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Władysław Edward Kostkowski 

Moje wspomnienia o dziadkach i pradziadkach 

Zazwyczaj znamy dziadków, o pradziadkach słyszeliśmy niewiele, mało kto ma możliwość 
poznania pradziadków. Ja nie znałem żadnego z pradziadków, a z dziadków poznałem tylko jedne-
go. Moje wnuczki mają czworo żyjących dziadków i żyjącą prababcię1, która w roku pisania tej 
książki (2020) ma 95 lat. Mimo podeszłego wieku ma dobrą pamięć i wiele wiadomości rodowych 
i historycznych można wydobyć z jej wspomnień. 

Rodzice rodziców to dziadkowie, a rodzice dziadków to pradziadkowie i dalej w głąb prapra-
dziadkowie, praprapradziadkowie itd. Dla ułatwienia można używać formy 2 x pra (dwa razy pra), 
3 x pra itd. Rodziców mamy dwoje, dziadków czworo, pradziadków ośmioro, prapradziadków szes-
naścioro, praprapradziadków trzydzieści dwoje, prapraprapradziadków sześćdziesiąt czworo. Dla 
rozróżnienia tych ze strony ojca od tych ze strony matki nazywa się ich odpowiednio: „ojczystymi” 
albo „po mieczu” i „matecznymi” albo „po kądzieli”. 

Dziadkowie Kostkowscy – Marceli Antoni i Apolonia z d. Wilczyńska 

Dziadek ze strony taty, Marceli Antoni Kostkowski (s. Innocentego i Julii z d. Szymańskiej) 

urodził się 16 stycznia 1881 r., a babcia ze strony taty, Apolonia z d. Wilczyńska (c. Jana Tomasza 
i Julianny z d. Życińskiej) urodziła się 7 lutego 1880 r. Oboje urodzili się w Ostrowcu. Związek 
małżeński zawarli 15 maja 1910 r. w Ostrowcu. Mieli lat 29 i 30. Babcia urodziła dziewięcioro 
dzieci, ale wieku dorosłego doczekało pięcioro, a rodziny założyło czworo. 

Babcia Apolonia Kostkowska żyła lat 76, umarła 26 maja 1956 r. w Ostrowcu Świętokrzy-
skim2, gdy ja miałem dwa lata, więc Jej nie pamiętam. Tata też nie opowiadał o swojej mamie. 

W dzieciństwie znałem Jej syna, Stanisława Wilczyńskiego, który wspominał wojenną tułacz-
kę. Ponieważ był we Francji uważano go za światowca. Żył samotnie, ale był zadbany. Był okazem 
zdrowia. W mojej obecności wyznał mojej mamie tajemnicę swego zdrowia – kieliszek spirytusu na 
czczo. Drugą tajemnicę Jego zdrowia odkryłem po latach – to pogoda ducha mimo krzywd, jakie 
zaznał. Do swego maleńkiego pokoiku wchodził przez okno. Drzwi tam były, ale prowadziły do 
warsztatu dziadka i były zatarasowane stertą desek. To dziwna historia, tym bardziej, że budynek, w 
którym był warsztat dziadka był własnością Wilczyńskich. 

Dziadek ze strony taty, Marceli Antoni Kostkowski był mistrzem kunsztu bednarskiego. 
Ręcznie wyrabiał beczki i inne naczynia z klepek drewnianych. Klepki strugał ręcznie, siedząc na 
specjalnej ławie nazywanej kobylicą, dociskając nogami mechanizm ściskający struganą klepkę. Do 
strugania używał specjalnych, dwuchwytowych noży o ostrzach prostych bądź łukowatych, prze-
różnie wyprofilowanych. Takie narzędzie nazywa się ośnik.3 Dziadek używał także różnych stru-
gów.4 W warsztacie dziadka były strugi: małe i duże, jednoręczne, dwuręczne, czteroręczne, proste 
i łukowate, dostosowane do krzywizny beczki. Były też ogromne, prawie dwumetrowe, stawiane 
pochyło na szeroko rozstawionych nogach. Nazywano je ławami., a struganie klepki polegało na 
energicznym przesuwaniu jej w dół po powierzchni ławy, ze środka której wystawało strugające 
ostrze, mocowane i regulowane drewnianym klinem, tak, jak w strugach ręcznych. Na najdłuższych 
wyryte były inicjały pradziadka I. K. (Innocenty Kostkowski), co świadczyło o ich wieku. 

 

                                                 
1 Danutę Lachowicz z d. Radłowską, ur. 15.06.1925.  
2 Dawne miasto Ostrowiec od roku 1937 nazywane jest Ostrowiec Świętokrzyski.  
3 bywało błędnie nazywane „olśnik”. 
4 Wówczas strugi zazwyczaj nazywano heblami. 
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Wystrugane klepki dziadek zestawiał w okrąg, opasywał stalową liną i ściskał specjalnie do 
tego wykonanym urządzeniem ze śrubą w drewnianej ramie. Do wnętrza zestawionych w okrąg 
klepek wstawiano ażurowy piecyk, w którym palono ogień by nagrzać klepki. W miarę nagrzewa-
nia klepek zestaw ściskano opasującą go liną za pomocą śruby. Ściskane klepki wyginały się two-
rząc kształt beczki. Na tak powstającą beczkę nabijano obręcze. W miarę ściskania beczki obrę-
czami, nabijano obręcz coraz to mniejszą, a poprzednia spadała, jako zbyt luźna. 

Beczki powstające na gorąco były grubościenne, wytrzymałe, trwałe. Dziadek i tata oprócz 
beczek robili także: balie, dzieże, szafliki, maselnice, wiadra, wazony, stolnice… 

W warsztacie dziadka na ścianach wisiały różne piły w drewnianych ramach, inne do proste-
go cięcia, inne do wycinania kółek przeznaczonych na dna beczek. Wstawienie dna wymagało na-
cięcia w klepkach rowka specjalnym wyrzynakiem spoczywającym na krawędzi beczki i ręcznie 
popychanym. Wszystkie naczynia klepkowe ściśnięte były obręczami stalowymi, nitowanymi. Ob-
ręczom dziadek i tata młotkiem na kowadle nadawali kształt dostosowany do powierzchni beczki. 

Swoje wyroby dziadek wraz z moim tatą sprzedawał na targowicy. Cieszyły się wielkim za-
interesowaniem. Dziadek żył 83 lata, umarł 16 września 1964 r., gdy ja miałem lat dziesięć. 

Spośród czwórki dziadków pamiętam tylko tego. Jego wąsy były bardziej okazałe niż na por-
trecie, który wraz z dyplomem mistrzowskim wisiał w mieszkaniu dziadka przy ulicy Bałtowskiej 
18, a potem w mieszkaniu taty przy ulicy Starokunowskiej 2. 

W siedzibie ówczesnego Cechu Rzemiosł Różnych, a obecnego Cechu Rzemiosł i Rzemieśl-
ników do dziś wiszą okazałe tabla, upamiętniające uroczystości poświęcenia sztandarów z podpi-
sem dziadka Marcelego Antoniego Kostkowskiego, który był wówczas skarbnikiem Cechu. 

Dziadkowie Góreccy – Jan i Marianna z d. Maj  

Dziadek ze strony mamy, Jan Górecki (s. Jana i Józefy z d. Maj) urodził się 22 grudnia 1883 
r. w Łagownicy, par. Iwaniska. Babcia ze strony mamy, Marianna Górecka z d. Maj (c. Michała 
i Wiktorii z d. Grzesik) urodziła się 5 kwietnia 1885 r. w Gorzkowie, par. Kiełczyna. Pobrali się 
7 lutego 1906 r. w Kiełczynie (w wieku lat 22 i 20); mieli pięcioro dzieci, wszystkie urodziły się w 

Marceli Antoni Kostkowski (1881-1964) z wnukami Władziem i Piotrusiem 
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Opatowie i tam chodziły do szkoły podstawowej. Aby najstarszą córkę Natalię kształcić w semina-
rium nauczycielskim przenieśli się do Ostrowca i zamieszkali na Koszarach.5 

Dziadek Jan Górecki był szewcem, a wówczas szewcy byli cenionymi fachowcami. Obecnie 
szewców kojarzymy z naprawianiem butów, zaś dawni szewcy głównie wykonywali buty na miarę, 
podobnie jak krawcy ubrania. Ówczesne buty wykonywane były z prawdziwej skóry i służyły wiele 
lat. Były wygodne i trwałe, a przy tym s p rz yj a ły  z d r o wiu .  Natomiast współczesne obuwie wy-
twarzane przemysłowo z tworzyw sztucznych jest źródłem wielu chorób, jakich dawniej nie było.6 

W tamtych czasach nie było jeszcze telewizji, radio było rzadkością, mało kto umiał czytać, 
a jeszcze mniej osób umiało pisać. Pamiętam kilka sytuacji, gdy ktoś z listem od daleko mieszkają-
cych krewnych przychodził do moich rodziców by mu go przeczytali i w jego imieniu napisali, co 
chciał im przekazać.  

Niemcy, którzy 1 września 1939 roku napadli na nasz kraj – Polskę i nas – Polaków (potom-
ków Lachów i Sławian7) konfiskowali radia. Jeśli komuś udało się radio przechować groziła za to 
śmierć całej rodzinie.  

Dziś śmierć za posiadanie radia trudno sobie wyobrazić, jednakże współczesna propaganda 
jeszcze skuteczniej utrudnia dostęp do rzetelnych informacji, wyrafinowanymi sposobami manipu-
luje informacjami i publikuje fałszowane. Przemilcza patriotyczne, obywatelskie, zdrowotne... 
Tworzone przez Niemców obozy zagłady nazywa „polskimi”; „polskimi” nazywa także polskoję-
zyczne publikatory niemieckich i żydowskich właścicieli. 

Dziadek Jan Górecki był oczytany, znał sytuację na świecie i w kraju, chętnie rozmawiał, a 
ludzie przychodzili słuchać jego opowiadań, przychodzili także po porady z różnych dziedzin życia. 

Dziadek Jan Górecki żył 58 lat, umarł w czasie wojny, 15 października 1942 roku. Nie zna-
łem go, ponieważ umarł dwanaście lat przed moim urodzeniem. Babcia Marianna Górecka żyła 73 
lata, umarła 15 kwietnia 1959 r. Ja wtedy miałem zaledwie pięć lat. Oboje pochowani są na starym 
cmentarzu ostrowieckim przy ul. Denkowskiej. 

Babcia Marianna Górecka nigdy nie chorowała, pewnie dlatego, że nigdy nie była u lekarzy. 
Pamiętam jej dom z ogródkiem, na Koszarach, przy ulicy Kopalnianej, nieliczne szczegóły z jej 
życia i przygotowań do pogrzebu.  

Ich syn Wacław Górecki (1916-1952)  umarł w czasie wojny, w wieku lat 36. Ich córki: Nata-
lia (1913-1980), Józefa (1919-2004), moja mama Aniela Wanda (1922-2008) wyszły za mąż, Ma-
rianna (1926-1987) została panną i mieszkała z matką. 

Dom babci był jednoizbowy z sienią, która pełniła rolę przedpokoju i komórki na opał, narzę-
dzia, zapasy żywności. Mimo skromnych rozmiarów było tam wszystko, co niezbędne do godnego 
życia i zdrowego funkcjonowania. Moja cioteczna siostra (córka mamy siostry Natalii), Anna wspo-
mina, że były tam także kury i kozy, ale to w domu poprzednim, który się spalił, gdyż w tym, który 
ja pamiętam, zwierząt nie było. 

Dom babci miał jedno okno, dwukwaterowe, wychodzące na ogród i maleńkie okienko na-
przeciw, wychodzące na drogę. Dach pokryty był papą i pomalowany smołą. Podłogę zamiatano 
miotłą z gałązek brzozowych. Ściany zarówno tamtego domku jak też domu, w którym mieszkali-
śmy (przy ulicy Bałtowskiej 18) mama bieliła wapnem, pędzlem z prosa. Wapno zabarwiała na nie-
biesko, bo to kolor antyseptyczny, odstraszający owady. Barwnik był w proszku.8 Ten sam barwnik 
mama dodawała do prania bielizny; po nim bielizna wyglądała na bielszą i świeższą. 

                                                 
5 Wówczas funkcjonowała nazwa miasta Ostrowiec, a współczesną nazwę Ostrowiec Świętokrzyski miasto nosi od roku 1937. Koszary są osiedlem 
Ostrowca Świętokrzyskiego, w jego północno-wschodniej części; włączone w granice miasta w roku 1954, wcześniej była to wieś w gminie Bodze-
chów, parafii Denków. Nazwa Koszary pochodzi od budynku zwanego „koszar”, koszarującego robotników, być może drwali. 
6 Dla usprawiedliwienia pazerności koncernów farmaceutycznych, głupoty i bandytyzmu będących na ich usługach lekarzy i aptekarzy oraz niemocy 
chorujących, choroby te nazywane są c y w i l i z a c y j n y m i . 
7 Sławian (nie Słowian), ponieważ nazwa Sławianie pochodzi od sławy, przypomina o tym pozdrowienie: „sława”. 
8 Nazywano go „lachmus”, na opakowaniu (papierowa torebka) pisało „Ultramaryna”. 
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Wokół domu był ogródek ogrodzony drewnianym płotem. Było tam przyjemnie od schludno-
ści obejścia, bogactwa przyrody, obfitości kwiatów. Rosła tam obficie owocująca wiśnia, szpaler 
krzewów czarnych porzeczek, kilka krzewów czerwonych porzeczek, sporo różnych kwiatów. Po-
znawałem tam tajniki upraw warzyw, piękno kwiatów, bogactwo ziół... Spośród kwiatów najbar-
dziej wryły mi się w pamięć i serce różnokolorowe goździki kamienne, nagietki, nasturcje... 

Ubikacja, typu sławojka9, była w kącie ogrodu. 
W czasie niemieckiej okupacji, w domu babci kwaterowali Niemcy. Wtedy moja mama prze-

nosiła się na strych i wciągała za sobą drabinę, żeby Niemcy za nią tam nie weszli. Gdy zauważyli 
to Niemcy mówili babci, że oni nie chcą nikogo skrzywdzić. Ot niemiecka hipokryzja: Napadli na 
nasz kraj by nas zabijać, truć specjalnie do tego produkowanym gazem „Cyklonem B”, a gdy go 
brakło chlorem (którym dziś „dezynfekowana” jest woda w wodociągach i dzieciom „wybielane” 
zęby), spalać nas w piecach specjalnie do tego budowanych, kraść i wywozić nasze dobra naro-
dowe, a mówią, że nie chcieli nas krzywdzić! 

Dom, który się spalił też był jednoizbowy z sienią, choć nieco większy niż ten, który ja pa-
miętam. Po pożarze nowy dom wybudowała moja mama. Mieścił murowaną kuchnię z okapem, 
łóżko z pierzynami i ogromnymi poduszkami z gęsich piór i puchu, stół, kufer10, szafę. Kuchnia 
była po lewej od wejścia, łóżko na wprost, okno po prawej, stół pod oknem, kufer pod okienkiem. 
Przy kuchni wiadra z wodą i miednica. Wodę przynosiło się ze studni przy ulicy Bałtowskiej. 

Gdy Niemcy uciekali bombardowali miasta, fabryki, domy, by jak najbardziej zniszczyć oku-
powaną Polskę i wymordować jak najwięcej Polaków. Babcia, by ratować dzieci i siebie przed 
zrzucanymi z samolotów bombami, wykopała jamę w ziemi, w polach daleko od domu, i tam prze-
niosła się z dziećmi. Dom ocalał, ale dwie bomby spadły tuż obok jamy, w której schroniła się 
z dziećmi. Moja mama na całe życie zapamiętała grozę ogłuszającego ryku niemieckich samolotów, 
przeraźliwego świstu spadających bomb, potwornego huku uderzeń bomb w ziemię, odgłosów wy-
buchających bomb i rozpadających się budynków. 

Opaczność nad nimi czuwała, bo w tym nieszczęściu mieli tyle szczęścia, że te dwie bomby 
nie wybuchły. Strasznie syczały siejąc przerażenie, aż materiał wybuchowy wypalił się.  

W maju, kiedy piszę ten rozdział obchodzimy rocznicę wyzwolenia z niemieckiej okupacji. 
Potomkowie niemieckich najeźdźców, bandytów, którzy mordowali głównie Polaków zawłaszczają 
nawet nasze święto, by fałszować historię. Teraz głoszą, że to oni byli zniewoleni i w maju 1945 r. 
oni zostali wyzwoleni. Dlaczego Polacy obojętnie znoszą to zakłamanie, dlaczego nie zadają pytań: 
kto ich wyzwolił?, z czego ich wyzwolił? 

Pradziadkowie Kostkowscy – Antoni Innocenty i Julia z d. Szymańska  

Pradziadek Antoni Innocenty Kostkowski (s. Antoniego i Marcjanny Marianny z d. Wolskiej)  
urodził się 26 lipca 1844 r. w Ożarowie, a prababcia Julia z d. Szymańska (c. Wawrzyńca i Elżbiety 
z d. Pietrzykowskiej) urodziła się 26 czerwca 1862 r. w Ostrowcu. Związek Małżeński zawarli 25 
maja 1880 r. w Ostrowcu. Mieli lat 36 i 18. Spośród dwunastu ich dzieci wieku dorosłego docze-
kało ośmioro. Pradziadek Innocenty Kostkowski był mistrzem kunsztu bednarskiego. Żył 79 lat, 
umarł 13 czerwca 1923 r. w Ostrowcu. Prababcia Julia Kostkowska z d. Szymańska żyła lat 78, 
umarła 25 października 1940 r. w Ostrowcu. Oboje pochowani są na starym cmentarzu ostrowiec-
kim przy ul. Denkowskiej.  

W dzieciństwie odwiedzając z tatą miejsca spoczynku przodków bywałem na grobach babci 
Apolonii Kostkowskiej z Wilczyńskich, dziadka Marcelego Antoniego Kostkowskiego, braci dziad-

                                                 
9 Nazwa „sławojka” pochodzi od imienia premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego (1885-1982), który nakazał budowanie ubikacji w każdym go-
spodarstwie.  
10 Kufer to drewniana skrzynia na bieliznę, otwierana do góry, z metalowymi okuciami, zazwyczaj ozdobnymi. Kufry często były malowane w mo-
tywy ludowe, różne w różnych regionach. 
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ka: Mikołaja Mariana Kostkowskiego i Franciszka Józefa Kostkowskiego, pradziadka: Innocentego 
Kostkowskiego, pradziadka Tomasza Wilczyńskiego... 

Grób pradziadka Innocentego był pod wielkim dębem, a miejsca pochówku prababci Julii Ko-
stkowskiej z Szymańskich nie znałem. Poznałem kilka lat temu. Jest na tym samym cmentarzu, w 
alejce, przy której był grób męża siostry dziadka, Walerego Cichocińskiego, właściciela cegielni na 
Rawszczyźnie. Po latach tam także została pochowana żona Walerego, Marianna Cichocińska11 
z Kostkowskich, którą w dzieciństwie z tatą wielokrotnie odwiedzałem.  

Miejsce po cegielni na Rawszczyźnie było na skraju parku miejskiego, przed stawem ogro-
dzonym wysokim płotem. Była tam murowana kapliczka z figurą, którą po latach przeniesiono na 
grób Cichocińskich. Dawną bramę wjazdową do cegielni wyznaczały dwie wiekowe topole, po obu 
stronach miejsca po bramie. Tata tam prowadzał na spacery mnie i mojego brata Piotra. Piotr był 
dwa lata młodszy, ale mama ubierała nas jednakowo. Choć nie byliśmy do siebie podobni wielu 
uważało nas za bliźniaków. 

Obecnie na miejscu pochówku prababci Julii Kostkowskiej z Szymańskich jest grobowiec jej 
synowej Genowefy Kostkowskiej z d. Kiliańskiej i miejsce przygotowane dla jej córki Genowefy 
Klauzińskiej z d. Kostkowskiej. Prababcię Julię dopisano na płycie. W wyrytych tam datach jest 
błąd, ale miejsce i osoba zostały upamiętnione.12 

Dlaczego tata nie odwiedzał grobu swojej babki? Zapewne nie znał lokalizacji tego grobu, 
który zarósł chaszczami, może nawet nie było po nim śladu. Może uda się wydobyć coś ze wspo-
mnień jej wnuczki Genowefy, która odbudowała grób swojej matki i babki i przygotowała tam 
miejsce także na swój pochówek. 

Pradziadkowie Wilczyńscy – Jan Tomasz i Joanna z d. Życińska  

Pradziadek Jan Tomasz Wilczyński (s. Franciszka i Marianny z d. Gibała) urodził się 13 grud-
nia 1847 roku w Kuźni koło Ostrowca, a Joanna Życińska (c. Mateusza i Marianny z d. Tarnow-
skiej) urodziła się 5 maja 1848 r. w Opatowie. Pradziadkowie ci zawarli związek małżeński 2 lute-
go 1868 roku w Mominie. Pradziadek Wilczyński był mistrzem kunsztu stolarskiego.13 Umarł 25 
października 1920 roku (33 lata przed moim urordzeniem). Po jego śmierci babcia wyjechała do 
Łodzi. Tam miała brata (z rodziną) i siostrę (samotną, która mieszkała u brata). Mieszkała u rodziny 
brata i tam umarła. Z odszukanych akt metrykalnych poznałem jej rodowód, ale akt zgonu był w 
łódzkim Urzędzie Stanu Cywilnego, co utrudniało poznanie choćby jej daty zgonu. Teraz księga 
z tym aktem jest już w Archiwum Państwowym, więc będzie łatwiej odnaleźć jej akt zgonu. 

Pradziadkowie Góreccy – Jan i Józefa z d. Maj  

Pradziadek Jan Górecki i prababcia Józefa Maj urodzili się około roku 1859, pobrali się po-
między rokiem 1873 a 1883. Nie wiem ile lat żyli, ani kiedy zmarli, ale nawet gdyby długo żyli to 
pewnie zmarliby przed moim urodzeniem. Nie znalazłem ich aktów urodzeń, chrztów, małżeństwa, 
zgonów. Moja mama starała się odszukać metryki swych dziadków, ale na Ziemi Opatowskiej wie-
le ksiąg z różnych parafii strawiła pożoga wojenna. Poszukiwania utrudniał język starorosyjski, 
bowiem w czasie zaborów akta spisywano w języku zaborcy. To, co odnalazła z pomocą dawnych 
życzliwych urzędników przekazała mi. Po latach, gdzie mogłem dotrzeć także sprawdzałem osobi-
ście. Ja znam ten język i łatwo sobie radzę z czytaniem i tłumaczeniem dawnych akt metrykalnych 
zarówno pisanych po rosyjsku jak też pisanych po łacinie. 

                                                 
11 Jej nazwisko wymawiano Ciechocińska, a właściwe poznałem po latach z aktu zgonu. 
12 Jest: 1860-1942, a powinno być: 1862-1940. 
13 Zawód pradziadka poznałem z akt metrykalnych. 
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Pradziadkowie Majowie – Michał i Wiktoria z d. Grzesik  

Pradziadek Michał Maj (s. Walentego i Marianny z Sikorów) urodził się 3 wrzesnia 1863 r. 
w Gorzkowie. Prababcia Wiktoria Grzesik (c. Antoniego i Marianny z d. Karwackiej) urodziła się 
1 grudnia 1863 r. w Miłoszowicach. Pobrać się mogli między rokiem 1880 a 1884, zapewne w 
Kiełczynie.14 Tych pradziadków też nie dane mi było poznać. Pradziadek Michał umarł 27 maja 
1943 r. w Gorzkowie (jedenaście lat przed moim urodzeniem), a prababcia Wiktoria umarła 13 
grudnia 1947 r. w Gorzkowie (sześć lat przed moim urodzeniem). Ci pradziadkowie byli rolnikami. 
Mieszkali w Gorzkowie, parafii Kiełczyna. Bywałem tam w dzieciństwie i pamiętam tamtejsze 
uroki wiejskiego życia. Po latach, kiedy już zajmowałem się genealogią rodową, odwiedziłem tamte 
miejsca. Miałem okazję porównać uroki obecnego życia z dawniejszymi. 

Apel do wnuczek – Zosi i Zuzi 

Kochane wnusie rozmawiajcie z rodzicami, babciami, dziadkami, prababcią o Nich i Ich ro-
dzicach, dziadkach, pradziadkach. Wypytujcie jak wyglądali, gdzie mieszkali, czym się zajmowali. 
Pytajcie o warunki, jakie wówczas panowały i jak Oni sobie radzili. 

Zapisujcie i porównujcie Ich sposoby z Waszymi. Gromadźcie dawne dokumenty i fotografie, 
zapisujcie kogo i co przedstawiają, gdzie to było, kiedy i przy jakiej okazji. 

Twórzcie rodzinny pamiętnik, zapisujcie wspomnienia i zdarzenia, własne i zasłyszane. Zapi-
sujcie kto wspominał, kogo wspominał, gdzie i kiedy miało miejsce wspomniane zdarzenie, gdzie, 
kiedy i od kogo to słyszałyście. Do zapisków dołączajcie fotografie i ewentualne inne dowody, jak 
np. świadectwa, zaświadczenia, rachunki, artykuły z prasy... 

 

Zosia i Zuzia z dziadkiem Władkiem w roku 2016 

                                                 
14 Aktu ślubu nie odnalazłem. W 1883 r. w Kiecczynie jest akt małżeństwa innego Michała Maja z inną kobietą. 
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Zosia i Zuzia z dziadkiem Władkiem w roku 2017 
 

Zosia i Zuzia z rodzicami na portugalskiej plaży w wakacje roku 2020
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Władysław Edward Kostkowski 

Od najwcześniejszego dzieciństwa pasjonowała mnie przyroda, 
piękno i tajemne moce roślin, a także mechanika precyzyjna, elek-
tronika, bioelektronika. Miałem zaszczyt znać księdza profesora 
Włodzimierza Sedlaka i bezpośrednio od Niego uczyć się tajników 
i subtelności bioelektroniki oraz krzemu, które odkrywał i badał. 
Łączenie wyssanych z mlekiem matki uzdolnień z poznawanymi 
prawami przyrody i zasadami mechaniki dało mi niezwykły dar re-
generacji stawów, kręgosłupa, organizmu... 
Ciągle zgłębiam prozdrowotną moc ziół i żywności, wpływ kolorów 
na zdrowie i samopoczucie. Szerzę rzetelną wiedzę prozdrowotną, 
promuję rzetelne rolnictwo prozdrowotne...  

Prowadzę też badania genealogiczne. W rodowodach swoim i żony mam udokumentowanych ak-
tami metrykalnymi po siedem pokoleń. Mam satysfakcję, że dla moich wnuczek jest to już dziewięć 
udokumentowanych pokoleń Kostkowskich i Lachowiczów.  
Nie mogąc dotrzeć do dokumentów sięgających w głąb odnajduję zaskakujące powiązania w szerz, 
np. z: kompozytorem Chopinem, pisarzami: Sienkiewiczem, Żeromskim, Reymontem, dyktatorem 
Powstania Styczniowego Czachowskim, kawalerzystą Prażmowskim, wieloma zacnymi rodami: 
Przemyślidów, Piastów, Popielów, Podczaskich, Radziewiczów, Marynowskich, Potockich, Ponia-
towskich, królami Polski (Poniatowskim, Sobieskim, Chrobrym, Szczodrym Śmiałym, Lambertem) 
i innych państw, cesarzami (francuskim, rzymskimi, niemieckimi...)... 
Moje drzewo genealogiczne (ponad jedenaście tysięcy osób) jest dostępne w Internecie, więc łatwo 
przekonać się, że nie ku chwaleniu się to piszę, lecz ku zachęcie do poznawania historii swoich ro-
dów i odkrywania równie interesujących powiązań. 


