 

dobry  3 obj. 

 

 

 5.2. Akta Rodów skoligaconych 

 

37/5/2/391  

[List Fryderyka Skórzewskiego do babki] 

1780 luźne rkp 

dobry pol. 1 s. 

 

 

 

37/5/2/392  

[Potwierdzenie szlachectwa Skórzewskich przez cesarza Niemiec] 

1787 księga, luźne rkp 

dobry pol. 8 k. 

Księga posiada karty pergaminowe. Dołączono pieczęć cesarza niemieckiego. 

 

 5.3. Materiały genealogiczne 

 

37/5/3/393 260 

[Odbitki z herbarzy i encyklopedii] 

1951 – 1974 luźne mps, druk, kserokopia 

dobry ang., niem., pol. 12 s. 

 

 



 

37/5/3/394 261 

[Notatki genealogiczne: wypisy z literatury] 

[ok. 1971] luźne rkp, mps 

dobry niem., pol. 11 s. 

 

 

 

37/5/3/395 263 

[Materiały do historii rodu Potulickich autorstwa prof. Włodzimierza Dworzaczka; list do 

Michała hr. Potulickiego od prof. Dworzaczka i Sławomira Leitgebera] 

1982 – 1983 luźne mps 

dobry pol. 39 s. 

 

 

 

37/5/3/396 265 

[Broszura - Spis Rycerstwa Polskiego z wyprawy Wiedeńskiej 1683] 

b. d. luźne druk 

dobry pol. 9 s. 

 

 

 

37/5/3/397  

[Materiały do genealogii rodu zebrane przez Karola, Henryka i Adama Potulickich: 

korespondencja, wycinki, odpisy, wykazy i regestry materiałów zgromadzonych w różnych 

archiwach] 

1847 – 1909 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., łac., niem., pol.  

 

 

 

37/5/3/398  

[Notatki i wypisy dotyczące genealogii] 

[1886 – b. d.] luźne rkp, mps 

dobry franc., niem., pol. 21 s. 

 

 

 

37/5/3/399  

[Wycinki prasowe dotyczące członków rodziny Potulickich lub znajomych Michała hr. 



Potulickiego] 

1922 – 1980 luźne druk 

dobry ang., franc., pol.  

 

 

 

37/5/3/400  

[Akta chrztu, uwierzytelnione wypisy z ksiąg metrykalnych oraz archiwaliów dotyczących 

poszczególnych członków rodu Potulickich i osób skoligaconych] 

1891– 1901 luźne, fascykuł rkp, mps 

dobry łac., niem., pol.  

 

 

 

37/5/3/401  

[Akta chrztu, uwierzytelnione wypisy z ksiąg metrykalnych oraz archiwaliów dotyczących 

poszczególnych członków rodu Skórzewskich i osób skoligaconych] 

1891 – 1901 luźne, fascykuł rkp, mps 

dobry łac., niem., pol.  

 

 

 

37/5/3/402  

[Drzewo genealogiczne Karola Grzymały Potulickiego obrazujące jego rodowód do 7 

pokolenia] 

b. d. luźne rkp 

dobry pol. 1 k. 

Liczne przedstawienia herbów. Duży format. 

 

 

6. Varia 
 

37/6/1/403 266 

[Programy konferencji, bali, spotkań] 

1922 – 1967 luźne druk 

dobry ang., franc., pol. 12 s. 

 

 

 

37/6/1/404 267 

[Programy wystaw i przedstawień teatralnych] 



1915 – 1917 luźne druk 

dobry franc., pol. 4 s. 

 

 

 

37/6/1/405 268 

[Ulotki reklamowe] 

1922 – 1955 luźne druk 

dobry ang., franc., pol. 6 s. 

 

 

 

37/6/1/406 269 

[Notatki, raporty, spisy, memoranda] 

1915 – 1927 luźne rkp, mps, druk 

dobry franc., niem. 14 s. 

 

 

 

37/6/1/407 270 

[Spis książek poszukiwanych przez Szymona Konarskiego] 

b. d. luźne mps 

dobry pol. 6 s. 

 

 

 

37/6/1/408 271 

[Dyplomy doktorskie z zakresu prawa: 

- Ignacy Dembowski (1889), 

- Marian Lisowiecki (1890)] 

1898 – 1960 luźne druk 

dobry łac. 2 s. 

 

 

 

37/6/1/409 272 

[Poezja patriotyczna autorstwa Teresy z Potockich Wodzickiej i innych nierozpoznanych 

autorów] 

1915 – 1924 luźne rkp, druk 

dobry pol. 5 s. 

 



 

 

37/6/1/410 273 

[Mowa powiedziana na pogrzebie ś.p. Joanny z hr. Ponińskich Niemojowskiej] 

1898 poszyt druk 

dobry pol. 22 s. 

 

 

 

37/6/1/411 274 

[Mowa żałobna na pogrzebie ś.p. Barona Stanisława Chłapowskiego] 

1902 poszyt druk 

dobry pol. 31 s. 

 

 

 

37/6/1/412 275 

[Tekst: "La Loi Syndicale La Charte Du Travail"] 

1927 poszyt druk 

dobry franc. 20 s. 

 

 

 

37/6/1/413 276 

[Opis pojedynku Jana hr. Bnińskiego z Felixem Ponińskim] 

1902 poszyt druk 

dobry pol. 32 s. 

 

 

 

37/6/1/414 277 

[Tekst: "La Pologne et la Paix" - Ignacego Jana Paderewskiego] 

1932 poszyt druk 

dobry franc. 22 s. 

 

 

 

37/6/1/415 278 

[Broszura: "Memorial Address"] 

1950 luźne druk 

dobry ang. 16 s. 



 

 

 

37/6/1/416 279 

[Broszura:"Mr. Mackenzie King's Public Bequests - A Commentary by Leonard W. 

Brockington"] 

1950 luźne druk 

dobry ang. 7 s. 

 

 

 

37/6/1/417 280 

[Materiały z Kongresu Paneuropejskiego - Konferencja rozbrojeniowa] 

1932 – 1933 luźne mps 

dobry franc., pol. 58 s. 

 

 


