Warszawa, wrzesień 2020 roku
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy kolejny sezon zebrań Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy. Wprawdzie pandemia koronawirusa nie odpuszcza, a przez to staliśmy się nieco ostrożniejsi
w kontaktach międzyludzkich, ale na pewno warto niekiedy – z zachowaniem norm obowiązujących
w stanie masowego zagrożenia zdrowia – spotkać się bezpośrednio i porozmawiać bez aparatury zdalnej.
Jeżeli okoliczności pozwolą, pierwsze cztery zebrania sezonu (od września do grudnia) odsłonią pasje
poznawcze członków naszej Komisji. Prawie tuż przed Bożym Narodzeniem ■ Zbigniew Sieszycki opowie
nam o relacjach między Warszawą a Bagdadem, miesiąc wcześniej ■ Tadeusz Burchacki i Mieczysław
Wojdyga zaprezentują sylwetki wybitnych absolwentów praskiego liceum im. Króla Władysława IV,
w październiku ■ Barbara Petrozolin-Skowrońska przedstawi nam pokrótce życie i działalność Tytusa
Chałubińskiego, natomiast już 18 września o godzinie 16:00 – podczas zebrania inaugurującego sezon –
■ Tadeusz Władysław Świątek zaprosi nas na wycieczkę po Konstancinie.
Przypomnijmy, że Konstancin powstał w 1897 roku w wyniku parcelacji Dóbr Oborskich (dwór
przypisuje się Tylmanowi z Gameren) należących do hrabiów Potulickich. Inicjatorem założenia letniska –
na wzór niemieckich badów (zdrojowisk) – był Witold hr. Skórzewski, którego matka była de domo
Potulicka. Status uzdrowiska Konstancin uzyskał w 1917 roku, potwierdzony po II wojnie światowej, kiedy
powstały w nim szpitale (ortopedyczny, kardiologiczny, neurologiczny i laryngologiczny). Tężnię założono
zaś u schyłku lat 70.
Nasz Kolega z Komisji Historycznej TPW – Tadeusz Władysław Świątek – już niejednokrotnie był
bohaterem zebrań. Dla porządku i wiedzy nowych sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – oraz
gwoli kronikarskiej powinności – odnotujmy, że wrześniowy prelegent to varsavianista, pedagog, historyk,
dziennikarz i publicysta, działacz społeczny, członek zarządów Fundacji Cultus i Polskiego Towarzystwa
Rapperswilskiego i (co istotne w świetle problematyki spotkania) honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół
Konstancina (proszę zerknąć też na rewers niniejszego zaproszenia). Ponadto jest autorem artykułów
i felietonów o historii Warszawy (rodów i zakładów przemysłowych), kilkudziesięciu audycji telewizyjnych,
radiowych, a także ponad 50 książek, organizatorem wystaw – m.in. w Metrze Warszawskim czy
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a także współautorem wystawy w Domu Spotkań z Historią –
zatytułowanej Polacy z wyboru.
Czas na w sk a z ó wki ko mu n ik ac y j n e. Do Konstancina wyruszamy znad stacji metra Kabaty.
Wychodzimy z metra korytarzem w lewo, idąc do schodów obok toalet, które mijamy po prawej ręce. Dalej
idziemy prosto – z lewej strony, trochę w oddaleniu ukaże się hipermarket Tesco. Przed nami będą też
widoczne przystanki autobusowe w trzech rzędach. Kierujemy się na skraj jezdni po prawej stronie, gdzie
przystanek ma autobus linii 710 – w kierunku Konstancina-Piaseczna. Autobus według rozkładu jazdy
rusza o 15:16 i o 15:26. Przejazd autobusem trwa 20–30 minut. Wysiadamy na przystanku u zbiegu ulic
Piłsudskiego (ulica, którą jedzie autobus od Jeziorny) i Sienkiewicza – przystanek nosi nazwę „Park
Zdrojowy 01” (vide fragment planu Konstancina na odwrocie zaproszenia). Przechodzimy na drugą stronę
ul. Piłsudskiego i zatrzymujemy się przy willi z restauracją „1899” – willa występuje pod nazwą
„Szwajcarka” od wybudowania w 1899 roku. Tutaj jest nasz punkt zborny. Zmotoryzowani skręcają z ul.
Piłsudskiego w lewo i parkują samochody wzdłuż ul. Sienkiewicza vis-à-vis wspomnianej „Szwajcarki”. Po
przeciwnej stronie ul. Piłsudskiego jest wejście do Parku Zdrojowego. Nasz spacer zaczynamy po
przeciwnej stronie od przystanku dla odjeżdżających z Konstancina w kierunku Wilanowa / Warszawy.
Prosimy wziąć ze sobą maseczki ochronne oraz własny długopis, którym każdy z nas złoży podpis na
liście obecności. Możemy również umówić się na wspólny przejazd do Konstancina, wcześniej zbierając się
przy stacji metra Kabaty na przystanku linii 710 o godzinie 15:00.
Do zobaczenia w Konstancinie – w piątek 18 września o 16:00.
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