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Warszawa nie jest nudna - oferta przewodnicka
Jako varsavianista z zamiłowania, a z zawodu archeolog, który własnymi rękoma dotyka historii skrytej pod
ziemią, zapraszam na spacery po Warszawie. Podczas nich z pasją i poczuciem humoru szkicuję barwny obraz
dawnych lat, a jak mawiał Marc Bloch:
Nie można zrozumieć teraźniejszości bez pamięci o przeszłości.
Z pełnym zaangażowaniem prezentuję świat sprzed wieków. Staram się wyjaśnić szerszy kontekst
historycznych wydarzeń, jakie rozgrywały się w Warszawie, by w zimne ceglane mury tchnąć trochę życia i przekonać
słuchaczy, że wśród nich wciąż dźwięczą echa dawnych historii. I to zarówno płomienne mowy królów, czy
hołdownicze przysięgi obcych władców, jak i codzienne pokrzykiwania warszawskich przekupek, czy śmiech panien o
lekkim podejściu do obyczaju biegnący z okien pobliskich kamienic. A wszystko w nadziei, że pojawi się ktoś, kto
zaprzeczy słowom Georga Hegla:
Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła.
W swej ofercie mam do zaproponowania m.in.:
- Historie spod ziemi, czyli archeologiczne odkrycia na Starym Mieście;
- Warszawa w czasach poszczególnych dynastii i królów: m.in. Piastów, Wazów, czy króla Jana III Sobieskiego;
- Warszawa pod zaborem rosyjskim;
- Warszawa w Dwudziestoleciu Międzywojennym;
- Powstania narodowe: Kościuszkowskie, Listopadowe i Styczniowe;
- Powstanie w Getcie i Powstanie Warszawskie;
- Akcje zbrojne Szarych Szeregów oraz działalność Małego Sabotażu.
Składając ukłon wielkim Polakom, proponuję spacery warszawskimi śladami takich osób jak: Maria
Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, czy Stefan Żeromski.
Najmłodszym słuchaczom proponuję odkrywanie zakamarków dawnej Warszawy pośród barwnych podań i
legend. Pan Twardowski, piękna Syrenka czy straszny Bazyliszek przestaną stanowić tajemnicę.
Starszych słuchaczy zapraszam na poznawanie dziejów szemranego towarzystwa stolicy prezentowanych na
spacerach z cyklu „Moralnie wątpliwa Warszawa”.
Polecam również spacery po wybranych fragmentach wokół Starówki i Traktu Królewskiego, oraz przez
Warszawę na przestrzał, by na tle najciekawszych i zachowanych do dziś miejsc, przybliżyć życie bardziej lub mniej
znanych osób.
Więcej informacji o tematach i trasach wycieczek można uzyskać na stronie internetowej www.seiren.pl
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