Nasze gene-historie
Władysław Edward Kostkowski

Kostkowscy w Powstaniu Styczniowym
W badaniach genealogicznych dotarłem do prapraprapradziadków (4 x pra) szlachcica Stanisława Kostkowskiego (17451-1813) i jego żony Zuzanny z Weselskich2 (17583-1821), właścicieli
majątku ziemskiego w Galicji. Mieli oni siedemnaścioro dzieci.4 Dotychczas odnalazłem ślady trzynaściorga.
Stanisław zmarł 19.02.1813 r. w folwarku w Jugoszowie, parafii Goźlice, w ówczesnym województwie sandomierskim (obecnym świętokrzyskim) w wieku lat 67.5 Zuzanna zmarła 3.12.1821
r. w Dworze wsi Mściów, parafii Katedry Sandomierskiej w wieku lat 63.6
Szlachcic Stanisław Kostkowski miał młodszego brata, księdza-zakonnika o imieniu zakonnym Albert, imienia rodowego nie znam. Brat Stanisława ur. 28.10.1756 r. w Bogdanówce, parafii
Jordanów, powiat Lanckorona; święcenia kapłańskie przyjął 17.02.1778 r. w Krakowie, był przeorem klasztorów Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów w: Lublinie, Sandomierzu, Klimontowie, Krakowie. Od 5.12.1809 r. przez 4 kadencje był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów.7
Starsze dzieci Stanisława i Zuzanny małżonków Kostkowskich rodziły się w Galicji, cyrkule
myślenickim, a młodsze w Jugoszowie, parafii Goźlice. Najstarszy – Ignacy, ur. w 1776 r. w parafii
Jordanów, to mój praprapradziadek (3 x pra). Nieco młodszy – Jacek ur. w 1777 r. był księdzemzakonnikiem o imieniu zakonnym Rajmund; od 1839 r. był podprzeorem w klasztorze Dominikanów w Sandomierzu, zmarł 5.01.1847 r.8 Spoczął na cmentarzu świętopawelskim w Sandomierzu;
wspomniany jest w książce o tym cmentarzu.9 Pozostali synowie, a także mężowie córek byli rządcami w majątkach ziemskich, dworach, folwarkach. Tu przedstawiam tylko najmłodszego – Jana
Józefa, którego dzieci były mocno zaangażowane w działalność narodowo-wyzwoleńczą.
Jan Józef Kostkowski urodził się w 1798 r. w Jugoszowie, parafii Goźlice, był rządcą kilku
majątków ziemskich10, miał cztery żony i osiemnaścioro dzieci.11 Zmarł 10.02.1878 r. w Wierzbniku i tam jest pochowany. Żył 80 lat. Pomnik na jego grobie – dzieło kunsztu kamieniarzy kunowskich – wykonany jest z tego samego piaskowca, z którego zbudowano Pałac Kultury i Nauki w
Warszawie oraz Warszawskie Łazienki. W akcie zgonu zapisano, że zostawił żonę Konstancję
z Wardeckich i trzynaścioro dzieci. Konstancja Kostkowska żyła 102 lata.

1

Rok urodzenia wynika z wieku podanego w akcie zgonu (lat 67). Miejscem urodzenia może być parafia Jordanów, gdzie urodził się
jego brat i gdzie urodziły się pierwsze jego dzieci: Ignacy ur. 1776 lub 1877 (wg wieku zapisanego w akcie małżeństwa), Melchior
Jan Józef ur. w 1785 r. w Jordanowie, Klara Katarzyna Barbara ur. w 1788 r. w Malejowej, par. Jordanów, Marianna Zuzanna ur.
w 1790 w Jordanowie, Franciszka ur. w 1793 r. w Bogdanówce, par. Jordanów. Mam fotografie z raptularzy urodzonych czworga tu
wymienionych.
2
W aktach urodzenia/chrztu starszych dzieci: Wesołowska (1785, 1786, 1788, 1790); później: Weselska – w aktach urodzenia/chrztu
c. Franciszki (1794), małż. c. Józefy z Józefem Żabickim (1814), małż. s. Ignacego (1816), małż. s. Melchiora Jana Floriana (1818),
zgonu c. Zuzanny (1821).
3
Rok urodzenia wynika z wieku podanego w akcie zgonu (lat 63).
4
wg podania rodzinnego przekazanego przez Zofię Hipolitę Dąbrowską prawnuczkę najmłodszego syna szlachcica Stanisława
Kostkowskiego.
5
Akt zgonu 52/1813 par. Goźlice, Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu. W księdze zapisano: Akt Zejścia
Szlachcica w Jugoszowie, oraz: Urodzony Stanisław Kostkowski, oraz: umarł na Folwarku Jugoszowskim pod numerem pierwszym,
zostawiając po sobie żonę z córką Anną.
6
Akt zgonu 281/1821 par. Sandomierz Katedra, Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu. W księdze zapisano: we
Dworze wsi namienionej Mściów umarła Ur. Zuzanna z Weselskich Kostkowska... wdowa, żona Ur. Stanisława Kostkowskiego Obowiązek Ekonoma za życia sprawującego we wsi rzeczonej Jugoszów i w tej zmarłego.
7
Mam kopie dokumentów ukazujących przebieg jego drogi duchownej a także dokumentów przez niego podpisanych.
8
Akt zgonu 3/1847 par. św. Pawła w Sandomierzu
9
Cmentarz świętopawelski w Sandomierzu, wyd. Diecezja Sandomierska.
10
Ekonom w Jugoszowie (wg akt ur. dzieci: 1819, 1822); Leśniczy z Ossali (wg akt ur. dzieci: 1824, 1826); Ekonom Dóbr Wlonic
(wg akt ur. dzieci: 1830, 1832, 1837, 1839, 1843); Ekonom w Bałtowie (wg akt ur. dzieci: 1849, 1852, 1856, 1858, 1861 i aktu zg.
córki 1855).
11
Troje zmarło w dzieciństwie, losu pięciorgu nie znam. Mam 18 metryk urodzenia/chrztu, 9 aktów małżeństwa, 10 aktów zgonu.
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Pomnik nagrobny Jana Józefa Kostkowskiego na cmentarzu w Wierzbniku.
Foto: W. E. Kostkowski

Na boku pomnika wyryto piękną sentencję: Miłość Cnota przywiązanie, Tu złożone
pod tym głazem, Ten wyrok dla nas Panie, Wszechmocności jest obrazem. Przechodniu stań, daj westchnienie, O to proszą martwe cienie.
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Jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego u Jana Józefa Kostkowskiego i jego czwartej
żony Konstancji z d. Wardeckiej bywał Marian Langiewicz, późniejszy generał wojsk powstańczych.
Langiewicz ubolewał, że spodziewana wojna
(późniejsze Powstanie Styczniowe) opóźnia się i on
może jej nie doczekać. Wyrażał jednak nadzieję, że
do wojny dojdzie i najmłodszy syn Jana Józefa
i Konstancji Kostkowskich – Czesio12 na pewno jej
doczeka. Później czworo dzieci Jana Józefa Kostkowskiego pełniło służbę przy Langiewiczu. Byli to
z trzeciego małżeństwa z Marianną z d. Pawłowską:
Jan Józef i Konstancja Kostkowscy
Leopold Józef Marcin Kostkowski (1830-1890);
Walentyna Teresa Józefa Kostkowska (1837-1906);
Stanisław Grzegorz Kostkowski (1843-1928);
oraz z drugiego małżeństwa z Rozyną z d. Krzemkowską ich starszy brat przyrodni:
Walenty Kazimierz Józef Kostkowski (1824-1866).
Macocha czworga wyżej wymienionych, Konstancja Kostkowska dworskimi furmankami dostarczała zaopatrzenie wojskowe i żywność do obozu Langiewicza. Dla ułatwienia kontaktów, skrócenia drogi i czasu transportu Kostkowscy przenieśli się z Bałtowa do dworu w Nietulisku Małym.
Dwór ten jeszcze kilka lat temu był zamieszkały i choć ciągle tracił swą świetność, zachwycał
kunsztem ornamentów. Dziś jest w ruinie.

Dwór w Nietulisku Małym gdzie mieszkali Kostkowscy i gdzie bywał Marian Langiewicz,
późniejszy generał wojsk powstańczych. Stan na dzień 20.04.2017 r. Foto: W. E. Kostkowski
12

Józef Jan Czesław Kostkowski (1861-1926) – rządca w majątkach Wielopolskich.
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Leopold Kostkowski – adiutant Mariana Langiewicza
W dniu 11 lutego 2017 r. miałem zaszczyt uczestniczyć w Sesji Krajoznawczej: „Droga Pamięci Zrywu Narodowowyzwoleńczego Wydarzeń 4-11 Lutego 1863 Roku Słupia Nowa – Święty
Krzyż”. Wspomniałem tam, związanego z miastem i gminą Nowa Słupia13, Leopolda Kostkowskiego, który był adiutantem Mariana Langiewicza, późniejszego generała wojsk powstańczych.
Przywołany przeze mnie adiutant Langiewicza – Leopold Kostkowski urodził się 21.08.1830
r. w folwarku Wlonice, parafii Bidziny14. Na chrzcie świętym nadano mu trzy imiona: Leopold
Józef Marcin.
W dniu 22.07.1855 r. w mieście Słupia Nowa Leopold Józef Marcin Kostkowski poślubił Izabelę Królikowską,15 córkę nauczyciela i kierownika szkoły miejscowej w latach 1841-1858 – Piotra
Królikowskiego16 i Marianny z d. Maltzan17.
Leopold i Izabela Kostkowscy mieli dziewięcioro dzieci; siedmioro zmarło w dzieciństwie
lub wczesnej młodości; wieku dorosłego doczekało i założyło rodziny dwóch synów.
Leopold Józef Marcin Kostkowski był rządcą w Grzegorzowicach, Małoszycach parafii
Wszechświęte, Częstocicach parafii Szewna, Bodzechowie parafii Denków.18 Zmarł 18.02.1890 r.
w Bodzechowie19, spoczął na cmentarzu w Denkowie.
Żona późniejszego adiutanta, Izabella Królikowska urodziła się 24.08.1837 r. w mieście Laso20
cinie , zmarła 25.05.1896 r. w mieście Ostrowcu21. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul.
Denkowskiej w zabytkowym grobowcu familijnym Kaczmarskich.22 Teresa i Zdzisław Sabatowie
utrwalili Izabellę z Królikowskich Kostkowską i ten grobowiec w książce poświęconej cmentarzowi ostrowieckiemu.23
O tym, że Leopold Józef Marcin Kostkowski był adiutantem Langiewicza przeczytać można:
- w bazie pamiątek po Powstaniu Styczniowym, gromadzonych przez pana Jerzego Kowalczyka, prezentowanej w witrynie internetowej Muzeum Historii Kielc24;
- we wspomnieniach wnuka siostry adiutanta prezentowanych w witrynie internetowej Archiwum Państwowego w Radomiu:
„…Rodzina Kostkowskich mieszkała w dworku w Nietulisku koło Kunowa skąd w czasie
powstania styczniowego Konstancja żona Jana Józefa furmankami dworskimi dostarczała
zaopatrzenie wojskowe i prowiant na Wykus /obóz powstańców/, pułkownikowi województwa
sandomierskiego Marianowi Langiewiczowi. Przyrodni brat Rozyny i Felicji Leopold Józef
Marcin był w tym czasie adiutantem Langiewicza, a siostra Jego Teresa w miejscowości
Klimkiewiczów (obecnie dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego) założyła i prowadziła szpital
dla powstańców i przytułek dla osieroconych dzieci powstańców. Nazwana przez potomnych
13

Wówczas Słupia Nowa, obecnie Nowa Słupia.
Akt urodzenia 56/1830 par. Bidziny, raptularz urodzonych/ochrzczonych, oraz odpis aktu zachowany w allegatach małżeństw.
15
Akt małżeństwa 14/1855 Słupia Nowa, pierwopis w parafii, wtóropis w Archiwum Państwowym w Kielcach.
16
Antoni Ponikowski, Kartki z dziejów oświaty i kultury w gminie Nowa Słupia. Koło Przyjaciół Nowej Słupi 1987, s. 19; Antoni
Ponikowski, Fundacja Benedyktyńska. Dawne Probostwo Szpitalne w Nowej Słupi. Koło Przyjaciół Nowej Słupi 1989, s. 8-9.
17
W aktach nazwisko to zapisywano ze słuchu nieco inaczej. Maltzanowie wywodzą się z Meklemburgii, od XVI w. związani byli
także ze Śląskiem. Obszerne informacje o rodzie Maltzanów: http://www.arekkp.pl/arystokracja.html#Maltzan
14

18

Pełnioną funkcję rządcy, często wówczas nazywanego ekonomem oraz miejscowości te zapisano w aktach urodzeń
i zgonów dzieci Leopolda i Izabeli małżonków Kostkowskich.

19

par. Denków, Akt zgonu 16/1890.
Akt urodzenia/chrztu 37/1837 par. Lasocin, w Alegatach do małżeństwa. Córka Piotra i Marianny z Mattelzan (wg aktu urodzenia/chrztu) z Matelzan (wg aktu małżeństwa z księgi w kancelarii parafii) z Matelczan (wg aktu małżeństwa w APK).
21
Akt zgonu 73/1896 par. Ostrowiec.
22
sektor B1, rząd 5, grób 1.
23
Teresa i Zdzisław Sabatowie z Wielkopola, „Sabat” dla cmentarzy. Cmentarz ostrowiecki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kielce
1995 r., s. 54.
24
http://powstanie1863.zsi.kielce.pl.
20
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„POLSKĄ KRZYŻANKĄ”…25
Początkowo wiedzę na temat tej linii rodu Kostkowskich czerpałem od pani Zofii Hipolity
Dąbrowskiej, wnuczki Józefa Jana Czesława Kostkowskiego, najmłodszego syna Jana Józefa
i Konstancji, małżonków Kostkowskich. Wszystkie zdarzenia i osoby z Jej wspomnień potwierdzają akta metrykalne, które odnajduję. Zaprzyjaźniony z panią Dąbrowską redaktor Gazety Ostrowieckiej podjął się trudu utrwalenia Jej wspomnień, za co wyrażam Mu wdzięczność.
Wiedzę zasłyszaną od pani Dąbrowskiej potwierdzały i uzupełniały także inne osoby z tego
rodu, głównie pan Henryk Stanisław Grudzień i jego matka Wanda Wincentyna z Majewskich,
wnuczka Feliksy Julianny Antoniny z Kostkowskich.26
Pragnę, by przywołane przeze mnie osoby i wydarzenia zostały utrwalone w pamięci pokoleń,
by rzetelne informacje o nich znalazły się:
- na internetowych stronach gminy Nowa Słupia, szkół w tej gminie i gminach sąsiednich,
szkół noszących zaszczytne imiona Bohaterów Powstania Styczniowego;
- w publikacjach gminnych, wojewódzkich, krajowych;
- w nowym wydaniu książki Jana Kulpińskiego: „Nowa Słupia i okolice w latach 1861-1864”.

Akt małżeństwa Leopolda Kostkowskiego z Izabelą Królikowską
z ksiąg przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach.

25
26

http://www.radom.ap.gov.pl/art,56,rodzina-majewskich.
Feliksa Julianna Antonina to córka Jana Józefa i Konstancji małżonków Kostkowskich, siostra Leopolda Józefa Marcina.
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Akt małżeństwa Leopolda Kostkowskiego z Izabelą Królikowską
z ksiąg przechowywanych w kancelarii parafii w Nowej Słupi.

Walentyna Teresa Józefa Kostkowska – Polska Krzyżanka
Tuż za główną bramą parafialnego cmentarza ostrowieckiego góruje pomnik nagrobny rodziny Pietrzykowskich. Na tylnej ścianie wyryto napis, który zaciekawia i zdumiewa: Ś. P. TERESA
Z KOSTKOWSKICH NAREWSKA, ŻYŁA LAT 70, + D. 24 GR. 1906 R. POLSKA KRZYŻANKA, OPIEKUNKA RANNYCH W ROKU 1863, PRZYBRANA MATKA SIEROT BEZDOMNYCH. WNUKI W DOWÓD MIŁOŚCI PRZYJĘLI JEJ ZWŁOKI. STROSKANY MĄŻ
PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA.
Poznajmy więc bliżej tę niezwykłą bohaterkę Powstania Styczniowego. Urodziła się 18.02.
1837 r. w folwarku Wlonice parafii Bidziny. Była córką Jana Józefa Kostkowskiego, rządcy majątków (w Jugoszowie, Ossali, Wlonicach, później w Bałtowie) i jego trzeciej żony Marianny z Pawłowskich. Na chrzcie świętym nadano jej trzy imiona: Walentyna Teresa Józefa.
Walentyna Teresa Józefa Kostkowska w Powstaniu 1863-1864 r. i w latach następnych opiekowała się rannymi oraz wdowami po poległych i ich osieroconymi dziećmi. Założyła w Klimkiewiczowie szpital dla rannych powstańców i przytułek dla osieroconych dzieci. Wraz z ojcem i macochą Konstancją współtworzyli humanitarną organizację niosącą pomoc nie tylko rannym żołnierzom i ich rodzinom, ale także rodzinom poległych i ich osieroconym dzieciom. Organizacja ta nazywała się wówczas Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W 1919 r. z MKCK wyodrębniło się narodowe stowarzyszenie – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a w 1927 r.
zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż.
Ponieważ w kilku publikacjach na temat powstania 1863-1864 r. przywołano nazwisko Teresy Narewskiej, zmuszony jestem przypomnieć, iż w okresie Powstania Styczniowego Walentyna
Teresa Józefa Kostkowska była panną i nosiła nazwisko rodowe – KOSTKOWSKA. Powstanie wygasło w połowie 1864 roku, a Walentyna Teresa Józefa Kostkowska poślubiła Franciszka Narew- 44 -
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skiego pod koniec roku – 20.11.1864 r. Nie chodzi tu o nieścisłość, lecz o nierzetelność i nieodpowiedzialność nauczycieli, którzy nie badając źródeł, powielają bzdurne fantazje licealistki, dziwactwa i głupoty,27 zamazują rzeczywistą działalność osób, którym należy się szacunek i cześć, których
zasługi są naszym Dziedzictwem Narodowym. Dawniej tak postępowali okupanci, dziś – o zgrozo
– nauczyciele: („polonista” i „historyk”) i dziennikarze.28
Sformułowanie „POLSKA KRZYŻANKA” w napisie nagrobnym nie powinno wzbudzać
wątpliwości, bowiem o Polskim Czerwonym Krzyżu słyszał każdy. Ponadto dojaśnia to ciąg dalszy
nagrobnego napisu: „OPIEKUNKA RANNYCH W ROKU 1863. PRZYBRANA MATKA SIEROT, BEZDOMNYCH”. Walentyna Teresa Józefa Kostkowska niosła pomoc nie tylko rannym
żołnierzom, ale także opiekowała się rodzinami rannych i poległych. I nie wolno jej zaangażowania
i poświęcenia sprowadzać do roli sanitariuszki, co sugerują nieodpowiedzialni nauczyciele, bo nie
o opatrunki chodzi lecz o utworzenie i utrzymywanie szpitala i przytułku oraz materialną opiekę
nad owdowiałymi żonami powstańców i ich osieroconymi dziećmi. To tam i wówczas powstawały
podwaliny dzisiejszego Polskiego Czerwonego Krzyża. Było to możliwe dzięki rządcom majątków
ziemskich, dworów, folwarków, bowiem zaangażowanych w Powstanie Styczniowe było wielu
Kostkowskich, a dwory i folwarki, którymi zarządzali29 były dla powstańców ostojami i zapleczem.
***
Są dwa miejsca przechowywania ksiąg metrykalnych parafii Bałtów. Unikaty (pierwopisy) są
w kancelarii parafialnej w Bałtowie. Przed wielu laty zostały sfotografowane i udostępnione w Internecie przez Family Search. Wtóropisy (duplikaty dla władz cywilnych) są w Archiwum Państwowym w Kielcach. Kilka lat temu zostały sfotografowane przez genealogów ze Świętokrzyskiego
Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” we współpracy z Archiwum Państwowym w Kielcach.
Są udostępnione w Internecie w portalu genealodzy.pl
W akcie małżeństwa Walentyny Teresy Józefy Kostkowskiej z Franciszkiem Narewskim zapisano: „...panną Walentyną Teresą Józefą trzech imion Kostkowską, lat dwadzieścia siedm mającą, przy ojcu zamieszkałą, urodzoną w wsi Wlonice z Jana Kostkowskiego, żyjącego, w Bałtowie zamieszkałego i Marianny z Pawłowskich, małżonków, już zmarłej.”
***
Kopalnią wiedzy o tym rodzie jest pani Zofia Hipolita Dąbrowska, nauczycielka z Częstocic, prawnuczka Kostkowskich: Jana Józefa – rządcy30, który Powstanie Styczniowe i rodziny powstańców wspierał majątkiem i gościną i Konstancji, która dowoziła dworską furmanką zaopatrzenie wojskowe i żywność do obozu Langiewicza. Ma dobrą pamięć i liczne pamiątki rodowe. Zachowały się także zapiski Konstancji, w których wymienia wszystkich członków rodu.
Archiwum Historii Kielc od wielu lat przybliża bohaterów Powstania Styczniowego, wśród
nich Ostrowiecką Krzyżankę – Walentynę Teresę Józefę Kostkowską.31
Od stycznia 2016 roku Archiwum Państwowe w Radomiu publikuje wspomnienia rodowe
wnuka siostry przyrodniej Ostrowieckiej Krzyżanki.32
Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że niniejsza publikacja ostudzi zapędy próżnych pseudohistoryków i zmobilizuje włodarzy miasta i powiatu do podjęcia skutecznego przeciwdziałania obrzydliwym praktykom zakłamywania historii.

27

jakoby Krzyżanka Narewska była prawosławną mniszką i miała kilku mężów, jeden z nich to Klimkiewicz, urodziła się w mieście,
którego nazwa powstała 100 lat po jej urodzeniu i 30 lat po jej śmierci.
28
Tyczyński Z., Kaszuba D., Pająk M., Śledzińska A.
29
Synowie i wnukowie szlachcica Stanisława Kostkowskiego (z wyjątkiem tych którzy byli księżmi) byli rządcami, ekonomami...
30
Często rządcę nazywano ekonomem.
31
http://powstanie1863.zsi.kielce.pl.
32
http://www.radom.ap.gov.pl/art,56,rodzina-majewskich.
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Akt małżeństwa nr 39/1864, u góry: z księgi przechowywanej w Archiwum Państwowym
w Kielcach; u dołu: z księgi przechowywanej w kancelarii parafialnej w Bałtowie
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Stanisław Grzegorz Kostkowski
Stanisław Grzegorz Kostkowski ur. 7.07.1843 r. w Wlonicach, par. Bidziny. Był rządcą w
Bałtowie i Rudnikach par. Połaniec. W Powstaniu Styczniowym był w służbie przy Langiewiczu.
W dniu 20.06.1869 r. w Bałtowie poślubił Jadwigę Marynowską. Mieli trzech synów.
Ojciec Jadwigi – Ignacy Marynowski, ur. 2.02.1802 r. w Jaśle, uczestniczył w dwóch zrywach
narodowych. Po wybuchu Powstania Listopadowego przybył z Galicji do Kongresówki i wstąpił do
ułanów. Współorganizował Jazdę Sandomierską, w której służył jako porucznik. Po rozbiciu pułku
pod Puławami, podczas przeprawy przez Wisłę, pojmany przez Kozaków trafił do niewoli. Jako oficera i austriackiego poddanego zesłano go na 14 lat na Kamczatkę. Dzięki staraniom rodziny i interwencji ambasadora austriackiego w Rosji wrócił po sześciu latach. Od 1844 r. mieszkał w majątku
Otoka, par. Łoniów, w powiecie sandomierskim. Wraz z trzema synami Marianem, Adolfem i Józefatem walczył w Postaniu Styczniowym. Zadenuncjowany przez stajennego, za sprowadzanie broni
i ukrywanie powstańców osadzony przez moskali w sandomierskim więzieniu, gdzie zmarł na zapalenie płuc 31.03.1865 r. W ostatnim okresie życia opiekowała się nim córka Alojza – benedyktynka
z sandomierskiego konwentu – ostatnia ksieni w latach 1899-1903. Pochowany na Cmentarzu Sandomierskim.
Czy w Powstaniu Styczniowym Stanisław Grzegorz Kostkowski walczył razem z braćmi żony i teściem w tym samym czy w innym oddziale? Tego jeszcze nie wiem.
Kostkowscy poprzez Marynowskich są powiązani genealogiczne z pisarzem Henrykiem Adamem Aleksandrem Piusem Sienkiewiczem (1846-1916). Natomiast poprzez Włodzimierza Józefa
(syna Stanisława Grzegorza i Jadwigi małżonków Kostkowskich) i jego żonę Aleksandrę Augustę
Domańską są powiązanie genealogiczne z: pułkownikiem WP, twórcą i dowódcą kawalerii legionowej Władysławem Zygmuntem Prażmowskim (1888-1938); pułkownikiem WP, naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym Dionizym Feliksem Czachowskim (1810-1863); kompozytorem Fryderykiem Franciszkiem Chopinem (1810-1849).
Stanisław Grzegorz Kostkowski, po śmierci żony mieszkał w Ostrowcu, w kamienicy przy
hucie, u najmłodszego syna Bronisława Wincentego, zmarł w 1928 r. w Ostrowcu, w wieku lat 85.

Walenty Kazimierz Józef Kostkowski
Walenty Kazimierz Józef Kostkowski; ur. 15.02.1824 r. w Ossali, par. Niekrasów. Był Rachmistrzem Dóbr Ćmielowskich.33 Był dwukrotnie żonaty.
Pierwszy ślub 24.09.1851 r. w Bałtowie z Apolonią Śmietanką ur. 15.02.1830 r. w Kłonowcu
Koracz. Apolonia Kostkowska z d. Śmietanka zmarła 16.10.1860 r. w Brzóstowie.
Drugi ślub 13.12.1862 r. w Ćmielowie z Marianną Walner ur. 19.07.1838 r. w Ćmielowie,
córką burmistrza Ćmielowa Wacława Walnera (1791-1863). Marianna Kostkowska z d. Walner
zmarła 3.11.1867 r. w Ćmielowie.
Walenty Kazimierz Józef Kostkowski w Powstaniu Styczniowym był w służbie przy Langiewiczu. Z pierwszego małżeństwa miał pięcioro dzieci, z drugiego dwoje. Zmarł 8.05.1866 r. w
Brzóstowie, w wieku lat 42.
Spośród siedmiorga dzieci Walentego Kazimierza Józefa Kostkowskiego troje zmarło we
wczesnym dzieciństwie, losu jednego jeszcze nie poznałem.
33

W akcie I małżeństwa i pięciu aktach urodzenia/chrztu dzieci – Rachmistrz Dóbr Ćmielowskich, w akcie II małżeństwa i dwóch aktach urodzenia/chrztu dzieci – Rachmistrz Dóbr Brzostowskich.
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Najstarsza córka Maria Amelia poślubiła Albina Klinastewskiego, mieli dwie córki, zmarła w
1879 r. w Kowali Strąpoci, w wieku lat 26.
Syn Jordan Julian był gorzelnikiem w Warszawie, zmarł w 1892 r. w wieku lat 32.
Syn Apolinary Marian był urzędnikiem Kolei Nadwiślańskiej w Warszawie, zmarł w 1885 r.
w wieku lat 22.
Zawirowania wojenne Powstania Styczniowego i późniejsze represje odcisnęły piętno we
wszystkich dziedzinach życia powstańców i ich rodzin. Wiele do myślenia daje analiza osób będących chrzestnymi i świadkami przy chrztach dzieci. U tych z pierwszego małżeństwa byli to: dyrektorzy cukrowni, kasjer dóbr ćmielowskich, ksiądz, oficjaliści, a u tych z drugiego małżeństwa:
dziadkowie kościelni, zakrystian kościelny, służąca, karbowy, służący dworski. Kolejną zagadką
jest pięcioletnie opóźnienie chrztu syna urodzonego w gorącym okresie przygotowań do wojny,
później nazwanej Powstaniem Styczniowym. Dzieci chrzczono zaraz po narodzeniu, jednakże piąte
dziecko urodzone w 1860 r. ochrzczono dopiero w 1865 r. Kilka miesięcy po jego urodzeniu zmarła
matka, a owdowiały ojciec ponowne małżeństwo zawarł tuż przed wybuchem powstania. Dopełnienie obowiązku chrztu nie było możliwe zapewne z powodu zaangażowania w przygotowania do
wojny i udział w niej, oraz późniejsze prześladowania.
***
W walkę narodowo-wyzwoleńczą były zaangażowane także dzieci z czwartego małżeństwa
Jana Józefa i Konstancji małżonków Kostkowskich, ale to okres późniejszy, wymagający oddzielnego przedstawienia.
Udział Kostkowskich w walkach narodowo-wyzwoleńczych wymaga głębokiej analizy i starannego opracowania.
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