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Wstęp
Ta publikacja powstała z miłości do Szczecina. Jeśli macie ją 

w rękach lub na ekranach komputerów, prawdopodobnie – tak jak 
my – kochacie to miasto. Być może wiecie już sporo o jego historii, 
znacie najważniejsze nazwiska i istotne punkty w przestrzeni. Czy 
znacie kobiety, które się na to miasto składają?

Możecie zapytać: dlaczego skupiamy się na kobietach? Dla-
tego, że brakowało nam podobnej publikacji, której celem jest od-
krywanie lokalnej historii (także kobiecej) i refleksja nad pojęciem 
bohaterstwa. Dlatego, że uważamy, iż ważne dla społeczności jest, 
by w jej opowieści reprezentacje miały wszystkie grupy. Dlatego, że 
tak mało w Szczecinie jest ulic, których patronkami są szczecińskie 
bohaterki, choć było i jest ich wiele.

„Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach” nie 
jest kompletną publikacją o wszystkich szczecińskich bohaterkach. 
Ma być raczej punktem wyjścia do dyskusji i do poszukiwań. Kie-
rujemy ją do rodziców, opiekunów, nauczycieli, animatorów, edu-
katorów i wszystkich, którzy potraktują ją jako swoisty przewodnik, 
inspirację do działań z najmłodszymi, do opowiadania lokalnej hi-
storii. Możecie z niej korzystać i sprawić, że słowo „superbohaterka” 
zyska zupełnie nowy wymiar.
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Dni były już coraz krótsze i zimniejsze, gdy w październiku 1897 
roku w Stryju rodziła się Janinka Szczerska. Ale tego mała Jani-

na nie mogła pamiętać. Pamiętała za to pewnie morze ludzi na uli-
cach swej rodzinnej miejscowości (podróżnych Galicyjskiej Kolei 
Transwersalnej, która przecinała miasto), mieszkanie pełne książek 
(pochodziła z rodziny inteligenckiej), zabawy z siostrami (była jed-
ną z trzech). W jej domu od zawsze czytano i stawiano na wykształ-
cenie, nikt więc nie miał wątpliwości, że Janinka, która powoli prze-
kształcała się w Janinę, pójdzie do szkoły. A przyznać należy, że nie 
było to dane w tamtym czasie wszystkim. Dorosła Janina, uzbrojona 
w solidne podstawy wiedzy z gimnazjów, do których uczęszczała 
w Stryju i we Wiedniu, ostatecznie zdecydowała się na studia filolo-
giczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

W międzyczasie świat parł do przodu – powstawały nowe wy-
nalazki, kobiety uzyskały prawa wyborcze (choć nie wszystkie i nie 
wszędzie), niektóre miasta rozrastały się, inne niszczone były we 
wojennej zawierusze. Pierwsza wojna światowa – okrutna, mrocz-
na i destrukcyjna moc – ogarnęła Europę zanim Janina skończyła 
osiemnaście lat. Czy spodziewała się, że za chwilę rozpocznie się 
druga, jeszcze potężniejsza?

Zanim jednak na froncie drugiej wojny światowej wybuchły 

O Janinie, 
która wychowywała 
nowych szczecinian
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pierwsze bomby, Janina Szczerska miała już w swojej teczce dyplom 
magisterki filologii polskiej i klasycznej. Tak przypieczętowała swój 
los nauczycielki-polonistki i przez kilka lat pracowała w gimnazjum 
męskim w rodzinnym mieście. Niedługo później objęła stanowisko 
dyrektorki Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach. Była 
nią aż do 1939 roku, w którym zmieniło się wszystko.

Druga wojna światowa zastała Janinę we Lwowie, gdzie uczyła 
w szkole średniej. Czy, gdy w 1941 roku do miasta wkroczyły nie-
mieckie wojska, opowiadała właśnie uczniom o Mickiewiczu? Czy 
to wtedy w jej głowie zakiełkowała myśl o wejściu do podziemia, 
a serce wypełniła odwaga i wiara w to, że tę walkę można wygrać? 
A odwagi i wiary trzeba było mnóstwo! Gdy jej grupa została zde-
konspirowana, Szczerska przedostała się do Warszawy i tam nadal 
działała w Armii Krajowej. Wkrótce jednak została aresztowana 
i osadzona na Zamku Lubelskim. Roczny pobyt w więzieniu zakoń-
czył się dla niej wyrokiem śmierci. O czym wtedy myślała? Jak się 
czuła? Czy się bała? A może otuchy dodawała jej wiara, że w tym 
wszystkim jest jakiś większy sens? Być może te rozważania przerwał 
jej atak partyzantów, którzy uwolnili ją i około 300 innych skaza-
nych na śmierć. 

Cud? Opatrzność? Przypadek? Janina Szczerska zapewne nie 
zastanawiała się nad tym zbyt długo, bo szybko przedostała się do 
stolicy, gdzie (wraz z siostrami!) wzięła udział w Powstaniu War-
szawskim. Niestety, przed jego końcem dzielna, 47-letnia pani na-
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uczycielka  znów wpadła w ręce okupantów. Tym razem trafiła do 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Nie spo-
sób wyobrazić sobie, co musiała tam przejść, ale najłatwiej opiszą to 
liczby: przez obóz przeszło 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zgi-
nęło około 92 tysiące. Po wyzwoleniu obozu przez żołnierzy Armii 
Czerwonej, co nastąpiło 30 kwietnia 1945 roku, Janina wraz z grupą 
współwięźniarek przez ponad 10 dni wracała do Polski. Piechotą.

O czym marzyła mała Janina mocząc stopy w odnodze Du-
naju w rodzinnym Stryju? Na pewno nie o okropnościach wojny, 
w której przyszło jej walczyć. Może o domu pełnym książek? Może 
o domu pełnym dzieci? Jeśli tak, to na swój sposób się spełniła, po-
nieważ – choć nigdy nie założyła rodziny – została mamą w domu 
pełnym książek. Bo gdy Janina po dziesięciu dniach wędrówki do-
tarła do Stargardu, spotkała tam dawnego znajomego z Siedlec – 
Stanisława Helsztyńskiego. Otrzymał on niezwykle trudną misję 
– zorganizować szkolnictwo na Pomorzu Zachodnim, terenach na-
leżących do niedawna do Niemiec, zniszczonych walkami i dopie-
ro czekających na nowych mieszkańców z całej Polski. Czy mógłby 
mieć kogoś lepszego przy boku niż odważną Janinę?

Do Szczecina przyjechała w lipcu 1945 roku. „Nauczyciel 
jest jak ten pies na polowaniu, który wytropi zająca węchem. Ja też 
dostrzegam budynek i wiem, że to na pewno jest szkoła” – wspo-
minała po latach założycielka pierwszej szkoły średniej w polskim 
Szczecinie. Wybór padł na mało zniszczony budynek przedwojen-
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nego gimnazjum męskiego przy alei Piastów 12 (przed wojną: Bar-
nimstrasse 12). Szczerska rozumiała już wtedy, że jej powinnością 
nie będzie jedynie nauczanie, ale – może nawet przede wszystkim 
– organizacja życia w zrujnowanym mieście, do którego falami na-
pływali repatrianci w poszukiwaniu nowego, lepszego życia.

Wreszcie 2 września 1945 roku zainaugurowano pierwszą 
w powojennym Szczecinie szkołę ponadgimnazjalną. To była nie-
dziela. Gdy Janina stała w drzwiach wejściowych monumentalnego 
budynku, a nad jej głową łopotała zszyta z prześcieradeł i własno-
ręcznie przez nią zawieszona tam flaga, wiedziała już, że właśnie 
zaczyna się ważny etap zarówno w jej życiu, jak i w życiu nowych 
szczecinian. Towarzyszyli jej oni zresztą w tym dniu, zgromadzeni 
przy alei Piastów, ocierający łzy wzruszenia. Zamieszkała przy tej 
samej alei, pod numerem 66 – z okien widziała ukochaną szkołę. 
Uczennice po latach wspominały ją jako dyrektorkę surową, ale 
sprawiedliwą. Jedna z nich, Liliana Pulut-Wraga, opowiadała, że 
gdy Janina Szczerska ją przy wszystkich zbeształa, jak się później 
okazało – niesłusznie, to również publicznie ją przeprosiła. „To 
świadczy o wielkości tego człowieka” – dodała.

Idylla nie trwała jednak długo. Początek lat 50. przyniósł wiel-
kie wymagania wobec szkół, które miały być ważnymi punktami 
krzewienia idei komunistycznych. Dyrektor Szczerska miała inne 
zdanie. We wrześniu 1951 roku odwołano ją ze stanowiska – po-
dejrzewa się, że głównym powodem była jej przeszłość (choć boha-
terska, to nie w smak partii) i pomoc uczennicom, które otwarcie 
sprzeciwiały się władzy. Janina spakowała swoje rzeczy, zamknęła 
drzwi mieszkania przy alei Piastów 66 na klucz i wyjechała ze Szcze-
cina – najpierw do Pyskowic, później do Bielska-Białej. Szczecin 
stracił bohaterkę.

W 1958 roku odnalazły ją jej byłe uczennice (matura ’48) 
i zaprosiły do stolicy Pomorza Zachodniego przy okazji jubileuszu 
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zdanego egzaminu. Czy wsiadając do pociągu mogła przypuszczać, 
że za chwilę wróci na stałe, by jeszcze raz objąć funkcję dyrektor-
ki Liceum, co stało się we wrześniu 1959 roku? 62-letnia Janina 
Szczerska znów przemierzała korytarze szkoły przy alei Piastów, 
jednak to była już inna szkoła. Koedukacyjna i zezwalająca na więk-
szą swobodę. Janina tęskniła za tą pierwszą niedzielą września 1945 
roku, za światem, który był jej bliższy. Jeszcze na początku lat 70. 
dalej działała na rzecz Szczecina, który kochała do końca swych dni. 
Zmarła 10 lipca 1981 roku. Została pochowana na Cmentarzu Cen-
tralnym w Szczecinie w Alei Zasłużonych, bez pogrzebu kościel-
nego. W 1999 roku w plebiscycie Gazety Wyborczej „Szczecinianie 
Stulecia” zajęła siódmą pozycję. 

Dzielna Janinka Szczerska 
– córka, siostra, filolożka, nauczycielka, 

więźniarka, aktywistka, Pionierka Szczecina. 
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Zadania
1.

Odnajdźcie kamienicę, w której mieszkała Janina Szczerska. 
Możecie zapoznać się tam z poświęconą jej tablicą, która 
powstała w ramach projektu „Niezwykli szczecinianie i ich 
kamienice”. Co myślicie o takim upamiętnianiu bohaterek?

2.
Będąc tam, możecie przejść na drugą stronę alei i przyjrzeć 
się lepiej szkole, w której drzwiach 2 września 1945 roku no-
wych uczniów witała Janina Szczerska. Zobaczcie, jaki napis 
widnieje nad wejściem. Czy dużo jest takich wiekowych bu-
dynków w Szczecinie? Czy inaczej czujecie się przebywając 
w budynku sprzed stu lat i takim wybudowanym niedawno?

3.
Kiedyś do szkoły chodziło się z obowiązkową tarczą, czyli 
specjalnym znakiem, po którym można było poznać uczen-
nicą lub uczniem jakiej szkoły była dana osoba. Niebieskie 
nosili młodsi, czerwone – starsi. Zaprojektujcie własną tar-
czę. 

ZESKANUJ KOD QR I PRZENIEŚ SIĘ NA AL. PIASTÓW 66 PRZY OKAZJI ODSŁONIĘCIA TABLICY PO-

ŚWIĘCONEJ JANINIE SZCZERSKIEJ W RAMACH INICJATYWY „NIEZWYKLI SZCZECINIANIE I ICH 

KAMIENICE”!
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na środku tarczy możesz 
umieścić numer szkoły, 
numer klasy lub własny 
znak graficzny możesz też dodać nazwę szkoły 

albo imię patronki lub patrona

nazwa miasta 
też będzie ok!

pamiętaj, że kolory też wiele 
o Tobie mówią!
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Zapadał zmrok, gdy w willi przy ul. Wyspiańskiego 7 czterdzie-
stoczteroletnia Helunia Kurcyusz szykowała się na kostiumowy 

Bal Architektów, który odbywał się w Klubie „13 Muz”. Ostatnie po-
prawki fryzury, muśnięcie ust szminką, wygładzenie sukni z białego 
płótna, tańczącej przy każdym ruchu drobnej sylwetki. Była sobota, 
15 lutego 1958 roku. Musiała pokonać niemal całe miasto, wciąż 
poranione okropieństwami zakończonej niedawno wojny. Jednak 
Helunia pełna była wiary w przyszłość, w przyjaźń, w życie. Inaczej 
nie byłoby jej w Szczecinie, w którym znalazła się zupełnym przy-
padkiem.

Bo urodziła się 10 maja 1914 roku jakieś 800 kilometrów od 
obecnej stolicy Pomorza Zachodniego, w Sandomierzu. Jej tata, 
Zygmunt Słomiński, architekt, przez trzy kadencje był prezyden-
tem Warszawy. Mała Helunia musiała więc od dziecka być otoczo-
na miejskimi planami i mapami. Być może wizje labiryntów ulic, 
rosnących ku górze budynków i rozrastających się na boki parków 
śniły jej się po nocach i niepostrzeżenie wchodziły w krwioobieg, 
by w końcu w pełni odkryć przed panną Słomińską jej największą 
miłość i powołanie. W 1939 roku – na krótko przed wybuchem II 
wojny światowej – ukończyła studia na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. W międzyczasie wyszła za mąż, ale związek 
ten był krótki i nieudany. Jego najtrwalszym elementem było nazwi-
sko, które zostało z Helunią już na zawsze. 

O Heluni, 
która nazywała 

szczecińskie ulice
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Świeżo zdobyty dyplom architektki musiała jednak na jakiś 
czas odłożyć do szuflady – jej biurko w mieszkaniu przy ul. Piusa IX 
zamiast przyrządami kreślarskimi zawalone było konspiracyjnymi 
dokumentami. Helunia przyjęła pseudonim „Teresa” – imię nieży-
jącej od kilku lat mamy. Musiała wiedzieć jak wiele ryzykuje i po-
dejrzewać, że pewnego dnia zostanie zdekonspirowana. Nastąpiło 
to w październikowy poranek 1942 roku. Gestapo znalazło u niej 
fałszywy paszport jej kuzyna – wystarczyło, by zabrać ją do aresztu 
na Szucha, a następnie na Pawiak, czyli chyba najmroczniejszych 
miejsc okupowanej Warszawy. 

Kurcyuszowa była tam przetrzymywana kilka miesięcy, ale 
koszmar miał tak naprawdę dopiero się zacząć. W styczniu 1943 
roku wraz z innymi została popędzona do bydlęcego wagonu. Był 
trzydziestostopniowy mróz, a pociąg obrał kierunek na Majdanek, 
do nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Ale Helunia nie mo-
gła tego wiedzieć w momencie, gdy wskakiwała do wypełnionego 
ludźmi wagonu. Nie mogła wiedzieć, że po dotarciu na miejsce na-
zwisko zastąpi jej numer: 4609. Na pewno nie spodziewała się też, 
że wkrótce zostanie obozową architektką i ocali życie wielu współ-
więźniarkom. 

„Pewnego dnia, kiedy kopałam pole pod kapustę, przybiegła 
po mnie zdyszana Läuferin (goniec), abym natychmiast szła do kan-
celarii. W drodze powiedziała mi tylko, że wzywa mnie Feldführer 
(komendant pola). Weszłam do biura i spadł na mnie od razu ze 
strony komendanta grad uderzeń i kopnięć tak gwałtownych, że 
upadłam na ziemię. Absolutnie nie wiedziałam, o co chodzi. Oka-
zało się potem, że dostałam za to, że przy spisywaniu moich perso-
naliów nie podałam swego zawodu. Od tej pory – wrzeszczał w furii 
komendant – będziesz Lagerarchitektem” – wspominała Helunia. 
Tak kazała się nazywać już później, po wojnie, bo imię „Helena” 
kojarzyło się jej z okrzykami kierowanymi do niej przez obozowych 
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nadzorców, którym często towarzyszyły wymierzane jej razy. 
Postanowiła wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję 

i negocjowała z oprawcami los podległego jej komanda, powołu-
jąc się na zakres powierzonych im obowiązków. Musiała się bać, 
a jednak udało się ich przekonać – jej grupa nie podlegała obozo-
wej selekcji. Z dwustuosobowego zespołu więźniarek szybko zrobił 
się ponad czterystuosobowy. Do tej liczby doliczyć należy jeszcze 
przynajmniej czterdzieści. Dla tylu dzieci z Wołynia lagerarchitek-
tka Kurcyusz stworzyła komando, które – pod pretekstem pracy – 
zabierała z dala od oczu esesmanów i obdarzała chwilami względ-
nego spokoju. Śpiewała im piosenki, tuliła, malowała na kawałkach 
papieru ich wychudzone twarze, jakby chcąc dać im inny portret niż 
ten zrobiony obozowym aparatem. Po latach dostaje od ocalałych 
dzieci listy adresowane: „Helena Kurcyusz. Szczecin”. Spotyka się 
z niektórymi z nich. Wciąż pamiętali melodie, których ich nauczyła. 

Zresztą miłość do akwareli prawie sprowadziła na nią śmierć. 
Pewnego dnia na malowaniu nakrył ją bowiem Anton Thumann, 
jeden z najokrutniejszych funkcjonariuszy SS. Zaskoczona Helena 
szczerze przyznała się, co robiła i pokazała mu rysunek. Thumann 
bez słowa oddał jej kartkę i odjechał. Pejzaż Lublina autorstwa He-
luni Kurcyuszowej do dziś znajduje się w zbiorach Państwowego 
Muzeum na Majdanku. 

Po ponad roku, w kwietniu 1944, została wywieziona do obo-
zu w Ravensbrück, a następnie do Neubrandenburga. Tam w kwiet-
niu 1945 roku doczekała wyzwolenia i z grupą innych więźniarek 
ruszyła w drogę do domu. Musiała być to podróż pełna wzruszeń, 
radości, lęków, bólu. Co zastanie w Polsce? Miała dotrzeć do Nakła, 
ale w międzyczasie kilka towarzyszek jej podróży zachorowało na 
tyfus plamisty – konieczny był przystanek w zrujnowanym Szcze-
cinie. „Kiedy w majowy dzień 1945 roku wysiadłam z radzieckiej 
ciężarówki przed jakimś szczecińskim domkiem, myślałam, że jest 



16

to tylko jeszcze jeden postój w mojej wędrówce z Ravensbrück ku 
Warszawie. Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że przeżyję w tym 
mieście 40 lat, roześmiałabym mu się w nos” – wspomina Helunia 
po latach. 

Wokół być może kwitły ocalałe z wojennej zawieruchy bzy 
i kasztanowce, gdy trzydziestojednoletnia architekta wędrowała 
z Gumieniec na Wały Chrobrego po mleko i chleb dla siebie i cho-
rych koleżanek. To tam działał Komitet Pomocy Polakom i tam 5 
lipca 1945 zobaczyła tłum ludzi i powiewającą polską flagę. Szczecin 
był polski! Tego samego dnia pierwszy polski prezydent Szczecina, 
Piotr Zaremba, zaproponował jej pracę. Ale ona przecież była tu 
tylko na chwilę, zaraz miała ruszać dalej. Dostała jeden dzień do 
namysłu. Tej nocy Helunia Kurcyusz nie spała. Myślała o Warsza-
wie, w której nikt już na nią nie czekał i o tym nowym, dziwnym 
mieście, w którym się znajdowała i które tak bardzo potrzebowało 
nowej krwi. Czuła, że bardziej przyda się tu. 

Jeszcze w lipcu 1945 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Tech-
nicznym Zarządu Miasta Szczecin, gdzie między innymi udzielała 
się w Komisji Przemianowywania Nazw Ulic. Nocami przy świetle 
świecy tworzyła listy polskich poetów, pisarzy, królów, bohaterów – 
wszystko po to, by powierzyć im szczecińskie ulice, skwery i aleje. 
Jasne Błonia, Wiatru od Morza, Hołdu Pruskiego, Bohaterów War-
szawy (to ostatnie przyjęło się w całej Polsce) – jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki zmieniała obco brzmiące nazwy ulic. Naj-
bardziej poetyckie, działające na wyobraźnię okazało się nowe mia-
no dawnej Pasewalker Chaussee. To nią architektka wędrowała do 
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Komitetu Pomocy Polakom po mleko i chleb dla swoich chorych 
koleżanek. A że zorientowana jest ona dokładnie wschód-zachód, 
to Helunia idąc rano do miasta (na wschód) szła w kierunku słońca, 
wracając zaś po południu do domu (na zachód) również zmierzała 
ku słońcu. I tak jedna z najdłuższych ulic Szczecina zyskała piękne 
imię: Ku Słońcu.

Jak wiele energii musiała mieć w sobie i siły! Ten, kto po-
śpiesznie uznał ją za słabą, wymagającą męskiego ramienia kobietę, 
nie mógł się bardziej mylić. Choć była filigranowa, a więzienne lata 
odcisnęły piętno na jej zdrowiu, Helunia doskonale wiedziała, cze-
go chce. To ona odkryła sarkofagi książęce pod posadzką zamkowej 
kaplicy. To ona została pierwszą wojewódzką urbanistką i zjeździła 
cały region spisując straty oraz opracowując plany odbudowy – pod 
jej opieką znajdowały się 74 miejscowości ówczesnego wojewódz-
twa szczecińskiego. Zmieniały się nazwy instytucji, w których pra-
cowała, ale ona sama niewzruszenie realizowała swoją misję. Pro-
jektowała też indywidualne budynki, np. biblioteki w Choszcznie, 
której wygląd do dziś pozostał właściwie niezmieniony. „Pierwsza 
Dama na Pomorzu” jak mówili o niej niektórzy. 

Zamieszkała w willi przy ul. Wyspiańskiego 7, zawsze pełnej 
ludzi, bo Helunia przyciągała do siebie z siłą magnesu. Prowadziła 
dom otwarty, salon kulturalny, w którym bywali (i mieszkali) za-
równo studenci, jak i profesorowie, poeci, artyści, politycy. A ona 
zawsze była w centrum całego zamieszania. Zwracała uwagę urodą, 
inteligencją, swobodą bycia. Jej śmiech niósł się ulicami, z których 
tak wiele sama nazwała. Postać świetlista, nieszablonowa, taka, któ-
ra zdarza się nieczęsto.
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Czy wspominała to wszystko lutowego wieczoru 1958 roku, 
gdy w swoim domu przy ul. Wyspiańskiego 7 szykowała się na kar-
nawałowy Bal Architekta do Klubu „13 Muz”? Czy myślała o tym, 
że była współtwórczynią i tego ważnego na szczecińskiej mapie 
miejsca, na początku skromnie zwanego świetlicą artystyczną? Kil-
ka godzin później dostanie pierwszą nagrodę za swój strój. „(…) 
Byłam miasteczkiem, symbolem mojej pracy” – opowiadała. Trzy 
noce na białej sukni malowała nieistniejące, konceptualne miasto 
Więcko-Zdrój. Czy zdawała sobie sprawę, że dla innego, naprawdę 
istniejącego miasta, w którym znalazła się przypadkiem i w którym 
szła zawsze ku słońcu, już zawsze pozostanie nieśmiertelna?

Helunia zmarła 21 stycznia 1999 roku, nie doczekawszy no-
wego stulecia, na które czekała z utęsknieniem. Spoczęła z ukochaną 
mamą na warszawskich Powązkach. Nawet zza grobu łamała zasady 
– radni bowiem nie odczekali przewidzianych przepisami dziesię-
ciu lat i zaledwie kilka miesięcy po śmierci została patronką małej 
uliczki niedaleko jej domu przy ul. Wyspiańskiego. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia Architektów Polskich (szczeciński oddział powstał 
także dzięki jej staraniom) na placu za bramą główną Cmentarza 
Centralnego ustawiono pamiątkowy cenotaf. 

Helunia Kurcyusz – 
pierwsza architektka-urbanistka 

i organizatorka życia w powojennym 
Szczecinie, Pionierka Szczecina, 

więźniarka, królowa balów, 
kochająca życie i ludzi. 
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Zadania
1.

2.
Nazywanie przestrzeni w mieście to niełatwa sprawa! 
Stwórzcie swoją mapę miasta. Możecie skorzystać z planu 
na kolejnych stronach lub stworzyć ją wspólnie w wielkim 
formacie. Zastanówcie się, co jest na niej ważne, co powinno 
się znaleźć. Nazwijcie ulice, skwery, parki i co tylko przyjdzie 
Wam do głowy!

3.
Stworzoną mapę możecie – jak Helunia – przenieść na ko-
szulkę, sukienkę, prześcieradło i wykorzystać do dalszej za-
bawy i rozmowy o mieście. Oczywiście, wszelkie rysunki po 
ubraniach najpierw konsultujemy z ich właścicielami ;)

4.
Czy macie jakąś ulubioną ulicę w Szczecinie? Dlaczego ją tak 
lubicie? Czy nazwy ulic coś nam o nich mówią? Jak nazywa 
się ulica, przy której mieszkacie? Czy znacie historię patron-
ki lub patrona ulicy, przy której mieszkacie? 

W słoneczny dzień wybierzcie się na spacer ul. Ku Słońcu. 
Możecie wybrać sobie jej fragment, np. na długości Cmenta-
rza Centralnego, bo jest to jedna z najdłuższych ulic Szczeci-
na! Przejdźcie się tam dwukrotnie. Najpierw rano, a później 
popołudniu, idąc ku słońcu właśnie. Możecie wziąć ze sobą 
kredę i wybrać sobie jeden obiekt (np. lampę, tablicę, kosz na 
śmieci), odrysować jego cień (też dwukrotnie), by na chod-
niku zobaczyć wę drówkę słońca.
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ZESKANUJ KODY QR I OBEJRZYJ OPOWIEŚCI O HELUNI PRZYGOTOWANE PRZEZ KLUB „13 MUZ”!
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Chowają się za drzewami, wyskakują zza ozdobnych krzewów. 
Czasem poufałe, na wyciągnięcie ręki, innym razem wymaga-

ją, by obserwować je z dystansu, podziwiać z odległości. Złapane 
w ruchu, na zabawie, w krzyku, locie. Skamieniałe, zimne, ale zdają 
się żywe, jakby zastygły tak tylko na chwilę, choć przecież pozostają 
w tym ruchu-bezruchu trzydzieści, czterdzieści, a niektóre nawet 
ponad pięćdziesiąt lat! Kamienne figury matek, dzieci, tańczących 
dziewcząt, historycznych i fantastycznych stworzeń i postaci. Może 
w nocnym świecie rzeźb panuje przekonanie, że nie zauważamy 
ich kamiennych kształtów? A przecież one wnikają w nas głęboko, 
w naszą podświadomą mapę miasta. Kto je tu postawił? Gdyby mo-
gły, odpowiedziałyby: dwie przyjaciółki. 

Na pierwszy rzut wyglądają jak siostry. Dwie wysokie, szczup-
łe dziewczyny. Dwie chmury włosów, dwa koki. Czasem obie w ka-
peluszach – jeździły po nie aż do Warszawy. Leonia „Lena” Chmiel-
nik i Anna „Hanna” Paszkiewicz. Były pierwszymi kobietami, które 
zrobiły pomnik w powojennym Szczecinie. 

Anna ma dyplom gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych, Lena – poznańskiej. Poznały się w Szczecinie przy 
okazji wystawy na Zamku Książąt Pomorskich. Na tę okazję Leonia 
na podwórku przy swoim bloku przy ul. Ruskiej stworzyła „Dziew-
czynę w długiej sukni” – dziś stoi w Parku Kasprowicza. Anna obok 
ustawiła „Dziewczynę leżącą”. W tym momencie słyszały już chyba 
o sobie – w końcu jak wiele rzeźbiarek było wówczas w Szczecinie? 

O Annie i Leonii, 
które stawiały pomniki
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Zresztą Zamek Książąt Pomorskich pozostanie dla nich miejscem 
szczególnym. To tam zaczęły obserwować się przy pracy (miały ra-
zem pracownię). To tam, jeszcze na nieodbudowanym po wojnie 
w pełni dziedzińcu wspólnie nadawały kształty i rysy Bogusławowi 
X i Annie Jagiellonce. Połączone zrządzeniem losu (albo raczej wer-
dyktem jury) na wiele lat stworzyły świetny duet. 

A było to tak. W 1970 roku władze ogłosiły konkurs na pro-
jekt i wykonanie modelu pomnika księcia i królewny. Z nadesła-
nych prac jurorzy wybrali dwie, które otrzymały pierwsze miejsce ex 
aeqvo – autorstwa Leonii Chmielnik i Anny Paszkiewicz. Rzeźbiarki 
miały się dogadać i przygotować jeszcze jeden, tym razem wspólny 
model. Głównym problemem, z którym musiały się zmierzyć był… 
wzrost Anny Jagiellonki, która – ze względu na swoje pochodzenie 
(była w końcu córką króla!) – nie mogła być przedstawiona jako 
osoba niższa od księcia Bogusława X. Anna i Lena szybko upora-
ły się z zadaniem, a mimo to na decyzję o realizacji monumentu 
artystki musiały czekać ponad dwa lata! Wreszcie, 22 lipca 1974 
roku, stanęli obok siebie: z lewej Bogusław, z prawej Anna. Królew-
na w długiej sukni, niższa od księcia, ale stojąca na stopniu, więc 
z nim zrównana. Książę w szatach królewskich, na jego ramionach 
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płaszcz, na głowie płaskie nakrycie. Pięć metrów wysokości, około 
dwudziestu dwóch ton wagi. Złączeni na zawsze. Kto mógł przy-
puszczać, że tym samym na lata połączą się losy dwóch rzeźbiarek?

Wspólna praca spodobała się dziewczynom. Zdarzało się, że 
projekt był jednej z nich, ale wykonywały go już wspólnie. Bo rzeź-
ba to nie jest łatwa sprawa. To trochę jak wyrywanie fragmentów 
kosmosu i komponowanie ich na nowo. Ale – zupełnie szczerze – 
w dużej mierze chodziło o to, że we dwie było po prostu lżej. Ich 
monumenty wykonywało się na powietrzu, przecież były to zwykle 
duże formy. Później transportowano je na właściwe miejsce – cza-
sem w kawałkach, gdzie rosły przy pomocy dźwigów i rusztowań. 
Tak w 1972 roku powstawał też „Gryf Pomorski”, do dziś stojący 
nieopodal Urzędu Miasta. Wygląda jakby za chwilę miał rozłożyć 
skrzydła, zerwać się na wolność, wznieść wysoko ponad miasto. 

Same rzeźbiarki też uciekały czasem ze Szczecina. Po kape-
lusze do Warszawy. Na wyprawy w góry. Na plenery rzeźbiarskie. 
Często razem. „Robiłyśmy wrażenie kompletnie wolnych kobiet. 
W tamtych czasach to się w głowie nie mieściło, że mężowie mogą 
zapewniać dzieciom Wielkanoc, a my jechałyśmy na narty” – wspo-
mina Anna Paszkiewicz. Obydwie zakładają rodziny i obydwie 
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spełniają się jako matki, choć Anna wyznaje po latach swej córce, 
Eli Blance, w jej filmie „Portret Matki”: „Ta [moja] rola matki może 
była okresami nie najlepsza. (…) Przepraszam cię za to. Rzeźba po-
chłonęła jednak dużo czasu.” Bycie matką musiało być jednak dla 
niej ważne – poświęciła temu dwie swoje prace: „Macierzyństwo” 
i „Macierzyństwo II”, obydwie do odnalezienia w Szczecinie, choć 
oddalone od siebie o niecałe cztery kilometry. W międzyczasie Lena 
stworzyła swoje „Dzieci” – chłopca i dziewczynkę, stykających się 
plecami. Stoją tak do dziś, spleceni dłońmi, na Placu Andersa.

„Lwice ze Szczecina”, bo tak o nich czasem mówiono, wciąż 
tworzą. Bez nich to miasto byłoby inne. Są dowodem na to, że praw-
dziwa kobieca przyjaźń i prawdziwa sztuka opierają się czasowi. 
Anna Paszkiewicz powie po latach: „Oprócz tego, że byłam artystką, 
to chyba najbardziej się cieszyłam z tego, że jestem kobietą”.

Leonia Chmielnik i Anna Paszkiewicz. 
Artystyki, koleżanki, 
kobiety, matki, córki.
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Zadania
1.

Zróbcie sobie spacer szlakiem prac artystek. Pomoże Wam 
w tym mapka (str. 32-33).

2.
Zastanówcie się wspólnie, czemu służyć ma pomnik, a cze-
mu rzeźba w mieście. Komu lub czemu stawiamy pomniki? 
Co o tym myślicie?

3.
Zaprojektujcie swój pomnik! Zastanówcie się, kto lub co we-
dług Was na niego zasługuje. Narysujcie projekt pomnika na 
kartce, a potem spróbujcie go wykonać. Możecie ulepić go z 
plasteliny, gliny, innej masy samoutwardzalnej lub uformo-
wać z folii aluminiowej. Stwórzcie wspólną makietę parku 
albo skweru i ustawcie w nim wszystkie pomniki. Makietę 
możecie ustawić w dobrze widocznym miejscu np. w holu 
szkoły lub przedszkola. Zobaczcie, jak na jej widok reagują 
inni. 











35

Wszystko zaczęło się od zdjęć Włodka. To on był „pierwszym 
planem”, ruiny stanowiły jedynie tło. Później te rodzinne 

spacery z aparatem przekształciły się już w polowania na kadr, na 
portrety miasta. Kto by pomyślał, że do powstania niepowtarzalnej 
kolekcji fotografii przyczyni się fotograf z ul. 5 lipca? Bo to właś-
nie Tadeusz Biliński, poirytowany ciągłymi uwagami i pytaniami 
klientki na temat wykonywanych przez niego portretów jej syna, 
wypalił: „Kup sobie pani aparat i sama rób zdjęcia, bo ja już mam 
tego dosyć.” Był rok 1949, marudząca klientka to Krystyna Łyczy-
wek, która w ciągu kilkunastu lat stanie się motorem napędowym 
środowiska fotografów, nie tylko szczecińskich. 

Krystyna miała kilka wcieleń, imion i nazwisk. Urodziła się 
jako Krysia Wiza w Poznaniu. Było to w sierpniu 1920 roku. Jej tata, 
powstaniec wielkopolski, nie pozwalał córkom uczyć się języka nie-
mieckiego, stawiając raczej na francuski i łacinę. Krysia opanowała 
je doskonale, a niemieckiego nauczyła się i tak, ale później, w czasie 
wojny. Od najmłodszych lat była harcerką i być może właśnie to 
– wraz z wartościami wyniesionymi z domu – ukształtuje ją, zahar-
tuje i przygotuje na to, co miało nadejść. Dorosnąć musi szybko, 
bo wcześnie traci ojca. W 1938 roku zdaje maturę i dostaje się na 
romanistykę w Poznaniu. 

Wygrzewając twarz w wakacyjnym słońcu młoda Krysia ma-

O Krystynie, 
która fotografowała 

Szczecin
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rzy o podróżach. Odkłada pieniądze na wyjazd do Paryża, planu-
je go na wrzesień 1939 roku. Nie ma jeszcze pojęcia, że do stolicy 
Francji dotrze dwadzieścia lat później niż zakładała. Już w nowym 
stuleciu w Szczecinie powie: „Moje dwie miłości: Szczecin i Paryż”. 
Ale zanim tak naprawdę pozna jedno i drugie miasto, pomiędzy ten 
miłosny trójkąt wkradnie się II wojna światowa i okupacja. Gdy to 
się stanie, Krystyna będzie po pierwszym roku filologii romańskiej. 
Pracuje w niemieckim przedsiębiorstwie i działa w Szarych Szere-
gach.

Jak wspomina po latach, w tamtym czasie organizacja ta mia-
ła przede wszystkim „szerzyć polską oświatę i nieść pomoc Pola-
kom”. Wokół przecież w okupowanym kraju pozbawiano Polki i Po-
laków godności oraz poczucia wspólnoty. Krysia rzuca się w wir 
konspiracyjnej działalności. Jednak w 1945 roku naczelnik Szarych 
Szeregów zostaje aresztowany, a ona sama dostaje nakaz „absolut-
nego ewakuowania się do Warszawy”. Kilka dni po jej wyjeździe 
do mieszkania na poznańskich Jeżycach docierają gestapowcy. Na 
szczęście nie zastają jej mamy, którą z pewnością by aresztowali. 
Za to przypadkiem na zapewne wściekłych funkcjonariuszy tajnej 
policji natrafi mieszkający w sąsiedztwie chłopak. Za bycie w złym 
miejscu w złym czasie zostanie wtrącony do więzienia, z którego 
wyjdzie dopiero po wojnie.

Ale Krystyny już tam nie ma. Jest w Warszawie – to tam rodzi 
się jej kolejne wcielenie: Władysława Ciesielska. Pseudonim „Iga”, 
po ciotce. Według fałszywych dokumentów jest starsza niż w rze-
czywistości. Stolica ją wciąga – robi praktyki pielęgniarskie w Szpi-
talu Maltańskim, zalicza drugi rok studiów na tajnym Uniwersyte-
cie Ziem Zachodnich, ale przede wszystkim jest łączniczką w Armii 
Krajowej. Przewożąc sekrety siada nawet na miejscach przeznaczo-
nych wyłącznie dla Niemców – mówi w końcu idealnie w języku 
Goethego, więc nie obawia się zdemaskowania. Krystyna vel Wła-
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dysława vel „Iga” musiała zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, 
jakie na nią czyhały, ale może wtedy przypominała sobie ojca i to 
dodawało jej otuchy? Może w tych chwilach znów byli blisko siebie, 
we wspólnym doświadczaniu cierpienia i odwagi? Wkrótce zresztą 
ich losy w niezwykły, właściwy tylko nieprzewidywalności dziejów 
sposób złączą się ponownie. Bo Władysława Ciesielska też będzie 
powstanką.

Powstanie Warszawskie wybucha 1 sierpnia 1944 roku. Wła-
dysława jest wtedy na pogrzebie młodego mężczyzny o nazwisku 
Rajski, który kilka dni wcześniej, w niedzielę, został śmiertelnie po-
strzelony przez gestapowców. Po latach mówi, że dla niej Powstanie 
rozpoczęło się w dzień, kiedy ranny Rajski zapukał do jej drzwi. 
Wokół rozpoczynają się walki, „Iga” dołącza. Najpierw na Starym 
Mieście, ale jej serce zwrócone jest ku Śródmieściu. Tam jest Ro-
man Łyczywek, jej ukochany. „Kiedy się w końcu do niego prze-
dostałam kanałami, postanowiliśmy umierać razem. Weźmy ślub 
teraz, bo pewnie tego w Poznaniu, wcześniej postanowionego, już 
nie doczekamy. Żebyśmy już byli razem. Tak się wtedy myślało” 
– wspomina. Nikomu nie zdradzili, że ślub, przerywany nalotami 
bombowymi, odbędzie się 7 września 1944 roku. Panna młoda jako 
ozdobę miała tylko zasuszony czerwony goździk, znaleziony przez 
przypadek przez świadka skromnej ceremonii. Tego dnia rodzi się 
kolejne wcielenie „Igi” – Krystyna Łyczywek. Akt ślubu sporządzo-
ny jest na kartce wyrwanej z notesu. „Dokument” nie doczeka koń-
ca wojny – aresztowany w Krakowie Roman zjadł go, by nie wydać 
osób, których dane na nim widniały. W powstańczej Warszawie 
nie ma jednak szans na miesiąc miodowy. Noc poślubną spędzają 
na barykadach w Alejach Jerozolimskich. Krystyna jest łączniczką 
kontrwywiadu i pisze dla „W walce”. Wraz z redakcją pisma nocuje 
czasami na pustych półkach jak na piętrowych łóżkach. Wiele lat 
później – już w Szczecinie – powie, że żałuje, że w trakcie Powstania 
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nie miała aparatu fotograficznego. 
Później jest nazistowski obóz w Pruszkowie, Czernichów 

pod Krakowem, Katowice. Znów rozłąka, wyrywane czasowi spot-
kania, nareszcie w marcu 1945 roku wraca do Poznania. Tylko na 
moment, bo Roman Łyczywek za chwilę zostanie pierwszym rad-
cą prawnym Szczecina – tego miasta z mgieł i marzeń, o którym 
Krystyna vel Władysława vel „Iga” szeptała z przejęciem podczas 
nocnych rozmów jeszcze w Warszawie. Mąż Krystyny jedzie tam 
już w lipcu 1945 roku wraz z Piotrem Zarembą, pierwszym prezy-
dentem Szczecina. Ona dołącza do niego dopiero w październiku. 
Gdy przez okno pakuje się do pociągu (było tak ciasno, że nie dało 
się wejść drzwiami – wszyscy chcieli jechać na Zachód!), na rękach 
drzemie jej trzyipółmiesięczny synek, Włodek. Krystyna ma 25 lat 
i zamiar, by czerpać z życia pełnymi garściami.

Po przyjeździe, zanim zniecierpliwiony Tadeusz Biliński każe 
jej kupić sobie aparat, wspólnie z mężem otwierają w kancelarii 
adwokackiej Romana Łyczywka przy Alei Polonii Zagranicznej 23 
(dziś ul. Rayskiego) pierwszą w powojennym Szczecinie i „najbo-
gatszą czytelnię i wypożyczalnię książek”. W rzeczywistości to jeden 
pokój wypełniony literaturą. Z czułością stemplują nazwę czytelni 
– LOGOS – na zebranych książkach. Krystyna przywozi je z Pozna-
nia, gdzie wreszcie kończy filologię romańską. Chętnych na czyta-
nie jest w bród, czasem wsiada na swój półwyścigowy rower i mknie 
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do tych, którzy ociągają się ze zwrotem. Może właśnie wtedy przy-
staje i zbiera z ulicy wyrzucone przez Polaków woluminy należące 
do poprzednich niemieckich lokatorów? Goethe, Szekspir, Proust. 
Ich dzieła leżały na bruku, a Krystyna i Roman ratowali je przed 
zniszczeniem.

Później: Biliński, aparat sprezentowany przez męża, „Studium 
dziecka” czyli cykl zdjęć pucłowatego Włodzia, które znalazły się 
na pierwszej w Szczecinie ogólnopolskiej wystawie fotograficznej. 
Ponoć to właśnie niecierpliwy fotograf powiększył je i tam umieś-
cił, o czym Krystyna dowiedziała się już po fakcie. Nagrodę zdoby-
wa wtedy Zofia Rydet, inna bohaterka, z którą się znały i wyruszały 
w fotograficzne podróże na polską wieś. Przedtem jednak Krysty-
na pilnie powiększa swoją wiedzę i stawia na rozwój pasji – kupuje 
w antykwariatach niemieckie książki o fotografii i kolejne apara-
ty, uczy się sztuki, buduje ciemnię. Rodzi się Lech, później Ewa. 
Krystyna zamienia się w łowcę kadrów – dokumentuje zniszczony 
Szczecin i portretuje jego mieszkańców. Oddaje im godność, tak jak 
wcześniej, w innym życiu, w Szarych Szeregach.

Wreszcie w 1961 roku wyjeżdża do Francji. Jest tam dłużej 
niż było jej dane, więc po powrocie na dziewięć lat władze zabierają 
jej paszport. Krystynę to boli, jest w końcu niemal uzależniona od 
wyjazdów, z których przywozi dziesiątki zdjęć. Na miejscu jednak 
jest sporo do zrobienia! Zostaje współzałożycielką szczecińskiego 
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oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W końcu z po-
czątkiem lat 60. ubiegłego wieku zakłada Szczecińskie Towarzystwo 
Fotograficzne i zostaje jego pierwszą prezeską. Działa ono do dziś. 
Zasiada zresztą w wielu gremiach, radach, federacjach, stowarzy-
szeniach. Pisze książki, tłumaczy z języka francuskiego, wreszcie 
robi zdjęcia, setki zdjęć. Jej fotografie – jak ona – zjeździły niemal 
cały świat i były pokazywane między innymi we Francji, Stanach 
Zjednoczonych czy Japonii. Tak jakby to życie miało więcej znaczyć, 
skoro zostało wyrwane ze spalonego przez gestapowców mieszka-
nia  na Jeżycach, z gruzów powstańczej Warszawy, z baraków obozu 
w Pruszkowie.

W 2013 roku przyznano jej tytuł Honorowej Obywatelki Mia-
sta Szczecin i przy tej okazji napisano: „Gdyby na liście konkurencji 
olimpijskich pojawiła się dyscyplina aktywność życiowa, Krystyna 
Łyczywek pobiłaby wszystkie rekordy i zdobyła złoty medal”. Dalej 
bije rekordy – w sierpniu 2020 roku skończyła 100 lat.

Krystyna Łyczywek 
– córka, siostra, powstanka, żona, mama, 

fotografka, Pionierka Szczecina, 
tłumaczka i pisarka, bohaterka.
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Zadania
1.

Kto według Was zasługuje na miano Honorowej Obywatelki 
czy Honorowego Obywatela miasta? Jakie wymagania musi 
spełnić? Czy znacie kogoś, kto powinien otrzymać takie wy-
różnienie?

2.
Załóżcie swoją własną kolekcję fotografii! Wybierzcie ulu-
bione zdjęcia z rodzinnych albumów, które pokazują zarów-
no Was, jak i miejskie tło. Jeśli dopiero zaczynacie tworzyć 
swoją kolekcję zdjęć, ruszcie na spacer bez planu i bez mapy. 
Na pewno traficie w miejsca, których jeszcze nie znacie! 
Sfotografujcie je, wydrukujcie, oprawcie w ramki (możecie 
skorzystać z ramki obok) i zorganizujcie w swojej klasie wer-
nisaż. 

3.

ZESKANUJ KODY QR I OBEJRZYJ ROZMOWY Z KRYSTYNĄ ŁYCZYWEK  ZREALIZOWANE 

PRZEZ WSZCZECINIE.PL I STOWARZYSZENIE KAMERA!

D
o

d
at

k
i

Stwórzcie własny album i wyklejcie go zdjęciami! Weźcie 10 
kartek bloku technicznego A4 (kartki mogą być białe, kolo-
rowe albo czarne). W każdym arkuszu (na środku krótszego 
boku) zróbcie dziurki dziurkaczem, złóżcie wszystkie kartki 
razem i zwiążcie je wstążką. Wyklejcie cały album zdjęciami 
i nie zapomnijcie podpisać każdego zdjęcia! Za 20 lat Wasze 
notatki nabiorą ogromnej wartości!
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Czy wiecie, kim są pionierki i pionierzy? Możecie znać to sło-
wo i kojarzyć je z osobami, które jako pierwsze coś odkrywają, ro-
bią, poznają. I słusznie! 

Pionierki i Pionierzy Szczecina to tacy ludzie, którzy przyje-
chali do tego miasta po zakończeniu wojny, czyli w 1945 roku. Gdy-
by Szczecin był miastem w amerykańskim westernie, może nazy-
walibyśmy ich kowbojkami i kowbojami, bo wtedy o tych ziemiach 
często mówiło się „dziki Zachód”.

Co więcej, nie można sobie tak po prostu zostać Pionierką 
lub Pionierem Szczecina. Takie wyróżnienie przyznaje Rada Miasta 
Szczecin osobom, które jako pełnoletnie osiedliły się w Szczecinie 
do 31 grudnia 1945 roku. Tytuł ten zaczęto nadawać w 1996 roku, a 
obecnie na liście znajdują się 933 osoby. Wśród nich jest 389 kobiet. 
Wymieniamy je wszystkie na następnych stronach. 

Pionierki i Pionierzy 
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Adamczyk Janina
Albiniak Eleonora
Antonowicz Maria Beata
Balcer Halina
Banach Zofia Teresa
Baniewicz Barbara
Baran Rozalia
Barczak Helena
Bardyszewska Gabriela Aniela
Bargiel Cecylia Maria
Bauza Bronisława Łucja
Bazan Łucja Helena
Beka Genowefa
Białek Klara Maria
Bieczyńska Antonina
Bieniek Janina
Biernacka Elżbieta
Binek Walentyna Marianna
Biwer Krystyna
Bobińska Zofia Maria
Bodek Janina
Bogaczyńska Zofia Lidia
Bogusławska Jadwiga Maria
Bohatkiewicz Helena Feliksa
Bołsunowska Anna
Borek Krystyna Halina
Borowa Petronela
Borowicz Katarzyna
Borowiec Stefania
Brandys Teresa Barbara
Brodzińska Irena Katarzyna
Bryłka Maria Jadwiga
Brzemińska Stefania
Ceglecka Mirosława Helena
Chabińska Zofia Natalia
Chajrewicz Helena
Chmielewska Krystyna Paulina

Chodoruk Marta Bolesława
Chojnacka Zofia
Chudynka Irena
Chutorańska Maria
Cibor Halina Stanisława
Cudnik Jadwiga
Czekała Stefania
Czerniakowska Eugenia Leokadia
Czyż Leokadia
Czyżowska Alicja Maria
Dańczak Joanna
Dąbrowska Halina Irena
Dąbrowska Irena Agata
Dąbrowska Wacława
Denis Maria Halina
Derbin Jadwiga Genowefa
Dębowska Janina
Dębska Maria Stanisława
Dombrowska Elżbieta Gertruda
Doskocz Krystyna
Drewecka Marianna
Drobiazgiewicz Helena
Drozdowicz Helena
Duczyńska Zofia
Dylewska Urszula
Dżugaj Zofia
Ejsmont Maria Zofia
Emirow Leona
Fiuk Janina Helena
Franczak Genowefa
Fudala Felicja Cecylia Cecylia
Furdyna Adela Kazimiera
Gadomska Teodozja
Garstka Wanda
Gawrylczyk Irena
Gertner Maria
Gieryń Anna



48

Gilginas Helena
Ginda Ludomira Leokadia
Głąbowska Stanisława
Głogowska Wanda Emma
Głybowicz Janina Marianna
Godlewska Julianna
Góralska Stefania
Górecka Stanisława
Grajewska Joanna Krystyna
Gralewska Czesława Władysława
Greber Helena
Grochowska Mieczysława
Grochulska Bolesława
Grudzień Marianna
Hilbert Wanda
Hnat Justyna Halina
Hołyńska Zenobia Zofia
Horanin Helena
Hudeczek Maria Jadwiga
Idzi Maria
Jabłońska Anastazja
Jabłońska Anna
Jackowska Helena
Jagiełło Bronisława
Janiak Halina
Janit Izabela
Jankowiak Regina
Januchowska Włodzimira
Januszkiewicz Irena Maria
Jasiewicz Maria
Jaskulska Irena Marianna
Jaśkiewicz Florentyna Anastazja
Jaśkowiak Marianna
Jędraszewska Anna
Jóźwiak Halina Maria
Juszczyńska Anna Janina
Kabattek Franciszka
Kachniarz Aniela
Kalczyńska Maria
Kaliciak Stanisława

Kałat Zofia
Kałkowska Alfreda
Kamińska Regina
Kapusta Władysława
Kasińska Zofia
Kawałkowska Marianna Janina
Kazek Danuta Olga
Kaźmierczak Zofia Stanisława
Kerger Wanda Urszula
Kęszycka Irena
Kiedrowicz Wanda
Kiszakiewicz Jadwiga Maria
Kocot Janina
Komorkiewicz Irena
Konieczna Irena Janina
Konieczna Janina
Koralewska Barbara Helena
Korcz Czesława
Kowalczyk Maria
Kowalska Irena Kazimiera
Koźlarek Józefa
Kożusznik Anna
Krajczyńska Barbara
Krajewska Irena
Krasnodębska Anna
Kraszewska Maria
Król Halina
Krupa Barbara Danuta
Krych Zenona
Krzemińska Jadwiga
Krzemińska-Świderska Stanisława
Krztań Natalia
Kubacka Janina
Kuberska Bożena Maria
Kubicka Emilia Zofia
Kubisa Alicja
Kudla Irena
Kuffel Maria
Kujawa Kazimiera
Kupiec Jadwiga
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Kur Genowefa
Kurban Krystyna Zofia
Kurcyusz Helena Maria
Kwiatkowska Maria
Lagun Barbara
Lang Cecylia Daniela
Lebelt Maria Izabela
Lech Julia
Lessel Irena
Lewandowska Irena Władysława
Lewanowicz Zdzisława Zofia
Liedtke Jadwiga
Lindner Urszula
Lisowska Stanisława
Litarowicz Halina Aleksandra
Lorenc Irena
Lubicz-Stojanowska Janina Jadwiga
Łeń Hermina Maria
Łopacińska Lotte Anna
Łoś Helena
Łukasiewicz Sabina
Łukasik Maria Cecylia
Łyczywek Krystyna Antonina
Machowicz Tatiana
Maciejewska Władysława
Majewska Teresa Janina
Malewicz Józefa
Malewska Domicela
Marciniszyn Helena
Markiewicz-Markielewicz Janina
Masłowska Krystyna
Matuszak Marianna
Meller Leokadia
Miazga Janina
Michalska Anna
Michałowska Leokadia
Michałowska Zofia
Miernik Stefania Henryka
Mierzwińska Henryka Janina
Miklasz Zofia Irena

Minakow Zofia
Miszczuk Henryka Franciszka
Młynnik Regina
Mospinek Kazimiera
Mostowska Stefania
Motylewska Alfreda
Muraszewska Zofia
Mydłowska Adela Maria
Nadrowska Julianna
Najder Jadwiga
Napieraj Celina
Napierała Helena
Nejman Irena Barbara
Nieczuja-Witkiewicz Wanda Jadwiga
Niedbał Maria
Niemczycka Seklityna
Niewisiewicz Aldona Teresa
Nowak Maria Franciszka
Nowak Teresa
Nowakowska Helena
Okońska Gabriela Maria
Okulska Leokadia
Oleszczak Janina Zofia
Orlik Maria Magdalena
Ostrowska Maria
Ozdoba Włodzimiera
Pachocka Blandyna
Pacholska Halina
Pająk Józefa
Pakulska Irena Wacława
Panek Józefa
Pawlaczyk Marianna
Pawlak Irena
Pawlak Maria Elżbieta
Pawlak Wanda Jadwiga
Pawlicka Emilia Bogusława
Pawłowska Marianna
Pieniak Zofia Halina
Pietkiewicz Maria
Pińska-Glińska Krystyna Wanda
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Piotrowska Krystyna Marianna
Piworowicz Mieczysława Janina
Podborna Salomea
Podsiadły Krystyna Marianna
Popończyk Helena
Prusakowska Maria Helena
Przyborowicz Maria
Przyborowska Eugenia
Ptasińska Stefania
Purtak Kazimiera Elwira
Pyptiuk Maria Aleksandra
Radek Helena
Radomska Janina
Radtke-Łabaziewicz Helena
Rakowska Joanna
Rączkiewicz Adela
Robaczyk Stefania
Rogowska Helena
Rokosz Zofia Helena
Roszak Magdalena
Roszyk Zofia
Rożek Halina
Różańska Magdalena
Rudolf Lidia
Rumatowska Helena
Rybczyńska Stefania
Rzepczyńska Zofia
Sadowska Zofia
Sak Wanda Irena
Schmidt Stefania Helena
Sell Jadwiga Elżbieta
Semiginowska Wanda
Seta Marianna
Sielewska Krystyna
Sielska Marianna
Siemińska Aniela
Skarciszewska Helena
Skibniewska Aurelia
Skipor Stefania
Skłodowska Marianna

Skoczylas Halina
Skoneczna Irena Teresa
Skorupska Jadwiga
Skrabalak Henryka
Skubicha Róża Wanda
Słotarska Zofia
Sługocka Zdzisława
Smogulecka Maksyma
Smolińska Halina
Sobota Krystyna Lubomira
Soińska Krystyna
Sokołowska Irena
Sokół Anna
Soroka Janina Maria
Sowińska Aniela
Sperczyńska Genowefa
Srzedzińska Regina
Stachowiak Irena Janina
Stefan Stefania
Stekiel Bożena Maria
Sternalska Krystyna Julia
Stojanowicz Stefania Maria
Stokowska Maria
Stoller Genowefa
Sudół Janina Helena
Sudra Weronika
Supryn Irena
Sybis Helena
Synowiec Halina
Szafrańska Irena Pelagia
Szajner Olga
Szalaty Alicja
Szałaśna Lidia
Szałek Irena
Szarota Asta
Szczepańska Anna
Szczepańska Genowefa
Szczepańska Urszula
Szczerska Genowefa Łucja
Szelągiewicz Anastazja
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Szmydke Alina Maria
Szpaczyńska Anna
Szpikowska Ludmiła
Szrama Regina Stanisława
Szuba Janina Józefa
Szubryt Teofila
Szulc Maria
Szumin Wanda
Szymańska Anna Teresa
Szymańska Irena Julia
Szynkaruk Aurelia
Światła Apolonia
Świątkowska Adela
Świderska Natalia
Tatarczuk Bolesława
Tkaczyk Regina
Tomasik Helena
Trokowska Stanisława
Troszczyńska Janina
Trynka Stefania Aleksandra
Trzcińska Genowefa
Tylec Maria Daniela
Ułaniak Julianna
Urbanik Aniela
Urbanowicz Krystyna
Urbańska Jadwiga
Ustjanowska Henryka Irena
Walkowiak Janina
Walkowiak Pelagia
Wasielewska Daniela Teresa
Waszczyszak Czesława
Waszkiewicz Maria
Wełnic Jadwiga
Wieczorek Lucyna
Wielosik Nina
Wierzbowicz Maria
Wilamowska Helena
Winiecka Zofia Florentyna
Wiśniewska Teresa Bożena
Wiza Janina

Wlaź Antonina
Wojciechowska Irena
Wojciechowska Janina
Wojnarowska Emilia
Wojtawicka Kazimiera Stanisława
Wolnicka Halina
Wolniewicz Ewa Bolesława
Wolska Julia
Wolska Urszula Helena
Woronowska Franciszka
Wójtowicz Leokadia
Wrońska Janina
Wudkiewicz Ludwika Irena
Wudkiewicz Walentyna Kazimiera
Wyrwiak Maria Aniela
Zachara Filomena
Zając Danuta Jadwiga
Zakrzewska Wanda Stefania
Zalewska Taisja Teresa
Zarychta Zofia
Zatońska Gabryela Blanka
Zatońska Henryka
Zawadzka Adela
Zawadzka Jadwiga
Zbąska Barbara Maria
Zielińska Leokadia
Ziętal Halina
Zimmer Irena
Zimniak Zofia
Zinkiewicz Kazimiera
Żabczyńska Maria Stanisława
Żaluk Zofia
Żuk Bronisława
Żurawska Józefa
Żytkowicz Janina Wiesława
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Poznaj inne bohaterki!

Poszukaj ich historii i dowiedz się, 
jaką rolę odegrały lub odgrywają w historii 

Szczecina. 

Obok wymieniamy tylko niektóre z nich 
– oto nasz subiektywny spis bohaterek bohaterek. 

Taki „z gwiazdką”.
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Anita Agnihotri
Pomotorka kultury Indii w Polsce, właścicielka 

sieci restauracji, była Miss Indii

Stanisława Angel-Engelówna
Aktorka, gwiazda przedwojennego kina, po wojnie 

aktorka szczecińskich teatrów

Anna Augustynowicz
Reżyserka teatralna i telewizyjna, dyrektorka artystyczna 

Teatru Współczesnego w Szczecinie

Maria Boniecka
Pisarka, publicystka, dziennikarka, pedagożka, redaktorka 

naczelna społeczno-kulturalnego tygodnika „Ziemia i Morze”, 
związana z Radiem Szczecin i Radiem Wolna Europa 

Bogna Czałczyńska
Działaczka na rzecz praw kobiet, pełnomocniczka Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza 
ds. kobiet i równego traktowania, pełnomocniczka Kongresu 

Kobiet i koordynatorka ruchu społecznego „Dziewuchy 
dziewuchom”

Irena Dawid-Osina
Mecenaska sztuki, współprowadząca Galerię Kapitańską

Weronika Fibich
Reżyserka akcji teatralnych i performatywnych, artystka 
interdyscyplinarna, twórczyni filmów dokumentalnych 

i projektów artystycznych
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Filipinki
Żeński zespół wokalny, pierwszy polski girslband, w którego 

(ostateczny) skład wchodziły: Zofia Bogdanowicz, Niki 
Ikonomu, Elżbieta Klausz, Krystyna Pawlaczyk, Iwona Racz, 

Anna Sadowa, Krystyna Sadowska

Helena Freino
Urbanistka, architektka, doktorka nauk technicznych, 

aktywistka, członkini Społecznej Straży Ochrony Zieleni

Anna Garlicka
Wicedyrektorka Teatru Lalek „Pleciuga”. Od 1995 

roku związana z Przeglądem Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT jako członkini Komisji Artystycznej 
i rzeczniczka prasowa. W latach 1998-2016 dyrektorka 

KONTRAPUNKTU

Laura Hołowacz
Prezeska i współzałożycielka szczecińskiej firmy 

spedycyjnej CSL, inicjatorka odbudowy budynku 
Starej Rzeźni na Łasztowni oraz powołanego w tym 

miejscu Centrum Kultury Euroregionu

Inga Iwasiów
Profesorka nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, 
krytyczka literacka, poetka i prozaiczka, wykładowczyni

Cecylia Judek
Polonistka, do niedawna bibliotekarka Książnicy Pomorskiej 

im. Stanisława Staszica w Szczecinie, bez niej szczecińskie 
archiwum historii mówionej, w ramach którego odbyto wiele 

rozmów z bohaterkami nie byłoby takie samo
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Danuta Kobylińska-Walas ps. „Żaba”
Pierwsza w Polsce kapitanka żeglugi wielkiej

Ewa Kołodziejek
Profesorka nauk humanistycznych, językoznawczyni, 

wykładowczyni, członkini prezydium Rady Języka Polskiego. 
Szczecinianie znają ją z działalności popularyzującej 

poprawną polszczyznę m.in. na łamach „Kuriera 
Szczecińskiego”

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz 
Dziennikarka, reportażystka, pomysłodawczyni utworzenia 

Centrum Dialogu Przełomy

Maria Kurek 
Działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 

od urodzenia, edukatorka

Justyna Machnik
Szczecińska animatorka kultury, twórczyni wielu inicjatyw 
popularyzujących wiedzę na temat znanych mieszkańców 

i historii miasta 

Elżbieta Marszałek 
Propagatorka kultury, tradycji i obrzędowości morskiej. 
Inicjatorka ekspedycji wodnej pod nazwą Flis Odrzański 

i Dnia Rzeki Odry w Szczecinie

Anna Nowak
Była wiceprezydentka Szczecina, doktorka socjologii
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Eleonora Pełechaty
Przedsiębiorczyni, właścicielka szczecińskiej Pizzerii Piccolo

Bogumiła Polańska
Przedsiębiorczyni, właścicielka szczecińskiego „Pasztecika”

Monika Pyrek
Lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce, zdobywczyni 
wielu medali, prowadzi Fundację Moniki Pyrek propagującą 

aktywny tryb życia i oferującą stypendia dla młodych 
sportowców

Maria Radomska-Tomczuk
Artystka, pedagożka, wykładowczyni, profesorka sztuki. 

Inicjatorka powstania szczecińskiej Wyższej Szkoły 
Użytkowej, współinicjatorka powstania Akademii Sztuki 

w Szczecinie

Wiesława Rycerz
Aktywistka, działaczka na rzecz spraw Północy Szczecina, 

prezeska Stowarzyszenia „Stołczyn po sąsiedzku”

Dorota Serwa
Dyrektorka Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 

w Szczecinie, muzykolożka, menedżerka kultury

Grażyna Szotkowska
Prezeska Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, współtwórczyni i konsultantka strategii 

i polityk mieszkaniowych
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Monika „Pacyfka” Tichy
Przewodnicząca Stowarzyszenia Lambda Szczecin, 

aktywistka, feministka, motocyklistka

Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. „Jachna”
Przedstawicielka patriotycznego pokolenia polskiej młodzieży 

Kresów Wschodnich, nauczycielka, wykładowczyni

Aneta Zelek
Ekonomistka, Rektorka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 

w Szczecinie, doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, 
profesorka ZPSB

Leokadia Zwilnian-Grabowska 
Nestorka szczecińskiego bibliotekarstwa

*w opisach niektórych bohaterek znajdziecie słowa, które 
mogą (ale nie muszą) brzmieć dla Was obco. To tzw. femina-
tywy, czyli rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które utworzono od 
rzeczowników męskich. Często zapominamy, że istnieją, nie 
używamy ich, przez co mogą się wydawać dziwne. Czy język 
wpływa na to jak patrzymy na świat? Czy ma znaczenie, jak 
określimy np. kobietę zarządzającą ekipą na statku: panią kapi-
tan czy kapitanką? Zastanówcie się.
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Bohaterstwo

Często na tych stronach używamy słowa 
bohaterki. Mamy dla Was wyzwanie! 

Zastanówcie się, co tak naprawdę znaczy to słowo. 

Z czym Wam się kojarzy? 

Czym jest dla Was bohaterstwo? 

Czy znacie jakieś bohaterki lub bohaterów 
z Waszego najbliższego otoczenia? 

Czym się wyróżniają? 

Dopiszcie imiona i nazwiska szczecińskich bohaterek, 
jeśli jakieś wpadną Wam do głowy!

*

*

*



59



60



61



62

Specjalne podziękowania dla: 

Anny Biały 
Joanny Gabinowskiej 

Cecylii Judek 
Krzysztofa Kuźnickiego 

Ady Krawczak 
Moniki Lechowicz 
Justyny Machnik 

Barbary Markowskiej
Małgorzaty Narożnej 
Kamili Paradowskiej

Doroty Pundyk
Anny Rutkowskiej

Marii Stafyniak
Pauliny Stok-Stockiej

Moniki Szymanik 
Magdaleny Tyczki 

Tomasza Wieczorka
Marty Wróblewskiej 

oraz wszystkich osób, które przyczyniły się 
do powstania tej publikacji

Dziękujemy też wszystkim kobietom, które zainspirowały materiał, 
który właśnie zakończyłyście lub zakończyliście czytać 

– w tym naszym mamom, ciotkom, babciom, przyjaciółkom. 

Wszystkie jesteście bohaterkami!
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