
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan III Sobieski herbu Janina 

 

 Urodzony 17 sierpnia 1629 r. na zamku w Olesku, zmarł 17 czerwca 1696 r. w pałacu  

w Wilanowie.  

 Syn Jakuba Sobieskiego (wojewody bełskiego i ruskiego, kasztelana krakowskiego) i Zofii Teofili 

z Daniłłowiczów, wnuk Marka Sobieskiego (wojewody i kasztelana lubelskiego, chorążego 

wielkiego koronnego), prawnuk Stanisława Żółkiewskiego (hetmana wielkiego koronnego), 

młodszy brat Marka Sobieskiego (starosty krasnostawskiego, rotmistrza wojsk koronnych, 

poległego w bitwie pod Batohem w 1652 r.). 

 Starosta Jaworowski (formalnie od 1648 r.) i solecki (od 1669 r.), chorąży wielki koronny  

(od 1656 r.), marszałek wielki koronny (od 1665 r.), hetman polny koronny (od 1666 r.), hetman 

wielki koronny (od 1668 r.). Po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego wybrany w maju  

1674 r. na króla polskiego. Koronowany w Krakowie w lutym 1676 r. przez prymasa Polski  

i arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Olszowskiego. 

 

Wykształcenie 

 Po kilku latach nauki domowej, obejmującej m.in. łacinę, historię starożytną i nowożytne języki 

obce, rozpoczął edukację szkolną w Krakowie.  

 W latach 1640–1643 uczył się w Kolegium Nowodworskiego, a następnie, w latach 1643–1646  

– na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Krakowskiej.  

 Trzecim etapem nauki była zaplanowana przez ojca pierwsza podróż (peregrynacja) na zachód 

Europy. Trasa obejmowała Niemcy (m.in. Lipsk, Berlin), Niderlandy (m.in. Haga, Antwerpia, 

Bruksela), Francję (m.in. Paryż, Lyon, Chartres, Orlean, Blois, Marsylia) i Anglię (Londyn). Podróż 

trwała dwa i pół roku. Jan Sobieski wraz z bratem Markiem powrócili do Rzeczypospolitej  

w 1648 r. na wieść o wybuchu powstania Chmielnickiego. 

 

Kariera polityczna i wojskowa 

 W 1648 r. objął po zmarłym ojcu starostwo jaworowskie i zaciągnął się razem z bratem do wojska, 

stając na czele własnej chorągwi. Uczestniczył w 1649 r. w odsieczy Zbaraża i bitwie pod 

Zborowem oraz bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r. Rok później nie wziął udziału w przegranej 

bitwie pod Batohem i tym samym uniknął prawdopodobnej śmierci z rąk kozackich. Za przyczynę 

absencji Jana Sobieskiego pod Batohem podaje się ranę, którą odniósł w pojedynku z Michałem 

Kazimierzem Pacem. Teza ta nie jest jednak historycznie udokumentowana. 

 Po wybuchu wojny polsko-szwedzkiej w 1655 r. przeszedł – jak znaczna część szlachty i magnaterii 

– na stronę króla Karola X Gustawa. Jednak w następnym roku powrócił do obozu Jana Kazimierza. 



Już jako chorąży koronny walczył u boku króla w przegranej przez Rzeczpospolitą bitwie pod 

Warszawą i z wojskami księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Brał udział w kampaniach 

wojny polsko-rosyjskiej (1654–1667), m.in. w bitwie pod Ochmatowem, Lubarem  

i Słobodyszczami oraz w nieudanej wyprawie na Moskwę w 1663 r. 

 Popierał politykę dworu Jana Kazimierza i Marii Ludwiki Gonzagi, działając w stronnictwie 

profrancuskim do końca panowania pary królewskiej (1668 r.). Po Jerzym Sebastianie 

Lubomirskim, skazanym na śmierć i konfiskatę majątku za zdradę stanu, przejął, choć niechętnie, 

godność marszałka wielkiego koronnego, a następnie buławę polną koronną. W 1666 r., w czasie 

wojny domowej wywołanej rokoszem Lubomirskiego współdowodził, jako hetman polny, 

przegraną przez regalistów bitwą pod Mątwami. 

 W 1667 r. pod Podhajcami pokonał sprzymierzone z Turcją wojska tatarskie, które wtargnęły na 

terytorium Rzeczypospolitej. Było to pierwsze samodzielne zwycięstwo Jana Sobieskiego  

i zarazem początek jego kariery jako wielkiego wojskowego stratega. Rok później otrzymał od 

króla nominację na hetmana wielkiego koronnego, stając się jednym z głównych graczy 

politycznych w kraju. 

 Po abdykacji Jana Kazimierza i elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego przewodził stronnictwu 

profrancuskiemu i pozostawał w opozycji do dworu królewskiego, dwukrotnie przystępując do 

spisku antykrólewskiego.  

 Po wybuchu wojny polsko-tureckiej (1672–1676) odnosił kolejne sukcesy militarne: odbył udaną 

wyprawę na czambuły tatarskie i rozgromił w listopadzie 1673 r. armię turecką pod Chocimiem. 

Zwycięstwo to odniósł dzień po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 

 W maju 1674 r., przy nieskutecznym sprzeciwie części szlachty litewskiej i obozu hetmana 

wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca, został wybrany na króla polskiego. Zaplanowaną 

na lipiec koronację odłożono w czasie ze względu na trwającą wojnę z Turcją i konieczność 

zaangażowania się Sobieskiego w sprawy militarne. Buławę hetmańską król oddał dopiero po 

koronacji w lutym 1676 r. Dymitrowi Wiśniowieckiemu. 

 Jednym z głównych kierunków działań politycznych Jana III były Prusy Książęce, które monarcha 

chciał widzieć znów w polskich granicach. Rozwiązaniem miała być inkorporacja lub unia 

personalna (istnieją hipotezy o planach osadzenia w Prusach Książęcych rodu Sobieskich jako 

lenników Rzeczypospolitej). Pomoc w tych działaniach miał przynieść królowi polskiemu zawarty  

w Jaworowie w 1675 r. tajny sojusz z Francją skierowany przeciwko Brandenburgii. Ostatecznie, 

z powodu nieudanych porozumień zagranicznych i konfliktów wewnętrznych, Jan III Sobieski 

poniósł fiasko w polityce północnej i zmuszony został do skoncentrowania się na działaniach 

antytureckich. 

 Kulminacyjnym punktem kariery politycznej Jana Sobieskiego był sojusz z monarchią habsburską 

przeciwko imperium osmańskiemu i wynikający z niego udział w odsieczy Wiednia oblężonego od 

lipca 1683 r. przez armię turecką Kara Mustafy. Król polski objął naczelne dowództwo nad 

połączonymi wojskami cesarskimi, książąt Rzeszy Niemieckiej i polskimi. 12 września 1683 r. 

uwolnił oblężoną stolicę cesarstwa, zwyciężając o wiele liczniejszą armię turecką. 

 Po wiktorii wiedeńskiej Jan Sobieski prowadził dalsze działania militarne. Jeszcze w tym samym 

roku przegrał (7 października), a następnie zwyciężył (9 października) z Turcją pod Parkanami.  

W marcu 1684 r. przystąpił wraz z cesarstwem austriackim i Wenecją do Ligi Świętej  

– politycznego sojuszu państw chrześcijańskich przeciw islamskiej Turcji i chanatowi krymskiemu 

pod patronatem papieża. W 1691 r. podjął nieudaną wyprawę na Mołdawię. Bez oczekiwanego 

wsparcia cesarskiego nie zdołał zdobyć tureckich twierdz. Była to ostatnia kampania wojenna 



Rzeczypospolitej pod bezpośrednim dowództwem Jana III Sobieskiego. Król nie doczekał 

zakończenia konfliktu polsko-tureckiego. Pokój w Karłowicach podpisany został w 1699 r., trzy 

lata po jego śmierci. 

 Przez cały okres swojego panowania Jan Sobieski zmagał się z opozycją szlachecką (np. w 1688 r. 

po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej zerwano sejm przez wybraniem marszałka). Snuł 

również ambitne plany dynastyczne i podejmował działania mające zapewnić przychylność 

szlachty, a w konsekwencji sukcesję najstarszemu synowi Jakubowi (m.in. angażując Jakuba  

w obrady parlamentarne i kampanie wojenne). 

 

Życie prywatne 

 Jako młody szlachcic Jan Sobieski prowadził życie typowe dla przedstawicieli swojego stanu, nie 

stroniąc od zabaw i romansów. Około 1655 r. na dworze Jana Kazimierza i Marii Ludwiki Gonzagi 

poznał dwórkę królowej, Francuzkę Marię Kazimierę de la Grange d’Arquien (zwaną później 

Marysieńką). Flirt dworski szybko przerodził się w romans, którego nie przerwał nawet 

zaaranżowany przez królową ślub (1658 r.) panny z wojewodą sandomierskim, potężnym 

magnatem Janem Zamoyskim. Para miała trzy lub cztery córki. Wszystkie zmarły w bardzo 

młodym wieku. Marysieńka owdowiała w kwietniu 1665 r. W maju Jan Sobieski zawarł z kochanką 

tajny ślub, a w lipcu odbyły się zaślubiny oficjalne. Sakramentu udzielił nuncjusz papieski Antonio 

Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII. Ślub owiany był atmosferą skandalu obyczajowego, 

ponieważ uroczystości zorganizowano podczas trwającej jeszcze żałoby po Janie Zamoyskim. Jan 

Sobieski i Marysieńka w historiografii uchodzą za zgodne, udane małżeństwo i parę długo 

zafascynowanych sobą kochanków. Dowodem ich miłości i przyjaźni jest kilkadziesiąt 

zachowanych listów pisanych na przestrzeni około 20 lat.  

 

 Para doczekała się licznego potomstwa. Z 13 (najprawdopodobniej) dzieci urodzonych przez Marię 

Kazimierę tylko czworo osiągnęło wiek dorosły. Byli to synowie:  

 Jakub Ludwik (1667–1737), żonaty z Jadwigą Elżbietą von Pfalz-Neuburg, córką Palatyna 

Reńskiego, siostrą żony cesarza Leopolda I. Maria Klementyna, córka Jakuba, została żoną 

Jakuba Stuarta, pretendenta do tronu angielskiego. 

 Aleksander Benedykt (1677–1714), awanturnik, łowca przygód i miłośnik teatru. 

 Konstanty Władysław (1680–1626), żonaty z damą z fraucymeru księżnej neuburskiej Marią 

Józefą Wessel. 

 Jedyną córką królewskiej pary była Teresa Kunegunda (1676-1730), żona elektora bawarskiego 

Maksymiliana Emanuela. 

 

 Jan Sobieski zmarł w Wilanowie na skutek wylewu krwi do mózgu lub ataku serca. Przed śmiercią 

cierpiał na wiele chorób. Został pochowany w kościele Kapucynów w Warszawie. W 1733 r. 

trumnę przeniesiono do katedry na Wawelu. Uroczysty pogrzeb odbył się w styczniu 1734 r. Serce 

króla pozostało u zakonników. 

 

 Najważniejsze osoby z otoczenia Jana Sobieskiego: 

 Marek Matczyński – podskarbi wielki koronny, wojewoda ruski, przyjaciel Jana Sobieskiego, 

pośredniczył w zakupie wsi Milanów, 

 Adam Kochański – jezuita, profesor uniwersytetów w Moguncji i Padwie, nauczyciel i 

wychowawca synów królewskich, królewski bibliotekarz , matematyk i kapelan, 



 Carlo Maurizio Vota – włoski jezuita, filozof, naukowiec, spowiednik Jana Sobieskiego, 

 Bernard O’Connor – lekarz królewski, 

 Kazimierz Sarnecki – rezydent dworu i pamiętnikarz, 

 Filip Dupont – dworzanin królewski, 

 Melchior de Polignac – ambasador francuski na polskim dworze, 

 Elżbieta Sieniawska – wówczas dwórka Marii Kazimiery. 

 

Mecenat 

 Najważniejsze fundacje i przedsięwzięcia artystyczne: 

 przebudowa dworu w Jaworowie, 

 rozbudowa rezydencji w Żółkwi i we Lwowie, 

 przebudowa wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie i niektórych budynków zamkowych na 

Wawelu, 

 budowa pałacu w Wilanowie, 

 fundacja kaplicy królewskiej w Gdańsku, 

 budowa Marymontu, rezydencji dla królowej Marii Kazimiery, 

 fundacja kościoła Kapucynów w Warszawie przy ul. Miodowej, 

 przebudowa katedry św. Jana w Warszawie, 

 założenie ogrodów w Wilanowie, Żółkwi, Olesku, Podhorcach, 

 utworzenie malarskiego atelier na dworze w Wilanowie, 

 odbudowa zniszczonej pożarem gdańskiej pracowni Jana Heweliusza, 

 budowa komedialni (sali teatralnej) na Zamku Królewskim w Warszawie. 

 

 Najważniejsi artyści w służbie króla: 

 architekci: Augustyn Locci, Tylman z Gameren, 

 malarze: Claude Callot, Jan Reisner, Jerzy Eleuter Siemiginowski, Michelangelo Palloni, Daniel 

Schultz, Jan Tricius 

 rzeźbiarze: Andrzej Szwaner, Andrzej Schlüter 

 

 Stypendyści królewscy: 

 Jan Reisner i Jerzy Eleuter Siemiginowski (obaj – Akademia św. Łukasza w Rzymie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien 

 

 Urodzona w 1641 r. w Nevers, zmarła w 1716 r. w Blois. Data urodzin Marii Kazimiery znana jest 

tylko z pamiętnika jej syna Jakuba Sobieskiego.  

 Córka francuskiego markiza Henriego Alberta de la Grange d’Arquien i Françoise de la Châtre, 

ochmistrzyni dworu księżnej Nevers Ludwiki Marii Gonzagi.  

 Od 1658 r. żona wojewody sandomierskiego Jana Zamoyskiego, od 1665 r. żona marszałka 

wielkiego koronnego Jana Sobieskiego, od 1674 r. królowa polski, matka 13 dzieci. 

 Po ślubie Ludwiki Marii Gonzagi z Władysławem IV Wazą przybyła w orszaku monarchini do 

Warszawy. 

 Maria Kazimiera była miłością życia Jana Sobieskiego. Poznali się około 1655 r. na dworze 

królewskim. Według tradycji w 1661 r. w kościele Karmelitów w Warszawie kochankowie złożyli 

sobie śluby miłości i wierności, choć Marysieńka była już wtedy ordynatową Zamoyską. Po śmierci 

męża wzięła tajny, a następnie oficjalny ślub z Janem Sobieskim. W 1667 r. we Francji na świat 

przyszedł ich pierwszy syn Jakub Ludwik. 

 Popierała profrancuską politykę dworu Marii Ludwiki Gonzagi. Po śmierci królowej i abdykacji Jana 

Kazimierza włączyła się w działalność opozycyjną przeciw Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu 

i budowanie politycznej pozycji małżonka. Uważa się, że miała znaczący wpływ na przebieg elekcji 

w 1674 r. Razem z Janem Sobieskim dążyła do zapewnienia tronu Jakubowi Ludwikowi. 

 Bezskutecznie starła się wzmocnić pozycję swojej rodziny na dworze Ludwika XIV. Jedynym 

sukcesem było uzyskanie u papieża godności kardynalskiej, a u króla Francji tytułu diuka dla 

markiza d’Arquien. Sobieskim nie powiódł się również plan ożenienia Jakuba z dziedziczką fortuny 

Radziwiłłów birżańskich księżną Ludwiką Karoliną, która ostatecznie wyszła za księcia 

neuburskiego. 

 Śmierć Jana Sobieskiego w 1696 r., choć spodziewana ze względu na zły stan zdrowia króla, była 

dla Marii Kazimiery dużym ciosem.  

 W czasie elekcji 1697 r. forsowała kandydaturę najstarszego syna. Brak poparcia szlachty skłonił ją 

do opowiedzenia się za Fryderykiem Augustem.  

 W 1699 r. bezpowrotnie opuściła granice Rzeczypospolitej. Przez wiele lat przebywała na dworze 

papieskim, utrzymując ścisłe (być może nawet osobiste) kontakty z dostojnikami kurii rzymskiej. 

Przeżyła w 1714 r. śmierć młodszego syna Aleksandra. Ludwik XIV zezwolił jej na osiedlenie się na 

zamku w Blois, gdzie zmarła. Została pochowana w tamtejszym kościele św. Zbawiciela. W 1717 r., 

w niewyjaśnionych okolicznościach, trumna z ciałem Marii Kazimiery pojawiła się przed wejściem 

do kościoła Kapucynów w Warszawie. Być może to dawny dworzanin królewski Filip Dupont 

zatroszczył się o przewiezienie ciała z Blois do Warszawy. Królowa spoczęła obok małżonka,  

a w 1734 r. para królewska została uroczyście pochowana na Wawelu. 



 Najważniejsze fundacje Marii Kazimiery to kościół sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza na 

Nowym Mieście i Marywil, gmach handlowo-mieszkalny wynajmowany kupcom cudzoziemskim, 

rozebrany w 1825 r. w związku z budową Teatru Wielkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Sieniawska  

 

 Urodzona w 1669 r., zmarła w 1729 r. 

 Jedyna córka marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zofii 

z Opalińskich, od 1687 r. żona hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego, 

matka Marii Zofii Czartoryskiej. 

 Wychowanka Pensji Panien Wizytek w Warszawie i dwórka królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. 

Samodzielna, niezależna finansowo, przedsiębiorcza, jedna z najzamożniejszych kobiet przełomu 

XVII i XVIII w. Od 1720 r. właścicielka dóbr wilanowskich, które kupiła od królewicza 

Konstantego Sobieskiego.  

 Słynęła nie tylko ze sprawnego zarządzania swoim majątkiem, ale również z zaangażowania 

w wielką politykę. Po śmierci Jana III popierała kandydaturę do tronu polskiego Franciszka, księcia 

Conti, jednak – wobec przewagi Fryderyka Augusta nad Francuzem – szybko nawiązała kontakty 

z elektorem saskim. W czasie wielkiej wojny północnej uczestniczyła w rokowaniach między carem 

Piotrem I a królem Szwecji Karolem XII. Poparła antyhabsburskie powstanie na Węgrzech 

dowodzone przez Ferenca Rakoczego. 

 O jej pozycji wśród elit politycznych świadczy fakt, że w uroczystościach chrzcin jej jedynej córki 

Marii Zofii uczestniczyli car Piotr I, August II i Ferenc Rakoczy. Przypisywane są jej romanse 

z Janem Stanisławem Jabłonowskim, synem hetmana wielkiego koronnego, królewiczem 

Aleksandrem Sobieskim i Ferencem Rakoczym.  

 Do prac w majątku wilanowskim, któremu chciała przywrócić świetność i blask z czasów Jana III, 

zaangażowała wybitnych artystów włoskich (Giovanni Spazzio, Francesco Fumo, Pietro Innocente 

Comparetti), saskich (Jan Zygmunt Deybel) i polskich (Jan Jerzy Plersch). Efektem ambicji 

hetmanowej i pracy wymienionych twórców są skrzydła pałacowe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August II Mocny (Fryderyk August) 

 

 Urodzony w 1670 r. w Dreźnie, zmarł w 1733 r. w Warszawie. 

 Syn elektora Saksonii Jana Jerzego III Wettyna i Anny Zofii Oldenburg, córki Fryderyka III, króla 

Danii. 

 Żonaty od 1693 r. z Krystyną Eberhardyną Hohenzollern, ojciec Fryderyka Augusta (Augusta III 

Wettyna). 

 Król Polski w latach 1697–1704 i 1709–1733, elektor saski w latach 1694–1733.  

 Rzeczpospolita pod panowaniem Augusta II to kraj powoli chylący się ku upadkowi, targany 

wewnętrznymi kryzysami politycznymi i konfliktami między władcą a dążącymi do niezależności 

szlachtą i magnaterią. Wettyn, jako elektor saski, wciągnął Polskę w straszną i wyniszczającą 

wielką wojnę północną (III wojna północna, 1700–1721). Rzeczpospolita, choć początkowo 

neutralna,  ponosiła koszty wojny i przez pierwsze  lata była główną areną działań militarnych. 

 Znany z wybujałego temperamentu erotycznego pozostawił po sobie ponad 300 nieślubnych 

dzieci.  

 Był również znawcą i mecenasem sztuki. W Warszawie należał do niego Pałac Błękitny przy 

ul. Senatorskiej, który podarował swojej córce Annie Orzelskiej. Od śmierci Jana III dążył do 

przejęcia rezydencji w Wilanowie. Niechęć rodziny Sobieskich do monarchy przez 30 lat 

uniemożliwiała mu realizację tych planów. Dopiero Maria Zofia Denhoffowa, córka zmarłej 

w 1729 r. Elżbiety Sieniawskiej, zdecydowała się w 1730 r. na dożywotnie wydzierżawienie mu 

pałacu. August II krótko cieszył się nową siedzibą. W 1733 r. zmarł na skutek zakażenia rany w 

nodze na Zamku Królewskim.  

 Dziełem Wettyna są Sala Biała w południowym skrzydle pałacu i obecny wystrój Gabinetu 

Holenderskiego, a także przebudowa komnat królewskich w alkierzach korpusu głównego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska 

 

 Urodzona w 1699 r., zmarła w 1771 r. 

 Jedyna córka hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskigo i Elżbiety 

z Lubomirskich. 

 Od 1724 r. żona miecznika koronnego, a następnie hetmana polnego koronnego Stanisława 

Denhoffa, od 1731 r. żona wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Matka Adama 

Kazimierza, późniejszego pretendenta do tronu polskiego, i Izabeli (Elżbiety) Lubomirskiej. 

 Piękna, bardzo zamożna i wykształcona. Była jedną z najlepszych partii w całej Rzeczypospolitej. 

O jej rękę starali się m.in. Jan Tarło i Michał Kazimierz Radziwiłł. Ostatecznie zgodę na poślubienie 

hetmanówny uzyskał miecznik koronny Stanisław Denhoff.  

 Lata 20. XVIII w. były trudne dla Marii Zofii. W 1726 r. zmarł Adam Mikołaj Sieniawski, dwa lata 

później jej mąż, a w następnym roku matka Elżbieta. Kandydatów do ręki posażnej wdowy było 

wielu: Jan Klemens Branicki, próbujący szczęścia po raz drugi Jan Tarło, Franciszek Salezy Potocki 

i August Czartoryski, który wygrał rywalizację. Połączony majątek rodowy stał się zapleczem 

finansowym dla późniejszej działalności politycznej Familii Czartoryskich i Poniatowskich. 

 Rok przed ślubem z Czartoryskim Maria Zofia wydzierżawiła należący wcześniej do matki Wilanów 

królowi Augustowi II. Po jego rychłej śmierci w 1733 r. majątek wrócił do rodziny. Mimo że 

Elżbieta Sieniawska starała się zachować charakter dawnej królewskiej siedziby, jej córka 

gruntownie przebudowała komnaty królewskie (przesuwając m.in. drzwi i kominki), pozostawiając 

nienaruszone jedynie sufity.  

 Choć – w przeciwieństwie do matki – stroniła od wielkiej polityki, to jednak faworyzowanie przez 

carycę Katarzynę w batalii o tron polski Stanisława Poniatowskiego i niechęć Adama Kazimierza do 

sięgnięcia po koronę stanowiły dla niej ogromną porażkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

August Aleksander Czartoryski herbu Pogoń Litewska 

 

 Urodzony w 1697 r. w Warszawie, zmarł w 1782 r. 

 Syn Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Morsztynów. Brat biskupa poznańskiego Teodora 

Kazimierza, Michała Fryderyka i Konstancji (matki Stanisława Augusta Poniatowskiego), ojciec 

kandydata do tronu Adama Kazimierza Czartoryskiego, Izabeli (Elżbiety) Lubomirskiej oraz 

zmarłego w wieku siedmiu lat Stanisława, od 1731 r. mąż Marii Zofii z Sieniawskich. 

 Bardzo dobrze wykształcony. We wczesnej młodości przebywał na Malcie w zakonie joannitów, 

a następnie służył we flocie austriackiej, dochodząc do stopnia pułkownika. 

 Od 1731 r. wojewoda ruski, od 1750 r. starosta generalny ziem podolskich. Jeden z czołowych 

polityków w kraju. Marszałek sejmu w latach 1764–1766. 

 Twórca rodowej potęgi Czartoryskich i architekt jej polityki, w którą inwestował fortunę. 

Współtworzył z Poniatowskimi Familię i odpowiadał za jej sukcesy polityczne. Niestety nie zdołał 

przekonać swojego syna do walki o koronę polską w czasie bezkrólewia w latach 1663–1664, 

a polityka Familii pomogła wynieść na tron jego siostrzeńca Stanisława Poniatowskiego, którego 

nie lubił. 

 W wyniku długich starań zdobył rękę wdowy po Stanisławie Denhoffie Marii Zofii z Sieniawskich, 

dziedziczki fortuny Sieniawskich i Lubomirskich, jednej z najlepszych wówczas partii 

w Rzeczypospolitej. Dzięki temu małżeństwu wszedł w 1733 r. w posiadanie dóbr wilanowskich. 

Po śmierci żony w 1771 r. stał się ich jedynym właścicielem, a w 1778 r. przekazał je swojej 

ukochanej córce Elżbiecie Lubomirskiej. Dzięki sprawnemu zarządzaniu uzyskiwał ogromne 

dochody ze swych włości. Majątek Augusta Czartoryskiego odziedziczony przez jego dzieci wynosił 

około 100 milionów złotych.  

 August Czartoryski ufundował w Wilanowie murowany, późnobarokowy kościół św. Anny 

wzniesiony przez architekta Jana Kotelnickiego w miejscu starej, drewnianej świątyni parafialnej. 

Książę pochowany jest w warszawskim kościele św. Krzyża. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska  

 

 Urodzona w 1733 lub 1736 r. w Warszawie, zmarła w 1816 r. w Wiedniu. 

 Córka wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego i Marii Zofii z Sieniawskich, młodsza 

siostra Adama Kazimierza Czartoryskiego. Od 1753 r. żona marszałka wielkiego koronnego 

Stanisława Lubomirskiego. Matka czterech córek: Konstancji Rzewuskiej (żony Seweryna), Julii 

Potockiej (żony Jana Nepomucena), Izabeli Potockiej (żony Ignacego) i Aleksandry Potockiej (żony 

Stanisława Kostki). 

 Jedna z najzamożniejszych kobiet ówczesnej Rzeczypospolitej, posesorka licznych majątków 

ziemskich (m.in. Wiśnicz, Łańcut, Krzeszowice, Opatów, Brzeżany, Satanów, Tęczyn, Wilanów od 

1778 r.), należały do niej pałace w Warszawie, Mokotowie, Rozkoszy (późniejszy Ursynów), 

Bażantarni (późniejszy Natolin), a także w Wiedniu. 

 W młodości związana emocjonalnie z kuzynem Stanisławem Poniatowskim, przyszłym królem 

Polski. To prawdopodobnie on namówił ją do noszenia błękitnych sukni, przez co przylgnął do niej 

przydomek Błękitna Markiza. Stosunki z królem zmieniły się z zażyłych i czułych we wrogie.  

 Pod wpływem mody francuskiej zmieniła imię na Izabela. Była rozmiłowana w życiu artystycznym 

i towarzyskim. Poznała wiele sław epoki, m.in. Johanna Wolfganga Goethego i Giacoma Casanovę.  

 Dużo podróżowała, gromadząc dzieła sztuki. Często wspierała finansowo działalność 

kolekcjonerską i wojaże zagraniczne swojego zięcia Stanisława Kostki Potockiego. Duże sumy 

angażowała w rozbudowę swoich rezydencji. Pod jej auspicjami rozwijali działalność wybitni 

architekci drugiej połowy XVIII w.: Szymon Bogumił Zug i Christian Piotr Aigner. 

 Choć nie była kochającą matką ani patriotką, bardzo dbała o swoich poddanych, zapewniając 

włościanom przede wszystkim opiekę zdrowotną. 

 W czasie rewolucji francuskiej przebywała w Szwajcarii. Jej majątki były schronieniem dla 

przedstawicieli francuskiej arystokracji po upadku monarchii. W Wilanowie w 1802 r. przebywała 

córka Ludwika XVI Maria Teresa (księżna była zaprzyjaźniona z Marią Antoniną). 

 Ostatnie lata życia spędziła w Wiedniu i tam zmarła.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kostka Potocki herbu Pilawa  

 

 Urodzony w listopadzie 1755 r. w Lublinie, zmarł 14 września 1821 r. w Wilanowie. Syn 

Eustachego Potockiego, cześnika koronnego, generała artylerii litewskiej, i Marianny z Kątskich. 

Brat Cecylii, która poślubiła Hieronima Sanguszkę, i Laury wydanej za Stanisława Tarnowskiego, 

oraz Jerzego, Kajetana, Jana i Ignacego żonatego z Izabelą z Lubomirskich. Od 1768 r., po śmierci 

rodziców, opiekę nad rodzeństwem sprawowała rodzona siostra Eustachego Potockiego Katarzyna 

Kossakowska. 

 Mąż Aleksandry z Lubomirskich, ojciec Aleksandra Stanisława. 

 Polityk, miłośnik sztuki, kolekcjoner, archeolog, architekt amator, wolnomularz, publicysta 

o libertyńskich poglądach. Kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego. 

 

Edukacja 

 Rodzice Stanisława Kostki Potockiego byli przedstawicielami elity intelektualnej polskiego 

oświecenia. Do przyjaciół rodziny należeli m.in. biskup Ignacy Krasicki i Stanisław Konarski.  

 Edukację, podobnie jak bracia, rozpoczął w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie. Tam od 

1762 r. pobierał pierwsze nauki. Kolejnym etapem miały być roczne studia w Paryżu, a następnie 

w Akademii Królewskiej w Turynie. W podróż młody Stanisław wyruszył w połowie 1772 r. Po 

krótkim pobycie w stolicy Francji zrezygnował jednak z dalszej nauki i udał się do Włoch. Nauka 

w Turynie przerywana licznymi wyjazdami, m.in. do Lyonu, Awinionu, Nicei, Genewy i Lozanny, 

trwała prawie do końca 1774 r. W tym czasie Stanisław Kostka rozwijał swoje zainteresowania 

sztuką i przygotowywał się do pełnienia w przyszłości funkcji publicznych, co było jego 

świadomym wyborem. Zgodnie z relacją guwernera za granicą zdobył wiedzę z zakresu logiki, 

prawa, nauk przyrodniczych, historii, architektury. Nauczył się także języków obcych: francuskiego 

i włoskiego. Bezcennym doświadczeniem dla Stanisława Kostki Potockiego było również poznanie 

kultury i gospodarki krajów, które zwiedził.  

 Zdobywszy wykształcenie, od razu (pod koniec 1774 r.) udał się w swoją pierwszą samodzielną 

podróż – Grand Tour po Italii – która trwała do października 1775 r. W sumie Stanisław Kostka 

Potocki odbył dziewięć wielkich podróży zagranicznych, w tym sześć do Włoch: 

 kwiecień 1772 – listopad 1774, Niemcy – Francja – Włochy, 

 listopad 1774 – październik 1775, Grand Tour, Włochy, 

 maj 1777 – czerwiec 1778, Włochy, 

 lipiec 1779 – maj 1780, Włochy, 

 maj – sierpień 1783, Niemcy, 

 lipiec 1785 – maj 1786, Włochy, 



 marzec 1787 – styczeń 1788, Francja – Anglia, 

 wrzesień 1795 – lipiec 1797, Włochy, 

 styczeń – sierpień 1808, Francja. 

 W czasie podróży pogłębiał swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii i architektury. Poznawał, 

a przede wszystkim kupował dzieła oraz kopie dzieł ówczesnych i dawnych mistrzów. Nawiązywał 

kontakty ze środowiskami twórczymi, został członkiem rzymskiej akademii artystyczno-literackiej 

Arcadia. Tworzył i współtworzył projekty architektoniczne (rekonstrukcja willi Pliniusza Młodszego 

w Rzymie), prowadził wykopaliska archeologiczne (Noli), był na audiencji u papieża Piusa VI. 

 Do najważniejszych miejsc, które odwiedził Stanisław Kostka Potocki, należą: Paryż, Berlin, 

Genewa, Turyn, Rzym, Bolonia, Neapol, Pompeje, Herkulanum (i Wezuwiusz), Piza, Wenecja, 

Mediolan, Wiedeń, Bolonia, Florencja, Padwa, Sycylia, Kolonia, Moguncja, Akwizgran, Londyn, 

Oxford, Bristol. 

 Bogatą dokumentację z tych podróży stanowią listy, diariusze, notatki, ryciny, szkice z pomiarami, 

rysunki architektoniczne oraz zestawienia i pokwitowania dokonywanych zakupów. 

 

Kariera i działalność publiczna 

 Do polityki wprowadził Stanisława Kostkę Potockiego starszy brat Ignacy. W 1778 r. został posłem 

na sejm z województwa lubelskiego. Uczestniczył w pracach komisji mającej ocenić działalność 

Rady Nieustającej (najwyższy organ władzy wykonawczej w Polsce w czasach rozbiorów). Cztery 

lata później sam został do niej powołany na dwie kadencje. W 1781 r. otrzymał urząd podstolego 

koronnego, z którego zrezygnował trzy lata później. Ponownie jako poseł wystąpił na sejmach 

w latach 1782, 1784 i 1786.  

 Dzięki małżeństwu z Aleksandrą Lubomirską zbliżył się do Familii. W dobie Sejmu Wielkiego 

związany był, wraz z bratem Ignacym, ze stronnictwem patriotycznym. Wspólnie uczestniczyli 

w przygotowaniu i uchwaleniu Ustawy Rządowej 3 maja 1791 r. W czasie obrad miał ponad 

300 wystąpień. Przyczynił się m.in. do zniesienia Rady Nieustającej. W tym okresie został również 

mianowany generałem-majorem artylerii konnej. Walczył w wojnie z Rosją i w obronie Konstytucji 

3 maja. Nie miał jednak doświadczenia wojskowego i nie sprawdził się w roli oficera.  

 Po przystąpieniu Stanisława Augusta Poniatowskiego do targowicy udał się razem z synem 

Aleksandrem i bratem Ignacym na emigrację. Przebywał najpierw w Dreźnie, następnie w Lipsku 

i Karlsbadzie. W 1794 r. został aresztowany i osadzony w twierdzy Josephstadt. Z więzienia 

wydostał się dzięki interwencji żony i krewnego, księcia Adama Czartoryskiego. Do Warszawy 

wrócił dopiero po siedmiu latach, w 1799 r. 

 Nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości wiązał z Napoleonem Bonaparte. Po 

wkroczeniu w 1807 r. wojsk napoleońskich na dawne ziemie Rzeczypospolitej wszedł w skład 

Komisji Rządzącej, pierwszego organu władzy. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego pełnił 

funkcję prezesa Izby Edukacyjnej i prezesa Rady Stanu, której przewodził aż do 1813 r. 

 Po klęsce Napoleona wyjechał razem z rządem do Saksonii. W Lipsku został aresztowany przez 

Rosjan. W 1814 r. wrócił do kraju. W Królestwie Polskim pełnił funkcję kierownika Wydziału 

Oświecenia Narodowego, a następnie ministra Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego oraz od 1818 r. prezesa Senatu. 

 Kierując resortem oświaty, Stanisław Kostka Potocki organizował i modernizował szkolnictwo 

wszystkich szczebli, w tym szkolnictwo zawodowe. Za priorytet uważał objęcie nauką podstawową 

wszystkich dzieci, niezależnie od płci i wyznania. Za jego rządów powstały dzisiejszy Uniwersytet 

Warszawski oraz Instytut Głuchoniemych. W przeprowadzaniu reform aktywnie pomagał mu 



Stanisław Staszic. W 1820 r. car Aleksander I, na wniosek polskiego duchowieństwa, odwołał go ze 

stanowiska ministra oświaty. 

 

Najważniejsze dokonania dla kultury polskiej 

 Przebudował i odrestaurował pałace w Olesinie, Bażantarni, Rozkoszy, Warszawie i Wilanowie, 

głównie pod kierunkiem architekta Christiana Piotra Aignera. 

 W 1805 r. otworzył w Wilanowie pierwsze polskie muzeum sztuki dla szerokiej publiczności. 

Zwiedzającym zaprezentował swoją prywatną kolekcję eksponowaną początkowo w specjalnie 

w tym celu przebudowanym północnym skrzydle pałacu. Na potrzeby wystawiennicze 

adaptowane i przebudowywane były stopniowo (aż do drugiej połowy XIX w.) kolejne wnętrza 

pałacowe. Pierwszego wpisu w księdze pamiątkowej dokonano 5 sierpnia 1805 r. Na pierwotną 

kolekcję Stanisława Kostki Potockiego składało się około 7000 grafik i rysunków, 400 obrazów (do 

dziś zachowanych około 200), 100 waz antycznych i innych dzieł sztuki, które stanowią podstawę 

współczesnej ekspozycji muzealnej.  

 Założył park krajobrazowy w stylu angielskim przy pałacu w Wilanowie. 

 Wraz z Christianem Piotrem Aignerem zaprojektował fasadę kościoła św. Anny przy placu 

Zamkowym. 

 Był jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800 r.) wywodzącego się 

z dawnego stronnictwa patriotycznego. Głównie w oparciu o tę organizację referował i wydawał 

swoje prace: O sztuce u dawnych (1803) i Rozprawę o medalach, mianowicie narodowych, 

w względzie ich użyteczności i sztuki (1806), Rozprawę o potrzebie ćwiczenia się w ojczystej mowie 

(1811), Rozprawę o języku polskim (1812), Rozprawę o sztuce pisania czyli o stylu (1813). 

 Jego pionierska rozprawa z historii sztuki O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski została 

ogłoszona w 1815 r., podobnie jak czterotomowe dzieło z zakresu języka O wymowie i stylu.  

 Był również autorem utworów satyrycznych, z których najważniejsze to felietony Świstek 

Krytyczny publikowane na łamach „Pamiętnika Warszawskiego” w latach 1816–1818 oraz powieść 

Podróż do Ciemnogrodu z 1820 r. piętnująca zacofanie kulturowe polskiego społeczeństwa 

i klerykalizm. Ta ostatnia pozycja wywołała oburzenie duchowieństwa, co zaowocowało 

zdymisjonowaniem hrabiego z urzędu ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. 

Jednocześnie do języka polskiego wszedł na stałe nowy termin: ciemnogród. 

 

Życie prywatne 

 W 1776 r. zawarł związek małżeński ze znacznie zamożniejszą Aleksandrą Lubomirską, córką 

Izabeli z Czartoryskich i Augusta Aleksandra Czartoryskiego, rodzoną siostrą swojej bratowej 

(Ignacy Potocki żonaty był od 1772 r. z Izabelą z Lubomirskich). Teściowa, księżna Lubomirska, 

wielokrotnie finansowała jego działalność kolekcjonerską i polityczną.  

 Małżeństwo było udane. Aleksandra podzielała pasje męża i wspierała jego działalność kulturalną. 

W czerwcu 1776 r. na świat przyszedł jedyny syn Stanisława Kostki Potockiego Aleksander 

Stanisław.  

 Przez pierwszych kilka lat małżonkowie mieszkali w majątku koło Puław, nazwanym na cześć 

Aleksandra Olesinem. W 1787 r. zamieszkali w należącym do Izabeli Lubomirskiej pałacu 

Bażantarnia (nazwanym później Natolin). W 1799 r. przenieśli się na stałe do Wilanowa, który 

Aleksandra otrzymała na własność od swojej matki.  

 Około 1780 r. nawiązał pierwsze kontakty z masonerią. Już w 1784 r. otrzymał tytuł Wielkiego 

Mówcy Wielkiego Wschodu loży masońskiej, czyli kierownictwa polskiej masonerii. W 1812 r. 



został Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu. Z funkcji tej zrezygnował w 1820 r., kiedy doszło do 

rozłamu w środowisku polskich wolnomularzy. 

 Stanisław Kostka Potocki zmarł w wieku 66 lat w Wilanowie, gdzie został pochowany i spoczywa 

do dziś w kościele św. Anny. 

 

 
 

Aleksandra Potocka 

 

 Urodzona w 1760 r., zmarła w 1831 r. w Krakowie. 

 Córka Izabeli z Czartoryskich i marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego, siostra 

Julii Potockiej, Izabeli Potockiej i Natalii Rzewuskiej, od 1776 r. żona Stanisława Kostki Potockiego, 

matka Aleksandra Stanisława. 

 Od 1799 r. właścicielka dóbr wilanowskich oraz m.in. rezydencji w Bażantarni i Rozkoszy. 

Ze Stanisławem Kostką Potockim tworzyła udane małżeństwo, podzielała jego zainteresowanie 

sztuką, towarzyszyła mu w wielu podróżach zagranicznych. Po śmierci męża ufundowała 

neogotycką kaplicę grobową Potockich na cmentarzu wilanowskim. 

 

 

 
 

Aleksander Potocki herbu Pilawa 

 

 Urodzony w 1776 r. w Wilanowie, zmarł w 1845 r. w Warszawie. 

 Jedyny syn Stanisława Kostki Potockiego i Aleksandry z Lubomirskich oraz dziedzic dóbr 

wilanowskich. Właściciel Wilanowa od 1831 r. Kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego. 



 Po wojnie z Rosją i wojnie domowej w Polsce w 1792 r. przebywał wraz z ojcem na emigracji. Po 

utworzeniu Księstwa Warszawskiego związany z Napoleonem: otrzymał tytuł cesarskiego 

szambelana i kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych Rządu Tymczasowego Wielkiego 

Księstwa Litewskiego.  

 Gościł w Wilanowie najmłodszego brata cesarza i króla Westfalii Hieronima Bonaparte. 

W Królestwie Polskim nie pełnił znaczących funkcji publicznych, nie brał udziału w powstaniu 

listopadowym. 

 Żonaty z Anną z Tyszkiewiczów (rozwód przed 1821 r.) i Izabelą Mostowską (rozwód w 1829 r.). 

Ojciec Augusta, Natalii (na jej cześć zmieniono nazwę Bażantarnia na Natolin) i Maurycego (na 

jego cześć dawny Lasek na Kępie nazwano Morysinem) oraz Stanisława (z drugiego małżeństwa). 

Kontynuował działalność kolekcjonerską ojca. Założył w 1832 r. bibliotekę wilanowską. 

Ufundował grobowiec Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich znajdujący się na przedpolu 

pałacowym. 

 Wielki miłośnik koni. Współtwórca stadniny w Janowie Podlaskim i koniuszy dworu cara 

rosyjskiego. 

 W swoim majątku zniósł poddaństwo chłopów. 

 

 

 
 

August Potocki herbu Pilawa 

 

 Urodzony w 1806 r., zmarły w 1867 r.  

 Starszy syn Aleksandra Potockiego i Anny z Tyszkiewiczów, brat Natalii i Maurycego Potockich. Od 

1840 r. mąż swojej kuzynki Aleksandry z Potockich. Małżeństwo było bezdzietne. 

 Od 1845 r. właściciel dóbr wilanowskich. 

 Koniuszy dworu rosyjskiego i kawaler orderu Legii Honorowej. Niewiele wiadomo o jego życiu. 

 Wzorem dziadka Stanisława Kostki i ojca Aleksandra kontynuował dzieło tworzenia muzeum 

wilanowskiego. Za jego czasów w próg jednej z galerii wmurowana została słynna tablica z łacińską 

inskrypcją CUNCTIS PATET INGRESSUS (wszystkim wstęp wolny) i powstała największa sala 

ekspozycyjna w pałacu Galeria Obrazów Zwana Muzeum. 

 

 



 
 

Aleksandra Potocka  

 

 Urodzona w 1818 r. w Tulczynie, zmarła w 1892 r. w Warszawie. 

 Córka Stanisława Potockiego i Katarzyny z Branickich.  

 Za zgodą cara Mikołaja I poślubiła w 1840 r. swojego stryjecznego brata Augusta Potockiego, 

dziedzica Wilanowa, wnuka Stanisława Kostki Potockiego. Małżeństwo było bezdzietne.  

 Po przeprowadzce do rezydencji wilanowskiej rozpoczęła wraz z mężem zakrojone na szeroką 

skalę prace budowlane i kontynuowała je również po śmierci Augusta Potockiego. Ufundowała 

m.in. budowę szpitala św. Aleksandra i przebudowę kościoła św. Anny, zamieniła Bibliotekę 

Króla na zakrystię. Wzbogaciła księgozbiór wilanowski o zbiory rodzinne, ale jednocześnie 

zniszczyła szereg dzieł i rycin, które uznała za obsceniczne (m.in. unikatowe erotyki z kolekcji 

Stanisława Kostki Potockiego). Z jej inicjatywy zniszczono też dekorację sztukatorską z czasów 

Izabeli Lubomirskiej w apartamentach skrzydła południowego.  

 Była mocno zaangażowana w działalność charytatywną. Wspierała finansowo szpital dziecięcy 

w Warszawie, a także ubogich studentów Szkoły Głównej, uczniów szkół średnich i ubogie rodziny.  

 Majątek wilanowski przekazała w testamencie kuzynowi Władysławowi Branickiemu. 

 



 

Ksawery Władysław Branicki herbu Korczak  

 

 Urodzony w 1864 r., zmarł w 1926 r. we Francji. 

 Syn znanego ornitologa, podróżnika i kolekcjonera Konstantego Branickiego.  

 Właściciel dóbr wilanowskich od 1892 r. oraz majątków na Kijowszczyźnie, Grodzieńszczyźnie 

i we Francji. 

 Żonaty z cioteczną siostrą Anną Potocką, miał trzech synów i dwie córki. 

 Podzielał pasje swojego ojca. Finansował badania przyrodnicze i wyprawy naukowe, m.in. 

w Afryce, Ameryce Południowej, Azji, Azji Mniejszej. W wielu sam uczestniczył. Gromadzone 

zbiory przyrodnicze udostępnił publiczności w założonym przez siebie w 1887 r. Muzeum 

Branickich w Warszawie. W 1919 r. przejęło je Państwowe Muzeum Przyrodnicze, a w 1952 r.  

– Polska Akademia Nauk.  

 Podobnie jak Potoccy znacznie wzbogacił bibliotekę wilanowską. 

 Po przewrocie bolszewickim utracił dobra na Kijowszczyźnie. Majątek Roś na Grodzieńszczyźnie 

został zdewastowany w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 

 Podupadły po I wojnie światowej Wilanów zostawił swojemu synowi Adamowi. Zmarł w swojej 

posiadłości Montrésor we Francji. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Adam Maria Branicki herbu Korczak 

 

 Urodzony w 1892 r., zmarł w 1947 r. w Otwocku. 

 Syn Władysława Ksawerego Branickiego i Anny z Potockich. 

 Żonaty z Beatą z Potockich. Miał trzy córki, z których do dziś żyje Anna Branicka-Wolska. 

 Po I wojnie światowej osiedlił się z rodziną w ojcowskim majątku Roś. W 1926 r. odziedziczył po 

ojcu dobra wilanowskie, gdzie zamieszkał, oraz nieruchomości w Warszawie przy ul. Smolnej 

i Nowy Świat. W dobrach grodzieńskich prowadził razem z żoną ochronkę dla sierot.  

 Straty i zniszczenia wojenne oraz kryzys gospodarczy, z jednej strony, i konieczność utrzymania 

pałacu oraz zbiorów sztuki – z drugiej, powodowały kurczenie się fortuny rodowej. Hrabia 

zdecydował się więc w latach 30. na parcelację i wyprzedaż znacznej części dóbr wilanowskich. 

Bezcenne zbiory biblioteczne przekazał w 1932 r. w wieczysty depozyt Bibliotece Narodowej 

w Warszawie. 

 Po wybuchu II wojny światowej angażował się wraz z żoną społecznie, organizując w swoim 

majątku schronienie i opiekę sanitarną dla wielu osób. 

 W czasie okupacji był kilkakrotnie aresztowany przez Niemców. Po wkroczeniu Armii Czerwonej 

zatrzymany przez NKWD i wywieziony na Łubiankę, a następnie do obozu dla internowanych 

w Krasnogorsku. Stamtąd trafił znów do Warszawy, gdzie był przesłuchiwany przez Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego. Z powodu choroby płuc umieszczony został w sanatorium 

w Otwocku, gdzie zmarł. Był ostatnim z Branickich herbu Korczak. Pochowany został 

w wilanowskim kościele św. Anny. 

 Zadłużony majątek został zarekwirowany przez władze okupacyjne w 1941 r., przy czym od 1939 r. 

trwała grabież pałacu. Dobra wilanowskie, wraz z pozostawionym Branickim przez Niemców 

parkiem i pałacem, zostały w 1944 r. na mocy dekretu o reformie rolnej przejęte przez władze 

komunistyczne. Rezydencja od stycznia 1945 r. stała się własnością państwową. 

 

 

 

 

 


