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Poniżej przedstawiona genealogia Tęczyńskich udostępniona była na 
stronie http://bg.us.edu.pl/mariusz/genealogia/rody/teczynscy01.html
Strona ta od pewnego czasu nie funkcjonuje, ale mamy nadzieję, że 
jej autor doprowadzi do tego, że znowu będzie aktywna. Linki zawarte 
w treści niniejszego dokumentu prowadziły do wykazów genealogicznych 
innych rodów możnowładczych I Rzeczypospolitej. 

W treści dokumentu dokonano kilku zmian (oznaczonych kolorem 
niebieskim). Wydaje się również, że w wykazie potomków Gabriela 
Tęczyńskiego i Anny z Konińskiej Woli pojawił się błąd: Gabriel 
(†1629), D1; Krzysztof (*1609 †1632), D2; Stanisław (*1611 †1634), 
D3 oraz Izabela († 1667), D4 – byli dziećmi Jana Tęczyńskiego (C3), 
nie zaś Andrzeja (C2).  
 
O przedstawicielach rodu Tęczyńskich, pochowanych w kościele farnym 
w Końskowoli przeczytasz na stronie www.konskowola.eu  
w publikacjach: 

• Kościół parafialny w Końskowoli – mauzoleum rodziny Tęczyńskich 
• Vanitas z Końskowoli 

 
 

 
Nawój z Morawicy (†1331); podkomorzy sandomierski 1309, podkomorzy 
krakowski 1316, woj. sandomierski 1317, kaszt. krakowski 1320  

• A1. Andrzej z Tęczyna (†1368); podkomorzy krakowski 1349, woj. 
krakowski 1363  

o B1. Jan (†1405); kaszt. wojnicki 1379, kaszt. i st. 
krakowski 1398, ochmistrz dworu królowej Jadwigi 1399, 
st. sieradzki; ×1 Anna (†1400); ×2 [p. 1404] Katarzyna z 
Chrzelowa  

 C1. Nawój (z pierwszego; †p. 1422); kanonik 
krakowski 1408-1414; × Jadwiga z Morawicy (†po 1447)  

 D1. Anna (†po 1453); × [zapewne] Jan "Głowacz" 
z Oleśnicy, woj. sandomierski (†1460) 
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 C2. Andrzej (z pierwszego; †p. 1414); podstoli 
krakowski 1408, kaszt. wojnicki 1412; × [p. 1410] 
Anna z Goraja  

 D1. Jan (†1470); podkomorzy krakowski 1415, 
kaszt. i st. biecki 1434, kaszt. wojnicki 1435 
woj. sandomierski 1438, krakowski 1438, kaszt. 
krakowski 1458; × Barbara (Dąbrowska?)  

 E1. Andrzej (†1503); kaszt. małogoski 
1474, sądecki 1475, wojnicki 1479; × [p. 
1475] Katarzyna ze Szczekocin  

 E2. Zbigniew (†1498); podstoli 
sandomierski 1479, podkomorzy krakowski 
1481, st. malborski 1485-1495, st. 
lwowski 1497-1498; × [p. 1487] Katarzyna 
z Pleszewa  

 F1. Jan (†1532); dworzanin 
królewski 1503, podkomorzy 
krakowski 1517, hr. S.I.R. 1527; × 
[p. 1531] Anna Fogelweder (†po 
1534)  

 F2. Andrzej (†1536); dworzanin 
królewski 1503, sekretarz królewski 
1510, referendarz koronny 1512, 
podkomorzy sandomierski 1510, 
kaszt. biecki 1511, woj. lubelski 
1515, podkomorzy krakowski 1515, 
woj. sandomierski 1519, krakowski 
1527, hr. S.I.R. 1527, kaszt. 
krakowski 1532, st. sandomierski, 
bełski, chełmski, trembowelski, 
krasnostawski, hrubieszowski, 
sokalski, ojcowski, ratneński, 
tyszowiecki; × [p. 1518] Katarzyna 
Sienieńska (†po 1530)  

 F3. Anna (†po 19.V.1525); ×1 [m. 
31.X.1504 i 10.VI.1506] Mikołaj 
III, ks. raciborski ((*1478?) 
†3.XI.1506); ×2 [p. 1533] Jan 
Kościelecki, woj. inowrocławski 
(†1553) 

 E3. Jan (z Łętkowic) (†po 1478)  
 F1. Stanisław (†po 1478) 

 E4. Stanisław (†1497); podkomorzy 
chełmski 1468, woj. bełski 1496; × [p. 
1466] Barbara Zawiszanka z Rożnowa (*ok. 
1447 †1517); (2°-v. Jan Amor Tarnowski, 
kaszt. krakowski)  

 F1. Barbara; × Piotr z Nowego 
Miasta  

 F2. Zofia; × Feliks Ligęza, 
burgrabia krakowski  

 F3. Agnieszka Beata (†1531/1535); 
×1 Jakub Sieklucki, kaszt. 
wojnicki; ×2 Jan "Ciężki" 
Tarnowski, kaszt. sądecki (*p. 1479 
†1527)  
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 F4. Elżbieta (†p. 1533); × [p. 
1503] Stanisław z Mielca, kaszt. 
zawichostski (†1532)  

 F5. Dorota (†po 1534); × [p. 1497] 
Prokop Ossoliński, chorąży lubelski 
(†p. 1533) 

 E5. Sędziwój (z Chrobrza) (†po 1473); 
kanonik krakowski 1461, oficjał krakowski 
1473, sekretarz królewski, rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 E6. Barbara (†po 1506); × Jakub 
Koniecpolski, kaszt. przemyski (†1480)  

 E7. Beata (†1517); × Jan Odrowąż ze 
Sprowy, woj. podolski i ruski (†1485)  

 E8. Mikołaj (†1497); miecznik krakowski 
1490, woj. bełski 1495-1496, woj. i st. 
ruski 1497; × Aleksandra z Chożowa 
(†1519/1520) [ojciec: Olechno z Chożowa, 
woj. wileń   ski]

 F1. Anna (†po 1523); × [zapewne 
1502/1503] Mikołaj Szydłowiecki, 
kaszt. radomski (*1480 (?) †1532)  

 F2. Jan (*ok. 1492 †1541); miecznik 
krakowski i podkomorzy chełmski 
1515, kaszt. chełmski 1525, woj. 
bełski 1528, podolski 1533, ruski 
1536, sandomierski 1537, st. 
bełski, chełmski, krasnostawski, 
ratneński; × [p. 1521] Katarzyna 
Łaska (†1568)  

 G1. Zofia (†ok. 1588); × 
[1544/1545] Stanisław 
Ostroróg, kaszt. międzyrzecki 
(*ok. 1520 †1568)  

 G2. Katarzyna (†1567); ×1 
[1549] Jan Boner, kaszt. 
oświęcimski (†1562); ×2 
Stanisław Barzi, woj. 

i krakowsk
 F3. Stanisław (†1521/1527); 

dworzanin królewski, st. lubomelski  
 F4. Jadwiga (†1549/1560); ×1 Adam 

Kurozwęcki vel Rytwiański, st. 
brzeźnicki (†p. 1511); ×2 [p. 1520] 
Piotr Opaliński, kaszt. 
gnieźnieński (†1551)  

 F5. Barbara (*ok. 1490 †1521); × 
[p. 1512] Jan Amor Tarnowski, 
kaszt. krakowski i hetman wielki 
koronny (*1488 †1561) 

 E9. Gabriel (†1497); × Anna z Konińskiej 
Woli (†po 1520)(lub zm. po 1534, jak 
wynika z ustaleń J.Kurtyki); po nim 
POTOMSTWO 

 D2. Nawój (†ok. 1427)  
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 D3. Anna (†1445/1451); × [zapewne 1420] 
Zbigniew z Brzezia i Włodzisławia, marszałek 
koronny (†1425)  

 D4. Andrzej z Rabsztyna (†1461); st. 
rabsztyński 1441, chełmiński 1455; × [p. 1442] 
Jadwiga z Książa (*ok. 1427 †1449/1458)  

 E1. Jan z Rabsztyna (†1498/1499); kaszt. 
zawichost. 1479, wiślicki 1483-1490, st. 
sandomierski; × Barbara z Konińskiej Woli 
(†po 1507)  

 F1. Andrzej Rabsztyński (†ok. 
1509); kanonik krakowski, st. 
płocki  

 F2. Jan Rabsztyński (†1505); 
marszałek nadworny koronny 1502, 
st. sandomierski i płocki; × 
Barbara ze Sprowy (z Sienna?) (†po 
1507)  

 F3. Zofia; × Mikołaj Słabosz z 
Putnowic 

 E2. Anna; × Paweł ze Szczekocin, st. 
olsztyński 

 C3. Jan (z pierwszego; †1401)  
 C4. Piotr (z pierwszeg
 C5. 

o; †p. 1417)  
Prakseda (Prachna); ×1 Jan z Chrzelowa; ×2 Jan 
z Szumska Rej 

o B2. Nawój (†1394); kanonik krakowski 1379, oficjał 
krakowski 1384-1390, dziekan kapituły krakowskiej 1391 

• A2. Sągniew (†1373); kanonik krakowski 1335, podkanclerzy dworu 
1355-1367, proboszcz św. Michała na zamku krakowskim  

• A3. Jan Owca z Gór (†po 1363); po nim Ossolińscy? 

 

Gabriel (†1497); × Anna z Konińskiej Woli (†po 1520) (lub zmarła po 
1534, jak wynika z ustaleń J.Kurtyki. W 1534 r. jej poddani z 
Morawicy Małej zostali ekskomunikowani za spełnienie jej polecenia, 
zabraniającego oddania dziesięciny plebanowi z Morawicy Wielkiej) 

• A1. Jan (*ok. 1485 †1553); podkomorzy sandomierski 1515, kaszt. 
lubelski 1518, marszałek nadworny 1522, hr. S.I.R. 1527, kaszt. 
wojnicki 1535, woj. sandomierski 1543, st. lubelski, lelowski, 
bełski, trembowelski; ×1 [ok. 1512] Dobrochna Sapieha (†po 
1528); ×2 [p. 1539] Anna Kamieniecka; ×3 [1540] Anna Sienieńska  

o B1. Stanisław (†1561); kaszt. lwowski 1551, woj. 
sandomierski 1554, krakowski 1556; × [ok. 1538] Anna 
Boguszówna  

 C1. Katarzyna (*ok. 1544 †Mir, Nowogródek 
19.III.1592); ×1 [1558] Jerzy ks. Słucki, st. 
bobrujski (†1578); ×2 [1581] Krzysztof Mikołaj 
"Piorun" ks. Radziwiłł, hetman wielki litewski 
(*1547 †Kososna 20.XI.1603)  

 C2. Jan Babtysta (*ok. 1540 †1563); woj. bełski 
1563, st. lubelski 

o B2. Beata; × Jan z Zabrzezia, marszałek dworu litewskiego 
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• A2. Stanisław (*ok. 1484 †1550); podkomorzy sandomierski 1517, 
dworzanin królewski, st. trembowelski, hr. S.I.R. 1527  

• A3. Andrzej (†1562); hr. S.I.R. 1527, chorąży krakowski 1530, 
miecznik koronny 1530, kaszt. połaniecki 1537, lubelski 1543, 
woj. lubelski 1545, kaszt. krakowski 1561, st. śniatyński i 
rohatyński; ×1 [p. 1546] Katarzyna z Czyżowa; ×2 Anna Ożarowska 
(†po 1563) Ożarowscy h. Rawicz z Ożarowa Lubelskiego 
Lubelskiego i Garbowa (10 km od Wąwolnicy) 

o B1. Jadwiga (z pierwszego; †1592); ×1 Bartłomiej 
Zebrzydowski, woj. brzeski kujawski (†p. 1561 (1560?)); 
×2 [p. 1564] Stanisław Myszkowski, woj. krakowski (†1570)  

o B2. Jan (z drugiego; †1593); podkomorzy krakowski, kaszt. 
wojnicki 1571, st. lubelski, rohatyński, parczowski  

o B3. Andrzej (z drugiego; †1588); kaszt. bełski 1570, woj. 
bełski 1574, woj. krakowski 1582, st. zatorski, 
oświęcimski, hrubieszowski; × [1569] Zofia Dembowska 
(†1588)  

 C1. Gabriel (*1572 †1617); miecznik koronny 1603, 
woj. lubelski 1608; ×1 [1602] Barbara ks. Zbaraska 
(*ok. 1582 †1602); ×2 [1603] Elżbieta ks. Radziwiłł 
(†ok. 1618); (2°-v. Krzysztof Kiszka, woj. witebski)  

 D1. Teofila (z pierwszego); × Aleksander 
Kopeć, kaszt. brzeski litewski  

 D2. Zofia (z drugiego; †1654); × [1638] Jan 
Mikołaj Daniłowicz, podskarbi wielki koronny 

1607 †1650) (*ok. 
 C2. Andrzej (†1613); kaszt. wiślicki 1603, bełski 

1612, st. horodelski, stryjski; × [p. 1601] 
Katarzyna Leszczyńska (*1588 †1639); (2°-v. Adam 
Sędziwój Czarnkowski, woj. łęczycki i st. generalny 
Wielkopolski)  

 D1. Gabriel (†1629)  
 D2. Krzysztof (*1609 †1632)  
 D3. Stanisław (*1611 †1634)  
 D4. Izabela (†1667); × [p. 1641] Łukasz 

Opaliński, marszałek nadworny koronny (*ok. 
12 †1662) 16

 C3. Jan (*ok. 1581 †1637); cześnik koronny 1618, 
woj. krakowski 1620, st. płocki; × [1606] Dorota 
Mińska (†po 1646)  

 C4. Agnieszka (*ok. 1578 †1644); × [1594] Mikołaj 
Firlej, woj. krakowski (†1599)  

 C5. Zofia; × Jan Gostomski, woj. kaliski  
 C6. Katarzyna (†1650); × [1590] Marek Sobieski, woj. 

lubelski (*1549/1550 †1605) 
o B4. Zofia (z drugiego; †po 1584); × Mikołaj Zborowski, 

st. szydłowski (†p. 1585)  
o B5. Anna (z drugiego; †1581); × [p. 1566] Krzysztof 

Lanckoroński, kaszt. radomski (†1591) 
• A4. Helena (Ewa); × Mikołaj Bal z Choczwi, podkomorzy sanocki  
• A5. Barbara; × [p. 1522] Wawrzyniec Myszkowski, kaszt. 

oświęcimski (†1546)  
• A6. Beata; × Piotr Wapowski, stolnik sanocki  
• A7. Anna; × Mikołaj Morski 
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