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Kronika wydarzeń kulturalnych 

Pruszków, jak sięgnę pamięcią, był sypialnią Warszawy - tak się zwyk-
ło mówić o małym miasteczku, położonym nad Utratą. 

Miało ono jednak swą historię, sięgającą średniowiecza - parafia Żbi-
kowska jest starsza od najstarszej parafii w Warszawie. 

To w naszym mieście Aleksander Kamiński organizował harcerstwo i 
zdobywał doświadczenie pedagogiczne. Tutaj działały fabryki, których 
wyroby były znane na świecie. Nasze miasto posiadało swoją bibliotekę, 
swoją prasę, ludzi, którzy poświęcali się pracy w kulturze, tutaj powstały 
dwie szkoły średnie już w 1921 roku. 

Obecnie charakter miasta zmienił się, tradycje jednak pozostały. Wiele 
instytucji i organizacji dba o rozwój kultury, o rozwój czytelnictwa. Może-
my usłyszeć muzykę i śpiew w wykonaniu dobrych artystów. 

Koncerty organizowane są przez Pruszkowskie Towarzystwo Muzycz-
ne i przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa obok swej naukowej działalności 
prowadzi wspaniałą działalność kulturalną organizując koncerty. Dzięki 
sponsorom możemy w Pruszkowie usłyszeć znane zespoły, pianistów i 
śpiewaków. 

Towarzystwo Muzyczne zorganizowało osiem koncertów, w listopa-
dzie z okazji święta niepodległości odbył się koncert chóru Polonia. Usły-
szeliśmy w wykonaniu chóru pieśni patriotyczne - komentarz, przygoto-
wany przez pana Zygfryda Rekosza przybliżył nam działalność chóru, a 
także wydarzenia historyczne, związane z wykonywanymi pieśniami. 

Chór Polonia uświetnił mszę świętą za Ojczyznę, którą odprawił pro-
boszcz parafii p.w. św. Edwarda. 

Wszystkie koncerty organizowane przez PTM sponsorowane są przez 
miasto. 

* * * 

Dużą rolę w życiu kulturalnym odgrywają domy kultury - należy wymienić 
Miejski Ośrodek Kultury prowadzony przez panią Ewę Sowę, Spółdzielczy 
Dom Kultury, w którym funkcję dyrektora pełni pani Izabela Królikowska i 
Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie dyrektorem jest pani Danuta Parys. 
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MOK zorganizował trzy wystawy: pierwsza nosiła tytuł: „Młodzi - strażni-
kami piękna i dobra" na niej swe prace przedstawili uczniowie gimn. Nr 4 im 
Jana Pawła II, druga to wernisaż wystawy fotograficznej inaugurujący cykl 
"Kultury Świata". Autor wystawy pan Bogumił Rzucidło zaprezentował zdjęcia 
z Laosu, Kambodży, Wietnamu i Sri Lanki. Trzecia, ostatnia w tym roku to 
Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej „Talent - Pasja - Intuicja". 

Pani dyrektor kontynuuje prezentację historii i kultury krajów należą-
cych do Unii Europejskiej. W październiku odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Irlandii. Na wieczorze poświęconym kulturze tego kraju był 
obecny attache kulturalny Ambasady Irlandii w Polsce pan Conleth Brady 
i były ambasador Polski w Irlandii, poeta, Ernest Bryll. Goście przybliżyli 
nam historię, muzykę i tańce irlandzkie. 

Wieczór ten połączony był z inauguracją Roku Kulturalnego 
2004/2005. Prezydent Pruszkowa pan Jan Starzyński wręczył dwóm oso-
bom, zasłużonym dla kultury w Pruszkowie, nagrody. W swym wystąpie-
niu powiedział, że w naszym mieście wiele osób zasługuje na wyróżnie-
nie, ale dostępne fundusze nie pozwalają nagrodzić wszystkich. W tym 
roku otrzymali nagrodę: kustosz Muzeum Starożytnego Hutnictwa, pani 
Ewa Rytter i pracownik MOK pan Jacek Janasik. 

W grudniu MOK zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w 
konkursie na „Świąteczne Anioły". Konkurs ma na celu upowszechnienie i 
kultywowanie tradycji radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. 

* * * 

Zupełnie inny charakter ma działalność Spółdzielczego Domu Kultury. 
Pani Iza Królikowska wynajmuje swoje pomieszczenia na imprezy, a jest 
ich dużo. 

Tutaj możemy usłyszeć koncerty uczniów szkoły muzycznej im. W. Lu-
tosławskiego. 

Młodzież uczęszczająca do szkoły uczy się gry na różnych instrumen-
tach. Prof. Halina Muszalska Puto prowadzi chór. 

We wrześniu, październiku, listopadzie odbyły się trzy wernisaże. Pier-
wsza wystawa obejmowała prace dorosłych, którzy tworzą w "Klubie Sztu-
ka". Ich amatorska działalność obejmuje pracę w warsztacie, w plene-
rach. Pracownię prowadzi Alina Dorota Krawczyk. 

Wernisaż swych prac przygotowała pani Dorota Witkowska Weiss. 
Jest ona absolwentką wydziału konserwacji warszawskiej ASP. 

Ostatni tegoroczny wernisaż Anety Szewczyk, która ukończyła szkołę 
o profilu rzemiosł artystycznych - jubilerstwo, poświęcony był jednak ma-
larstwu. 

W gościnnych progach domu kultury Ars Polonia zorganizowała kier-
masz książek i wystawę UNICEF, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wykład o przemocy w rodzinie, alkoholizmie, narkomanii. 
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* * * 

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego i 
pełni rolę centrum edukacji kulturalnej. Swoim zasięgiem obejmuje teren 
miasta i powiatu pruszkowskiego. 

Wszystkie koła i sekcje MDK pracują według autorskich programów 
opracowanych przez instruktorów (nauczycieli z przygotowaniem peda-
gogicznym).Programy te są modyfikowane w trakcie pracy w zależności 
od potrzeb, możliwości oczekiwań uczestników. 

W obecnym roku szkolnym działają w naszej placówce następujące 
sekcje: 

1. Artystyczne Ognisko Opiekuńcze dla 5-ciolatków, 
2. Język angielski (nauka, konsultacje, konwersacje). 
3. Informatyka, 
4. Plastyka. 
5. Rzeźba, 
6. Zajęcia taneczne, 
7. Rytmika. 
Należy podkreślić, iż w MDK pracuje bardzo nieliczna grupa instrukto-

rów ( 2 osoby na pełnym etacie -w tym dyrektor placówki) 3 osoby w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela. 

Rada Rodziców przy MDK przejęła na siebie obowiązki finansowania 
sekcji rytmiki, rzeźby i zajęć tanecznych, dzięki temu przy tak niewielkiej 
ilości zatrudnienia możliwe jest prowadzenie zajęć dodatkowych. 

Instruktorzy MDK pracują bardzo ofiarnie pomimo trudnej sytuacji fi-
nansowej placówki. Młodzież uzdolniona plastycznie zdobywa wiele cen-
nych nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Pracownia plastyczna to pracownia o dużych tradycjach i zasługach. 
Placówka nasza w 2001 r. zajęła VI miejsce w rankingu pracowni pla-

stycznych w skali całego kraju. Pani Alina Dorada Krawczyk zajęła rów-
nież VI miejsce w Polsce w kategorii najlepszy nauczyciel plastyki. 

Godnym podkreślenia faktem jest dofinansowanie rozbudowy pracow-
ni informatycznej przez Fundację d/a Polski. Dzięki temu rozszerzyliśmy 
działania edukacyjne również w innych zespołach (język angielski, grafi-
ka komputerowa). 

Szereg zajęć w MDK to zajęcia dodatkowe (poza statutowe): 
1. Zbiórki Szczepu Harcerskich Drużyn Rzek i Jezior „HAŃCZA", 
2. Zajęcia gimnastyczne dla pań, 
3. Szkoła rodzenia prowadzona przez położne i lekarzy z Powiatowe-

go Szpitala "Wrzesin" w Pruszkowie, 
4. Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i 

Liceum im. T. Zana, 
5. Redakcja Przeglądu Pruszkowskiego, 
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6. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, 
7. Świetlica Środowiskowa Pruszkowskich Ochotniczych Hufców Pracy, 
8. Klub Młodzieżowy prowadzący zajęcia profilaktyczno -integracyjne 

(pod kierunkiem PST „Wictoria"), 
9. Szkolenia prowadzone przez PCPR i Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną, 
10. Współpraca ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, 
11. Pruszkowskie Towarzystwo Trzeźwościowe „Wictoria" -spotkania 

w klubie ABC. 
Oczywistym jest fakt, że MDK przede wszystkim organizuje zajęcia, prze-

glądy, konkursy dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta i powiatu. 
MDK prowadzi działalność według zatwierdzonego przez Kuratorium 

Oświaty w Warszawie Programu wychowawczego Młodzieżowego Domu 
Kultury. 

Dodatkowo latem MDK organizuje akcję „Lato w mieście" dla grupy 
ok. 30 dzieci. 

Młodzieżowy Dom Kultury na stałe pozyskuje środki finansowe wynaj-
mując pomieszczenia Szkole Muzycznej, Bibliotece, Kościołowi Zielono-
świątkowemu, Adwentystom Dnia Siódmego, lub okresowo na kiermasze, 
pokazy, konferencje, przyjęcia itp. 

Ze środków tych płacone są bieżące rachunki za utrzymanie obiektu. 
Bez Rady Rodziców finansującej drobne remonty, zakup środków czy-

stości, zakup artykułów biurowych działalność placówki byłaby niemożliwa. 
Placówka pozyskuje środki finansowe od władz samorządowych, in-

stytucji, fundacji, stowarzyszeń. 
* * * 

Miłą uroczystością były obchody dwudziestej rocznicy powstania To-
warzystwa Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum 
im. Tomasza Zana. Na spotkanie przybyła starosta Powiatu Pruszko-
wskiego pani Elżbieta Smolińska i przewodnicząca Rady Powiatu pani 
Maria Kwasiborska Sybilska (absolwentka Zana), wiceprezydent Pruszko-
wa pan Andrzej Królikowski z małżonką. 

Obecni uczniowie naszej szkoły odśpiewali hymn Zaniaków. Nie obyło 
się bez odśpiewania hymnu wagarowiczów, powstałego po sławnych wa-
garach, w których wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Słowa tej pio-
senki napisał kol. Włodek Lewiński. 

W części artystycznej wystąpiły kol. kol. Urszula Pluta - Blaszyńska i 
Elżbieta Marciniak Kuszakiewicz, wiersze deklamował kol. Andrzej 
Kurc. Z gościnnym występem przyjechała uczennica Akademii Muzycz-
nej z Warszawy, Koreanka pani Kim Hyun Jin, która pięknym sopranem 
zaśpiewała pieśni Rachmaninowa i Pucciniego. 
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Na spotkaniu przemawiała prezes Towarzystwa kol. Barbara Łosiewicz 
- Ratyńska i Irena Szymańska Horban. Za podtrzymywanie tradycji naszej 
szkoły podziękowała przewodnicząca Rady Powiatu. 

* * * 

Na uwagę zasługuje szczególnie działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Tworek - Amici di Tworki. Sprawozdanie z tej działalności autorstwa pani 
dr Marii Pałubowej umieszczamy w całości. 

Drugie półrocze 2004 roku Towarzystwo „Amici di Tworki" razem ze Szpi-
talem Tworkowskim rozpoczęło kolejną, bo już XII Spartakiadą o puchar Pre-
zydenta Miasta Pruszkowa, która odbyła się na terenie parku tworkowskiego 
i w obiektach Klubu Pacjenta w dniach 3 i 4 czerwca. W zmaganiach sporto-
wych wzięło udział około 200 podopiecznych z różnych ośrodków psychia-
trycznych z terenu województwa mazowieckiego pod czujnym i życzliwym 
okiem profesjonalnych sędziów pruszkowskich. 

Puchary, dyplomy, nagrody zbiorowe i indywidualne wręczali Prezy-
dent Pruszkowa, Dyrektor Szpitala, Zarząd Towarzystwa oraz Kierownik 
Klubu Pacjenta. Po zawodach odbyła się część artystyczna w Klubie, dys-
koteka, a także przez 2 dni można było zwiedzać oddziały szpitalne, pra-
cownie i zaopatrzyć się w artystyczne wyroby twórców tworkowskich. 

Jesień to okres wielu „wydarzeń" tworkowskich - stało się to już pewną 
tradycją od 1991 roku, kiedy to obchodzono Jubileusz 100-lecia Szpitala. 
W 2004 roku - w dniach 10-11 września odbyła się XIII Konferencja Szko-
leniowo - Naukowa z cyklu „Psychiatria Środowiskowa", tym razem z wio-
dącym tematem „Lecznictwo i opieka psychiatryczna w regionie". Konfe-
rencja, jak wszystkie dotychczasowe, miała charakter ogólnopolski i mię-
dzynarodowy, objęta była patronatem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
Uczestnikami Konferencji był m. innymi Minister Zdrowia, który przedsta-
wił projekty zmian w reformie Służby Zdrowia ze szczególnym uwzględ-
nieniem psychiatrii. Zespół krakowski zaprezentował pierwszy w Polsce 
program lecznictwa i opieki psychiatrycznej w województwie małopolskim 
zatwierdzony przez Sejmik Małopolski na lata 2004-2008. Poza sesjami 
plenarnymi miały miejsce trzy warsztaty problemowe, podczas których to-
czyła się dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników - psychiatrów, 
psychologów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, przedstawicieli sa-
morządów lokalnych i organizacji pozarządowych. 

Konferencja ta poprzedziła III Ogólnopolski Dzień Solidarności z Oso-
bami Chorymi na Schizofrenię. W obchodach były zaangażowane Towa-
rzystwo „Amici di Tworki" i Szpital Tworkowski. W Warszawie ul. Nowy 
Świat uczestniczyliśmy w wystawach prac chorych, udzieleniu informacji 
w punktach informacyjno - edukacyjnych i rozmowach z dziennikarzami. 
Byliśmy też w Krakowie, gdzie w Muzeum Czartoryskich odbyło się otwar-
cie światowej kolekcji prac chorych psychicznie i artystów z 19 państw pt. 
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„Art Against Stigma". Polskę reprezentował projekt Towarzystwa „Razem 
w Sztuce i Życiu" i prace 5 twórców tworkowskich. 

W październiku z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 
odbyła się wystawa prac twórców tworkowskich i artystów profesjonal-
nych polskich i zagranicznych w Galerii „Zapiecek" na Starym Mieście 
w Warszawie. Wydarzenie to wiązało się z Jubileuszem 10-lecia Towa-
rzystwa - z okazji tej wydany został katalog pt. „Po lewej świata stronie" 
prezentujący wiersze i prace podopiecznych Towarzystwa oraz wykaz 
ważniejszych wystaw organizowanych przez Towarzystwo w Polsce i na 
świecie m. innymi w Paryżu, Nowym Jorku, Brukseli, Madrycie, Hambur-
gu, Dortmundzie, Gandawie, Kopenhadze, Chicago, Lwowie, Wilnie, Jo-
kohamie, Wiedniu. Promocja katalogu odbyła się na spotkaniu z dzienni-
karzami w dniu 30 września w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Podo-
bna prezentacja katalogu i dorobku Towarzystwa planowana jest w dniu 
3 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie. 

Na uwagę zasługuje również stworzenie na terenie Szpitala profesjo-
nalnej Galerii prezentującej twórczość zarówno autorów tworkowskich jak 
i znakomitych malarzy z wielu państw, współpracujących w Towarzy-
stwem w ramach Projektu „Razem w sztuce i życiu". 

W grudniu planowane są liczne spotkania wigilijne - w oddziałach z pra-
cownikami, ale także i z obecnymi i byłymi pacjentami Szpitala, podopiecz-
nymi Towarzystwa i ich rodzinami w Klubie Pacjenta z zachowaniem tradycji 
tego święta i upominkami dla każdego. 

Maria Pałuba - Prezes Towarzystwa 
* * * 

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe od września zor-
ganizowało 6 spotkań. Tematem dwóch był chleb. Pani Felicja Stępień w 
prelekcji „Od ziarna do chleba" przedstawiła historię chleba, jego produ-
kcję i rodzaje mąki, z których możemy piec pieczywo. Wykład pani Felicji 
był przygotowaniem do „Święta Chleba". 

Pani Felicja wraz z dziećmi z Ogniska Socjo-terapeutycznego przy 
szkole im. Józefa Piłsudskiego i harcerzy z hufca „Hańcza" udekorowała 
salę. Pięknie wyglądały suszone zioła, kłosy zbóż, wieniec z traw i kwia-
tów polnych, a wśród nich pieczywo. Niestety, mimo zaproszenia, tylko 3 
piekarzy pruszkowskich przysłało swoje wypieki, a były to piekarnie: „Jarex" 
państwa Połatyńskich, pana Bogdana Podlewskiego i piekarnia „ U Teodo-
ra" państwa Sławińskich. 

Święto chleba zaszczycili swą obecnością Starosta powiatu pruszko-
wskiego pani Elżbieta Smolińska i wiceprezydent Pruszkowa pan Andrzej 
Królikowski. Prezydent przeciął wieniec, zaczynając w ten sposób uroczy-
stość. Ojciec Andrzej Lange, kapelan kaplicy Przemienienia Pańskiego 
odmówił modlitwę z prośbą o chleb. 
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W części artystycznej śpiewała pani Urszula Pluta Błaszyńska - kilka pio-
senek wykonał zespół „Wrzos" - akompaniował pan Michał Sniadowski. 

Wiersze recytowały uczennice szkoły nr 1 - Anetka, Kasia i Natalka, swoje 
wiersze na temat chleba przedstawiła pani Barbara Kępka, a poezje Krasic-
kiego, Norwida i Karola Wojtyły wykonała pani Barbara Ratyńska. 

Dwa następne spotkania poświęciliśmy Powstaniu Warszawskiemu -
Pani por. Janina Kurowska opowiedziała o Wojskowej Służbie Kobiet -
mówiła nie tylko o Powstaniu i organizacji WSK, ale wspominała wiele 
członkiń, ich zasługi i poświęcenie, często śmierć młodych dziewcząt gi-
nących na posterunku. 

Pan Andrzej Kunert, wytrawny badacz naszej najnowszej historii, orga-
nizował wystawę Powstania Warszawskiego w Berlinie. 2 wielkim zain-
teresowaniem wszyscy słuchali o zmianie stosunku społeczeństw w pań-
stwach europejskich do Powstania Warszawskiego. Fakt, że wystawę, 
zorganizowaną przez Polaków odwiedziło parę tysięcy Niemców, w tym 
młodzież, świadczy o zmianie nastroju naszych zachodnich sąsiadów. 

Następny, ciekawy temat przedstawił w PTKN prof. Andrzej Stelma-
chowski - omówił stosunki polsko - ukraińskie i obecną sytuację na Ukrai-
nie. Wykład był bardzo interesujący, tym bardziej, że profesor często by-
wa na Ukrainie i spotyka się tam nie tylko z władzami, ale także ze zwykły-
mi obywatelami. 

W listopadzie spotkaliśmy się z Zygfrydem Rekoszem - Mówił on o Ma-
zowszu - naszej małej Ojczyźnie. Wykład jego świadczy o uczuciu do na-
szego Mazowsz i podziw dla działalności w tej części Polski. 

Inny charakter miało spotkanie zorganizowane przez PTKN, które odbyło 
się w Spółdzielczym Domu Kultury. Był to panel - Parlament Europejski - Ro-
la i zadanie. Głównym organizatorem tego spotkania było Towarzystwo Mo-
kotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czterech prelegentów w bardzo 
ciekawy sposób przedstawiło cele i zadania Unii Europejskiej. 

* * * 

Pruszków przeżył w tym roku kilka ważnych wydarzeń patriotycznych. 
Czternastego sierpnia została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona 
pracownikom elektrowni, którzy 1 sierpnia 1944 roku wyparli z jej murów 
załogę niemiecką przejmując zakład od Niemców. Niestety, z powodu 
braku pomocy z zewnątrz, musieli się wycofać. Konrad Kurc, rozpoznany 
przez Niemca, został aresztowany i zamordowany przez pruszkowskie 
gestapo. 

Tablicę upamiętniającą te zajścia umieszczono na murze elektrowni w 
1946 roku. Jednak dopiero teraz można było uzupełnić jej treść. Nową 
tablicę ufundowało miasto, Zakład Energetyczny Warszawa - teren i Ele-
ktrociepłownia Pruszków. Projekt wykonała pani architekt inż. Maria Ja-
śmian, zrealizowała firma budowlana „EUGENE". 
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Całą uroczystość prowadził Andrzej, syn zamordowanego Konrada 
Kurca. Na uroczystości było wiele osobistości, przemawiał pan Stefan Po-
larczyk, uczestnik tamtych wydarzeń. 

* * * 

9 października to dzień, w którym zakończono uroczystości obchodów 
60 rocznicy Powstania Warszawskiego. 9 października odbyła się uroczy-
stość na terenie Durchgangslager (Dulag 121). Obóz ten był miejscem 
tragicznego epilogu Powstania Warszawskiego. Tutaj, w antyhumanitar-
nych warunkach przebywali wypędzeni z Warszawy jej mieszkańcy. 

Na uroczystości obecni byli: przedstawiciel Prezydenta RP, przedsta-
wiciel Prezydenta Warszawy, kombatanci i wiele osób, które przebywały 
w obozie jak i jego personel. 

Mszę świętą odprawił i wygłosił homilię Jego Ekscelencja biskup Ma-
rian Duś w asyście Dziekana księdza Józefa Podstawki i Proboszcza pa-
rafii Żbikowskiej księdza Józefa Tchórza. 

Gości przywitał prezydent Pruszkowa pan Jan Starzyński, w imieniu 
powiatu przemówiła starosta powiatu pruszkowskiego pani Elżbieta Smo-
lińska, a w imieniu kombatantów prof. dr Andrzej Stelmachowski (profe-
sor mieszkał w czasie okupacji w Pruszkowie, tu otrzymał świadectwo 
dojrzałości, tu działał w Armii Krajowej). 

W czasie mszy św. grała orkiestra filharmonii im. Romualda Traugutta. 
W jej wykonaniu po mszy Św. i po złożeniu kwiatów przed pomnikiem wy-
słuchaliśmy koncertu pieśni powstańczych. 

Obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego pozostaną nam dłu-
go w pamięci - piękne słowa, które usłyszeliśmy z ust księdza biskupa i 
pozostałych przemawiających, wspaniała oprawa muzyczna podkreśliły 
podniosły nastrój tej uroczystości. 

* * * 

4 listopada mieliśmy w naszym mieście niecodzienną uroczystość -
odsłonięcie pomnika naszego rodaka Ojca świętego Jana Pawła II. 

Komitet Budowy Pomnika został powołany w 1998. W skład Komitetu 
wchodzili: ks. dziekan Józef Podstawka, Edward Besiński, Jerzy Bienasz, 
Jerzy Blancard, Stanisław Boczyński, Stanisław Bystrzycki, Jan Czelej, 
Krzysztof Drabarek, Irena Godycka, Antoni Heda, Irena Horban, Henryk 
Jamroz, Eugenia Janczelewska, Adam Janczewski, Jerzy Kaliński, Włady-
sław Kącki, Euzebiusz Kiełkiewicz, Zdzisław Kowalczyk, Andrzej Kurc, 
Stanisław Lipski, Aniela Łukaszewicz, Andrzej Matrzak, Ryszard Matrzak, 
Józef Matusiak, Kazimierz Mazur, Józef Moczuło (przewodniczący), Wi-
told Pacocha, Witold Rutkiewicz, Jan Sadowski, Ryszard Tlołka, Andrzej 
Warabieda, Włodzimierz Wojkowski i Józef Wolski, jako eksperta włączyli-
śmy pana Andrzeja Otto. 
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Większość członków Komitetu wiele godzin poświęciła na zbieranie 
pieniędzy do puszek i sprzedaży cegiełek. 

Same składki nie starczyłyby na budowę tego okazałego pomnika - wła-
dze miasta chętnie podjęły współpracę z Komitetem i pomogły finansowo, by-
śmy mogli zrealizować nasze plany. Pragnę tu zaznaczyć, że Komitet Obywa-
telski miasta Pruszkowa ofiarował na budowę pomnika pięć tysięcy zł. 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika zebrał 46.678,40 zł. Urząd Miej-
ski w Pruszkowie poparł inicjatywę mieszkańców i dołożył 133.118,20 zł. 
by nasz papież był wśród nas. 

Autorem projektu jest Stanisław Kurkiewicz, a wykonawcą odlewu -
"Metalodlew" S.A. Kraków. 

Pomnik waży 1.200 kg, a jego wysokość wynosi 3,50 m. (bez cokołu). 
Pragnęliśmy, by Jan Paweł II, który wprowadził nas w trzecie tysiącle-

cie, błogosławił naszemu miastu. 
Na uroczystość przyjechał Jego Ekscelencja Biskup Marian Duś, który 

w asyście wielu księży celebrował Mszę świętą. 
Przed Mszą deklamowała wiersze Jana Pawła II młodzież z gimnazjum 

Jego imienia. W czasie mszy grała orkiestra Quo Vadis dyrygował Jan Pi-
larski. Po mszy świętej nastąpiło odsłonięcie pomnika. 

Wszyscy, którzy przyczyniliśmy się do tego, że nasz rodak spogląda z 
cokołu na nasze miasto, możemy być dumni. To nie jest tylko zasługą Ko-
mitetu Budowy czy władz miasta - to przecież ofiarność naszego społe-
czeństwa pozwoliła zrealizować nasze marzenia. 

* * * 

11 listopada - rocznicę odzyskania niepodległości obchodziło nasze 
miasto dzięki starostwu. Msza święta za Ojczyznę i patriotyczna homilia 
wygłoszona przez księdza Dziekana Józefa Podstawkę zaczęła uroczy-
stości Na mszy świętej grała orkiestra Quo Vadis pod batutą pana Jana 
Pilarskiego, w wykonaniu której wysłuchaliśmy koncertu przed kościołem 
po przemówieniu pani Starosty. 

Po koncercie poczty sztandarowe, kombatanci, goście i ludność Prusz-
kowa zostali przewiezieni do kopca Kościuszki i Tablicy POW. Tam władza 
powiatu, miasta, organizacje kombatanckie i społeczne złożyły kwiaty. 

W ten dzień miasto było ubrane flagami biało - czerwonymi - szkoda, 
że niewiele mieszkańców domów czuje potrzebę udekorowania swoich 
balkonów flagami narodowymi. 

Dzień przed świętami niepodległości odbył się w Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa koncert pieśni legionowych. 
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