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Irena Szymańska – Horban

1916‒2016 – 100 lat praw miejskich

Często mieszkańcy Pruszkowa zadają mi pytanie: dlaczego 
Pruszków, rozwinięta, przemysłowa osada, otrzymał prawa miej-
skie dopiero w 1916 roku i to od władz niemieckich. Odpowiedź 
jest prosta – ponad 100 lat ziemie polskie były pod okupacją trzech 
zaborców, każdy z nich prowadził inną politykę na zagarniętych 
terenach. Rosjanie nie szafowali nadawaniem praw miejskich na-
szym wsiom i osadom, ponieważ mieszkańcy miast mieli inne 
prawa. W 1915 roku Niemcy wyparli Rosjan z części ziem pol-
skich. W 1916 roku nadali wielu osadom prawa miejskie, które te 
osady już dawno powinny otrzymać. A były to, oprócz Pruszkowa, 
między innymi Żyrardów, Otwock, Legionowo.

Dlaczego tak hojnie nadawali prawa miejskie? – niemieckie 
prawo pozwalało tylko w miastach utrzymywać oddziały żandar-
merii…

Pierwszym burmistrzem był Niemiec, pan Edmund Wargenau 
(jego potomkowie mieszkają w Pruszkowie i czują się Polakami).

  
Historia terenu, na którym rozwinął się Pruszków, jest bardzo 

ciekawa.
Najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą sprzed 12 000 lat, 

ze schyłku starszej epoki kamienia (paleolit). Badania archeolo-
giczne obszaru okolic Pruszkowa zaczął prowadzić prahistoryk, 
dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego pan 
Stefan Woyda. W ich wyniku odkryto ponad 1000 stanowisk arche-
ologicznych (w powiatach: pruszkowskim, grodziskim i w części 
powiatu Piaseczno i Sochaczew). Po śmierci pana Woydy badania 
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kontynuuje jego uczennica, pani Dorota Słowińska i zespół pra-
cowników muzeum.

Pragnę tu tylko wspomnieć, że badania archeologiczne, pro-
wadzone przez Muzeum, udowodniły, że na tych terenach między 
pierwszym wiekiem przed narodzeniem Chrystusa a drugim po na-
rodzeniu Chrystusa wytwórczość metalurgiczna prowadzona była 
na bardzo dużą skalę.

Ośrodek ten, według pana Woydy, ustępował tylko wielkiemu 
zagłębiu hutnictwa, położonemu również na naszych ziemiach, 
w Górach Świętokrzyskich.

Profesor Aleksander Gieysztor, który wiele swych prac po-
święcił historii Mazowsza, mówi: Na samej miedzy z włościami 
biskupa poznańskiego i już w parafii pęcickiej zaległo Proszkowo 
(obecny Pruszków).

Nazwa miejscowa, najdawniej brzmiąca jako Proszkowo, pocho-
dzi z imienia przezwiskowego, znanego w XV wieku na Mazowszu 
(…) Już w XV wieku obok formy Proszkowo i Proszkowscy wystę-
pują Pruszkowo i Pruszkowscy.

Pierwszymi właścicielami wsi byli Pierzchałowie.
Sytuacja na wsiach mazowieckich uległa zmianie gdy Warszawa 

rozwinęła się i została stolicą. Magnaci zaczęli szukać blisko niej 
terenów wypoczynkowych. Pruszków, jako wieś, w której było roz-
winięte rolnictwo i warzywnictwo stał się „spiżarnią” Warszawy.

Był on także terenem wypoczynku mieszkańców stolicy. Pamię-
tajmy, że Pruszków otoczony był lasami, a rzeka Mrowa (wcześniej 
Nrowa, dzisiaj zwana Utratą)  z pięknymi zakolami i roślinnością, 
zachęcała do kąpieli.

Nieszczęścia nie oszczędzały Pruszkowa. W Archiwum Akt 
Dawnych znalazłam notatkę (pracowałam tam przez pewien czas), 
że w czasie potopu Pruszków był zniszczony, „liczył dwa łany i 7 
dymów”.
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Pruszków zmieniał właścicieli. Przez pewien czas był własno-
ścią Andrzeja Leszczyńskiego, kanclerza wielkiego koronnego, 
następnie prymasa. Odstąpił on jednak te tereny swemu bratankowi 
Wacławowi Leszczyńskiemu, zięciowi Stefana Czarnieckiego, 
bohaterowi spod Wiednia.

Sytuacja Pruszkowa zmieniła się w połowie XIX wieku z chwilą 
budowy linii kolejowej Warszawa – Wiedeń.

Pomału powstają zakłady przemysłowe. W Słowniku Geogra-
ficznym Królestwa Polskiego (wyd. 1888 r.) wymienione są: fabry-
ka odlewów żelaznych, fabryka igieł, fabryka porcelany i fajansu, 
mydlarnia, eksploatacja torfu.

Należy wspomnieć, że Rosjanie po roku 1878 otoczyli War-
szawę podwójnym pierścieniem fortów (zaostrzyły się stosunki 
między Rosją a Niemcami). W ich pobliżu nie wolno było budować 
domów murowanych, nic więc dziwnego, że przemysłowcy szukali 
odpowiednich terenów pod budowę fabryk. Pruszków okazał się 
dobrym miejscem – tanie grunty, tania siła robocza i dobra komu-
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nikacja doprowadziły do rozwoju przemysłu na naszym terenie. 
Właścicielem Pruszkowa był wówczas hrabia Antoni Potulicki, 
który otwiera cegielnię. W roku 1911 w Pruszkowie jest 15 zakła-
dów przemysłowych. Są to najczęściej małe zakłady.

 
W czasie pierwszej wojny światowej tereny polskie zostały 

zniszczone, tu przecież toczyły się działania wojenne.
Rosjanie przewieźli w głąb Rosji maszyny, przesiedlili pra-

cowników fabryk. Nie oszczędzili nawet szpitala dla umysłowo 
chorych – wywieźli chorych i personel medyczny z rodzinami. 
W Pruszkowie panował głód. W 1915 roku w naszym mieście 
i jego okolicach toczyły się walki. Rodzice opowiadali, że ciała 
poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich zbierano na obrzeżach 
miasteczka. Pochowano ich w Pruszkowie – od tego pochówku 
powstał cmentarz.

Wcześniej chowano mieszkańców Pruszkowa na Żbikowie 
i w Pęcicach. Pamiętajmy, że Pruszków, do chwili powstania pa-
rafii św. Kazimierza, należał do parafii pęcickiej.

Pod koniec wojny Pruszków przyjął dzieci i młodzież polską 
ze wschodu – niektóre z nich zagubiły się w czasie zawieruchy wo-
jennej, inne straciły rodziców. Między nimi był Aleksander Kamiń-
ski, twórca harcerstwa w Pruszkowie, autor „Kamieni na Szaniec”.

Mieszkańcy Pruszkowa, mimo bardzo trudnych warunków, 
dali młodym przybyszom nie tylko mieszkanie, wyżywienie, ale 
i możliwość nauki.

Listopad 1918 rok – Naczelnik wraca do Warszawy – POW 
otrzymuje rozkaz rozbrojenia Niemców. Członkowie POW z pa-
nem Ptasznikiem na czele spotykają się przed apteką na Żbikowie 
i ruszają na akcję. Część z nich udaje się na posterunek żandarmerii 
przy ul. Klonowej (Ignacego Daszyńskiego).
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W wolnej Polsce Pruszków „leczy rany” po wojnie – odbudo-
wuje przemysł, już w 1921 roku zostaje powołane gimnazjum im. 
Tomasza Zana, w tym samym roku powstaje technikum, by wy-
kształcić specjalistów potrzebnych do pracy w nowopowstałej fa-
bryce obrabiarek.

Pruszków może pochwalić się nie tylko dobrze rozwijającym 
się przemysłem, ale i kulturą. Możemy być dumni z czasopiśmien-
nictwa. Jednym z pierwszych czasopism był dwutygodnik „Głos 
Pruszkowa”, redagowany i wydawany przez pana Józefa Kwa-
siborskiego, (1919‒1920), następnie przez pana Stefana Szeppe 
(1928‒1930; 1934‒1939). Po 1934 roku zmieniali się redaktorzy 
– ostatnim był pan Józef Wiśniewski). Wydawany był także „Ty-
godnik Pruszkowa” (redaktor – pan Marian Józefowicz). „Echo 
Pruszkowa”, dwutygodnik (redaktor – pani K. Bogacka, wydawca 
– pan P. Kukliński).

W latach 1924‒1925 dla Zakładów Wychowawczych Rady 
Opiekuńczej pan Bronisław Chajęcki redagował czasopismo 
„Ognik” – wydawcą był pan J. Cz. Babicki.

W roku 1928 pan Witold Borowski zaczął wydawać „Echa Pod-
miejskie”.

Od 1928 roku wychodziło jeszcze jedno pismo – miesięcznik 
„Dzwon Żbikowa” – redaktorem był ks. Tadeusz Czechowski, 
a następnie ksiądz Franciszek Dyżewski. Miesięcznik ten wycho-
dził przez 11 lat. Po zmianach ustrojowych, od roku 1990 jest 
wydawany pod redakcją pana Józefa Moczuło.

Należy zwrócić uwagę na dużą rolę, jaką odgrywało w Prusz-
kowie gimnazjum im. Tomasza Zana. Od 1924 roku wydawane 
były cztery pisma i jednodniówki. Pisma – to „Sztubak” i „Świt”. 
Trzeba podkreślić, że w gimnazjum tym uczyła wspaniała polonist-
ka, prof. Stanisława Ostrowska, która umiała nie tylko przekazy-
wać wiedzę – potrafiła także znaleźć i rozwinąć talenty uczniów. 
Jej uczniowie to m.in. Wojciech Żukrowski, Wojciech Młynarski, 
Zbigniew Jerzyna, Sławomir Łubiński, Stanisław Kowalewski, 
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Sławomir Kryska, Stanisław  Kowalczyk – można ich jeszcze 
wielu wyliczyć. Kiedyś w jednym z pism autor artykułu, oma-
wiając literaturę współczesną napisał, że uczniowie Liceum Zana 
są „twórcami literatury polskiej”.

W naszym mieście wydawano jednodniówki, w których opisy-
wano szczególne wydarzenia czy aktualne problemy.

 Chciałabym tu wspomnieć o jeszcze jednym „wydawnic-
twie”. W szkole im. Stanisława Żółkiewskiego języka polskiego 
uczyła pani Maria Zielińska. Zachęcała nas do pisania artykułów 
na różne tematy – na lekcjach często omawiała nasze prace.

W 1939 roku wybuchła druga wojna światowa.
Pruszków odegrał dużą rolę w walce z okupantem. Nie będę 

pisała o ruchu oporu – mamy na ten temat wiele dostępnych opra-
cowań (prace Henryka Krzyczkowskiego, Zdzisława Zaborskiego 
i wiele innych).

Życie w mieście, tak jak na terenach całej Polski, było trudne. 
Żyliśmy w ciągłym strachu, przeżywaliśmy aresztowania, a często 
śmierć najbliższych i przyjaciół. Ludzie nie załamywali się. Pocie-
chą były wiadomości z ukrytego „gdzieś” radia i gazetki. Te tajne 
wydawnictwa były przekazywane z rąk do rąk. Dodawały otuchy 
w trudnych czasach okupacji.

W Pruszkowie wielkie podziękowania należą się harcerzom 
z Szarych Szeregów, siostrom samarytankom, łączniczkom i ich 
szefowej, pani Henryce Zdanowskiej pseudonim „Barbara” (oma-
wiając z prezydentem Pruszkowa, panem Konradem Kosińskim, 
zmianę nazw ulic (pierwsza kadencja Rady Miejskiej), postano-
wiliśmy tę ulicę, przy której mieszkała „Barbara”, nazwać ulicą 
Łączniczek Armii Krajowej (przed wojną ulica ta, to przedłużenie  
ul. Szkolnej, w czasie PRL – ul. Gwardii Ludowej).

Rok 1944 sierpień – Powstanie Warszawskie. Pruszkowiacy 
walczyli w Powstaniu – wielu nie wróciło. Mieszkańcy naszego 
miasta i okolic, tak jak w czasie pierwszej wojny, tak i w drugiej 
„zdali egzamin”. Pomagali tym, którzy znaleźli się w obozie przej-
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ściowym – drzwi swoich mieszkań i swoje serca otworzyli szeroko 
dla pokrzywdzonych…

Szpitale powstańcze są pełne rannych, chorych, nieszczęśliwych, 
a jednak dumnych, że walczyli, że odnosili sukcesy, byli szczęśliwi, 
gdy nad ich głowami powiewał biało-czerwony sztandar.

Do pracy w Dulagu 121, w szpitalach, zgłosili się lekarze, pie-
lęgniarki, Rada Główna Opiekuńcza, członkowie AK, WSK, oko-
liczna ludność – starali się ulżyć w tej trudnej sytuacji.

Po zakończeniu działań wojennych wydawane są w Pruszkowie, 
oprócz gazet codziennych, tygodniki i miesięczniki specjalistyczne.

Główne pismo regionalne, „Mówi Pruszków”, wydawane było 
od 1967 roku przez Towarzystwo Miłośników Pruszkowa, a na-
stępnie przez Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. 
Obecnie PTK-N wydaje „Przegląd Pruszkowski” (dwa w roku – 
czasami trzy z okazji jakiegoś jubileuszu).

Wydawane są też miesięczniki – „Głos Pruszkowa” (przez pe-
wien czas wydawcą było miasto, obecnie jest w rękach prywat-
nych, redaktorem jest pan Mirosław Kalinowski, jego zastępcą pan 
Adam St. Trąbiński, sekretarzem pani Gabriela Milewska. Drugi 
miesięcznik to „Podwarszawskie życie Pruszkowa”, redaktor – pan 
Edward Besiński, wydawnictwo EDBES.

17 stycznia 1945 roku. Pruszków przeżywa noc pełną grozy. 
Niemcy wysadzają elektrownię. Rosjanie, by oczyścić teren, rzu-
cają bomby, które pomimo że niewielkie, wyrządzają szkody. Rano 
mamy już „wyzwolicieli”. W mieście panoszą się dumni obywatele 
z czerwonymi opaskami.

I tak zaczęła się „nowa okupacja”. Na czym polegała? Tu nie 
miejsce, by o tym pisać. Mieliśmy przecież wolną Polskę Ludo-
wą. Mieliśmy rząd, konstytucję, polskie szkoły – nie wszystkim 
przeszkadzało Czerwone Harcerstwo, nie wszystkim przeszka-
dzał zmieniony program historii w szkołach, nie wszystkim prze-
szkadzało „gnojenie” polskich bohaterów. Nie tu jednak miejsce 
na krytykę tego okresu.



30 Przegląd Pruszkowski  2/2015

Muszę przyznać, że w tym czasie rozwijał się przemysł – nasze 
pruszkowskie fabryki działały. Przykro tylko, że po rządach PRL 
w fabrykach pozostały zniszczone maszyny – nikt o nie nie dbał. 
Przykro, że w szkołach „bardzo prężnie” działały „czynniki spo-
łeczne”, które niszczyły uczniów i nauczycieli. Trzeba było mieć 
nie lada odwagę, by opowiadać młodzieży prawdziwą historię… 
Byli tacy historycy – cześć im za odwagę…

Wielu naszych bohaterów było w więzieniach – przypomnę 
tylko aresztowanie „16”, Józefa Kwasiborskiego, zamordowanie 
Bronisława Chajęckiego, liczne aresztowania działaczy konspira-
cyjnych, młodzieży „ Wolnej Polski”. 

Byli w Pruszkowie ludzie, którzy mimo wielu trudności sta-
rali się o to, by Pruszków rozwijał się (powstawały nowe osie-
dla, przybywało ludności), by działały ośrodki kultury, w których 
dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowa-
nia. W naszym mieście oprócz domów kultury działało nie tylko 
ognisko muzyczne – staraniem zakochanych w muzyce powstała 
średnia szkoła muzyczna.

Możemy poszczycić się działalnością Pruszkowskiego Towa-
rzystwa Muzycznego i Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-
-Naukowego.

Rok 1978 – wybór Polaka na papieża – radość i duma wśród 
rodaków…

Rok 1979 wizyta Ojca świętego do Ojczyzny… Słowa Jana 
Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi! …” – obudziły Polaków.

1980 rok „Solidarność”. W Pruszkowie, w zakładach pracy, 
w szkołach powstaje „Solidarność” – cudowne spotkania, dyskusje, 
piękne nadzieje… nareszcie…

Stan wojenny… nowe aresztowania, nowe działania w „podzie-
miu”. W Pruszkowie nie ustaje działalność „Solidarności”. Spoty-
kamy się na tajnych zebraniach, prowadzimy kolportaż zakazanych 
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książek, roznosimy gazetki, nadajemy przez telewizję programy. 
Otrzymujemy pomoc z Francji – rozprowadzamy darowane le-
karstwa.

Koniec stanu wojennego. Powstaje Komitet Solidarności (prezes 
– pan Kazimierz Mazur, sekretarz – pani Irena Horban, skarbnik 
– pan Tadeusz Kolecki).

Komitet organizuje spotkania z kandydatami na senatorów, po-
słów – bierze udział w organizacji wyborów – potem przygotowuje 
wybory do samorządu. Powstaje Porozumienie Pruszkowskie – 
do dnia dzisiejszego rządzą w Pruszkowie jego członkowie.

Cóż możemy powiedzieć o teraźniejszości – miasto pięknie-
je, powstają nowe domy, ośrodki kulturalne, nowe parki, szkoły, 
przedszkola, oby tak dalej…

W przyszłym roku mieszkańcy miasta będą obchodzić rocznicę 
100 lat nadania praw miejskich. Tak niedawno świętowaliśmy 80 lat...

Dlaczego wspomniałam 80-lecie? Żył jeszcze minister Adam 
Bień – ostatni z szesnastu. Rada Miejska nadała mu wtedy tytuł 
honorowego obywatela miasta. Otrzymał, oprócz pozłacanego 
medalu „Za zasługi dla miasta”, szablę.

Mamy jeszcze jednego honorowego obywatela Pruszkowa – jest 
nim ksiądz Roman Indrzejczyk. Pracował przez pewien czas w pa-
rafii świętego Kazimierza w Pruszkowie, następnie był w Tworkach 
(kaplica Przemienienia Pańskiego). Jego marzeniem, tak jak księdza 
Franciszka Bujalskiego, była budowa kościoła. Niestety, pozwolenie 
na budowę świątyni otrzymał dopiero ksiądz Edward Woch.

Księdzu Romanowi Rada Miasta nadała honorowe obywatel-
stwo po Jego tragicznej śmierci pod Smoleńskiem.

Pan Jaros twierdził, że pierwszym honorowym obywatelem 
Pruszkowa był marszałek Edward Rydz-Śmigły; nie ma jednak 
na to żadnych dowodów.


