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W Pruszkowie dzieje się coraz więcej... 

Wiele dzieje się w Pruszkowie Otworzyliśmy nowe muzeum -
Dulag 121 - wierzymy, że będzie miejscem często odwiedzanym 
zarówno przez pr uszko wian jak i przyjezdnych; naszym zamierze-
niem było uratowanie od zapomnienia losu wygnanych warszawia-
ków i pomagających im pruszkowian. Dostaliśmy nowe, świetnie 
wyposażone pomieszczenie dla biblioteki, ale to nie wszystko... 

Odbywają się liczne spotkania organizowane przez Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa, przez bibliotekę czy Pruszkowskie To-
warzystwo Kulturalno-Naukowe. 

Wszystkie instytucje kulturalne starają się, by każdy mieszka-
niec miasta znalazł coś dla siebie - organizowane są koncerty, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, poetami czy znawcami różnych dzie-
dzin nauki. Można wymienić ciekawy wykład o wszechświecie 
prof. Pawła Moskalika (PTKN), czy prof. Marka Drozdowskiego 
o Ignacym Paderewskim i jego roli w odzyskaniu niepodległości 
Polski (Muzeum). 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury 
dba nie tylko o wysoki poziom wykładów, ale i o organizowanie 
przyjemności dla słuchaczy - wycieczek, wyjazdów do teatru.. 

Nie możemy nie wspomnieć działalności księdza proboszcza, 
który stwarza możliwość pogłębienia wiedzy o kościele i wierze 
- spotkania prowadzi ksiądz Sebastian. Ksiądz proboszcz powo-
łał też Formację skupiającą ludzi, którzy pragną uczestniczyć we 
mszy trydenckiej. Wszyscy zainteresowani mogą w niej uczestni-
czyć raz w miesiącu w piątki o godz. 19.30. 

W Pruszkowie... | 71 



Ostatnio, wśród wydawnictw naszej książnicy znalazła się po-
zycja „Stary Pruszków", opracowana przez pana Szymona Ku-
charskiego, członka Zarządu PTKN. Było to możliwe dzięki pre-
zydentowi panu Janowi Starzyńskiemu, który chętnie finansuje 
wszystkie wartościowe opracowania o Pruszkowie. 

Na spotkaniu, które odbyło się 3 listopada w Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa prezydent Pruszkowa rozdał bezpłatnie tę książkę 
uczestnikom spotkania. 

W dniu 11 listopada po uroczystej Mszy świętej za Ojczyznę 
i złożeniu wieńców pod kopcem Kościuszki i tablicą POW sta-
rosta powiatu pruszkowskiego pani Elżbieta Smolińska zaprosiła 
obecnych do siedziby starostwa, gdzie wyświetlony został film 
o Dulagu. Pan Zdzisław Zaborski podpisywał swą książkę „Tędy 
przeszła Warszawa". 

A 18 listopada prezydent miasta pan Jan Starzyński przekazał 
odrestaurowany pałacyk „Sokoła" dwóm paniom dyrektorkom: 
Młodzieżowego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej. 
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Uroczystość otwarcia pałacyku była wzruszająca, nie tylko dla 
tych, na których czekają nowocześnie wyposażone pomieszczenia, 
ale i dla tych, którzy tu bywali dawniej... nawet przed wybuchem 
wojny... 

Po oficjalnych wystąpieniach i po wręczeniu Nagrody Prezy-
denta za osiągnięcia w dziedzinie kultury (otrzymali je pani Jo-
anna Elżanowska i pan Marian Skwara) wysłuchaliśmy pięknego 
koncertu w wykonaniu Białołęckiej Orkiestry „Romantica", której 
towarzyszyła gwiazda międzynarodowych scen operowych, śpie-
wająca miękkim, aksamitnym sopranem Iwona Tober. Artystka, 
która swą przygodę z muzyką zaczynała w pruszkowskiej szkole 
muzycznej, zaśpiewała arie ze znanych operetek, a na skrzypcach 
grał wirtuoz Teatru Wielkiego Opery Narodowej - Maciej Prze-
strzelski. 

Po koncercie mogliśmy porozmawiać o wrażeniach przy kawie 
i herbacie. 

Spotkanie skończyło się pokazem sztucznych ogni. 

Prezydent zapowiada, że miasto wykupi pałacyk Porcelitu -
powstanie tam Centrum Kultury. 

Oby nadal tak działały nasze władze i ośrodki kultury... 


