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Konstancja Marianna z Potockich Szczukowa (zm. 1733 )
1
 

 

 

Mąż Stanisław Antoni Szczuka (zm. 19 V 1710) – od 1675 r. sekretarz Jana III Sobieskiego, 

od 1684 regent kancelarii koronnej, od 1688 r. referendarz wielki koronny, od 1699 r. 

podkanclerzy litewski 

 

 
 

 

Tytulatura: najpierw referendarzowa koronna, później podkanclerzyna litewska, wychodząc za Stanisława Antoniego 

zmieniła wyznanie z ń

 

Rodzina:  

Ojciec: Bogusław Potocki (zm. po 1693), starosta jabłonowski 

Matka: Helena Teofila z Kurozwęk Męcińska (zm. po 1695) 

                                                 
1
 Dotychczasowe opracowanie bibliograficzne B. Popiołek, Kobieta zaradna. Konstancja Marianna z Potockich Szczukowa, podkanclerzyna litewska, [w:] Słynne kobiety w 

Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017, s. 21-40; U. Kicińska, Patronacka aktywność wdowy Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej 

podkanclerzyny litewskiej, [w:] W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby, Kraków 2018, s. 221-237; 

A. Michałowska, Stanisław Antoni Szczuka – początki kariery patrona, „Kwartalnik Historyczny”, R. 102:1995, s. 61-90; H. Palkij, Szczuka Stanisław Antoni, [w:] Polski 

Słowik Biograficzny, t. 47/3, Warszawa-Kraków  2011, s. 469-481. 



Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich 
Wykonanie: prof. dr hab. Bożena Popiołek, dr Urszula Kicińska, dr Anna Penkała-Jastrzębska, dr Agnieszka Słaby 

 

Materiały wykonane w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji 

klientalnych 

w czasach saskich”, nr rej. 2015/19/B/HS3/01797 

 

 

Krąg familijny: 

mąż Stanisław Antoni 
Szczuka (zm. 1710) 

referendarz koronny, 
podskarbi wielki kornny  

- wspieranie męża w 
działalności politycznej 
zufany poddany Jana III 
Sobieskiego                               
- została przez męza 
przygotowana do 
działaności patronackiej 

- mąż chwalił jej sukcesy i 
ganił nadmierne ustępstwa 
na rzecz dzieci            

- regularnie zaznajamiał 
żonę z nowinkami 
dworskimi                                                         

- po śmieci męża 
Konstancja Marianna 
kontynuowała współpracę 
kręgiem klientalnym męża 

syn Jan Kanty (zm. 1726) 

 starosta wiekszniański 

- zadbanie o jego 
wykształcenie (patronat 
edukacyjny) 

- zorganizowanie 
zagranicznej podróży 
edukacyjnej dla synów 

- współpraca z preceptorem 
Kazimierzem Młockim 

 

- pokierowanie karierą syna 

syn Marcin Leopold  

(zm. 1728), starosta 
wąwolnicki 

- zadbanie o 
wykształcenie (patronat 
edukacyjny) 

- zorganizowanie 
zagranicznej podróży 
edukacyjnej 

- współpraca z 
preceptorem 
Kazimierzem Młockim 

- pokierowanie jego 
karierą 

córka Wiktoria  

(zm. 1735) 

 -zaaranżowanie jej 
małżeństwo z Janem 
Stanisławem Kątskim 
(zm. 1727), 
miecznikiem 
koronnym 

ciotka Anna z Potockich 
Stanisławska 

wojewodzina kijowska  

- od najmłodszych lat była od 
niej zależna, wzięła ją na 
wychowanie po śmierci 
matki i zaaranżowała jej 
małżeństwo ze Stanisławem 
Antonim  

- pokrewieństwo z nią 
wpłynęło na karierę męża 
oraz pomogła we 
wzmocnieniu pozycji 
Szczuków, poprzez jej 
skoligacenie z  rodzinami 
Potockich, Kazanowskich, 
Słuszków i Jabłonowskich 
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Krąg polityczny: 

 
 

 

 

 

Jan III  

król miał wpływ na karierę 
Stanisawa Antoniego przy jego 
boku nabył doświadczenia, 
piastując ważne w jego karierze 
urzędy – sekretarza królewskiego, 
regenta kancelarii koronnej i 
referendarza koronnego,  

- Szczuka poznał  mechanizmy 
funkcjonowania struktur 
dworskich i urzędniczych - to z 
czasem wpłynęło na pozycję 
patronacką Konstancji Marianny 

August II 

odstępstwo męża 
Konstancji Marianny od 
króla odbiło się na ich 
kondycji majątkowej - ich 
dobra były grabione przez 
wojska saskie i 
moskiewskie 

Karol Stanisław 
Radziwiłł (zm. 1719) 

kanclerz wielki 
litewski 

współpraca w kwestii 
obstawiania wakujących 
stanowisk politycznych  
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Patronat religijny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja 

pomoc w budowie 
światyni - 
przychylenie się do 
prośby ks. Piotra 
Markowskiego 

liczne fundusze na 
rzecz Jansej Góry  

pochówek w 
kościele w Kamieniu 
Koszerskim w 
konwencie ojców 
dominikanów 

Legaty 

-wspieranie konwentów  
zakonnych  (m.in. 
lubelskich karmelitanek 
bosych) 

 

-zapisy na rzecz kościoła 
radzyńskiego.           

Wspomożenie 
finansowe 

wspieranie 
duchownych                  
i zakonników  
(m.in. paulinów, 
dominikanów) 
 

Nawracanie 
innowierców  

miała na swym 
wychowaniu dwie 
siostrzenice, wpłynęła 
na zmianę wyznania u 
jednej z nich - 
Marianny 
Grużewskiej 

Współpraca 
z zakonami 

rezydencja w 
stołecznym 
klasztorze 

panien 
wizytek 

Obsadzanie 
stanowisk 

wpływ na 
obsaedznie 
beneficjum 

kobylańskiego 
i probostwa 
łukowskiego  
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Nadzór nad 
dobrami ziemskimi  

powiększanie majątku 
dzięki królewskim 

nadaniom, zakupom 
dóbr, wygranym 

sporom granicznym z 
sąsiadami oraz przez 

dziedziczenie 

Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

w ziemi wiskiej 

Szczuka zaczął 
gromadzić majątki w 
ziemi wiskiej, którą 

przeznaczył na swoją 
rezydencję, a w latach 
1689–1692 założył tu 

miasto Szczuczyn i 
otoczył je szczególną 

troską  

Nadzór nad 
dobrami ziemskimi  

w ziemi lubelskiej 

król podarował 
Szczuce  Radzyń w 

ziemi lubelskiej, który 
stał się drugim 

ważnym ośrodkiem 
dóbr Szczuki 

pozostałe ziemie 

Szczukowie czerpali 
korzyści z licznych 

królewszczyzn, arend 
i zarządu ekonomii 

szawelskiej 

odzyskanie Sidry 

formy zarządu 

-samodzielne regulowanie należności wobec 
zarządców i poddanych 

 

- działałlność handlowa  

 

- doglądanie działalności urzędników folwarcznych i  
poddanych 

 

Aktywność gospodarcza: 
 


