
Obchody 69. rocznicy Exodusu Powstańczej Warszawy w Muzeum Dulag 121 

 

Muzeum Dulag 121 oraz Starostwo Powiatowe w Pruszkowie mają zaszczyt zaprosić na 

uroczystości upamiętniające Exodus Powstańczej Warszawy, które odbędą się 6 sierpnia o godzinie 

14:00 w siedzibie Muzeum, przy ulicy 3 Maja 8A. Tego dnia pragniemy oddać pamięć wypędzonym 

z powstańczej Warszawy oraz złoŜyć hołd mieszkańcom Pruszkowa i okolic, którzy ofiarnie nieśli 

pomoc więzionym w obozie przejściowym Durchgangslager 121. 

 

6 sierpnia 1944 roku na terenie Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie powstał obóz przejściowy 

Durchgangslager (Dulag) 121 przeznaczony dla ludności cywilnej, ewakuowanej z powstańczej 

Warszawy. Dzień później – 7 sierpnia - z Woli dotarł tu pierwszy transport ludności cywilnej, 

pierwszy z setek, które przybywały nieprzerwanie do końca października 1944 roku. Przez 

pruszkowski obóz przeszło 650 tysięcy wypędzonych dopełniając hekatombę, która spotkała 

mieszkańców Warszawy. Pamiętając o ich tragedii pragniemy oddać równieŜ hołd mieszkańcom 

Pruszkowa i okolic, którzy ofiarnie nieśli pomoc więzionym. 

 

Uroczystości zainaugurują - o godzinie 14:00 w siedzibie Muzeum przy ulicy 3 Maja 8 A - Starosta 

Powiatu Pruszkowskiego ElŜbieta Smolińska oraz dyrektor Muzeum Dulag 121 Małgorzata 

Bojanowska odsłaniając pamiątkową tablicę poświęconą Tym, którzy nieśli pomoc wypędzonym 

warszawiakom podczas i po Powstaniu Warszawskim.  
 

Kolejnym punktem wtorkowych uroczystości będzie oficjalne otwarcie „Makiety niemieckiego 
obozu przejściowego Dulag 121 zorganizowanego na terenie Zakładów Naprawczych Taboru 

Kolejowego w Pruszkowie”. O powstawaniu modelu obozu opowie jego twórca – artysta plastyk 
Wojciech Zasadni.  

 
Podczas obchodów odbędzie się równieŜ uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „NAZAJUTRZ. 

Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944”, którą dzięki uprzejmości Fundacji „Polsko-

Niemieckie Pojednanie” będzie moŜna oglądać koło siedziby Muzeum Dulag 121 do końca 

września 2013? Wprowadzenie w tematykę wystawy wygłosi pan Dariusz Pawłoś – 

przewodniczący Zarządu Fundacji.  

 

Obchody upamiętniające Exodus Powstańczej Warszawy zakończą się uroczystym złoŜeniem 

kwiatów pod Pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” na terenie  byłego obozu Durchgangslager 

121, przy hali nr 5,  

 

Serdecznie zapraszamy. 


