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Nowa wystawa czasowa: 
Niepokonani. Stan wojenny 

i strajk studencki na 
Uniwersytecie Gdańskim 

oczami byłych działaczy NZS 
i NSZZ „Solidarność” 

Fot. Marcel Jakubowski (Zespół Prasowy UG)

19 lutego o godz. 15.00 na Wydziale Historycznym miało miejsce otwarcie 
nowej wystawy czasowej Niepokonani. Stan wojenny i strajk studencki na 

Uniwersytecie Gdańskim oczami byłych działaczy NZS i NSZZ „Solidarność”. 
Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z uczestnikami strajków na Uniwersytecie 

Gdańskim w stanie wojennym. Całość została zorganizowana przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum UG 

Uważamy także, że najlepszą formą 
weryfikacji pod kątem kompetencji 
będą opinie samych użytkowni-
ków portalu. W przyszłości planu-
jemy dodać na stronie możliwość 
oceny korepetytora, na przykład 
przez dodawanie oceny w postaci 
odpowiedniej liczby gwiazdek oraz 
wyrażenie swojej opinii.

 ▶ Czy korepetycje ograniczone 
są tylko do pewnego obszaru, 
na przykład Trójmiasta, czy ko-
rzystać z nich mogą uczniowie 
i studenci z całej Polski?

Na razie nasze działania skupio-
ne są na Pomorzu. Wszyscy nasi 
korepetytorzy mieszkają właśnie 
tutaj. Także promocja naszego 
portalu odbywa się w  Trójmie-
ście oraz okolicznych miastach, 
takich jak Kartuzy, Wejherowo czy 
Rumia. W przyszłości planujemy 
jednak rozszerzyć naszą działal-
ność o inne części Polski, a nawet 
objąć cały kraj możliwością doda-
wania ogłoszeń. Chcemy podzielić 
naszą stronę na regiony, dzięki 
czemu każdy zainteresowany bę-
dzie mógł znaleźć odpowiedniego 
korepetytora blisko siebie.

 ▶ Na stronie projektu, a także na 
profilu projektu na Facebooku 
umieszczają panowie informa-
cje o efektywnych sposobach 
uczenia się. Do jakiej grupy od-
biorców są one skierowane?

Metody skutecznej nauki są prze-
znaczone dla wszystkich uczniów 
– od szkoły podstawowej po wyższe 
uczelnie. Metody te, naszym zda-
niem, są bardzo przydatne w czasie 
samego procesu nauki. Wszystkie 
z prezentowanych na stronie spo-
sobów zwiększenia efektywności 
uczenia się przy właściwym zasto-
sowaniu skracają czas potrzebny 
na naukę oraz pozwalają nauczyć 

się więcej, dzięki czemu zdobywa-
nie przez nas nowej wiedzy i umie-
jętności jest bardziej efektywne. 
Publikujemy także artykuły do-
tyczące metod organizacji czasu 
i pracy oraz cenne wskazówki do-
tyczące zwiększania motywacji do 
nauki, ponieważ sami wiemy, że 
czasami jest z tym duży problem. 
Wszystkie metody prezentowa-
ne przez nas na stronie projektu 
oraz na profilu na Facebooku są 
dokładnie opisane, a co najważ-
niejsze – potwierdzone badaniami 
naukowymi. W celu rozpowszech-
niania informacji dotyczących tych 
metod prowadzimy wykłady w trój-
miejskich liceach. Na naszej stronie 
można obejrzeć nagrany wykład, 
który przeprowadziliśmy w VI Li-
ceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

 ▶ Jakim zainteresowaniem cie- 
szy się panów projekt wśród 
uczniów i studentów?

Projekt cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem, co oczywiście 
ogromnie nas cieszy. Wykłady or-
ganizowanie w liceach znacząco 
zwiększają jego popularność. Posty 
na Facebooku trafiły już do ponad 
stu  tysięcy osób, a strona w ciągu 
ostatniego miesiąca liczy sobie bli-
sko dwa tysiące wejść. Na naszej 
stronie jest obecnie dwadzieścia 
ofert korepetycji. W  większości 
dotyczą one takich przedmiotów, 
jak język angielski i geografia oraz 
tych przeznaczonych dla osób 
przyjeżdżających do nas z Ukrainy. 

Dziękuję za rozmowę i w panów 
imieniu zapraszam wszystkich 
zainteresowanych do odwiedze-
nia portalu https://zdam-to.pl/.

Agnieszka Bień

Wszystkie 
z prezentowanych 

na stronie sposobów 
zwiększenia 

efektywności  
uczenia się  

przy właściwym 
zastosowaniu  
skracają czas 

potrzebny na naukę 
oraz pozwalają 

nauczyć się więcej, 
dzięki czemu 

zdobywanie przez 
nas nowej wiedzy 

i umiejętności jest 
bardziej efektywne
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Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów dotyczących dziedzictwa 
akademickiego, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Czytelników zapraszamy do kontaktowania się z Mu-
zeum Uniwersytetu Gdańskiego (muzeum@ug.edu.pl; ul. Bielańska 5,  
80-851 Gdańsk), dzielenia się uwagami, wspomnieniami i pamiątkami.

Sejm RP Piotr Adamowicz, prorek-
tor ds. studentów i jakości kształ-
cenia  UG dr hab. Arnold Kłonczyń-
ski, prof. UG, były rektor Akademii 
Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. 
Maciej Sobczak oraz prof. dr hab. 
Anna Zielińska-Głębocka. Nie za-
brakło również osób związanych 
z tworzeniem wspólnego Uczel-
nianego Komitetu Strajkowego 
w 1981 roku. Spośród nich obecni 
na spotkaniu byli m.in. dr hab. Da-
riusz Filar, prof. UG, Marek Zająkała, 
Marek Sadowski, Leszek Biernacki, 
Jarosław Słoma oraz pierwsi zało-
życiele NZS m.in. Paweł Huelle oraz 
Jacek Jancelewicz. Wspomnie-
niom i  rozmowom towarzyszył 
wyjątkowy koncert przygotowa-
ny przez trzech bardów: Toma-
sza Olszewskiego, Mirka Brzanę 
i Andrzeja Radajewskiego, którym 
akompaniował  Zenon Głowienka. 

Wystawę Niepokonani… do  
30 marca można oglądać w holu 

Wydziału Historycznego UG. 
O  kolejnych lokalizacjach wy-
stawy Muzeum UG będzie infor-
mowało na swojej stronie inter-
netowej: www.muzeum.ug.edu.
pl oraz na profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/muzeumug.  

Organizatorzy:
  Niezależne Zrzeszenie  
Studentów UG 
  Muzeum Uniwersytetu  
Gdańskiego

Partnerzy:  
  Akademickie Centrum  
Kultury Uniwersytetu  
Gdańskiego „Alternator” 
  Koło Naukowe Neptun TV
Patronat honorowy: 
  Rektor Uniwersytetu Gdańskie-
go prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Marta Szaszkiewicz
Muzeum Uniwersytetu  

Gdańskiego

stawiona z perspektywy Leszka 
Biernackiego – absolwenta UG, 
fotografa i dziennikarza, działacza 
opozycji demokratycznej w PRL-u. 
Wystawa to niepowtarzalna oka-
zja do zapoznania się z unikal-
nym zbiorem reporterskich zdjęć 
jego autorstwa, dokumentują-
cych przebieg strajku na naszej 
uczelni, oraz z fragmentami ar-
chiwalnych dokumentów, m.in. 
ulotek oraz biuletynów strajko-
wych.  

SPOTKANIE PO 40 LATACH

Otwarciu wystawy towarzyszyło 
spotkanie z uczestnikami minio-
nych wydarzeń prowadzone przez 
Krystiana Rubajczyka – przewod-
niczącego NZS UG. Wśród gości 
byli m.in. wicemarszałek Senatu 
RP Bogdan Borusewicz, konsul 
generalny Ukrainy w Gdańsku 
Oleksandr Plodystyi, poseł na 

Plakat promujący wystawę Niepokonani... 

Projekt graficzny: Magdalena Jaszcza  
(Muzeum UG) 

O WYSTAWIE

Na wiadomość o wprowadzeniu 
stanu wojennego studenci UG 
zareagowali natychmiast, ogła-
szając strajk w murach uczelni na 
Wydziale Humanistycznym (tzw. 
Humanie). Wystawa przypomina 
o tym wydarzeniu – prezentuje 
przebieg strajku na UG z perspek-
tywy jego uczestników, przybliża 
rolę NZS w proteście i jego dzia-
łalność w kolejnych miesiącach 
stanu wojennego. Na wystawie 
zaprezentowane zostały skutki 
tamtych wydarzeń, m.in. historie 

aresztowanych i  internowanych 
uczestników strajków. Jedna 
z plansz prezentuje listę ówcze-
snych pracowników i studentów 
UG, którzy zostali pozbawieni wol-
ności, a karę odbywali w obozach 
internowania w Gołdapi, Iławie, 
Kwidzynie i Strzebielinku. 

Na wystawie nie zabrakło rów-
nież indywidualnych wspomnień 
związanych z przyłączeniem się 
studentów do strajku w Stoczni 
Gdańskiej oraz działalności pod-
ziemnej Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów UG. Historia minio-
nych wydarzeń została przed-

13 grudnia 1981 roku studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego do-
łączyli do kilkudziesięciu gdań-
skich instytucji i zakładów pracy, 
protestujących przeciwko wpro-
wadzeniu w Polsce stanu wojen-
nego. Warto dodać, że zaledwie 
poprzedniego dnia na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego zakończył się strajk 
zwany „strajkiem radomskim”, 
podczas którego 74 uczelnie 
w całej Polsce protestowały prze-
ciwko niedemokratycznemu mia-
nowaniu rektora Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Radomiu.

Dyrektor Muzeum UG – Marta Szaszkiewicz  
z pierwszym znaczkiem NZS z 1981 roku

Fot. Marcel Jakubowski (Zespół Prasowy UG)

Bogdan Borusewicz opowiadający o sytuacji podczas  
strajku w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 roku

Fot. Marcel Jakubowski (Zespół Prasowy UG) 

Od lewej: Zenon Głowienka, Andrzej Radajewski,  
Mirek Brzana, Tomasz Olszewski 

Fot. Marcel Jakubowski (Zespół Prasowy UG)

Od lewej: Marek Zająkała, Jarosław Słoma,  
dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Fot. Marcel Jakubowski (Zespół Prasowy UG)

Wystawa Niepokonani… 

Fot. Marta Szaszkiewicz (Muzeum UG) 



Grzegorz Ojcewicz, 
Ostatni taki lot,  
Kijów, 2 marca 2022

Grzegorz Ojcewicz, 
Dopóki jesteś,  
Kijów, 10 marca 2022

Eino Leino, Terve Ukraina (1917) 
 
Witaj Ukraino 

Witaj Ukraino! Chwała Twa niech wybrzmi
jutro wraz z poranka nadchodzącym brzaskiem!
Niechaj bez wahania sił Twych pieczęć zagrzmi,
a ziemie się mienią Twej wolności blaskiem!
Dzielna Ukraino! W strachu więc nie konaj!
Niebawem nadejdzie dla Twoich dzieci świt.
Silna, lecz spokojna, wrogów swych pokonaj,
jeśli trzeba gromem raź, by nie przeżył nikt! 

Piękna Ukraino, świata czarnoziemie!
Swą posiadasz flagę – a my własną drogę.
W sztormu czas Finowie oraz polskie plemię
i Bałtyku kraje – z Tobą noga w nogę!
Naprzód Ukraino! W rękach Twych spoczywa 
kres Twojego jarzma; wystarczy Twa wola.
Słyszysz? Chór Ci śpiewa, z rezonem Cię wzywa,
niczym morze szumi Twej wolności dola.  

Nowa Ukraino, dumna i wspaniała! 
Tak pięknie migoczą usta Twych strumieni,
Mordowia wraz z Permem, nawet Gruzja cała
kwiatowym fioletem wolności się mieni!
Plemion dziś rosyjskich nadeszła godzina,
czas już rozbić ciężkie carskich władz okowy.
Lśnij nam, Ukraino! Twa łuku cięciwa
niech oświetla drogę prawdy i odnowy.  

                              tłum. Wojciech Nowak 
 marzec 2022

Wiersz Terve Ukraina (Witaj Ukraino), którego autorem jest fiński poeta Eino Leino, powstał  
29 czerwca 1917 roku i stanowił poetycką zachętę do walki o niepodległość kraju usiłującego wydo-
być się spod rosyjskiego jarzma. Pod koniec lutego 2022 roku w reakcji na militarną inwazję Rosji 
na Ukrainę utwór został przypomniany i  spontanicznie rozpowszechniony w  mediach społecz-
nościowych, w tym w postaci poruszających, różnojęzycznych przekładów. Polską wersję tłuma-
czenia zaproponował Wojciech Nowak, student skandynawistyki UG (linia fińska). Wskrzeszenie 
poetyckich eksklamacji świadczy o dojmującym utożsamianiu pamięci dziejowej Finów z tragicz-
nymi wydarzeniami na Ukrainie i uobecnieniu narodowego lęku sprzed wieku, a nadto o analogii 
położenia ówczesnej Finlandii z sytuacją dzisiejszej Ukrainy. 

Wyrazem solidarności Finów z Ukrainą było wykonanie muzycznej wersji wiersza Terve Ukraina 
przez chór złożony ze studentów i pracowników Akademii Sibeliusa podczas wielkiej demonstra-
cji antywojennej zorganizowanej 26 lutego 2022 roku pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Hel-
sinkach. Melodię do utworu skomponował Olli Saari. Nuty do tego chóralnego dzieła w wersjach 
językowych: fińskiej, szwedzkiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej zamieszczone są w otwartym 
dostępie – intencją kompozytora jest dotarcie z pieśnią „pod strzechy”. 

Doktor hab. Grzegorz Ojcewicz jest filologiem śledczym, literaturoznawcą, przekładoznawcą 
i tłumaczem, emerytowanym profesorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem studia rusycystyczne na 
Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1983–1989 pracował w Instytucie Filologii Rosyjskiej UG. Do dziś 
współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim jako recenzent książek i doktoratów. 

Pasją prof. Ojcewicza jest malarstwo. Obrazy zaprezentowane powyżej powstały jako wyraz sprze-
ciwu wobec trwającej na Ukrainie wojny.

Katarzyna Wojan


