
Wiktoria Goryńska (ur. 1902 w Wiedniu)
Graficzka, członkini Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt”, jedna z pierwszych kobiet
w Polsce uprawiających szermierkę.

Wczesne lata życia spędziła w Londynie, gdzie ukończyła pierwszy etap edukacji.
Niedłu-go potem wróciła z rodzicami do Wiednia. W 1918 roku cała rodzina przeniosła się do
Warszawy, gdzie Wiktoria w 1923 roku rozpoczęła naukę w Szkole Sztuk Pięknych. Uczyła się
grafiki w pra-cowni Władysława Skoczylasa, a także malarstwa u Tadeusza Pruszkowskiego.

Wiktoria Goryńska wyniosła z lat młodzieńczych płynną znajomość języka angielskiego i
niemieckiego. W dorosłym życiu umożliwiło jej to pisanie artykułów o sztuce polskiej do
zagra-nicznych gazet i wydawnictw. Należała do Związku Polskich Artystów Grafików.
Intensywnie promowała twórczość rodzimych grafików i graficzek w kraju i za granicą –
prowadziła w Pol-skim Radiu audycje dla amerykańskiej Polonii. W 1931 roku w warszawskiej
Zachęcie odbyła się indywidualna wystawa artystki. Tworzyła ilustracje do książek i ekslibrisy.
Ważne miejsce w jej twórczości zajmowały wątki sportowe. Jako jedna z pierwszych Polek
praktykowała szermierkę, którą popularyzowała i komentowała, publikując artykuły poświęcone
fechtunkowi.

Po wybuchu wojny porzuciła praktykę artystyczną i zaczęła działać jako łączniczka pod
pseudonimem „Leti”. Od 1943 roku należała do redakcji Biuletynu Informacyjnego, pracując w
Oddziale VI Biura Informacji i Propagandy. Zginęła w 1945 roku, w obozie koncentracyjnym w
Ravensbrück, w wieku 43 lat.

Wiktoria Goryńska (born in 1902, Vienna)
Graphic artist, member of the Ryt Association of Polish Graphic Artists, and one of the first
women fencers in Poland.

Goryńska spent her early years in London, where she gained her initial education. The
family moved back to Vienna soon after, and in 1918 settled in Warsaw. She began studying at
the School of Fine Arts in Warsaw in 1923. She studied graphics under Władysław Skoczylas
and painting under Tadeusz Pruszkowski.

Her family’s nomadic lifestyle resulted from her parents’ work as press correspondents.
As a result of their travels, Goryńska was fluent in English and German. In her adult life this
allowed her to write articles about Polish art for many foreign papers.

She was also a member of the Association of Polish Graphic Artists and actively
promoted Polish graphic artists, in Poland and abroad. She hosted a broadcast on Polish Radio
for the Polish community in America.

She had a solo exhibition at Zachęta National Gallery in 1931. Wiktoria was famous for
her animal depictions and sports graphics. She also created book illustrations and ex libris
plates. One of the major themes in her work was sports. She was one of the first women fencers
in Poland and was devoted to sharing her passion. She wrote a newspaper column devoted
solely to swordplay.

During the war she abandoned her artistic practice and worked as a liaison officer under
the pseudonym “Leti.” She was a member of the underground weekly Biuletyn Informacyjny
starting in 1943. She died in 1945 at the Ravensbrück concentration camp at the age of 43.


