„Śladami dawnej granicy”
100 lat temu w wyniku plebiscytu i ustaleń Ligi Narodów z 1921 roku, granica polsko - niemiecka
przedzieliła Górny Śląsk, oddzielając nierzadko sąsiadów żyjących na jednej ulicy. Mieszkańcy domów
oddalonych od siebie zaledwie o kilkadziesiąt metrów żyli w różnych krajach. Po ulicach bez zatrzymywania
sunęły tranzytowe tramwaje, a w kolejkach do przejść granicznych stali ludzie pragnący odwiedzić swoich
krewnych, którzy z dnia na dzień stali się obywatelami innego państwa. Granica została przeciągnięta między
domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi.
W Niemczech pozostały m.in. Gliwice, Zabrze, Bytom. Na terenie przyznanym Polsce znalazła się
większość miast przemysłowych, w tym Katowice i Królewska Huta (dziś Chorzów) a także m.in. Pszczyna,
Rybnik i Lubliniec. Dzisiejsza Ruda znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej. Granicę pomiędzy Rudą a
Niemcami wytyczała min. rzeka Czerniawka, do dzisiaj stanowiąca południową granicę Zaborza na styku z
Pawłowem i Rudą.
Granica zniknęła w 1939 r., ale jej ślady w wielu miejscach pozostają widoczne po dziś dzień.

Konkurs – zabawa terenowa z okazji setnej rocznicy Plebiscytu i Powstań Śląskich.
Zapraszamy do rodzinnych wypraw rowerowych i spacerów w
celu odszukania miejsc, które w 1921 roku wyznaczały granicę
pomiędzy naszym miastem a Niemcami. Dla ułatwienia zadania
została przygotowana mapa z oznaczonymi przejściami
granicznymi, jak również karta do zaznaczania tych miejsc.
Potwierdzeniem wyszukanych obiektów będą wpisane
numery na zdjęciach oraz wykonane zdjęcia na tle
wskazanych
obiektów
i
miejsc.
Nr 10 oznaczono mural o Powstaniach Śląskich, który należy
samodzielnie odszukać.
Wystarczy pobrać przygotowane materiały i wyruszyć śladami
dawnej granicy.

Można przygotować albumy lub
plansze z rodzinnymi zdjęciami z
wyprawy.
Liczymy
na
pomysłowość!!
Wypełnione
karty,
materiały
należy dostarczyć do szkoły w
terminie do 15 września 2021r. do p.
Więcławskiej.
Zdjęcia prosimy przesłać drogą
mailową na adres tudan@onet.pl w
wyżej
wymienionym
terminie.
Prosimy, aby każde zdjęcie opisać
„nazwisko-1”
„nazwisko-2”….
Wysłanie zdjęć jest jednoznaczne ze
zgodą na ich publikację.
Na uczestników
czekają nagrody.

konkursu

Jednocześnie
prosimy
o
podzielenie się z nami rodzinnymi
wspomnieniami i pamiątkami z
okresu Powstań Śląskich i
Plebiscytu. Mogą to być np.
dokumenty, zdjęcia, albo spisane
wspomnienia. Za zgodą państwa
umieścimy
je
na
stronie
internetowej naszej szkoły.

Życzymy miłej zabawy –
wyprawy z historią w tle.
Uwaga – należy skleić części planszy wzdłuż czerwonej linii.

