


Beata Pawełczyńska 
Wiceprezes PTKN 

40 LAT 
PRUSZKOWSKIEGO TOWARZYSTWA 

KULTURALNO-NAUKOWEGO 

Romualda Bromke 

Mowa polska 

Prosta jest polska mowa 
Jak topola przydrożna, 
Jak z polnych kwiatów słowa 
W wiązanki składać można 

Dźwięczna jak pieśń skowronka 
Jak górski promyk czysta, 
Lśniąca jak promień słonka, 
Ta mowa nasza, ojczysta. 

W jakim języku szczerzej 
Swe prośby Bogu powiesz, 
Jeśli nie w matki pacierzu, 
Jeśli nie w ojca słowie. 
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Piękna ta polska mowa 
Tylko się w dźwięk jej wsłuchaj 
Jak z ziaren dojrzałych - słowa 
Staną się chlebem ducha". 

Młyn nad Utratą, figurujący jeszcze na mapach z okresu I Wojny Światowej, 
a uwieczniony w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza pod tym samym tytu-
łem. Widok spod mostu, od strony ul. Prusa (PTKN, rys. J. Blancard na pod-
stawie starszej fotografii). 

" Wiersz umieszczony w Przeglądzie Pruszkowskim, Zeszyt nr 1/1996. 
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Wstęp 

...Historia filozofii starożytnej Grecji wspomina o pewnym jej 
przedstawicielu (Dionizosie z Synopy), który w środku dnia miał 
chodzić wśród tłumu ludzi z zapalonym Światłem w ręku, budząc 
tym swego rodzaju sensacje. Pytany dlaczego chodzi z zapalonym 
światłem, gdy słońce świeci pełnym blaskiem, miał odpowiedzieć, 
iż szuka człowieka. A gdy traktowano ironicznie jego informacje 
0 szukaniu człowieka w tłumie ludzi, dawał odpowiedź, iż on szu-
ka autentycznego człowieka, w pełni godnego takiego określenia... 

...To prawda, iż świat liczy dzisiaj kilka miliardów mieszkań-
ców, których możemy nazwać ludźmi w ogólności, ale nie tak wie-
lu spośród nich, mówiąc o ludziach dorosłych, można z głębokim 
przekonaniem określić jako ludzi godnych takiego miana. 

Co to znaczy być człowiekiem godnym w pełni tytułu człowie-
ka, człowieka, jakiego szukał z zapalonym światłem wspomniany 
filozof? 

Człowiek przychodzi na świat jako materiał na to, by stać się nie 
tylko osobą w psychologicznym rozumieniu, ale także osobowością 
w pełnym znaczenia tego słowa.... 

...Dzisiejszy świat cechuje rozwój techniki, rozwój niezwykle 
szybkich środków kontaktu pomiędzy ludźmi, a jednocześnie brak 
postępu, a nawet może regresja w zakresie prawdziwej miłości 
1 troski o dobro moralne, sprawiedliwość i ogólne wartości ducho-
we. Ideałem dla wielu ludzi jest: jak najwięcej mieć dóbr material-
nych, używać ich jak najbardziej oraz górować nad innymi. Być 
czymś, imponować innym, przeżywać samozadowolenie z siebie, 
ale z przysłowiową świecą szukać tych, którzy pragną być napraw-
dę „Kimś", a niekoniecznie „czymś" w oczach ludzi. 

Przyszłość świata ludzkiego zależy od ideałów moralnych, ja-
kie przyświecać będą wychowaniu młodzieży i samowychowaniu 
ludzi, niezależnie od rasy, narodowości, religii. Zależy od tego czy 
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ludzie różnych ras narodowości i religii będą mogli znaleźć płasz-
czyznę wzajemnego zrozumienia i porozumienia, płaszczyznę, po-
nad którą będzie dominował ideał bycia człowiekiem dobrym, pra-
wym, godnym szacunku i zaufania, człowiekiem, o którym można 
by powiedzieć słowami Piłata z ewangelii św. Jana ..."Ecce homo". 
„Oto Człowiek". 
(Wyjątki z artykułu księdza profesora Wojciecha Tabaczyńskiego 
zamieszczonego w Przeglądzie Pruszkowskim nr 1/2004.) 

Poniższa publikacja jest poświęcona ludziom, którym w pracy 
przyświecał taki właśnie cel. Tym, którzy w pracy regionalistów 
widzieli szanse na wychowanie LUDZI, dla których tradycja, 
przywiązanie do swej Ojczyzny, regionu i miasta jest tym co nale-
ży cenić, pielęgnować i przekazywać przyszłym pokoleniom. 
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Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe 
1970-2010 

1. PREZESI PTKN 

Jerzy Wierzchowski 1971 • - 1972 
Władysław Narowski 1972 -- 1978 
Janusz Grunwald 1978 -- 1987 
Jan Sadowski 1987 • - 2000 
Irena Horban 2000 -- do chwili obecnej 
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Na zdjęciu prezes PTKN 1972 - 1978 Władysław Narowski i prezes PTKN 
1978 - 1987 Janusz Grunwald. 
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2. GENEZA POWSTANIA PTKN 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe zostało 
założone 7 lipca 1970 r. z inicjatywy dwóch znanych w mieście 
działaczy - Jerzego Wierzchowskiego i Władysława Narow-
skiego, wpisane do rejestru Stowarzyszeń przez Urząd Spraw 
Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Warszawie w dniu 14 października 1970 roku. 

Pruszków potrzebował tego typu stowarzyszenia, łączącego 
kulturę z nauką. Pierwotnym założeniem stowarzyszenie były 
badania naukowe dotyczące historii i teraźniejszości Pruszko-
wa i popularyzacja wyników na łamach czasopism Towarzystwa. 
Miało to przyczynić się, według intencji założycieli, do integracji 
mieszkańców wówczas przemysłowego ośrodka oraz do przeka-
zania i utrwalenia wiedzy o historii i kulturze miasta. 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe miało swych 
prekursorów jeszcze przed I wojną światową. Przejęło od nich to, 
co najbardziej wartościowe. 

Itak: 

- od Towarzystwa Krajoznawczego reaktywowanego w 1917 
wzięło ideę popularyzowania szeroko rozumianej wiedzy nie tyl-
ko z zakresu krajoznawstwa, 

- od Koła Młodzieży utworzonego przy tym Towarzystwie 
i wydającego „Głos Pruszkowa"- będącym pierwszym dwuty-
godnikiem pruszkowskim - odziedziczyło ambicje założenia 
własnego lokalnego czasopisma - twórcy nowego wydawnictwa 
pragnęli, by zamieszczane prace miały charakter naukowy i po-
pularno-naukowy, 

- od Stowarzyszenia Inteligencji w Pruszkowie powołane-
go w 1924 zapożyczono myśl skupienia wokół Towarzystwa ludzi 
mądrych i wybitnych z terenu miasta, 
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- od Towarzystwa Miłośników Pruszkowa założonego 
w 1967 r. przez panów Władysława Narowskiego i Jana Polubca 
Towarzystwo przejęło chęć rozwoju życia kulturalno - naukowe-
go Pruszkowa (TMP zostało rozwiązane w 1970 roku). 

W tym samym roku powstaje PTKN istniejące do dnia dzi-
siejszego. 

Obok Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego 
działało w mieście Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej 
założone w 1959, Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne zało-
żone w 1945 r., Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Towarzystwo 
Turystyczno Krajoznawcze. Na początku 1970 r. Powstaje Klub 
Młodzieżowy ABC. 

Życie kulturalne Pruszkowa skupia się w takich ośrodkach jak: 
Dom Kultury Kolejarza, założony w 1945 r., PSM/PSS działający 
od 1965 r. 

Walne Zgromadzenie PTKN w 1974 r. (zdjęcie ze zbiorów PTKN) 
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Walne Zgromadzenie PTKN w 1978 r. Przy mównicy Pan Władysław Narow-
ski (zdjęcie ze zbiorów PTKN). 

3. POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI 

Inicjatorami powstania Pruszkowskiego Towarzystwa Kul-
turalno Naukowego byli panowie Władysław Narowski i Jerzy 
Wierzchowski, którzy zgromadzili wokół siebie 18 członków za-
łożycieli. 

Chmiel Mieczysław 
Fijałkowski Marcin 
Jaworska Halina 
Józefczyk Tadeusz 
Jóźwiak Leon 
Kruk Tadeusz 
Kucharski Henryk 
Klik Genowefa 
Kulik Stanisław 

Mazurkiewicz Stanisław 
Narowski Władysław 
Pieścik Stanisław 
Rachocki Stanisław 
Stroński Ryszard 
Skalski Józef 
Sławiński Zbigniew 
Wierzchowski Jerzy 
Wojtulewicz Zygmunt 
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PRUSZKOWSKIE TOWARZYSTWO 
KULTURALNO-NAKKOWK 

MUSZKOWSKS TOWAMYSTWO 
KULTURALNO NAUKOWI 

W A L N E 
ZGROMADZENIE 

SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZE 

Mor« odboda* M« M II gruunło 1977 ratai 
o godł tOfią a w drugim m m o «ode. lOJO 
« Dom Ndoyiy • Pruti*o«to. U Fopreeaw S 

Przykładowe zaproszenia na Walne Zebrania PTKN, które odbywają się co 
roku. 

Projekt statutu Towarzystwa opracował pan Jerzy Wierzchow-
ski. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu członków założycie-
li, które odbyło się 7 lipca 1970 r. w Sali konferencyjnej Prezy-
dium MRN, zatwierdzono wstępnie statut i wybrano tymczasowy 
zarząd. Liczył on 9 osób. 

Pierwszym prezesem PTKN został pan Jerzy Wierzchowski 
a panowie Mieczysław Chmiel i Leon Jóźwiak jego zastępcami. 
Sekretarzem został pan Władysław Narowski. 

W statucie zapisane zostały cele Towarzystwa : 
upowszechnianie historii Pruszkowa i jego okolic wśród spo-

łeczeństwa, 
podnoszenie poziomu kultury życia mieszkańców i tworzenie 

warunków do ich intelektualnej aktywności, 
kształtowanie wśród lokalnej społeczności właściwego sto-

sunku do pracy i mobilizowanie jej do podejmowania inicjatyw 
społecznych. 

WALNE Zr.R0MA!>Z*NIK »OMAM» 
V«A*OZDA* CIO W1IIURCZK 7 

t u r «H^dr- - . ' 
w Dan KuHw) 
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Cele te miały być realizowane poprzez : 
1. prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki histo-
rycznej, ekonomicznej, kulturalnej; 
2. udostępnianie społeczeństwu wyników badań naukowych po-
przez publikacje, sesje, odczyty, prelekcje itp. oraz prowadzenie 
własnej działalności wydawniczej; 
3. inspirowanie różnorodnych akcji włączających społeczeństwo 
do działań na rzecz miasta; 
4. gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym wszelkiego ro-
dzaju dokumentów i innych źródeł dla poznania dziejów mia-
sta i regionu, a także mających związek z ważnymi zjawiskami 
współczesności. 

Pierwsza siedziba PTKN mieściła się w budynku przy ul. Bo-
lesława Prusa 9. Następnie Towarzystwo przeniosło się do po-
mieszczenia w budynku KM PZPR przy ul. Drzymały 30. Kolejny 
adres to ul. Kraszewskiego 5. 

PTKN rozpoczęło działalność z 18 członkami w roku 1970. 
W roku 1972 było ich już 151. 

W latach 1970 - 1980 przy Towarzystwie działało kilka komisji: 

- Komisja do współpracy z zakładami pracy 
- Komisja współpracy z młodzieżą szkolną i szkołami 
- Komisja historyczna 
- Komisja ruchu kulturalnego 
- Komisja zagadnień gospodarowania przestrzennego, archi-

tektury, upiększania miasta i ochrony środowiska. 

W roku 1984 powstaje „Klub Miłośników Dawnego Prusz-
kowa". Przewodniczącym zostaje pan Franciszek Kwasiborski, 
a po jego śmierci pani Irena Horban. 
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Franciszek Kwasiborski 

W ramach swojej działalności Pruszkowskie Towarzystwo 
Kulturalno - Naukowe realizuje wiele zadań zarówno stałych jak 
i okresowych. 

Do zadań okresowych zrealizowanych przez Towarzystwo 
w pierwszych latach istnienia, o których warto wspomnieć na-
leżały: 

Zorganizowany w czerwcu 1973 roku I sejmik Kultury działa-
czy towarzystw regionalnych okręgu podstołecznego. 

Podczas tego spotkania nawiązano kontakty z towarzystwami 
regionalnymi i zapoznano się wynikami ich pracy. Wymieniono 
doświadczenia oraz ustalono, ze przedstawiciele towarzystw będą 
uczestniczyli w organizowanych przez siebie sympozjach i sesjach 
popularno - naukowych. 

W 1974 roku dzięki staraniom członków PTKN, a w szczegól-
ności pana Władysława Narowskiego została założona w Prusz-
kowie Stacja Naukowa Mazowieckiego Ośrodka Badań Nauko-
wych. 

W roku 1975 założono w Pruszkowie Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa; szczególne zasługi w jego powstaniu i funkcjonowa-
niu położył pan Stefan Woyda wspomagany przez PTKN. 

Z inicjatywy Towarzystwa został wybudowany letni amfiteatr 
w parku im. Tadeusza Kościuszki (Park Sokoła). 
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Pierwszy od prawej pan Władysław Nawrocki, obok pan Janusz Grunwald -
prezes. 

W latach 1973- 1976 istniał w ramach Towarzystwa Klub dys-
kusyjny „Forum". 

W 1975 przedstawiciele PTKN brali udział w Sejmiku Towa-
rzystw Regionalnych 
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Z inicjatywy PTKN i przy wsparciu finansowym Towarzystwa 
założono 1.11.1971 r. chór młodzieżowy, który istniał tylko przez 
2 lata pod kierownictwem pana Janusza Fibicha. W repertuarze 
chóru znalazł się między innymi „Walczyk Pruszkowski": 
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W roku 1973 pan Władysław Narowski podjął próby wypromowania hymnu 
Pruszkowa. Publikacja na ten temat znalazła się w gazecie „Mówi Pruszków". 

W roku 1996 z okazji 80 rocznicy nadania praw miejskich 
Pruszkowowi odbyła się sesja popularno-naukowa na temat 
„Dulag 121 - obóz przejściowy w Pruszkowie". Brali w niej udział 
prof. Aleksander Gieysztor, prof. Marian Marek Drozdowski, pa-
nie Janina Sławińska i Barbara Majewska-Luft. Sesję zorganizo-
wała pani Irena Horban. 

W tym samym roku, na uroczystej sesji pani Irena Horban 
przedstawiła historię Pruszkowa. 

W roku 2006 pani Irena Horban i pan Andrzej Kurc zorga-
nizowali sesję „Aresztowanie i proces szesnastu Przywódców 
Podziemnego Państwa Polskiego". Wykład wygłosił dr Andrzej 
Kunert. Film o „procesie 16" wyświetlił jego twórca, pan Włodzi-
mierz Dusiewicz. 

W roku 2008 odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystw 
regionalnych Mazowsza. Zorganizowała je pani Irena Horban 
wraz z dyrektorem Muzeum Niepodległości w Warszawie panem 
dr Andrzejem Stawarzem. 

W roku 2009 zorganizowaliśmy spotkanie regionalistów na 
temat „Rola Muzeów w Ruchu Regionalnym". Oprócz Prezesa 
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PTKN jego organizatorami byli dyrektor Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Pruszkowie pani Dorota Słowińska i dyrektor Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie pan dr Andrzej Stawarz. 

4. DZIAŁALNOŚĆ STAŁA PTKN 

Od początku istnienia Towarzystwo prowadzi działalność 
stałą. Wiele z tych inicjatyw jest kontynuowanych do dnia dzi-
siejszego. 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

Pierwsze wystawy zostały zorganizowane w roku 1971. Były 
to wystawy prac malarskich Jolanty Wojkiełło-Martusewicz 
i ekspozycja poświęcona tematyce pruszkowskiej prac Wacława 
Prusaka. 

Wernisaż wystawy malarstwa 25.09.1971. na zdjęciu Bolesław Rek, Janusz No-
wicki i autorka prac. 
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W roku 1972 odbyły się kolejne dwie wystawy. W 1974 za-
prezentowano olejne obrazy miejscowego artysty Władysława 
Pawlickiego. W 1975 mieszkańcy naszego miasta mogli obejrzeć 
30 obrazów o tematyce pruszkowskiej. 

J A N R Y L K E 

T A T U A Ż E 
PRUSZKOWSKIE TOWARZYSTWO 

KULTURALNO-NAUKOWE 

WYSTAWA W KLUBIE PSM 
Al. Niepodległości 12 

25.V - 5.VU977 r. 

W 1977 PTKN zorganizowało wernisaż Jana Rylke. Wystawa 
miała tytuł „Tatuaże", a w 1980 zaprezentowano prace Ryty Wno-
rowskiej-Oleksiejuk. 

P R U S Z K O W S h l R TOWARZYSTWO 
KULTU RALNO-NAU KOWE 
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Pruszków, uL Hubala 5 

WYSTAWA 5—31.111. 19811 
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Kolejne lata to kolejne wystawy, na których mogli zaprezen-
tować swoje prace artyści pruszkowscy. Prace w tym zakresie 
organizował powstały przy PTKN w roku 1984 „Klub twórców 
nieprofesjonalnych". Czynnymi członkami tego klubu byli pa-
nowie Władysław Lepie (malarz), Zygmunt Pydziński (wiersze, 
proza), pani Maria Suska-Kling (wiersze) oraz panowie Włodzi-
mierz Szelągowski (rzeźba), Jerzy Kaliński (metaloplastyka, rzeź-
ba, wiersze). 

Omawiając działalność wydawniczą Towarzystwa wspomnieć 
należy o wystawach o tematyce historycznej. Jedną z ciekawszych 
była wystawa zorganizowana w 1985 r. - „Pruszków w walce 
z okupantem hitlerowskim". 

W tym samym roku zaprezentowano wystawę poświęconą 
dziejom szkolnictwa od 1945. Jej autorką była pani Maria Wój-
cik - aktywny członek PTKN. 

Maria Wójcik podczas pracy z członkami PTKN. 
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Dużym powodzeniem wśród oglądających cieszyła się wysta-
wa zorganizowana w Pałacyku Sokoła przez pana Zdzisława Za-
borskiego „Walka pruszkowiaków w AK". 

W latach późniejszych organizowanych było wiele wystaw 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Wielokrotnie przywożona była 
i udostępniana dla młodzieży ze szkół pruszkowskich i okolicznych 
miejscowości wystawa IPN „Proces 16-tu" Andrzeja Kunerta. 

W 2008 r. powstała przy współpracy PTKN i Hufca ZHP 
Pruszków ekspozycja „Miejsca Pamięci w Pruszkowie". 

DZIAŁALNOŚĆ CZASOPIŚMIENNICZA TOWARZYSTWA 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe jest konty-
nuatorem czasopiśmiennictwa przedwojennego, międzywojen-
nego i powojennego. 

W latach 1971-1981 z inicjatywy i w ramach działalności na-
ukowej i popularno-naukowej PTKN wydało 90 opracowań. 

W 1967 r. Towarzystwo Miłośników Pruszkowa zaczęło wyda-
wać regionalne pismo „Mówi Pruszków". Na początku miało ono 
bardzo wysoki nakład, około 6 tys. egzemplarzy. 

Siedem lat później zmieniono format, objętość i szatę graficz-
ną - publikacja zamieniła się w wydanie w sztywnej oprawie -
rozprowadzały ją kioski „Ruchu". 

Od roku 1977 przez kolejne 3 lata ukazywał się „Rocznik 
Pruszkowski". 

W 1980 roku zmieniono tytuł na „Przegląd Pruszkowski" i po-
stanowiono wydawać dwa zeszyty rocznie. W praktyce okazało 
się jednak, że czasopismo wychodzi z różną częstotliwością. I tak 
w roku 1984 ukazało się 6 zeszytów. 

Redaktorem „Przeglądu Pruszkowskiego" został pan Janusz 
Grunwald, pan Franciszek Kwasiborski jego zastępcą, a pan Wła-
dysław Narowski sekretarzem. 
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W roku 1988 stanowisko redaktora objął dotychczasowy z-ca pan 
Franciszek Kwasiborski. Sekretarzem zostałą pani Irena Horban. 

W roku 1991, po śmierci pana Franciszka Kwasiborskiego 
Zarząd PTKN powierzył redakcję „Przeglądu Pruszkowskiego" 
pani Irenie Horban, która piastuje to stanowisko do dnia dzi-
siejszego. Sekretarzem redakcji, na wniosek nowego redaktora, 
została pani Zofia Chmurowa, która w roku 2006 zrezygnowała 
ze współpracy. Od 2005 roku do zespołu redakcyjnego wszedł 
dyrektor biblioteki pan Grzegorz Zegadło, a od roku 2007 pani 
Hanna Horban. Warto tu wspomnieć o członkach zespołu, któ-
rzy pracowali w różnych okresach przy wydawaniu „Przeglądu 
Pruszkowskiego". Byli to: panie Maria Wójcik, Zofia Chmurowa, 
Danuta Kwiatkowska, Alicja Kasprzycka, panowie Jerzy Blancard, 
Tadeusz Jaros, Jerzy Kaliński, Jerzy Kaleta, Ryszard Matrzak, Józef 
Matusiak, Zbigniew Muraszew, Jan Sadowski, Marek Piotrowski, 
Stanisław Rachocki. 

Pan Jerzy Blancard od początku powstania „Przeglądu" opra-
cowuje jego szatę graficzną. Obecnie, jak wspomniałam wyżej, 
w zespole redakcyjnym są panie Irena Horban, Hanna Horban 
oraz pan Grzegorz Zegadło. Pan Jerzy Blancard nadal dba o szatę 
graficzną Przeglądu. 

„Przegląd Pruszkowski" wydawany na przestrzeni 30 lat jest 
kroniką wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce na naszej 
pruszkowskiej ziemi. Nie będzie przesadą, jeśli nazwiemy zbiór 
„Przeglądów Pruszkowskich" jedną z największych kronik regio-
nalnych. Zeszyty „Przeglądu Pruszkowskiego" są cennym źró-
dłem informacji o wydarzeniach historycznych i kulturalnych, 
ważnych dla Pruszkowa i naszej Ojczyzny. 

W ramach „Przeglądu Pruszkowskiego" wyszło wiele wydań 
specjalnych, w tym Przegląd wydany z okazji 50-lecia Gimnazjum 
i Liceum im. T. Zana (zeszyt z 1981), 70-lecia (zeszyt z 1991) i 80-
lecia Liceum im. T. Zana (zeszyt nr 1 /2001), Przegląd z okazji 
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50 lat Ogniska Muzycznego (zeszyt 1/2003). Kilkakrotnie cały 
numer „Przeglądu Pruszkowskiego" poświęcony był jednemu 
tematowi np. zeszyt nr 2/1998 roku, w którym znalazło się opra-
cowanie pana Tadeusza Jarosa na tematy - „Droga Polski do wol-
ności i niepodległości", „W obronie odzyskanej niepodległości", 
„Pruszków i pruszkowiacy w latach 1918-1920", „II Wojna Świa-
towa - okupacja niemiecka". 

Podobnie cały zeszyt 2/1984 zajmuje opis Pruszkowa podczas 
kadencji Miejskiej Rady Narodowej 1978-84 . 

Na przestrzeni wielu lat ukazują się bardzo interesujące arty-
kuły, które uznać można za dokumenty historyczne np. publikacja 
pani Marii Wójcik w „Przeglądzie" nr 1/1988 „ Z historii najstar-
szej szkoły w Pruszkowie" czy też artykuł „Początki szkolnictwa 
w Pruszkowie" pani Bożeny Kępkowskiej w nr 3/2003. 

W roku 1981 ukazuje się cykl artykułów pana Edwarda Koło-
dziejczyka „DULAG 121". 

Wiele artykułów, które ukazały się w „Przeglądzie" wzbudziło 
duże zainteresowanie; wśród nich artykuł Jerzego Kalety „Utrato, 
ty moja Utrato" w nr 1/1987, a także szereg publikacji dotyczą-
cych Pruszkowa w „Przeglądzie" nr 1/1996 pt. „Rys historyczny 
miasta Pruszkowa" Zofii Mrówczyńskiej czy „Pruszków na progu 
Niepodległości w 1918 r." Jana Sadowskiego. 

W „Przeglądzie Pruszkowskim" pojawiają się również arty-
kuły dotyczące ruchu harcerskiego na ziemiach polskich. Należy 
tu wspomnieć o wielu publikacjach druha Tadeusza Jarosa - nr 
1/1985 „Harcerstwo pruszkowskie w latach międzywojennych 
(1921-1939)" czy też wojenna służba harcerstwa pruszkowskie-
go 1939-1945" opisana w numerze 1/1996. Ciekawą pozycją są 
życiorysy znanych postaci Pruszkowa. Przykładem jest artykuł 
o Aleksandrze Kamińskim zamieszczony w PP nr 3/1983. 

Artykułów wartych przeczytania są w „Przeglądzie Pruszkow-
skim" setki. 
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Wszystkie wydania „Przeglądu", a także zbiór wielu wolumi-
nów o treści historyczno-kulturalnej można znaleźć na półkach 
biblioteki PTKN. Mieści się ona na trzecim piętrze Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Miry Ziemińskiej Sygietyńskiej 5. 

Od pewnego czasu stałą rubryką jest pozycja „Pożegnania". 
Umieszczane są tam wspomnienia o mieszkańcach miasta, któ-
rzy zapisali się w historii Pruszkowa bądź Polski. 

Wydawnictwo nie zapomina o lokalnych poetach - na jego 
łamach zamieszczane są wiersze pruszkowiaków. Jednym ze zna-
nych i lubianych poetów, którego twórczość prezentowana jest 
w „Przeglądzie", jest pan dr Jerzy Kaliński. 

W Zeszycie nr 1/1988 umieszczony został wiersz poświęcony 
uczniom i Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół Medycznych 
w Pruszkowie: 

Będziemy bliźniemu służyć bez miary 
Cierpliwie i w chwale pokory. 
Miłosierdzie nasz przyjaciel stary, 
A najwyższy cel to pacjent chory. 

Odrzucamy egoizm i wygodę, 
Życie spod szablonu miernoty. 
Poświęcimy nasze lata młode, 
Zachowując samarytanek cnoty. 

Zgodnością łagodźmy cierpienia, 
Omijamy bezradności słabość. 
Pomni miłości i prawdy znaczenia 
Z gorliwą troska niosącą radość. 

Oddalmy pychę co z kłamstwem się kuma, 
Wszak miłość chadza bez sztucznych oklasków. 
Dawać szczęście innym to jej duma, 
Nie uznaje wdzięczności blasku. 
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Nie łzy złamania, lecz czynu trud, 
Otwierajmy serca dla pacjenta, 
I umysł, dając mu nadziei w bród 
To naszych poczynań dewiza święta 

Pruszków 1987.04.10 

Mówiąc o działalności czasopiśmienniczej Pruszkowskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nie można pominąć wyda-
nej w 1997 roku publikacji „Miejsca Pamięci w Pruszkowie". Po-
zycja ta cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród młodzie-
ży biorącej udział w Rajdach Szlakiem Naszej Historii. W chwili 
obecnej kończą się prace nad nowym, poszerzonym wydaniem. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-NAUKOWA 

W ramach tej działalno-
ści Pruszkowskie Towarzy-
stwo Kulturalno-Naukowe 
organizuje od kilkunastu lat 
odczyty i wykłady. Dwa, trzy 
razy w miesiącu, odbywa-
ją się spotkania, na których 
prelegenci przybliżają słu-
chaczom wybrane tematy. 

Do wszystkich zainteresowanych 
wysyłane są zaproszenia. 

PRUSZKOWSKIE TOWARZYSTWO 
KULTURALNO • NAUKOWE 

ORAZ 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZAJĄ NA 

SPOTKANIE Z POEZJA 

Zbigniewa Jerzyny 
Muzyka: Teresa Błażejewska 

Winicjusz Krzymiński 
SPOTKANIE ODBĘDZIE S< 

DNIA 17.0C.2009r. (ŚRODA) O GODZ.17.00 
W SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

W PRUSZKOWIE 

PRZY UL MIRY ZH»ŃSWŁ)-SYQieTYŃSIOej 5 

PREZES 
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Od roku 2003 PTKN bierze aktywny udział przy organizacji 
corocznych Rajdów Szlakiem Naszej Historii. Podczas tych kwiet-
niowych wędrówek młodzież ze wszystkich szkół pruszkowskich 
odwiedza miejsca pamięci w Pruszkowie i okolicach. 

W ramach pracy PTKN odbywają się sesje popularno-nauko-
we. Jedną z pierwszych była przeprowadzona w 1975 roku w LO 
im. T. Kościuszki sesja na temat stanu oraz perspektyw rozwojo-
wych miasta Pruszkowa. Warto wspomnieć o sesjach na temat 
„DULAG 121", „Szesnastu przywódców Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i ich proces". Mieliśmy przyjemność spotkania się z wy-
bitnymi przedstawicielami nauki - profesorami Aleksandrem 
Gieysztorem, Henrykiem Samsonowiczem, Anną Świderkówną, 
Barbarą Falińską, doktorem Andrzejem Kunertem czy profeso-
rem Marianem Markiem Drozdowskim i wielu innymi. 

Spotkanie z Andrzejem Kunertem. 
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Wielokrotnie odbywały się spotkania poetyckie, na których 
prezentowano wiersze osób związanych z Pruszkowem. Były to 
spotkania poświęcone poezji ks. Romana Indrzejczyka, panów 
Zbigniewa Jerzyny, Andrzeja Kurca, Jerzego Waścińskiego, pani 
Bronisławy Barbary Kępki i wielu innych. Niezapomniany był 
wieczór poezji Ojca św. Jana Pawła II w wykonaniu aktora Ry-
szarda Bacciarellego. 

Osobą, która bardzo aktywnie brała udział w tych wieczorach 
jest Andrzej Kurc. Jeden z jego wierszy zamieszczamy poniżej. 
Został on opublikowany w Zeszycie nr 1/2002. 

CZUWANIE 

Wokół mnie cisza jesiennej nocy 
Głęboka otchłań przepaści 
Nie słuchaj czy jeszcze oddycham 
Z wiarą głęboką słodką zaśnij. 

Pan , który czuwa nad tym światem 
Drogę wytyczył mi juz dawno 
Usłaną cierniem, usłaną kwieciem 
Raz skutą lodem, to znów skwarną. 

Nie próbuj losu mego odmieniać 
Ja sam już nie wiem czy tego chcę 
Z pokorą przyjmę Wielki Boże 
Nieodwracalne wyroki Twe. 
I tylko gdy się spać położę 
W kołdrę nadziei otul mnie. 

PTKN współpracuje z Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
a także z Mazowieckim Towarzystwem Kultury. Nasze Towarzy-
stwo jest członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych RP. 
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WSPÓŁPRACA TOWARZYSTWA ZE SZKOŁAMI 
I ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI 

Od pierwszych dni istnienia ważną sprawą w ruchu regional-
nym jest przyciągniecie do niego jak największej liczby młodzie-
ży. Według Statutu do PTKN nie może należeć, ani prowadzić 
w jego ramach działalności osoba niepełnoletnia. Wobec tego 
w 1974 Zarząd postanowił powołać sekcje młodzieżową przy To-
warzystwie. Dwa lata później Zarząd Towarzystwa powołał też 
Komisje do Spraw Współpracy z Młodzieżą Szkolną. Przy wielu 
szkołach pruszkowskich powstały aktywne koła. W latach 80-
tych w Liceum im. T. Zana powstało Koło Miłośników Prusz-
kowa skupiające 20 osób i działające w ramach harcerstwa. Jego 
opiekunką była pani Irena Horban. Z inicjatywy członków PTKN 
prowadzone były konkursy wiedzy o Pruszkowie - uczestnicy 
zdobywali odznaki Młodego Przyjaciela Pruszkowa. 

W ramach pracy z młodzieżą PTKN organizowało liczne kon-
kursy, spotkania, warsztaty i wystawy. Spotkania nasze zaszczycał 
swą obecnością gen. Antoni Heda ps. „Szary". 

Spotkanie młodzieży z kombatantami w roku 2011. Przemawia płk Jan Sadow-
ski (fot. Alicja Wierzbicka). 
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To samo spotkanie. Przemawia Tadeusz Bobrowski z plutonu „Orlików" AK 
(fot. Alicja Wierzbicka). 

Tak przygotowała się młodzież na spotkanie z kombatantami (fot. Alicja 
Wierzbicka). 
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W roku 2006 powstała przy PTKN, w ramach Koła Młodych, 
Drużyna Harcerska. 

Niewielka grupa stworzyła 41 Pruszkowską Drużyną Harcer-
ską „SOKÓŁ". Opiekunem została prezes PTKN pani Irena Hor-
ban. To dzięki jej podpowiedzi drużyna wybrała dla siebie nazwę, 
która związana była z działalnością społeczną na terenie Pruszko-
wa i łączyła w całość idee harcerską i wartości regionalizmu. 

Drużyna harcerska przejęła nazwę od Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół", które działało aktywnie w okresie przedwo-
jennym i wojennym na terenie Pruszkowa. 

Jednocześnie TG „SOKÓŁ" obok „ZARZEWIA" i „ELEUSIS" 
był współtwórcą harcerstwa na Ziemiach Polskich. 

W roku 2010 w Kole Młodych Przyjaciół PTKN jest już 120-
cioro dzieci i młodzieży z wielu szkół pruszkowskich będących 
jednocześnie członkami Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich. 
Szczep prowadzony jest przez pwd. Monikę Pawełczyńską-Ślu-
sarczyk. Opiekunem nadal jest Pani Irena Horban. 

Harcerze zrzeszeni w Kole Młodych Przyjaciół PTKN noszą 
na mundurach, nad lewą kieszenią naszywki świadczące o przy-
należności do Towarzystwa. 

Przy ścisłej współpracy z ka-
drą szczepu zostało zorganizo-
wanych wiele wspólnych przed-
sięwzięć w tym wyjazd członków 
PTKN - starszych i młodszych, 
do Wilna i Lwowa. Wyjazdy od-
były się w ramach zadań ujętych 
w projekcie opracowanym przez 
harcerzy i kierownictwo PTKN, 
„Ślad polski w krajach euro-ame-
rykańskich" Odbyło się też wiele 
spotkań między innymi z profe-
sorem Markiem Drozdowskim, 
wieczory poezji oraz spotkania 
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okazjonalne. W 2009 zorganizowane były dla młodzieży kilku-
dniowe warsztaty z aktorem Stanisławem Sparażyńskim „Po-
prawna i piękna mowa polska". 

Prezes PTKN z młodzieżą w Wilnie nad grobem matki i serca Marszałka. Maj, 
2007 rok (ze zbiorów drużyny harcerskiej). 

Członkowie PTKN wraz z harcerzami pod przedwojenną siedzibą Towarzy-
stwa Gimnastycznego „SOKÓŁ" we Lwowie. Wrzesień, 2007 rok (ze zbiorów 
drużyny harcerskiej). 
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Jedno ze spotkań poetyckich w harcówce 41 PDH Sokół w Pałacyku Sokoła 
2006 r. 

DZIAŁANIA OKAZJONALNE 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe organizu-
je też spotkania z okazji świąt kościelnych i patriotycznych; są 
one okazją do spotkań z przedstawicielami różnych organizacji 
zwłaszcza ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. 

Spotkanie z księdzem dziekanem Józefem Podstawką (ze zbiorów Ireny 
Horban). 
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Wigilia w PTKN, 2009 rok. 

Przemawia prezydent Andrzej Królikowski (ze zbiorów Ireny Horban). 

40 lat działania PTKN to nieustanna dbałość o to, by Prusz-
ków i ziemia mazowiecka były jednym z najważniejszych i naj-
milszych miejsc dla mieszkańców, miejsc, których tradycję, kul-
turę i historię warto odkrywać i przybliżać, przekazując wiedzę 
następnym pokoleniom. 


