
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.


