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Spotkania w PTK-N

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe mimo trud-
ności lokalowych, nie rezygnuje ze spotkań, na których uczestnicy 
nie tylko mogą dowiedzieć się o wielu ciekawych rzeczach z róż-
nych dziedzin, ale przeżyć wzruszenie na pięknych wieczorach 
poetyckich. W tym roku aktor pan Stanisław Sparażyński mówił 
o pięknie mowy polskiej, o historii teatru. Bardzo udany był jego 
wykład „Jan Kochanowski , kto to taki?”- zmienił się on w spektakl 
teatralny, w którym brali udział uczniowie pani Tatiany Tijewskiej 
ze szkoły im Władysława Broniewskiego. 

Po przerwie wakacyjnej Ryszard Bacciarelli deklamował wiersze 
Ojca świętego Jana Pawła II, a pani prof. Marta Gozdecka uświet-
niła spotkanie wspaniałym wykonaniem utworów Chopina.

W tym roku usłyszeliśmy też wykłady o Hiszpanii prof. Kazi-
mierza Kwasiborskiego, o Afryce – prof. Stanisława Kazubskiego, 
czy pana Szymona Kucharskiego o zabytkach polskich na terenie 
Białorusi. Wszyscy prelegenci przygotowali pokaz slajdów. Czeka 
nas jeszcze wykład o kulturze Francji (16 grudnia).

Pani Wiesława Dłubak opowiadała o życiu Elizy Orzeszkowej, 
a pani Maria Rutkiewicz przybliżyła słuchaczom postać Haliny 
Konopackiej i jej twórczość poetycką.

Prof. Paweł Moskalik poprowadził wykład o wszechświecie – 
mimo że poruszył trudny temat, nikt nie nudził się – przeciwnie, 
wszyscy byli zainteresowani i prosili, by jeszcze kiedyś przyszedł, 
by przybliżyć nam Wszechświat.



43Spotkania...

Ksiądz prałat Józef Podstawka wygłosił wykład „Co powinni-
śmy wiedzieć o islamie”- wykład był, jak zwykle, ciekawy i mimo 
„poważnego” tematu, pełen humoru. 

Stałymi naszymi gośćmi są prof. Andrzej Tyszka, który wraz 
z dr Maciejem Zarębskim opowiadali o sytuacji regionalizmu 
w Polsce. 

Historyczne tematy poruszali panowie prof. Marek Marian 
Drozdowski i Zbigniew Zieliński. Pierwszy mówił o autonomii 
Śląska i Wizji Wielkiej Warszawy Stefana Starzyńskiego, a także 
o pięknej postaci prezydenta Powstańczej Warszawy Marcelego 
Porowskiego, były minister do Spraw Kombatantów przedstawił 
nam wstrząsającą opowieść o II konspiracji zbrojnej w PRL.

Czeka nas jeszcze w tym roku oprócz wykładu o kulturze Francji 
spotkanie regionalistów, o tym napiszemy w następnym numerze.

Członkowie naszego Towarzystwa spotykają się z kombatanta-
mi i harcerzami na wspólnych uroczystościach.


