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Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe
skończyło 45 lat
W pogodny, listopadowy dzień, kiedy słońce jeszcze dodawało
urody przyrodzie, PTK-N obchodziło swój jubileusz. 45 lat trwania organizacji to niemało. To satysfakcja dla jej działaczy, którzy
mimo przeżytych w przeszłości różnych zawirowań w naszym
Kraju niezmiennie trwali przy swoim – nieśli pruszkowianom
wartości kultury i nauki na różne sposoby: wystawy, konkursy,
wielotematyczne prelekcje, zeszyty „Przeglądu Pruszkowskiego”
jako jedynego pisma przedstawiającego czytelnikom wszystkie
pruszkowiana – to w skrócie działalność Towarzystwa.
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Ten słoneczny poranek dodał też radości chwili przeżywania
naszej rocznicy. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury, czyli w „Pałacyku Sokoła” w Pruszkowie. Niewielka sala widowiskowa wypełniła się członkami PTK-N
i gośćmi, wśród których nie zabrakło starosty pruszkowskiego –
Pana Zdzisława Sipiery, wicestarosty – Pana Krzysztofa Rymuzy,
prezydenta Pruszkowa – Pana Jana Starzyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta – Pana Krzysztofa Biskupskiego, a także przedstawicieli kultury i nauki. Między innymi był prof. dr Andrzej Tyszka,
wieloletni działacz regionalista. Otrzymaliśmy list gratulacyjny
od dra Macieja Zarębskiego, naszego przyjaciela – regionalisty.
W podniosłym nastroju wysłuchaliśmy Mszy św. celebrowanej
przez ks. Mariana Mikołajczaka – proboszcza pruszkowskiego
Kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza i kapelana harcerzy –
księdza harcmistrza Sylwestra Lamenta, podczas której śpiewał
pruszkowski, amatorski chór „Wrzos”.
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Pięknie też śpiewali harcerze ze Szczepu Harcerskich Drużyn
Sokolich. To właśnie z nimi PTK-N współpracuje od lat organizując dla tej młodzieży pogadanki historyczno-patriotyczne, otrzymując od nich pomoc w organizacji naszych imprez.

Wytworzyła się na spotkaniu specyficzna atmosfera. Słuchając
harcerskich piosenek każdy obecny poczuł się trochę młodszy, odżyły w nas wspomnienia beztroskich lat. Miłe słowa podziękowania
i szczere życzenia Pana starosty, Pana Prezydenta miasta, naszych
gości składane na ręce naszej przewodniczącej – kol. Ireny Horban
i kwiaty… Piękne kwiaty, słowa sympatii i uznania dały Irenie, jak
i wszystkim działaczom Towarzystwa, niemałą satysfakcję.
Koncert utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu znanej
pruszkowiakom pianistki Pani Kayo Nishimizu był prawdziwą
ucztą duchową.
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Zdjęcia: Tomasz Malczyk, Krzysztof Rymuza, Piotr Tomaszewski
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Od lewej siedzą: ks.proboszcz Marian Mikołajczak, Irena Horban – prezes, Danuta
Piesiak – członek poprzedniego Zarządu, Teresa Majewska – członek Zarządu, Elwira
Martynowicz – skarbnik; stoją: Barbara Ratyńska – sekretarz, Beata Pawełczyńska –
członek Zarządu – do spraw młodzieży, Narcyza Janik – członek Zarządu, Tadeusz
Łosiewicz – członek poprzednich Zarządów, Ewa Łosiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Jerzy Blancard – wiceprezes, Wacław Kucharski – wiceprezes, Piotr
Przybysz – członek Zarządu, Zofia Muszel – długoletni członek PTK-N, Janina Fila –
członek Komisji Rewizyjnej, Teresa Błażejewska – członek Zarządu, Krzysztof Rymuza
– wicestarosta powiatu pruszkowskiego.
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Po wspaniałym koncercie czekał na nas w kuluarach poczęstunek. Jeszcze długo trwały przyjacielskie rozmowy przy ciepłym
posiłku, słodyczach, napojach. Dyskutowaliśmy na różne tematy,
ale górowało w nas przekonanie, że właśnie tu i teraz, gdy jesteśmy
razem, czujemy się potrzebni, że razem już zrobiliśmy coś dobrego
i że razem też możemy zrobić więcej.
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