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Wspólne inicjatywy i działania
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe znane jest
większości mieszkańców Pruszkowa, a ośmielę się powiedzieć,
że również wielu mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego. Towarzystwo działa już 45 lat, nie „istnieje”, ale naprawdę działa, realizuje swoje zadania statutowe. Rozwija więzi międzypokoleniowe.
Prowadzi znaczącą działalność wychowawczą poprzez organizację
i świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu społecznym
miasta i powiatu. Dziedzictwo, które Towarzystwo ma w nazwie
jest inspiracją do propagowania wartości ponadczasowych, wypełniania przestrzeni niezbędnej do wzbogacania sfery intelektualnej,
wychowawczej i społecznej mieszkańców.
Działalność Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego zdeterminowana jest aktywnością jego Prezesa, Pani
Ireny Horban, której Pruszków i jego okolice są bardzo bliskie.
Urodzona w Pruszkowie, całe życie rodzinne, społeczne i prawie całe zawodowe związała z tym miastem, tutaj przeżyła koszmar II wojny światowej, jako młoda dziewczyna, wychowana
w środowisku głęboko patriotycznym, niosła pomoc ludności
zburzonej Warszawy, której przeznaczeniem stał się Dulag 121.
Przez wiele lat była nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym
im. Tomasza Zana w Pruszkowie i szczególnie jako nauczyciel
historii kształtowała postawy młodzieży i jej wrażliwość na najistotniejsze wartości ponadczasowe.
Społeczna postawa Ireny Horban nie pozwala Jej na bierność;
„jest jeszcze tyle do zrobienia” – to Jej dewiza życiowa. Mogę
śmiało to powiedzieć, bowiem pracując wiele lat w Starostwie
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Powiatu Pruszkowskiego miałam wielką przyjemność współpracować z Panią Prezes.
Działalność Towarzystwa znakomicie wpisuje się w zakres
działań samorządów lokalnych, co sprawiło, że od powstania
Powiatu Pruszkowskiego podejmowane są wspólne inicjatywy
i działania na rzecz poprawy życia mieszkańców Pruszkowa
i Powiatu Pruszkowskiego (z samorządem Miasta PTK-N działa
od chwili założenia). Razem można wiele. Współpraca wypełniała
obszerną przestrzeń potrzeb społecznych mieszkańców. Wspólnie
z Powiatem Pruszkowskim, często pod patronatem Starosty Pani
Elżbiety Smolińskiej, były organizowane liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy okolicznościowe, ekspozycje muzealne,
imprezy patriotyczne, podejmowano działania na rzecz integracji
międzypokoleniowej, organizowano ciekawe konkursy, podejmowano wiele innych działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie
społeczne. Współdziałanie nie tylko z samorządem, ale również
z organizacjami młodzieżowymi, sprawiło że zrealizowano kilka
doskonałych projektów z zakresu zadań publicznych dotyczących
kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kultury narodowej, rozwijania
postaw patriotycznych. Na uwagę zasługują przede wszystkim
takie działania jak „Rajd szlakiem naszej historii”.
Głównymi organizatorami Rajdu – tej wspaniałej, nie do przecenienia wychowawczej akcji jest Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej (obecnie organizację Rajdu przejął Hufiec ZHP
w Pruszkowie), PTK-N, jeśli jest taka potrzeba, udziela pomocy.
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe wspólnie
z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego zrealizowało w wyniku wygranego, ogłoszonego przez Powiat Pruszkowski
konkursu na realizację zadań publicznych, znakomity projekt z zakresu integracji międzypokoleniowej pt. „Żeby młodość wiedziała,
a starość mogła”. Projekt ten w znaczący sposób zintegrował środowiska kombatanckie ze środowiskiem młodzieży i zaowocował
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trwałą współpracą obu środowisk, między innymi organizowaniem wielu wspólnych mniejszych przedsięwzięć, takich jak Dzień
Seniora, organizowany dla seniorów przez młodzież, wspólne
wycieczki, konferencje i spotkania dotyczące wiedzy historycznej, kultury polskiej oraz znajomości lokalnej historii. Należy
wspomnieć o organizowanych przez PTK-N i Powiat Pruszkowski
konkursach wiedzy historycznej dotyczącej gmin powiatu pruszkowskiego. W konkursach wzięło udział wielu uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. W przygotowanie uczniów do konkursu
zaangażowali się nauczyciele i przedstawiciele samorządów na terenie powiatu. Młodzież mogła wysłuchać ciekawych wykładów.
Wyrazem doskonałej współpracy Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego z Powiatem Pruszkowskim były również
wspólnie organizowane dla mieszkańców prelekcje z zakresu historii, kultury, wiedzy ekonomicznej, astronomii, rozrywki czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Wykładowcy, prelegenci, to naprawdę
ciekawi ludzie, profesorowie, pisarze, artyści. Takie spotkania
odbywały się w sali konferencyjnej Starostwa co najmniej 2–3 razy
w miesiącu. Dobry poziom wykładów sprawiał, że zainteresowanie nimi było bardzo duże. To wspólne działanie Pruszkowskiego
Towarzystwa Kulturalno-Naukowego i Powiatu Pruszkowskiego
było również nie do przecenienia, bowiem możliwość udostępnienia bogatej wiedzy, doskonale przekazywanej jest wartością
wyjątkową. Wyjątkową wartością jest również wydawany przez
PTK-N „Przegląd Pruszkowski”, ciekawie ilustrowany, bogaty
w treści, otwarty dla każdego – niepowtarzalna w formie historia
ziemi pruszkowskiej i jej mieszkańców. Redaktorem Naczelnym
jest Prezes PTK-N Pani Irena Horban.
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Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 45-lecia. Życzę Pani Prezes, Zarządowi i wszystkim członkom PTK-N, aby następne Jubileusze
były równie satysfakcjonujące, aby ambitne cele i podejmowane
działania nadal kształtowały dobry wizerunek Pruszkowa i Powiatu
Pruszkowskiego.
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