Warszawa, wrzesień 2019 roku

Szanowni Państwo,
Zawitał w kalendarzu wrzesień i znów przychodzi nam zainaugurować następny sezon rozmów
o Warszawie – w gronie zarówno stałych uczestników dyskusji varsavianistycznych, jak i gości,
którzy niebawem mogą włączyć się w comiesięczną wymianę myśli o sprawach stolicy.
Dziewięć poprzednich zebrań Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy – od września 2018 do czerwca 2019 roku – przyniosło nam obfity plon refleksji m.in.
o historii i odbudowie Opery Warszawskiej (i roli A. Szyfmana oraz B. Wodiczki); o żydowskich
ulicach stolicy (Krochmalnej, Chłodnej, Lesznie, Nalewkach, Nowolipiu, Nowolipkach, Smoczej,
Miłej, Niskiej czy Stawkach) i o warszawskiej Wiśle (ale też pozawarszawskich Odrze i Warcie) –
tudzież poziomach jej poznawania; sporą garść niebagatelnych wspomnień żołnierza Pułku
„Baszta” Armii Krajowej o Powstaniu Warszawskim oraz wspomnień o działalności małżeństwa
Jana i Antoniny Żabińskich podczas II wojny światowej; następnie zasługach współzałożycielki
Komisji Badań Dawnej Warszawy i Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami –
Hanny Szwankowskiej (tę postać przywołaliśmy dzięki członkom Towarzystwa Miłośników
Historii Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN), a także wyjątkowości dla Warszawy poety
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; wreszcie zapoznaliśmy się z inspirującą inicjatywą prywatnych
koncertów warszawskich oraz codziennym i niecodziennym funkcjonowaniem Domu Wsparcia
dla Powstańców Warszawskich.
Rozmawialiśmy też o sienkiewiczowskiej Laudzie – przy okazji poświęcenia dzwonu „Henryk”
dla kościoła p.w. św. Agaty w Wodoktach; o pomniku ku czci Rodziny Fedorońków u zbiegu ulicy
Jagiellońskiej i Alei Solidarności w Warszawie – wzniesionym z inicjatywy wychowanków
praskiego gimnazjum im. Władysława IV i Towarzystwa Przyjaciół Pragi (oddziału naszego TPW);
o formalnych i nieformalnych trudnościach w realizacji monumentu K.K. Baczyńskiego i jego
potencjalnych lokalizacjach; jak też o niełatwym do ziszczenia postulacie tolerancji w społecznym
i politycznym życiu miasta.
Pełni nowych pomysłów i wakacyjnie odświeżonych sił ruszamy z animuszem w nowy sezon
zebrań, a bohaterem pierwszego z nich będzie Artur Bojarski – doktor nauk humanistycznych
Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik oddziału Muzeum Historycznego w Legionowie, autor
blisko 70 artykułów w czasopismach oraz książek o nowożytnej Grecji i powojennych dziejach
Warszawy. Jego ostatnią książką – a równocześnie impulsem do naszego spotkania – jest ULICA
MARSZAŁKOWSKA PO 1945 ROKU (wyd. 2018). Ulica Marszałkowska po 1945 roku stała się ulicą,
gdzie eksperymenty urbanistyczne i architektoniczne forsowano niezwykle radykalnie, zwłaszcza
w koncepcjach z lat 1945–1948, 1949–1956 i 1956-1960. Te plany na „nową Marszałkowską”
zmieniały się wiele razy i w rezultacie jest ona dzisiaj hybrydą rozmaitych stylów, koncepcji i
niezrealizowanych pomysłów.

Do zobaczenia przy Placu Zamkowym 10 już niedługo – 20 września o 17:30.
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