


Wieczór poetycki 
25 października w ramach Dni Seniora odbył się wieczór poetycki zor-

ganizowany przez Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe i 
Miejski Ośrodek Kultury. 

Wiersze swoje czytali: Jerzy Kaliński, Marian Skowroński, Barbara Kęp-
ka, Andrzej Kurc, Marian Pieczyński, Maciej Sidło, Jerzy Kaleta i Krystyna 
Rytter. Wiersze Jerzego Waścińskiego odczytał Andrzej Kurc. 

Miłą niespodzianką dla zebranych były wiersze trzech uczennic Stu-
dium Medycznego: Joanny Jacak, Luizy Helewskiej i Bogumiły Moryl. Oto 
one: 

Joanna Jacak 
Przeznaczenie 

Bez szat, upokorzony, 
obłąkany 
stoi człowiek 

nikt mu nie powiedział, 
że świat 
jest jak gliniana bryła 
w rękach samobójcy 

Luiza Helewska 

Czym jest poezja? Nikt do końca nie odgaduje 
Poezja jest muzyką dla zmysłów 
Łagodna jak letni wiatr, 
wzburzona jak morze 
Cicha, lekka i ulotna jak miłość 
Młodość, która kwitnie 
Jak rzadki kwiat paproci, 
Który znika, nim zdążymy go ujarzmić 

I zanurzyć weń oczy duszy swojej -
Takim cudem jest poezja -

Bogumiła Moryl 

Jak nazwać 
Jak nazwać 
to co czuję, 
Jak nazwać życie 
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i serce bolące. 
Jak nazwać ból 
będący w ciele, 
jak nazwać 
serce 
do Ciebie należące. 

Piękną oprawę muzyczną wieczoru przygotował zespół młodzieżowy 
Aura Artis MOK-u prowadzony przez pana Jacka Janasika. Na skrzy-
pcach grały: Małgorzata Bednarczyk, Elwira Janasik i Asia Płocińska, na 
flecie - Małgorzata Ryczer i Małgorzata Waś - Aneta Bednarczyk akompa-
niowała na fortepianie. Zaśpiewała piosenkę "Kasztany" Karolina Kozło-
wska. 

11 listopada - Dzień zakończenia I wojny światowej 
Dzień, który Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej uznał w 1937 r. ża 

Święto Niepodległości. 
Przez wiele lat nie wolno nam było czcić tego święta. Obecnie cieszy-

my się wolnością i w dniu 11 listopada pragniemy oddać hołd tym, którzy 
zginęli za naszą wolność. 

Uroczystość w Pruszkowie zaczęła się mszą Św. w kościele pod wez-
waniem św. Kazimierza. Mszę koncelebrował i wygłosił homilię dziekan 
ks.Józef Podstawka. 

Jak droga naszym sercom jest ta rocznica świadczyć może ilość ludzi 
biorących udział w uroczystości. 

We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: miasta, kombatantów, 
harcerzy i szkół. Władze reprezentowane były przez starostę powiatu pa-
na Zdzisława Sipierę, prezydenta miasta pana Jana Starzyńskiego, jego 
zastępców, radnych powiatu i miasta. 

Po mszy św. pan starosta podziękował ks. dziekanowi i zaprosił obe-
cnych do udziału w drugiej części uroczystości, która odbyła się przed 
pomnikom Tadeusza Kościuszki i tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Po złożeniu kwiatów przez delegację powiatu i miasta, i wysłuchaniu wią-
zanki pieśni legionowych zagranych przez orkiestrę uroczystość, zakoń-
czono. 

Prowadził ją z ramienia starostwa pana Wojciech Tyfel Łączkowski. 
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