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Od dwóch lat, żałuję, że tak krótko, jestem stałym uczestnikiem 
spotkań organizowanych przez PTKN, które najczęściej odbywają 
się w Miejskim Ośrodku Kultury. Przychodzi tu stała grupa ludzi, 
by uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 

Osobistości te zaprasza niezmordowana Prezes Towarzystwa, 
pani Irena Horban. Podziwiam tę kobietę za jej energię, jasność 
umysłu i rozległą wiedzę. Dzięki jej działalności mieliśmy moż-
liwość poznania historii wspaniałych Polaków. Odwiedzili nas 
działacze Armii Krajowej, opozycji powojennej, znani duchowni. 
Nie zapomniała o zaprezentowaniu nam twórczości naszych miej-
scowych poetów - mieliśmy okazję wysłuchać poezji Pruszkowia-
ków. A byli to między innymi - Barbara Kępka, Zbigniew Jerzy-
na, dr Jerzy Kaliński, Andrzej Kurc czy Marian Osmolak. Oprawę 
muzyczną naszych wieczorów poetyckich przygotowują dr Teresa 
Błażejewska i dr Winicjusz Krzymiński. 

Na spotkanie z poezją księdza Romana Indrzejczyka, kapela-
na prezydenta RP i długoletniego proboszcza parafii w Tworkach, 
przyszły rzesze słuchaczy. Podobnie bywa na spotkaniach z Księ-
dzem Dziekanem Józefem Podstawką. 

Bardzo miłym elementem naszych spotkań jest tradycja skła-
dania sobie życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy. Zarząd stara się umilić nam te spotkania i zawsze mamy jakąś 
muzyczną niespodziankę. 
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Nigdy nie zapomnę wzruszenia, które towarzyszyło mi na spo-
tkaniu z żołnierzem (Witoldem Grzybowskim) słynnego oddziału 
legendarnego porucznika „Doliny" - Adolfa Pilcha. Oddział ten 
w czasie okupacji szedł z Wileńszczyzny na pomoc walczącej War-
szawie. Po upadku Powstania przedarł się przez hitlerowską zapo-
rę koło Jaktorowa. Kierując się w Góry Świętokrzyskie zatrzymał 
się w naszym rodzinnym majątku w Puszczy Mariańskiej. Byłem 
wtedy małym chłopcem - porucznik „Dolina" wziął mnie na kola-
na mówiąc: „A ja takiego zostawiłem w domu". W tamtym okresie 
patriotyzm był jedną z największych wartości. 

Szkoda, że tak mało młodzieży przychodzi na spotkania orga-
nizowane przez panią Irenę Horban, bo wiele mogliby się dowie-
dzieć o naszej historii i naszych bohaterach. 

Spotkanie kombatantów z młodzieżą szkolną w Pruszkowie, mówi 
ppor Zygmunt Lipski ps. „Sulima". 

Wydarzenia i działalność... | 21 


