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25 lat Miejskiego Ośrodka Kultury 

17 listopada minęło 25 lat działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Pierwszym jego dyrektorem była pani Wiktoria Kulesza, która zaczęła 
działalność w bardzo trudnych warunkach. 

Biuro MOK-u mieściło się w Urzędzie Miejskim. By prowadzić swoją 
działalność pani dyrektor musiała korzystać z gościny istniejących na te-
renie Pruszkowa domów kultury. 

Sytuacja poprawiła się, gdy w 1979 roku naczelnik miasta i dyrektor ZNTK 
podpisali umowę, na mocy której, po przeprowadzonym remoncie, pruszko-
wski Ośrodek Kultury mógł korzystać z pomieszczeń Domu Kolejarza. 

Swój własny lokal otrzymał MOK dopiero w 1994 roku w Domu Peda-
goga po gruntownym jego remoncie. 

Rada Miejska uchwałą z czerwca 1995 roku nadała nowej siedzibie 
imię Aleksandra Kamińskiego - "Kamyka" - harcerza, pedagoga, który swą 
młodość spędził w Pruszkowie i tu zaczął swą działalność. 

Miejski Ośrodek Kultury pełni funkcję opiekuna i propagatora kultury w 
mieście. Następcy pani Kuleszy - pan Szczepan Nowak i pani Ewa Sowa 
godnie kontynuują dzieło pierwszego dyrektora - czynią wszystko, by był 
on domem zarówno młodzieży jak i ludzi starszych reprezentujących róż-
ne środowiska. 

W 25 rocznicę działalności pracownicy MOK-u zorganizowali piękną 
uroczystość pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej i prezy-
denta miasta Pruszkowa. 

Zaproszonych gości przywitała pani Ewa Sowa - dyrektor MOK-u. Po 
jej wystąpieniu przemawiali: przewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof 
Jaworski, prezydent miasta pan Jan Starzyński, wiceprezydent pan An-
drzej Królikowski, starosta powiatu pruszkowskiego pan Zdzisław Sipiera. 
Do zabrania głosu zostali też zaproszeni: pani Wiktoria Kulesza i związany 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury ks. Leon Kantorski. 

Wszyscy mówili o roli kultury, o jej rozwoju w naszym środowisku, do 
czego przyczynia się swoją działalnością istniejący ośrodek. 

Po tych wystąpieniach zabrała powtórnie głos pani dyrektor - otworzyła 
galerię malarstwa. Swe prace wystawiły panie: Magda Rączko - Pietraszak i 
Dorota Biczal. 

Po części oficjalnej pan Lucjan Kydryński, z wrodzonym sobie wdzię-
kiem, zapowiedział występ żony, który został przyjęty bardzo ciepło. Pani 
Halina Kunicka zakończyła swój "mini koncert" piosenką "spotkamy się za 
dziesięć lat". 
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Drugim aktorem, który zabawiał zebranych gości, był Maciej Damięcki. 
Spotkanie zakończyła znana i lubiana piosenkarka, Halina Frąckowiak. 

Z okazji jubileuszu Janusz Siwek napisał wiersz, do którego muzykę 
skomponował Michał Sniadowski. 

Po odśpiewaniu nowej piosenki wszyscy zostali zaproszeni na bankiet 
- po czym zaczął się bal... 

Następnego dnia w Spółdzielczym Domu Kultury odbył się koncert ze-
społów regionalnych. 

Słowa: Janusz Siwek 
Muzyka: Michał Śniadowski 

PRUSZKÓW CULTURE CENTER 
Posłuchajcie drogie panie i panowie, 
Co się wydarzyło na kultury niwie, 
Nie w Paryżu, nie w Krakowie - lecz w Pruszkowie, 
Zaskoczyło to niektórych. 
Trzeba przyznać to uczciwie. 

Coraz głośniej mówi się już o tym mieście, 
Słychać też, że kilka pań przeżyło szok, 
Bo podobno w głowie im się to nie mieści, 
Że ćwierć wieku już istnieje, 
Ciągle młody dla nich MOK. 

A wiadomo, ile dziś kultura znaczy, 
Więc ten refren dedykujmy dla działaczy. 

Gdy zapyta ktoś, to odpowiedz mu, 
Tym jest MOK w Pruszkowie, 

Refren: Czym w Paryżu Centrum Pompidou. 
Może gdyby miał jeszcze kilka pięter, 
Mógłby się nazywać 
Pruszków Culture Center. 

Tu spotyka się artystyczny świat, 
Tak się dzieje od początku, 
Od dwudziestu pięciu lat. 
Widać znają tu na sukcesy przepis, 
I stąd właśnie dzisiaj 
Mamy ten benefis. 

Jest w Pruszkowie spory popyt na kulturę, 
Wiedzą o tym dobrze Ośrodka włodarze, 
Więc promują sztukę, zwalczają chałturę, 

- 7 -



Spytasz, gdzie iść na imprezę, 
Każdy w mieście na MOK wskaże. 
Dzisiaj Jubileusz, uroczysta gala, 
Znane twarze, ważni goście są widoczni. 
Wszyscy jak tutaj jesteśmy, cała sala, 
Życzymy więc Jubilatowi, 
Jeszcze wielu takich rocznic. 

I niech na imprezach zawsze będzie tłok, 
I niech Pruszków z tego słynie, że ma MOK. 

Refren: Gdy zapyta ktoś, to odpowiedz mu ... 

25 lat Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 

1 grudnia uczciło swe święto dwudziestopięciolecia Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego. 

Uroczystość zaczęła się wystąpieniami władz powiatu, miasta i instytu-
cji. Wszyscy dziękowali dyrektorowi za jego pracę, życząc dalszych su-
kcesów. W swych wystąpieniach podkreślali ogromną rolę, jaką placówka 
prowadzona przez pana Stefana Wojdę odgrywa dla mieszkańców na-
szego miasta. 
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