
Załącznik nr 2

Propozycja wykorzystania filmów dokumentalnych Muzeum Miasta Mysłowice na lekcjach historii w szkole podstawowej

 Filmy dostępne na  kanale YouTube Muzeum Miasta Mysłowice  https://www.youtube.com/channel/UCR5NCz33bDXUYPzORHy0J3Q

Klasa Treści kształcenia wg podstawy
programowej

Tytuł filmu Opis filmu lub jego fragmentów

IV 1. Drzewo genealogiczne – sposób przedstawienia 
historii rodziny 

2.  Historia, tradycja, kultura, zabytki „małej 
ojczyzny”

3. Eugeniusz  Kwiatkowski,
    budowa miasta i portu w Gdyni; 

Jak odszukać dziadka żołnierza ?

Mysłowice mniej znane

Statki i okręty II RP

wykład na temat genealogii

o zabytkach i historii miasta – caly film

00:28 – budowa portu i miasta w Gdyni 
             Eugeniusz Kwiatkowski

V Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy Mysłowice mniej znane 00:39 – początki miasta Mysłowice w
             średniowieczu, zabudowa rynku

VI 1. Rozwój nauki i techniki w XVII i XVIII w. 

2. Rozwój gospodarczy Prus XVIII w

Johann Christian Ruberg

Wesoła – zarys dziejów

01:15 – Śląsk pod panowaniem Prus, rozwój
             przemysłu na Górnym Śląsku,
             postać młodego Ruberga, który opracował
             metodę wytopu cynku nazwaną
             śląską metodą

05:02 – praca Ruberga w hucie szkła w Wesołej, 
             sprzedaż wyrobów szklanych do Europy 
             Zachodniej
 
00:47 – Wesoła XVIII w, początki przemysłu
             górniczego, hutniczego,  postać Ruberga,
             huta szkła

https://www.youtube.com/channel/UCR5NCz33bDXUYPzORHy0J3Q


 VII 1. Rewolucja przemysłowa XIX w

2. Przemiany cywilizacyjne, gospodarcze, 
społeczne  na ziemiach polskich w II połowie
 XIX w.

 
3. Walki o granice II RP
Powstania Śląskie

4. Reformy gospodarcze II RP
 Budowa portu  w Gdyni

Johann Christian Ruberg

Mysłowice 1919

Johann Christian Ruberg

 Wesoła – zarys dziejów

Mysłowice mniej znane

Mysłowice 1919

Statki i okręty II RP

11:50 -  dzieje Ruberga i jego wynalazku
              z   początkiem XIX wieku 
14:00 - rozwój hutnictwa cynku po śmierci Ruberga
16:10 - budowa kolejki konnej z Tarnowskich Gór
            do Mysłowickich hut
16:56-  wpływ metody wytopu cynku Ruberga na 
            rozwój przemysłu na Górnym Śląsku

01:50 – sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna
             Mysłowic pod panowaniem Prus
04:40 – Trójkąt Trzech Cesarzy 

16:56-  wpływ metody wytopu cynku Ruberga na 
            rozwój przemysłu na Górnym Śląsku

05:54 – rozwój górnictwa, osiedla górnicze, życie
             codzienne rodziny górniczej,szkolnictwo

01:56 – Mysłowice XIX wiek

08:47 – Sytuacja polityczna i społeczna na górnym Śląsku
              po I wojnie światowej
11:35 – Przyczyny wybuchu I Powstania Śląskiego
14:34 – Przebieg I Powstania Śląskiego
              w Mysłowicach
20:53 – Represje Niemców wobec powstańców

00:28 – budowa portu  i miasta w Gdyni,
             Eugeniusz Kwiatkowski



5. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce i jego skutki Wesoła – zarys dziejów 09:11 – Kryzys gospodarczy lata 30-te XX wieku,
             biedaszyby

VIII 1. II wojna światowej 
Wybuch II wojny światowej, kampania wrześniowa
Polityka okupacyjna Niemiec - obozy na terenie 
Myłowic

2. Polska w czasach stalinizmu -  terror władz 
komunistycznych, opór społeczny

Rosengarden

Wesoła – zarys dziejów

Mysłowice 1922-1945

Wesoła – zarys dziejów

Wszystko co nasze Polsce oddamy

Film fabularyzowany poświęcony historii Zastępczego 
Więzienia Policyjnego działającego w Mysłowicach w 
latach 1941-1945 oraz Obozu Pracy funkcjonującego w 
naszym mieście w okresie 1945-1946

10:01 – II wojna światowa, volkslisty, pobór
             Ślazaków do armii niemieckiej, obozy pracy,
             eksterminacja ludności

13:15 – Wybuch II wojny światowej, kampania
              wrześniowa 1939 r.
14:53 – Mysłowice  w okresie II wojny światowej,
             ( represje Niemców wobec ludności polskiej
              i żydowskiej, działalność podziemia,
              Niemcy w Mysłowicach,  volkslisty) 
19:40 – Obóz Rosengarten 
20:31 – Wcielanie Ślązaków do armii niemieckiej,
              koniec II wojny światowej 

13;54 – Represje wobec Ślązaków ze strony władz
             komunistycznych

29:23 – Represje władz komunistycznych wobec 
              mysłowickich harcerzy
34:34 – Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi
             Wolności w Mysłowicach




