Warszawa, październik 2020 roku

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jakże już jesienne zebranie Komisji Historycznej Zarządu
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Niewykluczone, że uciążliwie obecna pandemia
pokrzyżuje nam plany, ale mimo to – dopóki odgórne restrykcje nie zniwelują tej szansy –
postarajmy się spotkać bezpośrednio, fizycznie zamiast wirtualnie i porozmawiać o warszawskich
sprawach. Jako Komisja Historyczna właśnie realnie zaangażowaliśmy się w ostatnich dwóchtrzech miesiącach w kilka inicjatyw stołecznych, m.in. w rozpoznanie możliwości organizacji 200.
rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (perspektywa to zaiste wieloletnia), w przygotowanie
Traktu Władysława Taczanowskiego, nadal sumiennie myślimy nad trzecią edycją Encyklopedii
Warszawy. Niedawno prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – p. Renata Marut – przekazała
nam zaś propozycję Agencji Marketingu, abyśmy jako członkowie Komisji Historycznej TPW
merytorycznie włączyli się w proces reaktywacji Browarów Warszawskich, np. przez uczestnictwo
w mini-wernisażu w obiektach Browarów, gdzie będzie przedstawiona ich historia oraz idea ich
reaktywacji (przewiduje się nawet udokumentowanie wypowiedzi varsavianistów w formule
audiowizualnej) – może kogoś z Państwa to żywotnie zainteresuje?
Czas zdradzić, że bohaterką październikowego zebrania będzie dawna Przewodnicząca naszej
Komisji – Barbara Petrozolin-Skowrońska. Jako że dobrze znamy dokonania naszej znakomitej
Koleżanki, to jedynie gwoli rzetelności annalistycznej naszkicujmy Jej sygnalny portret (nie tylko)
varsavianistyczny: historyk, redaktor, autorka scenariuszy słuchowisk radiowych, artykułów
i książek (m.in. po wielekroć wznawianej Przed nocą styczniową), w latach 1990–1998 redaktor
naczelna Encyklopedii Warszawy (uhonorowanej licznymi nagrodami), współpracowniczka
Pracowni Dziejów Inteligencji oraz Pracowni Dziejów Warszawy w Instytucie Historycznym
Polskiej Akademii Nauk, przez dekadę (2008–2018) przewodnicząca Komisji Historycznej
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
O kim i o czym zamierzamy porozmawiać? Bohaterka naszego spotkania opowie o lekarzu,
społeczniku, taterniku i znawcy muzyki – Tytusie Chałubińskim. Asumptem dla narracji jest
nowe wydanie książki autorstwa Barbary Petrozolin-Skowrońskiej pt. Król Tatr z Mokotowskiej 8.
Portret doktora Tytusa Chałubińskiego (pierwsza edycja ukazała się w 2005 roku – wówczas stała
się Warszawską Premierą Miesiąca). Swego czasu profesor Jerzy Jedlicki napisał o tej książce: „to
barwne, obfitujące w anegdotę studium inteligencji polskiej, której znakomitym przedstawicielem
był Tytus Chałubiński”. Nas zapewne szczególnie zainteresują wątki warszawskie w barwnym
życiorysie tego – wedle określenia Bolesława Prusa – „najznakomitszego, najszlachetniejszego
przedstawiciela polskich lekarzy”.
Dzięki niezmiernej gościnności Muzeum Niepodległości i jego dyrektor ds. programowych –
p. Beaty Michalec (dawnej prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy) oraz p. Jana Engelgarda –
kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, miejscem naszego spotkania będzie sala
im. Karola Beyera w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (przy ul. Skazańców 25).
Muzeum Niepodległości jest Partnerem Organizacyjnym październikowego zebrania naszej
Komisji.
Z uwagi na panowanie SARS-CoV-2 w trakcie spotkania musimy zachować wszelkie standardy
ostrożności: założyć maseczki ochronne, dysponować własnym długopisem (podpisanie listy
obecności), skorzystać z płynu odkażającego (będzie do dyspozycji uczestników zebrania).
Dodatkowo będziemy rozsadzeni w odległości co najmniej 1,5 metra między sobą.
Do zobaczenia w piątek 23 października o 17:30.
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