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Wrocław jeszcze dymił po ledwo ugaszonych pożarach, gdy w maju 1945 r. 
przyjechała do niego Janina Tuszkiewiczowa, lwowianka. Miała za sobą ciężkie 
doświadczenia wojenne. Utrata męża, udział w powstaniu warszawskim, długa 
rozłąka z ukochaną córeczką… Po wojnie postanowiła pojechać w nieznane. 
Wychowując samotnie córkę, poświęciła się w pełni pracy organizacyjnej na 
powstających wrocławskich uczelniach, organizując przy tym tymczasowy 
hotel i stołówkę dla pionierów wrocławskiej nauki. W przededniu Dnia Matki 

przypominamy jej sylwetkę.

25 MAJA 
Matka-Polka i pionierka 
– Janina Tuszkiewiczowa

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Męża Janiny – lekarza i wykładowcę Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 

we Lwowie – Niemcy zamordowali w 1943 r.  

Ona sama zaangażowana była w prace kon- 

spiracyjne i w szeregach Armii Krajowej 

walczyła w powstaniu warszawskim, podczas 

gdy jej niespełna 10-letnia wówczas córka 

Krysia była pod opieką zakonnic w jednym 

z lwowskich klasztorów. Bardziej tęskniła 

za córką, niż obawiała się o swoje życie. Po 

upadku powstania trafiła do Częstochowy,  

a po córkę do Lwowa mogła pojechać dopiero 

pod koniec wojny. Wtedy Lwów widziała po 

raz ostatni. Ten Lwów, w którym ukończyła 

słynne gimnazjum im. Królowej Jadwigi, a po- 

tem studia historyczne na Uniwersytecie 

Jana Kazimierza. Mieszkała w nim od 1917 r.,  

a urodziła się 10 czerwca 1904 r. w Rohatynie.

Na początku kwietnia 1945 r. wraz z pierwszym 

transportem ewakuacyjnym pracowników 

naukowych lwowskich uczelni trafiła razem  

z małą Krysią do Krakowa. Tutaj usłyszała, że 

były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, 

prof. Stanisław Kulczyński, organizuje grupę, 

której zadaniem będzie objęcie placówek 

naukowych i kulturalnych w polskim – lada 

dzień – Wrocławiu. Zdecydowała, że właśnie 

tam pojedzie i 28 maja wraz z innymi członkami 

Grupy Naukowo-Kulturalnej wyruszyła do 

Wrocławia. „Wysiadając z autobusu, spotkałam 
znajomego. Ten, widząc mnie, zawołał: »Co, 
pani tutaj? Niech pani wsiada w autobus i wraca 
z powrotem do Krakowa. Pani nie ma pojęcia, 
co tu się dzieje«. Rzeczywiście, działy się rzeczy 

Janina Tuszkiewiczowa, fot. ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl
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Spotkanie towarzyskie pierwszej Grupy Naukowo-Kulturalnej w 10. rocznicę jej przybycia do Wrocławia, 10 maja 1955 r.  
Janina Tuszkiewiczowa siedzi obok ks. Kazimierza Lagosza oraz prof. Edwarda Zubika,  

fot. K. Budzińska-Gregorowa / zbiory Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl

przedziwne”. Przez moment zastanawiała się,  

co zrobić. Serce matki było rozdarte, bo przy-

jechała sama – Krysia została w Krakowie. 

Zdecydowała jednak, że zostanie, zorganizuje 

dla siebie i Krysi lokum, a potem ją sprowadzi 

tu zaczną nowe życie. 

Z Krakowa Krysię przywiozła w czerwcu. 

Początkowo zatrzymały się na Karłowicach,  

w willowej dzielnicy miasta, w której mieszkali 

pracownicy grupy Kulczyńskiego. Po paru 

dniach przeniosły się do klinik, które były pod 

opieką uzbrojonej straży. „W klinikach miesz-
kało wielu przyszłych pracowników naukowych 
Wydziału Lekarskiego. Kliniki tworzyły bardzo 
duży zamknięty kompleks […]. Przez długi czas 
poruszałam się tylko w obrębie tego obszaru. 
Nawet w tzw. odprawach z rektorem Kulczyńskim 
(przy ob. ul. Szajnochy) nie mogłam brać udziału. 
Na te odprawy jeździli kierownicy poszczególnych 

prac grupami, na rowerach. Ja nigdy na rowerze 
nie jeździłam, a wyprawa w pojedynkę z klinik do 
centrum miasta ze względu na bezpieczeństwo  
w ogóle nie była praktykowana”.

Nie mogąc wyjść poza teren klinik, Tuszkie-

wiczowa postanowiła zająć się wyżywieniem 

mieszkającej na klinikach ponad 20-osobowej 

grupy pionierów. Po latach wspominała: 

„Postanowiłam uruchomić kuchnię. Nie było to  
łatwym zadaniem, brakowało bowiem podsta-
wowych środków żywności. Sytuację częściowo 
ratowały resztki zapasów znalezionych w bun-
krach klinicznych, wśród nich beczki z solonym 
mięsem. Niestety mięso to, wprawdzie solone, 
jednak przez długi czas oblężenia przechowywane, 
mocno już »pachniało«. Postanowiłam je uwędzić  
i przy pomocy zatrudnionych Niemców zbudo-
wałam na podwórzu wędzarnię. Żywiliśmy się 
tym mięsem dość długo i nikt się na szczęście 
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Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

po nim nie rozchorował. Trawienie ułatwiało 
wino czerwone przywiezione z triumfem przez  
dra Tadeusza Nowakowskiego, który znając 
Wrocław sprzed wojny, podjął się niebezpiecznego 
zadania poszukiwania żywności w piwnicach 
zniszczonych kamienic, gdzie mieściły się duże 
restauracje”.

Z każdym dniem we Wrocławiu przybywało 

osadników. Dla członków Grupy Naukowo-

-Kulturalnej utworzono pokoje gościnne  

w budynku dawnej prywatnej kliniki miesz-

czącej się przy ob. ul. Pasteura 10. Hotel 

„Mirus” w 1945 r. stał się pierwszym 

mieszkaniem dla wielu spośród pracowników 

polskiej nauki, którzy zdecydowali się na 

przyjazd do Wrocławia. „»Mirus« szybko stał 
się prawdziwym domem. Byliśmy jakby wielką 
rodziną, którą łączył wspólny cel: zbudowania we 
Wrocławiu silnego polskiego ośrodka kulturalnego 
i naukowego” – wspominała Tuszkiewiczowa, 

której zadaniem, jako kierowniczki tego 

„hotelu” było jego urządzenie oraz wyżywienie 

mieszkańców. „Dokładałam wszelkich starań, 
aby przybywających otoczyć pełną życzliwości 
atmosferą, której tak bardzo brakowało wszyst-
kim w tym obcym i wrogim otoczeniu. Pobyt  
w »Mirusie« wszyscy wspominają serdecznie  
i z wielkim sentymentem” – pisała po latach. 

Mieszkanie w „Mirusie” było tylko etapem 

przejściowym. Uczelnia zaczęła przydzielać 

swoim pracownikom mieszkania, a wraz z nimi 

– nowe obowiązki. Janinie Tuszkiewiczowej 

przypadło w udziale zorganizowanie i pro-

wadzenie sekretariatu rektora oraz senatu 

Uniwersytetu i Politechniki, co w tych trudnych 

czasach wymagało niezwykłej energii, sprytu 

i zręczności. Rektorat początkowo mieścił się 

przy ul. Szajnochy, a dopiero później został 

przeniesiony do częściowo odbudowanego 

głównego gmachu uczelni. Tuszkiewiczowa 

była prawą ręką rektora Kulczyńskiego. 

Doskonale znała trzy języki obce: niemiecki, 

angielski i francuski. Sekretarzowała też 

następnym rektorom Uniwersytetu, a później 

pracowała w Ogrodzie Botanicznym.

Była powszechnie szanowana i lubiana. Jej dom 

przy ul. Banacha, gdzie mieszkała razem z córką 

Krysią, był miejscem spotkań wrocławskich 

uczonych. Oprócz pracy na uczelni udzielała się 

także społecznie: była w grupie założycielskiej 

Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, 

została uhonorowana odznaką „Rodła” przy- 

znawaną osobom, które zasłużyły się przy 

krzewieniu polskości na tzw. Ziemiach Odzy-

skanych. Zmarła w 1987 r. w wieku 83 lat  

i spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy 

ul. Bujwida, obok tych, z którymi wspólnie 

organizowała życie naukowe w powojennym 

Wrocławiu.

Janina Tuszkiewiczowa jest pochowana na cmentarzu św. Wawrzyńca  
we wspólnym grobie wraz z córką Krystyną, a także przyjaciółmi:  

prof. Edwinem Płażkiem oraz prof. Zofią Skrowaczewską,  
fot. Kamilla Jasińska 


