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7 lutego 2019 r. na dziedzińcu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbył się
wernisaż wystawy plenerowej „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego
powstania 1918-1919 roku” zorganizowanej przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
we współpracy m.in. z poznańskim oddziałem IPN.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu dyrektor śląskiej placówki muzealnej Haliny Biedy,
uroczystość miała wyjątkowo bogatą oprawę. Hymn narodowy i pieśni patriotyczne zagrała
Orkiestra Wojskowa „Bytom”, wartę honorową wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Powstań Śląskich, a pełnomocnik wojewody śląskiego wręczyła medal Pro Patria osobom
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zaangażowanym w kultywowanie pamięci o powstaniach śląskich. Otwarcie wystawy
zaszczycili swoją obecnością prezydent Świętochłowic Daniel Beger, dowódca 13 Śląskiej
Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, grono uczonych z Uniwersytetu Śląskiego
oraz licznie zgromadzeni Ślązacy, wśród których byli również potomkowie powstańców
śląskich i wielkopolskich. Z Poznania przyjechali natomiast przedstawiciele Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości z dyrektorem Tomaszem Łęckim na czele, projektantka ekspozycji
prof. UAP Konstancja Pleskaczyńska oraz dr Adam Pleskaczyński z Oddziałowego Biura
Badań Historycznych poznańskiego IPN.

W sali kinowej muzeum odbył się panel dyskusyjny poświęcony powstaniom śląskim i
wielkopolskiemu, w którym udział wzięli dr Marek Rezler z Poznania oraz dr hab. Maciej Fic
i dr hab. Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W
toku żywej i interesującej dyskusji pojawiła się idea podjęcia wspólnych badań nad
problematyką udziału Wielkopolan i byłych powstańców wielkopolskich w powstaniach
śląskich. Inicjatywę poparł obecny na spotkaniu prof. Edward Długajczyk, nestor historyków
Górnego Śląska i inicjator wydania drukiem Archiwum Powstań Śląskich. Dyskusja
kontynuowana była w kuluarach Muzeum, gdzie doszło do kilku wzruszających rozmów z
potomkami powstańców wielkopolskich i śląskich zakończonych całkowicie spontanicznym
śpiewaniem pieśni patriotycznych z czasów powstania wielkopolskiego.


