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Teresa z Potockich Zamoyska primo voto Gnin ́ska (zm. po 4 VIII 1713 w Starzyskach)1 

 

• 1 mąż: Jan Krzysztof Gniński (zm.1703) wojewoda bracławski, następnie wojewoda 

pomorski 

• 2 mąż: Tomasz Józef Zamoyski (zm. 1725), starosta płoskirowski, V ordynat zamojski 

 

Tytulatura: po 1 mężu: wojewodzina bracławski, wojewodzina pomorska, po 2 mężu: starościna płoskirowska, ordynatowa 

zamojska 

Rodzina:  

Ojciec: Jan Potocki (zm. 1665), wojewoda bracławski 

Matka: Teresa z Cetnerów (zm. ok. 1667) 

                                                           
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. 
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Krąg familijny: 

I mąż Jan Krzysztof 
Gniński (zm. 1703) 

wojewoda bracławski, 
następnie wojewoda 

pomorski 

- wspieranie męża  
w sprawach politycznych  

- wspólnie doglądanie 
spraw majątkowych               
i zatrudnianie  
poddanych   

- po jego śmierci       
borykała się z 
koniecznością spłaty jego 
długów, uregulowania 
honorariów służbie i 
wypłaty różnorodnych 
świadczeń i zobowiązań 

II mąż Tomasz Józef 
Zamoyski (zm. 1725), 
starosta płoskirowski 

- nie angażowała sie politycznie   

- pośrednictwo w różnych 
sprawach osób związanych  
z Zamoyskimi  

- nie wpływała na postawę  
i politykę małżonka  

- typowe małżeństwo 
„polityczne”, zawarte w celu 
przejęcia całości fortuny 
Gnińskich 

- jej wpływy nie sięgały raczej 
poza najbliższe otoczenie i 
krewnych rodziny Zamoyskich 
– Gnińskich, Potockich czy 
Szydłowskich - w tych 
sprawach intereweniowała  
u ordynata 

brat Stefan Aleksander 
Potocki (zm. 1727?), 

strażnik wielki koronny 

- regularnie popadał w 
konflikt z prawem lub ze 
szlachtą, przez co u siostry 
szukał wsparcia 

- starała się "wybielić" jego 
zachowanie w oczach 
swego męża 

- wychowywała jego córki – 
Mariannę oraz Teresę 
Teofilę Potockie , które 
przed śmiercią zaopatrzyła 
w testamencie 

  

szwagier Jan 
Chryzostom Gniński 
(zm. 1685)  biskup 

kamieniecki 

- zabiegał o jej protekcję, 
kiedy  w 1701 r. 
przygotowywał się do 
uroczystego wjazdu na 
biskupstwo kamienieckie 

- chciał zorganizować 
pogrzeb jej 1 męża na 
swój własny koszt - 
Teresa nie wyraziła  na to 
zgody 

teściowa Anna 
Franciszka  

z Gnińskich Zamoyska 
(zm. 1704) 

- nie znane są jej głębsze 
realcje ze szwagierką, a 
później teściową 

- utrzymywały zapewne 
pozytywne stosunki 

bratowa Joanna  
z Sieniawskich Potocka  
strażnikowa koronna  

- pomoc  
w wychowaniu córek, 
szczególną sympatią 
darzyła Teresę 
Teofilę, którą 
uposażyła  
w testamencie  
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Krąg polityczny: 

 

 

 

 

Paweł Szydłowski, 
kasztelan sierpski 

- uważał ją za przedstawicielkę 
domu Potockich i Zamoyskich, 
co stawiało ją w rzędzie osób 
ważnych 

Aleksander Mienszykow, 
carski minister 

- utrzymywała z nim 
korespondencja w sprawie 
uwolnienia majątków ordynackich 
ze stacjonujących na ich obszarze 
wojsk moskiewskich 

Adam Mikołaj Sieniawski (zm. 
1726) 

hetman wielki koronny 

- współpraca w sprawie ochrony 
majątków ordynackich  

Konstancja Marianna  
z Potockich Szczukowa  

(zm. 1733) 
podkaclerzyna litewska 

procesowała się z nią  
w Trybunale  
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Patronat religijny: 

 

 

 

 

 

 

 

Legaty 

- wsparcie finansowe kolegiaty zamojskiej  

- legaty testamentowe  

- zakup aparatów kościelnych  

Wspomożenie finansowe 

- zapisy na klasztor franciszkanów w Zamościu 
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Nadzór nad dobrami 
ziemskimi  

 w Starzyskach i Zamościu 

- zarząd wraz z 1 mężem nad dobrami pruskimi i w starostwie knyszyńskim  

- utrzymywanie kontaktów z kupcami i rzemieślnikami (głównie lwowskimi  
i gdańskimi) 

- zawiadywanie dobrami dziedzicznymi w Grabwcu 

- podejmowanie inicjatyw gospodarczych (rolnictwo, przemysł, handel) 

Aktywność gospodarcza: 

 

 


