Irena Szymańska-Horban

Ważne wydarzenia w Pruszkowskim
Towarzystwie Kulturalno-Naukowym
W dniu 14 grudnia członkowie PTKN przeżyli wielkie
wzruszenie - za swą działalność nasze towarzystwo otrzymało
wyróżnienie w postaci statuetki Urbs nova.
Wśród wyróżnionych znaleźli się oprócz nas ks. Roman
Indrzejczyk i Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Prezes Towarzystwa dziękując za wyróżnienie podkreśliła, że
w Pruszkowie towarzystwa działające na rzecz szerzenia rozwoju
oświaty i kultury wśród mieszkańców naszego miasteczka istniały
już przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym.
Nasze Towarzystwo działa prawie czterdzieści lat - stara się
kontynuować cele, które wyznaczyli sobie jego prekursorzy.
Kontynuując swoją wypowiedź podkreśliła rolę członków
zarządu, którzy starają się pomagać jej, a także wszystkim członkom
Towarzystwa - bez nich przecież nie mogłoby ono istnieć.
Podziękowała przede wszystkim przedstawicielom władz
miasta i powiatu za wyrozumiałość dla jej różnych, czasami
może dziwacznych pomysłów, które może realizować dzięki
wyrozumiałości i pomocy władz.
PTKN współpracuje z Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Dyrektor Muzeum dr Andrzej Stawarz organizuje spotkania
z przedstawicielami różnych miast. W ramach cyklu „Nasza mała
Ojczyzna" prezes Irena Horban wygłosiła wykład „Działalność
dydaktyczna Pruszkowskiego Towarzystwa
KulturalnoNaukowego"
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Członkowie Zarządu PTKN wraz z prezydentami: panem Janem Starzyńskim
i panem Andrzejem Królikowskim

Nasze Towarzystwo w porozumieniu z dyrektorem Stawarzem
podjęło inicjatywę zorganizowania spotkania towarzystw
regionalnych w Pruszkowie. Odbyło się ono 8 grudnia 2007 r.
Gospodarzem spotkania było PTKN i prezydent miasta pan
Jan Starzyński. - patronat objęli dyrektor Andrzej Stawarz i prezes
Mazowieckiego Towarzystwa Kultury pan Janusz Ostrowski
Na spotkanie przygotowaliśmy zdjęcia ze starego i nowego
Pruszkowa, które komentowała prezes. Goście mieli możność
posłuchać poezji pruszkowiaków, szczególnie Zaniaków. Swoje
wiersze deklamowali Zbigniew Jerzyna i Andrzej Kurc. Inne
wiersze czytały dh Beata Pawełczyńska i dh Kasia Polak.
Harcerze z 41 PDH „SOKÓŁ" zaśpiewali kilka piosenek.
Wśród nich znalazła się piosenka o Pruszkowie, której autorem
jest dh Krystian Sadowski:
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Jest takie dziwne miasto
0 którym w Polsce każdy wie
jest takie dziwne miasto
którego każdy boi się
Tu ludzie są spokojni
Lecz młodzież niestety inna jest
W kościołach bywają hojni
Dlatego ksiądz proboszcz cieszy się
Pruszków, Pruszków
Pruszków, Pruszków
mężczyzna
Pruszków, Pruszków
Pruszków, Pruszków

to jest moja mała ojczyzna
tu z chłopca wyrasta prawdziwy
tu kobiety są gorące
czy noc czy dzień tu zawsze świeci słońce

Metale piją wino
przed koncertem w MOK-u tym
A inni noszą dresy
nie będę śpiewał bo będzie dym
W Pruszkowie są dwie szkoły
Co rywalizują od tylu lat
1 w czerwcu stara gadka
Kto był lepszy - Kościuch czy Zan
Ref. Pruszków, Pruszków to jest moja mała ojczyzna...
W Pruszkowie jest wielu harcerzy
I każdy przecież o tym wie
Ta młodzież dziwna bywa
Dlaczego harcerstwa boją się
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Czym my ich odstraszamy
Śpiewem, zabawą tańcem swym
Na szczęście są jednostki
które przełamią ten smutny rym
Ref. Pruszków, Pruszków to jest moja mała ojczyzna...
I na tym zakończę piosenkę
0 Pruszkowie, o swym mieście
A ja wam życzę kochani
Szczęścia sto lat a nawet dwieście
Ref. Pruszków, Pruszków to jest moja mała ojczyzna...
Po części artystycznej zaczęła się dyskusja. O roli towarzystw
regionalnych mówił dyrektor Stawarz, prezes Ostrowski, prezesi
towarzystw z Milanówka, Żyrardowa, Pruszkowa i inni. W dyskusji
zabrali też głos: starosta pani Elżbieta Smolińska, przewodnicząca
rady powiatu pani Maria Kwasiborska-Sybilska, prezydent pan
Andrzej Królikowski. Wyjątkową przyjemność sprawiła mi
wypowiedź dh Darii, która mówiła o młodzieży.
Spotkanie zakończyliśmy poczęstunkiem, którego fundatorem
był prezydent Pruszkowa.
Wszyscy obecni stwierdzili, że spotkania takie są potrzebne
1 prosili, aby PTKN, a za jego przykładem inne towarzystwa
regionalne, kontynuowały takie spotkania.
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