
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańskie Miniatury – Kobiety Wolnego Miasta Gdańska 

 

Klęska Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej spowodowała odłączenie Gdańska 

od Niemiec. Jednak rozstrzygnięcie przynależności państwowej grodu nad Motławą  było 

bardzo trudne. Z jednej strony powiązania gospodarcze przemawiały za tym, aby Gdańsk został 

przyłączony do Polski, ale z drugiej – miasto zamieszkiwała w przeważającej ilości ludność 

niemiecka. Ostatecznie na mocy postanowień traktatu wersalskiego w 1920 r. utworzono Wolne 

Miasto Gdańsk. Odtąd nasz region podlegał ochronie Ligi Narodów – organizacji, której celem 

było strzec pokoju na świecie. System prawny Wolnego Miasta Gdańska był skomplikowany. 

Gdańsk otrzymał własną konstytucję, a rządy sprawował sejm (Volkstag) oraz senat. W wielu 

jednak sprawach kompetencje władz miasta były ograniczone na rzecz Ligi Narodów i Polski. 

Polska odpowiadała za prowadzenie polityki zagranicznej i zawierała umowy międzynarodowe 

w imieniu obywateli i obywatelek Wolnego Miasta Gdańska. Miała prawo do bezpośredniego 

eksportu i importu przez port gdański oraz posiadania służby pocztowej, telefonicznej i 

telegraficznej. Zabroniono też dyskryminowania (nierównego traktowania) ludności polskiej w 

Wolnym Mieście Gdańsku. 

Kluczowe urzędy w Gdańsku przejęli urzędnicy pruscy, którzy nie chcieli współpracy z Polską i 

wyznawali zasadę podtrzymania niemieckości Gdańska. Z biegiem czasu coraz częściej władze 

miasta sabotowały (nie respektowały) prawa nadane mniejszości polskiej w Gdańsku. Władze 

Gdańska wystąpiły przeciwko rozwieszaniu polskich skrzynek pocztowych i wznawiały protesty 

związane z utrzymaniem polskiej składnicy broni na Westerplatte. Antypolskie wystąpienia w 

Gdańsku szczególnie nasiliły się w 1933 r. po dojściu do władzy hitlerowców. Naziści 

terroryzowali i zastraszali ludność polską i żydowską. Aresztowali działaczy polonijnych i 

bojkotowali polskie organizacje.  

Okres dwudziestolecia międzywojennego był niezwykle trudny dla ludności polskiej w grodzie 

nad Motławą.  

Kobiety odegrały w Gdańsku ważną rolę w walce z nasilającą się germanizacją (narzucaniem 

siłą kultury i języka niemieckiego) . Tworzyły organizacje i towarzystwa,  które skupiały polskie 

dziewczyny narażone na wynarodowienie. Organizowały akcje charytatywne, budowały 

ochronki (przedszkola) i urządzały świetlice dla polskich dzieci. Prowadziły działalność 

konspiracyjną (tajną). Choć nie wszystkie były gdańszczankami z urodzenia, pochodziły z 

domów o odmiennych tradycjach i przybywały do miasta z rożnych powodów, to połączyła je 

walka o sprawę polską. Wiele z nich okupiło patriotyczną działalność życiem lub długą obozową 

tułaczką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Helena Żelewska – ul. Augustyńskiego 1 

Helena Żelewska należy do grona najbardziej zasłużonych 

nauczycielek i działaczek polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Urodziła się w 1869 r. na Pomorzu niedaleko Kartuz w 

ziemiańskiej (posiadaczy majątków ziemskich) rodzinie. W 1898 

r., po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu na nauczycielkę, 

osiadła w Gdańsku, z którym związała się na całe życie.  

Od 1922 r. uczyła języka francuskiego i opiekowała się młodzieżą 

szkolną w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej. Było to jedyne 

w Gdańsku polskie gimnazjum. Misją szkoły było wychowanie 

młodych Polaków i Polek w duchu patriotycznym. Do placówki 

uczęszczały dzieci polskich obywateli i obywatelek Gdańska oraz 

Polaków przebywających w grodzie nad Motławą.   

Gimnazjum Polskie borykało się z wieloma problemami. Przez jedenaście lat  świadectwa 

wydawane przez szkołę nie były traktowane równoznacznie z dokumentami pozostałych 

placówek w mieście. Stanowiło to ogromne utrudnienie dla absolwentów i absolwentek 

Gimnazjum, gdyż cenzura w myśl obowiązującego prawa była nieważna. Trudności,  które 

spadały na polską placówkę wynikały z braku przychylności władz Gdańska na rozwiniętą 

działalność polonijną szkoły. Wraz z początkiem II wojny światowej Polskie Gimnazjum 

Macierzy Szkolnej zostało zamknięte.  

Helena Żelewska poświęciła się całkowicie misji patriotycznej wpisanej w działalność Polskiego 

Gimnazjum. Początki były bardzo trudne. W domach wielu rodzin polskiego pochodzenia nie 

używano języka polskiego. W szkole uczyły się nie tylko dzieci z Gdańska, ale i z całej Polski, 

co utrudniało nauczanie w ojczystym języku. Na przerwach obok gwary kaszubskiej i łamanej 

polszczyzny można było usłyszeć inne dialekty używane przez uczniów i uczennice przybyłe z 

różnych stron kraju. Helena Żelewska na każdej lekcji i podczas wycieczek starała się 

wyrównywać różnice językowe.  

Bohaterka poświęciła się również działalności charytatywnej (dobroczynnej, społecznej). Przez 

wiele lat prowadziła Polską Misję Dworcową, której celem było ratowanie dziewcząt przed 

germanizacją. Przybywały one do Gdańska z kaszubskich wsi na tzw. “służbę” (pracę w 

domach bogatych gdańszczan i gdańszczanek – nierzadko niemieckiego pochodzenia). W tych 

warunkach groziło im kompletne wynarodowienie. Zdarzało się, że były “żywym towarem” dla 

tutejszych handlarzy, którzy wykorzystywali naiwność dziewczyn.  

Dlatego, aby uchronić młode Polki przed germanizacją Helena Żelewska wraz z innym 

działaczkami z Misji wędrowały po peronach oraz portowych nabrzeżach i poszukiwały 

samotnie podróżujących dziewcząt. Umieszczały je w schronisku a następnie lokowały w 

przyzwoitych polskich domach.  

 

 

 

 

 

 



2. Apolonia Ogryczak z domu Żelewska – ul. Żabi Kruk 5 

Przy ul. Żabi Kruk 5 przed I wojną światową i w okresie 

międzywojennym (1918-1939) znajdował się sklep kolonialny 

(sprzedawano tam produkty z całego świata, np. kawę, 

herbatę, przyprawy i owoce). W gazecie ukazywała się reklama 

sklepu: “Masło, wędliny, drób, owoce pierwszorzędnej jakości 

oraz wszelką żywność dobrze i tanio kupisz tylko w sklepie A. 

Ogryczak. Gdańsk Poggenphul 5”.  

Sklep należał do kolejnej ważnej dla historii Gdańska kobiety Apolonii Ogryczak z domu 

Tomaszewskiej. Odważna bizneswoman, jak byśmy ją dzisiaj określili, pochodziła z 

Wielkopolski, a do Gdańska przyjechała w wieku 27 lat. Niedługo potem wyszła za mąż za 

Romana Ogryczaka, który również pochodził z okolic Poznania. Razem prowadzili niezwykle 

prężną działalność kulturalną. Okres przed I wojną światową nie należał do najłatwiejszych dla 

Polaków i Polek. Władze pruskie szykanowały ich. Pod szczególną obserwacją były rodziny, 

które  występowały w obronie polskości.  

Mimo wielu represji Apolonia Ogryczak poświęcała się sprawie polskiej. Dla gdańszczanek 

Apolonia jest szczególnie zasłużoną kobietą. W 1908 r. współzałożyła jedną z pierwszych 

organizacji kobiecych w Gdańsku – Towarzystwo Polek. Odtąd kobiety mogły bez protekcji 

mężczyzn inicjować pracę na rzecz zachowania polskości i walki z germanizacją. Towarzystwo 

Polek skupiało najbardziej oddane i aktywne w dziedzinie kultury Polki w Gdańsku. I wojna 

światowa (1914-1918) zastopowała nieco działalność Towarzystwa.  

Po I wojnie światowej Polacy i Polki mieszkający w Gdańsku czuli euforię i radość ze zdobycia 

przez Polskę niepodległości. Narodziły się marzenia o wspaniałej perspektywie rozwoju 

ojczyzny. Jednak z biegiem czasu okazało się, że gdańszczanie i gdańszczanki polskiego 

pochodzenia nie mogą czuć się w Gdańsku jak u siebie. Nad miastem zawisło ponownie 

niebezpieczeństwo germanizacji i szykanowania polskiej ludności. Apolonia Ogryczak znów 

stanęła na patriotycznym posterunku. W 1919 r. założyła Towarzystwo św. Zyty (święta Zyta 

jest patronką służby domowej), które troszczyło się o zachowanie polskości kobiet pracujących 

w niemieckich domach. Na zebraniach omawiano problemy z jakimi borykały się Polki w 

Gdańsku. Każda członkini mogła tutaj wyrażać swobodnie swoje poglądy i liczyć na pomoc. 

Podczas spotkań Towarzystwa św. Zyty gdańszczanki polskiego pochodzenia mogły zapoznać 

się z dziejami swojego narodu i słuchać utworów polskich poetów. Było to ważne, gdyż w 

mieście opanowanym przez hitlerowców tępiono język i kulturę polską.  

Apolonia Ogryczak udzielała się we wszelkich działaniach polonijnych. Organizowała tzw. 

“bazary” – czyli rodzaj festynów połączonych z loterią. Bazary pozwalały manifestować 

polskość, a przy tym dawały zyski, które przeznaczano na cele charytatywne.  

Ogromny cios na Ogryczaków spadł 1 września 1939 r., kiedy Roman został aresztowany i 

śmiertelnie pobity przez nazistów. Mimo tego Apolonia nie zamierzała opuścić Gdańska. 

Wkrótce i ona została uwięziona i wywieziona do obozu pracy dla kobiet w Ravensbruck w 

Niemczech. Przeżyła w nim pięć ciężkich lat. Obóz opuściła jako schorowana i wyniszczona 

kobieta. Po wojnie powróciła do Gdańska.  

Apolonia Ogryczak przeżywszy 74 lata, zmarła po ciężkiej chorobie w 1949 r. Pochowano ją 

obok męża na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku Zaspie. 

 



 3. Antonina Gdaniec, Victoria Schule – ul. Kładki 

“Wszyscy moi przodkowie i przodkowie mojego męża byli narodowości 

polskiej” – tak rozpoczyna się zeznanie Antoniny Gdaniec złożone 

przed podoficerem SS (hitlerowska organizacja o charakterze 

policyjnym, odpowiedzialna za wiele zbrodni).  

Antonina Gdaniec była kolejną dzielną patriotką i nieustępliwą 

działaczką polonijną dwudziestolecia międzywojennego.  

Antonina Gdaniec urodziła się na Pomorzu w Piasecznie – ważnym 

ośrodku polskości.  

Miała siedmioro dzieci, sześciu chłopców i jedną córkę. Wychowywała 

je w duchu polskiego patriotyzmu. Zadbała aby w księgach 

metrykalnych Urzędu Stanu Cywilnego imiona jej dzieci zapisywane były w dwóch wersjach: w 

obowiązującej niemieckiej i polskiej. Była jedyną gdańszczanką, która wyraziła taką wolę, a 

Andrzej, Jan, Władysław, Stanisław, Stefania, Piotr i Roman wychowywali się w domu o polskich 

tradycjach. Antonina, gdy usłyszała, że z ust jej dzieci wyrwały się przypadkiem niemieckie 

słowa, nie chciała z nimi rozmawiać. Matka widziała potrzebę wychowania swojego potomstwa 

w ojczystej kulturze. Stefania wraz z braćmi chodziła do polskiej ochronki, gdzie siostry 

dominikanki nauczały dzieci modlitw, piosenek i bajek w języku polskim. Jan miał nieoceniony 

dar muzyczny i zamierzał studiować w Poznaniu. Stefania była na tyle zdolna, że pobierała 

najpierw nauki w Gimnazjum Polskim, a później w polskiej szkole handlowej. Starsi synowie 

Andrzej, Jan i Władysław oddali się patriotycznej działalności w Klubie Sportowym “Orzeł”.  

Po wybuchu wojny SS-mani zabrali państwa Gdańców do słynnego więzienia Victoria Schule (w 

budynku przedwojennej  Miejskiej Średniej Szkoły dla Dziewcząt imienia cesarzowej Wiktorii 

przy ul. Kładki w Gdańsku). Antonina została wypuszczona, ale nie było jej dane już więcej 

zobaczyć męża Jana (zginął w obozie koncentracyjnym w Stutthofie położonym niedaleko 

Gdańska). 

Również jej trzej synowie, Andrzej, Jan i Władysław zostali aresztowani i wywiezieni do obozów 

koncentracyjnych. Antonina Gdaniec była bardzo smutna i czuła się bezsilna wobec losu. 

Jednak potrzeba niesienia pomocy innym ludziom okazała się silniejsza. Przywróciła jej 

nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczy swoje dzieci w wolnej Polsce. W swoim mieszkaniu 

Antonina ukrywała wiele osób, które uciekały przed hitlerowcami. Karmiła ich i dawała dach nad 

głową, ryzykując własnym życiem. 

Była nieustępliwa w swoich postanowieniach. Na początku okupacji Gestapo (tajna hitlerowska 

policja) kilkukrotnie proponowało jej, że w zamian za przyznanie się do niemieckiego 

obywatelstwa wypuści jej synów z obozów koncentracyjnych. Antonina Gdaniec nigdy nie 

podpisała Volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowościowej. Dokument ten został 

wprowadzony w celu segregacji rasowej ludzi. Osoby, które ją podpisały mogły czuć się 

Niemcami i Niemkami. Odmowa podpisania traktowana była jako zdrada narodu niemieckiego i 

zakończyć się mogła wysłaniem do obozu koncentracyjnego całej rodziny. 

Antonina w 1942 r. została aresztowana  wraz z trójka młodszych dzieci Stefanią, Piotrem i 

Romanem. Wywieziono ich do obozu pracy w Potulicach. Antonina Gdaniec obóz opuściła w 

styczniu 1945 r. i zamieszkała w Gdańsku. Z więziennej tułaczki powrócili też Jan, Piotr, Roman 

i Stefania. Niestety Andrzej zginął w obozie w Mauthausen Gusen na terenie Austrii, Władysław 



został śmiertelnie raniony pociskiem artyleryjskim w obozie w Gdańsku Przeróbce (filii obozu w 

Stutthofie). Przy rodzinnym stole zabrakło również Stanisława.  

Antonina Gdaniec zmarła w 1968 r. i została pochowana na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. 

  

4. Maria Rakowska z domu Krzyżowska – ul. Kładki 11 

W pobliżu Victoria Schule stał niegdyś ponad 300-letni dom z 

pruskiego muru. Mieszkała w nim polsko-czeska rodzina 

Krzyżowskich, która toczyła swoją małą wojnę z okupantem. 

Krzyżowscy wyróżniali się patriotyczną postawą. Ta opowieść będzie 

o córce państwa Krzyżowskich –  Marii Rakowskiej. 

Matka Marii Rakowskiej, także Maria pochodziła z Moraw (region w 

Czechach), zaś ojciec Franciszek urodził się niedaleko Żywca na południu Polski. Oboje poznali 

się we Wiedniu i tam się pobrali. W poszukiwaniu lepszego miejsca do życia Krzyżowscy w 

latach dwudziestych ubiegłego wieku przyjechali do Gdańska i wynajmowali mieszkanie w 

domu przy ul. Kładki 11. W rodzinie pielęgnowano tradycje polskie i czeskie. Cała trójka dzieci 

uczęszczała do polskich szkół. Maria i Romuald chodzili do szkoły handlowej a Franciszek do 

Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej. Marzenia o wykształceniu dzieci prysły wraz ze 

śmiercią ojca Franciszka w 1933 r. Wdowa musiała podjąć ważną decyzję. W zamian za 

ładniejsze mieszkanie i zapomogę, władze miasta zaproponowały jej przyjęcie gdańskiego 

obywatelstwa, co równało się ze zrzeknięciem się polskiego. Wolne Miasto Gdańsk miało 

wówczas prawo do nadawania obywatelstwa i wydawania własnych paszportów. Jednak 

Morawianka czuła się już polską patriotką i nie zgodziła się na poniżającą propozycję – wszakże 

miała w domu dwóch zagorzałych harcerzy i patriotów (Romuald i Franciszek wstąpili do 

drużyny harcerskiej i bronili polskiej ludności przed szykanami). Wdowa wkrótce podjęła pracę 

w Polskiej Składnicy na Westerplatte (magazynie broni z oddziałem wartowniczym). 

Tymczasem córka Maria skończyła szkołę handlową i rozpoczęła pracę.  

Maria Rakowska miała wiele zainteresowań, które realizowała z pasją. Należała do klubu 

sportowego “Gedania”, gdzie z sukcesami grała w siatkówkę i piłkę ręczną. Należy przy tym 

pamiętać, że były to początki kobiecej aktywności fizycznej. Ponadto śpiewała w chórze 

“Cecylia” pod dyrygenturą słynnego muzyka Kazimierza Wiłkomirskiego. Jako młoda 

absolwentka szkoły handlowej udzielała się w teatrzyku lalek “Skrzat”. W czasie jednego 

spektaklu potrafiła wcielić się w kilka postaci. Teatr lalek miał szczególna misję. Aktorzy i aktorki 

swoje spektakle wystawiali dla polskich mieszkańców i mieszkanek podgdańskich wsi, którzy 

rzadko mogli zaznać rozrywki w ojczystym języku.  

To nie wszystkie zajęcia Marii Rakowskiej. Należy wymienić jeszcze działalność w Świetlicy 

Związku Polaków. Jako sekretarz pracowała tam bezpłatnie i zajmowała się między innymi 

planowaniem ciekawych programów kulturalnych i sportowych, które miały być konkurencją dla 

niemieckich klubów. 

Wraz z rozpoczęciem wojny rozpoczął się nowy rozdział w życiu Marty Rakowskiej. Zatrudniła 

się w fabryce papieru przy ul. Łąkowej. Pracowali też tam więźniowie z Victoria Schule, którym 

Maria dostarczała potajemnie paczki. W mieszkaniu przy ul. Kładki wraz z matką często 

ukrywały uciekinierów i ukrywających się przed Gestapo Polaków. Wysyłała paczki dla więźniów 

przebywających w Stutthofie. W tych okolicznościach poznała swojego przyszłego męża 

Leopolda Rakowskiego, który był przetrzymywany w tym obozie. Za staraniem przyszłej 



małżonki mężczyzna został zwolniony z więzienia i przydzielony na roboty na Żuławach. Po 

wojnie Leopold i Maria pobrali się.  

9 marca 1945 r. rozpoczął się wielki nalot na Gdańsk. Maria wraz z matką ukryły się w schronie 

wraz z rannymi niemieckimi żołnierzami. Nie odmówiły im pomocy, dzieląc się ostatnimi 

kawałkami chleba. Dały w ten sposób świadectwo miłosierdzia i szacunku dla potrzebującego 

człowieka, nawet dla wroga. 

 

5. Łucja Siemianowska – ul. Za murami 2-10 

11 maja 1925 r. zaczęło działać w pełni legalne harcerstwo w 

Gdańsku. Pierwszą drużynową Drużyny im. Królowej Jadwigi 

została uczennica Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej Łucja 

Siemianowska.  

Łucja Siemianowska pochodziła z dobrej rodziny o tradycjach 

patriotycznych. Była jedyną kobietą wśród pierwszych 

abiturientów (absolwentów) Gimnazjum Polskiego. Naukę kontynuowała w Poznaniu na 

studiach farmaceutycznych. Była pierwszą studentką, która ukończyła Polskie Gimnazjum. Za 

jej przykładem poszły kolejne generacje prawniczek, lekarek, profesorek i inżynierek. Po 

zdobyciu tytułu magistra wróciła do Gdańska, gdzie otrzymała posadę u jedynego z polskiego 

farmaceuty Teofila Kopczyńskiego – działacza narodowego. Przed II wojną światową Apteka 

“Pod Gdańskim Herbem” byłą zresztą jedyną apteką, w której mogli zaopatrywać się Polacy. 

Łucja Siemianowska aktywnie uczestniczyła w życiu gdańskiej Polonii. W dzień przed 

wybuchem wojny zaangażowała się w konspiracyjne (tajne) przygotowania do obrony Poczty 

Polskiej. Jej współpraca z Konradem Guderskim, późniejszym dowódcą obrony Poczty Polskiej 

w Gdańsku, nie mogła pozostać niezauważona przez hitlerowców. Naziści postanowili, że na 

wszelki wypadek wydalą Łucję Siemianowską do Elbląga. Myśleli, iż w ten sposób ostudzą jej 

zapał do pracy patriotycznej. Ale Łucja nie poddawała się tak łatwo i rozwinęła swoją działalność 

konspiracyjną na Warmii i Mazurach. Pracując w aptece dostarczała leki więźniom ze Stutthofu 

kierowanym na roboty do Elbląga. Podczas nalotów na miasto Łucja nie zamykała apteki i 

zaopatrywała w środki medyczne rannych mieszkańców i mieszkanki. 

Rodzina Łucji Siemianowskiej w czasie wojny przeszła prawdziwą gehennę. Matka i siostra były 

wielokrotnie więzione. Sama Łucja zginęła w 1945 r. podczas wyzwalania Elbląga. 
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