100-lecie Powstań Śląskich. W
niedzielę rekonstrukcja walk
w Sosnowcu
Około 100 rekonstruktorów, samochody pancerne oraz efekty
pirotechniczne. Tak zapowiada się niezwykłe historyczne
widowisko „Kiedy Brynica i Przemsza łączyły”, które będzie
można zobaczyć w najbliższą niedzielę (16 czerwca) o godz. 18
na Placu Papieskim w Sosnowcu.

Rekonstruktorzy odtworzą oddziały powstańców śląskich i
Grenzschutzu oraz Wojska Polskiego. To pierwsze z wydarzeń
upamiętniających 100-lecie Powstań Śląskich, które w
najbliższych miesiącach odbędą się w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.

Rekonstrukcja, która w najbliższą niedzielę odbędzie się w
Sosnowcu, przypomni wydarzenia związane z zaangażowaniem
Zagłębia Dąbrowskiego w powstania śląskie. Sceny będą
przywoływać walki, które miały miejsce na granicy Górnego
Śląska i Zagłębia w 1919 roku, kiedy to przez granicę tę
przemycano broń i przekazywano wsparcie
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska.

dla

Polskiej

Pokazane zostaną również walki o Mysłowice w I powstaniu,
ukazując wsparcie Ślązaków, które otrzymali od górników z
Niwki. Odtworzone zostaną także starcia z okolicy Dąbrówki
Małej i Szopienic. Ostatnia scena bitewna przywoływać będzie
kulminacyjne walki z okresu III powstania, z okolic Góry Św.
Anny, w których uczestniczył – zbudowany w sosnowieckich

zakładach inż. Woźniaka i przekazany powstańcom – samochód
pancerny „Korfanty”.

– Te heroiczne boje powstańców zadecydowały o włączeniu
znaczącej części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej, co
symbolizować będzie scena zamykająca rekonstrukcję, a
przedstawiająca wkroczenie na obszar Śląska Wojska Polskiego w
czerwcu 1922 roku – opowiada prof. Dariusz Nawrot, który
przygotował narrację rekonstrukcji.

Podczas powstań Sosnowiec stał się
siedzibą organizacji wojskowych i społecznych niosących pomoc
Ślązakom. Gdy w
1919 roku wybuchło pierwsze powstanie, zagłębiowskie
miasta organizowały szpitale, obozy uchodźców (m.in.

w

Sosnowcu, Zawierciu, Grodźcu) i zbiórkę darów. PPS przerzucało
zagłębiowskich ochotników na teren walk.

Widowisko historyczne, upamiętniające 100. rocznicę wybuchu I
powstania śląskiego będzie można zobaczyć 16 czerwca o godz.
18 na Placu Papieskim w Sosnowcu. Wszystko to w ramach Dnia
Wolności i Solidarności, który będzie tam trwał od godz. 11.

Z okazji 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego, Metropolia
GZM wspiera wiele wydarzeń związanych z upamiętnieniem tego
okresu w historii. Jest partnerem dwóch projektów
organizowanych przez Świętochłowice. Pierwszy to „Tramwaj
powstańczy do Niepodległej”, który po ulicach Metropolii
będzie kursował od 14 do 24 sierpnia. W trakcie podróży
zabytkowym pojazdem, będzie można zapoznać się z historią
powstań śląskich, zaśpiewać piosenki z tego czasu oraz wziąć
udział w rekonstrukcji potyczki powstańczej.

Wydana zostanie również płyta CD „Gniew
i krew”. Będzie to zbiór pieśni powstańczych w nowoczesnych
aranżacjach.

Metropolia wspiera także dwudniowe obchody wybuchu I powstania
w Mysłowicach. 13 sierpnia br. w Parku Zamkowym odbędzie się
Wieczór Powstańczy. To odtworzenie funkcjonowania obozów
żołnierzy niemieckich i powstańczych, w których wraz z
członkami grup rekonstrukcyjnych prezentowane będą stroje i
broń. Pokazy dla mieszkańców zakończone będą ogniskiem i
śpiewem pieśni powstańczych

W następnym
dniu odbędą się inscenizacje historyczne na terenie Parku
Zamkowego oraz w
podziemiach Urzędu Miasta Mysłowice. Prezentowane będzie
zaprzysiężenie
powstańców, wydanie broni, ćwiczenia z bronią, przygotowanie
punktów
opatrunkowych. Z drugiej strony pokazana będzie mobilizacja
Grenschutzu.
Kulminacją wydarzeń będzie widowisko historyczne. Odtworzona
zostanie
manifestacja robotników, którzy domagali się wstrzymanej
wypłaty. Próba
sforsowania bram kopalni przez demonstrantów zakończyła się
masakrą w
Mysłowicach. Po rekonstrukcji zaprezentowane będzie widowisko
muzyczno-audiowizualne, podczas którego przybliżona będzie
historia wydarzeń z powstań
śląskich.

Wsparciem została objęta także wystawa historyczna Miasta
Sosnowiec, poświęcona zaangażowaniu Zagłębia w Powstania. Ma

być ona otwarta w sierpniu br.
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