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Teresa ze Stadnickich Ossolińska (1717-1776)
1
 

Tytulatura: chorążyna koronna (od 1738 roku), wojewodzina wołyńska (od 1757 roku) 

Rodzina: ojciec Kazimierz Stadnicki (zm. 1718), starosta libuski; matka Dorota ze Skrzyńskich. 

 

Krąg familijny: 

                                                           
1
 Dotychczasowe opracowania biograficzne: W. Szczygielski, Ossolińska Teresa (1717–1776) wojewodzina wołyńska, Polski Słownik Biograficzny, t. 24, r. 1979, s. 387; J. 

Bartoszewicz, Józef i Teresa Ossolińscy, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 9, 1864. 

 

mąż Józef Kanty 
Ossoliński  
(zm. 1780) 

- działania 
wspierające 
pozyskanie przez 
niego urzędu 
wojewody 
wołyńskiego 

syn Maksymilian 
Hilary Ossoliński 

 - organizacja 
edukacji we Francji  

- pomoc w procesie  
o majątek po 
Franciszku 
Maksymilianie 
Ossolińskim z Marią 
Anną z Jabłonowskich 
de Talmond (zm. 
1773) i Stanisławem 
Leszczyńskim;  

syn Józef Salezy 
Ossoliński  

- nadzór edukacji u j jezuitów 

- patronat matrymonialny – 
próby pozyskania zgody na 
małżeństwo syna z Józefą 
Mniszchówną i Pelagią 
Teresą Potocką (nieudane),  

- dopiero w 1774 roku ślub 
syna z Anną Ossolińską 
(małżeństwo zakończone 
rozwodem) 

córka Anna Teresa 
Ossolińska 

 - nadzór nad zawarciem 
małżeństwa z Józefem 
Potockim, starostą 
leżajskim w 1760 r. 

córka Marianna 
Ossolińska 

- nadzór nad 
wydaniem jej za 
Józefa Jana 
Mniszcha  w 1769 r. 

teść Franciszek 
Maksymilian 

Ossoliński  
(zm. 1756) 

 - powierzenie mu  
edukacji starszego 
syna Ossolińskich – 
Maksymiliana 
Hilarego  

- nadzór nad 
procesem 
przekazania 
Maksymilianowi 
Hilaremu majątku  
w Lotaryngii 



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: 

 

 

 

 

 Jerzy August  
(zm. 1778),   

Maria Amalia 
 z Brühlów 

Mniszchowa  
(zm. 1772) 

  - działania na 
rzecz frakcji 
sprzyjającej 
Wettinom w 
Rzeczypospolitej, 

- założenie 
„kwintumwiratu” 

 Teodor Wessel (zm. 
1791),  

Karol Stanisław 
Radziwiłł  

(zm. 1790) , 

Jan Jakub Zamoyski 
(zm. 1790) 

 - ogłoszenie 
aktu 
bezkrólewia  
w październiku 
1770 roku 

Jan Klemens 
Branicki, hetman 

wielki koronny 

-- jako brokerka – 
działania na rzecz 
pozyskania przez 
męża urzędu 
wojewody 
wołyńskiego 

Michał Wodzicki (zm. 
1764), podkanclerzy 

koronny, biskup 
przemyski 

- udzielanie 
wsparcia w 
sprawach 
sądowych, 

- wykorzystanie 
pozycji biskupa do 
wyjednania 
urzędów dla 
Józefa Kantego 
Ossolińskiego 

Stanisław August 
Młodziejowski, 

biskup, podkanclerzy 
koronny 

- wyjednanie poparcia dla 
MaksymilianaHilarego 
Ossolińskiego w przejęciu 
majątku we Francji, 

- prośby o wyjednanie 
królewszczyzny u 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego dla Józefa 
Kantego Ossolińskiego, 

- (jako brokerka)- 
pośrednictwo w uzyskaniu 
protekcji u Józefa Kantego 
Ossolińskiego 

Konfederaci barscy 

- przychylne 
stanowisko 
wobec 
konfederacji 
barskiej,  

- pomoc dla 
konfederató
w po jej 
upadku 
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Patronat religijny: 

 

 

 

 

Fundacja 

-finansowanie budowy 
kilku obiektów 
sakralnych, między 
innymi kościołów w 
Rudce i Turzysku 

- sprowadzenie do wsi 
Rajskie – należącej do jej 
majątków – cudownego 
obrazu Matka Boska z 
Dzieciątkiem 

Renowacja 

-finansowanie 
remontu kościoła  
w Rymanowie 

Legaty 

- kościół w Kijanach, 

- parafia w Zagórzu,  

- klasztor Karmelitów 
Bosych w Zagórzu 

Wspomożenie 
finansowe 

- zakon jezuitów 

- zakon karmelitów  
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Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

 w ziemi sanockiej 

klucz Lesko  

Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

w ziemi stężyckiej 

Drążgów  

Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

w ziemi krakowskiej 

Chrzanów 

Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

w ziemi przemyskiej 

Aktywność gospodarcza: 

 

 

 


