Warszawa, wrzesień 2021 roku

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej TPW,
Na inaugurujące nowy sezon spotkań wrześniowe zebrania Komisji Historycznej Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy gorąco Państwa zapraszamy w dwa miejsca i w dwa różne dni. Obydwa
wydarzenia zapowiadają się niezwykle interesująco!
Tematem pierwszego zebrania naszej Komisji – 17 września o 17:00, w stałej siedzibie TPW przy Placu
Zamkowym 10 – będzie Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy z 1955 roku (wydany przez
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych), który – jak czytamy na stronie Muzeum
Warszawy – jest niezwykle interesującym dokumentem swoich czasów, chociaż w myśl ówczesnej polityki
państwa nie miał być źródłem obiektywnej informacji. Uproszczony i zdeformowany za sprawą ingerencji
cenzury przekaz topograficzny uniemożliwiał zrozumienie przestrzeni miasta, co uzasadniano względami
bezpieczeństwa. W 1955 roku Warszawa liczyła milion mieszkańców. Rezultatem pierwszego etapu
odbudowy było powstające w duchu socrealizmu centrum z Pałacem Kultury i Nauki, odtworzona
zabytkowa tkanka Starego Miasta, nowe osiedla mieszkaniowe, wielkie fabryki i zakłady przemysłowe oraz
infrastruktura miejska z Trasą W–Z na czele... Asumptem do rozmowy o tym planie jest książka wydana
w 2018 roku przez Muzeum Warszawy pt. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Plan Warszawy 1955, Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy. Jej autorami – a równocześnie Gośćmi
naszego zebrania – są dr Andrzej Skalimowski – historyk specjalizujący się w dziejach społecznych
i historii architektury, pracujący w Instytucie Historii Nauki PAN oraz Narodowym Instytucie Architektury
i Urbanistyki, członek redakcji miesięcznika „Nowe Książki”, autor monografii warszawskiego Domu Partii
i biografii pierwszego naczelnego architekta Warszawy Józefa Sigalina (książka otrzymała Nagrodę im.
Karola Małcużyńskiego przyznawaną przez ZAiKS za twórczość w dziedzinie varsavianów oraz wyróżnienie
przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. J. Skowronka), i dr Paweł E. Weszpiński – geograf i kartograf
specjalizujący się historii kartografii Warszawy, pracownik Muzeum Warszawy – kurator Gabinetu planów
i map Warszawy, wolontariusz Muzeum Harcerstwa, redaktor naczelny rocznika naukowego „Harcerstwo”,
przewodniczący Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy, członek Zespołu Historii Kartografii przy
Instytucie Historii Nauki PAN, współpracownik Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu
Warszawskiego, a także współprowadzący (wraz z M. Madurowiczem) rozpoczynający się od września br.
cykl comiesięcznych Seminariów Warszawskich w Centrum Interpretacji Zabytku.
Korzystając z tego, że nadal są wśród nas Świadkowie Historii, postanowiliśmy zorganizować jeszcze
jedno wrześniowe zebranie naszej Komisji. Otóż 27 września o 17:00 zapraszamy do Domu Wsparcia dla
Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 na spotkanie z Powstańcem Warszawskim – Panem
Witoldem Kruczkiem Abuładze ps. Kruk. Nasz Gość 1 stycznia 2022 roku ukończy 100 lat – i ten piękny
wiek nie przeszkadza Mu kontynuować pracy naukowej, bynajmniej nie w zakresie fizyki, którą wykładał
na Politechnice Warszawskiej. Tematem przewodnim zebrania będzie ostatni artykuł Pana Witolda pt.
Dlaczego Stalin nie pomógł walczącej Warszawie? Główna teza o roli trockistów i dążeniu do
wyeliminowania ich wpływów w londyńskim rządzie RP będzie doskonałym pretekstem do dyskusji.
Przypomnijmy, że nasz Gość walczył – w otoczeniu gen. Antoniego Chruściela ps. Monter – w Oddziałach
Osłonowych chroniących w Powstaniu Warszawskim Wojskowe Zakłady Wydawnicze, a deklaruje się jako
komunista. Jego bogaty życiorys i rodzinna historia (ojcem był Polak, matką Gruzinka) jest częściowo już
napisana, ponieważ Pan Witold spisał swoje wspomnienia w kilkutomowym pamiętniku Krwawy chrzest,
który nadal pozostaje w rękopisie... Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez Naszego
Gościa – dostępnym na stronie internetowej: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/witoldkruczek-abuladze,2851.html. Pytania, jakie zrodzą się w czasie tej lektury, będą Państwo mogli zadać
osobiście.
Nie zapomnijmy zachować dystansu fizycznego, na wszelki wypadek też miejmy maseczki podczas
obydwu wrześniowych spotkań.
Pozostajemy z dobrymi myślami, licząc, że zobaczymy się 17 i 27 września –
MIKOŁAJ MADUROWICZ
Przewodniczący
Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW

HALINA NIEMIEC
Zastępczyni przewodniczącego
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