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1. Pochodzenie Józefa (Rafała) 
Kalinowskiego 

 
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 
roku w Wilnie. Pochodził ze szlachty podlaskiej 
herbu Kalinowa, skoligaconej z innymi rodami. 
Józef Kalinowski miał dziewięcioro 
rodzeństwa: sześciu braci - Wiktor, Józef, 
Karol, Gabriel, Aleksander, Jerzy i trzy siostry 
- Emilia, Maria, Monika. Matka świętego, 
Józefa Kalinowska, była córką rejenta Józefa 
Połońskiego, właściciela wsi Karolina i Nowik 
znajdujących się w powiecie mińskim.  
 

Ojciec, Andrzej Kalinowski, jako absolwent 
Uniwersytetu Wileńskiego był profesorem 

gimnazjalnym w Wilnie. Przez całe życie zajmował się kształceniem i 
wychowywaniem młodzieży. Bardzo starał się zapewnić wyższe 
wykształcenie wszystkim swoim dzieciom. Skromna pensja nauczyciela 
gimnazjum była jedynym źródłem utrzymania dla jego rodziny, stąd 
Józef w swoim rodzinnym domu był przyzwyczajony do oszczędności1.  
Przodkowie jego rodziny byli właścicielami dwóch wiosek: Kalinowa i 
Kalinówki, leżących w powiecie bielskim ziemi grodzieńskiej.  
 

Matka świętego, zmarła nieoczekiwanie po trzech latach małżeństwa 
niedługo po urodzeniu Józefa. Siostra matki, Wiktoria Połońska, 
zrezygnowała z małżeństwa z Józefem Ignacym Krasickim, by sprawować 
opiekę nad siostrzeńcami. Wyszła za mąż za Andrzeja i w ten sposób stała 
się drugą matką Józefa. Poślubiwszy Andrzeja obdarowała rodzinę w 
najbliższych latach trojgiem własnych dzieci: córką Emilią oraz dwoma 
synami: Karolem i Gabryelem2.  
 

Przyjście na świat jej własnych dzieci nie zmniejszyło miłości do 
siostrzeńców. Kochała wszystkie dzieci, nie robiąc między nimi różnicy. 
Jednak szczęście rodziny nie trwało długo, ponieważ gdy Józef miał 
dziesięć lat umarła także Wiktoria, a opiekę nad dziećmi przejęła 
Klementyna Szaniakowska. Gdy minął dwuletni okres żałoby ojciec ożenił 
się po raz trzeci z Zofią Puttkamer, córką Wawrzyńca Puttkamera i Marii 
Wereszczakówny.  

                                                
1 http://www.karmel.pl/hagiografia/kalinowski/index.php 
2 Tamże. 
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W związku małżeńskim z Zofią w rodzinie przybyło jeszcze czworo dzieci: 
Maria, Aleksander, Monika i Jerzy. Zofia była zaledwie siedem lat starsza 
od Józefa, ale obdarowała miłością macierzyńską zarówno piątkę dzieci 
męża, jak i czwórkę własnych i przekazała im najważniejsze wartości. 
Była bowiem osobą bardzo religijną, codziennie uczestniczyła we mszy 
świętej3.  
 

2. Dzieciństwo i lata nauki 
 

Józef ukończywszy osiem lat, rozpoczął naukę w Instytucie Szlacheckim 
w Wilnie. Szkoła ta stanowiła międzynarodowy ośrodek kształcenia 
synów szlacheckich z Polski, Litwy i Żmudzi. Uczyli się w nim również 
Rosjanie i Niemcy. Była to szkoła rządowa - carska, z określonym 
programem nauczania w wykładowym językiem rosyjskim. Mieściła się w 
budynku dawnego Kolegium Księży Pijarów, gdyż w tym czasie zakony 
zostały skasowane. Piętnastoletni Józef ukończył szkołę z wyróżnieniem, 
odznaczony złotym medalem4.  
 

Ze względu na to, że studia wyższe poza granicami Cesarstwa, również w 
Królestwie Polskim, były dla Polaków niedostępne, postanowiono wysłać 
Józefa na dalszą naukę do Instytutu Agronomicznego w Hory-Horkach w 
województwie mohylewskim. Studenci tego Instytutu wywodzili się z 
wielu grup narodowościowych i warstw społecznych, stąd mieli na 
młodego Józefa różny wpływ. Dla Józefa nauki przyrodnicze nie były 
dziedziną wiedzy, którą byłby zainteresowany, dlatego po dwóch latach 
studiów postanowił przenieść się do Szkoły Dróg i Mostów w 
Petersburgu. Jednak nie został tam przyjęty ze względu na swą 
narodowość, a w uzasadnieniu napisano „z powodu braku miejsc”.  
 

W tej sytuacji postanowił wstąpić równocześnie do rosyjskiego wojska, co 
otworzyło mu drogę do Szkoły Inżynierskiej w Petersburgu. Po dwóch 
latach osiągnął tytuł i stopień inżyniera chorążego i rozpoczął szkolenie 
oficerskie. W wieku 21 lat został podporucznikiem, rok później ukończył 
Akademię i przyjął posadę adiunkta w Mikołajewskiej Szkole 
Inżynierskiej. Wkrótce awansował na porucznika5. 

                                                
3 Tamże. 
4 http://www.kalinowski.malopolska.pl/rafal2.html 
5 Tamże. 
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3. Okres poszukiwań drogi życia  
i kryzysów duchowych  

 
W okresie studiów Józef Kalinowski przeżywał kryzys religijny. 
Zaprzestał przystępować do sakramentów świętych, szczególnie do 
spowiedzi świętej, a we Mszy św. uczestniczył nieregularnie.  
 

Pisał tak w wspomnieniach: Praktyki religijne zaniedbywałem, do 
pobożności jednak wewnętrznej popęd tu i ówdzie mocno, acz 
przechodnio, w duszy się budził. Nie byłem temu głosowi jednak 
wierny6.  
 

Jednakże czytał wiele książek w języku polskim, rosyjskim, angielskim i 
francuskim dotyczącym problematyki religijnej oraz światopoglądowej. 
W Petersburgu prowadził bardzo bogate życie towarzyskie, poszukiwał 
też kandydatki na żonę.  
Młody, dobrze zapowiadający się inżynier, absolwent Akademii w 
Petersburgu, darzył sympatią Celinę Gruszecką, siostrę swej bratowej. 
Jako kandydat na męża nie mający stałych dochodów, podczas 
oświadczyn, spotkał się z jej odmową. Józef bardzo to przeżył i długo nie 
mógł znaleźć sobie miejsca w życiu. Zrażony i cierpiący popadał ze 
skrajności w skrajność: albo uczestniczył w spotkaniach towarzyskich, 
gdzie szukał rozrywki, to znów poszukiwał samotności. Rozrywka szybko 
go nużyła, ukazując bezsensowność i wątpliwość wartości, a samotność 
rozdzierała wewnętrznie, potęgując pustkę duchową.  
Zmęczony atmosferą Petersburga oraz wewnętrznym zmaganiem w 
wypełnieniu pustki i tęsknoty wewnętrznej, w poszukiwaniu swojego 
miejsca i sensu życia  postanowił wyjechać.  
Zatrudnił się przy budowie linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa, gdzie 
pracował przy wytyczaniu trasy na odcinku Kursk-Konop. Właśnie tam 
na odludziu, daleko od cywilizacji i gwaru wielkomiejskiego, zaczął w 
samotności dojrzewać duchowo i swej tęsknocie nadawać inne wymiary. 
W długie zimowe wieczory czytał książki i nad nimi rozmyślał. 
 

Utrzymywał kontakt listowny ze swoją rodziną. W liście do brata Wiktora 
pisał: Przy tych wszystkich niezbyt łaskawych dla mnie warunkach, nie 
powiem, żebym tracił na humorze i żebym czuł wielką potrzebę 
towarzystwa; przy ciągłej samotności wyrobić w sobie umiałem życie 
wewnętrzne i powiem Wam szczerze, że ta ciągła praca ze sobą i nad 
sobą, daleko od ludzi, wielką zmianę ku dobremu we mnie zrobiła. 
Poznałem cały ogrom potrzeby utrwalonych pojęć religijnych i 

                                                
6 http://www.kalinowski.malopolska.pl/rafal2.html 
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ostatecznie ku nim się zwróciłem (…) Spokojniej teraz spoglądam na 
życie i znaczniem zobojętniał ku jego rozkoszom7.  
 

Swoją przemianę Józef Kalinowski przypisuje Wyznaniom św. 
Augustyna, a także działaniom napotkanych ludzi, których można 
określić jako wysłanników „Bożej Opatrzności”. Będąc w 1859 roku na 
wakacjach otrzymał od kolegi książeczkę do nabożeństwa, która pomogła 
mu wznowić jego dawną miłość do Matki Bożej.  
 

Tymczasem Towarzystwo Kolei Żelaznych z braku funduszy wstrzymało 
dalsze prace i Józef poprosił o przeniesienie do twierdzy brzeskiej, gdzie 
przebywał od listopada 1860 roku. Tam miał za zadanie nadzorować 
skazanych na roboty. Miejsce, w którym przebywał oraz nadzór nad 
skazanymi jeszcze bardziej spotęgowały w nim rozterkę wewnętrzną. W 
tym czasie przeżywał głębokie wewnętrzne zmagania i kryzysy religijne, 
objawiające się i między innymi nieregularnym uczestniczeniem we mszy 
świętej niedzielnej, a przede wszystkim unikaniem sakramentu 
spowiedzi8.  
 

Równocześnie odczuwał wielkie pragnienie ustabilizowania swojego 
życia. Od roku 1860 coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że 
małżeństwo nie jest jego drogą życia. Rezygnując z małżeństwa 
Kalinowski tym bardziej odkrył wielkie pragnienie życia dla innych. Stąd 
też, w tym samym roku, zaopiekował się podrzutkiem znalezionym na 
ulicy w Wilnie, a w Brześciu podjął opiekę nad kilkunastoletnim 
Ludwikiem. W związku z tym wydarzeniem tak pisał do swojej rodziny: 
Jestem bardzo szczęśliwy z tego podarunku, jaki mi Opatrzność 
zrobiła9. W Brześciu w 1961 roku założył szkółkę niedzielną dla 
rzemieślników i Ludwika przygotowywał na jej kierownika10.  
 

Józef Kalinowski był zawsze słabego zdrowia i z tego powodu postanowił 
podjąć starania o zwolnienie z wojska. Podczas wakacji 1861 roku, po 
konsultacji z lekarzami w Warszawie, wyjechał na leczenie do 
Ciechocinka. Tam miało miejsce niezwykle ważne dla Józefa wydarzenie: 
spotkanie z Ludwikę Młocką, spokrewnioną z rodziną Marii Kalinowskiej. 
Józef Kalinowski odtąd często rozmawiał z Ludwiką, a potem utrzymywał 
z nią przez wiele lat stałą korespondencję.  
                                                
7 List do M. i W. Kalinowskich, Aniutin 25 IX 1859, Listy, I, 1, s. 66. 
8 List do M. i W. Kalinowskich, Wilno 10 VIII 1860, Listy, I, 1, s. 69. (Cyt. wg: J. 
KALINOWSKI, Listy, oprac. C. Gil OCD, t. 1, cz. 1-2 Lublin 1978; t. 2, cz. 1-2 Kraków 
1985/1986). 
9 List do M. i W. Kalinowskich, Wilno 10 VIII 1860, Listy, I, 1, s. 69. (Cyt. wg: J. 
KALINOWSKI, Listy, oprac. C. Gil OCD, t. 1, cz. 1-2 Lublin 1978; t. 2, cz. 1-2 Kraków 
1985/1986). 
10 http://adonai.pl/ludzie/?id=71 
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Ludwika jako głęboko wierząca kobieta, działaczka charytatywna 
Towarzystwa św. Wincentego `a Paulo, pomagała Józefowi rozwiązywać 
wewnętrzne rozterki, kryzysy, dylematy oraz różne ważne kwestie i 
problemy moralne i religijne. Od niej otrzymał – jeszcze w Brześciu – 
egzemplarz Nowego Testamentu, z nią też dzielił się swymi osobistymi 
przemyśleniami. Józef Kalinowski z perspektywy lat widział w 
przeżywanym kryzysie działanie łaski Bożej, która przygotowała w jego 
duszy grunt dla następnych łask.  
 

Dziesięć lat poszukiwał, rozmyślał, pragnął bliskiej relacji z Bogiem, a 
jednak nie mógł zdobyć się na pojednanie z Bogiem w sakramencie 
pokuty. Musiało przyjść Boże „dotknięcie”, czyli moment nawrócenia, 
olśnienia, aby w poczuciu grzeszności mógł przystąpić do sakramentu 
pojednania. Nie była to decyzja samego Józefa.  
 

Pan Bóg ponownie posłużył się ludźmi. W tym czasie uwięziono jego 
kuzyna Jakuba Gieysztora, prezesa Powstańczego Wydziału 
Wykonawczego Litwy i skazano na zesłanie w głąb Rosji. Józef jako 
wrażliwy człowiek bardzo przejął się losem zesłańca i chcąc go najlepiej 
zabezpieczyć na czekające go lata zesłania postanowił mu ofiarować 
krzyżyk z relikwiami, który nosiła jego siostra.  
 

Siostra pragnąc, by Józef pojednał się z Bogiem posłużyła się swoistym 
„szantażem” twierdząc, iż da bratu krzyżyk, pod warunkiem odbycia 
przez niego spowiedzi świętej. Józef przyrzekł, ale realizację jeszcze 
odkładał na później. Nadszedł jednak czas wyjazdu Jakuba na zsyłkę i 
Józef poszedł się z nim pożegnać, podarował mu krzyżyk i po ponad 10 
latach przystąpił do kratek konfesjonału. Spowiedź święta odbyła się 15 
sierpnia 1853 roku - w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
kościele pomisjonarskim w Wilnie.  
 

Odtąd Józef Kalinowski z wielką pobożnością praktykował życie 
sakramentalne: codzienną Mszę świętą, częstą Komunię, cotygodniową 
spowiedź. Jego spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym został 
przyjaciel rodziny, ksiądz Felicjan Antoniewicz, profesor seminarium 
duchownego. Zapewne pod jego wpływem Józef rozpoczął prywatne 
studium teologii, które będzie kontynuował w czasie uwięzienia i 
zesłania. Odkrył wówczas u siebie powołanie do życia zakonnego. 
Planował wstąpić do zakonu kapucynów11. 

                                                
11 http://www.kalinowski.malopolska.pl/rafal2.html 
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4. Udział w Powstaniu Styczniowym 
 i zesłanie 
 

Przełom w życiu duchowym Józefa Kalinowskiego zbiegł się w czasie z 
dramatycznymi wydarzeniami w dziejach narodu polskiego. Na początku 
1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. W tej sytuacji Józef nie chciał 
już dłużej pozostawać w armii carskiej. Dzięki życzliwości lekarza 
wojskowego, który wydał zaświadczenie, że stan zdrowia Józefa 
Kalinowskiego wymaga zwolnienia go ze służby, późniejszy święty mógł 
powrócić do cywila.  
 

Po uzyskaniu dekretu zwolnienia z wojska, Józef Kalinowski opuścił 
Brześć i udał się do Wilna. Tam objął stanowisko naczelnika Wydziału 
Wojny przy Wydziale Wykonawczym Litwy, a to oznaczało włączenie się 
do Powstania Styczniowego. Kalinowski znając dobrze sytuację militarną 
wojsk rosyjskich stacjonujących na owych terenach, przystępując do 
Powstania uważał, że nie ma ono szans powodzenia. Przekonania tego nie 
zmienił, ale uznał, że jako Polak i patriota powinien angażować się w 
sprawy istotne dla narodu polskiego. Uważał, że skoro nie można 
odwołać i przerwać Powstania, to nie należy go rozszerzać, gdyż to 
pociągnie za sobą tylko niepotrzebne ofiary. Toteż w swoim działaniu 
skupił się przede wszystkim na wprowadzeniu większej dyscypliny w 
oddziałach wojskowych już istniejących.  
 

Wkrótce potem rozpoczęły się masowe aresztowania, krwawe represje i 
zsyłki na Sybir. W grudniu 1863 roku Józef Kalinowski uznał, że 
powstanie zbrojne już się zakończyło i odtąd nie prowadził już żadnej 
działalności. Starał się przede wszystkim na swoim stanowisku - o ile to 
było tylko możliwe - ograniczać liczbę ofiar, pomagać represjonowanym i 
ich rodzinom oraz ułatwiać opuszczenie kraju Polakom zagrożonym 
represjami. Sam też doskonale wiedział, że za swój udział będzie również 
represjonowany i aresztowany. Tak też się stało - został aresztowany w 
domu rodzinnym w Wilnie w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w nocy z 24/25 marca 1864 roku.  
 

Za udział w powstaniu Józef Kalinowski został skazany na karę śmierci 
przez rozstrzelanie. Jednak dzięki zabiegom rodziny i protekcji 
znajomych z okresu służby w wojsku carskim przeklasyfikowano jego 
karę na 10 lat katorgi w Usolu.  
Zamianę wyroku śmierci na katorgę Józef Kalinowski uznał za znak 
Opatrzności Bożej. Wiązał to ze swoim niedawnym powrotem do praktyk 
religijnych. Potraktował zesłanie nie jak karę, ale początek nowego życia. 
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Tak pisał do Ludwiki Młockiej: Bóg w miłosierdziu swoim podźwignął 
mnie ze stanu niewiary właśnie wtedy, kiedy wkrótce miała nastąpić 
chwila próby i cierpienia, które bez wiary stają się albo drogą upadku, 
albo – co może jeszcze gorsze – pychy i wyrzutów Opatrzności12. 
 

11 lipca 1864 r. Józef Kalinowski wyruszył z Wilna na zesłanie. 
Mieszkańcy Wilna licznie wylegli na ulice, by pożegnać skazanych 
bohaterów. Na wagony pociągu, do którego zostali załadowani zesłańcy 
ludzie rzucali kwiaty. I tak Józef z towarzyszami wyruszył w swą podróż 
życia - pociągiem, a potem parowcem, kibitką, saniami, promem, 
wreszcie pieszo – aż skazańcy dotarli na nieprzyjazną syberyjską ziemię. 
Podróż odbywała się w nieludzkich warunkach i trwała dziewięć 
miesięcy13.  
 

Początkowo Józef Kalinowski miał być przeznaczony do kopalni srebra, 
którą nazywano w Rosji „żywymi grobami”. Jednak decydujący o losach 
skazańców gubernator przychylił się do próśb rodziny i wysłał go w 
okolice Irkucka, do warzelni soli w Usolu14.  
 

Amnestia z 1866 r. zmniejszyła J. Kalinowskiemu karę o połowę, a dwa 
lata później kolejny dekret carski uwolnił go od ciężkich robót. Po drugiej 
amnestii warunki życia przyszłego świętego wyraźnie się poprawiły. 
Pracował jako nauczyciel domowy, tłumaczył niemieckie artykuły z 
zakresu matematyki i fizyki.  
Potem otrzymał posadę naukowca w syberyjskim oddziale Cesarskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Za swoja pracę otrzymywał wynagrodzenie, 
którym wspierał towarzyszy niedoli znajdujących się w znacznie 
trudniejszym niż on położeniu. Dzielił się z nimi również drobnymi 
kwotami, które przesyłała mu rodzina, a także ubraniami, butami, 
książkami. Wtedy też pielęgnował chorych rodaków w szpitalu.  
 

Wszystkie te działania wykonywał z oddaniem i poświęceniem, ale przede 
wszystkim dla wielu zesłańców stał się prawdziwą podporą duchową. 
Wśród rodzin zesłańców pracował jako pedagog.  
Chociaż za pracę otrzymywał wynagrodzenie, które zapewniało mu 
przeżycie, to bardziej traktował ją jak posłannictwo niż źródło 
utrzymania. Często zdarzało się, że za naukę dzieci z ubogich rodzin nie 
pobierał opłat15.  
Uczył zarówno dzieci zesłańców, jak i miejscowej ludności. Szczególnie 
interesował się losem zaniedbanych sierot po polskich zesłańcach. Dzieci 

                                                
12 List do L. Młockiej, Usole, 7 X 1865, Listy, I, 1, s. 173. 
13 http://www.nasza-arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=3 
14 http://adonai.pl/ludzie/?id=71 
15 http://www.nasza-arka.pl/2003/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=3 
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kształcił nie tylko w nauce, ale także w wierze: uczył dzieci katechizmu, 
prawd wiary, przygotowywał do przyjęcia pierwszej komunii świętej. W 
Irkucku został wychowawcą w szkółce parafialnej.  
W ten sposób w pewnym sensie przygotowywał się do się do przyszłej roli 
wychowawcy Augusta Czartoryskiego a przede wszystkim - kapłana i 
kierownika duchowego.  
 
 


