


Niemałą sensację i falę  radości wniósł na salę kol. Jan Redwan, z 
rocznika 1951, śpiewając okolicznościową piosenkę o naszej 
szkole i jubileuszu — własnej kompozycji i ułożonej nad ranem w dniu 
uroczystości, jak sam to powiedział. Powtarzający się po każdej zwrot-
ce melodyjny refren  śpiewała z nim cała rozbawiona sala. 

Inną sensację wywołało na sali ukazanie się w sprzedaży pięknego 
okolicznościowego proporczyka, który został natychmiast rozchwytany, 
a ofiary  ze sprzedaży stworzyły zaczątek funduszu  na wzniesienie w 
Pruszkowie pomnika bohatera narodowego Tomasza Zana. 

Z wielkim trudem, a jednak wywalczyły dla siebie prawo również 
i okolicznościowe przemówienia — podziękowania, życzenia i toasty, 
których nie podobna opisywać, ale o jednym z nich powiedzieć trzeba. 

Otóż w pewnej chwili zażądał głosu p. Leon Jóźwiak, zasłużony oby-
watel i senior m. Pruszkowa, jeszcze z czasów walki o nowy gmach dla 
Gimnazjum w latach 1920-tych. I jego głos niech posłuży na zakończe-
nie niniejszej relacji, a mianowicie, że od najdawniejszych czasów nie 
miał szczęścia uczestniczyć w Pruszkowie w tak podniosłych uroczystoś-
ciach całego dnia, że nie zaznał nigdy takiej atmosfery  wzajemnej przy-
jaźni i radości zarazem. 

A może i tak było rzeczywiście. 

F.K 

PODZIĘKOWANIE 

Korzystając  z  gościnnych  szpalt  „Przeglądu  Pruszkowskiego"  Komitet 
Organizacyjny  Jubileuszu  60-lecia  Gimnazjum  i Liceum  Ogólnokształ-
cącego  im.-  Tomasza  Zana  w Pruszkowie  — w składzie:  przewodniczący 
Ryszard  Matrzak,  wiceprzewodniczący  Franciszek  Kwasiborski,  sekre-
tarze  Narcyza  Janik,  i Danuta  Kwiatkowska  oraz  skarbnik  Leon  Kali-
nowski  — wyrażają  gorące  podziękowanie  tym  wszystkim  władzom, 
instytucjom  i Obywatelom  Pruszkowa,  którzy  swoją  współpracą  lub 
pomocą  przyczynili  się  do przygotowania  i odbycia  uroczystości  jubile-
uszowych.  Dla  upamiętnienia  i dla  długiej  jeszcze  historii  naszej  Szkoły 
uważamy  za  właściwe  podkreślić  i wymienić  niektóre  szczególne  zasługi 
i podziękować  za  nie  gorąco,  a więc: 

Radzie  Państwa  i Ministerstwu  Oświaty  i Wychowania  za  przyznanie 
sześciu  wysokich  odznaczeń  państwowych  zasłużonym  długoletnim  nau-
czycielom  naszej  Szkoły,  zaś  posłowi  Wojciechowi  Zukrowskiemu  za 
ważną  pomoc  i dokonania  w tej  sprawie. 

Władzom  politycznym  i administracyjnym  miasta  Pruszkowa,  a 
zwłaszcza  mgr  Andrzejowi  Rokicie  oraz  jego  zastępcom  inż.  Zdzisławo-
wi Jastrzębowskiemu  i mgr  Genowefie  Klik  — za  okazaną  życzliwość  i 
wielką  pomoc. 

Organizacjom  politycznym  i społecznym,  szczególnie  zaś  Pierwszemu 
Sekretarzowi  Komitetu  Miejskiego  PZPR  mgr  Dariuszowi  Zawałowi, 
wiceprzewodniczącemu  Stronnictwa  Demokratycznego  inż.  Zbigniewowi 
Sławińskiemu  i przewodniczącemu  Oddziału  NSZZ  „Solidarność"  mgr 
Mariuszowi  Piklikiewiczowi  — za  pomoc  i poparcie  naszych  uroczystości. 
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Wielebnemu  Księdzu  Proboszczouoi  parafii  pruszkowskiej  ks.  prała-
towi  Janowi  Górnemu  oraz  księdzu  kanonikowi  Emilianowi  Skrzeczowi 
i wszystkim  pozostałym  Księżom  — za  uroczyste  poranne  nabożeństwo 
w pruszkowskiej  świątyni. 

Władzom  Szkolnym  — Kuratorium  i Wydziałowi  Oświaty  Urzędu 
m. Pruszkowa  — w szczególności  Pani  Wizytator  Pianowskiej  oraz 
p. Stanisławowi  Lechowskimu  i Grzegorzowi  Witczakowi  •— za  uznanie 
naszego  jubileuszu  i udział  w uroczystościach. 

Dyrektorowi  Liceum  p. mgr  Stefanowi  Gierwatowskiemu  — za 
współdziałanie  w przygotowaniu  i odbyciu  Jubileuszu  Szkoły  oraz  za 
zorganizowanie  pomocy  i udziału  młodzieży  szkolnej. 

Nauczycielstwu  i Młodzieży  Szkolnej  Liceum  — za  udział  w Jubile-
uszu  oraz  za  uświetnienie  programu  występem  poetycko-recytatorskim 
pod  kierunkiem  prof.  Ireny  Horban,  Grażyny  Kuczko  i Aleksandry 
Gruszczyńskiej,  a także  za  zorganizowanie  wystawy  szkolnej  przy 
czynnym  udziale  p. dyr.  Marii  Wójcik. 

Dyrektorom  zaprzyjaźnionych  szkół,  a zwłaszcza  Szkoły  Muzycznej 
p. Małgorzacie  Kulickiej  — za  udział  w uroczystościach  chóru  młodzie-
żowego,  który  pod  kierownictwem  dyrygentki  p. Haliny  Puto-Muszal-
skiej  otwierał  wszystkie  części  programu  patriotycznymi  pieśniami. 

Współpracownikom  Polskiego  Radia  i Telewizji  za  programy  o naszej 
szkole,  a zwłaszcza  red.  Danucie  Kwiatkowskiej  i Tadeuszowi•  Fredro 
za  długi  wywiad  w Czterech  Porach  Roku.  Również  Dziennikarzom 
„Życia  Warszawy"  i ,¿Słowa  Powszechnego"  za  zainteresowanie  czytel-
ników  60  leciem  szkoły. 

Dyrekcji  Zakładów  Naprawczych  Taboru  Kolejowego  w Pruszkowie, 
a zwłaszcza  pp. dyrektorowi  Jerzemu  Kuleszy  i jego  zastępcy  dyr.  Wi-
toldowi  Szlenkowi  — za  wykonanie  odlewów  2 tablic  pamiątkowych, 
wykonanych  kunsztownie  przez  odlewnika  p. Kazimierza  Nitko  pod 
kierunkiem  p. Józefa  Kwiatkowskiego,  kierownika  odlewni.  Również 
za  zaofiarowanie  udziału  wspdniałej  orkiestry  kolejowej  pod  kierunkiem 
kapelmistrza  p. Dyki,  a także  za  udostępnienie  wielkiej  sali  widowis-
kowej  w Domu  Kultury  Kolejarza. 

Pruszkowskim  Zakładom  Materiałów  Biurowych  i dyrektorowi  Wi-
toldowi Koneckiemu  i jego  zastępcy  p. Jerzemu  Lubańskiemu  — za 
dużą  ofiarę  pieniężną,  przeznaczoną  na  częściowe  sfinansowanie  kosz-
tów „Monografii"  szkoły,  a przeznaczonej  obecnie  na  ufundowanie  no-
wego  sztandaru. 

Zakładom  Przemysłu  Terenowego  „Prunel"  — za  ofiarowanie  me-
talu  szlachetnego  na  odlew  2 tablic  pamiątkowych. 

Panu  inż  arch.  Stanisławowi  Rachockiemu  — za  wielce  udany  pro-
jekt  tablicy  pamiątkowej,  odsłoniętej  w gmachu  Liceum,  oraz  p. An-
drzejowi  Matrzakowi  — za  projekt  tablicy  pamiątkowej,  wmurowanej 
w ścianę  budynku  przy  ul.  Kościuszki  39,  ku  uczczeniu  postaci  Bohdana 
Zielińskiego. 

Zarządowi  Pruszkowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  jej  prezesowi 
p. Stanisławowi  Pieścikowi  i dyrektorowi  Zbigniewowi  Łukaszewskiemu 
— za  przyjęcie  zjazdu  absolwentów  do swej  siedziby  we wspaniałych 
salach  Domu  Kultury  przy  ul.  Hubala. 

Pruszkowskiemu  Zarządowi  WSS  „Społem"  a szczególnie  dyr.  Szym-
borskiemu  — za  ułatwienia  w nabyciu  posiłków  dla  licznie  przybyłych 
do Pruszkowa  gości  jubileuszowych.  Również  kierownictwu  i persone-
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łowi  restauracji  „Urocza"  za  wykwintne  i sprawne  urządzenie  przyjęcia. 
Kierownictwu  Rejonowego  Cechu  Rzemiosł  Różnych  oraz  p. Elżbiecie 

Kazimierskiej  — za  udział  ich  orkiestry  w wieczorowym  spotkaniu  to-
warzyskim  w salach  Domu  Kultury  PSM. 

Również  dziękujemy  serdecznie  p. Felicjanowi  Kurnickiemu  — za 
bardzo  staranne  i efektowne  wykonanie  proporczyków,  ku  wielkiej  ra-
dości  absolwentów. 

Wyrazy  szczególnego  i gorącego  podziękowania  składamy  p. Zofii 
Chmurowej,  p. Aleksandrze  Gruszczyńskiej,  p. Danucie  Kwiatkowskiej, 
p. Wojciechowi  Żukrowskiemu  oraz  p.p. Jerzemu  Blancardowi  i Jerzemu 
Kalińskiemu  — za  wspólne  dzieło  opracowania  „Książki  Pamiątkowej 
Gimnazjum  i Liceum  im.  Tomasza  Zana  1921-1981".  Równie  gorące  po-
dziękowanie  kierujemy  pod  adresem  Pruszkowskiego  Towarzystwa  Kul-
turalno-Naukowego,  zwłaszcza  prezesa  Janusza  Gruv.dwa.lda  i sekretarza 
redakcji  „Przeglądu  Pruszkowskiego"  p. Władysława  Narowskiego  — 
za  wydanie  w.w. „Monografii",  jako  specjalnego  numeru  „Przeglądu 
Pruszkowskiego". 

Innym  jeszcze  Instytucjom  i Obywatelom,  którzy  wnieśli  swój  wkład 
dla  uświetnienia  tego  podniosłego  w Pruszkowie  jubileuszu  — wyrażamy 
najserdeczniejsze  podziękowanie. 

LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW 
Zjazdu absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Zana 

(liczby w nawiasach onzaczają roczniki ukończenia szkoły) 

A Adler Elżbieta (1958), Adler Waldemar (1958), Antoniuk Zofia  (1929), 
Anterszlak Wojciech (1968), Aseńko Danuta (1961), Auguścik-

-Slusarek Irena (1959). / 

g Biesiński Edward (1949), Bereźnicka-Piascik Hanna (1953), Bier-
nacki Stanisław (1951), Biesińska Władysława (1929), Blancard 

Jerzy (1952), Bochyński Andrzej (1954), Bochyński Marian (1954), Boja-
nowicz Jerzy (1965), Borkowska-Niemczyk Barbara (1949), Borzymińska-
-Majowa Irena (1934), Brendel-Kwiatkowska Danuta (1958), Brodowicz 
Tadeusz (1963). 
C Chajęcka-Bąk Barbara ( ), Chajęcka Krystyna (1961), Chajęcka 

Maria (1971), Chlipalska Hanna (1976), Chełmiński Bogdan (1953), 
Chmurowa Zofia  (1945), Chrzanowski Jan (1968),' Chruszczow Romualda 
(1951), Ciszewska Joanna (1969), Cieślowski Stefan  (1948), Cichocka 
Maria (1942), Ciemińska-Kniat Irmina (1966), Cuch-Adamiak Elżbieta 
(1962), Czajka Holewa Eugenia (1961), Czapski Michał (1934), Czulej-
-Wybieralska Małgorzata (1961). 
D Dąbrowska Halina (1953), Dąbrowski Stanisław ( ), Dąbrowska 

Halina (1968), Dąbrowska Maria (1956), Dąbrowski Krzysztof  (1954), 
Dobrowolski Jacek (1962), Dobrowolski Jarosław (1960), Dobrowolska 
Jcinina Halina (1930), Denis Henryka (1964), Donaj Bogusz (1939), Do-
mańska Danuta (1955), Dopierała-Chendigiery Hanna (1967), Dopierała 
Tomasz (1961), Drewnowska-Dobrowolska Ewa (1954), Dudrowa-Wonecka 
Maria (1936), Dziedzic-Trąbińska Ewa (1958), Dziak-Malczyk Maria Da-
nuta (1957). 
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