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Marianna z Lubomirskich Sanguszkowa (1693- 1729)
1
 

Tytulatura: marszałkowa nadworna litewska 

Rodzina: córka Teofili z Zasławskich Ostrogskich, 1 voto Wiśniowieckiej, 2 voto Lubomirskiej (zm.1709) i Józefa Karola Lubomirskiego  

(zm. 1702), druga żona Pawła Karola Sanguszki (zm. 1750) 

Krąg familijny: 

                                                           
1
 Pojedyncze informacje biograficzne dotyczące Marianny z Lubomirskich znajdują się w: I. Rolska-Boruch, Panegiryk pogrzebowy Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej 

jako źródło do dziejów fundacji artystycznych w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 2010, t. 58, z. 4, s. 161-169; K. Niesiecki, Herbarz Polski”, t. 7, Lipsk 1842, s. 293; 

W. Rudziński Właściciele Mińska w świetle dokumentów, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki”, r. 1, 1992-1993, s. 8; A. J. Baranowski, Między Księstwem Litewskim a Koroną 

Polską. Wzrost roli rodu Sanguszków w Rzeczypospolitej na początku XVIII wieku [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje - sztuka - kultura. Materiały I ogólnopolskiej konferencji 

naukowej, red. J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 47-63; I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, s. 346 

 

mąż Paweł Karol Sanguszko 

- korespondencja dotycząca 
pozakuluarowych walk  
o prawa do ordynacji ostrogskiej 

- informacje polityczne, towarzyskie 

syn Janusz Aleksander 
Sanguszko 

 - nadzór nad edukacją syna 

- działania na rzecz zabezpieczenia dla 
niego możliwości przejęcia praw do 
ordynacji ostrogskiej 

brat Aleksander 
Dominik Ostrogski 

- brak zgody na małżeństwo 
Marianny z Pawłem Karolem 
Sanguszką 

- problem wypłaty posagu 

- korespondencja dotycząca 
sposobów uregulowania kwestii 
majątkowych z Marianną i jej 
mężem 
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Krąg patronacko-klientalny/Patroni: 

 

 

 

 

Anna Katarzyna  
z Sanguszków 
Radziwiłłowa  

  - wymiana wzajemnych 
uprzejmości, życzeń 

- korespondencja 
dotyczaca aktualnych 
wydarzen towarzyskich 

Krystyna z Sanguszków 
Sapieżyna  

 - częsta 
korespondencja o 
sprawach prywatnych 

- wsparcie w walce o 
prawa do ordynacji 
ostrogskiej 

Józef Wandalin 
Mniszech 

- wraz z Konstancją 
Mniszchową udzielał 
wsparcia dla interesów 
Sanguszków względem 
przejęcia ordynacji 
ostrogskiej 

Konstancja Sapieżanka 

- relacje patronka-
przyjaciółka 

- wzajemne polecenia 
osób do służby 

Katarzyna z Radziwiłłów 
Branicka 

- próby utrzymania 
kontaktów z Marianną, 
zakończone 
niepowodzeniem z uwagi na 
brak zainteresowania 
Sanguszkowej 



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”, nr rej. 2015/19/B/HS3/01797 

 

 

Krąg patronacko-klientalny/Klienci i służba:  

Aleksander Jakub Lubomirski 

- prośby o opiekę 
i protekcję 

Fryderyka Karolina von 
Vitzthum 

- prośby o opiekę  
i protekcję 

Ksiądz Szwykowski 

- realizacja interesów 
Sanguszków w trakcie 
sejmów 

- regularne informacje  
o sprawach politycznych  
i towarzyskich 

Ksiądz Karp 

- realizacja interesów 
Sanguszków w trakcie sejmów 

- regularne informacje  
o sprawach politycznych  
i towarzyskich 
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Patronat religijny: 

  

Fundacja 

- kościół i klasztor kapucynów 
w Lublinie 

Wspomożenie finansowe 

- klasztor karmelitów bosych w Nowym 
WIśniczu 
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Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi  

 klucz 
jakubowicki  
z pałacem 

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

Kijany  

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

 Poddębie 

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

 wieś Rudnik 

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

 Lewartów 

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

dobra 
tarnowskie 

Nadzór nad 
dobrami 

ziemskimi 

 klucze 
ostrowiecki, 
ćmielowski, 
wałowicki 

Pałace 

- w Warszawie 

- w Lublinie 

 

Aktywność gospodarcza/ekonomiczna: 


