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„Miasto? Czy można było tak wówczas 
nazwać olbrzymi, 17 km wzdłuż  
i 8 km w szerz rozciągający się obszar 
ruin oświetlanych we dnie i w nocy 
pożarem, zanurzonych w dymie, głuchy 
i – jak się zdawało bezludny?” – pisała 
w maju 1945 r. Zofia Gostomska-
Zarzycka w Kronice Grupy Kulturalno-
Naukowej. Była jedyną kobietą 
w męskim gronie wrocławskich 
pionierów, którzy mieli organizować 
życie we Wrocławiu na gruzach 
niemieckiego Breslau. 

Miasto nie było jednak wymarłe,  
a na gruzach kwitło życie. Próbowali je 
urządzać ci, którzy przetrwali oblężenie 

“A City? Is that how you describe  
a huge, 17-by-8-kilometre area lit by 
fires day and night, covered in smo-
ke, silent, and apparently uninhabi-
ted?” Zofia Gostomska-Zarzycka wro-
te in May 1945 in the Chronicle of the 
Scientific and Cultural Group. She was 
the only woman in the otherwise male 
group of Wroclaw’s pioneers who were 
tasked with the organisation of the ci-
vic life in Wroclaw on the ruins of Ger-
man Breslau.

However, the city was not dead, and 
life went on amongst the rubble. Those 
who survived the Siege of Breslau, ma-

Breslau, głównie niemieckie kobiety 
z dziećmi. Ruiny były również nowym 
początkiem dla dokumentalistki 
Krystyny Gorazdowskiej czy lekarki 
Hanny Hirszfeld, która, ocalona 
z Zagłady, do Wrocławia mogła 
przywieźć jedynie swoją medyczną 
wiedzę.  

Wkrótce w mieście było ich pełno. 
Statystyki mówią, że kobiety stanowiły 
zwykle nieco ponad połowę populacji 
miasta. Większość z nich była i do dziś 
jest anonimowa. Te, które znamy  
z imienia i nazwiska, wyprzedzały czas 
w którym żyły, i kształtowały przyszłość 
we wszystkich jej obszarach. 

inly German women with children, tried 
to organise it. The ruins were also a 
new beginning for Krystyna Gorazdow-
ska, a documentarian, and Hanna Hir-
szfeld, a doctor who survived the Holo-
caust and could only bring her medical 
knowledge with her to Wroclaw.

Soon, the city was full of them. Accor-
ding to statistical data, women made up 
just over half of Wroclaw’s population. 
Most of them were anonymous and re-
main so to this day. Those we know by 
name were ahead of their time and sha-
ped the future in all its aspects.
The topography of the city is at the 

Topografia miasta to jednocześnie 
mapa drogowa ich działań. Jeżeli 
przespacerujemy się z placu 
Grunwaldzkiego w kierunku 
Ogrodu Botanicznego, zaczniemy 
przechadzkę podziwiając zespół 
budynków usługowo-mieszkalnych 
zaprojektowany przez Jadwigę 
Grabowską-Hawrylak, miniemy Wydział 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
z którym związana była Bogusława 
Jeżowska-Trzebiatowska i dojdziemy 
do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który po wojennych 
zniszczeniach odbudowano staraniem 
Zofii Gumińskiej. 

same time the roadmap of their acti-
vities. If we walk from Grunwald Square 
in the direction of the Botanical Garden, 
we’ll begin our stroll by admiring the 
mixed-use development designed by Ja-
dwiga Grabowska-Hawrylak. Next, we’ll 
pass the Faculty of Chemistry of the 
University of Wroclaw with ties to Bo-
gusława Jeżowska-Trzebiatowska before 
finally reaching the Botanical Garden of 
the University of Wroclaw, which was 
rebuilt after the wartime destruction by 
Zofia Gumińska. 

Officially, the voice of women in Po-
land is one hundred years old. Unof-

Oficjalnie głos kobiet w Polsce ma 
sto lat. Nieoficjalnie znacznie więcej. 
Z jakiegoś powodu ukryliśmy przed 
całymi pokoleniami doświadczenia 
i pracę pierwszych handlarek, 
artystek, organizatorek działalności 
charytatywnej czy prekursorek nauki. 

Prezentowana wystawa zwraca 
uwagę na brakującą połowę dziejów – 
biografie kobiet, które wrocławiankami 
zostały z wyboru. Ich dorobek,  
a także ich twórcza energia, charyzma, 
upór i kreatywność przetarły drogę 
następnym pokoleniom kreatorek. 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk 

ficially, however, it’s much older. For 
some reason, we’ve hidden the expe-
riences and the work of the first wo-
men traders, artists, charity organisers, 
or the precursors of science from en-
tire generations.

This exhibition brings to light the other 
half of history: the biographies of wo-
men who became Wroclaw’s citizens 
by choice. Their legacy and their cre-
ative energy, charisma, stubbornness, 
and ingenuity paved the way for later 
generations of exceptional women. 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk 
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Zofia Gostomska-Zofia Gostomska-Zarzycka

Zofia Gostomska-Zarzycka (ur. 1899 
Przemyśl, zm. 1952 Kraków) – 
nauczycielka, dziennikarka,  

z zamiłowania bibliotekarka. Była 
jedyną kobietą w pionierskiej Grupie 
Naukowo-Kulturalnej, która wraz z prof. 
Stanisławem Kulczyńskm przybyła 
niedługo po kapitulacji Breslau. Razem  
z dr. Antonim Knotem rozpoczęła 
niełatwy proces porządkowania 
i organizowania Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Następnie sama 

rozpoczęła tworzenie Gabinetu Śląskiego, 
szczególnie zafascynowana śląskimi 
miastami i folklorem. Jest autorką 
Kroniki Delegatury Ministra Oświaty we 
Wrocławiu w 1945 r., napisanej z okazji 
piątej rocznicy powstania Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu. 
Wspomnienia zawarte w opracowaniu 
Gostomskiej-Zarzyckiej stanowią 
unikatowe źródło dotyczące działalności 
pionierów w powojennym Wrocławiu.

Zofia Gostomska-Zarzycka was born in 
1899 in Przemysl and died in 1952 in 
Krakow. She was a teacher, journalist, and 
amateur librarian. Gostomska-Zarzycka 
was the only woman in the pioneering 
Scientific and Cultural Group, led by Prof. 
Stanisław Kulczyński, which arrived in 
Wroclaw shortly after the capitulation of 
Festung Breslau. Together with Dr Antoni 
Knot, she undertook the difficult process 
of arranging and organising the university 
library. Afterwards, she founded the Silesian 

Cabinet due to her fascination with Silesian 
cities and folklore. She is the author of the 
Chronicle of the Delegation of the Minister 
of Education in Wroclaw, which was written 
in 1950 on the fifth anniversary of the 
establishment of the University of Wroclaw 
and the Wroclaw University of Science and 
Technology. This memoir by Gostomska-
Zarzycka is a unique source of information 
about the activities of the pioneers in post-
war Wroclaw.

Pierwsza Grupa Naukowo-Kulturalna miała składać się z samych 
mężczyzn, ponieważ prof. Kulczyński obawiał się ciężkich 
warunków panujących w kapitulującym mieście. Jak wspominał: 
„Wyjątek zrobiliśmy dla Gostomskiej, która wylegitymowała się 
pieszym przejściem Kanady i umiejętnością władania bronią”. 
Fot. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

The first Scientific and Cultural Group was supposed to be made 
up exclusively of men, as Prof. Kulczyński was concerned about the 
difficult conditions prevailing in the recently captured city. He later 
recalled: “We made an exception for Gostomska, who had walked 
across Canada and knew how to handle firearms.” Photo: Archives 
of the University of Wroclaw

Gabinet Śląsko-Łużycki był pierwszą wydzieloną komórką Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Zofia Gostomska-Zarzycka zebrała w nim wiele tysięcy woluminów rozproszonych po 
całym Dolnym Śląsku. Gabinetem kierowała do 1951 r., kiedy wyjechała do Krakowa. 

Fot. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Silesia-Lausitz Cabinet was the first separate division of the university library. In it, Zofia 
Gostomska – Zarzycka collected thousands of volumes from across Lower Silesia. She ran the 
cabinet until 1951, when she moved to Krakow. Photo: Archives of the University of Wroclaw

Zanim Zofia Gostomska-Zarzycka przybyła z Grupą 
Naukowo-Kulturalną do Wrocławia, doświadczenie 

w pracy z księgozbiorem zdobywała w Bibliotece 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 

W Ossolineum odpowiadała za prowadzenie 
działu wymiany książek z zagranicą. Fot. Archiwum 

Uniwersytetu Wrocławskiego

Before Zofia Gostomska – Zarzycka arrived with the 
Scientific and Cultural Group in Wroclaw, she gained 

work experience in the Library of the Ossoliński 
National Institute in Lvov. There, she was responsible for 

running the international book exchange department. 
Photo: Archives of the University of Wroclaw

W wyniku działań wojennych zniszczeniu 
uległo ok. 70% miasta, w tym Gmach 

Główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pożar 
strawił również bardzo mocne poklasztorne 

mury Biblioteki na Piasku. Fot. Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Seventy percent of the city was destroyed during 
the siege, including the main hall of the University 

of Wroclaw. Fires also severely damaged the 
monasterial walls of the library on the Sand Island. 

Photo: Archives of the University of Wroclaw

Pionierzy zajmujący się organizowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej 
stanęli przed nie lada wyzwaniem – księgozbiór miał być 
uporządkowany do sierpnia 1945 r. Na zdjęciu Zofia Gostomska-
Zarzycka z prof. Antonim Knotem – wieloletnim dyrektorem 
Biblioteki Uniwersyteckiej. Fot. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu

Pioneers who organised the university library were faced with  
a significant challenge; the book collection was meant to be sorted 
by August of 1945. Zofia Gostomska – Zarzycka and Prof. Antoni Knot, 
Director of the University Library, can be seen in the photograph. 
Photo: Ossoliński National Institute in Wroclaw
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Hanna HirszfeldHanna Hirszfeld

Hanna Hirszfeld w listopadzie 
1945 r. wzięła udział w pierwszej 
inauguracji  roku akademickiego 

Uniwersytetu Wrocławskiego, była jedną 
z założycieli Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, dzisiejszego Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich.  Została 
Kierownikiem Katedry Pediatrii z Kliniką 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. 
Całe swoje życie wraz ze swoim mężem 
prof. Ludwikiem Hirszfeldem poświęciła 
medycynie. Jej specjalizacją była pediatria. 
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej 
pracowała w klinice dziecięcej w Zurychu. 
Badała i zajmowała się dziećmi chorymi 
na gruźlicę, krzywicę oraz, które przeszły 
wstrząs anafilaktyczny. W 1915 r. wyjechała 

za mężem do Serbii, gdzie walczyli 
z epidemiami malarii i tyfusu. Następnie 
po I wojnie światowej do 1940 r. pracowała 
w Klinice Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Powojenne życie związała z Wrocławiem. 
Już w 1947 r. z jej inicjatywy przy klinice 
na Wydziale Lekarskim powstał żłobek 
oraz szkoła pielęgniarska. Cały czas 
udoskonalała leczenie dzieci w Polsce, 
w tym wykorzystywała osiągnięcia 
światowej medycyny, m.in. transfuzje 
krwi u noworodków do krwi pępkowej. 
Swoje badania naukowe poświęciła 
opisaniu chorób i wad wrodzonych u dzieci. 
Była również osobą, która niezwykle 
podmiotowo traktowała swoich pacjentów 
oraz budowała silne, rodzinne więzi ze 
swoimi współpracownikami. 

Hanna Hirszfeld took part in the opening 
ceremony of the first academic year of 
the University of Wroclaw in November 
1945. She was one of the founders of the 
Wroclaw Medical Academy, now known as 
Wroclaw Medical University, and became 
the head of the Department of Paediatrics 
with a Clinic of the Medical Faculty, 
which jointly belonged to the University 
of Wroclaw and Wroclaw Technical 
University. Together with her husband, Prof. 
Ludwik Hirszfeld, she dedicated her life to 
medicine; her speciality was paediatrics. 
Before World War I, she worked in 
a children’s clinic in Zurich. She studied and 
treated children with tuberculosis, rickets, 
and anaphylaxis. In 1915, she left for Serbia 
with her husband, where they fought 

against malaria and typhus epidemics. 
After the World War I, she worked in the 
Clinic of the University of Warsaw up until 
1940. Following World War II, she moved 
to Wroclaw. As soon as 1947, she created 
a day-care centre and a nursing school 
attached to the Medical Faculty’s Clinic. 
She constantly worked to improve the 
methods of treating children in Poland, 
even making use of the latest achievements 
of international medicine, such as blood 
transfusions into a new-born’s umbilical 
vein. Her academic research was dedicated 
to descriptions of diseases and birth defects 
in children. She was also a physician who 
treated her patients with an unusually 
personal approach and built strong, family-
like relations with her co-workers.

Fotografia małżeństwa Hirszfeldów przechowywana w ich domu. Od początku 
małżonkowie wspierali się wzajemnie w swojej pracy. Wiele prac naukowych 

opublikowali razem. Wspólnie przeżywali dramaty wojenne, epidemie. Największą 
tragedią ich życia była śmierć jedynej córki Marii w 1943 r. Zawsze na pierwszym 

miejscu stawiali pomoc dla drugiego człowieka. fot. CHIDUSZ

A photograph of the Hirszfelds that is kept in their house. The couple supported each others’ 
research from the beginning and they published many scientific papers together. Together they 

lived through wars and epidemics. Their biggest tragedy was the death of their only daughter, 
Maria, in 1943. Their main priority was always helping other people, photo: “Chidusz”

Pogrzeb Ludwika Hirszfelda w 1954 r. Po śmierci męża 
Hanna opublikowała, dotąd niewydane prace naukowe 

swojego męża. Zmarła 10 lat po nim w 1964 r. Przed 
śmiercią napisała ostatnią wiadomość „Do Przyjaciół”: 

„Dziękuję za wszystkie starania o mnie, za życzliwość 
i przyjaźń. Przepraszam, że Was opuszczam. Proszę 

mi wybaczyć jakiekolwiek krzywdy czy przewinienia”. 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

A funeral of Ludwik Hirszfeld in 1954. After his death, Hanna 
published his unreleased scientific papers. She died 10 years later 
in 1964. Before passing she wrote one last message Do Przyjaciol 

(“To Friends”): Thank you for all your efforts in helping me, for your 
kindness and friendship. I’m sorry for leaving you. Please forgive me 

any wrongdoing or offences, Archives of the University of Wroclaw

Portret Hanny Hirszfeld ok. 1960 r., 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

A portrait of Hanna Hirszfeld taken around 1960, 
Archives of the University of Wroclaw

Prof. Hanna Hirszfeld jest autorką wielu prac naukowych obejmujących tematy z dziedziny  pediatrii, 
immunologii i hematologii. W czasie okupacji niemieckiej ze względu na żydowskie pochodzenie spędziła rok 

w Gettcie Warszawskim. Obserwacje, które poczyniła w tej odizolowanej części miasta, po wojnie skłoniły ją do 
napisania książki na temat stanów głodowych u dzieci. Do innych jej przełomowych dzieł należy praca nt. wad 

wrodzonych i przyczyn poronień. Fot. Jacek Kornaszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Prof. Hanna Hirszfeld is an author of many academic papers on the subjects of paediatrics, immunology and haematology. 
During the German occupation, she spent a year in the Warsaw Ghetto do to her Jewish heritage. What she observed while 
living in the isolated part of the city inspired her to write a book after the war on the stages of starvation in children. Among 

her other breakthrough works is her paper on birth defects and the causes of miscarriages, photo: Jacek Kornaszewski, 
Ossolinski National Institute.

Główny budynek II Kliniki Pediatrycznej,  
w której pracowała Prof. Hanna Hirszfeld, 
fot. Jagoda Plenkiewicz, zbiory prywatne.

The main building of the Paediatric Clinic no. 
II, where Prof. Hanna Hirszfeld worked, photo: 
Jagoda Plenkiewicz, private collection
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Ewa MaleczyńskaEwa Maleczyńska

Ewa Maleczyńska z domu Szweiger 
urodziła się we Lwowie 31 V 1900 r. 
w ówczesnym zaborze austriackim. 

Tam również ukończyła studia i nauczała 
historii w okolicznych szkołach, 
jednocześnie kontynuując własny rozwój 
naukowy. Jej zainteresowania naukowe 
obejmowały historię średniowiecza, 
dydaktykę i edukację regionalną. 
Podczas swoich studiów asystowała przy 
Katedrze Historii Polski Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, studia ukończyła w roku 
1924 ze stopniem doktora filozofii. W tym 

samym roku wyszła za mąż za historyka 
Karola Maleczyńskiego. Podczas okupacji 
hitlerowskiej Lwowa, Ewa Maleczyńska 
pracowała w szkolnictwie tajnym, a po 
wkroczeniu Armii Czerwonej wróciła do 
nauczania w szkole średniej. W roku 1945 
przeniosła się do Krakowa, gdzie rozpoczęła 
pracę w I gimnazjum państwowym. 
Następnie udała się do Wrocławia, 
by pomóc mężowi przy organizacji 
Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Była jedną z twórczyń 
wrocławskiej szkoły badań regionalnych.

Ewa Maleczyńska née Szweiger was born 
on May 31, 1900, in Lvov in what was then 
the Austro-Hungarian Empire. There, she 
graduated from university and taught 
history in nearby schools and continued her 
development as a scholar. Her academic 
interests included medieval history, 
teaching, and regional education. When she 
studied at the Jan Kazimierz University, she 
worked as an assistant at the Department 
of Polish History, completing her studies in 
1924 with a doctorate in philosophy. That 
same year, she married Karol Maleczyński, 

also a historian. During the German 
occupation of Lvov, Ewa Maleczyńska 
worked in the underground school system. 
She returned to work in a regular high 
school after the Soviets had captured 
the city. In 1945, she moved to Krakow, 
where she started working in a secondary 
school. Shortly afterwards, she relocated 
to Wroclaw to help her husband with the 
organisation of the Historical Institute of 
the University of Wroclaw. She was one 
of the founders of the Wroclaw School of 
Regional Research.

Ewa Maleczyńska była badaczem nietuzinkowym. 
Mimo swych marksistowskich poglądów, wśród jej 
uczniów można znaleźć kilku wybitnych duchownych, 
znawców historii Kościoła, m.in. o. Brunona Mazura, 
dominikanina. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Ewa Maleczyńska was an unconventional researcher. 
Despite her Marxist views, her students included a few 
exceptional clergymen specialising in the history of the 
Church, such as Rev. Bruno Mazur, OP, a Dominican priest. 
Archives of the University of Wroclaw.

Ewa Maleczyńska od 1947 r. była członkiem 
Polskiej Partii Socjalistycznej, a po jej połączeniu 
z PPR w grudniu 1948 r. została członkiem Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Próbowała godzić 
swe lewicowe poglądy polityczne z działalnością 
naukową starając się o akceptację przez środowisko 
polskich historyków marksistowskich metod 
badawczych. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ewa Maleczyńska was a member of the Polish Socialist 
Party from 1947. After it had merged with the Polish 
Workers’ Party in December 1948, she became a member 
of the Polish United Workers’ Party. She tried to reconcile 
her left-wing political views with her academic activities 
by promoting the Marxist methodology among Polish 
historians. Archives of the University of Wroclaw

Od 1952 r. była współorganizatorką Zakładu Historii Śląska, a przez krótki okres również jego kierownikiem,  
w którym formowała postawy badawcze młodych studentów historii we Wrocławiu. Badania dotyczące historii regionu, 

zaowocowały powstaniem monumentalnej Historii Śląska, której była współautorką. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Beginning in 1952, she was the co-organiser of the Silesian History Section and even briefly served as its head. There, she established the 
methodology for young students of history in Wroclaw. Her research concerning the history of the region resulted in the creation of the 

monumental Historia Śląska (“The History of Silesia”), which she co-authored. Archives of the University of Wroclaw

Do najwybitniejszych osiągnięć badaczki należą opracowania dotyczące ruchu husyckiego w Czechach i Polsce, które 
były pierwszym szerszym opracowaniem tego tematu w naszym kraju. W 1948 r. Ewa Maleczyńska uzyskała habilitację 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która została przeniesiona na Uniwersytet 

Wrocławski, na którym to kontynuowała dalszą pracę naukową. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Her greatest achievements include her works about the Hussite movement in the Lands of the Bohemian Crown and Poland. They 
were the first major work of academic literature on this topic in Poland.in 1948, Ewa Maleczyńska received her habilitation at the 

Faculty of Humanities of the Nicolaus Copernicus University in Torun, after which she transferred to the University of Wroclaw, where 
she continued her academic work. Archives of the University of Wroclaw

fot. Piotr Muszyński
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Zofia GumińskaZofia Gumińska

Zofia Gumińska (1917, Dublany 
k. Lwowa – 2006, Wrocław) była 
związana z Wrocławiem od 1948 r., 

kiedy otrzymała etat starszego asystenta  
w Ogrodzie Botanicznym UWr. 
Początkowo nieoficjalnie, a od 1958 do 
1972 r. już w pełni formalnie sprawowała 
funkcję jego kierownika. Odegrała 
kluczową rolę w odbudowie obiektu 

i rekonstrukcji kolekcji roślin, zniszczonych 
niemal doszczętnie podczas II wojny 
światowej. Gumińska specjalizowała 
się w botanice oraz fizjologii roślin. Do 
jej najważniejszych osiągnięć należy 
opracowanie bezglebowej uprawy roślin 
(tzw. metody wrocławskiej), opisanej 
w habilitacji z 1963 r. pt. „Teoretyczne 
podstawy upraw hydroponicznych”.

Zofia Gumińska was born in 1917 in 
Dublany near Lvov and died in 2006 in 
Wroclaw. She settled in the capital of 
Lower Silesia in 1948, when she became 
a senior assistant at the Botanical Garden 
of the University of Wroclaw. She formally 
served as the botanical garden’s director 
from 1958 to 1972. She played a key role 
in the reestablishment of the building 
and the restoration of its plant collection, 

which was almost completely destroyed 
during World War II. Gumińska specialised 
in botany and plant physiology. The 
creation of a soilless method of cultivating 
plants (the “Wroclaw Method”), described 
in her 1963 habilitation thesis Teoretyczne 
podstawy upraw hydroponicznych (“The 
Theoretical Fundamentals of Hydroponic 
Cultures”), was among her most important 
achievements. 

Dzięki botaniczce Ogród podniósł się z ruiny – teren pełen gruzu, chwastów, dołów strzelniczych, porzuconej 
amunicji i min został uprzątnięty i uporządkowany, co umożliwiło udostępnienie go zwiedzającym.  

Na terenie Ogrodu powstała wówczas m.in. szklarniowa kaktusiarnia. Fot. K. Frydel

Thanks to the botanist, the garden rose from the ashes: an area full of rubble, weeds, foxholes, unused munitions, 
and landmines was cleaned up and organised, which made the garden accessible to visitors. During that time, a cactus 

greenhouse, among other facilities, was built on the grounds. Photo: K. Frydel   

Zofia Gumińska oprócz kierowania 
działalnością Ogrodu Botanicznego 
intensywnie pracowała naukowo. 
Jej dorobek obejmuje 85 prac 
(jako autorka lub współautorka). 
Ukoronowaniem jej badań jest 
próchnicowa uprawa hydroponiczna 
roślin, nazywana metodą wrocławską. 
Zbiory prywatne K. Frydel.

Apart from managing the garden, 
Gumińska’s greatest achievement 
was her academic research. Her 
bibliography consists of eighty-five 
texts she authored or co-authored. The 
crowning achievement of her research is 
the discovery of the humic hydroponic 
cultivation of plants, known as the 
Wroclaw method. 

Zdjęcie Zofii Gumińskiej  
z Albumu Dwudziestolecia 
UWr. (1965 r.), Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

A photograph of Zofia Gumińska 
from the twentieth anniversary 
photo album of the University of 
Wroclaw (1965), Archives of the 
University of Wroclaw.

Zofia Gumińska w latach 50.  
w Ogrodzie Botanicznym we 

Wrocławiu, Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Zofia Gumińska in the Botanical 
Garden in Wroclaw in the 1950s, 

Botanical Garden in Wroclaw 
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Bogusława-Jeżow-Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

W świecie chemii znana jest 
jako Żelazna Dama. Urodziła 
się we Lwowie w 1908 r., 

a do Wrocławia przybyła w 1945, już 
jako doktor chemii. Tytuł naukowy 
uzyskała jako pierwsza kobieta na 
Politechnice Lwowskiej, gdzie wcześniej 
studiowała, a później pracowała. Podczas 
II wojny światowej stała się specjalistką 
od produkcji bomb, jako członkini Armii 
Krajowej, a po jej zakończeniu brała czynny 

udział w odbudowie wrocławskiego 
ośrodka naukowego i akademickiego, 
w szczególności Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Współtworzyła 
wrocławską szkołę chemii koordynacyjnej 
oraz przewodniczyła Oddziałowi Polskiej 
Akademii Nauk. Odnosząc kolejne sukcesy, 
nigdy nie zapominała o swoim wyglądzie, 
ponieważ jak uważała świadczył o niej. 
Nawet w chwili śmierci miała na sobie 
buty na obcasie.

Known in the world of chemistry as the 
Iron Lady, Prof. Jeżowska-Trzebiatowska 
was born in 1908 in Lvov. She came 
to Wroclaw in 1945 as the holder of 
a doctorate in Chemistry. She was the 
first woman to receive an academic title 
at the Lvov Polytechnic University, where 
she had previously studied and would 
later work. During the Second World 
War, she worked for the Home Army as 
a bombmaker. After the war, she played 

an active role in rebuilding Wroclaw’s 
scientific and academic institutions, 
especially the University of Wroclaw. 
She cofounded Wroclaw’s school of 
coordination chemistry and led a branch 
of the Polish Academy of Sciences. While 
she had numerous achievements, she 
never forgot about her appearance, which 
she considered to be her representative 
trait; she even wore high heels on her 
deathbed.

1 X 1975 r. Uniwersytet Wrocławski obchodził jubileusz 
30-lecia uczelni. Wówczas odbyła się uroczystość nadania 

tytułów doktora honoris causa UWr., które otrzymali: 
prof. Nikołaj Wasilewicz Biełow, prof. Cornelis de Jager, 

prof. Kazimierz Sembrat, prof. Andrej Borysowicz Sewerny oraz 
prof. Henryk Teisseyre Na zdjęciu promotor prof. Bogusława 
Jeżowska-Trzebiatowska odczytuje akt nadania zaszczytnego 

wyróżnienia dla prof. Nikołaja Wasilewicza Biełowa. 
Fot. Zbigniew Nowak, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

The University of Wroclaw celebrated its thirtieth anniversary 
on October 1, 1975. In conjunction with the celebration, 

a ceremony awarding honorary doctorates was held. Recipients 
were: Prof. Nikolay Vasilyevich Belov, Prof. Cornelis de Jager, Prof. 

Kazimierz Sembrat, Prof. Andrei B. Severny, and Prof. Henryk 
Teisseyre. This photograph shows the promotor, Prof. Bogusława 

Jeżowska-Trzebiatowska, reading the act bestowing the award 
to Prof. Nikolay Vasilyevich Belov. Photo: Zbigniew Nowak, 

“Remembrance and Future” Centre

Profesor Trzebiatowska wraz z mężem prof. Włodzimierzem 
Trzebiatowskim i prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Politechniki Wrocławskiej, także chemikiem prof. Dionizym 
Smoleńskim. Fot. Witold Romer, zbiory prywatne Barbara Romer

Prof. Trzebiatowska with her husband Prof. Włodzimierz Trzebiatowski 
and Prof. Dionizy Smoleński, the vice-rector of the University of 
Wroclaw and Wroclaw Technical University who also was a chemist. 
Photo: Witold Romer, Private collection of Barbara Romer

Badania w obszarach, które wspierała prof. Jeżowska - Trzebiatowska, do dziś są prowadzone na Wydziale Chemii UWr, a sam 
wydział jest znany i szanowany w świecie. 14 IX 1973 r. ówczesny Instytut Chemii UWr prowadzony przez panią profesor 
odwiedziła delegacja francuskiego merostwa z Lyonu. Na zdjęciu: drugi od lewej Jacques Soustelle (przewodniczący delegacji, 
znany francuski etnolog i polityk, deputowany do Zgromadzenia Narodowego), trzecia od lewej prof. Bogusława Jeżowska-
Trzebiatowska. Fot. Stanisław Kokurewicz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. 

The research in the areas that Prof. Jeżowska – Trzebiatowska supported continues to this day at the Faculty of Chemistry of the University 
of Wroclaw. The faculty is known and respected around the world. On September 14, 1973, what was then known as the Institute of 
Chemistry, headed by Professor Jeżowska-Trzebiatowska, was visited by a French delegation of the mayor of Lyon. Second from the left 
in the photograph is Jacques Soustelle (the leader of the delegation; a famous French ethnologist and deputy of the National Assembly); 
Prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska is third from the left. Photo: Stanisław Kokurewicz, “Remembrance and Future” Centre

Jako szefowa Wydziału Chemii UWr doprowadziła do budowy 
jego nowej siedziby, charakterystycznego wieżowca w pobliżu 

mostu Grunwaldzkiego. Fot. Diana Niedźwiedź

As the head of the Faculty of Chemistry, she led the effort to 
construct its new building, a distinctive high-rise next to the 

Grunwald Bridge. Photo: Diana Niedźwiedź

Prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska pracowała do 
ostatniej chwili, w dawnym gabinecie, w pokoju 203. 
Wychowała prawie 80 doktorów, blisko 30 z nich zostało 
profesorami, którzy dbają już o swoich następców, między 
innymi profesorowie Józef Ziółkowski, Piotr Sobota, Florian 
Pruchnik, Henryk Kozłowski, Walter Wojciechowski, Lechosław 
Latos-Grażyński, Julia i Adam Jezierscy i wielu innych. 
Fot. Stanisław Kokurewicz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska worked until the end 
of her life. In her old office, Room 203, she supervised almost 
eighty doctorates, the holders of whom included almost thirty 
professors who continue her legacy. They include Professors Józef 
Ziółkowski, Piotr Sobota, Florian Pruchnik, Henryk Kozłowski, 
Walter Wojciechowski, Lechosław Latos-Grażyński, Julia Jezierska, 
Adam Jezierski, and many others. Photo: Stanisław Kokurewicz, 
“Remembrance and Future” Centre
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Jadwiga Grabowska-Jadwiga Grabowska-Hawrylak

Jadwiga Grabowska-Hawrylak 
(1920, Tarnawce – 2018, 
Wrocław). Powojenna architekt 

Wrocławia. Autorka pierwszego bloku 
mieszkalnego z dwupoziomowymi 
mieszkaniami w Polsce. Budynek ten, 
tzw. mezonetowiec, zrealizowany został 
w latach 1959–1960. Zaprojektowany 
tak, aby pierwsze piętra mieszkań 
stanowiły strefę dzienną, a drugie 

nocną. Kolejną realizacją było osiedle 
z lat 1967–1975, zostało osiedle tzw. 
Manhattan. Składało się one z sześciu 
punktowców, o wysokości 16 kondygnacji. 
Ich cechą charakterystyczną stały się 
owalne okna, przypominające kształtem 
sedesy.  Jadwiga Grabowska-Hawrylak 
współtworzyła również osiedle Gajowice 
(1960–1968), które projektowane było 
dla 30 tys. mieszkańców. 

Jadwiga Grabowska-Hawrylak was 
an architect who was born in 1920 in 
Tarnawce and died in 2018 in Wroclaw. She 
designed the first apartment block with 
two-storey units. This building, known as 
Mezonetowiec, was constructed between 
1959 and 1960.  The design split the floors 
of the apartments into a lower one meant 
for use during the day and an upper floor 
meant for night-time use. Another of her 

completed projects was an apartment 
complex known as Manhattan, which was 
built between 1967 and 1975. It was made 
up of six tower blocks with sixteen storeys 
each. Their distinguishing characteristic 
were the oval windows that resembled 
toilet seats. Additionally, she co-designed 
the apartment complex Gajowice (1960-
1968), which was designed for thirty 
thousand inhabitants.  

Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Portret na tle zdjęcia 
„sedesowca”. Pierwotnie punktowce miały być 
obrośnięte bluszczem. Jednak ze względu na zbyt 
wysokie koszty, pomysł ten nie został zrealizowany. 
Fot. Stanisław Kokurewicz, Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość”

Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Portrait with  
a photograph of a Sedesowiec (lit.: “Toilet-Seater”) 
in the background. Originally, the tower blocks were 
meant to be covered with ivy. However, due to cost-
cutting measures, this idea was not implemented. 
Photo: Stanisław Kokurewicz, “Remembrance and 
Future” Centre

Wystawa prac Romana Tunikowskiego (na zdjęciu 
po prawej) i Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak (po 

lewej) w Muzeum Architektury przy  
ul. Bernardyńskiej, Fot. Stanisław Kokurewicz, 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Exhibition of the works of Roman Tunikowski (on the 
right in the photo) and Jadwiga Grabowska-Hawrylak 

(on the left) in the Museum of Architecture on 
Bernardyńska Street. Photo: Stanisław Kokurewicz, 

“Remembrance and Future” Centre

Osiedle Gajowice. Powtarzalne bloki mieszkalne, 
wśród terenów zielonych, spełniały założenie 
miasta-ogrodu. Fot. Stefan Arczyński, Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”

Gajowice apartment complex. Identical blocks of flats 
surrounded by green spaces were meant to epitomise 
the ideals of a garden city. Photo: Stefan Arczyński, 
“Remembrance and Future” Centre

Mezonetowiec. Parter obiektu miał stanowić 
funkcję usługową. Archiwum Budowlane Miasta 
Wrocławia, oddział Muzeum Architektury we 
Wrocławiu

Mezonetowiec. The ground floor of the building was 
meant to be used as a commercial space.  Wroclaw 
Construction Archive, branch of the Museum of 
Architecture in Wrocław

Zespół mieszkaniowo-usługowo przy  
pl. Grunwaldzkim w trakcie budowy, 
1973 r. Można zaobserwować przeplatanie 
się dziewiętnastowiecznych kamienic 
z modernistycznymi punktowcami. Fot. Zbigniew 
Nowak, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Mixed-use development complex next to Grunwald 
Square under construction in 1973. A contrast 
between the nineteenth-century housing and 
modernist tower blocks is evident. Photo: Zbigniew 
Nowak, “Remembrance and Future” Centre

Zabudowa pl. Grunwaldzkiego, lata 70. Nowa 
zabudowa pl. Grunwaldzkiego miała być wizytówką 

nowoczesnego Wrocławia. Fot. Zbigniew Nowak, 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Buildings on Grunwald Square in the 1970s. New 
developments on Grunwald Square were meant to be  

a symbol of a modern Wroclaw. Photo: Zbigniew Nowak, 
„Remembrance and Future” Centre
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Wanda GołkowskaWanda Gołkowska

Powojenne środowisko artystyczne 
Wrocławia było istotne dla polskiej 
sztuki neoawangardowej. Jedną 

z ważniejszych jego przedstawicielek 
była Wanda Gołkowska (17 XII 1925 
– 7 VIII 2013). Swoje życie zawodowe 
(wykładowczyni na Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych, późniejszej 
Akademii Sztuk Pięknych) i artystyczne 
związała z Wrocławiem. Artystka 
wystawiała swoje prace m.in. w Galerii 
pod Moną Lisą Lizą mieszczącej się 

przy placu Tadeusza Kościuszki przy 
Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki 
„Ruch”. Jejdziałalność była różnorodna. 
Wykonywała kompozycje przestrzenne, 
grafiki, rysunki, obrazy. Interesowały 
ją zagadnienia poezji konkretnej oraz 
procesu twórczego, czemu dawała 
wyraz w tekstach teoretycznych. 
Twórczość Gołkowskiej zaliczana jest 
m.in. do malarstwa materii, abstrakcji 
geometrycznej i konceptualizmu, którego 
była jednym z polskich prekursorów.

The post-war artistic circles of Wroclaw 
were a crucial part of Polish neo-
avantgarde art. One of the most important 
representatives of the movement was 
Wanda Gołkowska (December 17, 
1925-August 7, 2013). Her work as a 
lecturer at the State College of Fine Arts, 
later renamed the Academy of Fine Arts, 
and career as an artist were intertwined 
with Wroclaw. Gołkowska displayed her 
pieces, amongst other places, in the Mona 

Lisa Gallery, which was located on Tadeusz 
Kościuszko Square next to the International 
Press and Book Club “Ruch.” Her portfolio 
was diverse. She created spatial sculptures, 
prints, drawings, and paintings. Her 
interests included concrete poetry and the 
creative process, which was expressed in 
her theoretical writings. Her creative output 
has been categorised as, among other 
things, matterism, geometric abstraction, 
and conceptual art, of which she was one of 
the forerunners in Poland. 

Praca w której artystka odniosła się 
do koncepcji prezentującej „układ 
otwarty”. Kompozycja miała być 
kierowana przez przypadek i ruch. 
Bujak I, 1965, obecnie w zbiorach 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Fot. Jolanta Studzińska.

Bujak I (“Rocking Chair I”), 1965. It 
currently resides in the Centre of 
Polish Sculpture in Orońsko.  
Photo: Jolanta Studzińska

Układ otwarty, Kompozycja zmienna, 1967. Fot. Jolanta Studzińska. Obecnie  
w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Archiwum Wandy Gołkowskiej 

i Jana Chwałczyka, dzięki uprzejmości Ewy Ludwińskiej-Chwałczyk 

Układ otwarty, Kompozycja zmienna („Open System, Shifting Composition”), 1967.  
A work of art in which the artist tackled the concept of “open systems.”  

The composition was meant to be guided by randomness and movement.  
Photo: Jolanta Studzińska. It is currently displayed at the Centre of Polish Sculpture  

in Orońsko, Archives of Wanda Gołkowska and Jan Chwałczyk, kindly provided by  
Ewa Ludwińska-Chwałczyk

Niezwykle ważna dla sztuki powojennego Wrocławia Galeria 
pod Moną Lisą działała w latach 1967 – 1971 pod kierunkiem 
krytyka i teoretyka sztuki Jerzego Ludwińskiego. Układy 
Otwarte, Wystawa Wandy Gołkowskiej w Galerii pod Moną 
Lisą, Wrocław, styczeń 1968 r. Fot. Jan Chwałczyk, Archiwum 
Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka, dzięki uprzejmości Ewy 
Ludwińskiej-Chwałczyk

The Mona Lisa Gallery was vital for the art circles of post-war 
Wroclaw. It operated from 1967 to 1971 under the leadership of the 
art critic and aesthetician Jerzy Ludwiński. Układy Otwarte (“Open 
Systems”), Wanda Gołkowska’s exhibition in the Mona Lisa Gallery, 
Wrocław, January 1968, Photo: Jan Chwałczyk, Archives of Wanda 
Gołkowska and Jan Chwałczyk, kindly provided by Ewa Ludwińska-
Chwałczyk

Artystka przy pracy w domu, Wrocław, 
lata 80. XX w., Fot. Jan Chwałczyk, 
Archiwum Wandy Gołkowskiej i Jana 
Chwałczyka, dzięki uprzejmości 
Ewy Ludwińskiej- Chwałczyk

Artist at work in her own home in Wroclaw, 
1980s, Photo: Jan Chwałczyk, Archives of 
Wanda Gołkowska and Jan Chwałczyk, kindly 
provided by Ewa Ludwińska-Chwałczyk

Wanda Gołkowska, Wrocław, na przełomie lat 70. i 80. XX w. Fot. Jan 
Chwałczyk, Archiwum Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka, dzięki 

uprzejmości Ewy Ludwińskiej-Chwałczyk

Wanda Gołkowska, Wrocław, early 1970s. Photo: Jan Chwałczyk, 
Archives of Wanda Gołkowska and Jan Chwałczyk, kindly provided by 

Ewa Ludwińska-Chwałczyk
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Urszula KoziołUrszula Kozioł

Urszula  Kozioł  –  ur.  1931,  poetka,  
prozaiczka,  dramatopisarka,  
felietonistka.  Znana  głównie  

ze swoich  utworów  poetyckich,  
m.in.  tomiku  „Przelotem”,  „Klangor”  
czy  „Ucieczkę”,  ale  również autorka 
nagradzanych powieści „Ptaki dla myśli” 
oraz „Postoje pamięci”. Zadebiutowała  
wierszem  „Już  Jesień”  na  łamach  
„Gazety  Robotniczej”,  w  roku  1953, 
a jej debiut książkowy,  „Gumowe klocki”, 
miał miejsce w roku 1957. Stąd przypisuje 

się ją do pokolenia „Współczesność”, 
czyli generacji polskich twórców 
debiutujących około roku 1956. W latach 
70. podjęła współpracę z teatrem 
studenckim  Kalambur. W roku 1967 
miesięcznik „Odra” zaczął publikować jej 
felietony „Z poczekalni”, a w roku 1972 
została kierownikiem działu literackiego 
miesięcznika. Jej utwory poetycckie 
łumaczone były na wiele języków, m.in. 
angielski, włoski, francuski, rosyjski.

Urszula Kozioł – b. 1931, poet, novelist, 
playwright and columnist. Known mostly 
for her books of poetry like “Przelotem” 
(Flying By), “Klangor” (The Crane Call) or 
“Ucieczki” (Escapes). However, she is also 
an author of award-winning novels “Ptaki 
dla myśli” (Birds for Thought) and “Postoje 
pamięci” (Stopping Points of Memory). 
Her début poem, “Już Jesień” (Autumn 
Already), was printed in a newspaper 
called the “Gazeta Robotnicza” in 1953 and 
her first book, “Gumowe klocki” (Rubber 

Blocks) was published in 1957. This places 
her in the generation of Polish poets 
known as “Współczesność” (Modernity), 
who put out their first works around 
1956. In the 70s she started working with 
the Kalambur Student Theatre. In 1967 
“Odra”, a monthly, published her columns 
“Z poczekalni” (From the Waiting Room). 
Five years later she became its the editor 
of the literary section. Her poems were 
translated into multiple languages, 
e.g. English, Italian, French and Russian 
among others.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego Urszuli Kozioł odbyła się 11 IV 2003 r. W wygłoszonej 
mowie poetka przyznała „Jestem głęboko i prawdziwie wzruszona 
przyznanym mi honorem i całą tą niezwykłą sytuacją – bo przecież 
nie co dzień zdarza się, żeby uniwersytety takim zaszczytem zechciały 
wieńczyć poetów (a co dopiero poetki!). Muszę się uszczypnąć, żeby 
się sprawdzić, czy to mi się aby nie śni”.  Na fotografii profesor Jacek 
Petelenz-Łukasiewicz wręcza Urszuli Kozioł tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

The ceremony awarding the honorary doctorate was held on 11 April 2003. 
In the speech, the artist admitted “I am deeply and truly moved by the 
honours I received and by this whole unusual situation. It’s not every day that 
universities give out such honours to poets (not to mention of the female 
kind!).  I need to pinch myself to check if I’m not dreaming”. Professor Jacek 
Petelenz-Łukasiewicz can be seen on the photograph awarding Urszula Kozioł 
with the honorary doctorate, Archives of the University of Wrocław

19 II 2002 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego,  
w tajnym głosowaniu, zatwierdziła wniosek Profesora Jacka Petelenza-Łukasiewicza 
o nadanie Urszuli Kozioł tytułu doktora honoris causa, w rok „jubileuszowy” uczelni. 
W uzasadnieniu wskazano, że Urszula Kozioł jest nie tylko wybitną i wszechstronną 
artystką, ale również osobą mocno związaną z Wrocławiem, aktywnie uczestniczącą 
w jego życiu kulturalnym i społecznym. Sama Urszula Kozioł w liście nadesłanym 
do ówczesnego Rektora, Profesora Zdzisława Latajka, podziękowała słowami „Tytuł 
honorowego doktora otrzymany od mojej uczelni jest dla mnie zaszczytem co się zowie. 
I radością”. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

On 19 February 2002, in a secret vote, the Council of the Faculty of Letters approved Professor’s 
Jacek Petelnz-Łukasiewicz’s motion to award Urszula Kozioł an honorary doctorate during 
university’s jubilee. The reasons given for the award were that she is not only an extraordinary 
and versatile artist but also a person deeply tied with Wrocław as an active participant in its 
cultural and social life. The poet wrote a letter to the rector, Prof. Zdzisław Latajka, saying “The 
title of an honorary doctor given to me by my alma mater is a great honour to me. And a source of 
happiness.” Archives of the University of Wrocław

W latach 1950-1953 Urszula Kozioł studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, odtąd 
stale związana jest z  Wrocławiem. Jej twórczość 
doceniana jest przez krytyków, jednak studentką 
była przeciętną. Na trzynaście egzaminów w trakcie 
studiów, z dziewięciu otrzymała ocenę dobrą, 
z pozostałych – dwie oceny dostateczne i dwie 
oceny bardzo dobre (przy skali ocen 2-6). W trakcie 
studiów pobierała stypendium socjalne, uzasadnione 
ciężką sytuacją materialną jej rodziny.  Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego

In the years 1950-53, she studied Polish at the University of 
Wrocław, where she’s been living since. Even though her art 
is appreciated by the critics, she was an average student. 
Having taken thirteen exams, she achieved nine grade 4s, 
two grade 3s and two grade 5s. While at university, she was 
a recipient of a social grant, justified by her family’s difficult 
economic situation. Archives of the University of Wrocław

Spośród grona poetów wyróżnia ją nie tylko zaskakująca ilość napisanych utworów ale również nieograniczanie się wyłącznie do jednego gatunku literackiego. Jest to poetka eksperymentująca, posiadająca 
zróżnicowany i bogaty, znakomity artystycznie dorobek, jednocześnie artystka wciąż samodoskonaląca się. Wielokrotnie nagradzana, doceniana nie tylko w Polsce. (Fot. Krzysztof Dubiel)

She stands out as a poet not only due to a large number of written works but also thanks to her utilisation of multiple forms of literature. She’s an experimental poet who has a diverse, rich and artistically accomplished portfolio; 
at the same time, she continues to self-improve. Having won multiple awards, she is internationally acclaimed. Photo: Krzysztof Dubiel
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Marianna BocianMarianna Bocian

Marianna Bocian 
(ur. 24 IV 1942 zm. 
5 IV 2003) była pochodzącą 

z Bełcząca pod Radzyniem Podlaskim 
przedstawicielką Nowej Fali, 
pokolenia poetów debiutujących na 
przełomie lat 60. i 70. skupiających 
się na opisywaniu otaczającej ich 
rzeczywistości i analizie języka. 
Przybyła do Wrocławia na studia, 
pozostając i pracując tu przez 
większość swojego życia. Do jej 

najważniejszych utworów literackich 
należą inspirowana przez II wojnę 
światową Wieża BABEL pospolita, 
zacierające granice między prozą 
a poezją Narastanie; zaadaptowane 
na deskach teatru Odejście Kaina; 
ostatni tom Nowej Fali Odczucie 
i realność; przypowieść dla młodzieży 
Przebudzeni do życia; tom, który 
można czytać od tyłu Gnoma, 
i pośmiertnie wydana Ciągła odsłona. 

Marianna Bocian (April 24, 1924-April 
5, 2003) was a poet from Bełcząc near 
Radzyń Podlaski who was a member of 
the Nowa Fala (“New Wave”) movement, 
a generation of poets who debuted in the 
early 1960s and focused on describing 
the reality that surrounded them and 
linguistics. She came to Wroclaw to 
study, staying and working there for most 
of her life. Among her most important 
literary works are Wieża BABEL pospolita 
(“Ordinary Tower of BABEL”), which was 
inspired by World War II; Narastanie 

(“Accumulation”), which straddles the 
line between prose and poetry; Odejście 
Kaina (“Cain’s Departure”), which was 
adapted into a play; Odczucie i realność 
(“Feeling and Reality”), which marked the 
end of Nowa Fala movement; Przebudzeni 
do życia (“Awoken to Life”), a modern 
parable for young adults; Gnoma 
(“Gnome”), which can be read front or 
back; and Ciągła odsłona (“Continuous 
Scene”), which was published shortly 
after her death.

Marianna Bocian była 
bezkompromisowa i szczera. 
Swoje kontrowersyjne opinie 
na temat literatury i sztuki 
wypowiadała bez oporów, 
mając przez to równie dużo 
wrogów co przyjaciół. Zbigniew 
Kresowaty, zaliczający się do tych 
drugich, namalował te dzieło. 
Portret Marianny Bocian, 2008, 
Zbigniew Kresowaty

Marianna Bocian was 
uncompromising and honest. She 
had no issue with publicly stating 
her controversial views on literature 
and art, which gained her as many 
enemies as it did friends. Zbigniew 
Kresowaty, among the latter, painted 
this work of art. Portrait of Marianna 
Bocian, 2008, Zbigniew Kresowaty

Poezja konkretna to kierunek artystyczny łączący 
elementy poezji i sztuki wizualnej, w którym równie 

ważny jak słowo czy rytm w poezji tradycyjnej 
jest układ liter i znaków typograficznych, które nie 

muszą być podporządkowane żadnym związkom 
znaczeniowym. W swej twórczości Marianna Bocian 
sprzeciwiała się rozpadowi języka w okresie PRL. Bez 
tytułu, ok. 1970 r.,  Muzeum Współczesne Wrocawia

Concrete poetry is a form of artistic expression that 
combines the elements of poetry and visual art, where 

the arrangement of letters and symbols, which don’t have 
to carry any particular denotation, is equally important as 
words and rhymes in traditional poetry. Marianna Bocian 
created her pieces in opposition to the decay of language 

in the Polish People’s Republic. Bez tytułu (“Untitled”), 
around 1970, Wrocław Centemporary Museum

Pierwsza wystawa poezji konkretnej 
Marianny Bocian, Konkrety, została 
zorganizowana w Galerii Kwartał 
w roku 1971. Początek i Koniec, 1974, 
Muzeum Współczesne Wrocław

Her first exhibition of concrete poetry 
called Konkrety (“Concretes”) was 
organised in the Kwartał Gallery in 1971. 
Początek i Koniec (“The Beginning and 
the End”), 1974, Wroclaw Contemporary 
Museum

Symbole pieniądza i krzyże występujące 
wspólnie są częstym elementem jej dzieł. 
Droga do Raju, droga do Nieba, droga do 

Ziemi, droga do Rozumu, ok. 1970, Muzeum 
Współczesne Wrocław

Currency symbols and crosses were commonly 
seen together in her works. Droga do Raju, droga 

do Nieba, droga do Ziemi, droga do Rozumu (“The 
Road to Paradise, the Road to Heaven, the Road 
to the Earth, the Road to the Mind”), circa 1970, 

Wroclaw Contemporary Museum

Mariann Bocian potrafiła stworzyć dzieło sztuki 
zapisując kartę prostymi słowami, które oprócz 

swojego znaczenia językowego tworzyły większą 
całość poprzez układ, w jakim się znajdowały. 

Jakby ktoś pytał, to jest synteza, ok. 1970, 
Muzeum Współczesne Wrocław

Marianna Bocian could create a piece of art filling 
a blank page with simple words, which apart from 

their linguistic meaning created a bigger picture with 
the use of creative typography. Jakby ktoś pytał, to jest 

synteza (“If Anyone Asks, This Is a Synthesis”), circa 
1970, Wroclaw Contemporary Museum
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Ewa Szumańska-Ewa Szumańska-Szmorlińska

Podróżniczka, osobowość radiowa 
i pisarka. Z wykształcenia aktorka 
i historyk sztuki. Zadebiutowała 

w prasie powstańczej. Z okazji 
pierwszej rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego napisała oparty na swoich 
doświadczeniach tekst do „Tygodnika 
Powszechnego”, którego przez wiele 
lat była niezapomnianą felietonistką. 
Przez wiele lat jedyna kobieca postać 
w legendarnym Studiu 202 wrocławskiego 
Polskiego Radia. Niezwykłą osobowością 

i talentem wypełniała je od 1958 r., 
czyli niemal od początku jego istnienia. 
Tu, we Wrocławiu odkryła, że jej 
żywiołem jest radio, a pasją autorskie 
programy radiowe. Podróże stanowiły 
dla niej ogromną inspirację. Statkami 
handlowymi, w przeznaczonych dla 
takich podróżników kabinach, docierała 
do egzotycznych wówczas dla obywatela 
tzw. Polski Ludowej miejsc. W latach 80. 
zaangażowana działaczka Wrocławskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

Ewa Szumańska-Szmorlińska was 
a traveller, writer, and radio personality 
who was educated as an actress and 
art historian. She debuted in the press 
during the Warsaw Uprising. On its first 
anniversary, she published a text based on 
her experiences in Tygodnik Powszechny, 
where she worked as a unique columnist 
for many years. For a long time, she was the 
only woman in the legendary “Studio 202” 

of Wroclaw’s branch of Polish Radio. Her 
amazing personality, passion, and talent 
were present on the show from its early 
days in 1958. Travel became a major source 
of inspiration for her. She travelled on 
merchant ships to places that were exotic 
for an ordinary citizen of the Polish People’s 
Republic. In the 1980s, she was an activist 
of Wroclaw’s Solidarity Citizens’ Committee.

Była odtwórczynią tytułowej roli w cyklu 
satyrycznych audycji Z pamiętnika młodej lekarki, 
nadawanych w latach 1975-1981 i 1989-2007. 
Jej rozmowy z pacjentem (w tę rolę wcielał się 
Jan Kaczmarek) dotyczyły nie tylko medycyny 
ale nawiązywała do aktualnych wydarzeń 
politycznych, społecznych i kulturalnych, a także 
zjawisk obyczajowych. Fot. Tadeusz Szwed, Zbiory 
prywatne

She played the lead role in a series of satirical radio 
programmes called Z pamiętnika młodej lekarki (“From 
the Diary of a Young GP”), broadcasted between 
1975-1981 and 1989-2007. Her consultations with the 
patient (played by Jan Kaczmarek) were not just about 
medicine but also alluded to contemporary political, 
social and cultural events, as well as moral phenomena. 
Photo: Tadeusz Szwed, private collection

Ja przede wszystkim chcę ciekawie żyć Above all, I want to live an interesting life

„Kto to jest Ewa Szumańska? Jest to człowiek, który bez 
przerwy planuje jakieś niezwykłe i jakieś najdziksze wyskoki 
i mało tego, potem je realizuje” – mówił o Ewie Szumańskiej, 
Jan Kaczmarek, jej kolega ze Studia 202.  Fot. Stanisław 
Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Jan Kaczmarek, her colleague from “Studio 202,” said of her: 
“Who is Ewa Szumańska? She’s a human being who constantly 
plans extraordinary and wild escapades. If that wasn’t enough, 
she actually sees them through.” Photo: Stanisław Kokurewicz, 
“Remembrance and Future” Centre

„Jak mi się kończył czas podróży, to mi 
się wydawało, że wyrzuca mnie ten jakiś 
cudowny świat, gdzieś… – jak taka zdechła 
ryba na plaży będę leżała. Nie bardzo 
lubiłam wracać”. Depresjom porejsowym 
dawała wyraz w felietonach podróżniczych 
i radiowych pocztówkach z wypraw, które 
tak uwielbiali słuchacze. Pływała polskimi 
statkami handlowymi – w czasie, gdy one 
tygodniami stały w portach, ona zwiedzała. 
Fot. Stanisław Kokurewicz, Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość”

“When it was time to go back home, I always 
felt like this wonderful world was casting me out 
somewhere and I’d be lying there like a dead fish 
on the beach. I didn’t like returning very much.” 
She expressed her post-voyage depression 
in travel columns and radio reports from her 
travels, which were beloved by listeners. She 
sailed on Polish merchant ships. When they 
were moored in the harbours, she explored 
for weeks.  Photo: Stanisław Kokurewicz, 
“Remembrance and Future” Centre

Wrażliwość społeczna nie pozwalała jej nie włączyć się w działalność Solidarności we Wrocławiu. W stanie wojennym 
przyszło jej ponieść za to najwyższą zawodową cenę – Młoda Lekarka musiała pożegnać się ze słuchaczami Polskiego 
Radia. Na zdjęciu przemawia w trakcie strajku studentów w 1988 r. Fot. NAF Dementi, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

Socially conscious by nature, Szumańska joined the Solidarity movement in Wroclaw. Under martial law, she paid the highest 
professional price; the “Young Doctor” had to say goodbye to her listeners on Polish Radio. In this photograph, she is seen making 

a speech during a student strike in 1988. Photo: Independent Picture Agency Dementi, “Remembrance and Future” Centre

Ewa Szumańska uczestniczyła także w ramach 
Komitetu Obywatelskiego w kampanii 

wyborczej, pierwszych po II wojnie światowej 
częściowo wolnych wyborów do sejmu 

w 1989 r. Fot. NAF Dementi, Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”

Ewa Szumańska also was an active member 
of the Citizens’ Committee election campaign 
in 1989, when the first partially free elections 

in Poland since World War II were held. 
Photo: Independent Picture Agency Dementi, 

“Remembrance and Future” Centre
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Natalia Lach-Lacho-Natalia Lach-Lachowicz

Natalia LL – właściwie Natalia 
Lach-Lachowicz. Urodziła się 
w 1937 r. w Żywcu. Ukończyła 

w 1963 r. Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu (obecnie 
Akademia Sztuk Pięknych). Wspólnie 
z Antonim Dzieduszyckim, Andrzejem 
Lachowiczem i Zbigniewem Dłubakiem 
założyła galerię PERMAFO, która działała 
w latach 1970–1981. Była współautorką 
Międzynarodowych Triennale 
Rysunku. Od 1975 stała si aktywną 

uczestniczką ruchu sztuki feministycznej, 
co  skutkowało udziałem w licznych 
wystawach i sympozjach. W 1977 r. została 
stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku. Została nagrodzona 
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” w 2007 r. Natomiast 
w 2013 r. odebrała Nagrodę im. Katarzyny 
Kobro. W 2018 r. została odznaczona 
prestiżową nagrodą Rosa Schapire Art 
Prize. Prace Natalii LL są zaliczane do sztuki 
konceptualnej, nurtów body art i foto art. 

Better known as Natalia LL, Natalia Lach-
Lachowicz was born in 1937 in Żywiec. She 
graduated from the State College of Fine 
Arts (now the Academy of Fine Arts) in 
1963. Together with Antoni Dzieduszycki, 
Andrzej Lachowicz and Zbigniew Dłubak 
she founded the PERMAFO gallery, which 
was active between 1970 and 1981. She 
was the co-author of the International 
Drawing Triennial. Since 1975, she has 
been an active member of the feminist 

art movement, which resulted in her 
participation in various exhibitions and 
symposia. In 1977, she was a fellow of 
the Kosciuszko Foundation in New York. 
She was awarded the Silver Medal for 
Merit to Culture – Gloria Artis in 2007. 
Additionally, she received the Katarzyna 
Kobro Award in 2013. In 2018, she was 
awarded the prestigious Rosa Schapire Art 
Prize.  Natalia LL’s works are categorised as 
conceptual art, body art, and photo art.

W latach 70. prace Natalii LL były pełne zmysłowości. Fotografia jest  
w stylizacji popartu. Dzieła z cyklu „Sztuka konsumpcyjna” można także 

interpretować jako krytykę socjalistycznej gospodarki niedoboru. Sztuka 
konsumpcyjna, Fot. Natalia LL, (Fundacja ZW-Archiwum Natalii LL)

Sensuality was a major theme of Natalia LL works in the 1970s. This photograph 
is arranged in the style of pop art, yet Sztuka konsumpcyjna (“Consumer 

Art”) is mainly a critique of the food shortages in communist Poland.  Sztuka 
konsumpcyjna, Natalia LL, 1972, ZW Foundation-Natalia LL Archive

Zdjęcia z cyklu Sztuczna fotografia mają pokazywać obrazy, które nie 
występują w realnym świecie. Jest to głos artystki w dyskusji na temat 

fotografii jako metarzeczywistości. Sztuczna fotografia,  
Fot.  Natalia LL, (Fundacja ZW-Archiwum Natalii LL)

Photos from the Sztuczna fotografia (“Artificial Photography”) series are meant 
to show images that are not present in reality. It’s the statement of the artist in 

the discussion about photography as a form of meta-reality. “Sztuczna fotografia”, 
Natalia LL, 1975, ZW Foundation-Natalia LL Archive

Fotografia z okresu, gdy Natalię LL inspirowały 
marzenia senne. Wiąże się ona także z silnymi 
przeżyciami osobistymi artystki. Seans Piramida, 
Fot. Natalia LL, (Fundacja ZW-Archiwum Natalii LL) 

A photograph from the period when the artist took 
inspiration from her dreams. It is also connected 
with her personal experiences. Seans Piramida 
(“The Pyramid Performance”), Natalia LL, 1979, ZW 
Foundation-Natalia LL Archive

W pracach z lat 80. widać nawiązania do bólu, cierpienia, 
nieuchronności śmierci, a także powstawania życia. 
Artystka inspirowała się takimi tematami, jak problem 
zła, satanizm czy mistycyzm chrześcijański. Wyjątkowością 
prezentowanego dziea jest połączenie fotografii na płótnie 
z akrylem. Destrukt III, Fot. Natalia LL, (Fundacja ZW-
Archiwum Natalii LL)

In her works from the 80s themes of pain, suffering, 
existentialism and the creation of life are apparent. The artist 
got inspiration from topics such as the problem of evil, Satanism 
and Christian mysticism. The uniqueness of this piece is in the 
combination of photography printed on canvas with an acrylic 
glass. “Destrukt III” (Destruction – 3), Natalia LL, 1988, ZW 
Foundation-Natalia LL Archive

Natalia LL była współzałożycielką grupy PERMAFO, która 
propagowała sztukę najnowszą. Grupa ta odegrała ważną rolę 

w polskiej sztuce konceptualnej i pozwoliła zaistnieć wielu 
młodym artystom.  PERMAFO - SUMA, Prace Natalii LL – 1970-

1973 r.,  Fot. Natalia LL, (Fundacja ZW-Archiwum Natalii LL) 

Natalia LL was the cofounder of the PERMAFO group, which 
popularised modern art. PERMAFO played a major role in the world 

of polish conceptual art and launched the careers of many young 
artists. “PERMAFO - suma. Prace Natalii LL 1970-1973” (PERMAFO-

Sum, Natalia LL Works 1970-1973), artistic print, 1973, ZW 
Foundation-Natalia LL Archive
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Mira Żelechower-Mira Żelechower-Aleksiun

Mira Żelechower-Aleksiun, 
wrocławska malarka, 
polska Żydówka. Urodziła 

się jako Mona Jankielewicz w 1941 r. 
w Millerowie na terenie ZSRR, dokąd jej 
rodzice zdołali uciec z Polski przed wojną.  
W 1947 r. zamieszkały z matką we 
Wrocławiu. Zadebiutowała w 1967 r. 
wystawą w galerii Teatru Studenckiego 
„Kalambur”, gdzie w czasach studenckich 

była scenografem. Aktywnie uczestniczyła  
w życiu polskiej sceny artystycznej 
i rozwoju kultury niezależnej lat 80., m.in. 
organizując Biennale Młodych „Droga  
i Prawda”. Podróż do Izraela w 1987 r. 
stała się inspiracją dla jej dalszej 
twórczości, wypływającej z tradycji 
żydowskiej. Według autorki jej 
najlepszym dziełem jest „Kalendarz 
Pamięci według Brunona Schulza”.
 

Mira Żelechower-Aleksiun is a painter of 
Polish-Jewish origin from Wroclaw. She 
was born Mona Jankielewicz in 1941 in 
Millerovo in the USSR, to where here 
parents had fled from Poland during the 
war. In 1947, she moved to Wroclaw with 
her mother. She graduated from the State 
College of Fine Arts (now the Academy 
of Fine Arts) in 1966. She debuted in 
1967 with an exhibition in the gallery 
of the “Kalambur” Student Theatre, 
where she worked as a scenic designer 
as an undergraduate. She was an active 

participant in the life of the Polish art scene 
and the development of the independent 
culture of the 1980s, organising the Droga 
i Prawda (“The Way and the Truth”) 
Biennial of Young Artists  on Cathedral 
Island. Her trip to Israel in 1987 had a major 
impact on her creative output, imbuing it 
with the Jewish tradition. According to the 
author, her greatest work is the Kalendarz 
Pamięci według Brunona Schulza (“The 
Calendar of Memory According to Bruno 
Schulz”).

Obraz „Aw” z cyklu Kalendarz Pamięci 
według Brunona Schulza (2007), 

przedstawiającego trzynaście miesięcy 
kalendarza żydowskiego, ukrytego 

w Traktacie o manekinach, czyli 
trzynastu opowiadaniach Brunona 

Schulza ze zbioru Sklepy cynamonowe, 
zbiory własne Mira Żelechower-

Aleksiun.

The painting Aw (“Av”) from the Kalendarz 
Pamięci według Brunona Schulza (“The 

Calendar of Memory according to Bruno 
Schulz”) series (2007), which consists of 

works representing the thirteen months of 
the Jewish calendar, which itself is hidden 

in the Trakat o manekinach (“Treatise on 
Tailors’ Dummies”), thirteenth short stories 

in Bruno Schulz’s collection of stories The 
Street of Crocodiles. From the private 

collection of Mira Żelechower-Aleksiun.

Autoportret Miry Żelechower-Aleksiun trzymającej Torę z cyklu obrazów  
Radość Tory (2000), zbiory własne Mira Żelechower-Aleksiun.

A self-portrait of Mira Żelechower-Aleksiun holding a Torah from the Radość Tory 
(“The Joy of the Torah”) series of paintings (2000). From the private collection of Mira 
Żelechower-Aleksiun.

Mira Żelechower-Aleksiun z mężem 
Janem Jaromirem Aleksiunem, 

wykładowcą na Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych, w lutym 

1971 r. Para pobrała się w grudniu 1963 r., 
Fot. Stanisław Kokurewicz, Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”.
  

Mira Żelechower-Aleksiun with her husband 
Jan Jaromir Aleksiun, a lecturer at the State 

College of Fine Arts in February 1971. The 
couple got married in December 1963. Photo: 

Stanisław Kokurewicz, “Remembrance and 
Future” Centre

Mira Żelechower-Aleksiun podczas II Niezależnego Krajowego Biennale Młodych „Droga i Prawda” (1987), połączonego 
z sympozjum „Rozmaite rozumienie niezależności kultury i wolności twórcy”, które odbywało się w kościele św. Krzyża we 
Wrocławiu, Fot. NAF Dementi, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

In connection with the second Droga i Prawda (“The Way and the Truth”) Biennial of Young Artists in 1987, Mira Żelechower -Aleksiun 
organised the symposium Rozmaite rozumienie niezależności kultury i wolności twórcy (“Various Understandings of the Independence 
of Culture and Artistic Freedom”), which was held in the Church of the Holy Cross in Wroclaw. Photo: Independent Picture Agency 
Dementi, “Remembrance and Future” Centre
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Bożena Grzyb-JarodzBożena Grzyb-Jarodzka

Bożena Grzyb-Jarodzka urodziła się 
w roku 1959 we Wrocławiu,  
i to właśnie z tym miastem 

związała swoją przyszłość. 
Studiowała na wrocławskiej 
PWSSP, dzisiejszej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 
zdobywając dyplom w 1984 r. 
Wspólnie z przyjaciółmi ze studiów, 
w tym ze swoim przyszłym mężem 
Pawłem Jarodzkim, współtworzyła 
wrocławską Grupę LUXUS, której 
jedno z głównych haseł brzmiało 

„Nie abstrakcja, lecz atrakcja”. 
Dzieła członków tej grupy 
pełne są koloru i dynamiki, tak 
bardzo odmiennej od ówczesnej 
rzeczywistości. W ten nurt idealnie 
wpisała się Bożena Grzyb-Jarodzka, 
która w swoich pracach używa 
mocnych i żywych kolorów, za 
pomocą których spod jej pędzla 
wyłaniają się głównie pełne barw 
portrety gwiazd Hollywood, 
ulubionych artystów i przyjaciół.

Bożena Grzyb-Jarodzka was born in 
Wroclaw in 1959 and has been tied to 
the city her whole life. She studied at 
Wroclaw’s State College of Fine Arts (now 
known as the Eugeniusz Geppert Academy 
of Art and Design), receiving her master’s 
degree in 1984. Together with her future 
husband Paweł Jarodzki and other college 
friends, she co-founded Wroclaw’s LUXUS 
Group. One of their main slogans was “Not 

Abstraction, but Attraction.” The works 
of the members of the group are full of 
colour and motion, which stands in stark 
contrast with their contemporary reality. 
Bożena Grzyb-Jarodzka’s works perfectly fit 
in with this trend due to their use of strong 
and vivid colours, with which she painted 
colourful portraits of Hollywood stars, her 
favourite artists, and her friends. 

Portret Karoliny Wiktor, artystki wizualnej, stworzony na podstawie zdjęcia na 
okładce „Wysokich Obcasów”. 100cm x 200cm, akryl na płótnie 2015 r.  

Fot. Bożena Grzyb-Jarodzka

Portrait of Karolina Wiktor, a visual artist, based on a photograph on a cover of Wysokie 
Obcasy. 100cm x 200cm, acrylic paint on canvas 2015. Photo: Bożena Grzyb-Jarodzka

Portret Tamary Łempickiej, 
malarki tworzącej w stylu art 
déco. 100 cm x 160 cm, akryl 
na płótnie, wykonany w 2015 r. 
Fot. Bożena Grzyb-Jarodzka.

Portrait of Tamara de Łempicka, 
an Art Deco painter. 100 cm x 160 
cm, acrylic paint on canvas 2015. 
Photo: Bożena Grzyb-Jarodzka

Portret Clarka Gable wraz z Vivien Leigh 
zainspirowany sceną z filmu Przeminęło 
z wiatrem pod tytułem Miłość zwycięży śmierć, 
50cm x 70 cm, akryl na płótnie, wykonany 
w 1987 r. Fot. Bożena Grzyb-Jarodzka

Portrait of Clark Gable with Vivien Leigh inspired 
by a scene from Gone with the Wind titled Miłość 
zwycięży śmierć (“Love will Conquer Death”), 50cm 
x 70cm, acrylic paint on canvas, 1987. Photo: Bożena 
Grzyb-Jarodzka

Portret Tanyi Dias, studentki grafiki, 
stworzony na podstawie fotografii 

z nowojorskiego metra, wykonanej 
przez Tomasza Kiznego. 90 cm 

x 180 cm, akryl na płótnie 2003 r. 
Fot. Bożena Grzyb-Jarodzka.

Portrait of Tanya Dias, Graphic Design 
student, based on a photograph taken in 

the New York City Subway by Tomasz Kizny. 
90cm x 180 cm, acrylic paint on canvas 

2003. Photo: Bożena Grzyb-Jarodzka
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Hanna Łukowska-KaHanna Łukowska-Karniej

Hanna Łukowska-Karniej z opozycją 
antykomunistyczną związała 
się bardzo wcześnie.  Już od 

1979 r. prowadziła tajną bibliotekę 
wydawnictw niezależnych. W czerwcu 
1982 r. współtworzyła Solidarność 
Walczącą. Była członkiem Rady 
i Komitetu Wykonawczego SW. Wraz 
z Janem Pawłowskim zaangażowana była 
w tworzenie kontrwywiadu Solidarności 
Walczącej. Poszukiwana listem 

gończym. Aresztowana wraz z Kornelem 
Morawieckim 9 XI 1987 r. W czasie 
przesłuchań funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa powtarzali w kółko: 
„przecież pani ma dzieci”... Z więzienia 
wyszła w kwietniu 1988 r., była ostatnią 
kobietą - więźniem politycznym w Polsce. 
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(Londyn 1988); Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Hanna Łukowska-Karniej became involved 
with the anti-communist opposition very 
early. Beginning in 1979, she ran a secret 
library of independent publishers. In June 
1982, she co-founded Fighting Solidarity, 
of whose Council and the Executive 
Committee she was a member. Together 
with Jan Pawłowski, she established the 
counterintelligence of the organisation. 
There was a warrant issued for her arrest 

and she was apprehended with Kornel 
Morawiecki on November 9, 1987. During 
her interrogation, the officers of the 
Security Service kept repeating to her: 
“Think of your children…” She left prison 
in April 1988 as the last female political 
prisoner in communist Poland. She was 
awarded the Golden Cross of Merit 
(London, 1988) and the Officer’s Cross of 
the Order of Polonia Restituta (2007).  

List gończy za Hanną 
Łukowską-Karniej 

opublikowany przez władze 
komunistyczne 11 V 1984 r., 

Archiwum Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca.

Hanna Łukowska-Karniej, Archives 
of Fighting Solidarity Association
Arrest warrant issued for Hanna 

Łukowska-Karniej published by 
the communist authorities on 
May 11, 1984. Archives of the 
Fighting Solidarity Association

Protest w sprawie uwolnienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. N/z od lewej: Włodzimierz 
Mękarski, Mirosław Jasiński, działacz SPCZ, Leszek Budrewicz, Władysław Frasyniuk, Radosław Gawlik. 25 XI 1987 

r. Fot. NAF Dementi, „Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

A demonstration on September 25, 1987, calling for the release of Kornel Morawiecki and Hanna Łukowska-Karniej. From the 
left are: Włodzimierz Mekarski, Mirosław Jasiński (an activist of Polish-Czechoslovak Solidarity), Leszek Budrewicz, Władysław 

Frasyniuk, and Radosław Gawlik. Photo: Independent Picture Agency Dementi, “Remembrance and Future” Centre

Podziemna drukarnia Solidarności Walczącej, 1983 r.,  
Fot. NAF Dementi, „Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Underground printing house of the Fighting Solidarity, 1983, Independent 
Picture Agency Dementi, “Remembrance and Future” Centre

Ulotka wydana przez Solidarność Walczącą po 
aresztowaniu H. Łukowskiej-Karniej 9 XI 1987 r., 
Archiwum Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

A flyer published by Fighting Solidarity after the arrest of 
H. Łukowska-Karniej on  November 9, 1987. Archives of 
the Fighting Solidarity Association

13 XII 1981 r. Hanna Łukowska-Karniej ukryła Kornela Morawieckiego.  
Jej mieszkanie stało się miejscem utworzenia struktury poligraficznej 
i kolportażowej powstającego RKS Dolny Śląsk oraz pierwszą podziemną 
siedzibą redakcji pisma „Z Dnia na Dzień”.

On December 13, 1981, Hanna Łukowska-Karniej hid Kornel Morawiecki, which made 
her apartment a birthplace of the printing and distribution structures of the emerging 
Lower Silesian Regional Strike Committee and the underground headquarters of the Z 
dnia na dzień (“From Day to Day”) paper.
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Barbara LabudaBarbara Labuda
Barbara Labuda

Barbara Labuda to urodzona 
w 1946 r. działaczka opozycji 
demokratycznej i romanistka. 

Z Wrocławiem związana jest od czasów 
studiów, które zakończyła doktoratem. 
W opozycji zaczęła być aktywna od 
lat 70. Początkowo współpracowała 
z nią w ramach Komitetu Obrony 
Robotników. Od 1980 r. w NSZZ 
Solidarność, gdzie pełniła funkcję 

doradczyni Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, kierowniczki Wszechnicy 
Związkowej oraz brała udział w strajkach. 
W 1982 r. została skazana 1,5 roku 
więzienia, z którego zwolniono ją rok 
później w ramach amnestii. Redagowała 
również opozycyjne pismo „Region”. 
W latach 1989–1997 była posłanką na 
Sejm RP.

Born in 1946, Barbara Labuda was an 
activist of the democratic opposition under 
communist rule and holds a doctorate 
in Romance languages. She moved 
to Wroclaw to study at the university 
and became an active member of the 
opposition in the 1970s. Initially, she 
collaborated with the Workers’ Defence 
Committee. Beginning in 1980, she worked 
with the Independent Self-governing Trade 

Union “Solidarity” as an advisor of the 
Inter-Enterprise Strike Committee, head 
of the Union University, and a participant 
in the strikes. In 1982, she was sentenced 
to eighteen months in prison, from which 
she was released a year later during 
an amnesty. She was an editor of the 
opposition’s paper Region. Between 1989 
and 1997, she was a member of the Polish 
Parliament. 

Barbara Labuda kandydowała z sukcesem 
w pierwszych częściowo wolnych 
wyborach, reprezentując Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. W latach 90. 
również zasiadała w Sejmie, startując z list 
Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Barbara Labuda ran in the first partially free 
parliamentary elections in post-war Poland 
representing the Solidarity Citizens’ Committee. 
In the 1990s, she continued to be a member 
of the Sejm, running from the party lists of the 
Democratic Union and the Freedom Union. 
“Remembrance and Future” Centre

 Barbara Labuda z Radosławem Gawlikiem i Rafałem 
Dutkiewiczem (kolejno od lewej) na Uniwersytecie 

Wrocławskim podczas strajku studentów w sprawie 
odrzucenia przez sąd rejestracji Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów w maju 1989 r. Od dwóch lat pozostawała 
rzeczniczką Regionalnej Komisji Wykonawczej Dolny 

Śląsk. Fot. NAF Dementi, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Barbara Labuda with Radosław Gawlik and Rafał Dutkiewicz 
at the University of Wroclaw during a student strike against 

the refusal of registration of the Independent Students’ 
Association by the courts in May 1989. Two years prior, she 

became a spokeswoman of the Regional Executive Committee 
of Lower Silesia. Photo: Independent Picture Agency Dementi, 

“Remembrance and Future” Centre

Barbara Labuda i Władysław Frasyniuk (pierwszy po prawej) 
na spotkaniu Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ 

“Solidarność” w 1988 r. Działając w związku, uczestniczyła 
od 13 do 16 XII 1981 r. w strajku w VII Zajezdni MPK na 

Grabiszyńskiej oraz w Państwowej Fabryce Wagonów 
„Pafawag”. Fot. NAF Dementi, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Barbara Labuda and Władysław Frasyniuk (first from the left) during 
a meeting of the Regional Strike Committee of Solidarity in 1988. As 

an activist of the union, she was a participant in strikes on December 
13-16, 1981, in the VII MPK Bus Depot on Grabiszyńska Street and 

the National Carriage Factory “Pafawag.” Photo: Independent Picture 
Agency Dementi, “Remembrance and Future” Centre

Barbara Labuda prowadziła akcję oświatową, szefując Wszechnicy Związkowej we Wrocławiu. 
Robotnikom tłumaczono m.in. istotę 21 postulatów sierpniowych, organizowano wykłady 

na tematy prawne i historyczne, w które zaangażowani byli pracownicy naukowi. Instytucja 
powstała podczas strajku w 1980 r. (na zdjęciu też Maciej Zięba, prof. Mieczysław Zlat). 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Barbara Labuda ran an education campaign as the head of the Union University in Wrocław. The 
workers attended lectures about the twenty-one demands of MKS, law, and history, which were given by 

academics. The institution was created during a strike in 1980 (Maciej Zięba and Prof. Mieczysław Zlat are 
also shown on the photograph). “Remembrance and Future” Centre

Liderzy wrocławskiej Solidarności: 
Władysław Frasyniuk, Barbara Labuda, 
Karol Modzelewski, Lothar Herbst 
i Jarosław Broda w trakcie organizacji 
strajku z powodu pobicia działaczy 
Solidarności z  Janem Rulewskim na czele 
w Bydgoszczy w marcu 1981 r., Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”.

The leaders of Solidarity in Wroclaw: 
Władysław Frasyniuk, Barbara Labuda, Karol 
Modzelewski, Lothar Herbst, and Jarosław 
Broda in the planning phase of a strike in 
response to the assault on Jan Rulewski and 
other Solidarity activists in Bydgoszcz in March 
1981. “Remembrance and Future” Centre 
“Remembrance and Future” Centre
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Wanda Rutkiewicz, urodzona 
w 1943 r. na Litwie, od 1946 
r. mieszkanka Wrocławia. 

To jedna z najwybitniejszych kobiet 
światowego himalaizmu. Jako trzecia 
kobieta na świecie, pierwsza Europejka 
i pierwsza osoba z Polski stanęła na szycie 
Mount Everest. Była pierwszą kobietą, 

która weszła na K2. W sumie zdobyła 
osiem z czternastu ośmiotysięczników. Jej 
celem było zdobycie wszystkich szczytów 
w ciągu roku, a swoje pragnienia określiła 
mianem – „karawana do marzeń”. 
Niestety, 13 V 1992 r., w wieku 49 lat, 
zaginęła w drodze na wierzchołek 
Kanczendzongi w Himalajach.

Wanda Rutkiewicz was born in Lithuania 
in 1943 and moved to Wroclaw in 1946. 
One of the most extraordinary women in 
Himalayan mountaineering, she was the 
third woman, the first European woman, 
and the first Pole to climb Mount Everest 
as well as the first woman to reach the top 

of K2. In total, she conquered eight out 
of fourteen eight-thousand-meter peaks. 
Her life’s goal was climbing all of them in 
one year, which she dubbed “A Caravan of 
Dreams.” Unfortunately, she went missing 
during a climb to the top of Kangchenjunga 
in the Himalayas on May 13, 1992, at the 
age of forty-nine.

„Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że 
każdemu może się udać to, co sobie postanowi.”  – Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz

“Everyone has their own Everest to climb. My success is proof that anyone can achieve 
what they set out to do.” – Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz

Wanda RutkiewiczWanda Rutkiewicz

16 X 1978 r., o godz. 13.45 na szczycie Mount Everestu stanęła polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. Kilka godzin 
później, o 17.15, kardynałowie wybrali na papieża polskiego kardynała Karola Wojtyłę. Gdy oboje spotkali się rok 

później, Papież powiedział do Wandy: „Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Oboje 
po raz pierwszy z Polski”. Fot. Tomasz Prażmowski, PAP.

At 1:45 PM on October 16, 1978, Polish mountain climber Wanda Rutkiewicz reached the top of Mount Everest. A few hours 
later, at 5:15 pm, the College of Cardinals chose the Polish Cardinal Karol Wojtyła of Krakow to be the new pope. When both 

of them met a year later, the pope remarked to Wanda: “The good Lord wanted us both to climb so high on the same day, 
both as first timers for Poland.” Photo: Tomasz Prażmowski, Polish Press Agency 

22 X 1991 r. Wanda samotnie weszła na szczyt Annapurny. Wejście dyskusyjne, ale ostatecznie 
udowodnione. W połowie drogi na szczyt spadające kamienie zraniły ją w nogę i Krzysztof Wielicki, 
kierownik wyprawy, nakazał jej zejście. Odmówiła. Pięła się dalej samotnie i bardzo wolno, walcząc 

z bólem i górą, aż w końcu ją zdobyła. W kraju zamiast gratulacji czekał na nią skandal. Polski 
Związek Alpinizmu wszczął śledztwo w sprawie tego wejścia.  

Fot. Tomasz Prażmowski, PAP.

On October 22, 1991, Wanda climbed Annapurna alone. This claim was disputed but ultimately proved. 
Halfway up the mountain, falling rocks injured her leg and Krzysztof Wielicki, the expedition’s manager, 

ordered her to come down, but she refused. Slowly and alone, she fought her pain and the mountain 
until she finally conquered it. Instead of praise, she faced outrage back home. The Polish Mountaineering 

Association started an investigation of the ascent. Photo: Polish Press Agency, Family Archives of Jerzy 
Kukuczka 

Wanda podczas jednej ze swoich pierwszych 
wspinaczek we wczesnych latach 60.  

Fot. Bogdan Jankowski

Wanda during one of her first climbs in the early 
1960s. Photo: Bogdan Jankowski, Forum
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Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk to urodzona  

w 1962 r. i mieszkająca  
we Wrocławiu polska pisarka. 

Jej uznawana na całym świecie 
twórczość została nagrodzona Literacką 
Nagrodą Nobla za rok 2018. W swych 
dziełach porusza tematykę związaną 
z asymilacją, poszukiwaniem tożsamości 
i odkrywaniem świata. Bardzo często 
odwołuje się do tradycji biblijnej, 

baśniowej czy nawet fantastycznej. Dzieła 
w twórczości noblistki przetłumaczono 
na ponad 35 języków. Za swoje zasługi 
została honorową obywatelką Wrocławia 
i jest prawdziwą ambasadorką Polski 
w świecie. W stolicy Dolnego Śląska 
powołana została fundacja jej imienia, 
która wspierać będzie m.in. kulturę, 
sztukę, ekologię czy działalność 
proobywatelską.
 

Born in 1962, Olga Tokarczuk is a Polish 
writer living in Wroclaw. She was awarded 
the 2018 Nobel Prize in Literature for her 
world-famous books. Her works deal with 
such topics as assimilation, the search 
for identity, and exploration of the world.  
She often refers to Biblical, fairy-tale, and 
even fantasy traditions. The universal 
appeal of the Nobel Prize winner’s books 

is attested by the fact that they have been 
translated into thirty-five languages. She 
became an honorary citizen of Wroclaw 
for her accomplishments and is a true 
ambassador of Poland in the world. 
A foundation named after her that will 
support culture, art, ecology, and civic 
activism, among other things, has been 
established in the capital of Lower Silesia.

Olga Tokarczuk

W 1998 roku ukazała się kolejna powieść pisarki – „Dom dzienny, dom 
nocny”, którą uhonorowano prestiżową nagrodą Brücke Berlin Preis. Dzieło 
jest pionierem polskiego rynku e-booków, ponieważ w 2000 r. zostało 
udostępnione w Internecie w formie pliku tekstowego. Fot. Kinga Karpati 
& Daniel Zarewicz na zamówienie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Her next novel, House of Day, House of Night, was published 
in 1998 and was awarded the prestigious Brückepreis award. 
The book is a forerunner of the Polish e-book market, as it was 
released online as a text file in 2000. Photo: Kinga Karpati and 
Daniel Zarewicz for the Authors’ Association ZAiKS.

Polska noblistka zadebiutowała w 1979 r. na łamach pisma „Na 
przełaj”, gdzie pod pseudonimem „Natasza Borodin” opublikowała 
pierwsze opowiadania. W 1993 r. dzięki publikacji „Podróż ludzi Księgi” 
zadebiutowała jako powieściopisarka. Fot. Kinga Karpati & Daniel 
Zarewicz na zamówienie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

The Polish Nobel Prize winner began her career in 1979 by 
writing for the magazine Na przełaj, where she published her 
first stories under the pen name Natasza Borodin. In 1993, 
her first novel, Podróż ludzi Księgi (“Journey of the People 
of the Book”), was published. Photo: Kinga Karpati and Daniel 
Zarewicz for the Authors’ Association ZAiKS.

Olga Tokarczuk jest laureatką wielu 
międzynarodowych nagród. W 2013 r. 

zyskała nagrodę Vilencia, którą przyznaje 
się najlepszym pisarzom z Europy 

Środkowej. Na zdjęciu została uwieczniona 
wraz z Jennifer Croft i Lisą Appignanesi 

podczas wręczenia Nagrody Bookera  
w 2018 roku za powieść „Bieguni”. 

Fot. Janie Airey.

Olga Tokarczuk has received 
multiple international awards. In 

2013, she was awarded the Vilenica 
Prize, which is given to the best 
writers from Central Europe. In 

this photograph, she can be seen 
next to Jennifer Croft, who has 

translated her books intoEnglish, 
and writer Lisa Appignanesi during 

the 2018 award ceremony when 
she waspresented the Man Booker 

International Prize for the English 
translation of her novelFlights. 
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Wystawa została przygotowana przez studentów podczas zajęć 
dydaktycznych „Public relations, przedsiębiorczość, organizacja 
projektów historycznych” realizowanych w ramach kierunku studiów 

historia w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim

Od roku akademickiego 2014/2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego funkcjonuje nowy kierunek studiów magisterskich: historia  
w przestrzeni publicznej public history. To pierwsze w Polsce studia z tego 
obszaru. Skierowane są do absolwentów wszelkich studiów licencjackich, nie 
tylko historycznych.

Istotą public history jest skupienie się na publiczności. O ile tradycyjna historia 
koncentruje się na źródłach i stawia pytania „Jak było? Skąd wiadomo, jak było?”, 
o tyle public history pyta: „Co ludzie wiedzą o przeszłości? Skąd wiedzą? Jak 
pobudzić ich zainteresowania i jak je wykorzystać?”

Zajęcia przygotowują do różnych aspektów pracy zawodowej w obszarze historii 
w przestrzeni publicznej, takich jak dziennikarstwo, gry, organizacja imprez, oral 
history. Studenci wykonują wiele zadań praktycznych i projektowych. Do wyboru 
mają sześć specjalizacji tematycznych:

– archiwistyka cyfrowa
– edytorstwo
– popularyzacja
– pamięć i polityka historyczna
– interpretacje historii
– dziedzictwo cywilizacyjne

The exhibition was carried out by students during the „Public relations, 
entrepreneurship, organisation of historical projects” classes, taking place within 
the framework of the Public History programme at the University of Wrocław.

Since the academic year 2014/2015, the Historical Institute of the University of Wrocław 
has been running a new Master’s Degree course in Public History. This is the first such 
course in  
Poland. They are addressed to graduates of all bachelor’s degrees, not only in history.

The essence of public history is its focus on the audience. While traditional history 
focuses on sources and asks questions „What was it like? How do we know what it was 
like?”, public history asks: “What do people know about the past? Where do they know 
it from? How to stimulate their interests and how to use them?”

The classes prepare for various aspects of professional work in the field of public history, 
such as journalism, games, event organisation and oral history. Students perform many 
practical tasks and projects. Six thematic majors are available:

– digital archiving
– editing
– promotion
– remembrance and historical policy
– interpretations of history
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