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Studluj
dentom Politechniki Gdań- dowa|o się na wydziale me-
skiej w okresią gdy Gdańsk chanicznym i elektrycznym
byl wolnym miastem. Mialo pG) oraz reprezentację ich
propagowaĆzwiększenielicz- interesóvł Rozwinęła się z
by Polaków na uczelni. Zawo- matej grupki studentóvł Cie-
lanie to drukowano także na kawostką 

-jest, 
że nie wolno

pocztówkach. Można bylo je b/o kryrykować jednego z jej
też usĘszeć w radiu na tere- oieanów-czyli Xomisjikwai-
nie Rzeczpospolitej. To ĘIko fik"aqlnej óecrzje tógo ciala
niewielki fragment dziala]no- byly 

" óstiteczń., u i.ytylu
ści i jedna z wielu akQi jakimi 
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zaruem jedna z najbardziej Bratnia pomoć ZSppG
dynamicznych Ówczesnych swą siedzibę miala w Domu
organizacji polonijnych. Akademickim prry ówcze-
Nie krfikować
komisji

snej ulicy Heeresanger 11.
Początkowo polsry studenci
otrzymali od wladz tylko

Pelna jej nazwa brzmiala część domu z przeznacze-
Bratnia Pomoc - Zrzeszetie niem na dom studencki. or-
Studentów Polaków politech- ganizacja remontu i adapta-niki Gdańskiej. Niewielu Ćji uudyntu dokonala we
wspólczesnych gdańszczan,.a wlasnymzakresie,początko_
nawet studentów Politechni- wo urit w nim bylo *óay i
ki, wie że budynek w który.m centralnego ogrzewania. w
do czasu remontu mieścila się sffczniu iszr ioku urucho_
studencka ,dyskoteka K-wa- ;ilr; ; ńm r<ucnnię i sto_
dratowa naTfwa się Brabria- ió*r." ,tuae"ct<i. posiaaanie
kiem, lYlaśnie na cześć _tej ;#"c";ńi.Jr"g"r,ro.ro-przedwojennej organizacji. ;i;;;;;ffi" ootsłim stu_
Wańo więc Pr4rPomnieć jej a.ri"ii"i"Jtia'n. ," \łzglę-
burz]iwe czasem losy ;:'_:-_:;::'_; ,

Powstala w roku I9Z2. Sa- du na częste:u:l"Pk".'9T-
ma uczelnia po I wojnie świa- n".loY *:_T-"cKIcn Wlasrue

towej byta częścią mienia ni!- * :llę:!:hsłolówkach,
mectiógo. 'rrótensle ao w 
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uczelni Żglosily zarówno Pol- mteszKa.Il przewaznle nle-

ska jak i Wotne lłiasto zamoŻrti studenci, Gospo-

Gdańśk. Na skutek m.in. bar_ darz domu pobieral oplaty

dzo mocnej akdi propagan- takŻe za kąpie] i 
pranie bie-

dowej PGprrypaati*iuoŹo* lizny, Do swojej dyspozycji
'Woln-ego łłiaŚń. Mimo zobo- studenci mieli także salę
ńązai| senatu uczelni co do gimnastyczną, czytelnię,
wiÓIu uprawnień dla studen- kantynę, taźnię i zakład
tów naiodowości polskiej ci fryzjerski. Stolówka w Do-
przez caĘ czas istnienia Wol- mu Akademickim spelniala
nego Miasta napotykali prze- też rolę klubu studenckie-
szkodyistykatisięzszykana- go. Niektóre polskie orga-
mi, glównie ze strony swoich nizacje posiadaly w niej
niemieckich,,kolegów", swoje stoly. Te byly ozna-
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ie studenci przed wojną

w Gdańsku
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Siedziba Bratniej Pomocy w domu Akademickim przy ul. Heersanger 11, po wojnie Feliksa Dzierżyńskiego, dziś Le-

gionów. Fot A,chiWmPG

l

czone odpowiednimi em-
blematami.

Ten teren Wrzeszcza, la
którym mieścil się DomAka-
demicki tworzył rodzaj pol-
skiej kolonii w Woln}rm Mie-
ście Gdańsku. Mieszkalo tam
sporo polskich rodzin. W
okoliry mieszkaii pracowniry
PKP i urzędnicy Komisańatu
Generalnego RP Na terenie
dawnego placu koszarowego
istnialo boisko sportowe i
strze]nica małokalibrowa dla
czlonków polskich organiza-
cji.

Nie podawali
sobie rąk

Srudenci polsry i niemiec-
ry zderydowanie się nie iubi-
]i. W czasie zajęć zaledwie za-

uważali swoją obecność, gdy
kończyĘ się wyklady i cwi-
czetia zdarzaĘ się regularne
,,zaclymy" z reguly prowoko-
wane przez nacjonalistów
niernieckich a po dojściu Hi-
t]era do wladry przez nazi-
stólł

Studenci niemiecry po-
wzieli np. uchwalę, że studen-
ci polsry i francusry nie są
godni, by udzielać im sa§s-
fakĘi honorowej.W ich mnie-
maniu oznaczalo to, że mogą
ich iegainie znieważać bez
możliwości publicznego prze-
proszenia iub pojedpku.

Bratnia Pomoc nie tylko
ponragała studentom w
sprawach socjalnych 1ub
bytrlwych, stala się jednym
z ,,bastionów" polskości w

Gdańsku. Studenci z Brat-
niej Pomocy prowadziIi
szeroką dzialalność kultu-
ralno oświatową wśród Po-
Iaków. Organizowaii bez-
platne kursy języka pol-
skiego, oprowadzali po
Gdańsku zagraniczne wy-
cieczki, czlonkowie organi-
zacji aktywnie działali też w
innych polskich towarzy-
stwach. Na zaproszenie
Bratniej Pomocy koncerto-
wal w Gdańsku Artur Ru-
binstein, który cały dochód
z koncertu przeznaczyl na
Dom Akademicki.

Rok 1939
11 lutego na drzwiach ka-

wiarni Langfuhr w której
spotykali się polsry sfudenci

wyvrieszono napis "Hunden
und polen ist der zutritt ver-
boten" (psom i Polakom
wstęp wzbroniony). Tak za,
częly się najbardziej agresyw-
ne i zmasowane wystąpienia
antypolskie na politechnice.
27 lutego polsry studenci zo-
stali siłą usunięci przez nań,
stów z terenu politechniki.

Bratnia pomoc wznowiła
swoją dzialaLrość po iI wojnie
światowej. Byla to juź inna or-
ganizaĘa w innych czasach i
jej losy potoczyty się zupelnie
inaczej.

Marcin Tymiński
Pracowni Histoń PG dzię-

kuję za udostępnienie mate-
ńalów do arĘkulu.


