
 



 



Gdańskie Miniatury – Polenhof 

Polskie osiedle w Wolnym Mieście Gdańsku nosiło nazwę Polenhof i znajdowało się 
we Wrzeszczu. W skład Polenhofu wchodziły: szeregowe domy z czerwonej cegły  
z malutkimi ogródkami, kościół św. Stanisława, boisko klubu sportowego Gedania 
oraz ogromny gmach Bratniaka (organizacji Politechniki Gdańskiej) przy  
Alei Legionów. Mieszkający na tym osiedlu Polacy pracowali na polskiej kolei, 
Poczcie Polskiej, w Komisariacie Generalnym RP oraz porcie. 

Polenhof stanowił, obok Gimnazjum Polskiego, centrum życia narodowego  
w Gdańsku. Znajdował się tutaj Bratniak – tak popularnie nazywano budynek,  
w którym mieściły się akademiki dla polskich studentów i studentek Politechniki 
Gdańskiej (Polski Dom Akademicki) i Zarząd Bratniej Pomocy. Odbywały się w nim 
różnego rodzaju spotkania polonijne, harcerskie i świetlicowe. Wartości patriotyczne 
krzewili również sportowcy na boisku Gedanii. Obok prężnie działającej sekcji 
męskiej, która słynęła z piłki nożnej, sukcesy w gimnastyce i piłce ręcznej odnosiły 
kobiety. 

Centrum życia religijnego stanowił kościół św. Stanisława. Proboszczem w nim był 
ksiądz Bronisław Komorowski. Co tydzień, o godzinie dziesiątej na mszę zjeżdżali 
Polacy i Polki ze wszystkich zakątków Wolnego Miasta Gdańska. Była to dobra 
okazja do spotkania się i porozmawiania w ojczystym języku. 

W latach trzydziestych XX w. Gdańsk nie był bezpiecznym miejscem dla Polaków  
i Polek. Hitlerowcy coraz bardziej szykanowali ludność pochodzenia polskiego. 
Mieszkańcy Polenhofu stali się ludźmi drugiej kategorii.  

Szczególną rolę w obronie polskich tradycji i języka odegrały kobiety. Pracowały 
społecznie w świetlicach, ochronkach, drużynach harcerskich i organizowały zbiórki 
na cele charytatywne. Zadania gdańszczanek w Polenhofie to przede wszystkim 
ciężka praca na rzecz krzewienia kultury polskiej i walki z wynarodowieniem.   
Krótka trasa, którą za chwilę rozpoczniecie przybliży Wam wielkie posłannictwo 
kobiet w historii Wolnego Miasta Gdańska i ukaże niesamowitą siłę jaką włożyły  
aby zachować tożsamość narodową Polaków i Polek.  

 

1. Maria Kurnatowska, Pomnik ks. Komorowskiego 

O polskie dzieci, bracia, siostry moje, 

Czy rozumiecie, jaka teraz chwila, 

Że się otwarły nam raju podwoje – 

Że nasza Polska w świetnym raju żyje. 



Tak zaczyna się wiersz napisany przez Marię Kurnatowską. Jego wersy zostały 
stworzone w środowisku Polonii ryskiej (Ryga - stolica Łotwy), gdzie Maria spędziła 
część swojego życia. Słowa te oddają radość z odzyskania niepodległości przez 
Polskę po I wojnie światowej. Jednak nie od razu los zaprowadził naszą bohaterkę 
do ukochanej ojczyzny.   

Zanim do niej trafiła tułała się z małą córeczką i mężem Saturninem Koprowskim po 
owładniętej rewolucją bolszewicką Rosji. Saturnin w czasie tej długiej drogi 
przedwcześnie umarł. Maria wróciła do Rygi i wyszła ponownie za mąż za Rafała 
Kurnatowskiego. Niedługo potem wraz z drugim mężem przeprowadziła się do 
Gdańska. Rafał został służbowo oddelegowany nad Motławę w związku  
z organizacją polskiego celnictwa w mieście. 

Maria Kurnatowska szybko wrosła w świat Polonii gdańskiej. Aktywnie włączyła się w 
prace Towarzystwa Polek we Wrzeszczu. Po jakimś czasie została nawet jego 
przewodniczącą, a później za swoje zasługi dla rozwoju Towarzystwa – honorową 
prezeską. Maria dbała o polskie świetlice w Gdańsku. Oczkiem w jej głowie była 
świetlica Stare Miasto, mieszcząca się w Budynku Dyrekcji Kolejowej (w budynku 
przy ul. Dyrekcyjnej, w polskich rękach znajdowała się Dyrekcja Kolejowa,  
która kierowała siecią kolejową na całym Pomorzu i w Gdańsku ). W świetlicy dzieci 
uczyły się ojczystej historii i mogły bez obawy rozmawiać w języku polskim.  
Wiele miejsca zajmowała geografia ziem polskich i zapoznawanie się zobyczajami 
ludowymi oraz tradycjami narodowymi. Każda ze świetlic w Gdańsku urządzona była 
w innym stylu regionalnym. Świetlicę Stare Miasto przybrano wycinankami i lalkami  
z kolorowymi sukniami z Opoczna (na cześć opocznianki Leonii Papee – wielkiej 
protektorki, osoby pomagającej gdańskim świetlicom). W zajęciach Marii 
Kurnatowskiej pomagali polscy studenci i studentki Politechniki Gdańskiej,  
którzy założyli swój zespół sceniczny pod nazwą WOMP. Uczyli dzieci polskich 
piosenek i tańców ludowych. W świetlicy działała również drużyna harcerska. 

Maria Kurnatowska organizowała spotkania towarzyskie na ponad sto osób. Gośćmi 
byli przedstawiciele gdańskiej Polonii, m.in. wiceprezes Gminy Polskiej (organizacja 
zrzeszająca Polaków i Polki w Wolnym Mieście Gdańsku), radny i poseł do 
Volkstagu (parlament Wolnego Miasta Gdańska) ksiądz Bronisław Komorowski. 
Był on czołową postacią Polonii w Gdańsku, a zarazem przyjacielem Marii 
Kurnatowskiej, nieszczędzącym wysiłku dla sprawy narodowej. W ramach zasług 
gdańszczanie postawili mu pomnik, który będziemy mogli zobaczyć. 

W 1935 r. Rafał Kurnatowski otrzymał stanowisko kierownika departamentu ceł  
i wraz z rodziną przeprowadziła się do Warszawy, a potem do Lwowa. Przez cały 
czas i w każdym miejscu, Maria Kurnatowska prowadziła działalność społeczną.  
Po wojnie powróciła do zrujnowanego Gdańska.   

 

 



2. Bogumiła Wika-Czarnowska, ul. Aldony 

Bogumiła Wika-Czarnowska niegdyś pytana o to, co zrobiłaby, 
gdyby nagle znalazła się na dalekiej i nieznanej wyspie, 
odpowiedziała – „zorganizowałabym tam kobiety do pracy 
społecznej”. Słowa te były dewizą Polek w Wolnym Mieście 
Gdańsku, które do reszty poświęcały się sprawie narodowej.  

Bogumiła Wika-Krzyżanowska była jedną z czołowych działaczek polonijnych. 
Działała w niemalże wszystkich organizacjach patriotycznych i pomocowych.  
Była wiceprzewodniczącą Towarzystwa Polek we Wrzeszczu. Wraz ze swoim 
mężem Anastazym – naczelnikiem Poczty Polskiej, prężnie działali w Komitecie 
Budowy Kościoła św. Stanisława – ostoi narodowości w polskiej dzielnicy 
Polenhof. Datki zbierali na tzw. „bazarach”, czyli festynach, gdzie spotykała się 
gdańska Polonia.  

Bogumiła Wika-Czarnowska od 1934 r. przewodziła w wydziale ochronkowym  
w Radzie Pracy Kobiet Związku Polaków. Do 1939 r. wszystkie siły poświęcała 
organizacji i utrzymaniu ochronek, czyli polskich przedszkoli. Znano ją z ogromnej 
energiczności i oszczędności. Była bardzo aktywna, działała w ochronkach, 
świetlicach i na spotkaniach Towarzystwa Polek oraz Związku Polaków. 

Praca patriotyczna była przyczyną wysłania całej rodziny do obozu 
koncentracyjnego. Anastazy trafił do Stutthofu niedaleko Gdańska, gdzie został 
zamordowany w 1940 r. Katarzynę i córkę Elżbietę – nauczycielkę w Gimnazjum 
Polskim, wysłano do Ravensbrück – obozu w Niemczech, gdzie zginęło ponad 
dziewięćdziesiąt tysięcy kobiet. Elżbieta została przydzielona do pracy w obozowej 
kancelarii i starała się pomóc swoim towarzyszkom niedoli. Niestety, jej młody 
organizm nie zniósł trudów więziennych i Elżbieta zmarła na tyfus (choroba zakaźna 
przenoszona przez pchły i wszy). Wcześniej w obozie w Stutthofie zginął jej mąż 
Leon Wojtaszewski. Syn Rudolf przeżył wojenne trudy i wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie podjął się pracy radcy prawnego Polonii amerykańskiej. 

Bogumiła Wika-Krzyżanowska po wojnie powróciła do Gdańska. Zamieszkała  
w domu przy ul. Aldony, przy dawnym Polenhofie, z którym niegdyś była tak bardzo 
związana.  

 

3. Towarzystwo Polek, kościół św. Stanisława 

Ponad sto lat temu w Gdańsku powstało Towarzystwo Polek. 
Była to organizacja, która wywodzi się z Jedności i Ogniwa, 
towarzystw krzewiących język polski oraz kulturę narodową  
w okresie zaborów. Z czasem kobiety, które były aktywnymi 
polonijnymi działaczkami Jedności i Ogniwa zapragnęły 
stworzyć swoje własne kobiece towarzystwo w Gdańsku. 



Zrozumiały, że działając wspólnie mogą więcej osiągnąć dla sprawy polskiej.  

Na początku XX w. gdańszczanki polskiego pochodzenia zainicjowały powstanie 
Towarzystwa Polek w Gdańsku. Była to pierwsza kobieca organizacja na terenie 
Pomorza. Celem Towarzystwa Polek było podtrzymanie ojczystego języka wśród 
polskich mieszkańców i mieszkanek Wolnego Miasta Gdańska (prowadzenie tajnych 
szkółek), krzewienie polskiej tradycji i kultury oraz niezmożona praca charytatywna. 
Około stu aktywistek w konspiracji (tajna działalność) pomagało polskim dzieciom w 
nauce, organizowało im wolny czas i przygotowywało paczki na święta. Przed I wojną 
światową pruskie władze śledziły pracę Towarzystwa, szykanując, aresztując oraz 
karząc grzywnami jego członkinie za krzewienie patriotycznych postaw. Dlatego 
Towarzystwo Polek początkowo nie prowadziło dokumentacji swojej działalności.  
W okresie Wolnego Miasta Gdańska praca tej kobiecej organizacji nabrała 
rozmachu. 

Na wspólnych spotkaniach nie było widać różnic społecznych – obok bogatych żon 
właścicieli ziemskich, lekarzy oraz mecenasów siedziały ubogie robotnice. Każda  
z nich mogła zabrać głos i wypowiedzieć się na ważne dla niej tematy. Łączyła je 
miłość do ojczyzny i przywiązanie do wartości narodowych.  

Zbierały się dwa razy w miesiącu i omawiały bieżące sprawy. Każde święto 
narodowe i rocznice były szczegółowo planowane. Kobiety organizowały wystawy, 
odczyty, przedstawienia lub występy taneczne. Na co dzień opiekowały się 
ochronkami, wspierały budowę polskiego kościoła św. Stanisława, starały się aby 
Polacy oddawali głosy na polskie listy do Volkstagu, szukały pracy dla polskich 
robotników i dbały o polskie szkolnictwo. W szczególności opieką materialną objęci 
zostali studenci i studentki Politechniki Gdańskiej, którzy odwdzięczali się pracą  
w świetlicach. 

Przed I wojną światową członkinie Towarzystwa Polek spotykały się w prywatnych 
mieszkaniach, kawiarniach i restauracjach. Po wojnie zebrania odbywały się  
w domach Gminy Polskiej (poszczególne domy znajdowały się w dzielnicach 
Gdańska) oraz na plebanii kościoła św. Stanisława u księdza Bronisława 
Komorowskiego – słynnego działacza polonijnego.  

Towarzystwo Polek zaprzestało swojej działalności wraz z początkiem II wojny 
światowej. Po jej zakończeniu nie zostało reaktywowane. 

 

4. Maria Kozakówna, Gedania 

Maria Kozakówna urodziła się w Wielkopolsce a następnie 
razem z rodzicami przeniosła się do Warszawy. W wieku 
dziewiętnastu lat ukończyła szkołę wojskową i otrzymała posadę 
telegrafistki na Poczcie Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Swoje zajęcie traktowała jako wyróżnienie i patriotyczny obowiązek.  



W wolnych chwilach reprezentowała biało – czerwone barwy gdańskiego klubu 
sportowego Gedania. Gedania powstała w 1922 r. z inicjatywy Polaków i Polek 
pragnących stworzyć własny klub sportowy. Razem z klubowymi koleżankami  
z sekcji żeńskiej osiągnęła wiele sukcesów, co powodowało zazdrość niektórych 
Niemców i Niemek. Zdarzało się, że zawodniczki były karane za używanie polskiego 
języka na boisku albo niemieckie sportsmenki były faworyzowane przez sędziów, 
dziewczyny z Gedanii solidaryzowały się i przerywały wtedy grę. Wywoływało to 
burzę na trybunach stadionu przy Alei Legionów i zazwyczaj sędziowie zmieniali 
krzywdzące decyzje. Sekcja dziewczęca tuż przed wojną liczyła ponad osiemdziesiąt 
członkiń, a Maria Kozakówna była jedną z czołowych zawodniczek. Dziewczyny 
rywalizowały w lekkoatletyce, siatkówce, strzelectwie i różnych sportach zimowych.  

Praca na poczcie, społecznictwo, treningi i spotkania w towarzystwie gdańskiej 
Polonii wypełniały dni Marii. Zapewne podczas tych spotkań zapoznała się bliżej  
z Alfonsem Flisykowskim, zastępcą naczelnika Poczty Polskiej. Sympatia 
zamieniła się w głębokie uczucie. W 1935 r. Alfons i Maria pobrali się w Warszawie. 
Niebawem przyszli na świat Henryka i Andrzej.  

Wojna zmierzała do Gdańska dużymi krokami. Na początku 1939 r. do naszego 
miasta przybył Konrad Guderski, który miał zadanie zorganizować zbrojny opór 
Poczty Polskiej na wypadek wojny. Mieszkanie Marii i Alfonsa stało się tajną siedzibą 
Guderskiego. Alfons zaangażowany w ruch konspiracyjny, przeczuwając wojnę 
postanowił z małżonką, że Maria wraz z dziećmi ucieknie z Gdańska. Tymczasem 
hitlerowskie władze Gdańska zawiesiły działalność Gedanii. Po zajęciu miasta przez 
hitlerowców prezes klubu Henryk Kopecki został rozstrzelany, a większość 
zawodników i zawodniczek trafiła do obozów koncentracyjnych (miejsca 
przetrzymywania i ludobójstwa wielu Żydów, Polaków i przedstawicieli innych 
narodów).  

Poczta Polska (ul. Obrońców Poczty Polskiej 1-2 w Śródmieściu) broniła się przed 
szturmującymi ją nazistami przez czternaście godzin. Konrad Guderski zginął  
w początkowej fazie obrony placówki. Po śmierci podporucznika Guderskiego,  
Alfons przejął dowództwo. Po kapitulacji Poczty dzielny mąż naszej bohaterki został 
razem ze swoimi pracownikami rozstrzelany. 

Maria Kozakówna ukrywała się przez jakiś czas u rodziny w Warszawie. Docierały do 
niej sprzeczne informacje o losie męża, dlatego nie mogła dłużej czekać  
i postanowiła wrócić na Pomorze. Po niebezpiecznej tułaczce dotarła na Kaszuby  
i zamieszkała z krewnymi Alfonsa. Dowiedziała się o śmierci męża i jego dzielnej 
obronie Poczty Polskiej. Dzięki pomocy rodziny swojego męża Maria Kozakówna 
przeżyła wojnę i po jej zakończeniu wróciła do Gdańska. Znalazła własne miejsce  
w zrujnowanym mieście. Zaangażowała się społecznie. Zmarła w 1979 r. 

 



5. Katarzyna Dmitrewska, Bratniak 

Katarzyna Dmitrewska mieszkała i wychowywała się wraz  
z trzema siostrami w Mińsku (dzisiejsza Białoruś) na kresach 
wschodnich, czyli wschodnich terenach II Rzeczpospolitej. 
Polska przed II wojną światową miała inny kształt niż obecnie. 

Do naszego kraju należały ziemie, które wchodzą dzisiaj w skład niepodległych 
państw Litwy, Ukrainy i Białorusi. Żyło tam wielu naszych rodaków i rodaczek, którzy 
od pokoleń wychowywali się na tych terenach, uważając je za polskie.  

Katarzyna Dmitrewska spośród swojego rodzeństwa była najzdolniejszym dzieckiem, 
dlatego rodzice Stanisława i Michał wysłali ją na nauki. Po skończeniu gimnazjum 
zaczęła zarabiać jako nauczycielka. Katarzyna w młodości bardzo dużo 
podróżowała. Dwa lata przebywała w Finlandii, gdzie uczyła języka francuskiego  
w średniej szkole dla dziewcząt. Potem dawała lekcje w prywatnych domach  
w okolicach Mińska. Za zarobione pieniądze wyjechała do Paryża aby podszkolić 
swoje umiejętności językowe. Tam zastała ją pierwsza wojna światowa i była 
zmuszona do szybkiego powrotu do Mińska. W 1917 r. wyszła za mąż za Borysa 
Dmitrewskiego. Para niebawem doczekała się synka. Śmierć Borysa przerwała 
trwające tylko trzy lata małżeństwo.  

Dalsze losy Katarzyny są związane przede wszystkim z Gdańskiem. Nad Motławę 
przybyła w 1928 r. Rozpoczęła pracę w Banku Związku Spółek Zarobkowych na 
stanowisku kierowniczki sekretariatu. Bank prowadził działalność patriotyczną, gdyż 
wspierał rozwój polskiego rolnictwa oraz przemysłu. W Gdańsku działał jeszcze 
jeden podobny bank, który nazywał się Kwilecki, Potocki i Ska. Jego inicjatorem był 
Franciszek Kręcki – propagator harcerstwa i społecznik. 

Katarzyna dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego i francuskiego 
prowadziła korespondencję bankową. Wkrótce otrzymała posadę prokurentki 
(reprezentantki) bankowej. Była to bardzo ważna funkcja i rzadko powierzana w ręce 
kobiety. Od tej chwili Katarzyna miała prawo samodzielnie podejmować różne 
decyzje w imieniu banku. 

Pewnego dnia, kiedy jechała do pracy usłyszała na peronie uczniów z Gimnazjum 
Polskiego Macierzy Szkolnej, mówiących w języku niemieckim. Pomyślała,  
że trzeba coś z tym zrobić. Zaczęła organizować świetlicę dla polskich dzieci we 
Wrzeszczu. Świetlica mieściła się w charakterystycznym czerwonym budynku przy 
Al. Legionów, w tym samym co Bratniak. Katarzyna Dmitrewska wzięła na swoje 
barki cały ciężar pracy w świetlicy. Propagowała polskie książki, uzupełniała 
świetlicową bibliotekę, organizowała odczyty oraz wystawy. 

Na początku wojny Katarzyna została aresztowana przez gestapo (tajna policja 
nazistowska) i uwięziona w dawnej żeńskiej szkole Victoriaschule w Gdańsku przy 
ul. Kładki. Po uwolnieniu, hitlerowcy odebrali jej mieszkanie. Znajomości języka 



niemieckiego zawdzięczała pracę w sklepie kolonialnym, gdzie została skierowana 
przez hitlerowców. To było jej zajęcie do końca wojny.  

Po 1945 r.  wróciła do pracy w banku i chociaż zmieniły się warunki polityczne nie 
przerwała działań dla społeczeństwa. 
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