
Krystyna Dydyńska-Henneberg (ur. 1904 w Warszawie)
Projektantka, z zamiłowania kierowczyni rajdowa, członkini Spółdzielni Artystów „Ład”.

Swoją edukację artystyczną rozpoczęła w Szkole Sztuk Zdobniczych, którą ukończyła w
1926 roku. Dwa lata później, w 1928 roku, została przyjęta do Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie
uczyła się między innymi w pracowni Karola Tichego. Po studiach, jako członkini Spółdzielni
Artystów „Ład”, zajęła się projektowaniem przedmiotów użytkowych. Oprócz tego chętnie
ścigała się w rajdach samochodowych. Jej pierwszym rajdem był VII Rajd Pań Automobilklu-bu
Polski w 1937 roku. To właśnie podczas niego udzieliła krótkiego wywiadu, z którego cytat
posłużył nam za tytuł wystawy.

W czasie wojny wyjechała wraz ze swoim mężem Zdzisławem Hennebergiem do Wielkiej
Brytanii. W 1943 roku w Londynie została wydana książka Druk ręczny na tkaninach, której była
autorką wraz z Elżbietą Horodyńską. W Anglii pozostała do śmierci – zmarła w Southampton w
1996 roku, w wieku 92 lat.

Krystyna Dydyńska-Henneberg (born in 1904, Warsaw)
Designer, rally driver, member of the Ład Artists
Cooperative.

She began her artistic education at the School of Decorative Arts, from which she
graduated in 1926. In 1928 she enrolled at the School of Fine Arts in Warsaw, where she
studied under Karol Tichy, among others. After graduating, she became a member of the Ład
cooperative and took up design of everyday objects.

Apart from design, she enjoyed driving. Her first rally was the 7th Women’s Rally of the
Automobile Club of Poland in 1937. During that event she gave a short interview in which she
mentioned her fondness for “cars, liquor and sailors.” During the war, she left for Britain with her
husband, Zdzisław Henneberg. There, in 1943, she published (together with Elżbieta
Horodyńska) a book called Handprint on Textiles.

She stayed in Britain until the end of her days. She died in 1996 in Southampton at the
age of 92.


