


kogwie,  które  przebywały  w Dulagu 121? Czy ZBoWiD  posiada  taką 
dokumentację? 

Moja  mama posiada  dokument  wystawiony przez PCK  w Warsza-
wie w którym  napisano, cytuję: wywieziona do  Niemiec  w sierpniu 
1944 r. i to wszytko.  Zwróciłem  się do  PCK  w Warszawie  aby poprawić 
treść dokumentu  zgodnie  z prawdą  i prosiłem aby napisano tak:  inter-
nowano w czasie powstania warszawskiego  do  obozu przejściowego 
w Pruszkowie  następnie po trzech dniach  wywieziona do  Niemiec  na 
przymusowe roboty. Otrzymałem  odpowiedź  z PCK,  że obóz w Prusz-
kowie nie posiada  dokumentacji  i wykazów i dlatego  PCK  nikomu 
nie wystawia zaświadczenia  o pobycie w Dulag 121. Zostałem  zasko-
czony odmowną  decyzją  PCK  i na tym poprzestałem  interwencji. 

Z  poważaniem 
WŁODZIMIERZ  LUBIŃSKI 
Pruszków 
ul. Grunwaldzka  35 m 3. 

Szanowna Redakcjo 

Jestem  mieszkańcem Pruszkowa  od  23 roku.  Chwała  Wam,  że to co 
już poszło w zapomnienie, ożyło w Waszym  „Przeglądzie  — zeszyty 1 
i 2 z 1981 r."  Łza się kręci  w oku, kiedy  sobie przypominam „starą 
budę"  T.  Zana:  znane nazwiska profesorów,  kolegów  a w zeszycie 
Nr  2 dawny  park  „Sokoła" (Ks.  Emerytów).  Kiedy  to chodziło  się do 
kina na świeżym powietrzu, częste zabawy tamże, przy dźwiękach 
orkiestry  dętej. 

Były to czasy zamierzchłe,  ale jakie dla  mnie bliskie.  Bardzo  Wam 
jestem wdzięczny  a szczególnie  uzdolnionej  red.  Z.  Chmurowej,  która 
między  innymi umieściła moją relację okupacyjną z akcji  Waffen  „SS" 
w Otrębusach. 

Również dziękuję  za umieszczenie w zeszycie Nr  2 nazwiska mojego 
zmarłego  ojca Zygmunta  Sobolewskiego,  który  też „walczył"  na zebra-
niu o zakup gmachu dla  gimnazjum przy ulicy Klonowej  (str.  43). 
Chciałbym  jeszcze dodać,  że wskazane by było szersze podanie  na 
łamach Waszego  „Przeglądu"  sprawy tajnych kompletów  w latach 
okupacji  (kiedyś  podawał  już p. Zieliński). 

Sam mogę służyć pewnymi relacjami ponieważ w mieszkaniu moich 
rodziców  w latach 43—44 r. odbywały  tajne komplety  — 4 kl.  gimn. 
z udziałem  profesorów:  łaciny, p. Baciowej, geografa  prawdopodobnie 
p. Mikulskiego  i innych. Było to na Ostoi na ulicy dawnej  3 Maja. 
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