
Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich 
Wykonanie: dr Anna Penkała-Jastrzębska 

 

Materiały przygotowane w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji 

klientalnych w czasach saskich”, UMO nr 2015/19/B/HS3/01797 

 

 

Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa
1
 

Tytulatura: kanclerzyna wielka litewska  

Rodzice: Konstancja z Sapiehów i Hieronim Sanguszko (zm. 1684) starosta suraski  

Mąż: Karol Stanisław Radziwiłł (1669–1719), kanclerz wielki litewski 

Dzieci: 

 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (zm. 1715) 

 Mikołaj Kazimierz Radziwiłł ‘Rybeńko” (zm. 1762), wojewoda wileński 

 Hieronim Florian Radziwiłł (zm. 1760), chorąży wielki litewski 

 Tekla Róża (zm. 1747), żona Jakuba Henryka Flemminga (zm. 1728), koniuszego wielkiego litewskiego, Michała Serwacego 

Wiśniowieckiego (zm. 1744), hetmana wielkiego litewskiego, Michała Antoniego Sapiehy (zm. 1760), podkanclerzego litewskiego 

 Katarzyna Barbara (zm. 1730) żona Jana Klemensa Branickiego (zm. 1771), chorążego wielkiego koronnego 

 Konstancja Franciszka (zm. 1756), żona Jana Fryderyka Sapiehy (zm. 1751), kanclerza wielkiego litewskiego 

 Teresa z Radziwiłłów 1 voto Sapieżyna 2 voto Jabłonowska (zm. 1765), żona wojewody brzeskolitewskiego Kazimierza Leona Sapiehy 

(zm. 1738), wojewody nowogródzkiego Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (zm. 1777) 

                                                           
1
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 Krąg familijny: 

 

mąż Karol Stanisław 
Radziwiłł 

- umierkowana relaizacja 
polityki patronatu 

- polityczna współpraca  
z żoną 

- opieka i pomoc dla m. in 
Anny Barbary z Kopciów 
Sapieżyny, Anny z 
Chodorowskich Dolskiej, 
Marcjanna z Siesickich  
Janusza Antoniego 
Wiśniowieckiego, 
Franciszka Cetnera 

syn Michał Kazimierz 
Radziwiłł "Rybeńko" 

 - ochrona i reprezentacja 
interesów Radziwiłłów 

- naruszenie idei patronatu 
matrymonialnego matki 
przez małżeństwo  
z Franciszką Urszulą  
z Wiśniowieckich 

- pomoc w karierze 
politycznej 

- przejęcie od Marii Karoliny 
z Sobieskich de Bouillon 
(1697–1740), dóbr 
żółkiewskich 

syn Hieronim Florian 
Radziwiłł 

- patronat 
matrymonialny- 
zabiegi o jak 
najkożystniejszy 
mariaż dla syna 

- próby 
wykorzystania syna 
do przejęcia tzw. 
dóbr neuburskich 

 

brat Paweł Karol 
Sanguszko (zm. 1750), 

marszałek wielki litewski 

- proces o wypłatę posagu 

- pomoc dla Sanguszki w 
przejęciu odynacji ostrogskiej 
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Krąg familijny: 

 

 

 

córka Katarzyna Barbara z 
Radziwiłłów Branicka 

- korespondencja oparta na 
życiu prywatnym i plotkach 
towarzyskich 

- ingerencja w patronat 
matrymonialny matki 
(sprawa małżeństwa Michała 
Kazimierza z Zofią Marią 
Sieniawską) 

córka Tekla Róża z Radziwiłłów 
1v Flemmingowa, 2v 

Wiśniowiecka 

 - początkowa niechęć matki do 
zawarcia przez nią małżeństwa  
z Jakubem Henrykiem 
Flemmingiem i spór o wysokość 
posagu  

- z czasem wciągnięcie 
Flemminga w realzację 
interesów Radziwiłłów 

- pomoc w prowadzeniu 
interesów drezdeńskich po 
śmierci Flemminga 

- sprzeciw wobec 
samowolnego małżeństwa 
Tekli z Wiśniowieckim 

córka Konstancja Franciszka z 
Radziwiłłów Sapieżyna 

- relacje naznaczone 
niezadowoleniem Anny z 
bierności i nieprzydatności 
politycznej Jana Fryderyka 
Sapiehy 

 - nadzorowanie 
przeprowadzenia separacji 
małżonków 

córka Karolina Teresa z 
Radziwiłłów 1 voto Sapieżyna 2 

voto Jabłonowska  

 - korespondencja oparta na 
życiu prywatnym 

- patronat matrymonialny- 
doporwadzenie do małżeństwa  
z Kazimierzem Leonem Sapiehą 
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Krąg polityczny (patronacko-klienatalny)/Patroni:  

 

 

 

 

 

Jan Mikołaj Radziwiłł (zm. 1729), 
wojewoda nowogrodzki  

 - współpraca polityczna z nim  
i jego małżonką Dorotą Henriettą 
Przebendowską, podskarbianką 
koronną 

Franciszek Bieliński (zm. 1766), 
wojewoda chełmiński, 

marszałek wielki koronny 

 - realizacja interesów 
politycznych 

Teodor Lubomirski (zm. 1745) 
wojewoda krakowski 

- umożliwienie współpracy  
z wojewodą  synowi Anny 
Michałowi Kazimierzowi 
Radziwiłłowi 
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Krąg polityczny (patronacko-klienatalny)/Patronki: 

 

  

Konstancja Ludwika z Tarłów 
Mniszchowa (zm. 1739), 

marszałkowa wielka koronna 

- relacje dobrodziejka-
przyjaciółka  

- informowanie się 
wzajemnie o sytuacji 
politycznej, funkcjonowaniu 
sejmików ziemskich, 
wakatach urzędniczych i 
poczynaniach przeciwników 
politycznych 

- zabiegi o przychylność  
i przyjaźń Józefa Wandalina 
Mniszcha 
 

Dorota d’Archot Załuska, 
wojewodzina płocka 

 - relacje dobrodziejka-
przyjaciółka  

- bieżące informacje z 
Drezna 

Elżbieta z Lubomirskich 
Sieniawska (zm. 1729), 

kasztelanowa krakowska 

- wieloletnie relacje 
dobrodziejka-przyjaciółka  

- kontakty naruszone po 
zerwaniu przez 
Sieniawskich zaręczyn Zofii 
Marii z Michałem 
Kazimierzem Radziwiłłem 

Teresa z Mniszchów 
Lubomirska, wojewodzina 

czernihowska 

- relacje dobrodziejka-
przyjaciółka  
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Krąg polityczny (patronacko-klienatalny)/klienci: 

 

 

Elżbieta Tarłowa z 
Modrzewskich 1v 

Łaszczowa  
(zm. 1728), 

wojewodzina 
lubelska  

 - kontakty 
utrzymywane  
w kręgu bliskim 
królowej Marii 
Kazimierze 

- relacje 
naruszone przez 
plany ożenku 
syna Tarłowej – 
Łaszcza –  
z którąś z córek 
kanclerzyny 

Marcjanna  
z Siesickich  
(zm. 1736) 
krajczyna 
litewska  

- prośby  
o opiekę i 
poparcie w 
zachowaniu 
tytułów i 
majątków  
po mężu 

- liczne 
prezenty dla 
kanclerzyny 

Jadwiga ze 
Szwykowskich 
Zenowiczowa, 
wojewodzina 

mińska 

prośby o 
protekcję i 
opiekę 

Wieniawski 

- praca w interesach 
kanclerzyny 

- odsunięty przez 
Annę z powodu 
niezadowalających 
rezultatów pracy  
i niewystarczającego 
zaangażowania 

Jan Antoni 
Czarnecki (zm. 
1774), sędzia 

owrucki 

- prowadzenie 
interesów Anny 
w Berlinie 

- rozmowy  
w sprawie dóbr 
neuburskich 

- otrzymał  
w nagrodę za 
służbę 
cześnikostwo 
wołyńskie 

ksiądz Suchocki 

- prowadzenie 
sprawy rozwodu 
córki kanclerzyny, 
Konstancji 
Franciszki i Jana 
Fryderyka Sapiehy  
w sądzie 
nuncjuszowskim 

Stanisław 
Zakrzewski  

- informacje  
o przebiegu 
sejmików 

- rozdawanie 
listów wśród 
sejmikującej 
szlachty 
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Zaufana służba  

 

 

Tomasz 
Mogielnicki 

- plenipotent 

- informator księżnej 

- informacje o elekcji 

Stanisław 
Michał Grodecki 

- administrator dóbr 

informator księżnej  

 Krzysztof 
Mioduszewski 

- oficjalista dworski 

-informator księżnej 

 Kazimierz 
Rymsza 

-oficjalista dworski  

-informator księżnej 

Jan Antoni Siła 
Nowicki 

informator księżnej 

- przekaz informacji  
o elekcji 


