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Słowo od prezesa PTK-N

 Rok temu pisałam, że za zasługi, przychylność dla kombatan-
tów Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przyznał pre-
zydentowi Pruszkowa panu Janowi Starzyńskiemu „Medal pro 
Memoria”. Nie tylko on zasłużył na to odznaczenie. Pruszków ma 
wyjątkowe szczęście – zarówno przedstawiciele władzy w mieście, 
jak i powiatowe są przychylne działalności organizacji pozarządo-
wych.

 Mimo starań ze strony kombatantów (tu należy podkreślić 
zasługi kolegów Andrzeja Kurca i Zdzisława Zaborskiego) bez 
pomocy i zaangażowania starosty powiatu pruszkowskiego pani 
Elżbiety Smolińskiej i pomocy prezydenta pana Jana Starzyńskie-
go nie mielibyśmy Muzeum upamiętniającego gehennę warsza-
wiaków.

 W dwa miesiące po 
nadaniu medalu panu 
prezydentowi, na wniosek 
ŚZŻAK koła nr 6 w Prusz-
kowie Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych przyznał 
„Medal pro Memoria” 
pani Elżbiecie Smolińskiej. 
Wręczony on został pani 
Staroście przez ministra 
pana Jana Ciechanow-
skiego w dniu 27 listopada 
2012 roku. 
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 „Medal pro Memo-
ria” był przyznawany 
za zasługi w utrwalaniu 
pamięci o ludziach i czy-
nach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II 
wojny światowej i po jej 
zakończeniu. 

 Wszyscy kombatanci, 
którzy jeszcze żyją i mają 
siły biorą udział w uro-
czystościach organizo-
wanych przez Dulag 121 
– pani dyrektor pragnie, 
by muzeum żyło…

 Nasze władze są przychylne nie tylko kombatantom, ale po-
pierają działalność innych organizacji. Dzięki pomocy fi nansowej 
miasta i przychylności starostwa, Pruszkowskie Towarzystwo Kul-
turalno-Naukowe może realizować zadania statutowe. 

 Członkowie towarzystwa i goście mają możliwość spędzenia 
czasu w miłym towarzystwie, wysłuchać wykładu, dobrej muzyki 
czy poezji.

Spotkania odbywają się najczęściej w starostwie, czasami w pa-
łacyku Sokoła lub w Miejskim Ośrodku Kultury. Mimo, że mamy 
lokal w MOK-u, jest on za mały, byśmy w nim mogli spotykać 
się. 

 Ostatnio gościliśmy dr medycyny, podróżnika, regionalistę, 
który opowiadał o swej podróży po Alasce – pokazał równocześnie 
fi lm z tej „zaczarowanej krainy”, gdzie najważniejszymi mieszkań-
cami są zwierzęta – niedźwiedzie, sarny, łosie…

 Jak zwykle, nasz gość  przywiózł książki, które słuchacze chęt-
nie kupują. Cieszy mnie, że w Pruszkowie nasi wykładowcy przy-
wożą książki, które rozprowadzają – niedawno mieliśmy możność 
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kupić piękne wydanie prof. Drozdowskiego o Ignacym Paderew-
skim, pracę przedwojennego profesora Artura Śliwińskiego o Po-
wstaniu Styczniowym, czy „Wspomnienia ułana” z 1863 roku. 

 Dużym przeżyciem były ostatnie dwa spotkania z poezją – 
w maju uczciliśmy 93 rocznicę urodzin Ojca świętego Jana Pawła 
II – wiersze i wyjątki z homilii usłyszeliśmy w wykonaniu pana 
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Stanisława Sparażyńskiego – utwory Bacha zagrała młoda skrzy-
paczka pani Maria Bujnowska, pieśni, między innymi ulubioną 
Jana Pawła II – „Barkę” zaśpiewał zespół „Wrzos” pod kierunkiem 
pana Michała Śmiałowskiego. 

Drugi, wzruszający wieczór poezji przygotowała pani doktor 
Stanisława Ossowska. Znamy ją dobrze z działalności naukowej 
– wykładała na uniwersytetach w Łodzi i Toruniu, prowadziła 
szkołę biznesu w Nadarzynie, oczarowała nas swoją poezją, jej in-
terpretacją.

 W czerwcu odbędą się jeszcze dwa spotkania: jedno z  panią 
dr Teresą Halikową – temat na pewno interesujący – „Budda – 
Koadai – Chrystus – religijność azjatycka na przykładzie Chin 
i Wietnamu”, drugie – spotkanie z panem Michałem Rybakiem, 
pracownikiem Muzeum Niepodległości – zupełnie inna tematyka 
– Pan Rybak powie o rezydencjach króla Jana Sobieskiego.


