


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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A potem zabrzmiały dźwięki koncertu Vivaldiego "Cztery pory roku" w 
wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki. Artyście towarzyszył zespół Pri-
ma Vista. 

Nie pierwszy raz w murach muzeum rozbrzmiewała wspaniała muzy-
ka. Ta szacowna instytucja stała się siedzibą nie tylko wystawy obrazują-
cej życie człowieka prehistorycznego, który zamieszkiwał tereny położo-
ne w okolicach Pruszkowa, ale także ośrodkiem kulturalnym skupiającym 
ludzi kochających muzykę i naukę. 

Pan Stefan Wojda od początku istnienia tej placówki jest jej dyrekto-
rem - on ją stworzył i może być dumny ze swego dzieła. Władze miasta 
doceniają zasługi dyrektora i jego pracowników - Pan Stefan w osiem-
dziesiątą rocznicę nadania praw miejskich Pruszkowowi został uhonoro-
wany "Medalem za zasługi dla miasta" - przy okazji świąt zasłużeni pra-
cownicy otrzymują nagrody prezydenta. 

20 lat Szkoły Muzycznej 

8 grudzień był dniem szkoły muzycznej. 
Szkoła powstała staraniem Pruszkowskiego Towarzystwa Muzyczne-

go. Początkowo była filią jednej z warszawskich szkół muzycznych. Do-
piero 1 stycznia 1980 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przekształciło ją w 
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Dyrektorem tej samodzielnej jed-
nostki została pani mgr Małgorzata Kulička. Obecnie, od roku 1989, obję-
ła stanowisko dyrektora pani mgr Ewa Mokrzycka. 

Szkoła współpracuje z wieloma placówkami kulturalnymi nie tylko w 
mieście, ale i poza nim. W ciągu tych dwudziestu lat dyplomy otrzymało 
ponad trzystu jej uczniów. Część z nich kontynuuje naukę w szkołach wy-
ższych, co świadczy o wysokim poziomie nauczania. 

W grudniu 1999 roku na wniosek Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i 
Komitetu Rodzicielskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał 
szkole imię wielkiego polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego. 

Z okazji jubileuszu odbył się koncert w wykonaniu uczniów i absol-
wentów szkoły. Ambitny program koncertu świadczy o poziomie naucza-
nia tej placówki. 

Uroczystość rozpoczął chór pod batutą pani Haliny Puto - Muszalskiej, 
który zaśpiewał wiersze Tuwima. Muzykę do nich skomponował Witold 
Lutosławski. 

Spotkanie prowadziła pani dyrektor Ewa Mokrzycka, która zapoznała 
gości z historią i osiągnięciami szkoły. 

Na jej ręce władze powiatowe i miejskie złożyły listy z gratulacjami. 
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na lampkę szampana. 
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