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O MOIM DZIADKU MARIANIE KWIATKOWSKIM 
Fragment pamiętnika 

Ojciec mojej matki, Marian Kwiatkowski (to ze względu na niego mam na dru-
gie imię Marian), był przez 30 lat (od 1883 do 1913 r.) inżynierem powiatowym 
w Limanowej1, niewielkim mieście położonym w Małopolsce, a ściślej biorąc 
w ówczesnej Galicji Zachodniej, na terenie Beskidu W y s p o w e g o , pomiędzy górami: 
Łopieniem (941 m n.p.m.), Mogielnicą (1170 m n.p.m.) i Jaworzem (921 m n.p.m.). 
W osiemdziesiątych latach XIX w., gdy mój dziadek rozpoczynał tam pracę, Li-
manowa liczyła 187 domów, w tym 3 murowane, i 1408 mieszkańców, w tym 
398 izraelitów. Wśród mieszkańców było 27 rzemieślników, głównie szewców, 
produkujących grube buty dla chłopów, 31 sklepikarzy i 8 szynkarzy2, była tu 
szkoła powszechna czteroklasowa, a później - od 1893 r. - pięcioklasowa. 
W późniejszym czasie, mieszczącym się jednak w limanowskim okresie życia 
i działalności mojego dziadka, było tu 15 latarń i 3 policjantów, ale nie było żad-
nych bruków, istniała natomiast, założona w 1874 r, straż pożarna, licząca 40 stra-
żaków, 3 sikawki i orkiestrę, mimo że - jak stwierdzono w 1902 r. - limanowia-
nie nie byli zbyt muzykalni3. 

Właśnie w czasie pracy mojego dziadka w tej miejscowości, wybitny ekono-
mista, pionier przemysłu naftowego w Galicji, poseł do parlamentu wiedeńskie-
go, Stanisław Prus Szczepanowski (1846-1900) wydał w 1888 r. swą słynną 
książkę Nędza Galicji w cyfrach, w której odmalował ogromne zacofanie tego 
kraju4. Nota bene egzemplarz tej książki znalazłem w spuściźnie po moim 
dziadku, podobnie jak egzemplarz innej pracy związanej z tym czasem i tym re-
gionem. Autorem tej drugiej pracy był młody wówczas uczony chłopskiego 
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pochodzenia, twórca polskiej historii gospodarczej jako oddzielnej dyscypliny 
naukowej, Franciszek Bujak (1875-1953)5. Wcześniejszą jego pracą z tego za-
kresu była wydana w 1901 r. monografia jego rodzinnej wsi Maszkienice6, po-
łożonej również w Zachodniej Galicji, w pobliżu miasta Brzesko. Zaraz po jej 
napisaniu Bujak zajął się odległym od Maszkienic o 40 km miastem Limanową, 
której obszerna monografia jego autorstwa ukazała się już w następnym, 1902 r.7 

Zbierając do niej materiały Bujak przebywał w Limanowej, gdzie spotykał się 
z moim dziadkiem, a później ofiarował mu egzemplarz swej książki. 

Profesora Bujaka poznałem po wojnie, będąc w latach 1945-1948 asysten-
tem w kierowanym przez profesora Ludwika Piotrowicza (1886-1957)8 Semi-
narium Historii Starożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyposażonym - dzię-
ki zapobiegliwości profesora - w pięknie skompletowaną bibliotekę. Profesor 
Bujak pojawił się pewnego dnia w Seminarium podczas mojego dyżuru. Miał 
już wtedy ponad siedemdziesiąt lat i zwracającą uwagę pokaźną brodę. W tym 
czasie - w związku z badaniami nad początkami państwa polskiego, a nawet 
szerzej, państw słowiańskich - odżyło zainteresowanie starożytnym, wzmianko-
wanym przez Herodota, ludem Neurów, identyfikowanych ze Słowianami. Wy-
powiadali się na ten temat zarówno historycy: Henryk Łowmiański (1898-1984) 
i Kazimierz Tymieniecki (1887-1968), jak językoznawca Tadeusz Lehr-Spła-
wiński (1891-1965). Zainteresował się Neurami również profesor Bujak, który 
przybył do naszego Seminarium, żeby skorzystać z zasobów jego biblioteki. Nie 
omieszkał przy tym zapytać, czy mogę mu podać najnowsze pozycje bibliogra-
ficzne dotyczące Neurów. Temat ten nie był dla mnie obcy, ponieważ właśnie 
niedawno umieściłem Neurów na rysowanej przeze mnie mapie ptolemeuszowej 
Sarmacji, przeznaczonej do publikacji mojego rówieśnika i kolegi seminaryjne-
go, późniejszego profesora Mariana Plezi (1917-1997)9, zatytułowanej Najstar-
sze świadectwa o Słowianach10. 

Wracając jednak - po tej dygresji - do spraw mojego dziadka i jego rodziny, 
trzeba stwierdzić, iż w tak niewielkiej miejscowości, jak Limanowa, było sprawą 
oczywistą, że żyjący tu stale nieliczni przedstawiciele inteligencji, do której z na-
tury rzeczy należał inżynier powiatowy Marian Kwiatkowski, znali się i utrzymy-
wali ze sobą stosunki towarzyskie. Do grona tego zaliczali się również przedsta-
wiciele inteligencji polskiej, przebywający w Limanowej okresowo. 

Ponieważ urodziłem się w 1917 г., w cztery lata po śmierci dziadka Maria-
na, wiadomości o nim czerpałem głównie z opowiadań wdowy po Marianie, 
mieszkającej z nami, odkąd siebie pamiętam, babci Marylki, o której będzie 
jeszcze wiele razy mowa. Wynikało z nich, że Kwiatkowskich łączyły bliskie 
stosunki z rodziną Becków. Józef Beck senior (1867-1931)11, ojciec późniejszego 
pułkownika i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka juniora (1894-1944), 
urodził się w 1867 r, w Białej Podlaskiej, ukończył prawo na Uniwersytecie 
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Warszawskim, ponieważ jednak był jednym z założycieli powstałego w 1889 г., 
z połączenia nielegalnych kół studenckich z kołami robotniczymi, Związku Ro-
botników Polskich, został podczas aresztowań z lat 1891-1892 uwięziony, a na-
stępnie skazany na przymusowy pobyt w Rydze. Ponieważ zaś żona jego, Bro-
nisława, pochodziła z unickiej rodziny z Chełmszczyzny, jej i ich dzieciom 
groziło przymusowe przejście na prawosławie. Wobec tego Beckowie przedo-
stali się nielegalnie do Galicji i tu Józef Beck senior został w 1899 r. sekretarzem 
rady powiatowej w Limanowej. Na tym stanowisku rozwinął żywą działalność. 
Już w 1900 r. dzięki jego staraniom powstało w Limanowej koło Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, później był kierownikiem kursów dla analfabetów, założycie-
lem zakładu dla sierot i wypożyczalni książek oraz dyrektorem Towarzystwa 
Zaliczkowego, a w ostatnich latach przed pierwszą wojną światową - współor-
ganizatorem Polskich Drużyn Strzeleckich. Wyrazem bliskich stosunków moich 
dziadków z Beckami było między innymi to, że moja matka uczyła w Limano-
wej gry na fortepianie ich syna, młodszego od niej o pięć lat Józia. Zachowała 
się też w moim posiadaniu ładna, zakopiańska pocztówka, na której Zofia i He-
lena Beckówny i ich brat Józef przesyłają Marianostwu Kwiatkowskim do Li-
manowej pozdrowienia z wycieczki w Tatry. 

Drugą - obok pani Beckowej - osobą, z którą łączyły moją babcię bliskie sto-
sunki, była „pani Baudouinowa", Romualda (1857-1935)12, żona światowej sła-
wy językoznawcy Jana Baudouina de Courtenay (1845-1929)13, który był w la-
tach 1893-1900 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później przeniósł 
się na uniwersytet petersburski. Jego żona, Romualda z Bagnickich, po ukończeniu 
studiów historycznych na założonych w Petersburgu przez profesora Bestużewa 
Riumina (18294897) „Kursach Bestużewskich" i napisaniu w 1882 r. rozprawy 
kandydackiej o Litwie w czasach Witolda, przebywała w latach 1893-1900 wraz 
z mężem w Krakowie, pracując w założonym w 1891 r. z inicjatywy Adama As-
nyka Towarzystwie Szkoły Ludowej. Z tym właśnie wiązał się jej pobyt w Lima-
nowej, gdzie miejscowa inteligencja, przy współudziale mojego dziadka, a przede 
wszystkim Józefa Becka seniora, doprowadziła do założenia koła TSL. W tym 
czasie bywała w Limanowej również córka Baudouinów, często wspominana 
przez moją matkę Cezaria (1885-1967)14, która później wyszła za mąż za profe-
sora historii prawa Stefana Ehrenkreutza (1880-1945)15, następnie sama została 
profesorem etnografii, najpierw w Wilnie (1927-1935), a później w Warszawie 
(1935-1939), a wreszcie była w latach 1959-1967 rektorem Polskiego Uniwer-
sytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. 

Siedmioletni pobyt Romualdy Baudouinowej w Krakowie zaowocował 
również założeniem w tym mieście żeńskiego gimnazjum klasycznego, którego 
absolwentki miały prawo studiowania na uniwersytecie. Jedną z nich była później 
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moja matka, która po maturze studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim nau-
ki przyrodnicze. 

Nie tak bliski charakter miała znajomość moich dziadków z rodziną Marsów 
herbu Noga, właścicieli majątku w Starej Wsi16, położonej w najbliższym sąsiedz-
twie Limanowej, natomiast bliższe stosunki łączyły ich z rodziną Sikorów. Pan Si-
kora był dyrektorem szkoły powszechnej, czyli - jak wówczas mówiono - ludo-
wej, do której chodziła moja matka i jej rodzeństwo oraz - między innymi - liczni 
przedstawiciele nader rozrodzonej limanowskiej rodziny Kiełbasów, skąd wzięło 
się często przez dyrektora powtarzane powiedzenie: „w każdej klasie po kiełba-
sie". Żona dyrektora, pani Sikorowa (zawsze tak nazywana, nigdy Sikorzyna), 
którą - dzięki jej długowieczności - miałem przyjemność poznać, była w tejże 
szkole nauczycielką. Znałem również ich dwie córki, Ankę i Zosię Sikorzanki (za-
wsze tak nazywane, nigdy Sikorówny), obie również nauczycielki. 

Dziadek Kwiatkowski w czasie swej długoletniej pracy w Limanowej bory-
kał się stale z trudnościami ekonomicznymi. Było to borykanie się podwójne. 
Z jednej strony walczył z brakiem środków na prowadzenie racjonalnej gospo-
darki w powierzonym mu pod względem inżynieryjnego zabezpieczenia powie-
cie, obejmującym 944 km2 terenu górskiego, w którym coroczne wylewy Dunaj-
ca, Łososiny i ich dopływów17 niszczyły mosty, drogi i niżej położone sadyby. 
Ukończywszy swego czasu studia na politechnice w Monachium, doskonale 
wiedział co powinien zrobić, jak uregulować bieg górskich strumieni i jak za-
bezpieczyć drogi, ani jednak lokalny samorząd, ani centralne władze galicyjskie 
we Lwowie, czy tym bardziej austro-węgierskie w Wiedniu nie dostarczały mu 
potrzebnych na ten cel funduszy. Robił więc co się dało, obmyślał i wprowadzał 
w czyn różne proste i tanie metody. Szczególną opieką otaczał liczącą 22 kilo-
metry drogę z Limanowej do Nowego Sącza przez Kaninę-Wysokie-Biczyce. 
Biegła ona działem wód, była więc zabezpieczona przed corocznymi powodzi-
ami18. Wybudował także wiele lokalnych dróg, mostów i jazów na górskich po-
tokach. Z drugiej strony obarczony dość liczną rodziną (trzech synów i trzy cór-
ki, nie licząc dziecka, które zmarło w niemowlęctwie) borykał się z własnymi 
trudnościami finansowymi. Podobno stanowisko inżyniera powiatowego dawa-
ło możliwość poprawienia sobie bytu dzięki jakimś łapówkom, branie ich było 
jednak tak sprzeczne z przekonaniami mojego dziadka, że w rezultacie rodzina 
żyła na skraju ubóstwa. Dowodem tego było między innymi jej mieszkanie 
w Limanowej. Był to dom, leżący według miejscowego określenia „w dołku u ha-
dukata", czyli budynek należący do miejscowego adwokata, położony w za-
głębieniu terenu, do którego spływała woda z biegnącej wyżej drogi. Widziałem 
ten dom odwiedziwszy Limanowę w 1938 roku. Czy dziś istnieje - nie wiem. 

Mój dziadek Marian Kwiatkowski miał - zanim dotarł do miejsca swego 
przeznaczenia, którym była Limanowa - interesujące przeżycia. Ich początek 
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robi wrażenie fragmentu filmu o dzikim zachodzie. Dziadek urodził się w 1853 г., 
jako syn Fabiana Kwiatkowskiego herbu Nowina, leśniczego we wsi Łuka, leżącej 
gdzieś na Ukrainie19. Fabian, który oprócz swego głównego zajęcia, a może w jego 
ramach, hodował woły, popędził je w 1856 r. na sprzedaż, a gdy powrócił z pie-
niędzmi do leśniczówki, został wraz z żoną i dziećmi zamordowany przez gra-
sującą w pobliżu, dobrze widać zorientowaną, bandę złoczyńców. Ocalał tylko 
trzyletni Marian, który był w tym czasie u krewnych. Sierotą zaopiekowali się le-
karz Stanisław Gałecki i jego żona Wiktoria z Maszewskich. Gdy zaś opiekun zo-
stał za udział w powstaniu styczniowym zesłany w 1863 r. na Sybir, Marian 
Kwiatkowski mając dziesięć lat powędrował wraz z nim i jego żoną aż do Usola 
(dziś Usolje Sibirskoje)20 nad wypływającą z jeziora Bajkał Angarą, a następnie 
do pobliskiego Irkucka. Tu urodził się Gałeckim w 1868 r. syn Tadeusz. 

Jak już wspomniałem, nie znałem swego dziadka, bo zmarł przed moim uro-
dzeniem, natomiast wiele godzin spędziłem na słuchaniu opowiadań Tadeusza 
Gałeckiego (1868-1941)21, który służył od 1886 r. w armii carskiej, brał udział 
w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904—1905 roku, a następnie w pierwszej wojnie 
światowej na froncie austriackim, gdzie dosłużył się w 1916 r. stopnia pułkowni-
ka i stanowiska dowódcy pułku piechoty. W okresie rewolucji, w latach 
"1917-1918, organizował oddziały polskie na Ukrainie, a następnie aresztowany 
przez bolszewików, zdołał uwolnić się i przedrzeć do Polski, gdzie wstąpił w li-
stopadzie 1918 r. do wojska i w latach 1919-1920 brał udział w wojnie polsko-
radzieckiej, a w roku 1923 został przeniesiony w stan spoczynku jako generał 
brygady ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku. 

Mieszkał nadal w Bydgoszczy, gdzie ostatnio dowodził dywizją piechoty. 
Przyjeżdżał stamtąd nieraz do nas podczas wakacji, które spędzaliśmy przez 
wiele lat w Sieniawie22 u źródeł Raby, a później w Ujsołach23 u źródeł Soły. Był 
to człowiek średniego wzrostu i średniej tuszy, bardzo lubiący opowiadać swo-
je - zresztą ze wszech miar interesujące - dzieje. Ponieważ jednak były to wa-
kacje, kiedy wszyscy starali się być w lesie, nad wodą, lub później - w Ujsołach 
- na korcie tenisowym, wyznaczaliśmy kilkugodzinne dyżury dla słuchania nie 
kończących się opowiadań dziadowuja, bo taki oficjalny tytuł został przyznany 
generałowi Gałeckiemu w naszej rodzinie. 

Muszę przyznać, że odbywając taki dyżur, z zainteresowaniem słuchałem jego 
opowieści, zaczynających się zwykle od opisu samotnej podróży osiemnastolet-
niego Tadeusza z Irkucka do Europy. Na samym jej początku, płynąc statkiem 
po Angarze, został okradziony, mimo to jednak zdołał po długiej i pełnej przygód 
drodze dotrzeć do celu i wstąpić w 1886 roku do Szkoły Junkrów w Czugujewie 
koło Charkowa. Szkołę tę ukończył w 1889 r. Był to obmyślony przez jego ro-
dziców jedyny sposób wydobycia go z zapadłego kąta świata, jakim była wschodnia 
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Syberia i wysłania do Europy, w pobliże Polski, do której w końcu dotarł i w któ-
rej otrzymał szlify generalskie. 

W opowiadaniach dziadowuja istniał również wątek liryczny, przy którym 
zawsze się wzruszał. Chodziło o to, że w czasie jednej z dyslokacji wojsk car-
skich z głębi Rosji ku granicy zachodniej, pułk, w którym służył, miał dotrzeć 
do Grodna, ponieważ zaś był to pułk pieszy, przemarsz trwał kilka tygodni. Pod-
czas ostatniego noclegu dziadowujowi, który oczywiście nigdy przedtem w Grod-
nie nie był, przyśnił się rynek tego miasta otaczające go domy i na balkonie jed-
nego z nich wielkiej urody panienka. O dziwo wszystko się sprawdziło, gdy bowiem 
następnego dnia wkraczał do Grodna, ujrzał ten sam rynek, balkon i tę samą pa-
nienkę, która w wyniku jego usilnych starań została wkrótce jego żoną. Była to 
Leonia Kowalewska, matka dwóch jego synów: urodzonego w 1898 r. Tadeusza 
i urodzonego w 1900 r, Jarosława. 

Po tej dygresji, dotyczącej dziadowuja Gałeckiego, z którym spędziłem wie-
le godzin słuchając jego opowieści, powracam do właściwego tematu, którym są 
dzieje mojego dziadka Mariana Kwiatkowskiego. Był on, jak się zorientowałem 
z rozmów z moją matką i jej matką, wspomnianą już babcią Marylką, człowie-
kiem bardzo surowym i małomównym. Niewiele więc danych o jego życiu 
przed studiami na politechnice monachijskiej dotarłoby do nas, gdyby nie to, że 
jeszcze podczas jego pobytu na Syberii i jakiś czas później opiekował się nim 
znany, beatyfikowany w 1983 r. i kanonizowany w 1991 r. Józef Kalinowski 
(1835-1907)24, syn Andrzeja Kalinowskiego i Józefy Połońskiej, wychowany 
przez trzecią żonę Andrzeja, Zofię, córkę mickiewiczowskiej Maryli Weresz-
czakówny i hrabiego Wawrzyńca Puttkamera. Józef był wykształconym w Miko-
łajewskiej Akademii Inżynieryjnej w Petersbuigu inżynierem wojskowym, 
powstańcem 1863 roku, członkiem Rządu Narodowego w Wilnie, zesłanym na 
Syberię, z której wrócił w 1874 roku do Polski, a następnie wstąpił w 1877 roku 
do zakonu karmelitów bosych, w którym pozostawał aż do śmierci jako ojciec 
Rafał od św. Józefa. W bibliotece mojego dziadka, przewiezionej po jego śmier-
ci do Krakowa, a następnie - wraz z babcią Marylką, która mieszkała z moimi ro-
dzicami - do Bielska, znalazłem - obok zbiorowych dzieł trzech wieszczów i in-
nych polskich autorów, m.in. Niemcewicza - także niewielką broszurę25 

traktującą o życiu ojca Rafała Kalinowskiego. Wzmianka o moim dziadku znaj-
duje się w wydanych w 1965 r. Wspomnieniach ojca Rafała26, ale prawdziwą ko-
palnią wiadomości o życiu Mariana Kwiatkowskiego w okresie jego pobytu na 
Syberii, aż do przybycia na studia do Monachium, stały się opublikowane dopie-
ro w latach 1978-1986 listy ojca Rafała Kalinowskiego z lat 1856-190727. Żona 
mojego brata ciotecznego, geologa, profesora w Instytucie Nauk Geologicznych 
PAN w Krakowie, Stanisława Kwiatkowskiego, Ala, zadała sobie niemały trud 
i wypisała z tego ogromnego zbioru listów wszystkie, bardzo liczne (jest ich przeszło 
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60) wzmianki o naszym dziadku. W dalszym ciągu mojego opowiadania korzy-
stam ze zrobionych przez nią, przesłanych mi łaskawie, notatek. 

Wynika z nich, że w chwili urodzenia Tadeusza Gałeckiego w 1868 roku, 
piętnastoletni wówczas Marian Kwiatkowski jest u Gałeckich zajęty różnymi 
posługami, ponieważ „służącego znowu nie mają"28. Już jednak w lutym 1869 r. 
odmienia się jego los, Gałeccy bowiem wyjeżdżają z Irkucka, a Mariana Kwiat-
kowskiego bierze pod swą opiekę inżynier Kalinowski, wspierany finansowo 
przez przebywającego również na zesłaniu hrabiego Romana Bnińskiego 
(1826-1912)29 i jego żonę, Wacławę z Sobańskich. Warto przytoczyć w tej spra-
wie słowa Kalinowskiego, który w liście do poznanej w 1861 r. w Ciechocinku 
warszawskiej działaczki charytatywnej Ludwiki z Drewnowskich Młockiej 
(1825-1904), datowanym z Irkucka 7/19 lutego 1869 r. pisze: 

,jedni moi znajomi [chodzi o Gałeckich, T.M.N.] wyjeżdżają o dwa tysiące 
wiorst stąd nad Lenę, do kopalni złota. Mają przy sobie sierotę, jeszcze z kraju, lat 
piętnastu - żal mi było puszczać biedne dziecię tak daleko, prosiłem o pozwolenie 
zatrzymania go u siebie, na co się zgodzono. Od połowy więc tego miesiąca będę 
już dźwigał na sobie cały ciężar małżeńskiego pożycia, w tym mianowicie 
względzie, że będę miał pod swoją opieką jakby przybranego synka. Nie mogłem 
nie uczynić tego mając na widoku znakomite zdolności dziecka i całe niebezpie-
czeństwo moralne, jakie mu groziło w razie wyjazdu w tak odległe miejsca, gdzie 
żadna pomoc ani dla umysłu, ani dla serca nie mogłaby się znaleźć. - Tego chłop-
ca miałem już na widoku w Usolu, przy pomocy dobrych ludzi (chodzi o Biliń-
skich, T.M.N.) można go było ulokować w tutejszym gimnazjum, gdzie z jego na-
uki i prowadzenia władza jest bardzo zadowolona. Żadnego więc innego kłopotu, 
jak dozór w godzinach wolnych od lekcyj, mieć nie będę. I bez tego zwykle siedzę 
w domu, teraz będziemy siedzieli we dwóch, ot i cała różnica"30. 

Tak więc dzięki opiece Kalinowskiego i Bnińskich Marian uczęszcza w Ir-
kucku do trzeciej klasy będącego na dobrym poziomie rosyjskiego gimnazjum, 
w którym uczy się matematyki, „nauk przyrodniczych" oraz języków: łacińskie-
go, niemieckiego i francuskiego31. Wkrótce jednak Bnińscy wyjeżdżają do To-
bolska nad Irtyszem, w zachodniej Syberii32, a pierwszego marca 1870 roku na 
ich zaproszenie wyrusza z Irkucka do Tobolska Marian, który zdaje tam egza-
min do piątej klasy33, aby od jesieni 1870 r. - pozostając nadal pod opieką Bniń-
skich i utrzymując korespondencję z Kalinowskim - uczęszczać do gimnazjum 
w Żytomierzu34, które kończy w 1874 r. Wtedy właśnie donosi Kalinowskiemu, 
że się zakochał i prosi w związku z tym o radę, na co ten, zawsze głęboko reli-
gijny, odpisuje mu żeby się „wyspowiadał i u spowiednika rady szukał"35. 

Wybranką Mariana była niewątpliwie siedemnastoletnia wówczas, poślubio-
na przez niego znacznie później, córka żytomierskiego lekarza Edwarda Niwiń-
skiego, Maria, czyli wspominana przeze mnie już nieraz babcia Marylka. 
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We wrześniu 1874 roku dochodzi w Krakowie, w mieszkaniu Bnińskich, do 
spotkania - pierwszy raz od czterech lat - Kalinowskiego, który dotarł tu - zwol-
niony na skutek starań rodziny z zesłania - okrężną drogą przez Perm i Smoleńsk, 
z Marianem, uczęszczającym tu do szkoły technicznej i przygotowującym się do 
wyjazdu do Monachium36, gdzie - korzystając nadal z finansowej pomocy Bniń-
skich - studiować będzie, zaczynając od roku akademickiego 1874/75, na po-
litechnice37. We wrześniu 1876 r. Kalinowski odwiedza go w Monachium38. 

Dalsze wiadomości o Marianie Kwiatkowskim, zawarte w listach Kalinow-
skiego, są lakoniczne, ale ważne. Wynika z nich, że Kalinowski wstąpił w 1877 r. 
do zakonu karmelitów bosych w Grazu, gdzie złożył w 1878 r. śluby, że na-
stępnie przebywał w klasztorze karmelitów bosych w Raab (Györ) na Węgrzech, 
a od 1881 r. w klasztorze w Czernej koło Krakowa, a Marian Kwiatkowski, po 
uzyskaniu dyplomu politechniki monachijskiej, pracuje w 1881 r. jako „prywat-
ny inżynier" w kopalni soli w Wieliczce39. W trzynaście lat później, w 1894 г., 
ojciec Rafał przebywa nadal w Czernej koło Krakowa i donosi, że Marian jest 
inżynierem powiatowym w Limanowej, ma pięcioro dzieci i znajduje się w bar-
do trudnym położeniu materialnym40. Ostatnia wiadomość o Marianie Kwiat-
kowskim - podobnej treści - znajduje się w liście datowanym 17 lipca 1906 r. 
z Wadowic, gdzie ojciec Rafał został przeorem klasztoru karmelitów bosych41 

i gdzie w 1907 r. zmarł w wieku 72 lat. 
W sześć lat później, w 1913 roku zakończył życie w Limanowej miejscowy 

inżynier powiatowy, sześćdziesięcioletni Marian Kwiatkowski, mój dziadek. 
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A fragment of a memoir: on my grandfather Marian 
SUMMARY 

The author of this fragment of a memoir, the historian Tadeusz Marian Nowak, presents the ex-
traordinary story of the life of his grandfather on the mother 's side, Marian Kwiatkowski (1853-
1913). Kwiatkowski lived during a period when Poland was deprived of its statehood, and the var-
ious Polish lands were under the rule of, respectively, the Tsar of Russia, the King of Prussia and 
the Emperor of Austria. Professor Nowak was born four years after the death of his grandfather, 
so he did not know him personally, but he reconstructed the early stages of his life story basing on 
family tradition, transmitted by his widowed grandmother, Maria Kwiatkowska, as well as on nu-
merous mentions about his grandfather found in the letters of St. Rafał Kalinowski (1835-1907), 
canonized in 1991, which were published in the years 1978-1986; Kalinowski had been sent into 
exile in Siberia for his participation in the January Uprising of 1863, directed against Tsarist rule 
in Poland. 
Marian's father, Felicjan Kwiatkowski of the Nowina clan, lived in the Russian-held part of Poland 
and worked as a forester in the village of Luka, where he was murdered in 1856, together with his 
wife and two children, by a gang of robbers. The only survivor was the three-year-old Marian, who 
at that time happened to be at the house of the family's friends. The orphan was taken care of by 
relatives, the doctor Stanisław Gałecki and his wife Wiktoria. Seven years later Gałecki took part 
in the January Uprising, and was sent into exile in Siberia after its fall. He was accompanied in 
Siberia by his wife and Marian Kwiatkowski, who was ten years old at that time. 
Both Kalinowski and the Gałeckis were exiled into the village of Usole on the Angara River, and 
then moved to the nearby town of Irkutsk on Lake Baikal. Both during their work in a salt mine, 
and later, when they were released from forced labour, but prevented by law from leaving Eastern 
Siberia, Kalinowski and the Gałeckis had to bear a great deal of material hardship. They were able 
to survive only thanks to financial assistance by another exiled Pole, Count Roman Bninski, whose 
estates were in the Austrian-held part of Poland, which meant that they escaped confiscation and 
brought in regular revenue, which was transferred to Irkutsk. 
In 1869 the Gałeckis left Irkutsk in hope of finding work in a newly opened gold mine on the Lena 
River, while Marian Kwiatkowski, a pupil of a renowned junior grammar school in Irkutsk, was 
entrusted into the exclsusive care of Kalinowski. The Bniński family soon got permission to move 
to Tobolsk, and later on to Żytomierz, which lay in an area that used to belong to the erstwhile 
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Polish state. Marian Kwiatkowski accepted their invitation to join them. In Tobolsk he passed the 
examination into the fifth grade, while in Żytomierz he passed his school-leaving examination (in 
1874) and there he also met his future wife Maria, the daughter of a local physician, Edward 
Niwiński. In 1874 Kwiatkowski went along with the Bnińskis to Cracow (Kraków); the Bnińskis 
also financed his studies at the polytechnic in Munich. It emeiges from the letters by Kalinowski 
(who had returned to Poland from exile in 1874, and later joined the Discalced Carmelites' order), 
that after his graduation from the Munich Polytechnic, Marian Kwiatkowski, with whom 
Kalinowski constantly kept in touch, worked in the salt mine of Wieliczka near Cracow (1881) 
and then as the district engineer in Limanowa, a town in the region of southern Poland then called 
Western Galicia. It was also in Limanowa that Kwiatkowski's five children were born, including 
Wanda, the mother of the author of this fragment of a memoir. 


