Dom W spółpracy Polsko-Ni emi eckiej
Wystawa
Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach
Wystawa prezentuje codzienne życie mieszkańców dawnego polsko-niemieckiego obszaru
przygranicznego w latach 1922-1939. Po burzliwym czasie powstań i plebiscytu, jesienią 1921
roku obradująca w Genewie Rada Ambasadorów ustaliła ostateczny przebieg polsko-niemieckiej
granicy na Górnym Śląsku. Zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region miał odtąd funkcjonować
w ramach dwóch różnych organizmów państwowych. Po ogłoszeniu decyzji o podziale
rozpoczęła się "pierwsza górnośląska wędrówka ludów". Do 1924 roku ok. 200 tysięcy
mieszkańców dawnego obszaru plebiscytowego zmieniło swoje miejsce zamieszkania. Jedni
chcieli pozostać w Niemczech jako niemieccy obywatele, inni pragnęli urzeczywistnić swoje
marzenie o polskim Górnym Śląsku. W tym polsko-niemieckim konflikcie nie było zwycięzców,
bowiem nowe wytyczenie granicy nie zadowoliło żadnej ze stron. W ramach operacji, jakiej dotąd
nie znał świat, i którą porównać można z podziałem Berlina, w poprzek Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego - jednej z największych aglomeracji Europy - przeciągnięto granicę wijącą się
dosłownie między domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi. Polsko-niemiecka granica
na Górnym Śląsku istniała jedynie 17 lat. Od 1922 roku Górnoślązacy posiadają różne paszporty,
służą w różnych armiach, w sporcie reprezentują różne barwy narodowe. Dziś nie ma już "dwóch
Górnych Śląsków", lecz skutki podziału są trwalsze niż sama granica. Choć niemiecki Górny
Śląsk przestał istnieć, istnieją nadal niemieccy Górnoślązacy.
Wernisaż wystawy odbył się w listopadzie 2007 roku w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej z okazji upamiętnienia 75. rocznicy wytyczenia historycznej, polskoniemieckiej granicy na Górnym Śląsku.
W ramach wystawy i towarzyszącej jej publikacji odtworzona została codzienność dawnego
obszaru granicznego oraz zaprezentowane materialne i niematerialne pozostałości polskoniemieckiej granicy na Górnym Śląsku, która od czerwca 1922 do września 1939 dzieliła region.
Na podstawie map oraz zdjęć dokonano wizualizacji (nierzadko kuriozalnego) przebiegu granicy.
Gdzieniegdzie pozostali jeszcze „niemi świadkowie” historii: polskie i niemieckie domy celne oraz
porośnięte trawą przygraniczne bunkry. Ponadto w ramach wystawy prezentowane są nagrania
oraz filmy, które uzupełniają materiał wizualny.
Ekspozycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno historyków, dziennikarzy,
przedstawicieli instytucji kulturalnych i edukacyjnych, jak i osób prywatnych. Kontynuując temat,
DWPN od 2007 roku organizuje co roku wycieczki szlakiem historycznej granicy, ostatnio w
grudniu 2012 roku w ramach konferencji z okazji 90. rocznicy wyznaczenia granicy. Uczestnicy
wycieczek pozwalają zabrać się w przeszłość i świadomie przekraczają dawną granicę.
Wystawie towarzyszy publikacja, która przypomina o dwujęzycznym i wieloetnicznym charakterze
Górnego Śląska. Do albumu dołączony jest materiał multimedialny w postaci filmu
dokumentalnego "Górny Śląsk. Podróż granicą", wyprodukowanego przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej w reżyserii Teresy Kudyby.

Dostępna jest także polsko-niemiecka broszura, która oprowadza po wystawie.
Wystawa dostępna jest w polsko-niemieckiej wersji językowej.
Wystawa składa się z następujących elementów:
Drewniane Płyty:
30 banerów:
Szerokość: 125 cm
100 cm
Wysokość: 250 cm
220 cm

1 tablicy:
200 cm
150 cm

3 Tablice:
100 cm
150 cm

2 imitacje szlabanów wraz z dwoma podestami: 2,5 m²
1 słupek graniczny: 1 m²
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