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Fot. Waldemar Stelmach

Zakończyliśmy kolejny, piąty już,
Bezpłatny Adaptacyjny Kurs Sa−

moobrony. Z inicjatywą zorganizowa−
nia tych zajęć, w trosce o bezpieczeń−
stwo studentów, wystąpił prof. Włady−
sław Koc, prorektor do spraw kształce−
nia studentów Politechniki Gdańskiej.
Zasugerował, aby Akademicki Klub Ta−
ekwondo UDAR regularnie szkolił stu−
dentów oraz uświadamiał im, jak radzić
sobie w wielkomiejskim środowisku w
obliczu niebezpieczeństwa.

– Organizowane przez nas kursy sa−
moobrony cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. Każdego roku rośnie
liczba uczestników, także tych spoza
Politechniki Gdańskiej. Fakt ten świad−
czy z pewnością o zapotrzebowaniu na
tego typu zajęcia wśród społeczności
studenckiej. Studenci chcą nauczyć się
właściwej reakcji na zagrożenia takie,
jak: napaść, pobicia czy nawet gwałt –
opowiada absolwent Politechniki Gdań−
skiej mgr inż. Piotr Rybka, instruktor
Bezpłatnego Adaptacyjnego Kursu Sa−
moobrony.

Piąta edycja kursów rozpoczęła się
11 listopada i trwała do 9 grudnia 2007.
Ćwiczenia odbywały się w hali Aka−
demickiego Ośrodka Sportu. Na ostat−
nich zajęciach gościł komisarz Krzysz−
tof Kopeć z III Komisariatu Policji w
Gdańsku. Poruszył aspekty samoobro−
ny z prawnego punktu widzenia. Opo−
wiedział o tym, kiedy osoba napadnię−
ta może stać się napastnikiem w ujęciu
prawa.

Co roku liczba uczestniczących w
kursie udowadnia, jak bardzo jest on po−
trzebny. W tej edycji na pierwsze spo−
tkanie przyszło 228 osób, zarówno ko−
biet, jak i mężczyzn. To o 30 osób wię−
cej, niż w ubiegłym roku.

Organizatorem Bezpłatnego Adapta−
cyjnego Kursu Samoobrony jest Aka−
demicki Klub Taekwondo UDAR, któ−
rego instruktorami są Paweł Procaj i
Piotr Rybka. Od pięciu lat w prowadze−
niu kursu pomagają instruktorzy tech−
nik i taktyk interwencji Policji ze Złotej
Karczmy oraz III Komisariat Policji z
Gdańska Wrzeszcza.

Agnieszka Topolska
Studentka Wydziału Inżynierii

Lądowej i Środowiska
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Nawet kilkuset wysoko wykwalifiko−
wanych inżynierów, specjalistów od

poszukiwania, wydobycia i przerobu ropy,
ochrony środowiska, eksploatacji instala−
cji, informatyki, chemii i wielu innych dzie−
dzin potrzebować będzie w najbliższych
latach Grupa Lotos. Już dziś firma poszu−
kuje wiedzy i fachowców na Politechnice
Gdańskiej i w Akademii Górniczo−Hutni−
czej w Krakowie. 28 stycznia wszystkie te
podmioty podpisały porozumienie o współ−
pracy w obecności marszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza oraz wicepremiera,
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Obopólne korzyści płynąć mają z wie−
lorakiej współpracy – wspólnych projek−
tów naukowo−badawczych, podejmowa−
nia innowacyjnych przedsięwzięć tech−
nicznych, wzajemnej wymiany wiedzy,
stypendiów i staży studenckich, które już
w czasie studiów pozwalają kształcić
przyszłe kadry, a także studiów podyplo−
mowych i kursów dla pracowników fir−
my. Strony ustaliły, że razem będą ubie−
gać się o wsparcie z funduszy unijnych.

Politechnika Gdańska współpracuje z
Grupą Lotos od wielu lat. Pierwsze poro−
zumienie w sprawie stypendiów i praktyk
wakacyjnych Grupy Lotos dla studentów
i doktorantów Politechniki Gdańskiej pod−
pisano już w 2002 roku. W roku akade−

Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy

mickim 2007/2008 na Wydziale Chemii
PG, we współpracy z Grupą LOTOS, ru−
szyła nowa specjalizacja – technologia
przemysłu rafineryjnego i petrochemicz−
nego.

– Wszyscy rozumiemy fakt, że w do−
bie gospodarki opartej na wiedzy przewa−
gę konkurencyjną osiągnąć można wy−
łącznie na drodze innowacji – mówi prof.

Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdań−
skiej. – Z kolei innowacja w przemyśle
możliwa jest przede wszystkim dzięki sze−
rokiej i efektywnej współpracy przemy−
słu ze światem nauki.

Uroczystego podpisania porozumienia
dokonali – prof. Janusz Rachoń, rektor
PG, prof. Antoni Tajduś, rektor AGH, oraz
gospodarz spotkania Paweł Olechnowicz,
prezes Grupy Lotos.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy

Uczestnicy spotkania; od lewej: rektor AGH prof. Antoni Tajduś, wicepremier Waldemar Pawlak,
prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
i rektor PG prof. Janusz Rachoń                                                                     Fot. Krzysztof Krzempek

Panie Dziekanie, Wysoka Rado,
Dostojni Goście,
Drodzy Współpracownicy i Studenci,
Wielce Szanowni Absolwenci
z Rodzinami i Sympatiami!

Absolwentów trudno pożegnać na serio,
ponieważ nie powinni oni nigdy zrywać wię−
zi ze swoją Alma Mater. I tak jest. Podobnie
jak w latach poprzednich, duża grupa tego−
rocznych absolwentów pozostała, by konty−
nuować naukę na studium doktoranckim,
wielu skorzysta z bogatej oferty studiów po−
dyplomowych i prawie wszyscy będą przy−
jeżdżać na zjazdy absolwentów. Z drugiej
zaś strony, zaraz po obronie pracy dyplomo−
wej dochodzi do zerwania pępowiny z
Uczelnią, ale to akurat należy postrzegać

jako objaw pozytywny, tak potrzebne w do−
rosłym życiu usamodzielnienie. Po obronie,
świeżo wykreowani magistrowie czy inży−
nierowie zabierają swoje zabawki i odchodzą
do innych zajęć, podejmują kolejne wyzwa−
nia. Te nowe problemy często tak bardzo ab−
sorbują ich umysły, że nie zdają sobie spra−
wy z tego, iż przestali już być studentami;
jedynie brak legitymacji uprawniającej do
zniżek brutalnie uświadamia ten fakt.

Dowiedziałem się dzisiaj, że wszyscy te−
goroczni absolwenci znaleźli już pracę, zwią−
zali się więc z pracodawcami, wielu założy−
ło rodziny, a pomimo tych obowiązków gre−
mialnie stawiliście się Państwo w Auli PG
na uroczystości rozdania dyplomów. Co Was
skłoniło do poświęcenia drogiego czasu, do
tego przyjazdu, nieraz z daleka? Przecież wy−

starczyło poprosić o przesłanie tego doku−
mentu pocztą. Dyplomy można wysyłać,
można je odbierać osobiście, nie ma potrze−
by czekania, aż wszystkie będą gotowe, żeby
w terminie dogodnym dla większości je roz−
dać. Co zatem skłoniło Państwa, Dziekana i
innych pracowników Wydziału do dodatko−
wego wysiłku, znaczących wydatków i spo−
rej straty czasu?

Powodów jest wiele, a większość z nich
natury sentymentalnej. Męska część być
może oburza się w tym momencie, uważa
się przecież za twardzieli, którzy nie ulegają
emocjom. Ale czy chcą, czy nie chcą czło−
wiek jest istotą sentymentalną i tylko ambi−
cja nie pozwala na publiczne afiszowanie się
z emocjami, chociaż czasami bywa odwrot−
nie. Niedawno byliśmy świadkami, jak po−
litycy z wyrachowania ronili łzy, spodzie−
wając się określonych korzyści. Spontanicz−
ne są tylko dzieci. Młodzież w czasie doj−
rzewania nie lubi okazywać wzruszeń, ale
po okresie buntu zaczyna doceniać serdecz−
ność i przyjaźń, a najserdeczniejsze i naj−

Nie strońcie od politykiNie strońcie od politykiNie strońcie od politykiNie strońcie od politykiNie strońcie od polityki
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trwalsze przyjaźnie rodzą się w czasie stu−
diów. Przypuszczam, że chęć spotkania się
w gronie przyjaciół była główną motywacją
Waszego dzisiejszego przyjazdu na Politech−
nikę. Odbiór dyplomu to tylko pretekst. Sze−
reg lat spędzonych razem w okresie najsil−
niejszego kształtowania osobowości, wspól−
ne pokonywane trudów studiów, wzajemne
przeżywanie niepowodzeń i sukcesów prowa−
dzi do trwałych więzi. Zobaczycie, jakie cu−
downe są spotkania po latach. Dzisiaj spon−
tanicznie i gorąco wyróżnialiście owacjami
tych, którzy w czasach studiów osiągali naj−
lepsze wyniki, ale najmocniej nagradzali Pań−
stwo koleżanki i kolegów najsympatyczniej−
szych, najbardziej zasłużonych towarzysko.

Być może jednym z powodów Waszego
przyjazdu mógł być sentyment do Uczelni,
miejsca, w którym spędziliście wiele pięk−
nych lat. A może jeszcze raz chcieliście spo−
tkać się z przewodnikami na Waszej drodze
do dyplomu: zarówno z nauczycielami aka−
demickimi, jak i pracownikami techniczny−
mi, administracji czy obsługi. Wiem, że jed−
nych oceniacie lepiej, innych gorzej, ale
wszyscy Wam służyli, jak tylko potrafili naj−
lepiej. Dzisiaj w ich i w swoim imieniu za−
pewniam, że jesteśmy z Was dumni, życzy−
my Wam wspaniałej przyszłości, deklaruje−
my naszą przyjaźń i pomoc.

Istotnym elementem pożegnania są do−
bre rady na drogę. Zwykle odchodzą mło−
dzi, a rad udzielają starsi, bogatsi doświad−
czeniem. Czasy zmieniły się jednak, nastą−
piło przyspieszenie rozwoju, szczególnie
technologicznego, i w niejednej dziedzinie
to młodsi mają większe doświadczenie, cho−
ciażby sprawniej przyswajają sobie nowin−
ki techniczne, lepiej wykorzystują urządze−
nia informatyczne, szybciej znajdują po−
trzebne dane w Internecie, z mniejszym opo−
rem podejmują ambitne zadania. Cóż by zro−
bili dygnitarze, którzy nie mają prawa jaz−
dy, obawiają się założyć konto w banku, nie
potrafią obsługiwać komputerów, gdyby nie
tacy jak Państwo, pomagający im młodzi,
dobrze przygotowani asystenci i doradcy?

Czym zatem mogą Wam zaimponować
starsi? Na pewno doświadczeniem życio−
wym, podejściem do rozwiązywania trud−
nych problemów, odpowiedzialnością, roz−
wagą, życzliwością i innymi wartościami,
których nie zdobywa się z książek, ani ze
słuchania wykładów i nie znajduje się po−
przez surfowanie w Internecie. Nie wstydź−
cie się korzystać z doświadczeń rodziców,
wychowawców, nauczycieli, starszych ko−
legów czy przełożonych.

Drugą radą, jaką mam Państwu do prze−
kazania, to zachęta do większego zaangażo−

wania w sprawy zawodowe, rodzinne, spo−
łeczne, a także polityczne, tym bardziej, iż
większość z Was deklaruje brak zaintereso−
wania polityką. Znawcy ostrzegają: jeżeli nie
zainteresujesz się polityką, to polityka zain−
teresuje się Tobą;, być może w postaci pa−
nów w kominiarkach pukających do drzwi
nad ranem. Brak zainteresowania młodzie−
ży sprawami, które z pozoru nie dotyczą jej
bezpośrednio, takimi jak polityka między−
narodowa, poprzez krajową do problemów
lokalnych, czyli Małej Ojczyzny, wynika z
obojętnej, a nawet buntowniczej postawy
przyjętej w okresie dojrzewania. Do zaan−
gażowania trzeba dojrzeć, im wcześniej, tym
lepiej. Niestety, nie wszystkim się to udaje,
a obojętność wykorzystują cwaniacy. Prze−
cież to od nas powinno zależeć, kto wydaje
decyzje, które dotyczą każdego z nas. Dzie−
cinadą jest postawa przyjmowana dla wy−
gody: źle mi tu, to wyjadę tam, gdzie jest
lepiej. Nie potępiam tych, którzy wyjeżdżają.
Trzeba wyjeżdżać, ale niech wyjazd nie bę−
dzie ucieczką. Traktujcie wyjazd jako ko−
lejną okazję do zdobywania wiedzy, w tym
szukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego
gdzie indziej jest lepiej.

Musicie poczuć swoją siłę. Nie dajcie
sobie wmówić, że jako jednostka niewiele
znaczycie, że Wasz pojedynczy głos jest
niewiele warty. Populacja studentów w
Polsce sięga dwóch milionów osób, to jest
więcej niż słuchaczy toruńskiej rozgłośni,
a mimo to, do niedawna ci drudzy odgry−
wali większą rolę, gdyż wierzyli w siłę
swojego głosu i byli podatni na manipula−
cję. Takich jak Państwo, tzn. absolwentów
wyższych uczelni sprzed kilku lat, to ko−
lejne miliony, a ich udział w społeczeństwie
będzie rósł. W kalifornijskiej Krzemowej
Dolinie ludzie z wyższym wykształceniem
stanowią ponad 44% mieszkańców, tzn. że
większa część dorosłych mieszkańców tej
enklawy ukończyła studia. W takim kierun−
ku będzie rozwijało się i nasze społeczeń−
stwo. Już dzisiaj razem ze studentami i peł−
noletnimi uczniami stanowicie ogromną
rzeszę wyborców, zjednoczonych wspól−
nym celem i podobnymi zainteresowania−
mi. Nie pozwólcie, żeby o Waszym losie
decydowali nieudacznicy. Nie słuchajcie
tych, którzy namawiają do chowania bab−
cinego dowodu. Wręcz przeciwnie, szanuj−
cie starszych, zabierajcie ich ze sobą (na
wybory też) i starajcie się przekonać ich do
podejmowania decyzji korzystnej dla
młodego i starszego pokolenia. W wielu
sprawach interesy obu grup są zbieżne.

Ostatnie wybory uświadomiły Państwu i
innym, jak wielką macie siłę. Chociaż tylko

połowa młodych wyborców poszła na wy−
bory, to oni zadecydowali o ich wynikach.
Ale wybór władzy to tylko początek, ponie−
waż każdą władzę trzeba kontrolować; bez
tego deprawuje się i degeneruje. Każda wła−
dza musi pamiętać, że po czterech latach, a
bywa i wcześniej, zostanie oceniona. Tak
było dotychczas, i myślę, że tak będzie na−
dal. Jednak to mało. Każdy sprawujący wła−
dzę musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie−
zależnie od wyników wyboru (wygra czy
przegra) zostanie rozliczony z włodarstwa.
Tylko wtedy, wiedząc o nieuchronnym roz−
liczeniu, przy podejmowaniu decyzji będzie
kierował się dobrem wyborcy.

Nie strońcie od polityki, ani tej małej, ani
tej wielkiej, ani biernej, ani czynnej. Inte−
resujcie się tym, co się dzieje wokół, tak
żeby, jak przyjdzie czas rozliczeń, być w
stanie podjąć świadomy wybór. Oczywiście
należy zachować umiar. Musicie mieć czas
i siły również na pracę zawodową, na roz−
wój intelektualny i fizyczny, na miłość, czas
dla rodziny, na rozrywkę i zadumę. Tę
„oczywistą oczywistość” trudno zrealizo−
wać. Do tego właśnie potrzebna jest mą−
drość życiowa i tej mądrości życzę Wam
najserdeczniej. Pomoże ona Państwu w za−
pewnieniu szczęścia osobistego, rodzinne−
go i społecznego.

Einstein i Politechnika

Zapytano kiedyœ Alberta Einsteina,
Jak dokonuj¹ siê wielkie odkrycia.
Ten odrzek³: kochani, zwyczajnie!
Jak wszystko z niebycia do bycia.

Wiedz¹ wszyscy powszechnie,
Czego robiæ siê nie da.
I pewnie skromnie siê uœmiechn¹,
¯e s¹ tacy, którzy tego pewnie nie
wiedz¹.

To oni s¹ odkrywcami.
To oni maj¹ farta.
I tak miêdzy nami,
Bez barier, g³owa otwarta.

No a Politechnika, co daje?
M¹dremu sporo w¹tpliwoœci.
„Wiem, ¿e nic nie wiem” zostaje,
przyczyn¹ odkryæ ludzkoœci.

Z tek i poezj i

Antoni Dutko
Absolwent PG
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Początków polskiej partyzantki antyko−
munistycznej szukać trzeba jeszcze w po−

łowie 1944 roku na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej. Wtedy to oddziały AK,
zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza, roz−
poczęły akcję „Burza”, będącą formą powsta−
nia przeciwko okupantowi niemieckiemu.
Wymagała ona współdziałania w walce z
Armią Czerwoną. Mimo nieufnego stosunku
polskich żołnierzy z Kresów do Sowietów,
wyniesionego z pierwszej dwuletniej sowiec−
kiej władzy, rozkaz wykonano. Oddziały AK
z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny pod do−
wództwem ppłka Aleksandra Krzyżanow−
skiego „Wilka” opanowały Wilno, oddziały
lwowskiej AK walczyły o Lwów, na Woły−
niu 27 Wołyńska Dywizja AK prowadziła
zacięte walki, podobnie działo się i w innych
kresowych Okręgach. To właśnie Wileńsz−
czyzna była miejscem największego wystą−
pienia oddziałów partyzanckich w ramach

całego Polskiego Państwa Podziemnego.
Zgrupowane oddziały Okręgów Wileńskiego
i Nowogródzkiego liczyły w szczytowym
okresie, w połowie lipca 1944 roku, blisko
16 tysięcy żołnierzy. Jak na warunki party−
zanckie, oddziały te były dość dobrze uzbro−
jone w zdobyczną broń, dbające o jednolite
w miarę możliwości umundurowanie, zacho−
wujące dyscyplinę wojskową. Było to woj−
sko o dużym potencjale bojowym, gdyż skła−
dające się wyłącznie z ochotników, które swą
wartość udowodniło, m.in. walcząc o Wilno
w ramach operacji „Ostra Brama”.

Obawy co do postawy Sowietów okazały
się uzasadnione. Zgodnie bowiem z dyrek−
tywą Stalina nr 220145 z 14 lipca 1944 roku,
mówiącą o rozbrajaniu oddziałów AK na te−
rytorium Litwy, zachodniej Białorusi i za−
chodniej Ukrainy, polskie formacje partyzanc−
kie po wykonaniu „Burzy” zostały otoczone
przez oddziały NKWD i, jak to wtedy okre−

ślono, „internowane”. Faktycznie żołnierzy
zesłano na poniewierkę w głąb Rosji, skaza−
no na wieloletnie kary więzienia, czy wręcz
rozstrzelano na miejscu. Na samej Wileńsz−
czyźnie dotknęło to 6 tysięcy osób. Mimo
współdziałania z Armią Czerwoną, wspólnej
walki przeciwko Niemcom i poniesienia
znacznych strat w boju, żołnierze AK potrak−
towani zostali jak wrogowie. Pod pozorem
utworzenia odrębnego polskiego korpusu,
skoncentrowane jednostki zostały otoczone
przez zdecydowanie przeważające siły
NKWD i rozbrojone. Tym, którym udało się
uniknąć sowieckiej zdrady, pozostała dalsza
walka tym  razem z sowieckim okupantem.
Część żołnierzy podjęła walkę na ojczystej
ziemi, część przedarła się na Zachód, część
powróciła do konspiracji. W tym samym cza−
sie na powolną śmierć skazano powstańców
warszawskich. Wtedy zaczął rodzić się w
Polsce ruch, zwany podziemiem niepodległo−
ściowym lub też antykomunistycznym, który
w tym pierwszym okresie liczył blisko
200 000 ludzi. W województwach wschod−

Wojna po wojnie – ostatni LeśniWojna po wojnie – ostatni LeśniWojna po wojnie – ostatni LeśniWojna po wojnie – ostatni LeśniWojna po wojnie – ostatni Leśni

Trzy wystawy prezentujące dzieje Li−
twy po drugiej wojnie światowej

można było oglądać na Politechnice
Gdańskiej od 18 stycznia do 20 lutego.

Wystawy nosiły tytuły: „Ostatni Leśni.
Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–
1953”, „Wojna po Wojnie. Antysowiecki
opór zbrojny w latach 1944–1953” oraz

Trzy wystawy dokumentujące dziejeTrzy wystawy dokumentujące dziejeTrzy wystawy dokumentujące dziejeTrzy wystawy dokumentujące dziejeTrzy wystawy dokumentujące dzieje
powojennej Litwypowojennej Litwypowojennej Litwypowojennej Litwypowojennej Litwy

„Ku Wolności. Wileńska Armia Krajowa
w walce z sowieckim okupantem po
1944”. Przedstawiają różne okresy powo−
jennej historii Litwy, a jednocześnie ukła−
dają się w interesującą całość.

Ekspozycja „Ostatni Leśni”, przygo−
towana przez warszawski oddział IPN,
poświęcona była likwidacji przez resort

bezpieczeństwa ostatnich oddziałów par−
tyzanckich niepodległościowego podzie−
mia działających na Podlasiu i Mazow−
szu w latach 1948–1953. Na kilkudzie−
sięciu panelach, dioramie i kilku plaka−
tach zobaczyć można było historię, dzia−
łających w końcu lat czterdziestych na
trenie ówczesnego województwa war−
szawskiego, trzech struktur niepodległo−
ściowego podziemia: 16. i 23. Okręgu
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
oraz 6. Brygady Wileńskiej. Wystawa
„Wojna po Wojnie” przypominała o na−
rodowej wojnie na Litwie, której przy−
świecał cel odbudowania państwa. Nie−
mal wszystkie zdjęcia i dokumenty par−
tyzanckie pochodziły z archiwum Mu−
zeum przy Centrum Badania Ekstermi−
nacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Li−
twy w Wilnie, a kilka z prywatnych zbio−
rów oraz z innych litewskich archiwów.
Eksponaty opatrzono opisami w języku
polskim. Z kolei ekspozycja „Ku Wol−
ności” – przygotowana przez Towarzy−
stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileń−
skiej – na kilkudziesięciu planszach ob−
razowała walkę Armii Krajowej z Sowie−
tami po 1944 roku.

Wystawom patronowali: Ambasada
Republiki Litewskiej w Polsce i Konsulat
Honorowy Republiki Litewskiej w Gdań−
sku.

Katarzyna Żelazek
Biuro Prasowe

Prezydent Lech Wałęsa z Henrykiem Sobolewskim ps. Sobol, żołnierzem V Wileńskiej Bryga−
dy AK                                                                                                  Fot. Krzysztof Krzempek
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niej i centralnej Polski operowało po kilka−
dziesiąt oddziałów partyzanckich i grup bo−
jowych. Łącznie w oddziałach partyzanckich
znajdowało się wówczas około 15 000–20 000
ludzi, z tego na terenie Wileńszczyzny i No−
wogródczyzny co najmniej  3000. W tym
okresie na terenie Wileńszczyzny działało
przynajmniej 20 oddziałów partyzanckich, zaś
na terenie Nowogródczyzny ponad 30. Stan
tych oddziałów wahał się od kilkunastu osób
do nawet 200. Do tego należy dodać blisko
10 tysięcy żołnierzy w strukturach siatek kon−
spiracyjnych, zajmujących się m.in. wywia−
dem, pracą propagandową czy ochroną miej−
scowej ludności. Do końca 1944 roku wyko−
nano ponad 160 akcji bojowych, skierowa−
nych przeciwko administracji sowieckiego
okupanta. M.in. 15 IX 1944 blisko 100−oso−
bowy oddział por. Jana Lisowskiego „Korsa−
rza” zniszczył sielsowiet w Małych Solecz−
nikach, zaś 17 IX 1944 na terenie gminy Ej−
szyszki oddziały AK spaliły 9 mostów, w tym
jeden „znaczenia ogólnopaństwowego” (była
to tzw. akcja „Rocznica”, związana z rocz−
nicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę),
20 X 1944 zaś oddział AK zmobilizowany z
lokalnej sieci terenowej opanował miastecz−
ko Ejszyszki, niszcząc m.in. dokumentację w
urzędach sowieckich. W grudniu 1944 roku
oddział Czesława Czeszumskiego „Edka”
uwolnił w Popiszkach koło Wilna około 200
osób zatrzymanych przez milicję i przezna−
czonych do wywózki w głąb ZSRR. Nie moż−
na też zapominać o boju stoczonym przez
oddział Komendanta Okręgu Nowogródzkie−
go, ppłka Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”
z grupą operacyjną NKWD 21 VIII 1944 w
Surkontach. Po kilkugodzinnej walce na polu
pozostało 36 zabitych akowców oraz 120 za−
bitych i rannych NKWD−zistów.

Ten stan utrzymywał się do początku 1945
roku, kiedy to zmasowane działania NKWD
i Armii Czerwonej rozbiły część polskich
oddziałów. Reszta zaś od lutego 1945 roku
rozpoczęła, zgodnie z rozkazem Komendy
Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego, ewa−
kuację do Polski centralnej. Sprawnie ewa−
kuowano zdecydowaną większość żołnierzy
i konspiratorów. Niemniej aktywność oddzia−
łów, nastawionych przede wszystkim na obro−
nę miejscowej ludności, była znaczna. W
1945 roku wykonano blisko 200 akcji zbroj−
nych na terenie Wileńszczyzny. Także oddzia−
ły ewakuowane przez kordon graniczny nie
kończyły swojej działalności. Do najsilniej−
szych oddziałów należy bez wątpienia 5. Wi−
leńska Brygada AK, dowodzona przez mjra
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, a tak−
że wywodząca się z niej 6. Wileńska Bryga−
da por. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”, a na−

stępnie por. Władysława Łukasika „Młota”.
Do największych bitew, stoczonych przez te
oddziały z władzą komunistyczną, należy
zniszczenie grupy operacyjnej NKWD i UBP
18 VIII 1945 r. w Miodusach Pokrzywnych
na Podlasiu przez jeden szwadron 5. Wileń−
skiej Brygady mjra „Łupaszki” (straty komu−
nistyczne wyniosły do 60 zabitych). Na Po−
morzu, przeciwko dwóm szwadronom, liczą−
cym 34 osoby, władze komunistyczne skie−
rowały blisko 20 tysięcy funkcjonariuszy
UBP, milicjantów i żołnierzy specjalnej jed−
nostki – Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz−
nego. Mimo tak miażdżącej dysproporcji sił,
szwadrony nie tylko uniknęły rozbicia, ale
skutecznie operowały w terenie, paraliżując
działalność lokalnej administracji i prowadząc
ożywioną działalność propagandową. M.in.
19 maja 1946 roku, 15 osobowy szwadron por.
Zdzisława Badochy „Żelaznego” rozbił 7 po−
sterunków UB i MO, paraliżując praktycznie
pracę aparatu represji w terenie.

W 1946 roku na terenie Kresów Północ−
no−Wschodnich II RP działało już nie więcej
niż 30–40 oddziałów zbrojnych, liczących do
500 żołnierzy, które przeprowadziły jednak do
końca 1946 roku ponad 60 akcji bojowych.
Zwracam przy tym uwagę, iż badania nad tym
tematem prowadzone do tej pory były bardzo
powierzchownie, i z całą pewnością ustalenia
w przyszłości pozwolą zweryfikować tę licz−
bę, zwiększając zapewne liczbę przeprowa−
dzonych akcji. Akcje te w większości ograni−
czały się do likwidacji przedstawicieli apara−

tu represji okupanta, ale były wśród nich tak−
że akcje ofensywne. M.in. 10 XI 1946 grupa
Stanisława Korostika opanowała miasteczko
Lipniszki, rozbijając pocztę i sielsowiet, a tak−
że likwidując przedstawicieli administracji
okupanta. Po 1946 roku na Kresach walka
zbrojna dogasała. Badania na ten temat są
szczątkowe, wiadomo jednak, że najsilniejszy
opór zbrojny trwał na terytorium dawnych po−
wiatów lidzkiego i szczuczyńskiego. Główną
rolę odgrywał tam oddział ppor. Anatola Ra−
dziwonika „Olecha”, który prowadził kilku−
nastoosobowy oddział aż do połowy 1949
roku. Ostatnie znane starcie zbrojne miało
miejsce w sierpniu 1953 roku, kiedy to w walce
z niewielkim oddziałkiem dowodzonym przez
Hryncewicza zginęło 4 funkcjonariuszy
NKWD, w tym oficer w stopniu kapitana.

Z kolei na nowych terytoriach Polski,
głównie na Pomorzu i Dolnym Śląsku, dzia−
łalność kontynuowały struktury Okręgu Wi−
leńskiego, które do czerwca 1948 roku, w
łączności ze sztabem Naczelnego Wodza,
prowadziły m.in. sieć wywiadowczą oraz
działalność propagandową. Ostatnia komór−
ka Okręgu Wileńskiego, legalizacja – wytwa−
rzająca dokumenty na potrzeby konspiracji,
została rozbita w listopadzie 1948 roku. Ostat−
ni zaś oddział, wywodzący się z 5 Wileńskiej
Brygady, pod dowództwem por. Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”, walczył na Podla−
siu do 1952 roku.

Piotr Niwiński
Instytut Pamięci Narodowej

W roku 1927 ukazał się, nakładem
ówczesnego Towarzystwa Przyja−

ciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (TPNiSz),
Tom I Rocznika Gdańskiego (fot. 1), bę−
dącego obecnie organem Wydziału I Nauk
Społecznych i Humanistycznych Gdańskie−
go Towarzystwa Naukowego (GTN). Nie−
dawno upłynęło osiemdziesiąt lat od chwi−
li narodzin tego pisma. W związku z tym,
w dniu 15 stycznia br. odbyła się stosowna
konferencja naukowa GTN.

Głównym celem wymienionej konferen−
cji była zwarta prezentacja tematyki tego
pisma, właściwej dla minionych lat. Kwe−
stii tej, jak zapowiedziano na konferencji,
zostanie poświęcony specjalny, kolejny
rocznik tego pisma. W niniejszym przy−
czynku pragnę natomiast skupić się tylko
na owym pierwszym tomie pisma, którego
treść może być odbiciem spraw, jakimi żyło

Jubileusz 80−lecia Rocznika GdańskiegoJubileusz 80−lecia Rocznika GdańskiegoJubileusz 80−lecia Rocznika GdańskiegoJubileusz 80−lecia Rocznika GdańskiegoJubileusz 80−lecia Rocznika Gdańskiego

Fot. 1. Okładka Rocznika Gdańskiego, T. I
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w pierwszych latach Wolnego Miasta
Gdańska, działające tu polskie środowisko
naukowe i polskie społeczeństwo w ogóle.

Na początku tego wydawnictwa znajdu−
je się krótkie wprowadzenie pióra dr. Mar−
cina Dragana (fot. 2), ówczesnego prezesa
TPNiSz. Może warto przywołać tu niektóre
zawarte w nim myśli (w pisowni obecnej):

Istnieje w Gdańsku już od kilku lat
skromne pod względem ilości pracowni−
ków, a skromniejsze jeszcze pod względem
zasobów materialnych, Towarzystwo Przy−
jaciół Nauki i Sztuki. Zadaniem jego było i
jest szerzenie wśród społeczeństwa polskie−
go w Gdańsku i poza Gdańskiem zaintere−
sowania się sprawami dotyczącymi Gdań−
ska, jego dziejów, kultury i zagadnień chwi−
li bieżącej – szerzenie zamiłowania do pra−
cy naukowej, przede wszystkim w dziedzi−
nie zagadnień polsko−gdańskich. (…)

Towarzystwo nasze w swej dotychcza−
sowej pracy (…) wiodło swój żywot dość
pracowity w odosobnieniu, zadowalając się
wzrostem zainteresowania pracą naukową
wśród Polonii na terenie Gdańska. (…)
przed rokiem zakiełkowała jednak myśl
(…) o potrzebie utworzenia w Gdańsku
placówki o charakterze stacji naukowej (…)
dla badań nad dziejami stosunków gdań−
sko−polskich, (…) nad zagadnieniami do−
tyczącymi Gdańska i jego kultury, Pomo−
rza Gdańskiego i morza. (…) Nie trzeba też
lekceważyć tego faktu, że Gdańsk jest jed−
nym z bardzo poważnych ognisk ruchu
umysłowego niemieckiego, że mieści on u
siebie szereg bardzo poważnych instytucji
naukowych niemieckich, które, rozporzą−
dzając odpowiednimi środkami materialny−

mi i grupując ludzi pracujących naukowo,
wysyłają w świat mnogie publikacje (…) o
treści polityczno−propagandowej.

Z powyższego wynika, że „Rocznik
Gdański” pomyślany był także jako pewien
element równowagi na tym polu. Tak przy−
jęta formuła tematyki znajduje swe pełne
odbicie w treści omawianego tu tomu
pierwszego tego wydawnictwa.

Jako pierwsza umieszczona została tu
praca „O położeniu geograficznym Pomo−
rza i terytorium W.M. Gdańska”, którego
autorem jest Stanisław Pawłowski. Autor
przedstawia  w niej wieloaspektowo poło−
żenie geograficzne i historię, a także zna−
czenie gospodarcze i komunikacyjne tytu−
łowego regionu, w nawiązaniu do krajów
sąsiednich i, w ogóle, basenu Morza Bał−
tyckiego. W szczególności podkreślone są
związki tego regionu z Polską, jako zawie−
rającego ujście głównej polskiej rzeki –
Wisły. Autor pisze tu m.in.:

Delta Wisły – to przede wszystkim Wi−
sła i jej odnogi. Nie da się ona oddzielić od
reszty Wisły i od jej dorzecza, do którego
geograficznie należy. Analogiczne natural−
ne więzy, które by łączyły Gdańsk z Niem−
cami, nie istnieją. Położenie Gdańska przy
ujściu Wisły było, jest i będzie dokumen−
tem, nie dającym się ani sfałszować, ani
zniszczyć, przemawiającym za przynależ−
nością tego miasta do Polski. (…)

W stosunku do Polski stanowi Pomorze
nieodłączną jej część, jest pradawną (…)
dzielnicą słowiańską nad Bałtykiem, jest
bramą i drogą nad morze i z morza, jest
basztą na jej północno−zachodnim pogra−
niczu, jej oddechem na świat. Kraj nadmor−

ski staje się powoli tym, do czego z natury
jest powołany, mianowicie wylotem Pol−
ski na morze.

Jak widać, dla polskiego społeczeństwa
tych lat było morze zupełnie szczególnym
wyzwaniem. Czy myśl ta jest dziś konty−
nuowana?. W tej materii pozwalam sobie
odesłać P.T. Czytelników do moich reflek−
sji „Naród i morze” (30 Dni 2001, Nr 6) i
„Polacy i morze • Na Święto Morza 2005
r.” (Pismo PG 2005, Nr 4).

Druga praca, napisana przez dr. Włady−
sława Pniewskiego (fot. 2), ówczesnego
profesora Gimnazjum Polskiego w Gdań−
sku (fot. 3) i zarazem II wiceprezesa
TPNiSz, nosi tytuł „Błędy i właściwości
językowe młodzieży polskiej w Gdańsku
– w świetle dialektów pomorskich i języka
niemieckiego”. Pisze autor na wstępie:

Młodzież Gimnazjum Polskiego w Gdań−
sku żyje w wyjątkowo trudnych warunkach
językowych (…). Wśród niej są osobniki
rodem z Gdańska, Kaszub, terenów gwary
malborskiej, kociewskiej i reszty wojewódz−
twa pomorskiego. Młodzież ta, otoczona
zewsząd niemczyzną, mówiąca od dzieciń−
stwa gwarą ludową i językiem niemieckim,
zaczyna uczyć się w szkole polskiej języka
polskiego, literackiego. Jest więc trójję−trójję−trójję−trójję−trójję−
zycznazycznazycznazycznazyczna, jeśli uwzględnimy dialekt kaszub−
ski, znacznie różniący się od języka ogól−
nopolskiego. (…) Następuje (…) okres mo−
zolnego zdobywania języka polskiego.

Autor stwierdza, że na tej drodze mło−
dzież napotyka wiele przeszkód, głównie
ze względu na zupełnie inną konstrukcję
języka polskiego i kaszubskiego z jednej
strony, a niemieckiego – z drugiej. Autor
kontynuuje tu:

Gimnazjum Polskie w Gdańsku, usiłu−
jące wpoić młodzieży, oraz ugruntować w
niej i umocnić narodowy sposób myślenia
językowego, znajduje się w niezwykle trud−
nym położeniu. Musi rugować z głów
niemczyznę, wpajać bezpośrednio wyobra−
żenia i pojęcia polskie, kojarząc je z sym−
bolami, czyli wyrazami polskimi, jednocze−
śnie zaś ma nauczać języka niemieckiego
na równi z polskim (był to warunek istnie−
nia tej szkoły).

Dalej autor proponuje metodę naucza−
nia języka polskiego, która – w jego opinii
– powinna opierać się na naukowej anali−
zie błędów czynionych w mowie polskiej,
a wywodzących się z języka niemieckie−
go. Jest to bardzo interesująca część pracy,
w szczególności dla czytelnika polskiego
znającego język niemiecki. Widać tu „na−
macalnie”, jak duży i jak różnoraki wpływ
wywierał wtedy język niemiecki na posłu−

Fot. 2. Profesorowie Gimnazjum Polskiego w Gdańsku (1936): trzeci z lewej – M. Dragan,
pierwszy z prawej – W. Pniewski; źródło: 30 Dni nr 1/2004
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równo z Gustawem Adolfem, jak i Karo−
lem Gustawem, tak samo było w ciągu
XVIII w., gdy Gdańsk z mniejszym już po−
wodzeniem opierał się wzrastającym potę−
gom Rosji, a potem Prus.

W tych wszystkich sprawach praca za−
wiera bardzo obszerny i dobrze udokumen−
towany materiał badawczy, który w prak−
tyce wykazuje dość znaczną samodzielność
Gdańska, ale w ramach państwa polskie−
go. Nawet jeszcze tuż przed ostatecznym
upadkiem Polski, Sejm Wielki w ustawie z
dn. 21 kwietnia 1791 r. wspomina o Gdań−
sku jako mieście wchodzącym w skład
Rzeczypospolitej Polskiej.

Czwartą pracę napisał także wspomnia−
ny już dr Władysław Pniewski. Pod tytu−
łem „Bibliografia kaszubsko−pomorska w
zakresie języka i językoznawstwa” przyno−
si ona bardzo cenne zestawienie licznych
pozycji piśmiennictwa – także obcojęzycz−
nego – które ukazało się na tytułowy temat
do r. 1927. Wydaje się, że może ono do−
brze służyć także współczesnym badaczom
tej tematyki. Sam autor pisze tu:

Jakkolwiek zdaję sobie z tego sprawę,
że mozolna moja praca nie jest bez braków,
to przecież ośmielam się wyrazić nadzieję,
że nie brak w niej nic istotnie ważnego, że
nie będzie więc bez korzyści (…), może
posłuży niejednemu pracownikowi w tym
zakresie teraz i w przyszłości.

Wreszcie, ostatnia praca pt. „Garść uwag
o przeciwpolskiej propagandzie w najnow−
szych publikacjach niemieckich”, jest zno−
wu pióra dr. Marcina Dragana. Z pracy tej
przytoczę tu tylko jej wstęp, który wyja−
śnia całość poruszonych w niej spraw w
sposób jednoznaczny. Czy słowa te brzmią
dla nas dziś całkowicie obco?

Ktokolwiek dzisiaj z uwagą przerzuci
kartki mnogich publikacji niemieckich, roz−
trząsających sprawy polskie i polsko−nie−
mieckie, sprawy państwowości polskiej w
przeszłości i teraźniejszości, szczególnie
zaś stan dzisiejszego posiadania terytorial−
nego państwa polskiego od strony zachod−
niej, ten osiągnąć musi wrażenie wytężo−
nej i celowo zorganizowanej pracy wielu
ludzi nad nastawieniem opinii współczesnej
w odniesieniu do tzw. „Polnische Frage”
w sposób jak najkorzystniejszy dla strony
niemieckiej (może lepiej: pruskiej), a w
następstwie tego nad przygotowaniem na−
strojów wśród decydujących dzisiaj czyn−
ników polityki międzynarodowej dla poli−
tyki niemieckiej w chwili bieżącej, zmie−
rzającej do rewizji zapadłych postanowień
traktatowych, które ustaliły dzisiejszy stan
granic państwowych Polski i Niemiec.

Fot. 3. Uczniowie na tle gmachu szkoły od strony podwórka; źródło: 30 Dni nr 1/2004

giwanie się przez ludność rodzimą mową
polską – żeby choćby wspomnieć tu znacz−
ny w budowie zdań udział strony biernej:
np. „podłoga co rok będzie oliwą smaro−
wana” lub „Napoleonowi byli zadane klę−
ski”, czy „dom jest od cegieł zbudowany”.
Bardzo różni się też składnia obu języków,
w szczególności lokalizacja w zdaniu orze−
czenia, np. „koń musiał bardzo mocny
być”. Ciekawe są też naleciałości z języka
niemieckiego spotykane w słowotwórstwie
– np. „rozkazowy most” (Komman−
dobrücke), czyli – „pomost lub mostek ka−
pitański”, lub „wszystko zostało cicho” (al−
les blieb ruhig), itp., itd.

Roman Lutman jest autorem trzeciej pra−
cy, która ma tytuł „Położenie prawno−poli−
tyczne Gdańska w dawnej Polsce”. Pracę
tę otwiera następujące spostrzeżenie:

Jest rzeczą niezmiernie trudną ująć w
jedną ścisłą formułę położenie prawno−po−
lityczne Gdańska w dawnej Polsce. Przy−
czyną tego jest nie tylko rozbieżność, pa−
nująca między poglądami uczonych pol−
skich i gdańsko−niemieckich, gdyż prze−
ważną w tej rozbieżności rolę odgrywa nie−
wątpliwie uzależnienie roztrząsań nauko−
wych od momentów aktualno−politycz−
nych. Zasadniczym powodem tej trudno−
ści jest również inkogruencja (chyba: in−
kongruencja lub inkoherencja – przyp.
aut.),  zachodząca między teorią prawa po−
litycznego a jego praktyką. (…) Dlatego
przy niniejszych rozważaniach nie będzie
chodziło jedynie o formalno−prawną stro−
nę zagadnienia, która znajdowała swój
wyraz w szeregu przywilejów i aktów
prawnych, lecz zwracać się będzie uwagę

na realny układ stosunków politycznych
między Rzecząpospolitą Polską a Gdań−
skiem, zależnie od których kształtowały się
formy zależności politycznej Gdańska.

Zagadnienie, które jest przedmiotem
obecnych rozważań, można ująć w nastę−
pujący sposób: czy Gdańsk – w ramach
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej – był
miastem wolnym, zależnym bezpośrednio
od króla polskiego, niepozostającym więc
w żadnym stosunku zależności od jakich−
kolwiek władz państwowych Rzplitej (…)?
Czy też Gdańsk był miastem polskim w
ścisłym tego słowa znaczeniu? W dotych−
czasowej literaturze historycznej gdańskiej
i niemieckiej spotykamy się przeważnie z
poglądami popierającymi pierwszą tezę.

W szczegółowej analizie różnych doku−
mentów sformułowano w pracy wniosek,
że model unii personalnej króla i miasta
można by jeszcze przyjąć jako funkcjonu−
jący w latach 1454–1569. Jednakże na sej−
mie lubelskim w r. 1569 nastąpiło przyłą−
czenie Prus Królewskich, a więc i Gdań−
ska, bezpośrednio do Polski: (…) Gdańsk
stał się częścią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dalej czytamy:

Faktycznie jednak w stosunku zależno−
ści Gdańska od Polski nie zaszły od razu
widoczne zmiany. Był on, jak dawniej,
wyrazem układu realnych sił, który przez
długi czas przemawiał na korzyść samo−
dzielności Gdańska.

Tym niemniej:
(…) w chwilach krytycznych dla pań−

stwa polskiego Gdańsk, nie zrażając się
ofiarami i kosztami, wiernie stał przy kró−
lu i Polsce. Tak było w czasie wojen za−
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Dalej omawia się w pracy szereg kon−
kretnych opracowań niemieckich, jakie – z
pozycji interesów Niemiec – łączyły się
wtedy z tzw. „sprawą polską”. Na tym tle
przywołuje się bardzo tendencyjne opisy
historii Polski, napisane przez autorów nie−
mieckich. Czytelnicy starsi wiekiem, a do
nich należę, mogą dobrze prześledzić bieg
myśli autora pracy – dla młodszej genera−
cji Polaków jest to z pewnością  terra inco−
gnita. Tym niemniej, omawiana praca jest
cenna, ponieważ charakteryzuje podejście
nauki niemieckiej do spraw polskich wła−
ściwe dla końca XIX wieku i dla okresu
międzywojennego – podejście w swym
wyrazie na wskroś nacjonalistyczne. Na tej
podstawie można też zrozumieć, dlaczego

zdarzenia roku 1939 i całej późniejszej
wojny były możliwe.

Rozważając wszystkie przedstawione
tu prace, można uznać, że są one dziś – w
dobie wspólnej Europy – już dość prze−
brzmiałe i wyraźnie niewspółczesne, ale
– z pewnością – są też zarazem  charakte−
rystycznym świadkiem owych czasów.
Dobrze jest dziś, po latach, mieć owej epo−
ki właściwą świadomość – szczególnie tu,
w Gdańsku.

Przedostatnią pozycją omawianego tu
Tomu I Rocznika Gdańskiego jest kronika
TPNiSz w Gdańsku, którą zestawił sekre−
tarz Towarzystwa Kazimierz Szymański.
Znajdujemy tu krótką historię TPNiSz, któ−
re powstało 11 lipca 1922 r., oraz wykaz jego

władz w poszczególnych kadencjach.
Wreszcie, na końcu umieszczony został spis
członków TPNiSz w Gdańsku, właściwy dla
stanu w r. 1927; spis ten obejmuje 6 osób
władz Towarzystwa i 67 osób jako jego
członków zwyczajnych.

Kończąc swoje rozważania, chciałbym
wyrazić nadzieję, że mimo pewnej „za−
mierzchłości” omawianej w piśmie pro−
blematyki, czytelnicy Pisma PG, żeby wy−
korzystać jedną z krytykowanych w nim
właściwości języka polskiego w Gdańsku
z r. 1927, rozważania te „znajdą interesu−
jące”.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG

W numerze 7(128)/07 „Pisma PG”
przeczytałem interesujący artykuł

Pana Waldemara Affelta zatytułowany:
„Święto w Piekle”. W artykule znalazłem
wiele ciekawych informacji na temat hi−
storii tej niezwykłej miejscowości, m.in.
dotyczących zbudowania w Piekle w roku
1936 szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej
w Gdańsku.

Otóż i ja złożyłem wizytę w Piekle, i
to właśnie w roku 1936. Dlatego też po−

czuwam się do uzupełnienia informacji
związanej z tematem artykułu.

Do Piekła pojechaliśmy z Gdańska sa−
mochodem w lipcu roku 1936, gdzie
uczestniczyłem w uroczystości inaugura−
cji budowy tamtejszej szkoły,  zaproszo−
ny do udziału w wizytacji kilku szkół Pol−
skiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku przez
jej ówczesnego prezesa Eryka Budzyń−
skiego, mego Stryja. W tym czasie prze−
bywałem na wakacjach u Stryjostwa, któ−
rzy mieszkali wtedy  w Gdańsku Wrzesz−
czu przy ul. Kastanienweg 8 (obecnie
Lendziona). Stryj pracował od roku 1934
na stanowisku dyrektora Poczty Polskiej
w Gdańsku, a społecznie pełnił równole−
gle od r. 1935 funkcję Prezesa Polskiej
Macierzy Szkolnej w WM Gdańsku. Jego
syn, Eryk junior, studiował w tym czasie
na Politechnice Gdańskiej.

W pełnieniu obydwu funkcji Stryj na−
potykał na nieustanne szykany ze strony
lokalnych władz gdańskich, zwłaszcza
policyjnych, które starały się nie dopuścić
do jakiegokolwiek rozwoju polskości na
terenie Wolnego Miasta Gdańska, w tym
do rozbudowy szkolnictwa polskiego,
będącej głównym celem działalności Pol−
skiej Macierzy Szkolnej. Stryj, dzięki bie−
głości w języku niemieckim i w ogóle
znajomości Niemców (urodził się na po−
graniczu Prus Wschodnich i Litwy oraz
ukończył studia wyższe w Niemczech),
potrafił znakomicie radzić sobie z szyka−
nami i osiągać kolejne cele swego działa−
nia. Nic dziwnego, że  wielostronicowy
raport prezydium policji, skierowany w
roku 1935 równolegle do czterech wydzia−
łów Senatu WM Gdańska (dokument ten
odnalazłem w Archiwum w Gdańsku),
zwraca baczną uwagę na działalność Ma−

cierzy Szkolnej w Gdańsku i jej zaplecza
w Polsce, w pierwszym rzędzie wskazu−
jąc osobę Stryja, jako głównego organi−
zatora. Na dalszych stronicach owego ra−
portu stwierdza się wzrastającą liczbę
młodzieży gdańskiej uczącej się w pol−
skich szkołach oraz wymienia się nazwi−
ska  działaczy Polskiej Macierzy Szkol−
nej, dyrektorów szkół i nauczycieli, a na−
wet osób z różnych regionów Polski, or−
ganizujących pomoc dla PMS. Policyjne
pochodzenie zawartych w raporcie infor−
macji i złowrogie cele jego sporządzenia
są oczywiste.

Przeniesienie służbowe Stryja w stycz−
niu r. 1939 do Bydgoszczy przerwało jego
działalność w Gdańsku i uratowało go od
niechybnej śmierci z rąk hitlerowców, któ−
rzy jednak nie zdołali już go później od−
naleźć w okupowanym kraju, gdyż zakon−
spirował się na Litwie.

Po wojnie, jak się okazało, działalność
Stryja doczekała się kolejnego  przeciw−
nika. Oto władze PRL, w ramach polity−
ki oczerniania przedwojennej Polski,
traktowały przedstawicieli władz  Rze−
czypospolitej jako „sanacyjnych wrogów
ludu” i stosowały taktykę przemilczania
ich osiągnięć. Dlatego tak mało ukazało
się publikacji m.in. na temat Polskiej
Macierzy Szkolnej w Gdańsku, a jeszcze
mniej na temat działających w niej lu−
dzi, zwłaszcza w okresie pięciolecia
przedwojennego.

Z kilku powojennych opracowań hi−
storycznych tego tematu znalazłem infor−
mację o działalności Stryja oraz fotogra−
fię z r. 1936 jedynie w książce Stanisła−
wa K. Szwentnera, pt. „Polacy z Piekła
Rodem” (wyd. przez Wydawnictwo Mor−
skie w Gdyni, w 1966 r.), a ponadto pod−

... w Piekle... w Piekle... w Piekle... w Piekle... w Piekle

Prezes Macierzy Szkolnej w WM (stoi z lewej)
i członek zarządu Macierzy Szkolnej, projekto−
dawca i kierownik budowy inż. arch. Czesław
Świałkowski podczas uroczystego wydobycia
pierwszych łopat ziemi pod przyszły Dom Pol−
ski w Piekle (ze zbiorów A. Wyrobka)
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pis pod  „Protokołem...” opublikowanym
w czasopiśmie „30 Dni” w numerze
1(51).   Natomiast materiały na te tema−
ty, jakie przekazałem w latach 60. Ko−
misji Historycznej ZNP w Gdańsku, nie
trafiły do żadnej ze znanych mi publika−
cji. Sam Stryj odwiedzając w Gdańsku,
w końcu lat czterdziestych, swego syna

Eryka juniora (ówczesnego dyplomanta
w Katedrze Budowy Kolei PG), a w la−
tach sześćdziesiątych bywając w Gdań−
sku u mnie, próbował kierować listy do
redakcji czasopism codziennych, aby
zwrócić uwagę na potrzeby działań an−
tygermanizacyjnych w Gdańsku, nieste−
ty bez rezultatu. Jak widać, przemilcza−

nie faktów bywało skuteczniejszym środ−
kiem propagandowym od ich zakłamy−
wania; co więcej, pociągało za sobą dłu−
gotrwałe, trudne do usuwania skutki.

Gustaw K. E. Budzyński
Absolwent PG

Jak zorganizować sobie salę i rzutnikak zorganizować sobie salę i rzutnikak zorganizować sobie salę i rzutnikak zorganizować sobie salę i rzutnikak zorganizować sobie salę i rzutnik
multimedialny do przeprowadzeniamultimedialny do przeprowadzeniamultimedialny do przeprowadzeniamultimedialny do przeprowadzeniamultimedialny do przeprowadzenia

skromnego nawet pokazu slajdów? Czyskromnego nawet pokazu slajdów? Czyskromnego nawet pokazu slajdów? Czyskromnego nawet pokazu slajdów? Czyskromnego nawet pokazu slajdów? Czy
można zainteresować media wydarze−można zainteresować media wydarze−można zainteresować media wydarze−można zainteresować media wydarze−można zainteresować media wydarze−
niem zorganizowanym przez studentówniem zorganizowanym przez studentówniem zorganizowanym przez studentówniem zorganizowanym przez studentówniem zorganizowanym przez studentów
dla nich samych? Jak niewielkim kosz−dla nich samych? Jak niewielkim kosz−dla nich samych? Jak niewielkim kosz−dla nich samych? Jak niewielkim kosz−dla nich samych? Jak niewielkim kosz−
tem wyjechać na drugi koniec Europy,tem wyjechać na drugi koniec Europy,tem wyjechać na drugi koniec Europy,tem wyjechać na drugi koniec Europy,tem wyjechać na drugi koniec Europy,
by odbyć szkolenie w wymarzonej fir−by odbyć szkolenie w wymarzonej fir−by odbyć szkolenie w wymarzonej fir−by odbyć szkolenie w wymarzonej fir−by odbyć szkolenie w wymarzonej fir−
mie? Odpowiedzi na te pytania, jak imie? Odpowiedzi na te pytania, jak imie? Odpowiedzi na te pytania, jak imie? Odpowiedzi na te pytania, jak imie? Odpowiedzi na te pytania, jak i
na tysiące innych, niewytłumaczalnychna tysiące innych, niewytłumaczalnychna tysiące innych, niewytłumaczalnychna tysiące innych, niewytłumaczalnychna tysiące innych, niewytłumaczalnych
dla szarego człowieka, udostępni Wamdla szarego człowieka, udostępni Wamdla szarego człowieka, udostępni Wamdla szarego człowieka, udostępni Wamdla szarego człowieka, udostępni Wam
bez problemów jedna organizacja.bez problemów jedna organizacja.bez problemów jedna organizacja.bez problemów jedna organizacja.bez problemów jedna organizacja.
BEST.BEST.BEST.BEST.BEST.

Niepozorny pokój 204 w Bratniaku
kryje w sobie wiedzę strategiczną, tyleż
tajemniczą, co przydatną w życiu studen−
ta naszej Uczelni. Wszystko to za sprawą
Organizacji Studenckiej BEST Gdańsk,
członka międzynarodowej organizacji
Board of European Students of Techno−
logy, zrzeszającej organizacje takie, jak
nasza, z 77 uczelni 29 państw Europy.
Misją nadrzędną BEST−u jest stworzenie

pomostu łączącego uczelnię, studentów i
pracodawców poprzez zapewnienie fir−
mom możliwości promowania się na
uczelni oraz oferowanie studentom całej
gamy przeróżnych szkoleń, jak i przez
umożliwienie trzem wyżej wymienionym
utworzenia stałego kontaktu, dialogu.
Brzmi mądrze i pięknie, prawda? BEST
Gdańsk jest organizacją non−profit, two−
rzoną przez studentów Politechniki Gdań−
skiej, przez co, jak łatwo można się do−
myślić, wskutek naturalnych zmian statu−
su „studenta” na „absolwenta” (czego
wszystkim gorąco życzę!) co roku lekko
zmienia się jej kadra. Modyfikacje te mo−
głyby wprowadzić niemały chaos w pra−
cy Beściaków, ci jednak z utrudnieniem
tym radzą sobie dzięki szkoleniom we−
wnętrznym, w czasie których przekazy−
wana jest kolejnym członkom cała wie−
dza zgromadzona przez poprzedników.

Na pierwszy ogień poszła Logistyka i
Komunikacja mailowa, czyli szkolenie

LG/IT. Omówione zostały przyjęte stan−
dardy, niezbędne do utrzymywania współ−
pracy i względnej symbiozy w biurze.
Dzięki temu nowi, pełni własnych, oczy−
wiście ponadczasowych i rewolucyjnych
pomysłów, szybko odnaleźli się w niezna−
nej im dotąd rzeczywistości, w sposób
bardzo zgrabny wpasowując się w istnie−
jące już zwyczaje. Niektórzy połączenie
takie nazwaliby „mieszanką młodości z
doświadczeniem”. Miesiące po tym szko−
leniu mogę stwierdzić, że wiedza przeka−
zana nam w ten sposób znacznie ułatwiła
aklimatyzację, a do tego zauważalnie
skróciła czas, jaki potrzebny był do ogar−
nięcia podstaw potrzebnych do rozpoczę−
cia pracy. Zaczynając od oczywistego
utrzymywania porządku w biurze (nie
dość, że wszystkie szafki są oklejone, to
jeszcze faktycznie w nich znajduje się to,
co znajdować się w nich powinno), przez
szybką naukę obsługi Gmaila, na wylew−
nym opisie władz uczelni pod kątem ich
obowiązków i możliwości potrzebnych
być może nam w przyszłości kończąc,
żadna z podanych informacji nie była in−
formacją zbędną, dodaną do prezentacji
tylko dla zwiększenia i tak imponującego
już materiału.

Szkolenie Fund Rising (FR) obowiązko−
we było dla członków grupy FR BEST−u,
lecz wstęp był wolny dla wszystkich chęt−
nych Beściaków. Z tego typu przekazem
miałem styczność po raz pierwszy w życiu
– o ile bowiem jestem w stanie wyobrazić
sobie, iż misją FR−u jest „pozyskiwanie
funduszy na realizację projektów i dzia−

BEST−owe szkoleniaBEST−owe szkoleniaBEST−owe szkoleniaBEST−owe szkoleniaBEST−owe szkolenia

Fot. Anna Sznurowska

Fot. Anna Sznurowska
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łalność statutową Organizacji”, o tyle zie−
lonego nie miałem pojęcia, jak wygląda
to w praktyce. Bardziej zaawansowani sta−
żem w organizacji towarzysze w sposób
zwięzły jednak streścili podstawy nie−
zbędne do działania. Przed przystąpieniem
do jakiegokolwiek zadania należy bowiem
wiedzieć, że pozyskiwanie funduszy i środ−
ków niezbędnych do działania BEST−u nie
jest żebraniem ani handlem, a czystą
współpracą. Warunki i zasady owej
współpracy zostały nakreślone w sposób
niepodważalny, a istotnym aspektem
szkolenia było określenie FR−owego sa−
voir−vivre’u oraz obowiązujących standar−
dów. W końcu, w części praktycznej szko−
lenia, uczestnicy wykonywali telefonicz−
ne rozmowy z przedstawicielami firm
(przedstawiciele byli jak najbardziej praw−
dziwi, lecz wcześniej zostali poinformo−
wani o sytuacji), na których przedstawia−
li przygotowane własnoręcznie oferty
współpracy. Młodzi FR−owcy działają już
prężnie i skutecznie, co chyba jest najlep−
szym komentarzem przydatności i prak−
tyczności tego typu zajęć.

BEST nie miałby sensu, gdyby jego
działalność nie była znana studentom Po−
litechniki. Wiadomo, że skoro robimy coś
dla ludzi, to zależy nam na jak najwięk−
szej frekwencji, która może przełożyć się
na duże zainteresowanie tematem. Poza

tym, nie ma lepszej zachęty dla firm do
współpracy z nami, niż duża liczba mło−
dych ludzi, chcących poznać ofertę, tu−
dzież nawiązać współpracę. Tą częścią
pracy organizacji zajmuje się grupa PR
(ang. public relations), jak każda grupa w
Beście zasilona rekrutami. Jak można się
więc spodziewać, odbyło się także szko−
lenie PR−owe. Te zajęcia były, moim
skromnym zdaniem, najlepszym z całego
cyklu szkoleń, co potwierdzić chyba może
obecność PR−owców z Samorządu Stu−
denckiego PG oraz słowa uznania i za−
chwytu, poparte zresztą prośbą o zorgani−
zowanie zewnętrznego szkolenia, człon−
ków ESN Gdańsk, którzy zastali nas w trak−
cie dzwonienia do przedstawicieli mediów
w ramach części praktycznej. PR jest sztuką
kreowania wizerunku i budowy relacji ze
światem zewnętrznym, czego przykładem
może być ten właśnie artykuł. Istotnym
zatem elementem public relations jest pro−
fesjonalizm i zorganizowanie działań, o
czym mówili starsi członkowie grupy.
Przedstawione zostały cele i misja tegoż
działu BEST−u, jak również miejsce naszej
organizacji pomiędzy władzami Uczelni,
mediami i studentami. Rekruci poznali
standardy obowiązujące w ofertach medial−
nych, po czym polegając na zdobytej wie−
dzy, stworzyli własną ofertę, którą następ−
nie w trakcie wspomnianej już rozmowy

telefonicznej przedstawili przydzielonej
gazecie bądź radiu – ja na przykład moją
ofertę opisywałem przedstawicielce Gaze−
ty Wyborczej. Teraz, bogatsi o doświad−
czenia starszych stażem koleżanek i kole−
gów, samodzielnie już potrafimy nawiązać
kontakt z mediami i wspomóc organizo−
wane przez BEST projekty, zajmując się
organizowaniem patronatu medialnego,
czy reklamując liczne eventy.

BEST znany jest ze szkoleń, nie tylko
tych wewnętrznych, dla członków organi−
zacji, ale także zewnętrznych, dla studen−
tów uczelni, na których działają organiza−
cje – jak już wspomniałem, takich „oddzia−
łów” jest aż 77 w niemal 30 krajach całej
Europy. Szkolenia zewnętrzne są najczęściej
w formie kursów sezonowych, trwających
tydzień lub dwa tygodnie. Aktualnie za−
mknęliśmy rekrutację na kursy wiosenne i
już mogę się pochwalić, że wynik kampanii
reklamowej jest oszałamiająco dobry w po−
równaniu z poprzednimi sezonami. Niektó−
rzy z Was na pewno widzieli nas, Beścia−
ków, reklamujących Spring Courses na Po−
litechnice. Życie na wiośnie jednak się nie
kończy, a BEST już jest w trakcie zaawan−
sowanych działań na rzecz zajęć letnich, na
które zresztą gorąco zapraszam.

Grzegorz Wieczorek
Student Wydziału Mechanicznego

–  W listopadzie 2007 roku na Między−–  W listopadzie 2007 roku na Między−–  W listopadzie 2007 roku na Między−–  W listopadzie 2007 roku na Między−–  W listopadzie 2007 roku na Między−
narodowym Turnieju Opolskim po−narodowym Turnieju Opolskim po−narodowym Turnieju Opolskim po−narodowym Turnieju Opolskim po−narodowym Turnieju Opolskim po−
konałeś zawodnika walczącego w re−konałeś zawodnika walczącego w re−konałeś zawodnika walczącego w re−konałeś zawodnika walczącego w re−konałeś zawodnika walczącego w re−
prezentacji Polski, zdobywając tymprezentacji Polski, zdobywając tymprezentacji Polski, zdobywając tymprezentacji Polski, zdobywając tymprezentacji Polski, zdobywając tym
samym złoty medal.samym złoty medal.samym złoty medal.samym złoty medal.samym złoty medal.
Tak, udało mi się pokonać Witolda Ra−
gana, który reprezentował Polskę na Mi−
strzostwach Świata w Birmingham w
Anglii. Dobrze spisała się również reszta
naszej ekipy, która zdobyła drugie miej−
sce w klasyfikacji seniorów.

–  Jak się czułeś w roli zwycięzcy?–  Jak się czułeś w roli zwycięzcy?–  Jak się czułeś w roli zwycięzcy?–  Jak się czułeś w roli zwycięzcy?–  Jak się czułeś w roli zwycięzcy?
Szczerze mówiąc, na początku to do
mnie nie docierało. Witek jest moim od−
wiecznym rywalem, odkąd pamiętam
spotykaliśmy się w półfinale i on prze−
chodził dalej, zdobywając złoto, na mnie
czekał brąz. Ostatnio jednak było ina−

czej. Starliśmy się w finale. W regula−
minowym czasie walki był remis i sę−
dziowie zarządzili dogrywkę, która rów−
nież zakończyła się remisem. W takiej
sytuacji sędzia główny wskazuje zwy−
cięzcę. Wskazał na mnie. Było bardzo
dużo emocji, a wygrałem dzięki dobrej
kondycji. Witek pod koniec drugiej run−
dy był naprawdę wyczerpany, właściwie
ledwo trzymał się na nogach, a ja czu−
łem w sobie masę adrenaliny i zmusza−
łem przeciwnika do wysiłku.

––––– Sztuki walki kojarzą mi się z bajkąSztuki walki kojarzą mi się z bajkąSztuki walki kojarzą mi się z bajkąSztuki walki kojarzą mi się z bajkąSztuki walki kojarzą mi się z bajką
o Wojowniczych Żółwiach Ninja.o Wojowniczych Żółwiach Ninja.o Wojowniczych Żółwiach Ninja.o Wojowniczych Żółwiach Ninja.o Wojowniczych Żółwiach Ninja.
Hee, szczerze mówiąc, bardzo lubiłem
bajkę o Żółwiach Ninja, ale to raczej nie
one sprawiły, że ćwiczę. Zawsze lubi−
łem sport, byłem bardzo ruchliwym

dzieckiem, to po prostu musiało się
skończyć na rozpoczęciu profesjonal−
nych treningów.

––––– Dlaczego ćwiczysz akurat taekwon−Dlaczego ćwiczysz akurat taekwon−Dlaczego ćwiczysz akurat taekwon−Dlaczego ćwiczysz akurat taekwon−Dlaczego ćwiczysz akurat taekwon−
do?do?do?do?do?
To dosyć ciekawa historia. Mój wujek
trenował TKD (taekwondo – przyp. red.)
i zawsze mnie namawiał, żebym i ja sam
zaczął trenować. Tymczasem ja chciałem
grać w znanej w moim mieście – Iławie,
orkiestrze dętej. Miałem spory dylemat,
z jednej strony sztuka walki – świetny
sport, ale i praktyczne umiejętności obro−
ny, a z drugiej muzyka i związane z nią
wyjazdy w trasy koncertowe po całym
świecie. Ostatecznie nie pamiętam, cze−
mu wybrałem TKD, jestem jednak na−
prawdę z tej decyzji zadowolony.

––––– Od kiedy ćwiczysz taekwondo?Od kiedy ćwiczysz taekwondo?Od kiedy ćwiczysz taekwondo?Od kiedy ćwiczysz taekwondo?Od kiedy ćwiczysz taekwondo?
Na zajęcia z taekwondo zapisałem się na
początku drugiej klasy gimnazjum w
2001 roku. Miałem wtedy czternaście lat,
czyli stosunkowo późno, trochę żałuję, że
nie zabrałem się za to wcześniej. Moim
pierwszym nauczycielem i trenerem był
Krzysztof Obrębski, który nauczył mnie

To nie Żółwie NinjaTo nie Żółwie NinjaTo nie Żółwie NinjaTo nie Żółwie NinjaTo nie Żółwie Ninja
Z Karolem Siwkiem – studentem drugiego roku Wydziału Elektroniki, Telekomu−

nikacji i Informatyki, który trzy miesiące temu na Międzynarodowym Turnieju Opol−
skim pokonał zawodnika walczącego w reprezentacji Polski, zdobywając tym samym
złoty medal –     o sympatii do taekwondo rozmawia Ewa Kuczkowska.
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prawie wszystkiego. W roku 2006 prze−
niosłem się do Gdańska, aby studiować
na Politechnice i zapisałem się do UDA−
RU (Akademicki Klub Taekwondo –
przyp. red.), gdzie trenerem jest Piotr
Rybka.

––––– Czym charakteryzuje się ten stylCzym charakteryzuje się ten stylCzym charakteryzuje się ten stylCzym charakteryzuje się ten stylCzym charakteryzuje się ten styl
walki, czyli jak rozpoznać taekwon−walki, czyli jak rozpoznać taekwon−walki, czyli jak rozpoznać taekwon−walki, czyli jak rozpoznać taekwon−walki, czyli jak rozpoznać taekwon−
dokę?dokę?dokę?dokę?dokę?
Taekwondo jest bardzo dynamicznym
stylem, większość technik to kopnięcia.
Podczas walki zawodników TKD można
poznać po tym, że praktycznie cały czas
lekko podskakują, dzięki czemu w każ−
dej chwili są w stanie zrobić dynamiczny
doskok do przeciwnika i zaatakować, za−
nim ten zdąży zareagować. Poza tym każ−
dego dobrego taekwondokę cechuje sze−
roki wachlarz technik nożnych: od zwy−
kłych prostych, aż do zaawansowanych
obrotowych z wyskoku.

–  Wspomniałeś o obronie. Co taekwon−–  Wspomniałeś o obronie. Co taekwon−–  Wspomniałeś o obronie. Co taekwon−–  Wspomniałeś o obronie. Co taekwon−–  Wspomniałeś o obronie. Co taekwon−
do łączy z samoobroną?do łączy z samoobroną?do łączy z samoobroną?do łączy z samoobroną?do łączy z samoobroną?
Oczywiście jak każda sztuka walki ta−
ekwondo ma za zadanie przygotować do
obrony przed napastnikami. Dzięki trenin−
gom można wyćwiczyć wiele przydatnych
odruchów, których oczywiście mam na−
dzieję nigdy nie wykorzystać. Wielu z
technik, które ćwiczymy, można się na−
uczyć na organizowanym przez UDAR
kursie samoobrony (Bezpłatny Adaptacyj−
ny Kurs Samoobrony – przyp. red.). Pod−
czas kursu wspiera nas policja i Samorząd
Studentów Politechniki Gdańskiej. W
ubiegłym roku wzięło w nich udział około
dwustu osób. Zdjęcia można obejrzeć na
stronie internetowej naszego klubu
(www.taekwondo.pg.gda.pl – przyp. red.).

Na podium

–  Wiem, że umiejętności zawodnika–  Wiem, że umiejętności zawodnika–  Wiem, że umiejętności zawodnika–  Wiem, że umiejętności zawodnika–  Wiem, że umiejętności zawodnika
taekwondo odzwierciedla noszonytaekwondo odzwierciedla noszonytaekwondo odzwierciedla noszonytaekwondo odzwierciedla noszonytaekwondo odzwierciedla noszony
przez niego pas. W jakim kolorze jestprzez niego pas. W jakim kolorze jestprzez niego pas. W jakim kolorze jestprzez niego pas. W jakim kolorze jestprzez niego pas. W jakim kolorze jest
Twój?Twój?Twój?Twój?Twój?
Skale oceny umiejętności są dwie. Stop−
nie dzielą się na dwa rodzaje. Uczniow−
skie: kup w koreańskich lub kyu w ja−
pońskich sztukach walki. I mistrzow−
skie: dan, czyli czarne pasy. Ich ilość za−
leży od stylu, akurat w TKD jest dzie−
sięć stopni uczniowskich i dziewięć mi−
strzowskich. Mnie udało wdrapać się na
tę drugą górkę. Jestem na samym począt−
ku, posiadam pierwszy dan i noszę czar−
ny pas. Wiem, że jeszcze mam sporo
wspinaczki przed sobą...

–  Czy kolor pasa coś oznacza?–  Czy kolor pasa coś oznacza?–  Czy kolor pasa coś oznacza?–  Czy kolor pasa coś oznacza?–  Czy kolor pasa coś oznacza?
Czarny pas jest przeciwieństwem białe−
go, który symbolizuje brak umiejętności,
doświadczenia i wiedzy o taekwodno.
Idąc tym tropem, czarny to doświadcze−
nie, wysokie umiejętności i szeroka wie−
dza. Jednak staram się nie zapominać, że
to jednak dopiero pierwszy dan, więc cały
czas uczę się i trenuję.

–  Często bierzesz udział w zawodach?–  Często bierzesz udział w zawodach?–  Często bierzesz udział w zawodach?–  Często bierzesz udział w zawodach?–  Często bierzesz udział w zawodach?
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski i Mię−
dzynarodowy Turniej Opolski – to nasze
najważniejsze wydarzenia i są stałymi
punktami kalendarza, bowiem nazywa się
je imprezami rankingowymi, na podsta−
wie których wybierana jest kadra. Poza
tym czasami jakieś kluby organizują re−
gionowe zawody. W marcu wybieram się
na Mistrzostwa Polski w Ostródzie.

––––– O jakim wyróżnieniu związanym zO jakim wyróżnieniu związanym zO jakim wyróżnieniu związanym zO jakim wyróżnieniu związanym zO jakim wyróżnieniu związanym z
taekwondo marzysz? Może śni Ci siętaekwondo marzysz? Może śni Ci siętaekwondo marzysz? Może śni Ci siętaekwondo marzysz? Może śni Ci siętaekwondo marzysz? Może śni Ci się
medal olimpijski?medal olimpijski?medal olimpijski?medal olimpijski?medal olimpijski?
Staram się nie stawiać sobie wielkich ce−

lów typu: zdobędę mistrzostwo świata.
Wolę podzielić sobie drogę na etapy i
po kolei skupiać się na każdym dążeniu
z osobna. W tej chwili chciałbym nale−
żeć do kadry i reprezentować kraj na are−
nie międzynarodowej. Po zawodach w
Opolu czuję, że jest to możliwe. A co
do olimpiady, to niestety przez zawiro−
wania polityczne taekwondo podzieliło
się na kilka federacji i tylko jedna z nich
może startować na igrzyskach. Nieste−
ty, nie moja.

 ––––– Nawet Wojownicze Żółwie NinjaNawet Wojownicze Żółwie NinjaNawet Wojownicze Żółwie NinjaNawet Wojownicze Żółwie NinjaNawet Wojownicze Żółwie Ninja
miały swój kodeks i przysięgę. Namiały swój kodeks i przysięgę. Namiały swój kodeks i przysięgę. Namiały swój kodeks i przysięgę. Namiały swój kodeks i przysięgę. Na
czym polega kodeks zawodnika ta−czym polega kodeks zawodnika ta−czym polega kodeks zawodnika ta−czym polega kodeks zawodnika ta−czym polega kodeks zawodnika ta−
ekwondo?ekwondo?ekwondo?ekwondo?ekwondo?
Kwestia kodeksu i przysięgi jest dosyć
dyskusyjna. Wielu zawodników twierdzi,
że zostały one sztucznie wprowadzone,
ponieważ „tak powinno być”. Kodeks
taekwondo to zbiór pięciu cech, którymi
powinniśmy się charakteryzować: uprzej−
mość, uczciwość, wytrwałość, samokon−
trola i odwaga. Natomiast przysięga to
pięć przykazań, którymi powinniśmy się
kierować. Jest w nich mowa o szanowa−
niu innych, nienadużywaniu umiejętno−
ści oraz o obronie sprawiedliwości i wol−
ności oraz budowaniu pokoju na świecie.
Ja takiej przysięgi nie składałem, bo po
prostu nie było to praktykowane w moim
klubie, choć są kluby, w których składa
się ją na każdym treningu. Uważam, że
nie jest to konieczne, skuteczniejsze jest
przekazywanie wartości przez praktykę.
Dlatego gdy prowadzę treningi, a mogę
pochwalić się tytułem instruktora sportu
o specjalizacji taekwondo, staram się za−
chowywać tak, aby ćwiczący mogli brać

Podczas walki
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ze mnie przykład. Sam trening również
je wyrabia, zwłaszcza wytrwałość i sa−
mokontrolę. Zresztą są to wartości uni−
wersalne i powinny cechować każdego
człowieka.

––––– Czy sport czyni człowieka szlachet−Czy sport czyni człowieka szlachet−Czy sport czyni człowieka szlachet−Czy sport czyni człowieka szlachet−Czy sport czyni człowieka szlachet−
niejszym?niejszym?niejszym?niejszym?niejszym?
Wydaje mi się, że tak. Długotrwały tre−
ning uczy wytrwałości. A porażki, które
w każdej dyscyplinie są normą, czynią
trenującego pokorniejszym. Każdy spor−
towiec chcący osiągnąć sukces, powinien
być zdolny do wyrzeczeń. Sportowiec nie
tylko daje z siebie wszystko na trenin−
gach, ale zmienia cały styl życia. To
wszystko kształtuje charakter.Srebrni medaliści Międzynarodowego Turnieju Opolskiego

Studium Języków Obcych  w swojej hi−
storii  nieraz zmierzało się z naucza−

niem języka angielskiego cudzoziemców
studiujących na Politechnice Gdańskiej.

Był okres dość  licznego uczestnictwa
studentów z krajów arabskich,  w tym  w
przeważającej liczbie z Iraku,  a obecnie
w ramach różnorodnych wymian na lek−
toraty uczęszczają studenci z Niemiec,
Hiszpanii, Szwecji czy Rumunii.

Lecz byli oni i są swoistymi  „ rodzyn−
kami” w morzu polskiego żywiołu – nie
wywierając istotnego wpływu na  relacje
studenci−nauczyciel, dodawali jedynie ko−
lorytu do prowadzonych zajęć, umożli−
wiając w dyskusjach częste odnoszenie się
do ich poglądów czy przykładów rozwią−
zań problemów z ich krajów.

Stąd skierowana przez władze Wydzia−
łu Zarządzania i Ekonomii do Studium Ję−
zyków Obcych oferta zorganizowania in−
tensywnego kursu języka angielskiego
(200 godzin lekcyjnych) dla grupy około
22 Chińczyków, rozpoczynających  stu−
dia licencjackie na tym Wydziale, była
wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale
również i przede wszystkim metodycz−
nym.

Jak dotrzeć do grupy ludzi z tak od−
miennego kręgu kulturowego? Jak ma się

zachowywać nauczyciel? Czego wyma−
gać od studentów? Czy techniki, które
sprawdzają się w nauczaniu polskich stu−
dentów, będą równie skuteczne w grupie
chińskiej?

Muszę przyznać, że przed rozpoczę−
ciem kursu obaw miałam sporo. Każdy z
nas ma jakieś wyobrażenie o Chinach i ich
kulturze.  Moje w dużej mierze zostało
ukształtowane przez autobiograficzną
książkę pt. „ Three Swans” (swego czasu
bestseller w Wielkiej Brytanii), napisaną
przez Chinkę, nauczycielkę  języka angiel−
skiego, która wyemigrowała do Wielkiej
Brytanii.

Może spodziewałam się trochę studen−
tów z czasów rewolucji kulturalnej – ubra−
nych w popielate mundurki, bojących się
wypowiadać publicznie, i z którymi bę−
dzie bardzo trudno nawiązać kontakt.

Rzeczywistość jednakże  pokazała, jak
moje wyobrażenia o Chinach są nieaktu−
alne – lub aby nadmiernie nie uogólniać
– ta rzeczywistość, z którą miałam okazje
się zetknąć – to raczej świat globalny niż
chińska rewolucja kulturalna. Studenci
chińscy znają te same filmy,  marki ubrań,
komputerów i samochodów, co ich rówie−
śnicy w innych krajach. Na zajęciach uży−
wają elektronicznych słowników i po

pewnym okresie aklimatyzacji czuli się  tu
równie swobodnie, jak studenci polscy.

Co  ich różniło? Może większa niż
wśród polskich studentów  koncentracja
na realizacji swoich celów.

Jedną z trudności kursu był dość zróż−
nicowany poziom znajomości języka an−
gielskiego,  co uwidoczniło się w wyni−
kach testów –  rozrzut ocen był od 40 do
90 procent w realizacji materiału. Jednym
z elementów programu było przygotowa−
nie ich do prezentacji w języku angiel−
skim. Prezentacje te zostały sfilmowane  i
można  zasięgnąć informacji z pierwszej
ręki o miastach i regionach, z których po−
chodzą.

Podoba im się Trójmiasto – dostałam
bardzo malowniczo napisany po angiel−
sku reportaż z wycieczki do Malborka, jak
również z hucznie  i niezwykle „dynio−
wo” obchodzonego święta Halloween.
Lubią gotować – i gotują sobie sami, wy−
rażając się uprzejmie o polskiej kuchni,
że jest dziwna.

Dwa miesiące – to dosyć krótki okres
czasu, który nie pozwolił poznać dobrze
wszystkich. Ale wyrazistość  i komuni−
katywność Ray, Cecily czy Soni sprawi−
ła, że zostaną w mojej pamięci na długo.

Joanna Swolkień
Studium Języków Obcych

Angielski z ChińczykamiAngielski z ChińczykamiAngielski z ChińczykamiAngielski z ChińczykamiAngielski z Chińczykami

Fot. Krzysztof Krzempek


