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Pruszkowianin -
ordynariuszem 

warszawsko - praskim n r i 

Nasze miasto może poszczycić się wielo-
ma wspaniałymi ludźmi, którzy zapisali się 
grubymi zgłoskami na polu literatury, czy 
nauki polskiej - wielu naszych mieszkań-
ców walczyło, cierpiało i ginęło w obronie 
Ojczyzny 

Wśród znanych Pruszkowiaków po-
czytne miejsce zajmuje arcybiskup Henryk 
Hoser. 

Trzej bracia Hoserowie przybyli do Polski z Czech w 1848 r i osie-
dlili się w Warszawie - założyli firmę ogrodniczą „Bracia Hoser" 

Potomek jednego z braci - Piotr - zakupił w Żbikowie w 1896 
roku dwa gospodarstwa, w których stworzył ośrodek hodowli 
krzewów i roślin ozdobnych. 

Wraz z braćmi założył cegielnię i fabrykę pilników. 
Cała rodzina - to społecznicy, oddani krajowi, kościołowi i lu-

dziom. 
Gdy zaczęto budowę nowego kościoła na Żbikowie, ofiarowali 

cegłę na jego budowę i ufundowali witraże, które zostały znisz-
czone w 1914 roku, w czasie działań wojennych. 

Mogłabym wymieniać jeszcze wiele zasług tej zacnej rodziny, 
pragnę jednak napisać o księdzu arcybiskupie Henryku. 

Urodził się 27 lipca 1942 roku w Warszawie, a wychowywał 
w Pruszkowie, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie. W roku 1966 uzyskał dyplom 
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z medycyny i objął stanowisko asystenta na Akademii Medycznej 
w Warszawie. 

W roku 1968 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego (Księża Pallotyni). Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 
1974. W latach 1975-1995 poświęcił się pracy misyjnej w Rwan-
dzie. Wiele lat był przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego, a także przewodniczącym Konferencji Wyższych 
Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Konse-
krowanego w Rwandzie. Założył Ośrodek Medyczno-Socjalnyoraz 
Centrum Formacji Rodzinnej. Pełnił funkcję sekretarza Komisji 
Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następnie Komisji Episkopatu 
ds. Rodziny. Był także Przewodniczącym Związku Stowarzyszenia 
Ośrodków Medycznych w Kigali, kierował centrum monitoringu 
epidemii AIDS i programem opieki psycho-medycznej i socjalnej 
chorych na AIDS. 

Po wojnie domowej w Rwandzie Ojciec Św. mianował go wi-
zytatorem apostolskim w tym kraju, zniszczonym w czasie wojny 
domowej. 

W latach 1996 - 2003 pełnił funkcję przełożonego Regii Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji, był równocześnie 
członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych 
Zakonnych we Francji. 22 stycznia Ojciec św. Jan Paweł II miano-
wał go arcybiskupem i sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł 
Misyjnych. 

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Henryka 
Hosera biskupem warszawsko-praskim. Uroczysty ingres nowego 
ordynariusza odbył się 28 czerwca 2008 r. 

Dewizą mieszkańca naszego miasta jest „Maior est Deus" -
Bóg jest większy. 

Życzymy arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi Błogosławień-
stwa Bożego w wypełnianiu swych obowiązków związanych z tak 
zaszczytną funkcją. 
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W roku szkolnym 2007/2008 zorganizowany został konkurs w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Edukacyjnego „Opowiem Ci o wolnej Polsce". Patronat 
nad projektem objęły: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warsza-
wskiego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Czterysta szkół brało udział w programie, a tylko trzydzieści zostało zapro-
szonych do prezentacji projektu. Możemy być dumni, ponieważ aż trzy 
szkoły - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących oraz Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewsk-
iego otrzymały wyróżnienia i miały przyjemność zaprezentowania swojej pracy 
na spotkaniu w IPN. 

Małgorzata Włodek 
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 
i w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Losy żołnierzy Armii Krajowej 
w czasie II wojny światowej i po wojnie 

w ramach projektu edukacyjnego 
„Opowiem Ci o wolnej Polsce" 

Celem programu było przybliżenie młodym ludziom wydarzeń 
związanych z najnowszą historią Polski lat 1939-1989 oraz pokaza-
nie, w jaki sposób na przestrzeni pięćdziesięciu lat kształtowało się 
społeczeństwo obywatelskie. 

Źródłem wiedzy o przeszłości miały być losy ludzi związa-
nych z działaniami na rzecz wolnej Polski. W toku prac okazało 
się, że nasi świadkowie historii, to ludzie związani z działalnością 
w strukturach Armii Krajowej. Świadkami historii, z którymi uda-
ło nam się przeprowadzić rozmowę o ich walce na rzecz wolnej 
Polski byli dwaj mieszkańcy Nowej Wsi - Zdzisław Michalski 
i Wojciech Cygański oraz Leonard Lenard, dziadek Małgosi 
Lenard, uczennicy kl. V b, a także Marianna Janowska- mieszkan-
ka Warszawy, prababcia Pauli Ganc, uczennicy kl.V b. 

Uczennicami, które poświęciły swój wolny czas na przeprowa-
dzenie wywiadów ze świadkami historii były: Małgosia Lenard, 
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