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Irena  Szymańska-Horban

Wigilie

 9 stycznia odbyły się dwie wigilie – Towarzystwa Absolwen-
tów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Toma-
sza Zana i Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego 
i ŚZŻAK.

Dlaczego piszę o tych spotkaniach? – przecież odbywają się od 
lat – są okazją do złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem 
w Boże Narodzenie lub jajeczkiem w Dzień Zmartwychwstania 
oraz przeżycia miłych chwil w gronie przyjaciół.

Po wielu latach starań doszedł do skutku projekt budowy siedzi-
by naszej szkoły – Arcybiskup Henryk Hoser, „Zaniak”, w asyście 
proboszcza parafii św. Kazimierza księdza Mariana Mikołajczaka 
poświęcił teren przeznaczony pod nowy budynek (szkoda, że nie 
zaproszono na tę uroczystość księży – zaniaków).

Mam nadzieję, że w nowym budynku znajdzie się Sala Pom-
pejańska, bo przecież  Postacie w togach patrzą na przemijanie 
pokoleń z pastelowej perspektywy kolumnad i schodów… Krajobraz 
wydeptany spojrzeniami czteroletnich dwurzędów w oczekiwaniu 
na dojrzałość... Tak pisał o Sali Pompejańskiej nasz absolwent, 
architekt i poeta, Jacek Wolski. Twórcami tej sali są uczniowie 
z dwoma profesorami – profesorem Stanisławem Moczulskim 
i profesorem Wacławem Prusakiem. 

Jeszcze pragnę napisać o wyróżnieniu naszego absolwenta księ-
dza arcybiskupa Henryka Hosera – prezydent Andrzej Duda odzna-
czył naszego kolegę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 
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Ordynariusz warszawsko – praski otrzymał odznaczenie Polonia 
Restituta za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, osiągnię-
cia w pracy duszpasterskiej. Wybór i docenienie abp. Hosera są 
znamienne; duchowny bowiem przez wiele lat był atakowany za 
ewangeliczną postawę pasterza broniącego życie.        

 Termin wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach 
naszej szkoły wyznaczono na dzień 19 kwietnia 2016 r. godz. 11.00.   

Po uroczystości poświęcenia nie mieliśmy czasu nacieszyć się 
przyjaciółmi zaniakami, biegliśmy bowiem na spotkanie PTK-N 
i ŚZŻAK. 

U „Artura” już czekali  na nas goście – zdążyliśmy przyjść,  by 
przywitać władze miasta, powiatu i przedstawiciela Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych panią Magdalenę  
Sawkę.

W tym roku po przywitaniu gości nastąpiła wzruszająca uroczy-
stość – Pani Magdalena Sawka w imieniu pana ministra wręczyła 
Medal Pro Patria kol. Teofili Pytkowskiej.  Jest ona harcerką, brała 
udział w konspiracji – należała do Szarych Szeregów – pełniła 
odpowiedzialną i niebezpieczną funkcję jako łączniczka. Do dnia 
dzisiejszego stara się pomagać – jest członkiem Komisji Rewizyjnej 
w Kole nr 6 ŚZŻAK i mimo skończonych 90 lat pełni służbę przy 
pomniku w czasie „Rajdu Szlakiem Naszej Historii”. Od szeregu 
lat jest członkiem PTK-N.

 Wyróżnionych zostało też jedenaście osób medalem Za Zasługi 
dla ŚZŻAK. Wręczył je na prośbę prezesa Okręgu ŚZŻAK powiat 
Warszawa kol. Zdzisław Zaborski (prezes Koła) w asyście kol. 
Ireny Horban. Otrzymali je: kol. Zofia Malczewska Zawadzka 
(WSK), kol. Barbara Łosiewicz-Ratyńska. Pani Starosta Elżbieta 
Smolińska (12 lat pełniła funkcję starosty, doprowadziła do budowy 
Muzeum Dulag 121), Prezydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński, 
ksiądz prałat Józef Podstawka, ksiądz proboszcz prałat Marian 
Mikołajczak, ksiądz prałat Józef Tchórz, Pani Alicja Szpigiel – 
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wieloletnia naczelnik w starostwie d/s współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, Pani Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum 
Dulag 121, Komendant Hufca ZHP hm Beata Pawełczyńska, ko-
mendant Straży Miejskiej Pan Włodzimierz Majchrzak.

Po tej patriotycznej uroczystości i życzeniach ksiądz prałat Józef 
Podstawka poświęcił opłatki. 

Obecni mieli też wielką przyjemność, ponieważ mogli wysłu-
chać koncertu kolęd w wykonaniu Oli Madejskiej, druhny z 40 PDH 
„Sokolęta” – jest ona uczennicą szkoły podstawowej im Józefa 
Piłsudskiego (nr 1). 

Brawo, Oleńko! Nie zmarnuj tego talentu, którym Bóg Ciebie 
obdarzył! [red.]

Przy „wigilijnym” stole, przy śpiewie kolęd intonowanych przez 
„Wrzos” i kol. Mariana Osmolaka, przy serdecznych rozmowach 
spędziliśmy czas.
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