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W ramach gdyńskich obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny świato
wej, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej ogłosiła konkurs historyczny 
skierowany do uczniów gdyńskich szkół maturalnych.

Konkurs pt. Losy wojenne Gdyni w latach 1939—1945, obraz walki i oku
pacji, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, dra Wojcie
cha Szczurka, przebiegał według następujących założeń.

Celem projektu było upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej najnow
szej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów naszego miasta 
w okresie II wojny światowej. Nie wszyscy bowiem pamiętają, że Gdynia, 
po dramatycznej obronie, zajęta została 14 września, a dopiero 19 września 
Niemcy pokonali obrońców Kępy Oksywskiej. Nadal bronił się Hel. Miesz
kańcy Gdyni stali się ofiarami ludobójstwa w Piaśnicy, a żyjących dotknęła 
tragedia masowych wysiedleń. Miastu „z morza i marzeń” zmieniono herb 
i nazwę. W Gotenhafen okupant stworzył m.in. bazę Kriegsmarine.

Mija 70 lat od tamtych wydarzeń i żyją jeszcze ludzie pamiętający he
roiczną obronę naszego miasta -  m.in. przez gdyńskich kosynierów, i tych, 
którzy doświadczyli wysiedleń z własnych domów, zajętych następnie 
przez Niemców. Stąd właśnie pomysł na konkurs obejmujący losy wojenne 
Gdyni z uwzględnieniem trzech grup tematycznych, to jest:

I. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 r. na przykładzie:
1. Obrony miasta,
2. Lądowej Obrony Wybrzeża,
3. Walk o Kępę Oksywską,
4. Sylwetki płk. Stanisława Dąbka,
5. Losów obrońców Wybrzeża

II. Obraz i losy Gdyni od września 1939 r do 1945 r. na przykładzie:
1. Charakterystyki gospodarczej miasta w 1939 r.,
2. Znaczenia portu dla gospodarki kraju w 1939 r.,
3. Losów mieszkańców po zakończeniu obrony miasta,
4. Obrazu okupacji niemieckiej miasta
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III. Marynarka Wojenna w pejzażu miasta na przykładzie:
1. Marynarki Wojennej RP przed II wojną światową i podczas obrony Wy

brzeża,
2. Morskiej Obrona Wybrzeża,
3. Losów wojennych polskich marynarzy,
4. Sylwetki admirała Józefa Unruga

Konkurs składał się z dwóch etapów:
_I etap -  szkolny

Polegał na spopularyzowaniu przez nauczycieli tematyki konkursu wśród 
uczniów i zgłoszeniu szkoły do udziału w projekcie.

Zainteresowani uczniowie przygotowywali prace według wybranych te
matów z proponowanych w założeniach konkursowych działów.

Następnie wewnątrzszkolna komisja miała wybrać najlepsze prace swo
ich uczniów i przesyłać je do sekretarza konkursu. Z każdego tematu, w da
nym dziale, można było przesłać tylko jedną pracę. Można też było zgłosić 
pracę mieszczącą się w danym dziale ale wykraczającą poza podane tema- 
ty-przy kłady.

II etap -  miejski 
Nadesłane prace oceniała komisja konkursowa w składzie:

-  dr hab. Grzegorz Piwnicki (prof. UG i WSKS w Gdyni),
-  dr hab. Piotr Semków (prof. AMW w Gdyni),
-  dr hab. Bogdan Zalewski (prof. AP w Słupsku),
-  mgr Kazimierz Iwaszko (sekretarz komisji, przedstawiciel WSKS).

Wymogi komisji konkursowej:
Przesłane w formie papierowej i elektronicznej prace musiały charaktery

zować się samodzielnością i oryginalnością opracowania, z uwzględnieniem 
własnego warsztatu badawczego autora, bibliografii i spisu dokumentów.

Komisja miała preferować opracowania zawierające relacje i wspomnie
nia świadków wydarzeń.

Prace musiały być opatrzone recenzją nauczyciela-opiekuna oraz zawie
rać dane dotyczące autora (imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły).

Prace mogły mieć formę prezentacji multimedialnej.

Przewidziano następujące nagrody:
uczni owi e-finaliści i ich nauczy ciele-opiekunowie, na szczeblu miejskim 

mogli otrzymać pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś prace zakwa
lifikowane do prezentacji na konferencji w dniu 14 września br. miały być 
wydrukowane w „Zeszytach Gdyńskich” Nr 5, wydawanych przez WSKS.
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Terminarz konkursu obejmował:
-  do 30 marca 2009 r. -  spopularyzowanie konkursu wśród uczniów i zgło

szenie szkoły do udziału w projekcie,
-  do 15 czerwca 2009 r. -  przesłanie wybranych prac do biura organizacyj

nego konkursu,
-  1 września 2009 r. -  ogłoszenie wyników przez komisję konkursową,
-1 4  września 2009 r. -  publiczna prezentacja najlepszych prac podczas gdyń

skiej konferencji popularno-naukowej.

Na etapie zgłoszeń konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród szkół 
gdyńskich. Natomiast nadesłane później prace nie wykroczyły poza poziom 
szkolnych wypracowań, co wydaje się oznaczać, że w działalności dydak
tycznej najnowsza historia Polski, a zwłaszcza dzieje najbliższego otocze
nia, w tym przypadku, historia związana z obroną i okupacją Gdyni, w pra
cy szkolnej stanowi zaledwie margines. Nie zgłoszono żadnej pracy obej
mującej relacje i wspomnienia mieszkańców Gdyni, którzy byli świadkami 
wydarzeń sprzed 70 lat. Większość opracowań, choć zawierała parozdanio- 
wą recenzję szkolnego opiekuna, wskazywała na brak pomocy merytorycznej 
ze strony nauczyciela-historyka.

Ostatecznie komisja postanowiła przyznać:
-  I nagrodę Kamilowi Hoppe z X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 
za pracę pt. Obraz i losy Gdyni w latach 1939-1945,

-  II nagrodę Mikołajowi Karolowi Ślęzakowi z III Liceum Ogólnokształcą
cego w Gdyni za pracę pt. Obraz Gdyni we wrześniu 1939 na przykładzie 
Lądowej Obrony Wybrzeża,
-  III nagrodę Kamili Mrozowskiej z XII Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni za pracę pt. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 r.

Szersze podsumowanie konkursu i rozdanie nagród przewidziano podczas 
konferencji, przygotowanej przez WSKS i Biuro Edukacji Publicznej IPN 
Oddział Gdańsk w dniu 14 września 2009 r., obejmującej następujące refe
raty i program:

-  dr hab. Grzegorz Piwnicki (prof. UG i WSKS): Polityka historyczna 
w Europie, siedemdziesiąt lat od wybuchu I I  wojny światowej,

-  dr hab. Piotr Semków (prof. AMW w Gdyni): Obrona Gdyni w 1939 r. 
w relacji kpt.mar. Władysława Trzcińskiego,

-  Kamil Hoppe (uczeń X LO): Obraz i losy Gdyni w latach 1939-1945 
(aresztowania, wysiedlenia, germanizacja),

-  mgr Barbara Powroźnik (IPN O/Gdańsk): Przejęcie polskich firm  w Gdy
ni w latach 1939-1941, przyczynek do dalszych badań,
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-  mgr Małgorzata Stępko (Uniwersytet w Tybindze): Dzieciństwo i mło
dość w Gdyni w latach 1939-1945,

-  Aleksander Pawelec (obrońca Kępy Oksywskiej): Wspomnienia wojenne,
-  dr hab. Bogdan Zalewski (prof. AP w Słupsku): Promocja książki pt. Pol

ski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa Grzegorza Piwnickiego i Bogdana Za
lewskiego.

Ponadto, w ramach konferencji przewidziano historyczne gry uliczne, 
przygotowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Odział Gdańsk i wysta
wę pt. Lądowa Obrona Wybrzeża -  wrzesień 1939, zorganizowaną przez Gru
pę Rekonstrukcji Historycznej LOW w Gdyni.
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