
                                                                                                                Załącznik nr 1
Opis filmów dokumentalnych Muzeum Miasta Mysłowice

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

Film „Johann Christian Ruberg”
Film opowiada historię Johanna Christiana Ruberga, wybitnego metalurga działającego na terenie
Śląska. Johann Christian Ruberg opracował własną metodę wytopu cynku, która w szybkim czasie
stała się motorem napędowym dla rozwoju hutnictwa w Europie.

Opis sekwencji w filmie:
01:15 – Śląsk pod panowaniem Prus, rozwój przemyslu na Górnym Śląsku, postać
              młodego J.Ch.Ruberga
05:02 – Praca Ruberga w hucie szkła w Wesołej, sprzedaż wyrobów szklanych
             do Europy Zachodniej
07:46 – Budowa pieca do wytopu cynku wg planów Ruberga
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 Mysłowic 
16:56 – Wpływ metody wytopu cynku Ruberga  na rozwój przemysłu Górnego
              Śląska 
18:38 – Ślady rozwoju hutnictwa cynku na terenie Mysłowic 

Film „Mysłowice  1919”
Film opowiada o zmiennej przynależności państwowej Górnego Śląska - jako tle wydarzeń roku
1919: wybuchu I Powstania Śląskiego i jego przebiegu na terenie miasta. W filmie wykorzystano
bogatą ikonografię archiwalną, rekonstrukcje, współczesne zdjęcia i animacje. 

Opis sekwencji w filmie:
01:50 – Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna Mysłowic pod panowaniem
             Prus
04:40 – Trójkąt Trzech Cesarzy
06:05 – Sytuacja gospodarcza Mysłowic przed wybuchem I wojny światowej 
07:28 – I wojna światowa
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

Film  „Mysłowice 1922 -1945”
Film przedstawia historię miasta od czasów przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922
roku, do końca II  Wojny Światowej.  Film prezentuje  przemiany okresu międzywojennego oraz
okupację hitlerowską w oparciu o bogatą ikonografię pochodzącą ze zbiorów Muzeum. 

Opis sekwencji w filmie:
00:44 – Włączenie części Górnego Śląska  w tym Myslowic do Polski
04:11 – Sytuacja gospodarcza Mysłowic w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej
07:08 – Rozwój szkolnictwa w Mysłowicach
07:38 – Rozwój sportu w Mysłowicach
08:40 – Trójkąt Trzech Cesarzy

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


10:59 – Mysłowice przed wybuchem II wojny światowej
13:15 – Wybuch II wojny swiatowej, kampania wrześniowa 1939 r.
14:53 – Mysłowice  w okresie II wojny swiatowej (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 swiatowej 

Film „Mysłowice mniej znane”
Tematyka  filmu  związana  jest  z  historią  miasta  od  średniowiecza  po  czasy  nam współczesne.
Filmowy  przewodnik  po  mieście  nawiązuje  do  dawnego  traktu  spacerowego,  którym  dawniej
przechadzali  się  mieszkańcy  Mysłowic.  Współczesne  obrazy  miasta  uzupełnione  materiałem
archiwalnym i opatrzone komentarzem stanowią zachętę do odkrywania tajemnic mysłowickich
ulic,  placów i  kamienic.  Jako podkład muzyczny wykorzystano utwory mysłowickiego zespołu
Mulholland Drive.

Opis sekwencji w filmie
00:39 – Początki miasta Mysłowice w średniowieczu, zabudowa rynku
01:56 – Mysłowice XIX wiek
02:41 – Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
04:31 – Zabudowa ul. Starokościelnej, Kościół po wezwaniem NSPJ
05:31 – Budynek sądu rejonowego
06:03 – Zabudowa ul. Krakowskiej
06:50 – Kapliczka Jarlików
07:45 – Plac Wolności, historia, zabudowa 
10:00 – Ulica Powstańców (walcownia Kunegunda, kościół ewangelicki, budynek
             poczty, willa Kuderów, dworzec, Przewiązka, stacja rejestracyjna)
13:11 – Obóz Rosengarten, obóz pracy
13:31 – Promenada
14:48 – Trójkąt Trzech Cesarzy

Film „Statki i okręty II RP”
Film  nietypowy  dla  oferty  MMM,  cieszący  się  jednak  sporym  zainteresowaniem  widzów.
Marynistyka, dyscyplina na pozór odległa od realiów Śląska, ma – jak się okazuje – wiele śląskich
wątków  i  zaszłości.  Film  ukazuje  barwne  dzieje  polskiej  floty  w  okresie  międzywojnia.  Film
powstał w oparciu o zbiory będące własnością p.Adama Daszewskiego, marynisty i dziennikarza,
kolekcjonera,  posiadacza  największego  w  Polsce  zbioru  kart  pocztowych  o  tematyce
marynistycznej.

Opis sekwencji w filmie:
00:28 – Budowa portu w Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski
03:31 – Rozwój marynarki wojennej, okręty II RP
09:11 – Straż graniczna
09:34 – Flota handlowa, statki noszące nazwę śląskich miast
11:55 – Żaglowce „Dar Pomorza”, „Iskra”, „Zawisza Czarny”
13:25 – T ransatlantyki „Polonia”, „Pułaski”, „Kościuszko”
14:58 – Marynarka wojenna w latach 30-tych
19:18 – Transatlantyki „Piłsudski”, „Batory” (... kupione za śląski węgiel)
21:52 – Jednostki pomocnicze
22:31 – ORP „Grom”, „Blyskawica”  (….największe, najszybsze na M.Bałtyckim, 
              najnowocześniejsze na świecie)



23:43 – ORP „Gryf” największy okręt marynarki wojennej
24:33 – Okręty podwodne „Orzeł”, „Sęp”
25:29 – Transatlantyki „Sobieski”, „Batory”
26:35 – Flotylla Pińska - obrona rzek i akwenów wodnych
27:04 – Archiwalne zdjęcia marynarzy

Film „Wesoła – zarys dziejów”
Historia Wesołej. Kronika, archiwalia, wydarzenia do dni współczesnych. 

Opis sekwencji w filmie:
00:47 – Wesoła XVIII w. (początki przemyslu górniczego, hutniczego, postać  Ruberga,
              huta szkła)
05:54 – Rozwój górnictwa, osiedla górnicze, życie rodziny górniczej, szkolnictwo
07:54 – I wojna światowa. Powstania Śląskie
09:11 – Kryzys gospodarczy lata 30-te XX wieku, biedaszyby
10:01 – II wojna światowa (volkslisty, pobór Ślązaków do armii niemieckiej, 
             obozy  pracy, eksterminacja ludności )
13:54 – Represje wobec Ślązaków ze strony władz komusnistycznych
16:40 – Wesoła w czasach PRL
26:01 – Wesoła po przemianach ustrojowych, lata 90-te XX wieku
27:07 – Archiwalne zdjęcia (górnictwo, uroczystości, pochody 1 majowe, czyny
              społeczne, orkiestra górnicza)

Film „ Wszystko co nasze Polsce oddamy...”

Film przedstawia historię mysłowickiego Hufca ZHP na tle historii światowego skautingu i jego
początków w odrodzonej II RP, do roku 1956. Wspomnienia świadków i uczestników wydarzeń,
unikatowe filmy i zdjęcia archiwalne. 

Opis sekwencji w filmie:
00:25 – Początki skautingu na świecie
05:57 – Harcerstwo na ziemiach polskich, zadania i umiejętności skautów
08:54 – Udział harcerzy w walkach o granice II RP
10:06 – Rozwój harcerstwa w Mysłowicach w okresie międzywojennym   
15:58 – Udział mysłowickich harcerzy w krajowych i zagranicznych  zlotach 
            skautów
18:08 – ZHP w okresie II wojny światowej
18:59 – Odradzanie się harcerstwa po II wojnie swiatowej  w Myslowicach,
             pierwsze obozy harcerskie, szkolenia, zdobywanie stopni i sprawności
27:31 – Ogólnopolski zlot ZHP w Katowicach 1945 r.
29:23 – Represje władz komunistycznych wobec mysłowickich harcerzy
34:34 – Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności w Mysłowicach


