Warszawa, marzec 2021 roku

Szanowni Państwo… Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Nie wiemy, kiedy zobaczymy się bezpośrednio. Nie wiemy, czy przypadkiem za trzecią falą
pandemii nie nadejdzie czwarta… Nie wiemy, czy szczepionki, które sukcesywnie przyjmujemy,
okażą się skuteczne w walce z koronawirusem. Niemniej przeto w tych smutnych czasach
zaszczepmy się zupełnie inaczej, a mianowicie uruchamiając pokłady uśpionego optymizmu,
przypominając sobie nasze pasje, długoletnie zainteresowania, przygaszoną energię…
Pragnęlibyśmy zabrać Państwa na spacer – wprawdzie wirtualny – po znanych, chociaż dawno
nieodwiedzanych miejscach Warszawy. Wiosenne zdalne spotkanie Komisji Historycznej Zarządu
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy poświęcimy miastu Leopolda Tyrmanda. Może
dzięki temu na krótką chwilę zagości na naszych ustach uśmiech, a codzienne troski i niepokoje
trochę ustąpią. Asumptem do podjęcia tegoż wątku stała się wydana w zeszłym roku znakomita
książka Izabeli Jarosińskiej pt. Zły. Instrukcja obsługi w porządku alfabetycznym (Instytut Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk & Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria). Jest to lektura dla
wytrawnych czytelników – w sam raz dla Państwa.
Warszawę Tyrmanda spróbuje naszkicować dr hab. Mikołaj Madurowicz, przewodniczący
naszej Komisji, nawiązując do własnych badań sprzed kilku lat, kiedy to – pod auspicjami
Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – wraz z innymi badaczami stolicy
współtworzył projekt Topo-Grafie, czyli poczwórny portret miasta wyczytany na kartach dzieł
Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego.
Pod koniec zebrania Komisji już tradycyjnie opowiemy sobie również o doświadczeniach
warszawskich z ostatnich miesięcy, o inicjatywach wbrew opresyjnemu kontekstowi wcielanymi
w życie czy o naszych planach. Bo przecież nie pozostajemy bierni i działamy! Profesor Lech
Królikowski dopiero co opublikował potrzebną i mądrą książkę pt. Śladami pomysłów dla
Warszawy (2021)… doktor Paweł Weszpiński powoli acz systematycznie przygotowuje wielką
wystawę kartograficzną poświęconą stolicy… redaktor Tadeusz W. Świątek wraz ze znajomymi
reaktywował punkt interwencyjny pomocy ludziom podczas pandemii oraz prowadzi spotkania
o koncertach zdrojowiskowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a odbywające się
aktualnie same zdalne koncerty domowe poprzedza słowem wstępnym… Inni na pewno też nie
próżnują, przynajmniej jeżeli chodzi o Warszawę…
Nasze spotkanie rozpocznie się o 17:00 w najbliższy piątek 26 marca. Zobaczymy i usłyszymy
się poprzez platformę Google Meet, a internetowe zaproszenie wysyłamy wraz z niniejszymi
słowami. Wystarczy „kliknąć” w link, który Państwu się wyświetla – w treści mailowej wiadomości
( meet.google.com/eyb-riwh-ncr ) – na moment przed 17:00 w piątek, włączyć mikrofon oraz
kamerę – i to wszystko.

Życzymy Państwu zdrowia!
Do zobaczenia w piątek 26 marca o 17:00.
Z dobrymi myślami,
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