


Alina Kaczyńska 

40 lat minęło... 

Ta piękna, okrągła rocznica Pruszkowskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Naukowego rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
pod wezwaniem świętego Kazimierza w Pruszkowie - odprawili 
ją ksiądz dziekan Józef Podstawka i ksiądz wikary Łukasz - ho-
milię wygłosił ks. Łukasz - wnuk znanego polskiego pisarza, Jana 
Dobraczyńskiego. 

Padały piękne słowa pod adresem Towarzystwa o jego wkła-
dzie w krzewienie kultury w naszej małej społeczności, o współ-
pracy z młodzieżą. 

Za te ciepłe słowa, za mszę świętą, za oprawę mszy podzięko-
wała duchownym, siostrom zakonnym, druhnie Oli i wszystkim 
harcerzom niezmordowana prezes Towarzystwa. 

Goście którzy przybyli na uroczystość. 
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Dla uświetnienia mszy dary Ołtarza składali harcerze ze Szcze-
pu Harcerskich Drużyn Sokolich, a ich drużynowa pwd Monika 
Pawełczyńska-Ślusarczyk czytała modlitwy. 

Z kościoła wszyscy przeszli do Spółdzielczego Domu Kultury 
przy ul. Hubala. 

Gdy przyszliśmy na miejsce kelnerzy poczęstowali nas szam-
panem - toast za pomyślność Towarzystwa i za jego owocną pra-
cę wzniósł wiceprezes Jerzy Blancard. W tym czasie dr Teresa 
Błażejewska grała poloneza As-dur Fryderyka Chopina. 

Grają dr Teresa Błażejewsks i dr Winnicjusz Krzymiński. 

Dr Jerzy Kaliński, wieloletni działacz PTKN, odczytał wiersz 
z almanachu poezji religijnej „Papież w Sejmie" - wiersz ten po-
święcił harcerzom, obecnym na uroczystości w podzięce za ich 
ofiarną służbę przed pałacem prezydenckim po tragedii smoleń-
skiej. 

Po tym, pełnym powagi, wstępie, dr Kaliński zaprezentował 
dowcipne wierszyki na temat kolejnych prezesów Towarzystwa. 
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Dr Jerzy Kaliński czyta Moskaliki. 

Moskaliki na 40 - lecie PTKN 

Ten, co myśli, że moskaliki 
To są tylko małe śledziki, 
Albo drobne polne kwiaty 
Temu dam pstryka w nos 
Z diabłem poślę na roraty. 

Kto by rzekł, iż pierwszy prezes 
To wyłącznie decydent w gali 
Tego pociągnę za ucho 
I wyprowadzę z sali. 

Kto po cichu rozpowiada 
Drugi prezes też mierniczy, 
Mało gadał, zamyślony, 
Mierzył ziemię i się boi... 
Temu pasem dam po plecach 
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Przy Kaplicy na Ostoi. 
Kto twierdzi, że trzeci prezes 
Nie pasjonował się sztuką, 
Był tylko prokuratorem. 
Temu przed miejscowym sądem 
Cztery litery mocno spiorę. 

Czwarty prezes mówiąc krótko 
Urzędnik Rad Narodowych 
Cichy człowiek, ugodowy 
Czytał, pisał - czytał, pisał... 
Uległy szefom i żonie. 
Na koniec w makulaturze 
Przeglądu Pruszkowskiego tonie. 

Piąty prezes - pan w mundurze, 
Malownicza postać znana. 
Kochał wojsko i historię. 
W labiryncie PRL-u zbłądził. 
Sam o tym opowiadał. 
W jałowy werbalizm popadał 
Do tańca, spotkań, przemówień 
Zawsze uroczy i młody. 
Kto by o Nim plótł złe słowa 
To go po prostu w dziób strzelę 
By się radowali Jego przyjaciele. 

Szósty prezes to perełka 
Odkrył ją rycerz drzemiący 
Pan z szabelką tokujący. 
W dostojeństwie glorii chodzi 
Elegancka, strojna dama 
Nieustannie młoda duchem. 
Dużo pisze - publikuje 
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Jest nadzieją dla historii. 
Kto w Nią złym słowem uderza 
To dostanie tęgie baty 
Przed Kościołem św. Kazimierza. 

Wierszyki są trochę frywolne, sądzę jednak, że wybaczymy 
naszemu członkowi i przyjacielowi PTKN, że z „przymrużeniem 
oka" spojrzał na prezesów. 

Uroczystość, z werwą nastolatki, prowadziła prezes Towarzy-
stwa, pani Irena Horban. 

Prezydent Pruszkowa pan Jan Starzyński i pani prezes Irena Horban. 

Gości na naszej pięknej rocznicy mieliśmy wybitnych. Sta-
rostwo Powiatowe reprezentowała pani naczelnik Alicja Szpi-
giel, a władze miasta prezydent pan Jan Starzyński z małżonką, 
z Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP przyje-
chał prezes pan Janusz Ostrowski. Wraz z nim przyjechali: sekre-
tarz Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego i Rady Krajowej 
pani Bożena Konikowska i szef grupy artystów w Mazowieckim 
Towarzystwie Kultury. 
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Prezes Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP pan Janusz 
Ostrowski. 

Prezes Janusz Ostrowski przekazał dla PTKN dyplom od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. 

Gratulacje, oprócz wyżej wymienionych, składali Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury pani Ewa Sowa, dyrektor Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego pani Dorota Słowińska 
i wielu przyjaciół Towarzystwa, między innymi pani profesor Ali-
cja Trefler, była dyrektor Liceum Tadeusza Kościuszki. 

List gratulacyjny przesłał z Wrocławia pan Anatol Jan Ome-
laniuk, honorowy prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń 
Regionalnych RP (był do czerwca br. prezesem, a stanowisko to 
piastował przez 30 lat). Poniżej przedstawiamy jego treść: 
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Drogie Koleżanki i Koledzy, regionaliści Pruszkowa, 

Wielkim uznaniem darzę działalność Waszego stowarzyszenia, 
Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. Jego 40-
letnia działalność to służba społeczna wielkiej rzeszy miłośników 
Pruszkowa, przyjaciół nauki i kultury. 

Wielu patriotom Waszego miasta aktywnie działającym w „ma-
łej ojczyźnie" z okazji 40-lecia PTKN wyrażam koleżeńskie gra-
tulacje za wytrwałość w społecznikowskiej działalności, za cenne 
zrealizowanie zadań wzbogacających życie duchowe mieszkańców 
Pruszkowa i okolic. 

Czując się jednym z Was i będąc kolegą śp. Władysława Narow-
skiego, który wraz ze mną działał w Krajowej Radzie Regionalnych 
Towarzystw Kultury w pierwszych latach roku 1980, a przez długie 
lata współpracujący na niwie krajowej reprezentacji polskich regio-
nalistów z koleżanką Ireną Horban, przesyłam serdeczne pozdro-
wienia i prośbę o dalszą ofiarną służbę na rzecz rozwoju idei ruchu 
regionalistycznego w Waszym mieście. 

„Regionalizm jest dzisiaj hasłem dnia" - te słowa Aleksandra 
Patkowskiego zamieszczone na medalu, niech Wam towarzyszą 
w działaniach kształtujących tożsamość i patriotyzm, a dzieło lite-
rackie Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna" dostarczy motywacji do 
kontynuowania działalności Waszego Stowarzyszenia na kolejne 
dziesięciolecia. 

Dziękuję za zaproszenie na uroczystość Waszego Jubileuszu -
jak zawsze będę myślami z Wami. 

Nie mogę przyjechać, bo w tym czasie mam wykłady na Stu-
dium Zaocznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wasz przyjaciel Anatol Jan Omelaniuk 
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Występ harcerzy ze Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich. 

Oprócz pana Omelaniuka przesłali życzenia na ręce prezesa -
prof. Marian Marek Drozdowski i dr Andrzej Stawarz. 

.Kurny" 
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Po części oficjalnej prowadzenie uroczystości przejęła pani 
Beata Pawełczyńska, wiceprezes PTKN. 

Wzruszający program przygotowali harcerze ze Szczepu Dru-
żyn Sokolich - były to wyjątki z „Pana Cogito" Zbigniewa Her-
berta - poświęcili ten występ pani prezes Irenie Horban. Małe 
zuchy wręczyły Jej kwiaty i piękny dyplom. 

Dużą owację otrzymał ludowy zespół „Kumy", prowadzony 
przez druhnę Olę Tomasik. „Kumy" zaśpiewały dawne, ludowe 
piosenki w tradycyjnych, staropolskich strojach. 

Spotkanie skończyło się poczęstunkiem i dyskusją. 
Uczestnicy biorący udział w uroczystości życzyli Jubilatowi 

długoletniej działalności. Jeden z gości przytoczył słowa Jerzego 
Owsiaka - „do końca świata i jeden dzień dłużej". 

My też przyłączamy się do tych życzeń... 


