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Irena Szymańska Horban
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PTK-N swą działalnością obejmuje coraz więcej osób. Wykłady, 
organizowane przez nas interesują słuchaczy – są na wysokim po-
ziomie i wyjaśniają pewne zjawiska i fakty historyczne. Na prośbę 
wielu osób drukujemy dwa wykłady. Nie możemy, tak jak życzyliby 
sobie nasi członkowie, umieszczać wszystkich wykładów, ponie-
waż pragniemy w naszym wydawnictwie mówić o  historii miasta 
i jego mieszkańcach. Za dwa lata Pruszkowianie będą obchodzić 
100-lecie nadania praw miejskich. Pragniemy przybliżyć czyny 
i życie tych, którzy tu mieszkali, którzy mieli wpływ na rozwój 
miasta, którzy tworzyli jego historię. 

W tym numerze przypomnimy postać pana Jana Piotrowskie-
go i przybliżymy też postać zaniaka Andrzeja Brzeskiego i jego 
muzyczną karierę.

Ciągle powraca temat Powstania Warszawskiego. Muzeum Du-
lag 121 zorganizowało wiele spotkań, między innymi dwudniową 
sesję, podczas której świadkowie „tamtych czasów” opowiadali 
o pomocy, jakiej udzielali oni lub ich rodzice warszawiakom. Ob-
chody 70 rocznicy powstania zakończyło spotkanie z Władysławem 
Bartoszewskim, który opowiadał o tym, jak znalazł się w Prusz-
kowie i jakie tu nawiązał kontakty.

My uczciliśmy powstanie i jego bohaterów wykładami, koncer-
tami. Jeden z koncertów, to występ zespołu Wrzos” (zespół wystąpił 
na jednym z wykładów o Powstaniu Warszawskim) – drugi koncert, 
sponsorowany przez panią Starostę, pana Prezydenta i PTK-N – to 
występ pań Elżbiety Marciniak – Kuszakiewicz i Karoliny Moliń-
skiej oraz panów Jerzego Kuszakiewicza i Artura Pastuszko.
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Ostatnim akcentem upamiętniającym powstanie była promocja 
książki prof. Drozdowskiego „Powstanie sierpniowe”. Spotkanie 
to uświetnił poezją i czytaniem wyjątków z promowanej książki 
Stanisław Sparażyński. 

 Profesor Drozdowski zagrał kilka pieśni patriotycznych z oka-
zji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości. Cała sala 
śpiewała. 

Minęło 100 lat od wybuchu drugiej wojny – sto lat od momen-
tu, gdy Polacy przygotowywali się do czynu zbrojnego, który dał 
nam wolność.

W tym roku będziemy jeszcze mówili o sytuacji na ziemiach 
polskich przed wybuchem pierwszej wojny światowej, przybliżymy 
też dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragnę jeszcze wspomnieć o dwóch uroczystych spotkaniach 
zorganizowanych przez starostę Powiatu Pruszkowskiego panią 
Elżbietę Smolińską i prezydenta Pruszkowa pana Jana Starzyń-
skiego.

Nasze starostwo ustanowiło medal „Za zasługi dla starostwa”. 
Wśród odznaczonych jest prezes PTK-N Irena Horban. 

Pan Prezydent, jak każdego roku, zorganizował spotkanie 
z przedstawicielami kultury, nauki, biznesu i kombatantami. 
Wśród wyróżnionych statuetką „Urbs nova” znalazła się Książnica 
Pruszkowska i prezes ŚZŻAK koła nr 6 – Pruszków, pan Zdzisław  
Zaborski. 

 


