


Zamiast wst´pu

Anna Danuta S∏awiƒska z domu LeÊniewska, urodzi∏a si´
w Wiesbaden 30 listopada 1923 roku. Jej ojciec W∏adys∏aw prze-
bywa∏ tam wraz z polskà misjà reparacyjnà. Tam te˝ pracowa∏a
jego ˝ona Wanda. Do Polski dziadkowie powrócili wkrótce
po urodzeniu si´ Mamy, a oko∏o 1926 roku zamieszkali w nowo
wybudowanej kamienicy przy Polach Mokotowskich. Mieszka-
my w tym domu razem z nià do dziÊ.

Próby wydania niniejszej ksià˝ki b´dàcej wspomnieniem z
jej pracy w obozie przejÊciowym w Pruszkowie majà swojà d∏u-
gà histori´. W archiwum domowym zachowa∏a si´ przepustka
uprawniajàca jà do wejÊcia na teren Zak∏adów Naprawczych
Taboru Kolejowego w Pruszkowie z 1964 roku (jej reprodukcja
na koƒcu tej ksià˝ki). To wtedy Instytut Wydawniczy PAX by∏
zainteresowany wydaniem ksià˝ki zawierajàcej jej wspomnie-
nia. Projekt z wielu powodów, nigdy nie zosta∏ sfinalizowany.
Jedynie w roku 1967 roku relacje z udzia∏u Mamy w Powstaniu
Warszawskim na Woli oraz z pracy w Pruszkowie zosta∏y
z∏o˝one w Instytucie Historii PAN. 

Mama powróci∏a do staraƒ o wydanie ksià˝ki 30 lat póêniej,
jednak próba zredagowania i wydania tego, co napisa∏a, napo-
tyka∏a ró˝ne trudnoÊci. Jednà z nich by∏ sam kszta∏t relacji
i jednoczesna ogromna dba∏oÊç autorki o szczegó∏y, o precyzj´
w opisywaniu swoich prze˝yç.
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Jak to ujà∏ nasz sàsiad Maciej Figurski z Zespo∏u Opieki
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy: „Wspomnienia Danuty
S∏awiƒskiej prze∏amujà stereotyp pojmowania walki o ˝ycie
zwyci´˝onych jako przebieg∏ej gry ze zwyci´zcami. W relacji au-
torki jest zawarta refleksja o granicy cz∏owieczeƒstwa niepokry-
wajàcej si´ z przynale˝noÊcià do strony wojujàcej, choçby wojna
by∏a prowadzona Êrodkami najokrutniejszymi. Ogrom poÊwi´-
ceƒ dokonywanych przez polskich lekarzy i piel´gniarki móg∏by
pójÊç na marne, gdyby wÊród zwyci´zców nie by∏o ludzi sk∏on-
nych do podj´cia tej niebezpiecznej gry”.

Uwa˝aliÊmy, ˝e wspomnienia te stanowià rzadki, a wi´c tym
cenniejszy zapis rzeczywistoÊci II wojny Êwiatowej i nie chcieliÊmy
pozwoliç, aby uleg∏y ca∏kowitemu zapomnieniu.

Oddajàc t´ ksià˝k´ do Paƒstwa ràk nie mo˝emy nie wspomnieç
z wdzi´cznoÊcià wszystkich, którzy przyczynili si´ do jej wydania.
˚a∏ujemy jedynie, ˝e nie mo˝na oddzielnie wymieniç ka˝dej oso-
by. Podzi´kowania kierujemy przede wszystkim do przyjació∏
i znajomych, którzy wiernie sekundowali temu przedsi´wzi´ciu
przez lata starajàc si´ na rozmaite sposoby u∏atwiç wydanie
ksià˝ki. Nast´pnie dzi´kujemy kolejnym redaktorom, ktorzy
zmagali si´ z trudnà literacko materià. Wreszcie szczególne po-
dzi´kowania chcemy z∏o˝yç naszym kuzynom Jackowi i Leszko-
wi Herman-I˝yckim. Ich pomocy a i niezwyk∏ej determinacji Jac-
ka zawdzi´czamy finalizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia. 

W imieniu rodziny
Bo˝ena S∏awiƒska 



Przedmowa

Gdy po 20 latach od Powstania i ewakuacji Warszawy nie 
ukaza∏o si´ nic o obozie pruszkowskim, co mo˝na by uznaç za
wystarczajàce, i gdy zrozumia∏am, ˝e nigdy nie b´dzie mo˝liwe
opracowanie monografii tego obozu, zach´cona przez przyjació∏
(kompetentnych ludzi z konspiracji) znajàcych moje dzieje – zabra-
∏am si´ do spisywania wspomnieƒ z okresu pracy w Pruszkowie.

Pisa∏am z potrzeby serca przepe∏nionego mi∏oÊcià i goryczà.
Gorycz dotyczy∏a losu mojego miasta, które uleg∏o razem ze
swojà ludnoÊcià przemocy w s∏u˝bie pychy i brutalnej bez-
wzgl´dnoÊci. Mi∏oÊç obejmuje wszystkich ludzi, walczàcych
o s∏usznà spraw´, którzy wtedy i tam przeciwstawiali si´ bez-
dusznej sile g∏upców op´tanych ideologià z∏a.

Sà to moje bardzo osobiste wspomnienia obejmujàce prawie ca-
∏y okres istnienia przejÊciowego, zbiorczo-rozdzielczego obozu na
terenie Warsztatów Naprawczych Taboru Kolejowego, likwido-
wanych wówczas przez Niemców. 

Prawie nikt z polskiego personelu pomocniczego nie przeszed∏
przez obóz ju˝ 12 sierpnia (jako uchodêca), by potem byç pracow-
nikiem dochodzàcym z zewnàtrz. ˚adna z t∏umaczek nie trwa∏a
u boku lekarzy niemieckich od aresztowania Kazimiery Dresche-
rowej* i Janiny Jakubowskiej-Urbaƒskiej (12 wrzeÊnia) a˝ do 
wyjazdu  jednostki Wehrmachtu DULAG 121 (12 grudnia 1944
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roku) i nie pracowa∏a potem jeszcze w styczniu 1945 roku, za-
trudniona przez Sammelstelle für Kriegsgefangene*.

Âwiadoma, ˝e uczestnicz´ w historii, robi∏am notatki, potem
stara∏am si´ wydatowaç zapami´tane wydarzenia i poszczególne
obrazy. Uzupe∏niç je, weryfikujàc swojà pami´ç i wra˝enia z oso-
bami, które patrzy∏y na to samo, a mog∏y wiedzieç wi´cej lub 
patrzeç inaczej. Si´ga∏am do êróde∏ historycznych dotyczàcych 
Powstania, równie˝ w j´zyku niemieckim („Warschauer Aufstand
1944” Hansa Kranhalsa). By∏am w Komisji do Badania Zbrodni
Hitlerowskich, gdzie rozmawia∏am z Józefem Datnerem, którego
praca pt. „Zbrodnie Wehrmachtu na jeƒcach wojennych” bardzo
wiele mi wyjaÊni∏a. Dla odÊwie˝enia pami´ci by∏am te˝ na terenie
warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Uda∏o mi si´ równie˝ od-
naleêç w Berlinie wa˝nego Êwiadka – podoficera z DULAG-u, sier-
˝anta sztabowego Karla Fritza Wolffa, zwanego Matkà Kompanii,
sprawdzonego sojusznika z minionych lat. Nieoczekiwanie sta∏ si´
po wojnie êród∏em informacji i przyjacielem.

Komplikacje rodzinne i koniecznoÊç ponownego podj´cia pra-
cy zarobkowej uniemo˝liwi∏y mi ostateczne dopracowanie spi-
sanych wspomnieƒ i staranie si´ o ich wydanie drukiem. Moje
zapiski pow´drowa∏y do szuflady.

To, co ukaza∏o si´ drukiem w ciàgu nast´pnych 30 lat, nadal nie
wyczerpywa∏o tematu. „Exodus”, wspania∏a praca dokumentalna,
w której znalaz∏o si´ moje okupacyjne zdj´cie i fotografie Niem-
ców z mojego prywatnego zbioru, nie zawiera wielu danych i wàt-
ków poruszanych w moich wspomnieniach. Pierwszy tom „Exo-
dusu” to wzruszajàcy przekaz losów wyp´dzonych mieszkaƒców
stolicy. Wiele miejsca zajmujà tam relacje dotyczàce obozu jako
etapu przez który przechodzi∏a ludnoÊç Warszawy po Powstaniu,
ale pomni´to w nim trzymiesi´czny okres dzia∏ania obozu po osta-
tecznej ewakuacji miasta (okres „∏apankowy”). Brak te˝ sylwetek
wielu znanych mi osób spoÊród polskiego personelu oraz opisu
sposobu, w jaki codziennie walczy∏y one o ocalenie ka˝dego cz∏o-
wieka, a ponadto emocji i zagro˝eƒ tej walce towarzyszàcych.

* Sammelstelle für Kriegsgefangene – punkt zborny dla wi´êniów wojennych.



Wobec powy˝szego uzna∏am za obowiàzek dopracowanie ca∏o-
Êci moich wspomnieƒ, w∏àczajàc w nie ostatni okres dzia∏ania
obozu, by udost´pniç czytelnikowi „mojà” prawd´ o pruszkow-
skim obozie, spojrzenie z innego miejsca, przekazane wraz z ca-
∏ym baga˝em uczuciowym z tamtych lat, do dziÊ przeze mnie
niesionym. Chyba mog´ powiedzieç, ˝e chcia∏am sp∏aciç d∏ug
zaciàgni´ty u losu, który pozwoli∏ mi dzia∏aç z widocznym, 
pozytywnym skutkiem, podczas gdy wi´kszoÊç z nas wówczas
nie mia∏a wp∏ywu ani na w∏asny, ani na los tysi´cy nieszcz´Êli-
wych Polaków.

Warte przekazu wydawa∏y mi si´ nie tylko suche dane o dzia-
∏aniu czterech si∏ obecnych w obozie: trójw∏adzy niemieckiej
(Wehrmacht, policja i Arbeitsamt) i nas Polaków, lecz tak˝e opis
antagonizmów i bardzo dziwnych niekiedy aliansów. Chcia∏am
ukazaç zwyk∏ych ludzi w bia∏ych fartuchach z opaskà Czerwo-
nego Krzy˝a i ludzi w mundurach koloru feldgrau*, jak równie˝
ludzi w mundurach ró˝nego kroju i barwy, przez których r´ce
mi∏osierne lub wrogie przechodzi∏a Warszawa.

W powy˝szym kontekÊcie pisz´ o roli komendanta DULAG-u,
o pu∏kowniku Sieberze, którego niewzruszone trwanie na stra˝y
honoru niemieckiego ˝o∏nierza (nie hitlerowca!) umo˝liwi∏o jego
podw∏adnym zachowanie cz∏owieczeƒstwa i w decydujàcy sposób
wp∏yn´∏o na stanowisko niemieckich lekarzy z komisji lekarskiej,
którzy starali si´ byç wierni przysi´dze Hipokratesa. Mia∏o to de-
cydujàcy wp∏yw na nasze polskie mo˝liwoÊci dzia∏ania. Postawa
komendanta mia∏a te˝ znaczàcy wp∏yw na obozowe losy cz∏on-
ków polskiego personelu, w tym równie˝ i moje.

Forma przekazu, na jakà si´ zdecydowa∏am, jest wynikiem
kilku ró˝nych czynników. Chodzi∏o mi o przekazanie prawdy
o obozie pruszkowskim za pomocà wiarygodnego i atrakcyjne-
go dla czytelnika tekstu. Stara∏am si´ przedstawiç kolejne wy-
darzenia, ludzi, ich s∏owa i dzia∏ania tak, jak je poznawa∏am,
aby daç czytelnikowi szans´ wyciàgania wniosków. Chcia∏am,
aby czytelnik móg∏ przenieÊç si´ wraz ze mnà na koniec pa-
mi´tnego upalnego lata 1944 roku pod Warszaw´, na teren
warsztatów kolejowych, i moimi oczami zobaczy∏, co si´ tam
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dzia∏o, i w koƒcu dotar∏ wraz ze mnà do wysadzenia pruszkow-
skiej elektrowni oraz sk∏adów amunicji w komorowskim lasku
(16 stycznia 1945 roku).

Trzecia cz´Êç mojej opowieÊci to okres po zakoƒczeniu ewa-
kuacji miasta. Trzy miesiàce polowania na ludzi, podczas 
których brutalnie wygnani z domów mieszkaƒcy Warszawy
trafiali z ∏apanek do Pruszkowa, by powi´kszyç rzesze wysy∏a-
nych na roboty. 

Obóz kurczy si´ i zmienia. Nas jest coraz mniej. Mniej jest
czynnych baraków i mniej ci´˝kiej pracy. Nap∏ywajà setki a nie
tysiàce ludzi. Niemcy z DULAG-u ze swym komendantem 
na czele pijà na umór, wstydzàc si´ tego, w czym biorà udzia∏,
i bojàc si´ tego, co musi nastàpiç w najbli˝szej przysz∏oÊci.

Ta cz´Êç moich wspomnieƒ jest zdominowana przez prze˝ycia
moje i garstki pozostawionego polskiego personelu (wraz z opi-
sem tragicznego w skutkach aresztowania kilkorga kolegów
z powodu ich ˝ydowskiego pochodzenia). Jest to przykry akcent
zwiàzany z odjazdem DULAG-u. Z kronikarskiego obowiàzku
i potrzeby serca opisa∏am ze szczegó∏ami t´ blisko mnie doty-
czàcà tragedi´. Wed∏ug na bie˝àco robionych notatek opisuj´
styczniowe ∏apanki kolejowe. W groteskowy sposób zamykajà
one dzieje obozu i koƒczà historie poszczególnych bonzów z po-
licyjno-partyjnego bloku.

Koƒczàc, chc´ zaznaczyç, i˝ moje wspomnienia nie sà zbele-
tryzowanà wersjà wydarzeƒ, ale zapisem rzeczywistoÊci, zgod-
nym z robionymi na ˝ywo notatkami. JeÊli opisywanemu dra-
matowi towarzyszy humor i groteska, to dopisa∏o je jak zwykle
samo ˝ycie.

Anna Danuta S∏awiƒska 

Warszawa, 1995 rok




