
Irena Kwiatkowska 
genealogia rodziny

 



Irena Kwiatkowska – genealogia rodziny 

2 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Piotr Paweł CYPLA 
Warszawa, Listopad 2015 
 



Irena Kwiatkowska – genealogia rodziny 

3 | S t r o n a  

 

W wrześniowym numerze miesięcznika genealogicznego „More Maiorum” 

opublikowany został artykuł poświęcony śp. Irenie Kwiatkowskiej – wybitnej polskiej 

aktorce, zmarłej w marcu 2011 roku. W numerze przedstawiono jej akt urodzenia  

i wspomniano o rodzeństwie – starszej siostrze Jadwidze Teresie (ur. 1902 r.)  

i bracie Janie Jerzym (ur. 1906 r.). Z aktu urodzenia Pani Ireny wynikała informacja  

o jej ślubie, odnaleziono również akt ślubu Jadwigi. Wspomniano także o rodzicach, 

którymi byli Kryspin (Krystyn) Stanisław Kwiatkowski i Marianna z domu Barabasz.  

W 2014 roku na portalu geneteka.genealodzy.pl próbowano zbudować pewne 

hipotezy na temat przodków Pani Ireny – niestety bez rezultatu. Nie ustalono, gdzie 

jej rodzice zawierali związek małżeński, a co się z tym wiąże, nie ustalono również 

informacji pozwalających na zbadanie kolejnych pokoleń przodków…  

Warszawska premiera „Kobiety pracującej” – sztuki wystawianej przez londyński teatr 

Golden Horseman Theatre, poświęconej właśnie śp. Irenie Kwiatkowskiej stała się 

niejako przyczynkiem do spojrzenia na jej osobę z punktu widzenia genealoga. Kim 

byli jej przodkowie i skąd się wywodzili – to podstawowe pytania, na które wspólnie 

poszukamy odpowiedzi… 

 

Ryszewko – miejscowość leżąca dawniej w obrębie Księstwa Poznańskiego, 

obecnie w gminie Gąsawa, powiecie żnińskim, województwie kujawsko-pomorskim.  

W centralnym punkcie wsi do dzisiaj znajduje się stary modrzewiowy kościół 

zbudowany i uposażony już w XIII wieku – w dawnych czasach przynależący do 

parafii Gąsawa. Od XV wieku na powrót staje się samodzielną parafią pw. św. Marii 

Magdaleny, należącą do Dekanatu Rogowskiego. Tam właśnie około 1813-1814 

roku związek małżeński zawierają Jan Kwiatkowski i Weronika Blumenhoff. Kim 

dla Pani Ireny są wyżej wymienieni? – prapradziadkami… 

 

Około 1815 roku w Ryszewku rodzi się jeden z potomków tego małżeństwa – 

Maksymilian, pradziadek naszej bohaterki. Informacje o nim odnajdujemy dopiero  

w 1844 roku w związku z zawartym małżeństwem. W dniu 30 IV 1844 roku  

w kościele katedralnym warszawskiej parafii św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście 

przy ulicy Świętojańskiej o godzinie szóstej wieczorem odbywa się ślub Maksymiliana 

(Maxymiliana) Kwiatkowskiego, 29-letniego kawalera (młodziana) urodzonego we wsi 

Ryszewku w Księstwie Poznańskim, synem Jana i Weroniki z Blumenfoffów  

z 26-letnią panną Marianną Balbiną Bogucką, córką zmarłego Jana Boguckiego 

(chirurga) i żyjącej Barbary z Wołosiewiczów, pochodzącą z parafii św. Jana, 

zamieszkałą przy ulicy Bielańskiej pod numerem 608 (akt Nr 64/1844).  

 

Akt dostarcza nam pewne informacje o Maksymilianie i jego rodzicach. Z aktu 

wiadomo, że Jan Kwiatkowski w 1844 roku żył i mieszkał w Ryszewku – jego status 

został określony w akcie jako „dzierżawca”. Weronika – matka Maksymiliana, w dniu 

ślubu syna już nie żyła.  
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Źródło: Zespół: 161/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie Jednostka: 1844 Katalog: Małżeństwa 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0161d&sy=1844&kt=2&plik=064-065.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
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Maksymilian w 1844 roku był „adiunktem w Biurze Policji Miasta Warszawy” 

(prawidłowa nazwa to Zarząd Oberpolicmajstra Warszawskiego w Warszawie)  

i mieszkał przy ulicy Freta pod numerem 276 w „parafii Panny Maryi” (parafia 

Narodzenia NMP na Lesznie). W parafii tej w tamtym okresie żyło dosyć dużo rodzin 

noszących nazwisko Kwiatkowski – być może Maksymilian zamieszkiwał u swoich 

krewnych. Żona Maksymiliana – Marianna Balbina Bogucka była rodzoną siostrą 

Józefa Symeona Boguckiego – polskiego powieściopisarza i autora krótkich 

opowiadań należącego do kręgu cyganerii warszawskiej. Maksymilian i Marianna 

Kwiatkowscy po ślubie zamieszkują w parafii św. Andrzeja. W dniu 29 V 1845 roku 

rodzi się ich pierworodny syn Władysław Feliks. Z aktu wynika, że małżonkowie 

Kwiatkowscy mieszkali przy ulicy Leszno pod numerem 653/654 (akt Nr 336/1845). 

Była to kamienica leżąca w Cyrkule VI należąca do Władysława Jasińskiego 

 

Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  
Jednostka: 1845 Katalog: Urodzenia 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1845&kt=1&plik=335-338.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
 

W styczniu 1849 roku rodzi się kolejny syn – Adam, który umiera dzień po urodzeniu, 

tj. 3 I 1849 roku. Z aktu dowiadujemy się, że małżonkowie Kwiatkowscy w 1849 roku 

mieszkali w tej samej parafii przy ulicy Leszno pod numerem 719 (kamienica – 

własność Jana Rudnickiego). Maksymilian przedstawiony jest jako „Adiunkt Biura 

Oberpolicmajstra” (akt Nr 5/1849). W dniu 24 III 1850 roku w parafii św. Andrzeja 

rodzi się Józef Teofil (akt Nr 403/1850).  
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Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  
Jednostka: 1849 Katalog: Zgony 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1849&kt=3&plik=003-006.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
 

 

Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  
Jednostka: 1850 Katalog: Urodzenia 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1850&kt=1&plik=403-406.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
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W dniu 24 VIII 1850 roku w parafii św. Andrzeja na ulicy Leszno pod numerem 719 

umiera pierworodny syn małżonków Kwiatkowskich – Władysław Feliks (akt Nr 

338/1850).  

 

Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  
Jednostka: 1850 Katalog: Zgony  

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1850&kt=3&plik=335-338.jpg#zoom=1.5&x=2664&y=1803 
 

Po sierpniu 1850 roku w księgach metrykalnych parafii św. Andrzeja nie występują 

już zapisy dotyczące potomków Maksymiliana i Marianny Kwiatkowskich. Między 

1851-1852 rokiem przeprowadzają się na ulicę Bielańska 608 leżącą w obrębie 

warszawskiej parafii św. Jana Chrzciciela. Była to kamienica należąca do Mateusza 

Nowakowskiego, w której znajdował się Zajazd Białostocki. W tejże parafii w dniu  

27 X 1852 roku na świat przychodzi dziadek Pani Ireny, któremu na Chrzcie Świętym 

odbytym dzień później nadano imiona Marceli Tadeusz (akt Nr 743/1852). 
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Źródło: Zespół: 161/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela  

w Warszawie Jednostka: 1852 Katalog: Urodzenia 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0161d&sy=1852&kt=1&plik=743-746.jpg#zoom=1&x=0&y=0 

W 1854 roku niejaki Maksymilian Kwiatkowski – urzędnik, odnotowany jest  

w „Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony 

pod kierunkiem Zarządu Policyi, Warszawa 1854”, jako mieszkaniec kamienicy przy 

ulicy Krzywe Koło 188. 1 Ulica Krzywe Koło leżała w obrębie staromiejskiej parafii  

św. Jana Chrzciciela. W 1855 roku Maksymilian występuje jako zgłaszający zgon 

swojej teściowej – Barbary Boguckiej z domu Wołosiewicz. Zmarła w dniu  

16 X 1855 roku w parafii św. Jana Chrzciciela (Nr 857/1855). Z aktu dowiadujemy 

się, że Barbara mieszkała u swojej córki – czy była to Marianna Balbina, żona 

Maksymiliana, tego nie wiadomo. Jako miejsce zamieszkania zmarłej podaje się ulicę 

Bugaj pod numerem 2604. Odnośnie Maksymiliana, w akcie podaje się, że w 1855 

roku był Sekretarzem Zarządu Oberpolicmajstra Miasta Warszawy.  

Jako uzupełnienie można dodać kilka informacji na temat samej Barbary, jej męża, 

jak również jej rodziców. Barbara Bogucka z domu Wołosiewicz urodziła się w dniu 

10 V 1790 roku w staromiejskiej parafii Narodzenia NMP. Była córką Jakuba 

Wołosiewicza i Marianny z domu Kamińskiej – Ojciec zmarł przed 1810 rokiem,  

a matka wyszła powtórnie za mąż. Barbara z Janem Boguckim pobrała się w dniu  

2 VI 1810 roku (akt Nr 3/1810 USC Cyrkułu I). Jan Bogucki urodził się 25 VI 1774 

roku w parafii św. Andrzeja. W akcie zapisany, jako wykonujący profesję chirurga. 

                                                           
1
 http://www.przodkowie.com/warszawa/index.php?dom=189&view=item 
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Stając do ślubu był kawalerem i miał 36 lat. Zmarł w dniu 31 V 1837 roku w parafii 

św. Andrzeja (akt Nr 240/1837). Jego rodzice – Jan i Barbara w 1810 roku już nie 

żyli. Ojciec Jana za życia był strażnikiem rogatek wolskich. Wyżej wymienieni rodzice 

Jana i Barbary z Wołosiewiczów  byli (2x)pradziadkami, natomiast ich rodzice Jana 

(Jan i Barbara) oraz rodzice Barbary (Jakub i Marianna zd. Kamińska) byli 

(3x)pradziadkami bohaterki tej opowieści.  

 
Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  

Jednostka: 1837 Katalog: Zgony 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1837&kt=3&plik=240-243.jpg#zoom=3&x=0&y=0 

 

 
Źródło: Zespół: 161/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela  

w Warszawie Jednostka: 1855 Katalog: Zgony 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0161d&sy=1855&kt=3&plik=0856-0861.jpg#zoom=1.75&x=273&y=1027 
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Prababka Pani Ireny – Marianna Balbina z domu Bogucka zmarła w parafii 

Narodzenia NMP w dniu 19 VI 1877 roku (akt Nr 329/1877). W akcie zapisano,  

że była wdową, a za życia mieszkała przy ulicy Leszno pod numerem 674B. Jednym 

ze zgłaszających zejście był Leon Kwiatkowski. 

 

Źródło: Zespół: 1217/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP  
w Warszawie-Leszno Jednostka: 1877 Katalog: Zgony 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1217d&sy=1877&kt=3&plik=328-333.jpg#zoom=1&x=0&y=0 

 

Jakie były dalsze losy Maksymiliana na chwilę obecną nie wiadomo. Zmarł między 

1855-1877 rokiem. Więcej informacji na temat pradziadków Pani Ireny nie udało się 

odnaleźć…  

Kolejny etap historii rodziny Kwiatkowskich rozpoczniemy od 1876 roku, tj. od ślubu 

dziadka Pani Ireny – Marcelego Tadeusza Kwiatkowskiego urodzonego 27 X 1852 

roku w Warszawie. W dniu 13 II 1876 roku w parafii Narodzenia NMP na 

warszawskim Lesznie (akt Nr 38/1876), Marceli żeni się z Marianną Antoniną 

Osińską (zapisywaną także tylko z drugiego imienia), urodzoną około 1854 roku, 

córką Balbiny Osińskiej (niezamężnej). Z aktu dowiadujemy się, że Marceli w 1876 

roku był czeladnikiem złotniczym. Jako miejsce zamieszkania podaje się ulicę 

Leszno pod numerem 674A.  
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Źródło: Zespół: 1217/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP  
w Warszawie-Leszno Jednostka: 1876 Katalog: Małżeństwa 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1217d&sy=1876&kt=2&plik=038-039.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
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W dniu 25 X 1876 roku w parafii Narodzenia NMP rodzi się pierworodny syn tego 

małżeństwa, ochrzczony w dniu 1 XI Kryspin Stanisław – ojciec pani Ireny (akt Nr 

845/1876).  

 
Zespół: Zespół: 1217/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Narodzenia NMP  

w Warszawie-Leszno Jednostka: 1876 Katalog: Urodzenia 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1217d&sy=1876&kt=1&plik=0843-0846.jpg#zoom=1&x=0&y=0 

 

Ojcem chrzestnym Kryspina był Leon Kwiatkowski – prawdopodobnie był to bliski 

krewny (występuje w aktach tej rodziny wielokrotnie).  

W księgach zgonów podwarszawskiej parafii Brwinów udało się odnaleźć dosyć 

dziwny w treści akt… Wynika z niego, że w dniu 9 VIII 1878 roku we wsi 

Władysławów (parafia Brwinów) zmarł Michał Kwiatkowski, syn Marcelego  

i Antoniny z Osińskich. Urodził się w Warszawie i żył 14 miesięcy (?). Jego 

wychowaniem zajmowała się Antonina Staniszewska (!), a nie rodzice. Z podanego  

w akcie wieku dziecka wynika, że powinien się urodzić w maju 1877 roku, a więc 

zaledwie siedem miesięcy po narodzeniu Kryspina Stanisława – być może w akcie 

błędnie określono wiek Michała (akt Nr 56/1878). W księgach parafii Narodzenia 

NMP z 1877 roku brak jednak takiego aktu. Akt chrztu odnajdujemy natomiast  

w księgach parafii św. Andrzeja z 1878 roku. Akt zostaje spisany rok po urodzeniu 

dziecka, w dniu 24 V 1878 roku. Michał Aleksander Kwiatkowski, bo takie otrzymał 

imiona, urodził się 20 V 1877 roku (akt Nr 199/1878). Chrzest Święty odbywa się bez 

obecności ojca.   
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Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  

Jednostka: 1878 Katalog: Urodzenia 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1878&kt=1&plik=199-200.jpg#zoom=1&x=0&y=0 

 

 
Zespół: Zespół: 88/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Brwinów  

Jednostka: 1878 UMZ 1878 r. Katalog: Zgony 
[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0088d&sy=1878&kt=3&plik=55-58.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
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O dziadkach pani Ireny nie odnaleziono więcej informacji. W 1902 roku podpis 

Marcelego Kwiatkowskiego odnajdujemy na akcie urodzin/chrztu siostry Pani Ireny – 

Jadwigi Teresy. Czy był to faktyczne ich dziadek, czy też nastąpiła zbieżność imienia  

i nazwiska? – tego nie wiadomo… 

Na zakończenie pozostaje opisanie bezpośrednich przodków oraz najbliższych 

krewnych. Wiadomo, że rodzicami Pani Ireny byli Kryspin Stanisław Kwiatkowski  

i Marianna z domu Barabasz. Aktu ślubu tego małżeństwa nie można odnaleźć. 

Jedyny trop znajduje się w skorowidzach ksiąg parafii św. Antoniego Padewskiego  

w Warszawie – figuruje tam zapis o ślubie Krystyna Kwiatkowskiego (akt Nr 82/1899 

– w skorowidzu wymieniano tylko pana młodego). Niestety samego aktu w księgach 

brak.2 Na podstawie istniejących aktów (Nr 81 i 83) można przyjąć, że ślub miał 

miejsce 22 lub 23 IV 1899 roku. Nie jest wiadomo jaki związek mieli małżonkowie 

Kwiatkowscy z parafią św. Antoniego – być może była to rodzinna parafia Marianny.  

 

Marianna i Kryspin Kwiatkowscy, Warszawa 1900 rok  
(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 

W 1900 roku małżonków Kwiatkowskich odnajdujemy w śródmiejskiej parafii  

św. Andrzeja. W dniu 29 I 1900 roku rodzi się ich pierworodne dziecko – Franciszka 

Martyna (akt nr 129/1900).  

                                                           
2
 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1218d&sy=1899&kt=4&plik=SkM-08.jpg#zoom=1.75&x=2040&y=2308 
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Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie  
Jednostka: 1900 Katalog: Urodzenia 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1900&kt=1&plik=127-130.jpg#zoom=1&x=0&y=0 

Z aktu dowiadujemy się, że małżonkowie Kwiatkowscy mieszkali na ulicy Chłodnej 

pod numerem 922.   

 

Kamienica, w której mieszkali Państwo Kwiatkowscy 



Irena Kwiatkowska – genealogia rodziny 

16 | S t r o n a  

 

W dniu 6 X 1902 roku w tej samej parafii i w tym samym miejscu rodzi się kolejna 

córka – Jadwiga Teresa (akt Nr 1061/1902). 

 

Źródło: Zespół: 159/D- Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja  
w Warszawie Jednostka: 1902 Katalog: Urodzenia 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1902&kt=1&plik=1059-1062.jpg#zoom=2.25&x=2300&y=165 

 

Jednym ze świadków aktu urodzenia Jadwigi Teresy był Marceli Kwiatkowski – być 

może był to dziadek dziecka. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ stawający  

w akcie, tak jak dziadek Jadwigi był majstrem złotniczym.  Na marginesie aktu 

urodzenia Jadwigi zapisana jest informacja o jej ślubie w 1927 roku.  

Między 1902, a 1906 rokiem małżonkowie Kwiatkowscy wyprowadzają się  

z kamienicy na Chłodnej. W 1913 roku w domu na Chłodnej Nr 922 (wg nowej 

numeracji37) projektowana jest przebudowa mieszkania na parterze na „Zarząd 

tanich kuchen” zgodnie z „Wykazem budowli projektowanych oraz zatwierdzonych  

od 30 VIII do 6 IX 1913 roku”. 3 

                                                           
3
 Tygodnik techniczno-informacyjny Wiadomości Budowlane Nr 36 z 7 IX 1913 roku  

   [w:] http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-content?id=37016 
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W 1906 roku całą rodzina zamieszkuje przy ulicy Grzybowskiej (Śródmieście) leżącej 

w parafii Wszystkich Świętych. Tam właśnie w dniu 12 VII 1906 roku rodzi się 

pierwszy męski potomek – Jan Jerzy (akt Nr 1906/1906).  

 

Źródło: Zespół: 1219/D- Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych  
w Warszawie Jednostka: 1906a Katalog: Urodzenia  

 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1219d&sy=1906a&kt=1&plik=1903-1906.jpg#zoom=2.25&x=2554&y=1928 

 

Sześć lat później – 17 IX 1912 roku, w tej samej parafii rodzi się bohaterka niniejszej 

opowieści – Irena Kwiatkowska. Ochrzczona został w dniu 17 XI 1912 roku,  

a jej rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Miłkowski i Ludwika Bogalska  

(akt Nr 1869/1912). Na marginesie aktu umieszczona jest adnotacja o ślubie. 
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Źródło: Zespół: 1219/D- Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w 
Warszawie Jednostka: 1912a Katalog: Urodzenia 

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1219d&sy=1912a&kt=1&plik=1867-1870.jpg#zoom=2.25&x=2506&y=517 

 

 3 

3-letnia Irena  
(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 
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Warszawa, 1919 rok – od lewej: 7-letnia Irenka,  13-letni brat Jerzy Jan, 17-letnia siostra Jadwiga 
Teresa i ich ojciec Kryspin Stanisław Kwiatkowski  

(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 
 

W 1919 roku rodzina Kwiatkowskich mieszkała w Warszawie przy ulicy Pańskiej 101 

m.34. 

 

Irena Kwiatkowska – zdjęcie legitymacyjne z 4 XI 1923 roku 

(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 
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1927 rok – 15-letnia Irena 
(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 

 

W rodzinie Kwiatkowskich urodziło się jeszcze jedno dziecko – syn Edward 

(prawdopodobnie około 1920-1923 roku).  

 

1929 rok – Edward i Irena z ojcem  
(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com) 

http://www.irenakwiatkowska.com/
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Kryspin Stanisław Kwiatkowski był z zawodu zecerem. Drukowanie książek 

przerodziło się w pasję do ich czytania i posiadania. Swoje oszczędności wydawał 

głównie na książki, a kolekcję trzymał w oszklonej szafie, którą przed wyjściem do 

pracy zamykał na klucz.  

 

W tym momencie genealogiczne poszukiwania powinny się w zasadzie zakończyć, 

ponieważ ciąg dalszy historii rodziny Ireny Kwiatkowskiej to już współczesność.  

W małżeństwie tym urodziło się więc pięcioro, a nie troje dzieci, tak jak podaje się  

w większości źródeł. Korzenie rodowe tej familii wywodzą się z dawnego Księstwa 

Poznańskiego – z miejscowości Ryszewko leżącej obecnie w gminie Gąsawa, 

powiecie żnińskim, województwie kujawsko-pomorskim. Warszawska historia tej 

rodziny rozpoczyna się w 1844 roku, z chwilą ślubu Maksymiliana Kwiatkowskiego  

z Marianną Balbiną Bogucką – pradziadków Pani Ireny. W niniejszym opracowaniu 

udało się częściowo opisać cztery pokolenia tego rodu. Współcześnie  żyją trzy 

kolejne pokolenia. Czy w 2015 roku żyją jacyś męscy potomkowie wywodzący się od 

Kryspina? – chyba nie…O męskich potomkach Kryspina Stanisława Kwiatkowskiego 

w publicznych źródłach informacji wiadomo niewiele. Czy Jerzy Jan (starszy syn) 

miał dzieci i czy w ogóle kiedykolwiek się ożenił? – to pytanie pozostanie zapewne 

bez odpowiedzi. Na pewno żył jeszcze w 1936 roku, o czym świadczy zamieszczone 

dalej zdjęcie. Edward (młodszy syn) ożenił się z Amelią (nazwisko rodowe nieznane) 

i miał z nią prawdopodobnie dwie córki: Krystynę i Elżbietę.  

 

26.03.1950 rok 
Irena Kwiatkowska z bratem Edwardem, bratową Amelią i ich córeczkami: Krystyną i Elżbietą 

http://www.irenakwiatkowska.com/galeria/7/rodzina.html 
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Jedna z córek Edwarda Kwiatkowskiego (brata Pani Ireny) – Krystyna, poszła  

w ślady swojej ciotki, a więc artystyczna dusza cały czas pozostaje w tej rodzinie. 

Urodziła się 23 VII 1946 roku w Warszawie. Jest absolwentka    wydziału kompozycji 

Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej  w    Warszawie  (obecnie -   Uniwersytet 

Muzyczny im.   F.   Chopina ). Jej pełen dorobek artystyczny można odnaleźć  

w dostępnych mediach. 4 Jest założycielką i prezesem „Fundacji im.   Ireny 

Kwiatkowskiej na rzecz twórczości dla dzieci”. Obecnie nosi podwójne nazwisko – 

Kwiatkowska-Jabłońska. Z pierwszego małżeństwa Marczyk. Jej córka – Dorota 

Jarema z domu Marczyk urodziła się 20 IX 1972 w Warszawie. Tak jak mama i jej 

cioteczna babcia pozostaje wierna artystycznej tradycji – jest znaną i cenioną 

wokalistką oraz skrzypaczką. W 2006 roku wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża. 

W 2007 roku urodziła się córeczka Sonia. 5          

 

Krystyna Kwiatkowska-Jabłońska z ciocią Ireną i z córką Dorotą 

 

Starsza siostra Pani Ireny – Jadwiga Teresa wyszła za Zygmunta Ładysława Baytel, 

syna Aleksego i Stanisławy z domu Koecher. Ślub odbył się w kościele parafialnym 

św. Jakuba warszawskiej parafii Wszystkich Świętych w dniu 25 IX 1927 roku (akt Nr 

458/1927 został spisany 20 X 1927 roku). Informacja o ślubie znajdowała się jako 

adnotacja na aktach urodzin obojga małżonków. Z aktu dowiadujemy się, że w 1927 

roku małżonkowie Kwiatkowscy mieszkali przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 

1054. Mąż Jadwigi – Zygmunt Ładysław, urodził się 23 IX 1907 roku w warszawskiej 

staromiejskiej parafii św. Jana Chrzciciela (akt Nr 248/1907). Jego rodzice mieszkali 

w podwarszawskiej Kobyłce w parafii Zielonka.  

                                                           
4
 http://www.irenakwiatkowska.com/krystyna-kwiatkowska-cv.html   

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Kwiatkowska_(muzyk) 
5
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Jarema 
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Źródło: Zespół: 9264/D- Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych  
w Warszawie Jednostka: 351 Księga zaślubionych 1927 r. Katalog: Małżeństwa 

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=351&kt=1&plik=458.jpg#zoom=1&x=0&y=0 
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Źródło: Zespół: 9233/D- Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie, Jednostka: 174 Księga chrztów 1907 r. Katalog: Urodzenia  

[w:] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=174&kt=1&skan=247-250.jpg#zoom=1.5&x=152&y=1270 
 

 

1936 rok - od lewej stoją: Jerzy Jan i Edward Kwiatkowscy (bracia Pani Ireny), Aleksy Baytel (ojciec 
Zygmunta Ładysława), Kryspin Stanisław Kwiatkowski, Zygmunt Ładysław Baytel, od lewej siedzą: 
Irena Kwiatkowska, Włodzimierz Baytel (syn Zygmunta i Jadwigi), Jadwiga Baytel zd. Kwiatkowska 

(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com/galeria/7/rodzina.html) 
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Z powyższego zdjęcia wynika, że małżonkowie Baytel mieli co najmniej jednego 

potomka – syna Włodzimierza, urodzonego około 1928-1930 roku. 

 

Bohaterka tej opowieści – Irena Kwiatkowska, związek małżeński zawarła dopiero  

w wieku 36 lat. W dniu 20 X 1948 roku (akt Nr 3135 I USC Warszawa-Śródmieście) 

poślubiła Bolesława Kielskiego urodzonego w 1915 roku – lektora i spikera Polskiego 

Radia.  

 

 

Bolesław Kielski i jego żona Irena Kwiatkowska 
(źródło: http://www.irenakwiatkowska.com/galeria/7/rodzina.html) 

 

Małżeństwo było bezdzietne. Bolesław Kielski zmarł 16 IX 1993 roku. Irena 

Kwiatkowska-Kielska zmarła 3 III 2011 roku w Domu Aktora w Skolimowie. 

Ceremonia pogrzebowa zgodnie z jej ostatnią wolą odbyła się w kościele  

św. Krzyża w Warszawie. Pochowana został 14 III 2011 roku na Cmentarzu 

Powązkowskim w kwaterze 189 u boku swojego męża.   
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Po Pani Irenie oprócz olbrzymiego dorobku filmowego, teatralnego i radiowego 

osiągniętego przez kilkadziesiąt lat ciężkiej artystycznej pracy, pozostanie na długie 

lata jeszcze jedna pamiątka – ławeczka w Ustce… 

 

 

 

 

 

  


