


Polski. Mazowsze, na którego terenie działa okołc stu pięćdziesięciu to-
warzystw, było reprezentowane przez szesnastu przedstawicieli, w tym 
dwóch z Pruszkowa, co świadczy o aktywności towarzystw pruszko-
wskich i o wysokiej ocenie ich działalności. 

Delegatami z naszego miasta na Kongres byli: prezes Pruszkowskiego 
Towarzystwa Muzycznego Andrzej Otto i prezes Pruszkowskiego Towa-
rzystwa Kulturalno - Naukowego Irena Horban. 

Na Kongresie były omawiane problemy dotyczące kultury, między in-
nymi współdziałanie stowarzyszeń regionalnych z samorządami i rola to-
warzystw w pielęgnowaniu kultury. 

Dokonano także wyboru Zarządu Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
RP. 

W 58 rocznicę 
W 58 rocznicę zorganizowania przez Niemców obozu przejściowego 

na terenie dawnych Warsztatów Kolejowych odprawiona została msza 
św. którą celebrował proboszcz parafii Żbikowskiej ksiądz Józef Tchórz. 

Nabożeństwo odprawiono w intencji tych, którzy przeszli przez Dulag 
121 i tych, którzy tu zginęli. 

Uroczystość rozpoczęło przemówienie prezydenta Pruszkowa, który 
przypomniał o znaczeniu tego miejsca dla warszawiaków. Tu bowiem 
rozegrał się ostatni tragiczny akt Powstania Warszawskiego. 

Następnie zabrał głos pan Waldemar Strzałkowski, doradca prezyden-
ta Warszawy. Przeczytał on w jego imieniu list skierowany do władz na-
szego miasta i jego mieszkańców. Wyraził wdzięczność ludności Prusz-
kowa, która z wielką ofiarnością udzielała wygnańcom z Warszawy wielo-
stronnej pomocy. 

Jako ostatnia wystąpiła przedstawicielka środowisk kombatanckich 
Irena Horban, która przypomniała tragiczny przebieg Powstania Warsza-
wskiego i jego finał w Dulagu 121. 

Wykład płk. dr Wiesława Leszka Ząbka 
16 października, w ramach obchodów rocznicy wybuchu drugiej woj-

ny światowej Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe zaprosiło 
na wykład płk dr .Wiesława Leszka Ząbka. Prelegent, omawiając działa-
nia wojenne na Mazowszu, w bardzo ciekawy sposób przedstawił stan 
naszej armii i sytuację Polski we wrześniu 1939r. 

Wykład byl inauguracją roku Wszechnicy Mazowieckiej. 
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Inauguracja Wszechnicy Mazowieckiej. Prelegent pik dr L.W. Ząbek. Sied/ą - pik Jan Sadowski - hono-
rowy prezes PTKJN, Irena Horban • prezes PTKN, członek Kolegium Wszechnicy Mazowieckiej 

Tablica ku czci Stefana Kowalskiego „Jaronia" 
19 października odbyła się niecodzienna uroczystość w kościele Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych w Warszawie - Chomiczówce. W tym dniu 
po mszy św. odprawionej przez Jego Ekscelencję Biskupa Mariana Dusia 
w asyście wielu księży (między innymi księdza Macieja Szymańskiego) 
zostały odsłonięte i poświęcone cztery tablice, wśród nich tablica upa-
miętniająca dokonania Stefana Kowalskiego „Jaronia" - podharcmistrza, 
głównego współorganizatora Szarych Szeregów w Pruszkowie. Zgodnie 
ze swoim harcerskim przyrzeczeniem całym życiem pełnił służbę Bogu i 
Polsce. 

Przed wojną był drużynowym 14 Męskiej Drużyny Harcerskiej w Prusz-
kowie. W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył w konspiracji jako ko-
mendant Hufca Szarych Szeregów „Zielony Dąb" i dowódca plutonu 
1718 Rejonu 6 „Helenów" (kryptonim Pruszkowa) VII Obwodu "Obroża" 
Armii Krajowej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako dowódca II 
kompanii Zgrupowania „Leśnik". 
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