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Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska (ok. 1653–1704)1 
 

 

Mąż – Michał Zdzisław Zamoyski (zm. 4 VI 1689) – od 1677 r. kasztelan lwowski i podstoli lwowski;             

od 1678 r. wojewoda bracławski;  od 1682 r. wojewoda podolski; od 1683 r. wojewoda lubelski; od 1685 r.  

starosta bełski, płoskirowski, rostocki, bolemowski oraz podskarbi wielki koronny  

 

 

Tytulatura: podskarbina wielka koronna, ordynatowa zamojska 

Rodzina:  
 

ojciec: Jan Krzysztof Gniński (zm.  1685), wojewoda chełmiński, następnie podkanclerzy koronny 

 

matka: Dorota z Jaskólskich Gnińska (zm. 1679) 
 

 

                                                 
1
 Dodatkowy opis bibliograficzny B. Popiołek B., U. Kicińska, Panny Zamoyskie: Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska, Teresa z Potockich i Urszula z Kalińskich 

– okruchy biografii w świetle korespondencji i aktów ostatniej woli, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.65: 2017, 1, s. 19-38; A. Słaby, Anna Franciszka z 

Gnińskich Zamoyska w roli protektorki – próba sondażu, [w:] W kręgu patronatu kobiecego, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby, 

Kraków 2018, s. 253-267; A. Kucharski, Instrukcja podróżna Anny Zamoyskiej dla synów odbywających peregrynację po Europie na przełomie XVII i XVIII wieku, 

„Czasy Nowożytne”, t. 25:2012, s. 209-224. 



Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich 

Wykonanie: dr Urszula Kicińska 

 

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 familijny:  

 

 

 

 

mąż Michał 
Zdzisław 

Zamoyski (zm. 4 
VI 1689) 

- pomoc w przejęciu 
prawa do Ordynacji 
Zamojskiej w wyniku 
licznych procesów 
sądowych ze 
spadkobiercami  

- prowadzenie 
przemyślanej polityki 
familiyjnąej 

-interwencja  
w interesach swoich 
klientów 

- prowadzeniu spraw 
trybunalskich i 
ekonomicznych oraz 
przedsięwzięciach 
patronackich      

                                                    
- pilnowanie interesów 
męża w trybunale 
lubelskim, gdzie 
korzystała z usług 
zaufanych ludzi        

- pozyskiwanie 
sejmików w sprawie 
ordynacji  

syn Tomasz Józef                      
(zm. 1725),  

starosta płoskirowski 
dziedzic ordynacji 

- nadzór na edukacją 

- przygotowanie dwóch 
zagranicznych  podróży 
edukacyjnych (Grand 
Tour) 

- współpraca z 
preceptorami Janem 
Kamockim i jezuitą 
Janem Krukowieckim 
(zm. 1701) 

- kształtowanie kariery 
politycznej oraz pomoc  
w osiągnieciu 
pożądanych urzędów  
i godności 

- część poddanych Anny 
Franciszki przeszło 
następnie na jego usługi 

- aranżacja małżeństwa 
ze swą szwagierką Teresą 
Potocką (zm. 1713)  

- skoligaciła Zamoyskich  
z Potockimi i 
Sieniawskimi 

syn Michał 
Zdzisław          

(zm. 1735),                          
łowczy koronny 

  

- nadzór nad edukacją  

- przygotowanie dwóch 
zagrnicznych podróży 
edukacyjnych  (Grand 
Tour) 

- współpraca z 
preceptorami Janem 
Kamockim i jezuitą  
Janem Krukowieckim 
(zm. 1701) 

- kształtowanie kariery 
politycznej i pomoc  
w osiągnieciu 
pożądanych urzędów i 
godności 

 

syn Marcin  
Leopold                      

(zm. 1718),                          
starosta 

bolemowski 

- nadzór nad edukacją 

- przygotowanie dwóch 
zagrnicznych podróży 
edukacyjnych (Grand 
Tour) 

- współpraca z 
preceptorami Janem 
Kamockim i jezuitą 
Janem Krukowieckim 
(zm. 1701) 

- kształtowanie kariery 
politycznej i pomoc w 
osiągnieciu pożądanych 
urzędów i godności 

- starała się dla niego  
o urząd senatorski 

córka  Marianna 

- nadzór nad edukacją  
w przyklasztornej 
szkole warszawskich 
sakramentek, a od 
1699 r. urszulanek we 
Wrocławiu  

- współpraca z 
ochmistrzynią Zofią 
Bronikowską 

- nadzór nad 
zawarciem 
małżeństwa z Jerzym 
Stanisłwem 
Dzieduszyckim (zm. 
1730), konuszym 
koronnym 

brat Jan 
Krzysztof Gniński 

(zm. 1703)  
wojewoda 
pomorski 

- pomoc w karierze 
politycznej 

- zabiei u króla        
Jana III o protekcję 

-po jego śmieci 
zadbała o przyszłość 
jej młodej i 
bezdzietnej żony 
Teresy Potockiej i rok 
później w 1704 r. 
wydała ją za mąż za 
swego syna Józefa 
Tomasza 

brat Jan Chryzostom 
Gniński (zm. 1715), 

referendarz 
koronny, prymas 

 - pomoc w 
kieorwaniu karierą 
polityczną brata  

 - zabieganie w jego 
sprawie u króla  
Jana III   

- kreował się na 
opiekuna rodziny, ale 
to Anna Franciszka 
Zamoyska aż do 
swojej śmierci była 
główną patronką 
rodzinnych spraw  
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Krąg polityczny:  

 

 
 

 

 

 

Jan III 
Sobieski 

 - interwencje  
w sprawach rodziny 
i klientów  

- zabiegi o przywilej 
na kancelarię 
czernihowską dla 
chorążego 
lubelskiego  

Stanisław 
Antoni Szczuka 

(zm. 1710) 
podkanclerzy 

litewski  

- protekcja dla braci 
i kształtowanie ich 
kariery  

- współpraca za 
pośrednictwem 
Anny z Potockich 
Stanisławskiej  
(zm. 1696), 
wojewodziny 
kojowskiej 

Wojciech Konstanty 
Breza (zm. 1698), 

wojewoda 
poznański 

- zabieganie o 
pomoc w sprawie 
załatwiania spraw 
ordynacji                               

- współpraca z 
trzecią jego żoną 
Teresą Konstancją  
z Opalińskich 
Breziną pomoc w 
prowadzeniu 
mediacji z licznymi 
adwersarzammi 
Zamoyskiej 

Michał Stefan 
Radziejowski                

(zm. 1705) 
prymas 

- wykorzystanie pozycji 
prymasa do wyjednania 
urzędów i załatwienia 
spraw ordynacji 

- po śmierci 
Zamoyskiego zapewniał 
ją o lojalności i chęci jej 
służenia, ale także 
donosił jej o sytuacji  
w lasach bolimowskich  
i chęci doglądania 
tamtejszych ludzi, nad 
którymi z racji 
sąsiedztwa roztaczał 
kontrolę 

Jan Kazimierz 
Sapieha (zm. 1720) 

hetman wielki 
litewski i 

wojewoda wileński 

pomoc  
i wsparcie 
wojskowe 
po śmierci 
męża 

Jerzy Albrecht 
Denhoff (zm. 

1702) kanclerz 
wielki koronny  

- osobisty kanclerz 
królowej Marii 
Kazimiery Sobieskiej 
(uzyskanie pomocy  
w sprawach 
politycznych) 

- wzajemne relacje  
z Zamoyską opierały 
się na świadczeniu 
sobie różnych 
przysług  
i uprzejmości, wśród 
których nie brak było 
próśb o protekcje w 
imieniu swoich sług 

Stanisław Jan 
Jabłonowski 
(zm..1702) 

hetman wielki 
koronny  

- korzystał  
z pośrednictwa 
Zamoyskiej  
w realizacji 
różnego rodzaju 
protekcji   

 -pomagał jej 
chornić dobra 
ordynackie    

- wzajemne 
popieranie swych 
próśb (np.  
o wsparcie dla 
proboszcza 
krzeszowskiego, 
syna ich 
zmarłego klienta, 
instygatora 
koronnego 
Sebastiana 
Gilbaszewskiego- 
przychyliła się do 
tego) 
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Patronat religijny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja 

- finansowanie budowy kilku 
obiektów sakralnych  

- fundowanie aparatów 
kościelnych (lamp, 
lichtarzy)  

Legaty 

- zapisy na rzecz kościoła 
katolickiego, 
prawosławnego  
i unickiego 

 - zapisy na kościół św. 
Barbary w Krakowie,  

Wspomożenie finansowe 

- patronat nad 
osobami 
duchownymi   

- dbanie o dobra  
kościelne   

Wpływ na obsadzanie  

stanowisk kościelnych  

- wpływ na obsadzenie 
prebendy szynwałdzkiej i 
wakującej plebani w Turobinie  

-patronat nad osobami 
duchownymi nie ograniczał się 
jedynie do wyższego 
duchowieństwa 

- zwracały się do niej przełożeni 
poszczególnych zgromadzeń 
(żeńskich i męskich) 
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Zarząd nad Ordynacją 
Zamoyską 

- wieloletne staranie o utrzymanie ordynacji zamoyskiej 

- nadzór nad dobrami ziemskimi/majątkiem m.in. Kutno, 
Chruślin, Gniew 

- zabiegi o rozwój rolnictwa, przemysłu i handlu  

 

 
Aktywność gospodarcza: 

 

 

 


