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Znani i mniej znani potomkowie Tomasza. Z tajemnic genealogii hrabiów Ostrowskich (cz. 2)
Po śmierci pierwszej żony, Tomasz Ostrowski poślubił 26 lipca 1781 r. (w kościele św. Krzyża w
Warszawie) Apolonię Halka-Ledóchowską herbu Szaława (1761-1795). Z małżeństwa tego miał
synów: Antoniego Jana (1782-1845) [il. 1], dowódcę Gwardii Narodowej Warszawskiej w
powstaniu listopadowym, twórcę przemysłowego Tomaszowa, męża Józefy Morskiej herbu Topór
(1787-1813) i Antoniny Kokoszka-Michałowskiej herbu Jasieńczyk (1799-1871); Franciszka
(1783–1848); Józefa (1785–1799); Władysława Tomasza (1790-1869) [il. 2], pułkownika artylerii,
posła powiatu piotrkowskiego, marszałka powstańczego Sejmu, męża Klementyny ks. SanguszkoKowelskiej herbu Pogoń Litewska (1786-1841); Atanazego Joachima (1791–1866), księdza
kanonika katedralnego warszawskiego; Tadeusza Jana (1792–1842), kapitana wojsk polskich, męża
Zofii Kokoszka-Michałowskiej herbu Jasieńczyk (1796-1855) oraz córki: Ludwikę Mechtyldę
(1787–1855) [il. 3], żonę Michała hr. Potockiego herbu Pilawa (1779-1855), senatora Królestwa
Polskiego; Helenę (1794–1826), żonę Giovanniego (Johanna) Malfattiego di Montenegro (17751859), nadwornego lekarza cesarskiego, przyjaciela Beethovena i Chopina; Marię (1795–1872),
żonę Ludwika Felicjana Morstina herbu Leliwa (1782-1865), kolekcjonera i bibliofila. 29 sierpnia
1796 r. Tomasz Ostrowski poślubił (w warszawskim kościele św. Andrzeja) swą trzecią żonę
Kunegundę Brzozowską herbu Topór (Starża) [il.4], wdowę po Józefie Rudnickim (1770-1822). Z
tego małżeństwa (zawartego w wieku 61 lat) dzieci nie miał.
Najstarszy syn Tomasza z drugiego małżeństwa, Antoni Jan hr. Ostrowski (tytuł hrabiowski nosili
Ostrowscy od 1798 r.) poślubił 15 grudnia 1805 r. (w Bolestraszycach) Józefę Zofię Karolinę
Morską herbu Topór (1787-1813), córkę Onufrego Morskiego (1752-1789), kasztelana
kamienieckiego, posła na Sejm Czteroletni, i Julii z Jordan-Rozwadowskich herbu Trąby. Z
małżeństwa tego urodziło się pięcioro dzieci: Julia Olimpia (1807-1875) [il. 5], żona słynnego
malarza polskiego romantyzmu Piotra Michałowskiego (1800-1855) [il. 6], Ignacy (1808-1809),
Tomasz Antoni (1810-1871), Krystyn Piotr Celestyn Józef (1811-1882) [il. 7].
Tomasz Antoni i Krystyn Piotr nie założyli rodzin i pozostali bezpotomni. Walczyli w powstaniu
listopadowym (Krystyn Piotr otrzymał Order Virtuti Militari), następnie pozostali na emigracji.
Szczególną aktywnością wykazywał się Krystyn Piotr Celestyn Józef hr. Ostrowski. Służył w armii
belgijskiej (1832-1836), następnie zamieszkał w Paryżu. Był czynny w życiu politycznym i
literackim. Pisał artykuły do czasopism francuskich, często w formie listów do wybitnych
osobistości. Propagował idee niepodległości Polski, federacji słowiańskiej i utworzenia czegoś w
rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy. O konieczności przywrócenia wolnej Polski przypominał
europejskim politykom w okresie Wiosny Ludów i wojny krymskiej. W 1863 r. przebywał w
Poznaniu i Krakowie, następnie wystąpił z propozycją utworzenia pisma informującego
społeczeństwo francuskie o działaniach Rządu Narodowego (planów tych nie udało się
zrealizować). W 1869 r. reprezentował emigrację na uroczystości wznoszenia Kopca Unii
Lubelskiej we Lwowie. Ostatecznie rozczarowany Francją, przeniósł się do Szwajcarii. Był
członkiem Rady Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt
utworów literackich, w tym kilkanaście przekładów (nie licząc drobnych artykułów i wierszy
publikowanych w czasopismach). Na język polski tłumaczył utwory Honoré de Balzaca, Casimira
Delavigne'a, Alfreda de Musseta, Alfreda de Vigny'ego, Williama Shakespeare'a, na francuski zaś
Adama Mickiewicza. Wydał także dla czytelnika zachodniego dwutomowy informator o Polsce pt.
La Pologne historique, litteraire, monumentale et pittoresque („Polska historyczna, literacka,
monumentalna i malownicza”), w której sporo miejsca poświęcił Ujazdowi i Tomaszowowi
Mazowieckiemu („Ujazd et Tomaszów en Mazovie”, t. 2, Paris 1837). W tej pracy zamieszczono
pierwszy znany widok ówczesnego Tomaszowa). Wystąpił z projektem uproszczenia polskiej
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pisowni (zastąpienie dwuznaków „cz” i „sz” literami „c” i „s” z kropką, a także zastąpienie „i”
zmiękczającego poprzedzającą spółgłoskę odpowiednim znakiem), co nie spotkało się z uznaniem.
Zmarł w Lozannie, jego serce sprowadzono do Ujazdu.
Julia Olimpia hr. Ostrowska w wieku 14 lat poznała Piotra Michałowskiego – brata swej macochy
Antoniny (drugiej żony Antoniego hr. Ostrowskiego). Wyszła za niego dziesięć lat później, 1 lutego
1831 r., po dwuletnim narzeczeństwie.
Piotr Kokoszka-Michałowski herbu Jasieńczyk, znany przede wszystkim jako najwybitniejszy
malarz polskiego romantyzmu, autor wielu płócien przedstawiających sceny batalistyczne, portrety,
sceny rodzajowe z życia wsi, był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. W Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu zajmował się organizacją hutnictwa, w czasie powstania
listopadowego nadzorował produkcję broni i amunicji, w latach 1848-1853 był prezesem Rady
Administracyjnej miasta Krakowa. W dawnej stolicy ufundował wraz z żoną Zakład św. Józefa dla
Osieroconych Chłopców, kierował też Towarzystwem Gospodarczo-Rolniczym Krakowskim.
W czasie powstania listopadowego Julia Olimpia z Ostrowskich Michałowska stanęła na czele
działającego w Tomaszowie Mazowieckim komitetu filantropijnego wspierającego finansowo te
rodziny, których ojcowie powołani zostali do armii Królestwa dołączyła do męża na emigracji w
1833 r., dwa lata później przenieśli się do Krakowa, a następnie do Krzysztoforzyc.
Po śmierci męża nie wyszła ponownie za mąż. Do końca życia opiekowała się się sierocińcem
fundacji Piotra Michałowskiego (działał do 1950 r.). Pełna pietyzmu dla dorobku artystycznego
męża dbała o zachowanie jego malarskiej spuścizny w posiadaniu rodziny. Mimo licznych próśb nie
sprzedała żadnej pracy męża, dlatego m.in. przez wiele lat jego twórczość była praktycznie
nieznana społeczeństwu polskiemu. Oboje Michałowscy zmarli w Krakowie i zostali pochowani na
Cmentarzu Rakowickim.
Julia i Piotr mieli siedmioro dzieci: Stanisława (1832-1891), posiadacza ziemskiego, właściciela
majątku Bolestraszyce; Juliusza (1834-1903), właściciela dóbr w powiecie ropczyckim; Marię
(1836-1843); Celinę (1837-1916) [il. 8], Józefę (1841-1917), działaczkę społeczną,
ofiarodawczynię obrazów ojca dla Muzeum Narodowego w Krakowie; Tadeusza Michała (18441885); Marię (1848-1920) [il. 9], właścicielkę Krzysztoforzyc i Bolestraszyc, żonę Adama
Łempickiego herbu Junosza (1836-1894).
Celina Michałowska odziedziczyła po ojcu talent malarski. Była starannie kształcona i
wychowywana w tradycjach religijnych i patriotycznych. Wincenty Pol mawiał o niej „genialne
diablę”. Wyrastała w otoczeniu pełnym artystów, działaczy społecznych, polityków. W młodości
poznała m.in. Juliusza Kossaka. Po przedwczesnej śmierci ojca porządkowała spuściznę po nim. Po
wielu latach wydała anonimowo jego literacką biografię pt. Piotr Michałowski. Rys życia, zawód
artystyczny, działalność w życiu publicznym (Kraków 1911). Od dawna była wtedy zakonnicą – w
1867 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Jazłowcu na Podolu. W zakonie jako siotra Maria Celina od Trójcy Przenajświętszej spędziła
prawie pół wieku. Była nauczycielką rysunku i malarstwa. Miała swoją pracownię malarską, a jej
prace ozdabiały inne domy Zgromadzenia, kaplice, kościoły i cerkwie na Podolu. Opiekowała się
uzdolnionymi plastycznie zakonnicami i wychowankami z zakładu naukowo-wychowawczego.
Pełne modlitwy i malarstwa życie w Jazłowcu przerwała I wojna światowa. W czerwcu 1916 r.
wraz z siostrami musiała opuścić Podole. Znalazły schronienie w Jarosławiu, gdzie znajdował się
jeden z Domów Zgromadzenia. Przywiozły ze sobą także obrazy Celiny. Ona sama zmarła kilka
tygodni po przybyciu i została pochowana w zakonnym grobowcu.
Na uwagę zasługują także potomkowie Marii Michałowskiej. W 1876 r. wyszła za Adama
Łempickiego herbu Junosza, który w czasie powstania styczniowego w rodzinnym majątku
Łempice na Podlasiu (dziś powiat wysokomazowiecki) założył szpital dla rannych powstańców.
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Najmłodszym z ich czworga dzieci był Dominik Łempicki (1883-1939) [il.10], kawaler maltański,
w 1920 r. ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, a podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939
r. współtwórca Szpitala Maltańskiego. Był właścicielem wielu obrazów sławnego przodka (spłonęły
podczas powstania warszawskiego). Zginął na posterunku 24 września 1939 r.
Dziećmi Dominika byli Aleksander Adam i Dorota Łempiccy. Aleksander (1922-2007) [il. 11]
walczył w Armii Krajowej na Kielecczyźnie. Aresztowany w 1945 r. przez UB uciekł do Włoch,
gdzie wstąpił do II Korpusu gen. Andersa. Stamtąd przedostał się do Wielkiej Brytanii, a następnie
Stanów Zjednoczonych, gdzie został wybitnym fizykiem, profesorem Uniwersytetu w Bostonie.
Jego wynalazki przyczyniły się do rozwoju tomografii komputerowej i telewizji. Dorota (19261944) [il. 12] uczestniczyła w tajnym nauczaniu, działała w Sanitariacie Kedywu (Kierownictwa
Dywersji) Komendy Głównej. Jako łączniczka i sanitariuszka II plutonu „Alek” 2. kompanii
„Rudy” harcerskiego Batalionu AK „Zośka” zginęła w pierwszym dniu powstania warszawskiego
w wieku zaledwie 18 lat. Dorota i Aleksander byli praprawnukami Antoniego hr. Ostrowskiego. Ich
losy przypominała Barbara Wachowicz w książce „Bohaterki Powstańczej Warszawy”.
dr Daniel Warzocha
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