


TADEUSZ SASIN 

Z działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Tłuszczańskiej 

Z zamiarem powołania stowarzyszenia kulturalnego na terenie 
Tłuszcza nosiło się wiele osób przez kilka lat. Powstała w 1982 roku 
grupa inicjatywna w liczbie 19 osób i osiągnęła cel. W dniu 27 
listopada 1983 roku zwołano I Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Tłuszczańskiej. Przybyło 35 osób. Wybrano władze, przyjęto statut, 
zabrano się do pracy. Motorem w poczynaniach był wybrany prezes 
Józef Kulesza emerytowany nauczyciel, parający się malowaniem 
i pisaniem. 

Struktury organizacyjne powołane w dniu I Zjazdu działają do 
chwili obecnej. Właściwa praca toczy się jednak wg zainteresowań 
w komisjach i sekcjach. Jako pierwszą powołaną komisją była Komi-
sja Twórcza składająca się z dwóch sekcji: plastycznej (11 osób) 
i literackiej (9 osób). Głównym celem pracy w tych sekcjach jest 
opieka nad miejscowymi ludźmi, którzy zajmują się twórczością 
pisarską lub nieprofesjonalnie uprawiają malarstwo, rzeźbę, grafikę 
czy fotografię. W miarę możliwości gromadzimy ich dorobek twórczy. 
Organizujemy przeciętnie 2 - 6 razy w ciągu roku przegląd dorobku 
komisji. 

Najbardziej rozbudowaną jest Komisja Historyczna pracująca 
w sekq'ach: zabytków, dokumentacji wsi, dokumentami Tłuszcza. 

Sekcje te zajmują się: 
- zbieraniem dokumentacji i wiadomości o zabytkach na naszym 

terenie, 
- sprawowaniem opieki nad tymi zabytkami, 
- gromadzeniem dokumentacji i wiadomości o wioskach i ich miesz-

kańcach, 
- związkach, organizacjach, stowarzyszeniach, zakładach pracy, szko-

łach i instytucjach w Tłuszczu. 
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Bardzo ważną rolę odgrywa Komisja Kulturalno-Oświatowa. Ona 
to iniq'uje i organizuje spotkania, odczyty, sesje. Zajmuje się propago-
waniem i organizowaniem obrzędów miejscowych, imprez kultural-
nych i artystycznych. Stara się również o popularność Towarzystwa na 
łamach prasy, radia, telewizji. 

Komisja Gospodarcza dba o stan budynku Towarzystwa. Doko-
nuje systematycznie - choć może trochę za wolno - adaptaqi po-
szczególnych sal zgodnie z ich przeznaczeniem. Po ośmiu latach 
działalności komisji twórczej i historycznej powołano Komisję Muzea-
lną, nadając jej nazwę „Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej". 
Bazą jej działalności są nagromadzone zbiory. Uroczystego otwarcia 
Społecznego Muzeum dokonano 2 maja 1991 roku. 

Głównym tematem naszych zbiorów są narzędzia pracy związane 
z poszczególnymi zawodami uprawianymi na naszym terenie: młyna-
rza kowala, szewca, krawca, fryzjera, stolarza, tracza, drwala, cieśli, 
zduna, garncarza, murarza, piekarza, rzeźnika, muzykanta, malarza 
i nauczyciela. 

Samodzielnymi sekcjami działającymi przy towarzystwie są: Sekcja 
Pszczelarzy i Sekqa Emerytów i Rencistów Nauczycieli. 

Pierwsza została powołana w 1992 roku w celu reaktywowania 
działalności Koła Pszczelarskiego (liczące w okresie swej świetności 
120 osób, dziś - zaledwie 24). 

Sekqa Nauczycielska sama „przylgnęła" do naszego Towarzystwa. 
Liczy ona 47 członków, w tym członkami towarzystwa jest szesnastu 

Towarzystwo dziś skupia 117 członków indywidualnych i jednego 
członka zbiorowego. 

Cała nasza działalność wspierana jest wpłatami członkowskimi 
i dobrowolnymi. Systematycznie wzrasta działalność dochodowa. 
Uzyskujemy również dotaq"e na zadania zlecone przez władze samo-
rządowe. 

W naszych działaniach nie byłoby efektów bez współpracy z in-
stytucjami i organizacjami. Nie zawsze jest one pomyślna, często też 
jest wymuszona. Jednak dla dobra naszego regionu opłaca się takie 
działanie. 

Na stałe współpracują z nami Centrum Kultury, Rada i Urząd 
Gminy w Tłuszczu i w Klembowie, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, Krajo-
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wy Ośrodek Dokumentagu Regionalnych Towarzystw, Kultury, Ma-
zowieckie Towarzystwo Kultury, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, 
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina i Mińska Mazowieckiego, Akade-
mia Małych Ojczyzn, Redakqa „Łącznika Mazowieckiego", szkoły, 
Komenda Hufca ZHP w Tłuszczu, ZNP,TPD,biblioteki, parafie rzym-
skokatolickie,Klub Seniora, Koło Żołnierzy AK w Tłuszczu, Związek 
Represjonowanych Żołnierzy Górników, ościenne Ośrodki Kultury, 
sołtysi. 

Towarzystwo ma swój udział w lokalnych obrzędach, zwyczajach 
i tradycjach. Należy tu wymienić: Dzień Kobiet, Obrzędowe Witanie 
Wiosny, Święto Pieśni, Dożynki, Dzień Edukacji, Dzień Dziecka. 

Czynnie uczestniczymy w świętach i rocznicach państwowych. 
Najwięcej wysiłku wkładamy w obchody rocznic Bitwy Warszawskiej, 
Odzyskania Niepodległości, i Święcie 1 Maja. 

Systematycznie czynimy starania, by każda wystawa, odczyt, sesja 
czy spotkanie tematyczne było odzwierciedlone we własnym dokume-
ncie w postaci plakatu, katalogu, broszurki, kroniki. 

Nasza działalność badawcza jest w zalążku. Obecnie gromadzone 
są materiały pomocnicze do opracowania i wydania książki o Tłuszczu 
i okolicach. 

Poprzez organizowanie wystaw stałych i czasowych udostępniamy 
zainteresowanym nasze zbiory i pozyskane na ekspozycję prace, a tak-
że naszą biblioteczkę i archiwum. Cieszą nas osiągnięcia na niwie 
edukacji regionalnej. Szczególnie wymienić należy lekcje w Muzeum 
Społecznym. Patronujemy również konkursom wojewódzkim i ogól-
nopolskim na terenie naszej gminy. 

Wśród dzieci i młodzieży cieszą się uznaniem przeglądy ich twór-
czości. Dla przykładu przytoczę ich tematykę: ,Jesień", „Droga 
Krzyżowa", „Moja Rodzina", „Marzanna", „Tłuszczańska Kolej". 
W tym ogromnym skrócie zasygnalizowałem całokształt działalności 
naszego Towarzystwa. Pragnę przypomnieć, iż wzmiankowo o naszej 
działalności pisał już W. Szydlik w „Zeszytach Naukowych" OTN. 
Ten zaprezentowany tekst nasuwa mi pytanie: Czym byłaby nasza 
Ziemia Tłuszczańska bez Towarzystwa jej Przyjaciół? 
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