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Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska (1669-1729)
1
 

Tytulatura: wojewodzina bełska (od 1692 r.), hetmanowa wielka koronna (od 1706 r.), kasztelanowa krakowska (od 1710 r.) 

Rodzina: mąż Adam Mikołaj Sieniawski (zm. 1726 r.),  

Rodzice: ojciec - Stanisław Herakliusz Lubomirski (zm. 1702), marszałek wielki koronny;  

               -  matka Zofia z Opalińskich (zm.1675).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dotychczasowe opracowania biograficzne: A.K. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska Elżbieta z Lubomirskich (1717–1729), [w:] Polski słownik biograficzny”, t. 24, r. 1979, s. 

387; B. Popiołek, Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669-1729, Kraków 1996, taż, Kobiecy świat w czasach Augusta II Studia 

nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003; D. Bąkowski-Kois, Zarządcy dóbr Elżbiety Sieniawskiej: studium z historii mentalności 1704-1726, Kraków 2005; A. 

Słaby, Rządzicha oleszycka: dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014; Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej 

Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 1, Z serca kochająca żona i uniżona sługa: listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-

1726, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016; Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 2, 

Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: informatorzy i urzędnicy, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016; Korespondencja 

Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 3, Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: rodzina, przyjaciele i klienci (wybór), oprac. i wyd. B. Popiołek, 

U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016; U. Kicińśka, Korespondencja jako źródło do badań aktywności gospodarczej kobiet w epoce saskiej [w:] Kobiece kręgi 

korespondencyjne w XVII-XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016. 
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Krąg familijny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mąż Adam 
Mikołaj 

Sieniawski (zm. 
1726) 

- działania 
wspierające politykę 
męża oraz popieranie 
go w okresie starań o 
kolejne urzędy 

- starania o przejęcie 
marszałkowstwa 
nadwornego 
koronnego po ojcu 
Elżbiety - Stanisławie 
Herakliuszu 
Lubomirskim w 
latach 1701-1702) 

córka Zofia 
Maria 

Sieniawska  
(zm. 1771 r.) 

 -organizacja edukacji   
i sprowadzanie 
najlepszych 
guwernerów dla córki 

- organizacja dworu 
dla córki 

- zabierana w 
podróże, uczestniczyła 
w wyjazdach matki do 
Lublina - dla 
przyuczenia i 
rozeznania w sytuacji 
swoich przyszłych 
majatków 

córka  

- zmarła we 
wczesnym 

dzieciństwie 

córka   

- zmarła we 
wczesnym 

dzieciństwie 

Józef 
Lubomirski 

przyrodni brat 

- zajęła się opieką 
nad nim po śmierci 
ojca  

- organizowała jego 
edukację, 
finansowała także 
jego tourę 
kawalerską po 
Europie 

Teodor 
Lubomirsk 

przyrodni brat, 
starosta spiski 

kontakt w 
sprawach 
majatkowych, 
Elzbieta 
zawiedziona jego 
małzeńśtwem z 
Elżbietą z Culler-
Cummingów 

Anna 
Wielopolska 

z Lubomirskich  

kuzynka, 
wojewodzina 

sieradzka 

-pozostawały w kontakcie 
korespondencyjnym, 
informowała ją o bieżących 
sprawach politycznych 

 

- odsłaniała przed kuzynką 
mechanizmy pozyskiwania 
klienteli   

-prosiła ad o interwencję  
u króla w imieniu swojego 
syna z pierwszego 
małżeństwa, Jana 
Małachowskieg w 
przypadku wolnych 
wakansów 
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Krąg familijny i przyjaciół 

 

 

Izabela z Morsztynów i 
Kazimierz Bielińscy, 

marszałkostwo koronne 

Przyjacielskie stosunki  
z marszałkowstwem  

i ich dziećmi – 
Franciszkiem, 

Marianną i Katarzyną. 
Przyjaźń 

przypieczętowało 
małżeństwo Marianny 

Bielińskiej 1v. 
Denhoffowej  

z kuzynem 
Sieniawskiej Jerzym 

Ignacym Lubomirskim  

ciepłe relacje łączyły 
ją z Franciszkiem 
Bielińskim i jego 

siostrą Katarzyną, 
żoną posła 

francuskiego Jeana 
Victora de Besenval. 

Po wyjeżdzie do 
Francji pisała do 

kasztelanowej listy, 
relacjonując 
pierwsze lata 
małżeństwa  

i macierzyństwa 
oraz obserwacje z 

dworu francuskiego 

 Urszula z Denhoffów Kątską 
(zm. 1709), wojewodzina 

kijowska siostra macochy – 
Elżbiety z Denhoffów 

Lubomirskiej  

regularnie do siebie 
pisały, Kątska 

przekazywała plotki  
z dworu królewskiego  

i nowiny zaczerpnięte od 
swoich przyjaciółek – 

Konstancji ze Słuszków 
Denhoffowej, 
wojewodziny 

malborskiej, i Teresy  
z Bielińskich Działyńskiej 
(zm. 1718), wojewodziny 

chełmińskiej.  

Anna z Sanguszków 
Radziwiłłow  
(zm. 1746) 

- wieloletnia przyjaźń, 
stosunki pogorszyło 
wycofanie się jej syna 
Michała Kazimierza 
"Rybeńko" z umowy 
matrymonialnej z córką 
Sieniawskich i toczony 
spór o odzyskanie 
narzeczeńskich prezentów 

Anna Wielopolska 
z Lubomirskich  

kuzynka, 
wojewodzina 

sieradzka 

- pozostawały w kontakcie 
korespondencyjnym, 
informowała ją o bieżących 
sprawach politycznych 

- odsłaniała przed kuzynką 
mechanizmy pozyskiwania 
klienteli   

-prosiła ad o interwencję u 
króla w imieniu swojego syna 
z pierwszego małżeństwa, 
Jana Małachowskieg w 
przypadku wolnych 
wakansów 

 

Aleksander Jan 
Jabłonowski  
(zm. 1723),  

chorąży koronny 

- mąż szwagierki 
Teofilii  
z Sieniawskich, obie 
rodziny łączyły 
poprawne stosunki, 
aczkolwiek 
pozbawione 
serdecznosci  
i otwartości, raczej 
charakteryzowały się 
serwilizmem i 
podporządkowaniem 
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Krąg polityczny:     

 

 

 

 

Stanisław Herakliusz 
Lubomirski  
(zm. 1702)  

 

  - wprowadził 
córkę w krąg 
polityki rodzinnej  
i stronnictwa 
franucuskiego 

 Hieronim Augustyn 
Lubomirski 

 - w dzieciństwie 
czasowo przebywała  
i wychowywała się na 
jego dworze w 
Rzeszowie  

- współpraca  
w interesach rodziny 
i traktowała go jak 
ojca 

 Adam Mikołaj 
Sieniawski 

- często skłóceni 
w życiu 
codziennym  
w pierwszym 
okresie 
małżeństwa 
łączyli siły dla 
interesów 
familijnych,  
w polityce lub 
trybunałach. 

- działania na 
rzecz pozyskania 
przez męża 
urzędów (rola 
brokreki), jak i 
pośredniczenie 
pomiędzy nim,  
a starającymi się 
o awans 
klientami i 
przyjaciółmi 
Sieniawskich 

Jerzy Ignacy 
Lubomirski 

(zm.1753), generał, 
późniejszy pisarz, a 
następnie chorąży 

wielki korony 

- udzielanie 
wsparcia w 
sprawach 
sądowych 

Jan Stanisław 
Jabłonowski, 

wojewoda ruski  
i Joanna de Bethune  

-  długoletnia 
przyjaźń i 
pomoc  
w rozmaitych 
sprawach, 
korespondencj
a zawiera 
sprawy 
prywatne jak  
i polityczne 

Tersa z Tarłów 
Potocka (zm 1739), 

wojewodzina 
smoleńśka 

stałe monity  
o protekcje i 
opiekę oraz 
wsparcie synów  

zabiegała 
 u hetmana  
o ochronę dla 
siebie, swoich 
dzieci i majątków, 
z racji 
powinowactwa   
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Patronat religijny: 

 

 

 

 

Fundacja 

- finansowanie budowy  
i  renowacji  wielu 
obiektów sakralnych, 

- kościołów:  Wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu, 
fasady kościoła Pijarów  
w Krakowie, Kapucynów 
we Lwowie 

Obsada 
wakujących 
beneficjów 

przywilej kolatorski 
zgłaszania kandydatów do 

niższych stanowisk 
kościelnych w swoich 

dobrach przez co zwracano 
się do niej z licznymi 

suplikami.  

dysponowała prawem 
prezenty dzięki dzierżeniu 

różnych starostw, 
obsadzała np. wakujące 

probostwo  
w Międzyrzeczu,  

w Morawicy, Iwanowicach 

prośby zakonów  
o udział w klasztornych 
świętach – obłóczyny, 

konsekracje 

Wsparcie 
finansowe 

- wsparcie finansowe i rzeczowe 
zakonów. Zgromadzenie 
żeńskie i męskie kierowały 
supliki o protekcję i wsparcie 
rzeczowe m.in. karmelitanki 
bose w Lublinie, karmelitanki 
lwowskie, iwanowickie 
norbertanki,brygidki 
warszawskie Wizytki  
i Sakramentki 

 

- pomoc finansowa  
w organizowaniu wyjazdów 
misyjnych np. dla Jezuity 
Michała  Ignacego 
Wieczorkowskiego 
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Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

 w ziemi krakowskiej 

 Tęczyn jako główny 
ośrodek tych dóbr 
oraz kamienica w 

Krakowie 

Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

w ziemi sandomiejrskiej 

 Łubnice i Rytwiany 
jako główne ośrodki 

Nadzór nad całością 
latyfundium Sieniawskich 
po śmierci męża w 1726 r. 

 

Aktywność gospodarcza: 


