
„History Takes Place“ – pod takim mottem odbyła się we 

wrześniu 2009 roku w Warszawie szkoła letnia, organizowana 

przez katedrę Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Prof. Dr. Werner 

Benecke), sponsorowana przez Fundację ZEIT im. Ebeliny i Gerda 

Buceriusów oraz Fundację im. Gerdy Henkel. Wybór miejsca i 

czasu nie był przypadkowy. Z jednej strony miasto, którego 

historia ostatnich trzystu lat znakomicie odzwierciedla trudne 

dzieje Polski w tym okresie, z drugiej strony wrześniowe 

obchody wybuchu II wojny światowej, które w szczególny 

sposób podkreślały rolę Warszawy w XX wieku. W takiej 

nadzwyczajnej scenerii spotkali się młodzi europejscy naukowcy 

z szcześciu krajów, którzy z perspektywy własnych badań 

przedstawiali – w ramach interesujących referatów oraz dyskusji 

– swój punkt widzenia na złożone problemy dziejów Warszawy. 

Zakres tematów był obszerny: od XVIII i XIX-wiecznej Warszawy 

poprzez historię miasta podczas obu wojen światowych oraz w 

okresie dwudziestolecia międzywojennego aż do powojennej 

odbudowy po roku 45. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytań o 

sytuację obecną oraz o najbliższą przyszłość stolicy Polski. Obie 

kwestie pojawiły się np. podczas dyskusji na temat planowanych 

oraz obecnie budowanych muzeów.     

W celu uatrakcyjnienia zajęć w ramach szkoły letniej, każdemu 

obszarowi tematycznemu zostało przyporządkowane miejsce 

bezpośrednio kojarzone z danym zagadnieniem. I tak na przykład 

prezentacje związane z Warszawą socjalistyczną zostały 

przedstawione w Pałacu Kultury i Nauki, natomiast referatów 

dotyczących Powstania Warszawskiego uczestniczy słuchali w 

sali konferencyjnej Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Prezentacje w zamkniętych pomieszczeniach stanowiły jedynie 

część zajęć w ramach szkoły letniej. Pozostając wiernym mottu 

przewodniemu – history takes place - druga część warsztatów 

naukowych odbywała się pod gołym niebem, w miejscach 

historycznych związanych z tematyką pierwszej części. 

Uczestnicy szkoły letniej – pod czujnym okiem specjalistów od 

historii miasta – szukali śladów dawnej Warszawy. W trakcie 

wielogodzinnych spacerów poznawali oni realia życia w mieście 

podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 (przewodnik 

Zygmunt Walkowski), zgłębiali wiedzę na temat powojennej 

odbudowy warszawskiej Starówki (profesor Andrzej 

Tomaszewski), zapoznali się śladami z czasów saskich (Daniel 

Artymowski) czy śledzili systematyczną zabudowę Warszawy wg. 

wzorca socjalistycznego– tzw. pałace mieszkaniowe dla ludu 

pracującej stolicy – w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i 

sześćdziesiątych (Zygmunt Walkowski).  

 

 

 

 

 

 

 



Istotnym punktem programu był również kilkugodzinny spacer 

po terenie dawnego getta warszawskiego, podczas którego Dr. 

Jürgen Hensel nakreślił nam dokładny obraz ówczesnej dzielnicy 

żydowskiej. Oprócz programu obowiązkowego uczestnicy mieli 

czas wolny, który mogli zagospodarować na wiele sposobów – 

od wizyt w rozmaitych muzeach czy galeriach po przetestowanie 

knajpowo-kulturowych ofert Warszawy. Ostatnim akcentem 

zajęć „na wolnym powietrzu“ był udział w uroczystych 

obchodach 70-tej rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej na Kresy 

Wschodnie II Rzeczypospolitej, które odbyły się pod Pomnikiem 

Poległych i Zamordowanych na Wschodzie. Specyficzna i 

zarazem mocno polityczna inscenizacja tych obchodów 

stanowiła – podobnie zresztą jak i inne tematy poruszane 

podczas szkoły letniej – pretekst do wielu interesujących 

dyskusji.   

Na zakończenie szczególnie należy podkreślić fakt, że 

międzynarodowa grupa uczestników nie miała najmniejszych 

problemów językowych w codziennej interakcji: niemiecki, 

polski, angielski czy rosyjski były używane niemalże w takiej 

samej częstotliwości – zarówno podczas zajęć jak i „po 

godzinach“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


