Marzec 2016 w Komisji Historycznej TPW
Nie planowaliśmy w marcu tradycyjnego, piątkowego spotkania Komisji
Historycznej w lokalu ZG TPW, ponieważ i tak oferta ważnych spotkań atrakcyjnych (a nawet obowiązkowych!) dla członków Komisji Historycznej była bogata.
25 rocznica śmierci prof. Stanisława Lorentza (28 IV 1899 – 15 III 1991)
założyciela i Prezesa TPW przez blisko 30 lat.
W sobotę 12 marca 2016 o godz. 11:00 spotkaliśmy się na Cmentarzu Ewangelickim. Inicjatorką uczczenia przez TPW pamięci prof. Stanisław Lorentza
w 25 rocznicę śmierci była Prezes TPW Beata Michalec; w spotkaniu wzięli
udział oczywiście członkowie Zarządu TPW i liczni członkowie naszego Towarzystwa, była także delegacja Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego
i młodzież szkolna. Członkowie Komisji Historycznej - wraz z licznymi chętnymi - odwiedzili też grób Witolda Strausa (18 II 1932 – 13 I 2011), varsavianisty, zasłużonego dla ochrony zabytków Warszawy, długoletniego prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej TPW przez kilkanaście
lat; zapalili tam znicz i złożyli kwiaty.

Grób Stanisława Lorentza
Zdjęcie zaczerpnięte ze strony: http://mojecmentarze.blogspot.com/2012/09/stanisaw-lorentz.html
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Pierwsza wojna w Warszawie 1914-1918
To był tytuł audiowizualnego wykładu naszego Kolegi Tadeusza Wł. Świątka
w środę 9 marca 2016 o godz. 17 w siedzibie Biblioteki im. Z. Rumla przy
ul. Meissnera 5 (Dz. Praga-Południe), na który członkowie Komisji Historycznej
byli zaproszeni.
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Uczestnicy spotkania otrzymali też od Tadeusza Świątka cenną dokumentację
fotograficzną z tamtej epoki, którą tu prezentujemy. Bliższa znajomość wydarzeń I wojny światowej w Warszawie pozwalała lepiej zrozumieć to najważniejsze dla Warszawy wydarzenie, jakim było przed stu laty powiększenie jej terytorium, a temu tematowi poświęcić mieliśmy kolejne nasze spotkania.
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W informacji przesłanej przez przewodniczącą Komisji członkom znalazły się też
zapowiedzi innych ważnych spotkań, które mogły zainteresować członków Komisji.
Oto one:

Rola Ignacego Paderewskiego i Henryka Sienkiewicza w dziejach Polski
Na ten temat organizowała spotkanie Komisja Biografistyki TMH kierowana przez
prof. M. M. Drozdowskiego - (w poniedziałek 14 marca o godz. 17.00 w Sali Lelewelowska w Instytucie Historycznym PAN, Rynek Starego Miasta). Dyskusja panelowa połączona była z pokazem filmu o działalności Paderewskiego. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji Roku Sienkiewicza.

Po Mokotowie śladami rodu Szustrów
W sobotę 19 marca 2016 od godz. 15-tej Tadeusz Wł. Świątek prowadził spacer rozpoczęty przy Pałacyku Szustra poświęcony historii rodu Szutrów. Warto było znaleźć czas na to spotkanie z Mokotowianinem z dziada pradziada i najwybitniejszym
znawcą historii Mokotowa!

Pałacyk Szustra. Fot. Halina Niemiec
Dodajmy na zakończenie, że 27 i 28 marca wypadały Święta Wielkanocne - tak więc nikogo nie zmartwił brak specjalnego spotkania Komisji Historycznej w tym pełnym innych ważnych wydarzeń miesiącu! W komunikacie przesłanym członkom Komisji zapowiedzieliśmy
też tematy kolejnych naszych spotkań – z okazji stulecia znacznego powiększenie terytorium
Warszawy –– referat Jana Bergera o prawobrzeżnej Warszawie, a o Mokotowie – relację
Tadeusza Świątka. Gości z poza Komisji tym razem nie zamierzaliśmy zapraszać, ponieważ wśród nas są najlepsi znawcy tych tematów, autorzy licznych, pionierskich publikacji.
(Informacja BPS, opracowanie graficzne HN)
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