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Relacja z inauguracji obchodów 70 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego

Światowy Związek Żołnierzy AK – koło nr 6 – Pruszków zor-
ganizowało w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie uroczystą 
inaugurację obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Przed godziną 12.00 w sobotę 5 kwietnia w kościele spotkali 
się przedstawiciele władz samorządowych – powiat reprezentowała 
starosta, pani Elżbieta Smolińska (wraz z nią przybyli radni, pra-
cownicy starostwa), miasto reprezentował wice prezydent pan An-
drzej Kurzela z radnymi i pracownikami – kombatanci, młodzież, 
mieszkańcy miasta. Mieliśmy też gości z Warszawy i okolicznych 
miejscowości.

Uroczystość zaczął prezes ŚZŻAK Koła nr 6 – Pruszków kol. 
Zdzisław Zaborski – przywitał obecnych i wyjaśnił , że na inau-
gurację obchodów wybraliśmy miesiąc kwiecień, jest on bowiem 
miesiącem Pamięci Narodowej, w kwietniu odbywa się także rajd 
„Szlakiem Naszej Historii”

 O godzinie 12.00 proboszcz ksiądz Marian Mikołajczak odpra-
wił uroczystą mszę świętą.

Ksiądz proboszcz wygłosił piękne, mądre kazanie – myśli, które 
w nim zawarł świadczą o Jego patriotyzmie.

Modlitwy czytała druhna Beata Pawełczyńska – komendant 
Hufca ZHP – Pruszków. 
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Oprawę muzyczną na mszy się zapewnił chór młodzieżowy 
Bel Canto, który działa przy Pruszkowskim Towarzystwie Mu-
zycznym (jest finansowany przez Urząd Miasta). Chór prowadzi 
profesor szkoły Muzycznej pani Halina Puto Muszalska. Mateusz 
Bąkowski akompaniował chórowi, a Marta Kowalczyk, uczennica 
Szkoły Muzycznej zagrała na flecie poprzecznym „Ave Maria” 
Gounoda. 

Po mszy świętej chór zaśpiewał „Boże coś Polskę”, a następ-
nie dwie piosenki powstańcze: „Marsz Mokotowa” i „Pałacyk 
Michla”.

Podziękowałam wszystkim – za życzliwość, za udział w uro-
czystości.

Następny punkt – to wykład prof. dr Mariana Marka Droz-
dowskiego na temat „Rola Aleksandra Kamińskiego w Powsta-
niu Warszawskim”. Profesor przybliżył nam postać harcmistrza 
Kamińskiego, jego rolę w czasie II wojny światowej, jego pogląd 
na powstanie. Wspomniał o  opinii ojca świętego Jana Pawła II 
(wykład będzie dostępny – jest nagrany).

Spotkanie zakończył chór „Wrzos” prowadzony przez pana 
Michała Śniadowskiego. Zaczęli swój koncert „Czerwonymi Maka-
mi”, zakończyli piosenką „Żeby Polska była Polską”. Usłyszeliśmy 
w ich wykonaniu kilka piosenek powstańczych. Obecni wtórowali 
chórowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tej uroczystości. 
Jesteśmy pewni, że wszystkie nasze działania, które podejmiemy 
w celu uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego – wojsko-
wych i cywilnych – będą przez mieszkańców Pruszkowa i okolic 
popierane.

     


