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Irena Szymańska-Horban

Co działo się ostatnio w Pruszkowie

Jak wspomniałam, w Pruszkowie obchodziliśmy kilka rocznic.
Dużym przeżyciem były obchody związane z 80-leciem koszy-

kówki w Pruszkowie i 60-leciem Międzyszkolnego Klubu Sporto-
wego.

Uroczystość odbyła się 19 października w hali Znicza. 
Przybyli na nią: prezes Polskiego Związku Koszykówki, prezes 

Warszawskiego Związku Koszykówki. Władze Powiatu reprezento-
wał naczelnik wydziału Edukacji pan Zygmunt Kamiński, władze 
Miasta reprezentowali godnie trzej nasi prezydenci: panowie Jan 
Starzyński, Andrzej Królikowski i Andrzej Kurzela.

 Wśród gości znaleźli się dawni koszykarze.
Całą uroczystość prowadził zasłużony koszykarz, trener i dzia-

łacz w dziedzinie sportu i oświaty, pan Jerzy Kwasiborski. Pięć lat 
grał w koszykówkę, 55 lat był członkiem Zarządu Klubu i trenerem. 
Na pewno jemu i jego kolegom Klub zawdzięcza ponad 200 pucha-
rów, które zdobyli zawodnicy. 

Zainteresowanych rozwojem i sukcesami pruszkowskiej koszy-
kówki odsyłam do wydawnictwa jubileuszowego, autorstwa Jerzego 
Kwasiborskiego „80 lat pruszkowskiej koszykówki”. Pragnę jeszcze 
wymienić najlepszych koszykarzy, a są to: Włodzimierz Bezulski, 
Dominik Czubek, Mieczysław Kuczyński, Andrzej Nowak i Tomasz 
Ziembiński.
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Prezydent Jan Starzyński w słowie wstępnym napisał:

…Ta piękna dyscyplina sportu zawsze fascynowała Pruszkowian. 
Oddziaływała pozytywnie na życie społeczne. Gromadziła młodzież 
na zajęciach sportowych dając jej możliwość przyjemnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego wpływając na harmonijny rozwój fi zyczny 
młodego pokolenia

Koszykówka pozwalała na miłe przeżycia naszym mieszkańcom 
kibicującym na meczach stojących na najwyższym poziomie. Ważną 
rolę odgrywała też promując nasze Miasto, nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie. (…)
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Przed ponad pięćdziesięciu laty jeden z naszych trenerów powie-
dział: zobaczycie, że przyjdzie czas, gdy stolicę koszykówki przeniesie-
my z Warszawy do Pruszkowa”. Naraził się wówczas na kpiny. Dziś 
nikt z jego słów nie śmieje się. Warszawa nie posiada ani jednego 
zespołu ligowego, a Pruszków ma drużyny kobiet i mężczyzn w I li-
dze. Nasi szkoleniowcy – patrioci lokalni, mimo wielu przeciwności 
pokazali, że wytężoną pracą można wiele osiągnąć. 

Przez wszystkie lata mojego kierowania samorządem miejskim 
staram się – w ramach możliwości fi nansowych miasta – wspierać 
ich wysiłki. Budując sale i hale sportowe dążę do tego, by również 
koszykówka miała coraz lepsze warunki rozwoju. (…)

Podsumowując działalność koszykówki w Pruszkowie zakończę 
słowami Ojca Świętego Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

* * * 

Jak co roku spotkaliśmy się na terenie dawnego „Dulagu”. 
Przy udziale władz Powiatu i Miasta, kombatantów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, mieszkańców Pruszkowa, w tym dużej 
grupy młodzieży i harcerzy – wysłuchaliśmy mszy św. sprawowa-
nej przez proboszcza parafi i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny. Złożyliśmy wiązanki kwiatów. Jak zwykle uroczystość 
była wzruszająca – wspominaliśmy tych, którzy tu cierpieli i tych, 
którzy z narażeniem życia nieśli im pomoc.

* * *
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Zbliżało się święto Niepodległości – w mieście, na budynkach 
państwowych i prywatnych powiewały biało-czerwone fl agi (może-
my być dumni z naszego miasta). W czasie uroczystej mszy świętej 
za Ojczyznę sztandary organizacji kombatanckich, powiatu, miasta, 
harcerzy i szkół stały od ołtarza do drzwi wejściowych. Wzdłuż 
ławek stali młodsi harcerze z białymi i czerwonymi balonami. Dary 
ołtarza składali uczniowie szkół średnich Pruszkowa i Piastowa. 
Po mszy, podczas której usłyszeliśmy mądrą, patriotyczną homilię 
księdza proboszcza i wypowiedź pani Starosty o wielkości tego 
dnia, przeszliśmy na ulicę 3 Maja, tam – przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki i tablicy POW oraz popiersiu Józefa Piłsudskiego zło-
żyliśmy wiązanki.

* * * 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe oprócz wielu 
wykładów uczciło Święto Niepodległości uroczystym spotkaniem 
14 listopada pod patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego pani 
Elżbiety Smolińskiej i Prezydenta Pruszkowa pana Jana Starzyń-
skiego, wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu 
„Wrzos”. Po koncercie zabrał głos profesor Marian Marek Droz-
dowski i aktor Stanisław Sparażyński. Pierwszy mówił o różnych 
drogach do niepodległości – drugi recytował wiersze patriotyczne, 
dobrane do treści wykładu profesora. Ich wypowiedziom „towarzy-
szył” podkład muzyczny. 

Wieczór był niezapomniany – a nas, organizatorów, cieszy, że 
sala była pełna – wśród obecnych było dużo młodzieży.

* * * 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe dziękuje za 
udostępnienie sali i współpracę Pani Staroście i Pani Naczelnik 
Alicji Szpigiel za współpracę i życzliwość. Dziękujemy także Panu 
Prezydentowi i całemu Zarządowi za wsparcie nie tylko duchowe, 
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ale i fi nansowe – bez tej pomocy nie moglibyśmy zapraszać tak 
wielu dobrych prelegentów i aktorów.

* * * 

Nowością w tym roku były „zaduszki” zorganizowane przez 
dyrektora Muzeum DULAG 121, panią Małgorzatę Bojanowską. 
Spotkaliśmy się w muzeum – cały wieczór poświęciliśmy tym, 
którzy pracowali w obozie przejściowym, tym, którzy pomagali 
wygnańcom z Warszawy przeżyć pobyt w obozie oraz tym, którzy 
z narażeniem życia wyprowadzali Warszawiaków z Dulagu. 


