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Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li 
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
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prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za 
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro
wała elita danej okolicy.
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13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy 
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię

6

Marek Jerzy Minakowski — Elita lubelska

nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.

Województwo lubelskie i jego elita

7

Województwo lubelskie i jego elita
Województwo lubelskie utworzono w roku 1474 ze wschodniej części dawne
go Księstwa Sandomierskiego – z większości jego obszaru leżącego na prawym brzegu
Wisły. Część zachodnią (czyli województwo sandomierskie) opisałem w tomie V (Elita
sandomierska). Od dzisiejszego województwa lubelskiego różniło się znacznie – było
jakby jego zachodnią połową (bez Chełma, Zamościa, Tomaszowa czy Białej Podla
skiej), za to na północ sięgało po dzisiejsze Siedlce (jeszcze w XVI w. była to mała wieś
w powiecie urzędowskim województwa lubelskiego).

Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej
szy tom
Przedrozbiorowe województwo lubelskie było zatem częścią Małopolski – jej wschod
nimi kresami, granicząc na wschodzie od południa z Rusią (dokładniej: z ziemią
chełmską będącą częścią województwa ruskiego), a od północy z Litwą (dokładniej: z
województwem brzeskim litewskim). Skoro więc w XIV wieku do Korony włączono
Ruś, a małżeństwo Jadwigi i Jagiełły połączyło Koronę z Litwą, Lubelskie przyjęło rolę
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zwornika łączącego Rzeczpospolitą, słusznie więc Lublin stał się miejscem zawarcia
ich ostatecznej unii w roku 1569.
Poza czasami Potopu, gdy Lubelskie stało się przejściowo wschodnim kresem
zdobyczy szwedzkich i zachodnim kresem zdobyczy rosyjskich, trwało ono dość spo
kojnie w Rzeczypospolitej aż po rok 1795, gdy trafiło pod panowanie austriackie jako
część Galicji Zachodniej. Czasy „galicyjskie” skończyły się w roku 1807, gdy cały ten
obszar wszedł w skład Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim – Króle
stwa Polskiego podległego Rosji.
Pod koniec XVIII wieku ogromną rolę polityczną i kulturalną zdobyły Puławy,
stolica familii Czartoryskich. Choć rodzina księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego
(starosty Podola tj. generała ziem podolskich) i jego żony Izabelli z Flemmingów, mat
ki księcia Adama Jerzego, miała interesy w całej Rzeczypospolitej, to jednak ów brat
cioteczny króla właśnie w imieniu województwa lubelskiego posłował na Sejm zwany
Wielkim.
Województwo lubelskie w Senacie Rzeczypospolitej reprezentowane było
przez wojewodę lubelskiego i kasztelana lubelskiego. W roku 1775 doszedł jeszcze
trzeci senator, kasztelan łukowski, którym został Jacek (Hiacynt, Jacenty) Jezierski,
jedyny senator łukowski w historii (skądinąd praprapraprapradziad innego znanego
Jacka Jezierskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli od roku 2007). W niniejszym to
mie nie mamy rodziny żadnego z kasztelanów lubelskich, choć w czasie Sejmu Wiel
kiego było ich dwóch: Kajetan Szeptycki nie brał udziału w Sejmie (nie zaprzysiągł
Konfederacji), a w 1791 r. zrezygnował z urzędu i zmarł w roku następnym; urząd po
nim przejął z kolei poseł inflancki Piotr Potocki, który opisany zostanie w tomie po
święconym elicie inflanckiej.
Senatorowie lubelscy to zatem wojewoda lubelski i kasztelan łukowski (w nawia
sach kwadratowych sygnatury wg archiwum autora):
1) Wojewoda lubelski: Kajetan Hryniewicki [7.929.53]
2) Kasztelan łukowski: Jacenty Jezierski [le.2610.2.1]
Posłowie województwa lubelskiego w kolejności alfabetycznej:
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

generał podolski Adam na Klewaniu i Żukowie ks. Czartoryski [3.662.329]
starosta łukowski Sebastian Dłuski [4.451.51]
podkomorzy generalny lubelski Tomasz Dłuski [4.451.42]
starosta janowski Kazimierz Lemnicki [14.107.8]
podkomorzy przemyski Aleksander Starża z Morska Morski [lu.34750]
Stanisław Potocki [15.105.444]
Feliks Junosza Rościszewski [le.3131.10.1]
Eustachy ks. Sanguszko [3.662.583]
szambelan JKM Ksawery na Stoienszynie Stoiński [psb.32168.20]
starosta dybutt. Józef Suffczyński [psb.32698.1]
stolnik lubelski Ignacy Wybranowski [sw.15190]
pisarz grodzki łukowski Kazimierz Zaleski [sw.15232]
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Widzimy tu 14 osób, noszących 13 różnych nazwisk (Czartoryski, Dłuski, Hry
niewiecki, Jezierski, Lemnicki, Morski, Potocki, Rościszewski, Sanguszko, Stoiński,
Suffczyński, Wybranowski, Zaleski).
Czy mamy tu zatem 14 (względnie 13) osobnych rodzin, składających się ra
zem na elitę lubelską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jed 
nak nie: prawie wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną
dużą rodzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany. Do chwili oddania do
druku niniejszego tomu nie udało się znaleźć powiązań jedynie z rodziną posła lubel
skiego kadencji 1790-91, pisarza grodzkiego łukowskiego Kazimierza Lubicz-Zaleskie
go.
Pozostali stanowią jedną rodzinę – elitę lubelską, której skład osobowy i losy
poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:


aktorzy: Agata Buzek (1976-), Anna Czartoryska (1984-), Jan Englert (1943-),
Maja Komorowska (1937-), Juliusz Osterwa (1885-1947), Krzysztof Piasecki
(1949-), Beata Tyszkiewicz (1938-);



dziennikarze: Maria Bnińska (1965-), Jan Cieński (1965-), Tomasz Łubieński
(1938-), Jerzy Madeyski (1931-2005), Piotr Pacewicz (1953-), Michał Szuł
drzyński (1980-), Bohdan Tomaszewski (1921-), Dominika Wielowieyska
(1968-), Jacek Woźniakowski (1920-), Wojciech Wybranowski (1973-);



filozofowie: Stefan Swieżawski (1907-2004);



historycy: Andrzej Paczkowski (1938-);



kolekcjonerzy: Izabella Czartoryska (1745-1835);



literaci: Władysław Bełza (1847-1913), Zygmunt Krasiński (1812-1859), Joanna
Olczak-Ronikier (1934-), Jan Potocki (1761-1815), Eustachy Rylski (1944-);



ludzie Kościoła: Adam Sapieha (1867-1951), Marek Starowieyski (1937-);



malarze: Teodor Axentowicz (1859-1938), Piotr Michałowski (1800-1855),
Franciszek Starowieyski (1930-2009);



muzycy: Milo Kurtis (1951-), Hanka Ordonówna (1904-1950);



politycy dziewiętnastowieczni: Kazimierz Badeni (1846-1909), Adam Jerzy
Czartoryski (1770-1861);



politycy powojenni: Ryszard Reiff (1923-2007);



politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);



politycy współcześni: Jerzy Buzek (1940-), Jacek Jezierski (1958-), Hans Adam,
ks. Liechtenstein (1945-), Halina Nowina-Konopka (1938-), Anna Radziwiłł
(1939-2009), Jacek Taylor (1939-), Andrzej Wielowieyski (1927-);
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prawnicy: Tadeusz de Virion (1926-2010), Jacek Taylor (1939-), Tadeusz Zie
liński (1926-2003);



przedsiębiorcy: Leopold Kronenberg (1812-1878), Jan Kulczyk (1950-), Stani
sław Tyczyński (1958-);



reżyserzy: Andrzej Wajda (1926-);



wojskowi: Dezydery Chłapowski (1790-1879), Tadeusz «Bór» Komorowski
(1895-1966), Robert Lamezan-Salins (1869-1930), Tadeusz Rozwadowski
(1866-1928).

Rodzina Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego, generała ziem podolskich
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Rodzina Adama Kazimierza ks. Czarto
ryskiego, generała ziem podolskich
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Adam na Klewaniu i
Żukowie ks. Czartoryski - poseł 1788 (woj. lubelskie; generał podolski).
W Polskim Słowniku Biograficznym (t. 4, str. 249) jako: CZARTORYSKI Adam Kazi
mierz (1734-1823) generał ziem podolskich.
Jego rodzicami byli August Aleksander Czartoryski * 9 XI 1697 Warszawa † 4 IV 1782
w Warszawie poch. krypta Św. Krzyża [3.662.272: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1, Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 272) jako:
CZARTORYSKI August Aleksander (1697-1782) wojewoda ruski
i Maria Zofia Sieniawska * 15 IV 1698 Warszawa † 21 V 1771 Warszawa poch. Warsza
wa [3.662.273: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 248) jako:
CZARTORYSKA Maria Zofia (1699-1771) wojewodzina ruska
.
Dziadkami ze strony ojca byli Kazimierz ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h.
Pogoń Litewska * 4 III 1674 Warszawa † 31 VIII 1741 w Warszawie poch. krypta Św.
Krzyża [3.662.262: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr1, Zr2, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 282) jako:
CZARTORYSKI Kazimierz (1674-1741) kasztelan wileński
i Izabela hr. Morsztyn h. Leliwa * 26 VIII 1671 Warszawa † 24 II 1758 Warszawa poch.
krypta Św. Krzyża [3.662.267: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr1, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 241) jako:
CZARTORYSKA Izabela (1671-1758) twórczyni warszawskiego salonu towarzy
skiego
.
Dziadkami ze strony matki byli Adam Mikołaj Sieniawski z Sieniawy h. Leliwa *
1666 Warszawa † 18 II 1726 [15.105.358: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr1, Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 37, str. 105) jako:
SIENIAWSKI Adam Mikołaj (1666-1726) hetman wielki koronny
i Elżbieta Helena Izabela ks. Lubomirska z Lubomierza h. Drużyna * 1669 Warszawa
† 1729 [15.105.357: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr1]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 37, str. 90) jako:
SIENIAWSKA Elżbieta Helena (1669-1729) hetmanowa wielka koronna
.
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Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 3 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. CZARTORYSKA Elżbieta (1746-1835) działaczka polityczna i społeczna (PSB t.
4 s. 241) - żona
2. CZARTORYSKA Maria Zofia (1699-1771) wojewodzina ruska (PSB t. 4 s. 248) matka
3. CZARTORYSKI Adam Jerzy (1770-1861) mąż stanu (PSB t. 4 s. 257) - syn
4. CZARTORYSKI August Aleksander (1697-1782) wojewoda ruski (PSB t. 4 s.
272) - ojciec
5. CZARTORYSKI Konstanty Adam (1773-1860) generał (PSB t. 4 s. 283) - syn
6. KLEWAŃSKI Adam (1763?-1843) erudyta (PSB t. 12 s. 609) - syn
7. BRZOZOWSKA Eliza (zm. 1857) działaczka patriotyczna (PSB t. 3 s. 58) wnuczka
8. CZARTORYSKA Anna (1799-1864) działaczka społeczna (PSB t. 4 s. 240) - sy
nowa
9. CZARTORYSKA Izabela (1671-1758) twórczyni warszawskiego salonu towa
rzyskiego (PSB t. 4 s. 241) - babka
10. CZARTORYSKI Adam Konstanty (1804-1880) oficer ordynansowy Chłopickie
go (PSB t. 4 s. 269) - wnuk
11. CZARTORYSKI Jerzy Konstanty (1828-1912) polityk, działacz społeczny (PSB
t. 4 s. 278) - wnuk
12. CZARTORYSKI Kazimierz (1674-1741) kasztelan wileński (PSB t. 4 s. 282) dziad
13. CZARTORYSKI Konstanty Marian (1822-1891) polityk (PSB t. 4 s. 285) - wnuk
14. CZARTORYSKI Witold Adam (1822-1865) polityk i żołnierz emigracji (PSB t. 4
s. 299) - wnuk
15. CZARTORYSKI Władysław (1828-1894) mąż stanu (PSB t. 4 s. 300) - wnuk
16. DENHOFF Stanisław Ernest (ok. 1673-1728) hetman polny litewski (PSB t. 5 s.
115) - ojczym
17. DZIAŁYŃSKA Gryzelda Celestyna (1804-1883) działaczka oświatowa. i spo
łeczna (PSB t. 6 s. 75) - wnuczka
18. DZIAŁYŃSKA Iza (Elżbieta) (1830-1899) historyk sztuki (PSB t. 6 s. 75) wnuczka
19. FLEMMING Jerzy Detlof (1699-1771) podskarbi wielki litewski (PSB t. 7 s. 35) teść
20. LUBOMIRSKA Izabela (1736-1816) marszałkowa wielka koronna (PSB t. 17 s.
625) - siostra
21. LUDWIK (1756-1817) książę wirtemberski, generał lejtnant (PSB t. 18 s. 103) zięć
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22. SAPIEŻYNA Jadwiga (1806-1890) filantropka (PSB t. 35 s. 167) - wnuczka
23. SIENIAWSKA Elżbieta Helena (1669-1729) hetmanowa wielka koronna (PSB t.
37 s. 90) - babka
24. SIENIAWSKI Adam Mikołaj (1666-1726) hetman wielki koronny (PSB t. 37 s.
105) - dziad
25. BRZOZOWSKI Zenon Irydor (1806-1887) ziemianin (PSB t. 3 s. 68) - mąż
wnuczki
26. CZARTORYSKA Marcelina (1817-1894) pianistka, filantropka (PSB t. 4 s. 246) od wnuka 1 os.
27. CZARTORYSKA Wanda (1862-1920) działaczka narodowa i społeczna (PSB t.
4 s. 248) - prawnuczka
28. CZARTORYSKI Adam Ludwik (1872-1937) ordynat sieniawski i gołuchowski
(PSB t. 4 s. 270) - prawnuk
29. CZARTORYSKI August Franciszek (1858-1893) salezjanin (PSB t. 4 s. 275) prawnuk
30. CZARTORYSKI Michał Fryderyk (1696-1775) kanclerz wielki litewski (PSB t. 4
s. 288) - stryj
31. CZARTORYSKI Michał Jerzy (1621-1692) wojewoda sandomierski (PSB t. 4 s.
287) - pradziad
32. CZARTORYSKI Roman Adam (1839-1887) działacz polityczny i społeczny
(PSB t. 4 s. 295) - prawnuk
33. CZARTORYSKI Teodor Kazimierz (1704-1768) biskup poznański i warszawski
(PSB t. 4 s. 297) - stryj
34. CZARTORYSKI Zdzisław Aleksander (1859-1909) ziemianin (PSB t. 4 s. 303) prawnuk
35. CZARTORYSKI Zygmunt (1853-1920) ziemianin (PSB t. 4 s. 304) - prawnuk
36. DENHOFF Władysław (zm. 1683) wojewoda pomorski (PSB t. 5 s. 117) - od
matki 2 os.
37. DZIAŁYŃSKA Cecylia (1836-1899) dominikanka (PSB t. 6 s. 74) - prawnuczka
38. DZIAŁYŃSKI Adam Tytus (1796-1861) założyciel zbiorów kórnickich (PSB t. 6
s. 77) - mąż wnuczki
39. DZIAŁYŃSKI Jan Kanty (1829-1880) działacz polityczny (PSB t. 6 s. 84) - mąż
wnuczki
40. DZIERŻANOWSKI Jan (1764-1839) żołnierz kościuszkowski i napoleoński
(PSB t. 6 s. 156) - ojciec synowej
41. LUBOMIRSKI Stanisław (ok. 1720-1783) marszałek wielki koronny (PSB t. 18 s.
53) - szwagier
42. LUBOMIRSKI Stanisław Herakliusz (ok. 1642-1702) marszałek wielki koronny,
pisarz polityczny, poeta (PSB t. 18 s. 45) - pradziad
43. MORSZTYN Jan Andrzej (1621-1693) poeta, dyplomata (PSB t. 21 s. 809) - pra
dziad
44. PONIATOWSKA Konstancja (1695-1759) kasztelanowa krakowska (PSB t. 27 s.
409) - od ojca 2 os.
45. POTOCKA Anna (1846-1926) właścicielka Rymanowa, działaczka społeczna
(PSB t. 27 s. 734) - prawnuczka
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46. RADZIWIŁŁ Michał Hieronim (1744-1831) wojewoda wileński, ordynat klecki
(PSB t. 30 s. 306) - ojciec synowej
47. RADZIWIŁŁOWA Helena (1753-1821) wojewodzina wileńska, twórczyni Ar
kadii pod Łowiczem (PSB t. 30 s. 390) - od synowej 1 os.
48. SANGUSZKOWA Konstancja Kolumba (1716-1791) marszałkowa nadworna
litewska (PSB t. 34 s. 523) - od matki 2 os.
49. SAPIEHA Adam (1828-1903) polityk galicyjski (PSB t. 34 s. 534) - prawnuk
50. SAPIEHA Aleksander Antoni (1773-1812) przyrodnik, podróżnik, polityk (PSB
t. 34 s. 569) - ojciec synowej
51. SAPIEHA Leon (1803-1878) marszałek Sejmu Krajowego (PSB t. 35 s. 76) - mąż
wnuczki
52. SAPIEŻYNA Anna Jadwiga (1772-1859) ziemianka (PSB t. 35 s. 161) - od syno
wej 1 os.
53. SIENIAWSKI Mikołaj Hieronim (1645-1683) hetman polny koronny (PSB t. 37
s. 137) - pradziad

Potomkowie bezpośredni
Adam Kazimierz Joachim ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Litewska
* 1 XII 1734 w Gdańsku † 20 III 1823 w Sieniawie poch. krypta Św. Krzyża [3.662.329: Bon.,
Zr4, PSB, Zr5, Dw., Zr6, Łuszcz, Cz., Zr1]

w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 249) jako:
CZARTORYSKI Adam Kazimierz (1734-1823) generał ziem podolskich
× 19 IX 1761 Wołczyn Izabela Elżbieta Flemming * 3 III 1745 Warszawa † 17 VI 1835
Sieniawa [5.742.21: Bon., Zr4, PSB, Dw., Zr6, Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 241) jako:
CZARTORYSKA Elżbieta (1746-1835) działaczka polityczna i społeczna
(rodzice: Jerzy Detlof Flemming z Detlofu h. wł. * 20 III 1699 Iven † 2 XII 1771 Warsza
wa [5.742.15: Bon., Zr4, PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 7, str. 35) jako:
FLEMMING Jerzy Detlof (1699-1771) podskarbi wielki litewski
i Antonina ks. Czartoryska na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Litewska * 1728 Warsza
wa † 26 III 1746 Warszawa [3.662.315: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1])
Ojciec teściowej: Fryderyk Michał Czartoryski * 26 IV 1696 Warszawa † 13 VIII 1775
Warszawa [3.662.282: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 4, str. 288) jako:
CZARTORYSKI Michał Fryderyk (1696-1775) kanclerz wielki litewski
1. Teresa Czartoryska * 1765 Warszawa † 13 I 1780 poch. krypta Św. Krzyża, bezpot.
[3.662.361: Bon., PSB, Cz., Zr1]

2. Maria Anna Czartoryska * 15 III 1768 Puławy † 21 X 1854 Wien
Dw., Łuszcz, Cz.]

[3.662.362: Bon., PSB,
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