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Helena Agnieszka Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku w Krakowie. W 1998 roku rozpoczęła
edukację w Szkole Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.
Tam też uczęszczała do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, ale tylko przez rok, gdyż po
pierwszej klasie liceum wyjechała na dwuletnie stypendium do Wielkiej Brytanii – do
Leweston School w Sherborne.
Szkołę średnią ukończyła w 2009 roku i w październiku rozpoczęła studia na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach na kierunku inżynieria i technologia chemiczna, prowadzonym w języku
angielskim. Po obronieniu dyplomu magistra inżyniera w 2014 roku rozpoczęła pracę
w zupełnie innej branży – jako stewardesa w liniach lotniczych.
Będąc już na studiach, rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Gliwicach, w
klasie śpiewu solowego mgr Joanny Wojnowskiej. Ponadto należała do Chóru Duszpasterstwa
Akademickiego w Gliwicach.
W 2012 roku znalazła swoje miejsce w Wolontariacie Misyjnym „Salvator” (WMS),
działającym przy zgromadzeniu zakonnym salwatorianów. Była liderem WMS śląskiego
regionu. Z ramienia wolontariatu dwukrotnie wyjechała na Węgry i do Rumunii. W 2013 roku
pojechała na misję do Zambii, gdzie przez dwa miesiące pracowała z dziećmi ulicy.
8 stycznia 2017 roku rozpoczęła służbę na placówce misyjnej sióstr służebniczek dębickich
w Cochabambie w Boliwii. 24 stycznia, nad ranem polskiego czasu, miał miejsce napad na
ochronkę dla dzieci, w której Helena przebywała wraz z drugą wolontariuszką Anitą Szuwald.
Podczas zdarzenia napastnik ugodził Helenę nożem, która, pomimo prób ratowania życia,
zmarła.
Helena miała rozległe zainteresowania i talenty, pokaźne grono przyjaciół i niezliczone grono
znajomych. Dla wielu ludzi pozostanie wzorem postępowania, inspiracją do czynienia dobra
i całkowitego zawierzenia Bogu.
Helena miała wiele marzeń i celów, chciała poświęcić swoje życie innym. Aktywnie spędzała
czas, chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i tańcząc. Określała siebie jako osobę, która nie
może „usiedzieć w miejscu”, więc angażowała się w Caritas, zarządzała Stowarzyszeniem
Studentów Katolickich Uniwersytetu Gliwic, organizowała akcje charytatywne i kulturalne
oraz była liderem ŚDM w Libiążu.
Po śmierci Heleny powstała Fundacja im. Heleny Kmieć, założona przy współpracy Polskiej
Prowincji Salwatorianów, rodziny oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną
kontynuować jej dzieło poprzez wsparcie materialne i modlitewne placówek zajmujących się
dziećmi i młodzieżą w krajach misyjnych.
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