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Konstancja Ludwika z Tarłów Mniszchowa (zm. X 1739)
1
 

Tytulatura: marszałkowa wielka koronna 

Rodzina: córka Stanisława Tarły (zm. 1705) i Teresy z Dunin-Borkowskich, druga żona Józefa Wandalina Mniszcha (1670-1747), marszałka wielkiego 

koronnego 
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 Dotychczasowe opracowania: B. Popiołek, Kostusieńka i Józieniek. Listy miłosne Konstancji z Tarłów i Józefa Wandalina Mniszcha, marszałkostwa wielkiego koronnego, jako 

przykład relacji małżeńskich w epoce saskiej, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 4: Stulecia XVI–XIX: perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, 

Biblioteka Tradycji. Seria Druga, nr 132, Kraków 2013, s. 167–195 
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Krąg familijny: 

 

mąż Józef Wandalin 
Mniszchech (1670–

1747), marszałek wielki 
koronny 

- pośrednikcza w 
kontaktach 
ministrami saskimi,  
z dyplomatami 
rosyjskimi i ich 
żonami 

siostra Magdalena  
z Tarłów Lubomirska 1v 
Szembekowa (zm. 1728) 

- współpraca na dworze 
drezdeńskim 

- zyskanie wpływów dzięki 
mężowi Magdaleny 
Franciszkowi Szembekowi 
(ok. 1667–1712) i jego 
rodzinie  

brat Jan Tarło (1670–
1750), wojewoda 

lubelski 

 - spór o wypłatę 
posagu  

-powściągliwe 
stanowisko wobec 
zmiany politycznych 
sympatii Tarły,  

- pozyskiwanie 
klienteli i przyjaciół 
wśród rodzin 
kolejnych małżonek 
Tarły  

- współpraca  
z Elżbietą  
z Modrzewskich 
Tarłową na polu 
gospodarczym 

siostra Anna z Tarłów 
Cetnerowa  

(ok. 1686–1733) 

- problematyczne 
relacje z jej mężem 
Franciszkiem 
Cetnerem, 
wojewodą 
smoleńskim – który  
naciskał na 
marszałka i jego 
żonę, by wystarali się 
dla niego o 
starostwo lub urząd 

- prośby o protekcję 
dla krewnych 
Franciszka Centera 
(Karola i Antoniego 
Cetnerów) 

matka Teresa  
z Duninów Borkowskich 

Tarłowa (zm. 1723), 
wojewodzina lubelska  

 - porady wychowawcze 
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Krąg familijny: 

 

  

pasierbica Teresa z 
Mniszchów 

Lubomirska 1v 
Stadnicka (zm. 1741) 

- córka z pierwszego 
małżeństwa Józefa 
Wandalina Mniszcha 
urodzona z małżeństwa  
z Eleonorą Ogińską  
(zm. 1711)  

- prośby o protekcję  
w sprawach sądowych 

- protekcja dla jej męża 
Józefa Lubomirskiego  
(m. in. o województwo 
czernihowskie) 

- pozyskiwanie klientów 
dla ojca i macochy 

- protekcja dla jej synów- 
Antoniego i Stanisława 

córka Ludwika  
z Mniszchów Potocka 

- prowadzenie polityki 
matrymonialnej z Potockimi, 
zakończonej wydaniem jej za 
mąż za Józefa Potockiego, 
wojewodę wileńskiego 

- problem braku porozumienia 
politycznego z Józefem 
Potockim 

- pośrednictwo w załatwianiu 
spraw własnych klientów  
u Mniszchów 

- wyjednywanie protekcji dla 
braci Ludwiki 

- zaangażowanie w walkę  
o wakującą kasztelanię 
krakowską dla Józefa Wandalina 
Mniszcha 

 

syn Jan Karol Mniszech 
(1716–1759), starosta 

jaworowski 

- pomoc w prywatnych 
interesach 

- w jego sprawach 
występowała też 
przyrodnia siostra Teresa 
z Mniszhów Lubomirska 

syn Jerzy August 
Mniszech 

- pomoc w prywatnych 
interesach 

- pomoc w staraniach  
o rękę kanclerzanki 
koronnej Bihildy 
Szembekówny 

córka Elżbieta  
z Mniszhów 
Wielopolska 

- prowadzenie polityki 
matrymonialnej z 
Potockimi, zakończonej 
wydaniem jej za mąż za 
Karola Wielopolskiego 
(ok. 1700–1773), 
kuchmistrza koronnego 

- protekcja dla Karola 
Wielopolskiego 

córka Anna Mniszchowa 

- posługa  
w klasztorze 

- brak udziału  
w budowaniu więzi 
klientalnych 
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Krąg familijny:  

wnuk Stanisław Lubomirski 

prośby o protekcję 

wnuk Antoni Lubomirski 

prośby o protekcję 

wnuczka Anna Lubomirska 

wymiana serdeczności  
przy okazji rocnic i świąt 
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Krąg polityczny (patronacko-klientalny)/Patroni

 

 

 

 

Król August II 

  - wymiana prywatnej 
korespondencji 

- zaproszenia na 
prywatne uroczystości 

-wyjednywanie protekcji 
u króla dla swoich 
klientów 

Podkanclerzy koronny 
Jan Aleksander Lipski 

  - korespondencja  
w sprawie poparcia 
klientów Mniszchowej 

Wojewoda kijowski 
Józef Potocki 

- korespondencja  
w sprawie poparcia 
klientów Mniszchowej 

Kanclerz koronny Jan 
Sebastian Szembek 

-poparcie dla interesów 
Marszałkowej i jej męża 

Biskup krakowski Jan 
Aleksander Lipski  

(1690–1746) 

-protekcja dla klientów 
Mniszchów 

-wyjednywanie protekcji  
u króla 
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Krąg polityczny (patronacko-klientalny)/Patronki 

 

Anna Katarzyna  
z Sanguszków 
Radziwiłłowa, 

kanclerzyna litewska 

- relacje 
dobrodziejka-
przyjaciółka 

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

- protekcja dla 
synów kanclerzyny i 
córki,Tekli Róży z 
Radziwiłłów 
Wiśniowieckiej 

Katarzyna 
 z Radziwiłłów 

Branicka  

relacje 
dobrodziejka -
przyjaciółka 

Joanna de Béthune 
Jabłonowska, 

wojewodzina ruska 

- relacje dobrodziejka 
-przyjaciółka 

- poszukiwanie 
protekcji dla dzieci 

- protekcja dla 
Mniszchów u męża 
Joanny - Jana 
Stanisława 
Jabłonowskiego, 
wojewody ruskiego 

Teofila  
z Sieniawskich 
Jabłonowska, 

chorążyna koronna 

- relacje dobrodziejka-
przyjaciółka 

- szukanie protekcji  
po śmierci męża męża 
Jana Aleksandra 
Jabłonowskiego 
(1671–1723),  

Wiktoria  
ze Szczuków 
Cetnerowa 

relacje 
dobrodziejka -
przyjaciółka 

Izabela  
z Morsztynów 

Czartoryska 

- początkowo ciepłe 
relacje z nią i jej mężem 
Kazimierzem 
Czartoryskim, 
podkanclerzem 
litewskim 

- wzajemne 
uprzejmości, informacje 
o przebiegu spraw 
publicznych, wsparcie 
przy rozdziale 
wakansów 

-sojusz z czasem 
wygaszony 

Ewa z Leszczyńskich 
Szembekowa 

- bliskie relacje z nią i jej 
mężem kanclerzem 
wielkim koronnym 
Janem Sebastianem 
Szembekiem 

- starania o rękę ich córki 
Bihildy Szembekówny dla 
Jerzego Augusta - syna 
Mniszchów 

- wzajemne poparcie, 
protekcja o awanse 



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 

 

Krąg polityczny (patronacko-klientalny)/Klienci  

 

 

  

Michał Fryderyk 
Czartoryski, 

podkanclerzy litewski 

  - poszukiwanie 
protekcji przy 
ubieganiu się  
o wakanse  
(m.in województwo 
smoleńskie) 

Adam Rzewuski (zm. 
1717), kasztelan 

podlaski 

 - prośby  
o protekcję 

Michał Józef Rzewuski 
(1699-1769), krajczy 

koronny 

- prośby o protekcję 
o urzad marszałka 
nadwornego 

- prośby o protekcję 
na starostwo 
winnickie 

Franciszka Rzewuska 

- prośby o pomoc  
w ochronie majątku 

Wacław Rzewuski 
(1706–1779), 

wojewoda podolski 

- małżeństwo z wnuczką 
marszałkowstwa 
wielkiego koronnego – 
Anną Lubomirską 

- prośby o protkecję 
przy rozdawaniu 
wakansów 

Anna z Lubomirskich 
Wielopolska, 
wojewodzina 

krakowska 

- prośby o wsparcie 
w sprawach 
sądowych 
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 Krąg polityczny (patronacko-klientalny)/Klienci 

 

 

  

Kazimierz 
Czartoryski, 

podkanclerzy 
litewski 

wpółpraca  
w sprawach 
drezdeńskich 

Aleksander 
Szembek, 

wojewoda sieradzki 

prośby o protekcję 
dla krewnych 

Urszula z Branickich 
Lubomirska, 
starościna 

bolimowska 

- spowinowacona z 
marszałkową poprzez 
trzecie małżeństwo 
Jana Tarły, wojewody 
lubelskiego, z jej 
siostrą Elżbietą z 
Branickich primo voto 
Potocką 

- prośby o protekcję 

Jan Wielopolski 
(zm. 1774) 

pośrednictwo w 
prośbach o wakanse 

Anna  
z Lubomirskich 
Wielopolska, 
wojewodzina 

sieradzka  

- zabiegi o wsparcie  
i zaangazowanie 
polityczne 

- protekcja dla jej męża 
Franciszka 
Wielopolskiego 

Jakub Czartoryski 

- krewny Józefa 
Wandalina Mniszcha 

- wzięty w opiekę 
przez Mniszchów po 
śmierci Katarzyny 
Ludwiki z 
Mniszchów i jej 
męża Samuela Jana 
Czartoryskiego 

- prośby o protekcję 
i wsparcie  
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Krąg polityczny (patronacko-klientalny)/Klienci  

 

 

 

Joanna z Chodkiewiczów 
Zarankowa 

- prośby o protekcję dla 
córki  

-nadzór edukacji córki 

Balbina  
[z Wołłowiczów?] Pacowa 

prośby o protekcję dla męża 

Karolina z Małachowskich 
Mycielska, stolnikowa koronna 

prośby o protekcję dla męża 

Inne liczne szlachcianki i wdowy 

pojedyncze prośby 
przedkładane Mniszchowej 

prośby o protekcję  
w sprawach sądowych  
i majątkowych 


