


Od Autora 
Obchodzony w 2003 roku jubileusz 50 letniej działalności Ogniska Mu-

zycznego w Pruszkowie to okazja do zaprezentowania jego dorobku. 
Działalność jego ukierunkowana była na przybliżenie młodzieży bogac-
twa i różnorodności muzyki. 

Muzyka łagodzi obyczaje - jest ona jedną z form kultury, którą mło-
dzież powinna poznać w procesie rozwoju intelektualnego. 

Przemiany polityczne, zapoczątkowane w 1989 r. to lata ciągłego po-
szukiwania zmiany postaw i ideałów. 

Niestety, brak środków finansowych na działalność w ramach różnego 
rodzaju kół zainteresowań doprowadził do katastrofy społecznej i znacz-
nej „degeneracji" części młodego pokolenia. 

Brak właściwego ukierunkowania zainteresowań młodych ludzi ograni-
cza się nierzadko do oglądania drastycznych filmów w telewizji, spędza-
nia czasu pod „trzepakiem" na podwórku czy ulicy, co w następstwie czę-
sto prowadzi do alkoholizmu, narkomanii, kradzieży, deprawacji itp. 

Dlatego, jak wyżej wspomniałem, umożliwienie np. nauki muzyki jak 
największej liczbie dzieci i młodzieży wrażliwej muzycznie może pomóc 
uchronić je przed wpływem różnych zagrożeń dzisiejszej cywilizacji. 

Piszę o tym, gdyż jako pedagog z ponad dwudziestoletnim doświad-
czeniem pracy z dziećmi i młodzieżą, poprzez kontakt z nimi miałem mo-
żliwość bezpośredniej obserwacji młodego pokolenia pozostawionego 
samemu sobie. 

Jednocześnie, jako wiceprezes Pruszkowskiego Towarzystwa Muzyczne-
go d/s Ogniska Muzycznego od wielu lat mam możliwość obserwować pra-
cę nauczycieli z dziećmi w ramach zajęć muzycznych i wyników ich pracy. 

Wolny czas poza lekcjami zajęty jest ćwiczeniami gry na dowolnie wy-
branym instrumencie - nie ma w nim czasu na nudę. 

Rodzicom, którym zależy na przyszłości ich dzieci oraz na zdrowym 
społeczeństwie proponuję, aby jedną z dróg zagospodarowania wolnego 
czasu była nauka muzyki. 

Jednocześnie tą drogą wyrażam uznanie i podziękowanie rodzicom, 
którzy przez te mijające 50-lat wysyłali swoje dzieci na zajęcia muzyczne 
do Ogniska Muzycznego. 

Składam również podziękowanie obecnemu dyrektorowi Ogniska Mu-
zycznego Panu Zdzisławowi Cegielskiemu, nauczycielom, pracownikom 
administracyjnym oraz wszystkim ich poprzednikom, którzy przez 50 lat 
oddali się pracy muzycznej z dziećmi i młodzieżą. 

Szczególnie dziękuję obecnemu prezesowi PTM Panu Andrzejowi Otto 
za pracę społeczną dla dobra Ogniska i szerzenie kultury muzycznej w 
naszym mieście. 
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Dziękuję Zarządowi i członkom PTM oraz wszystkim, którzy współtwo-
rzyli Ognisko i w szczególny sposób je wspomagali i wspomagają. 

Serdecznie dziękuję kolejnym władzom miasta za pomoc materialną 
tej działalności. 

Na szczególne uznanie zasługują obecne władze miasta z Prezyden-
tem panem Janem Starzyńskim, które nie tylko wspomagają i popierają 
naszą działalność, lecz także uczestniczą w imprezach muzycznych orga-
nizowanych przez Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne. 

Dla upamiętnienia minionych, niekiedy trudnych lat, powstało to opra-
cowanie o charakterze faktograficznym w oparciu o dostępne dokumenty 
archiwalne, opracowania (patrz J.Kański „XXV lat Towarzystwa Muzycz-
nego w Pruszkowie" s.3, L.Kołodziejczyk - „Pół wieku z muzyką-50lat Pru-
szkowskiego Towarzystwa Muzycznego") i osobiste doświadczenia z pra-
cy w PTM i OM. 

Mam nadzieję, że zdołałem ukazać także wkład pracy, jakie Ognisko 
Muzyczne przy PTM wniosło do kultury naszego miasta w czasie pięć-
dziesięciu lat swego działania. 

Pruszków, maj 2003r. 
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1.Trudne początki 
Powołanie do życia „Ogniska Muzycznego" w Pruszkowie, pierwotnie 

z przymiotnikiem „Społeczne", było konsekwencją powstałego wyłącznie 
z inicjatywy społecznej w 1946r. Pruszkowskiego Towarzystwa Muzyczne-
go (PTM), występującego wówczas pod nazwą „Towarzystwa Muzyczne-
go . 

Głównym celem działalności Towarzystwa od chwili jego powołania 
jest krzewienie kultury muzycznej na terenie Pruszkowa i jego okolic po-
przez propagowanie dobrej i wartościowej muzyki, w tym szczególnie pol-
skiej, organizowanie koncertów i innych imprez muzycznych, wyławianie 
talentów muzycznych, ułatwianie oraz umożliwianie im na miejscu nauki 
poprzez tworzenie i kierowanie pracą placówek kształcenia muzycznego. 

Przywołując cele i zadania powstałego przed 57 laty Towarzystwa Muzy-
cznego nie sposób nie wspomnieć, że inicjatywa jego powołania zrodziła się 
jako naturalny odruch społeczny, uwarunkowany potrzebą powrotu do nor-
malnych warunków życia po tragicznych latach wojny i okupacji. 

Jak to najczęściej bywa w kulturze, „kołem zamachowym jej rozbudze-
nia" jest najczęściej inicjatywa "oddolna" oraz działalność światłych i ofiar-
nych osób ożywianych chęcią i potrzebą krzewienia kultury przez duże 
„K" wśród społeczności swego środowiska. 

Z podobnym zjawiskiem mamy także do czynienia w Pruszkowie, 
gdzie bezcenny wkład w tym społecznym przedsięwzięciu na rzecz kultu-
ry muzycznej odegrały znane, zamieszkałe od dawna rodziny państwa 
Majewskich i Zaborskich, związanych z Fabryką Ołówków „St.Majewski 
Tow.Akcyjne" oraz zaprzyjaźnieni z nimi państwo Wanda i Jan Świderscy. 
W czasie Powstania Warszawskiego państwo Świderscy podzielili los wie-
lu warszawiaków, których zmuszono do opuszczenia miasta. Znaleźli się 
oni w obozie przejściowym Dulag 121 zorganizowanym na terenie byłych 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. 

Po wyjściu z obozu wraz z przyjaciółmi z Pruszkowa postanowili powo-
łać Towarzystwo Muzyczne. Wzorem dla naszego Towarzystwa było War-
szawskie Towarzystwo Muzyczne. 

Projekt, który powstał w grudniu 1945 r. został zrealizowany w styczniu 
następnego roku. 

Już 9 stycznia zwołano zebranie gorących zwolenników tej idei, na 
którym powołano zarząd Towarzystwa z mecenasem Janem Świderskim 
jako jego pierwszym prezesem. 

Wkrótce prezes opracował statut, który po zatwierdzeniu przez 50 
członków założycieli został skierowany do władz wojewódzkich z wnio-
skiem o jego zatwierdzenie oraz zarejestrowanie Towarzystwa. 
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KOLEJNE SIEDZIBY OGNISKA 

I »1.1. Budynek. u którym mieściło się prywatne mics/kanic państwa Bielawskich 
udostępnione Ognisku w roku (ul. Boi. Prusa 7 - slan obecny) 

Kol. 2. Budynek fabryki Alin". « którym korzystaliśmy / lrzyi/.ho>veno lokalu « roku 1954 
(ul. Niecała 5 - stan obecny) 
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Statut został przyjęty i postanowieniem wojewody warszawskiego To-
warzystwo Muzyczne w Pruszkowie zostało zarejestrowane dnia 23 maja 
1946 roku. 

W następnym roku, pomimo braku własnego odpowiedniego lokalu i 
instrumentów, Zarząd Towarzystwa wystąpił do Wojewody warszawskie-
go o wyrażenie zgody na realizację swego najbardziej ambitnego zamie-
rzenia tj. powołania Szkoły Muzycznej w Pruszkowie. 

Mijały miesiące i lata, a zgoda, mimo wysiłków i zabiegów za strony 
Zarządu, nie została udzielona. 

W roku 1948 państwo Świderscy wrócili do Warszawy. Prezesem, z 
powodu rezygnacji ze stanowiska mecenasa Świderskiego, został dr Ry-
szard Krygier. 

Zdając sobie sprawę z trudności w uzyskaniu zgody na prowadzenie 
szkoły, zaproponował on powołanie Ogniska Muzycznego. Z tą propozycją 
Towarzystwo Muzyczne wystąpiło do władz w 1951 r. Tym razem - udało się. 

Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie wydał w po-
czątkach roku 1953 zgodę na utworzenie w ramach Towarzystwa Muzyczne-
go - Społecznego Ogniska Muzycznego. 

Powyższa zgoda zobligowała Zarząd Towarzystwa do podjęcia starań 
o zapewnienie niezbędnych warunków lokalowych, zgromadzenie po-
trzebnych instrumentów, znalezienie środków finansowych, zatrudnienie 
nauczycieli muzyki i tp. 

Większość tych problemów udało się pokonać - Ognisko nie otrzyma-
ło jednak samodzielnego lokalu. 

Pomimo to Ognisko Muzyczne w Pruszkowie rozpoczęło działalność 1 
września 1953 r. w gościnnym, prywatnym domu pani Stelli Bielawskiej 
(fot. 1) .następnie w pomieszczeniach udostępnionych przez kilka prusz-
kowskich szkół podstawowych. 

Już w następnym roku szkolnym Ognisko przy pomocy Rady Miasta 
uzyskało trzyizbowy lokal na terenie Fabryki "Alfa"przy ul.Niecałej 5 (fot.2). 

Nie były to właściwe warunki ani dla dzieci ani dla instrumentów (cias-
nota, wilgoć, niedostateczne oświetlenie wnętrz, brak wc. i tp). 

Dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego (SOM) w pierwszym 
roku został Edward Wejsis. 

Po roku obowiązki dyrektora przejął jeden z pedagogów Ogniska -
Stanisław Czechowski. Przyczynił się on do podniesienia poziomu na-
uczania. Nauczyciele, wśród nich Alicja Laskowska, Dana Rowińska, Ma-
ria Sutkowska, Stanisław Cieślak, Ireneusz Kowalski, Franciszek Dorobek 
zachęcali uczniów do pilniejszej nauki dając za przykład pracę dyrektora. 

Dzięki ich wysiłkom poziom nauki był zbliżony do wymagań podstawo-
wej szkoły muzycznej. 
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l'°ol.4 Slun obecny buraku. « klóryni mieściło się Ognisko Mu/ycznc 
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Nie można pominąć bezi nteresownego zaangażowania i wkładu pracy 
Stefana Gajgera, który przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza SOM. 

2. Rozwój Ogniska. 
W pierwszej dekadzie działalności Ogniska w latach 1953-1963 w kla-

sach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, mandoliny, gitary i śpiewu solo-
wego uczyło się łącznie około 850 uczniów. 

Dzieci, prócz nauki instrumentalnej, miały również obowiązkowe lekcje 
rytmiki i teorii muzyki. Dzięki staraniom Zarządu Towarzystwa, a w szcze-
gólności jego Prezesa dr R.Krygiera i życzliwości pruszkowskich zakła-
dów pracy, stopniowo zwiększyła się ilość instrumentów i niezbędnych 
sprzętów pomocniczych (ławki, stoły, krzesła itp.). 

Efekty nauczania można było oceniać i podziwiać podczas dorocz-
nych popisów oraz licznych okazjonalnych uroczystości i akademii, na 
których uczniowie Ogniska występowali prezentując swe umiejętności za-
równo przed swymi kolegami i koleżankami z pruszkowskich szkół jak i 
pracownikami miejscowych zakładów pracy. Wiadomo, że wielu wycho-
wanków SOM kontynuowało dalszą naukę muzyki w państwowych szko-
łach muzycznych lub uczestniczyło w amatorskich ruchach muzycznych. 

Niektórzy absolwenci prowadzili chóry przy szkołach czy domach kultury. 
Od 1961 roku prezesem Towarzystwa Muzycznego został inż. Ryszard 

Sterlus. 
Dzięki staraniom, jakie podjął razem z dyrektorem Ogniska w Miejskiej 

Radzie Narodowej, Ognisko otrzymało lokal we wrześniu 1962 roku. Były 
to trzy izby w baraku Zakładu Badań i Doświadczeń Przemysłu Ceramicz-
nego przy ul. Bolesława Prusa 25 (fot.3). Mimo, że w następnym roku 
Miejska Rada Narodowa oddała do użytku dalsze trzy izby, lokal okazał 
się zbyt ciasny. Dużym mankamentem był brak urządzeń sanitarnych i 
właściwego ogrzewania. 

Po wyjeździe Stanisława Czachowskiego za granicę w roku szkolnym 
1963/1964 na stanowisko dyrektora został powołany Ireneusz Kowalski. 

Był to szczególnie trudny okres w historii Ogniska. Placówka nie otrzy-
mywała stałych dotacji, opłaty wnoszone przez uczniów musiały pokryć 
wszystkie koszty jej funkcjonowania. 

Naukę ograniczono do dwóch klas tj. fortepianu i akordeonu. 
W tym trudnym okresie szczególnego znaczenia nabierała społeczna 

praca świadczona przez członków Towarzystwa i członków Komitetu Ro-
dzicielskiego, którzy z własnych dochodów opłacali koszty utrzymania 
Ogniska. 

W roku 1968 kadrę pedagogiczną Społecznego Ogniska Muzycznego 
zasilili nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej nr.5 w Warszawie: 
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Io t .5 Zabytkowy budynek byłej oficyny dworskiej - siedziba Ogniska » latach 1969 - 197K 
(ul. Boi. Prusa - slan ówczesny). Przed siedziba O M słoja od lewej: Barbara Slerlus. 

Helena Kapczyńska. Małgorzata Kulicka. Andrzej Otto i Marian Kupczy ński 

l'ot.6 Siedziba Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiej*«). 
Budynek gościł Ognisko Muzyczne w latacli 1969 -1978 
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Hanna Chmielnicka, Zofia Piasecka, Bronisław Krzyżanowski oraz Helena 
Stolarska z Piastowa , której powierzono stanowisko dyrektora placówki. 

Kierownikiem administracyjnym Ogniska została Helena Kapczyńska. 
Dla Ogniska i zarządu Towarzystwa pani Helena była nabytkiem bez-

cennym (fot. 5). 
W okresach „interregnum", bądź dłuższej nieobecności dyrektora, 

bezbłędnie kierowała pracą Ogniska. 
Pani Helena Kapczyńska prowadząc sekretariat Towarzystwa, pełniła 

funkcję kronikarza PTM. 
Wspólnie ze swym mężem Marianem, który społecznie ją wspomagał 

w pracach gospodarczo-administracyjnych, byli inicjatorami i równocześ-
nie opiekunami wyjazdów uczniów Ogniska do Filharmonii w Warszawie 
na niedzielne poranki muzyczne prowadzone przez "ciocię Jadzię". 

Akcja ta trwająca kilka lat, cieszyła się ogromnym aplauzem zarówno 
uczestników, jak i ich rodziców. 

Po zakończeniu pracy (1981 r.) Helena Kapczyńska została wyróżnio-
na godnością członka Honorowego Pruszkowskiego Towarzystwa Muzy-
cznego. 

Nowe kierownictwo dość szybko zdołało rozszerzyć działalność Ogni-
ska, organizując filie w Nowej Wsi i Podkowie Leśnej. 

W wyniku podjętych działań zdołano skutecznie rozpropagować ofertę 
Ogniska na tyle, że liczba uczniów wzrosła do 160. 

14 marca 1969 r., dzięki staraniom Zarządu Towarzystwa oraz przy-
chylności władz miasta, a w szczególności ówczesnego Przewodniczące-
go MRN mgr Jerzego Wierzchowskiego, Ognisko, a z nim Towarzystwo 
Muzyczne, uzyskują lokal w parku Potulickich przy ul.Boi. Prusa 9, w czę-
ści zabytkowego budynku - byłej oficyny dworskiej - składającej się z 6 
izb (obecnie cały budynek stanowi siedzibę Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego fot.6). 

Przydzielony lokal, którego część od strony parku zajmowało ZOMO 
wymagał gruntownego remontu wraz z konieczną adaptacją wewnętrzną, 
co zostało wykonane w czynie społecznym przez uczniów Technikum Bu-
dowlanego w Pruszkowie, z inicjatywy i pod kierunkiem ówczesnego Pre-
zesa Towarzystwa dr inż.Andrzeja Otto. 

Szereg prac adaptacyjnych i im towarzyszących (po remoncie) - wyko-
nanych zostało w czynie społecznym przez członków Zarządu Towarzy-
stwa, pracowników pedagogicznych i administracyjnych Ogniska oraz ro-
dziców uczniów. 

W roku szkolnym 1969/70 dyrektorem Ogniska Muzycznego i kierow-
nikiem artystycznym Towarzystwa zostaje pianista mgr Stanisław Jarsze-
wski, przyczyniając się do dalszego wyraźnego podniesienia poziomu 
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Fot. 7 Pałacyk "Sokola" 
siedziba Ogniska i Szkoli Muzycznej w lalach 1978 - 198.1 (ul. Kościuszki 41) 

Fol.8 I okal biurowy « budy nku P S M - siedziba Ogniska w lalach 1983 - 2003 
(Al. Niepodległości 12 - slan obecny) 
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pracy edukacyjnej tej placówki i ożywienia działalności koncertowej 
wspieranej finansowo od połowy 1969 roku przez władze miasta. 

Wyrazem tego jest np. podjęcie organizacji w listopadzie 1971 r. prób 
wokalnych „Chóru Młodzieżowego", który w zamierzeniu Towarzystwa 
miał być zaczątkiem reprezentacyjnego chóru miasta Pruszkowa. 

Inaugurujący występ chóru pod dyrekcją Janusza Fibicha miał miej-
sce 13 lutego 1972r. z okazji 162 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 19 
rocznicy utworzenia Ogniska Muzycznego. 

Z końcem roku szkolnego 1974/1975 mgr Stanisław Jarszewski ze 
względu na stan zdrowia składa rezygnację z zajmowanego stanowiska . 

Jego miejsce od 1 października 1975r. obejmuje mgr Małgorzata Kuli-
cka, która z dużym talentem i bardzo kompetentnie kieruje pracą Ogni-
ska. 

Bardzo aktywnie i ze znajomością rzeczy włącza się ona i uczestniczy 
w pracach i staraniach Zarządu Towarzystwa, zmierzających do dalszej 
poprawy warunków lokalowych placówki i pozyskania dalszych odpo-
wiednich pomieszczeń, pozwalających na utworzenie w Pruszkowie szko-
ły muzycznej, tym bardziej, że ZOMO w dalszym ciągu zajmowało znacz-
ną część budynku. 

Zarząd Towarzystwa Muzycznego i pani dyrektor mgr Małgorzata Kuli-
cka mieli nadzieję, że lokal przydzielony w Parku Miejskim będzie stałą 
siedzibą nie tylko Ogniska ale i szkoły muzycznej, o której powołanie cią-
gle walczyło Towarzystwo. 

Przygotowując lokal, członkowie Zarządu: panowie Andrzej Otto, Ry-
szard Matrzak i Zdzisław Kiliński przeprowadzili bezinteresownie inwenta-
ryzację budowlaną stanu istniejącego, przygotowali projekt wewnętrz-
nych przekształceń instalacji sanitarnej i energetycznej. 

W tym czasie dzięki staraniom, a także znajomościom Towarzystwo 
uzyskuje pomoc finansową z Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Warszawie, także z Ministerstwa Budownictwa i z Zakładów Ma-
teriałów Biurowych. 

Ministerstwo Budownictwa przekazało na rzecz Towarzystwa również 
znaczącą ilość tak bardzo potrzebnych mebli i instrumentów muzycz-
nych. Otrzymane pieniądze zostały wykorzystane na zakup pianina, in-
strumentów, brakujących nut i niezbędnej literatury muzycznej, magneto-
fonu, tablic oraz materiałów potrzebnych do wyposażenia pomieszczeń. 

Należy podkreślić, że władze miasta zawsze popierały i popierają dzia-
łalność edukacyjną i koncertową Towarzystwa Muzycznego. 

Wyżej opisane okoliczności sprawiły, że warunki pracy Ogniska Muzy-
cznego stały się nieporównywalnie lepsze, co też przyczyniło się do pod-
niesienia poziomu nauczania i nadziei na rychłe uzyskanie własnej sali 
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koncertowej po wyprowadzeniu się ZOMO z byłej pałacowej oranżerii, a 
także obszernych podziemi przewidzianych na sale nauki rytmiki i teorii. 

Wiosną 1976 r., po wyprowadzeniu ZOMO, władze miasta anulują swą 
poprzednią decyzję z 1969 r. powiadamiając Zarząd Towarzystwa, że 
zmieniają przeznaczenie zabytkowego budynku, w którym pracuje Ogni-
sko - ma on być przeznaczony na Muzeum. 

Nową siedzibą Ogniska zostaje lokal w pałacyku Sokoła przy ul. Ko-
ściuszki 41 (fot.7 i 9). Pomieszczenie to zostało zwolnione przez przed-
szkole. 

Tam też, oprócz Ogniska, miała rozpocząć działalność Szkoła Muzy-
czna po jej powołaniu. W wyniku wyjaśnień Zarządu Towarzystwa, że ten 
nowy wskazany lokal nie jest w stanie obsłużyć Ogniska i Szkoły, władze 
miejskie wyjaśniły, że zdają sobie z tego sprawę i to rozwiązanie traktują 
jako czasowe. Docelowym obiektem jest tzw. „pałacyk przy Porcelicie", 
który po pertraktacjach z Instytutem Szkła i Ceramiki zostanie przejęty w 
ciągu 2-3 lat przez miasto na stałą siedzibę Ogniska, Szkoły oraz Towa-
rzystwa Muzycznego. 

Aby z nowego lokalu w pałacyku „Sokoła" mogło korzystać zarówno 
Ognisko jak i Szkoła Muzyczna, choćby przez kilka lat, konieczne było 
przeprowadzenie poważnych prac remontowych i adaptacyjnych. 

I znowu uruchomione zostało „pospolite ruszenie". 
Remont lokalu pochłonął wiele czasu i wysiłku Zarządowi Towarzy-

stwa oraz członkom Komitetu Rodzicielskiego Ogniska, przy ogromnym 
wkłądzie pracy organizacyjnej ze strony pani Małgorzaty Kulickiej. 

Członkowie Zarządu PTM, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, 
wykorzystywali jak przed laty włąsne kwalifikacje oraz kontakty zawodo-
we, społecznie opracowując dokumentację techniczną, łącznie z przyłą-
czeniem obiektu do sieci miejskiej c.o. i tp. 

Do prac adaptacyjnych przyszły tym razem z pomocą pruszkowskie 
zakłady pracy, między innymi Zakłady Materiałów Biurowych dawniej 
St.Majewski, ZNTK, PRUMEL i ponownie uczniowie Technikum Budowla-
nego. 

Od 1 września 1977r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki została 
powołana w Pruszkowie Szkoła Muzyczna działająca jako filia Szkoły Mu-
zycznej nr.5 I stopnia w Warszawie (Włochy). 

Zajęcia musiały odbywać się w dotychczasowej siedzibie Ogniska 
przy ulicy B. Prusa 9. Najważniejsze jednak było to, że marzenie o szkole 
muzycznej, po 30 latach żmudnych starań, w okresie XII kadencji kolejno 
po sobie następujących Zarządów Towarzystwa, było zrealizowane. 

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Szkoły Muzycznej i kolejnej, piątej 
Ogniska, po gruntownej jego przebudowie, nastąpiło w czerwcu 1978 r . 
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F o t 10 Przewodniczący Komitc lu Rodzicielskiego dr Jan I lorhan przekazuje Ognisku 
Muzycznemu akordeon zakupiony za pieniądze uzyskane z zorganizowanej zabawy 
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podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, władz wojewódzkich i miejskich. 

Towarzystwo Muzyczne zostało wyróżnione pamiątkowym medalem, 
przyznanym przez Ministra Oświaty i Wychowania, ustanowionym z okazji 
dwusetnej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 

Szeregu działaczom PTM wręczono indywidualne odznaczenia, na-
grody i dyplomy. 

W uznaniu zasług dla Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego An-
drzej Otto, który został prezesem po śmierci Ryszarda Sterlusa, otrzymał 
medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Przywołując te radosne dla PTM zdarzenia, godnym jest choćby skró-
towo wspomnieć, że istotną i wiodącą rolę w powołaniu w Pruszkowie z 
dniem 1.01.1980r. samodzielnej Szkoły Muzycznej przez Ministra Kultury i 
Sztuki odegrała pani Izabela Bojkowska (fot.23) pełniąca wówczas fun-
kcję dyrektora Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki 

To dzięki jej życzliwości i pomocy oraz zrozumieniu wieloletnich wysił-
ków naszego Towarzystwa, przełamane zostały istotne opory władz mini-
sterialnych. 

W podzięce za ten szlachetny czyn tak wiele znaczący dla społeczno-
ści pruszkowskiej, otrzymała ona godność Honorowego Członka PTM. 

We wrześniu 1978r. naukę w Szkole Muzycznej rozpoczęło 94 ucz-
niów, a w Ognisku -104. Dla potrzeb młodzieży i pedagogów pani Helena 
Kapczyńska, pełniąca wówczas funkcję sekretarza Towarzystwa, podjęła 
pracę związaną z założeniem podręcznej biblioteki muzycznej, która była 
zaczątkiem przyszłej Szkolnej Biblioteki Muzycznej. 

Dzięki kontaktom prezesa Towarzystwa z Polskim Wydawnictwem Mu-
zycznym w Krakowie, biblioteka była regularnie przez szereg lat zaopatry-
wana bezpłatnie nowymi wydawnictwami PWM. 

W ciągu 10 lat katalog biblioteki osiągnął poważne rozmiary. 
W roku szkolnym 1979-1980 Ognisko Muzyczne rozszerzyło swą dzia-

łalność tworząc filię w Komorowie - powstała tam klasa fortepianu. 
W związku z większymi wydatkami, spowodowanymi uruchomieniem 

filii, Ognisko przeżywało trudności finansowe. Niewielkie dotacje pań-
stwowe nie mogły zaspokoić potrzeb nowej placówki. 

Zarząd Towarzystwa rozpoczął starania o przejęcie części kosztów 
administracyjnych przez Szkołę Muzyczną we Włochach, wystąpił także o 
dotację finansową do Prezydenta Warszawy. 

Uzyskana jednorazowa dotacja przydzielona Towarzystwu przez Pre-
zydenta Warszawy ułatwiła prowadzenie działalności Szkoły i Ogniska. 
Niestety, brak systematycznego dofinasowywania obu jednostek ograni-
czył działalność Towarzystwa. 
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Fol. 11 Dyrektor Ognisku Mu/.yc/nego - Zdzisław Cegielski (kłusa fortepianu) 
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Zarząd skierował do Ministerstwa Kultury i Sztuki wniosek o nadanie 
Szkole Muzycznej w Pruszkowie statusu samodzielnej placówki- zwłasz-
cza, że Szkoła nr. 5 we Włochach odmówiła partycypacji w kosztach 
utrzymania filii pruszkowskiej. 

W 1978 r. Towarzystwo Muzyczne w Pruszkowie zmieniło nazwę na 
„Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne", wprowadziło poprawki do statu-
tu i wybrało sobie na patrona Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego 
Polaka, muzyka, kompozytora i polityka. 

Minister Kultury i Sztuki zarządzeniem nr.29 z dnia 31 grudnia 1979 r. 
powołał do życia z dniem 1 stycznia 1980r. samodzielną Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Pruszkowie. 

Równocześnie na jej dyrektora została powołana mgr Małgorzata Kuli-
cka. 

Nie ma wątpliwości, że to usamodzielnienie nie odbyło się bez udziału 
wspomnianej już pani dyr. J.Bojkowskiej. 

Od tej daty pani M.Kulicka w ramach działalności społecznej sprawo-
wała opiekę artystyczną nad Ogniskiem, pełniąc nadal funkcję kierownika 
artystycznego Towarzystwa. 

Po odejściu pani M.Kulickiej sprawy organizacyjne i administracyjne 
Ogniska prowadziła faktycznie do czasu zatrudnienia nowego dyrektora 
pani Helena Kapczyńska, której jak zwykle pomagał mąż. 

Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne nareszcie osiągnęło cel posta-
wiony przez jego założycieli w 1946 roku. 

Od tej daty Pruszków zaczął wyróżniać się na mapie województwa, nie 
tylko swą wielkością, prężnością rozwoju budownictwa spółdzielczego i 
ilością zakładów przemysłowych, lecz także posiadaniem dwóch placó-
wek kształcenia artystycznego, co było wówczas ewenementem w skali 
woj. warszawskiego. 

Uzdolnione i zainteresowane muzyką dzieci z Pruszkowa i okolic, które 
z powodu braku miejsc lub zbyt dużej odległości nie mogły uczęszczać 
do szkół muzycznych w Warszawie, miały teraz możliwość nauki w Szkole 
Muzycznej I stopnia lub w Ognisku Muzycznym w Pruszkowie. 

Można przytoczyć tu fragment monografii PTM autorstwa L.Kołodziej-
czyka „PTM - Pół wieku z muzyką" s.32, w której autor dokonuje na 
przestrzeni lat trafnej oceny wysiłków i zasług wielu osób, które doprowa-
dziły do zrealizowania celów Towarzystwa: 

„ Ten niewątpliwy sukces Towarzystwo zawdzięcza nie tylko uporowi i 
wytrwałości członków Zarządu, lecz również przychylności oraz pomocy 
wielu osób i instytucji. Przede wszystkim należy tu wymienić mgr Izabelę 
Bojkowską, która najpierw już od 1969r. jako wizytator Wydziału Kultury 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, wspierała wysiłki Towarzy-
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stwa, zmierzające do otwarcia Szkoły Muzycznej I st. a następnie z ramie-
nia Ministerstwa Kultury i Sztuki jako dyrektor departamentu dopomogła w 
realizacji tego przedsięwzięcia i roztoczyła opiekę nad powołaną do życia 
placówką." 

Należy dodać, że nie mniejsze zasługi na tym polu ma mgr Małgorzata 
Kulicka. Walne Zgromadzenie PTM przyznało obu Paniom godność ho-
norowego członka PTM za ich działalność. 

Zarząd Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego zaabsorbowany 
otwarciem Szkoły Muzycznej nie zapomniał jednak o Społecznym Ogni-
sku Muzycznym, które było jednym z głównych przedmiotów stałej jego 
troski. 

Od 1 września 1980 r. na stanowisko kierownika Ogniska powołano p. 
Pawła Piskorza. Jednocześnie zostały podjęte starania o otwarcie no-
wych filii Ogniska w sąsiednich miastach i osiedlach: Michałowicach, 
Brwinowie i Otrębusach. 

Dzięki powołaniu filii Ogniska Towarzystwo objęło muzyczną edukacją 
uzdolnione dzieci ze znacznej części stołecznego województwa. 

W pierwszej połowie lat 80 uczęszczało do Ogniska średnio 150 ucz-
niów rocznie. 

Z dniem 1 września 1981 r. zrezygnowano z pracy P. Piskorza, a zwol-
nione stanowisko kierownika Społecznego Ogniska Muzycznego objął 
Zdzisław Cegielski, który z dużym powodzeniem od 22 lat do dziś kieruje 
pracą tej placówki. 

Pan Cegielski, jako długoletni pedagog szkolnictwa muzycznego, od 
1972 roku nauczyciel klasy akordeonu Ogniska w Pruszkowie, wykazał 
się rzetelną, dobrze zorganizowaną pracą, podniósł poziom nauczania -
był także inicjatorem powołania kolejnych filii ogniska w Ursusie, Piasto-
wie i Nadarzynie. 

Społeczne Ognisko Muzyczne i rozrastająca się Szkoła Muzyczna 
miały trudne warunki lokalowe. Zarząd PTM podjął energiczne starania 
przy czynnej pomocy kierownictwa. 

Z pomocą tym razem przyszedł Prezes Zarządu Pruszkowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Stanisław Pieścik wyrażając zgodę na wynajęcie na 
potrzeby Ogniska, zwolnionego w tym czasie lokalu biurowego zlokali-
zowanego na zapleczu Klubu Spółdzielczego przy Al.Niepodległości 12 
(fot. 8). 

Podobnie jak przy poprzednich przenosinach, tym razem już szóstych, 
prace remontowe i adaptacyjne zostały wykonane w dużym stopniu dzię-
ki osobistemu zaangażowaniu członków całego Zarządu PTM, Pana Ce-
gielskiego oraz szeregu osób z Komitetu Rodzicielskiego Ogniska Muzy-
cznego. 
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Koszty emontu zostały pokryte wspólnie przez PSM i PTM. 
Wyżej wspomniany lokal spółdzielczy na zasadzie lokatorskiej został 

wynajęty przez PTM i Ognisko na ich wyłączne potrzeby. 
W związku z dynamicznym rozwojem Szkoły Muzycznej Zarząd PTM, 

wdzięczny p. dyrektor M.Kulickiej za dotychczasową współpracę, zawarł 
„dżentelmeńską umowę" na udostępnienie szkole swoich pomieszczeń. 

Lokal został wynajęty na czas określony - Szkoła partycypowała w ko-
sztach jego utrzymania i użytkowania. 

Warunki lokalowe utrudniają zarówno pracę pedagogów Ogniska jak i 
ograniczają funkcjonowanie Zarządu PTM. 

W drugiej połowie lat 80 Towarzystwo nie miało większych problemów 
finansowych. 

Regularne dotacje dla Społecznego Ogniska Muzycznego przyznawa-
ne przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
zapewniały stabilną działalność tej placówki i jej filii. 

Należy także podkreślić, że przystąpienie PTM do Mazowieckiego To-
warzystwa Kultury przynosiło bardzo pożądane profity w postaci korzy-
stania z doświadczeń MTK, pomocy intelektualnej a także i materialnej. 

Na szczególną uwagę i wdzięczność ze strony PTM zasłużył prezes 
MTK pan mgr Zygfryd Rekosz, któremu PTM wiele zawdzięcza, za co Za-
rząd przyznał mu tytuł honorowego Członka naszego Towarzystwa w 
1998r. 

Działalność Ogniska wspierał także Krajowy Ośrodek Dokumentacji 
Regionalnych w Ciechanowie - (agenda MTK). 

Zdzisław Cegielski - kierownik, a od 1988 r. dyrektor SOM - wielokrot-
nie wyjeżdżał z dziećmi na ogólnopolskie festiwale społecznych ognisk 
muzycznych i artystycznych oraz przeglądów organizowanych m.in. 
przez Ludowy Instytut Muzyczny w Łodzi. 

3. Niełatwe lata. 
Rok 1989 przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia. 
Radykalne reformy wprowadzane od początku 1990r. w ramach zna-

nego wszystkim „planu Balcerowicza" dotknęły przede wszystkim kulturę 
i oświatę. 

W marcu 1990 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zlikwidowało dotychcza-
sową stałą dotację dla społecznych ognisk muzycznych w wysokości 
50% ogólnych kosztów utrzymania i zaleciło reorganizację zmierzającą do 
samofinansowania. 

Nowa sytuacja dotyczy także naszego Ogniska - podwyżki płac dla 
nauczycieli i koszty utrzymania lokalu musiały wpłynąć automatycznie na 
zwiększenie dotychczasowego czesnego. 

- 25 -





W rezultacie część uczniów zrezygnowała z nauki muzyki w Ognisku, 
co spowodowało likwidację niektórych filii. 

Liczba uczniów zmniejszyła się do 50 uczniów, a działalność Pruszko-
wskiego Towarzystwa Muzycznego znalazła się w impasie. 

W czerwcu 1989r. Małgorzata Kulicka zakończyła pracę na stanowisku 
dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruszkowie. 

Po jej odejściu współpraca między Towarzystwem, Ogniskiem a Szko-
łą rozluźniła się. 

Dla Towarzystwa Muzycznego, które doprowadziło do powstania obu 
tych placówek sytuacja taka jest przykra.. 

Ten szczególnie trudny okres działalności Ogniska wspomagają jedynie 
skromne dotacje Urzędu Miasta, przeznaczone na opłatę czynszu Dzięki 
Mazowieckiemu Towarzystwu Kultury - Krajowy Ośrodek Dokumentacji Re-
gionalnych z Ciechanowa wspomaga finansowo działalność Ogniska.. 

W tym czasie z konieczności ograniczono naukę muzyki dla dzieci i 
młodzieży tylko do klas fortepianu, akordeonu, gitary i syntetyzatora. 

Pomimo tych trudności, w 1992 r. dzięki staraniom Zarządu PTM, wy-
konane zostały nieodpłatnie konieczne prace konserwacyjno-remontowe: 
wymiana okien i założenie krat w lokalu Ogniska przy Alei Niepodległości. 

Do prac tych włączyli się, jak przed laty, uczniowie Technikum Budow-
lanego w Pruszkowie w ramach praktyk budowlanych. Roboty pod moim 
nadzorem - zostały wykonane w lipcu 1992 r.. 

Dzięki ogromnemu wysiłkowi kierownictwa Ogniska i wiceprezesa To-
warzystwa Muzycznego stale wzrastała liczba uczniów. W 1997 r. było ich 
już 90. 

Uczniowie Ogniska zaprezentowali swe umiejętności muzyczne w ma-
ju 1994r. podczas uroczystości z okazji 40-lecia istnienia tej placówki w 
Klubie Spółdzielczym PSM. 

W grudniu 1994r. Ognisko w porozumieniu z Zarządem PTM wystąpiło 
z inicjatywą udzielania nauki dzieciom niepełnosprawnym. Pomimo skro-
mnych dotacji i niewielkich podwyżek czesnego udało się wygospodaro-
wać fundusz umożliwiający zakup niezbędnej ilości instrumentów muzy-
cznych i krzeseł. 

W końcu 1995r. został zorganizowany występ uczniów i pedagogów w 
Pruszkowskiej Telewizji Kablowej, co było dobrą formą reklamy naszego 
Ogniska. 

W roku szkolnym 1995/96 jako wiceprezes PTM zainicjowałem i zor-
ganizowałem serię kilkunastu nieodpłatnych koncertów z udziałem ucz-
niów i absolwentów Ogniska dla pruszkowskich przedszkoli. 

Przedsięwzięcie to miało między innymi na celu reklamę Ogniska 
wśród „milusińskich", szczególnie grup tzw. zerowych. 
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W tym czasie Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne i Ognisko Muzy-
czne ufundowało nagrodę w postaci całorocznej bezpłatnej nauki dla 
dwóch uczniów. 

Uczniowie ci zostali wybrani w drodze konkursu zorganizowanego 
przez Urząd Miasta z okazji „Dnia Dziecka". 

W tym samym roku z okazji zakończenia „Wiekowego Szkolnego Tur-
nieju Zamkowego", będącego przeglądem dokonań dzieci i młodzieży w 
dziedzinie kultury, odbył się uroczysty koncert galowy połączony z kon-
kursem, w którym uczennice filii z Piastowa w trio (flet, fortepian, altówka) 
zajęły I miejsce, co było dla Ogniska dużym sukcesem. 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od stycznia 
1996r. Ognisko zostało wpisane do rejestru Centrum Edukacji Artystycz-
nej w Warszawie. Podległe Ministerstwu Kultury i Sztuki przyjęło nazwę 
„Ognisko Muzyczne PTM". 

Dla wyjaśnienia podaję, że poprzednio Ognisko zarejestrowane było 
jedynie w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie. 

Długoletnia współpraca trwająca trzydzieści lat pomiędzy PTM a Techni-
kum Budowlanym została ukoronowana darem. Ognisko otrzymało instru-
menty muzyczne, które umożliwiły otwarcie nowych klas instrumentalnych. 

Ognisko Muzyczne organizuje audycje i koncerty muzyczne, podczas 
których uczniowie prezentują swoje umiejętności. 

Na szczególną uwagę zasługują także okazjonalne występy uczniów 
Ogniska dla dzieci specjalnej troski w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Pruszkowie na ul. Wapiennej. 

Z Ośrodkiem tym Ognisko nawiązało silną więź, gdyż zainteresowanie 
muzyką dzieci niepełnosprawnych okazało się bardzo duże. 

Z okazji „Dni Pruszkowa" w dniu 30 maja 1999r. na stadionie miejsco-
wego KS "Znicz", uczniowie Ogniska prezentowali swoje umiejętności w 
duetach akordeonowych i solo na syntyzatorze. 

W roku szkolnym 1997/98 z uwagi na małą liczbę uczniów zawieszona 
zostałą działalność Ogniska w Ursusie i Malichach, a w 1999 roku także fi-
lii Żbików. 

W tym czasie łączny stan uczniów Ogniska utrzymuje się na poziomie 
ok.90 uczniów rocznie. 

W kolejnych latach organizowane są koncerty i popisy uczniów m.in. 
w Klubie ABC, na spotkaniu wielkanocnym dla Światowego Związku Żoł-
nierzy VII Obwodu „Obroża" Armii Krajowej 23 marca 2002 r. oraz w Do-
mu Spokojnej Starości w Pruszkowie. Imprezy te życzliwie były przyjmo-
wane przez widzów. 

W zawiązku z uciążliwymi warunkami i brakiem perspektywy ulokowa-
nia Ogniska i Szkoły w tzw. "pałacyku przy Porcelicie", Zarząd PTM wystą-
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pił do ówczesnego Prezydenta Miasta o przekazanie na potrzeby eduka-
cji muzycznej niszczejącego budynku, byłej kotłowni przy ul. Krasze-
wskiego. 

Przychylna wstępna opinia spowodowała, że przy współpracy prezesa 
PTM dr arch. Andrzeja Otto i mgr inż.arch. Andrzeja Matrzaka oraz współ-
pracy kilku dyplomantów Technikum Budowlanego w tymże 1996 r. (Jubi-
leuszu 50-lecia PTM), dokonano inwentaryzacji techniczno-budowlanej i 
opracowano dokumentację programowo-przestrzenną obiektu, zabezpie-
czając dla potrzeb Urzędu Miasta i Towarzystwa salę wielofunkcyjną z 
niezbędnym zapleczem, pozostawiając istniejący w podziemiu węzeł cie-
plny dla osiedla „ZOR". 

Przedstawiona Zarządowi Miasta koncepcja zyskała jego pozytywną 
ocenę. W ślad za tym władze nie podjęły oczekiwanej decyzji dotyczącej 
kontynuacji prac dokumentacyjnych - według przekazanych informacji, z 
powodu braku środków budżetowych, pomimo uprzednio danej obietnicy 
utworzenia fundacji wspierającej materialnie tę inicjatywę. 

W tej sytuacji Prezes PTM zwrócił się o pomoc do ówczesnego Mini-
stra Kultury i Sztuki pana Podkańskiego. Minister przyrzekł pomoc finan-
sową pod warunkiem przedstawienia mu uchwały Rady Miasta o przeka-
zaniu obiektu i terenu Towarzystwu lub Ognisku. 

Sprawa, niestety, pozostała do dziś bez echa. 
Zarząd PTM pokłada teraz nadzieję w Zarządzie Miasta z panem Ja-

nem Starzyńskim na czele, który przyczynił się m.in. do wybudowania 
szkoły przy ul. Topolowej, i ośrodka pływackiego sportowo - rekreacyjne-
go "Kapry". Czekamy obecnie na zainteresowanie się kulturą. 

Pisząc te słowa głęboko w to wierzymy, że 60-lecie PTM będziemy ob-
chodzić w uratowanym od zagłady budynku i wspólnie śpiewać na cześć 
miasta i jego władz radosne „Gaudeamus". 

Wejście do UE bez kultury - to samobójstwo całej polskiej społeczno-
ści prowadzące do utraty tożsamości. 

4. Ognisko dzisiaj i perspektywa jego przyszłości. 
Obecnie, poza główną siedzibą Ogniska w Pruszkowie, prowadzone 

są już tylko dwie filie w Piastowie i Komorowie. 
Dzieci i młodzież pobierają naukę w klasie fortepianu, akordeonu, syn-

tyzatora, gitary klasycznej i elektrycznej oraz perkusji. 
Niestety warunki uniemożliwiają prowadzenie zajęć z teorii i historii 

muzyki. 
Lekcje muzyki w Ognisku odbywają się systemem lekcji indywidual-

nych (2x1 godz. w tygodniu) w siedmioletnim cyklu nauczania. 
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Wyniki nauczania sprawdzane są poprzez organizowanie egzaminów 
półrocznych i rocznych. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzy-
mują świadectwa ukończenia nauki. 

Stan uczniów ogółem w roku szkolnym 2002/2003 wynosi 84 osoby. 
Kadra pedagogiczna Ogniska Muzycznego składa się z pięciu na-

uczycieli z wykształceniem średnim pedagogicznym o kierunku muzycz-
nym. 

Itak: 
Dyrektor - Zdzisław Cegielski - nauczyciel gry na akordeonie, fortepia-

nie i syntyzatorze -14 uczniów, 
Joanna Urbańska - nauczyciel gry na fortepianie i syntyzatorze - 23 

uczniów, 
Janina Kędracka - nauczyciel gry na fortepianie i syntyzatorze - 28 

uczniów, 
Andrzej Kakietek- nauczyciel gry na fortepianie, syntyzatorze i perkusji 

- 5 uczniów, 
Bogusław Roszczyk - nauczyciel gry na gitarze klasycznej i elektrycz-

nej - 1 4 uczniów. 
Pracę dyrektora i pedagogów wspomagają: od strony administracyj-

no-gospodarczej - Maria Zamaria, a od strony finansowej Maria Wójci-
cka. 

Do tradycji Ogniska należy organizowanie dwóch koncertów (popisy 
uczniów) dla rodziców, członków Towarzystwa Muzycznego oraz zapro-
szonych gości, a ponadto okolicznościowe występy muzyczne dla róż-
nych instytucji. 

Szczegółowy program nauczania zawarty jest w Statucie Ogniska z 
dnia 3.03.1998 r. zatwierdzonym przez Centrum Edukacji Artystycznej w 
Warszawie ul. Mazowiecka 11. 

Opiekę nad Ogniskiem ze strony PTM sprawuje wiceprezes Jerzy Sta-
roń, który jednocześnie hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
zawodu oraz uczestniczy w corocznych egzaminach uczniów i w miarę 
potrzeby zastępuje dyrektora. 

Od 1.09.1953 r, ponad 3300 uczniów otrzymało dyplom ukończenia 
Ogniska. Niektórzy kontynuowali naukę w szkołach muzycznych, a nastę-
pnie wykorzystując swoje umiejętności, pracowali na rzecz działalności 
kulturalno-muzycznej w domach kultury, zespołach muzycznych itp. 

Dyrekcja Ogniska Muzycznego dostrzega istniejące braki i koniecz-
ność dalszego rozwoju placówki szczególnie w zakresie: prowadzenia za-
jęć z teorii i historii muzyki, stworzenia zespołu muzycznego, chóru a tak-
że powstania nowych klas instrumentalnych - lutniczych i dętych. 
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W zamierzeniach PTM i Ogniska jest otwarcie w przyszłości studium 
muzycznego, obejmującego naukę gry bez względu na wiek wszystkich 
zainteresowanych, uzdolnionych muzycznie. 

Na szczególne uznanie zasługują obecne władze miasta pod prze-
wodnictwem prezydenta Jana Starzyńskiego, które dostrzegają problemy 
w zakresie krzewienia kultury muzycznej w naszej społeczności pruszko-
wskiej, wspierając moralnie i materialnie nasze inicjatywy w tym zakresie, 
uczestnicząc także w organizowanych przez PTM uroczystościach i kon-
certach poświęconych znanym wybitnym muzykom i ich dziełom. 

Atmosfera i zrozumienie władz oraz wspieranie społecznych działań 
wyzwala zapał i chęć do dalszych wysiłków, co jest odczuwalne w opinii 
członków PTM. 

Przy okazji tak niecodziennego święta, jakim jest półwiecze istnienia i 
stałej, mozolnej pracy edukacyjnej Ogniska, nie można zapomnieć o 
tych, którzy przez minione 50 lat inspirowali jego działalność, zabiegając 
przy tym nieustannie o zapewnienie warunków materialnych i lokalowych. 

Do grupy tej należy zaliczyć pierwszych trzech prezesów Towarzy-
stwa, poświęcili oni wiele lat swego życia na działalność kulturalną. 

Pierwszym z nich był mecenas Jan Świderski z Małżonką - Wandą, po-
mysłodawca i twórca PTM w 1946 roku. 

Za czasów prezesury dr Ryszarda Krygiera (1948-61), i z jego inicjaty-
wy w 1953 roku powstaje „Społeczne Ognisko Muzyczne" - pierwsza w 
Pruszkowie placówka szkolnictwa artystycznego, działająca do dnia dzi-
siejszego. 

W 1983 roku otrzymał on tytuł Honorowego Członka PTM - zmarł 
16.09.1995 roku. 

Inżynier Ryszard Sterlus funkcję prezesa Towarzystwa sprawował w 
latach 1961 -77. Należy podkreślić jego pełne zaangażowanie i odpowie-
dzialność za przyjęte na siebie obowiązki. Podczas jego kadencji Ogni-
sko borykało się z dużymi trudnościami materialnymi i lokalowymi. 

Pozyskał on do współpracy dość znaczną grupę osób, zainteresowa-
nych rozwojem edukacji muzycznej i działalności koncertowej - zmarł w 
1988 r. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje obecny prezes dr inż. architekt 
Andrzej Otto sprawujący swą funkcję od 1977 roku (od 1967 wiceprezes). 

Jest on „duszą" i „mechanizmem napędowym" Towarzystwa Muzycz-
nego oraz głównym inicjatorem większości pomysłów i działań w sferze 
kultury muzycznej PTM. 

Za jego prezesury nastąpiło otwarcie w Pruszkowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia, utworzenie Estrady Kameralnej PTM, organizowane były Prusz-
kowskie Spotkania Muzyczne oraz szereg innych imprez artystycznych. 
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Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wytrwałości, pomimo trudnych chwil 
związanych najpierw z niepokojami społeczno-politycznymi, utrzymał on 
ciągłość pracy Ogniska Muzycznego, mając poparcie kolejnych Zarzą-
dów. 

Z jego inicjatywy kolejne trzy siedziby PTM i Ogniska Muzycznego 
oraz Szkoły były adaptowane do warunków umożliwiających ich działal-
ność. 

Ostatnia z inicjatyw z roku 1996 dotyczy przejęcia i zaadaptowania bu-
dynku nieczynnej od wielu lat kotłowni na osiedlu przy ul. Kraszewskiego. 

W czynie społecznym, wspólnie z architektem Andrzejem Matrzakiem 
opracowali koncepcję projektowo-przestrzenną zagospodarowania obie-
ktu oraz pod ich nadzorem wykonana została przez dyplomantów Techni-
kum Budowlanego inwentaryzacja budynku i przyległego terenu. 

Budynek ten po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjno - moderni-
zacyjnych służyłby działalności kulturalnej i samorządowej. 

Budynek według założeń ma być siedzibą Pruszkowskiego Towarzy-
stwa Muzycznego, Ogniska i planowanego Studium Muzycznego, a wie-
lofunkcyjna sala koncertowa ma służyć Estradzie Kameralnej dla organi-
zowania prób chóru, koncertów dla melomanów Pruszkowa. 

W sali tej mogłyby odbywać się sesje Rady Miejskiej a także wiele 
okolicznościowych uroczystości. 

Pomimo zainteresowania tą inicjatywą władz miasta, brak stosownych 
decyzji finansowych uniemożliwia realizację tego pomysłu. 

Pomimo braku odpowiedniego lokalu niezbędnego na zebrania zarzą-
du, Ognisko realizuje swój statutowy cel, a jego dorobek jest efektem 
zbiorowego wysiłku jego pracowników tj. dyrekcji, pracowników pedago-
gicznych i administracyjnych oraz członków Zarządu PTM, nieustannie 
wspierających pracę Ogniska. 

Działalność tę wspierają również rodzice zainteresowani nauką gry 
swoich dzieci, którym Ognisko daje możliwość wyboru samorealizacji w 
kierunku muzycznym i zagospodarowaniu swojego wolnego czasu w 
sposób rozwijający intelektualnie. 

Należy żywić nadzieję, że te dzieci będą przyszłością społeczności 
miejskiej, popularyzatorami muzyki, muzykami-artystami i kompozytorami, 
czego każdy pruszkowski meloman z pewnością życzy Ognisku, Miastu i 
sobie przynajmniej na następne 50 lat. 
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I 'ol. 25 Prezes P T M Andrze j Otto odbiera medal pamiątkowy za zasługi dla ktillury 
na Mazowszu od Prezesa Mazowieckiego Towc|arzyst«a Kultury Zygfryda Kckosza 

Fol. 26 Pan Andrzej Ol to podczas powitania uczestników koncertu Estrady Kamera lne j 
w Pałacu Ślubów z udziałem władz Miasta 
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Dyrektorzy Ogniska Muzycznego 

1. Edward Wejsis 1953 -1954 
2. Stanisław Czachowski 1954 -1964 
3. Ireneusz Kowalski 1964 -1968 
4. Helena Stolarska 1968 -1969 
5. Stanisław Jarczewski 1969 -1975 
6. Małgorzata Kulicka 1975- 1979 
7. Paweł Piskorz 1980 -1981 *) 
8. Zdzisław Cegielski 1981- " ) 

*) - kierownik 
**) - kierownik ,a od 1988 - dyrektor 
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DYPLOM 
dla 

SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO 
tf PRUSZKOWIE 

z okazji 40 - I e c i a 
za całokształt działalności w zakresie kształcenia dzieci i 

m łodz ieży oraz upowszechniania kultury muzycznej 

P R E Z Y D E N T 
Miasta Pruszkowa 

K mgr Jeny Sierak 

Pruszków, dn. 28.05 1994r. 

PRZEWQDNICZĄCY/ 
Rady; Miejskiej 

Stefa» Rybarczyk 
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PruaztaW dr » « i996 09 2 « 

Pan 

ZDZISŁAW CEGIELSKI 

Z okazji 50-łccla lTus/kowsktf|(o Towarzystwa 

Muzycznego składam Panu wyrazy uznania ł %trdt*xr* 

podziękowania a\ całokształt działalności spolrcznr j w 

dzłoddndc upowB%chnlania kultury m u m m e j . 

Ucaę. te nadal *wo)ą Wied«* i umiejętnościami służyć 

Pan b*rdjde mieszkańcom iw&zefto miasta. tak aby muzyka 

lowantywyh nam na co <kłcń. 

Życzę Panu dalszych ¡«ukccłów w pracy społecznej 

oraz pomy*łno*r1 w żjrrtu o*ołx* łym. 
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r t m 
P R U l I K O W I N I i 
T O W A R Z Y f T W O 

M U Z Y U M f 
I M . P A O I R I W f H l i C O 

ODZNACZONE ME D A L B i KOMISJI K I K K A C U NARODOWEJ 

NA SWOJE 50*LECIE 
W Y R Ó Ż N I A 

(Parni 
Zdzis&wa 

DYPLOMEM 
HONOROWYM 

W UZNANI t' ZASŁUG DLA PTM 
ORAZ UDZIAŁt ' W ROZWOJU 

KULTURY MUZYCZNEJ PRUSZKOWA 

PRUSZKÓW IW6 H. 
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