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Rodzina
Czartoryskich
Herbu Własnego
Odmiany Pogoń Litewska

Ród Czartoryskich wywodzi się od brata króla Włady-

sława Jagiełły, Konstantego Olgierdowicza, który przyjął 

nazwisko od swych dóbr Czartorysk na Wołyniu. W XV 

wieku wnukowie Konstantego założyli na nadanych im 

nowych ziemiach siedzibę rodową Klewań. 

Żyjący na przełomie XV – XVI wieku potomek książąt 

z Klewania, Jerzy Czartoryski, starosta łucki przeszedł 

z prawosławia na katolicyzm, a jego syn, Mikołaj, wojewoda 

wołyński, przez małżeństwo z Izabelą księżną Korecką 

nie tylko wzbogacił się o Korzec, posagowy majątek panny 

młodej, ale wszedł również w koneksje ze znacznymi 

rodami magnackimi. Synowie z tego małżeństwa zajęli 

wysokie urzędy kościelne i państwowe – Kazimierz Florian 

został prymasem, Jan Karol podkomorzym krakowskim, 

a Michał Jerzy wojewodą sandomierskim.

 Książę Michał Jerzy był założycielem linii klewań-

skiej, która poczynając od XVII wieku rozsławiła rodzinę 

Czartoryskich i zapisała ją w kartach historii Polski, jako 

jedną z najpotężniejszych rodzin magnackich. Syn Michała 

Jerzego, książę Kazimierz, podkanclerzy litewski, w dużej 
Adam Jerzy książę Czartoryski

linia Gołuchów-Sieniawa
1770 - 1861

Obraz ze zbiorów Hotelu Lambert

Adam Kazimierz książę Czartoryski
1734 - 1823

Pałac Puławski przed zniszczeniem i konfiskatą w 1831 roku
Akwarela Konstantego ks. Czartoryskiego

namalowana z pamięci w 1842 roku

Izabella z hr. Flemingów księżna Czartoryska 
1746 -1835

mierze poprzez małżeństwo z hrabianką Izabellą z Mor-

sztynów położył podwaliny pod potęgę rodu. Ich synowie; 

Michał Fryderyk -  kanclerz wielki litewski i August Alek-

sander -  wojewoda ruski, założyli najważniejsze w XVIII 

wieku polityczne stronnictwo „Familia”, dążące do przepro-

wadzenia wielu postępowych reform w Polsce i skupiające 

szereg znanych osobistości z bliższych i dalszych kręgów 

rodziny. Małżeństwo księcia Augusta Aleksandra z jedną 

z najlepszych partii w Rzeczpospolitej, Marią Zofią z hr.

Sieniawskich, wnoszącą w posagu między innymi Sieniawę, 

Puławy i Wilanów, ogromnie wzbogaciło rodzinne stronni-

ctwo. Po śmierci króla Augusta III  kandydatem do korony 

był syn Augusta Aleksandra, Adam Kazimierz książę 

Czartoryski. Nie przyjął jednak oferowanej mu najwyższej 

godności państowej   

 W 1782 roku książę Adam Kazimierz z żoną, Iza-

bellą z hr. Flemmingów osiedlił się w pałacu w Puławach  

i oboje utworzyli w nim „Polskie Ateny” – konkurujący 

z dworem królewskim ośrodek polityczny i kulturalny. Na 

dworze puławskim przebywali znani artyści, jak J. Norblin, 

J.U. Niemcewicz, F.Kniaźnin, A.Naruszewicz, F.Karpiński,  

F.Zabłocki i M.Bacciarelli. W otaczającym pałac rozle-

Bądź co bądź

głym parku zostały zbudowane dwa pierwsze polskie 

muzea – Świątynia Sybilli i Domek Gotycki, w których 

Czartoryscy zgromadzili pamiątki narodowe i dzieła sztuki 

wielkich mistrzów europejskich. Najsłynniejsze z nich 

były – „Dama z Łasiczką” Leonarda da Vinci, „Portret 

Młodzieńca”, Rafaela i „Krajobraz z Miłosiernym Sama-

rytaninem” Rembrandta. Posiadający olbrzymi księgozbiór 

pałac puławski spełniał również rolę ośrodka edukacyjnego, 

finansującego badania naukowe i kształcenie młodzieży 

arystokratycznej.

 Za pomoc Powstaniu Kościuszkowskiemu synowie 

księcia Adama Kazimierza, ks. Adam Jerzy i ks. Konstanty 

Adam trafili jako zakładnicy na dwór cara Aleksandra I. 

Książę Adam Jerzy zaprzyjaźnił się z carem i został mini-
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strem spraw zagranicznych Rosji. Nie ukrywając swoich 

propolskich przekonań, nie przyjmował żadnych ozna-

czeń od zaborcy. Czartoryscy musieli zapłacić wysoką cenę 

za zaangażowanie w walkę w Powstaniu Listopadowym.  

Wszystkie dobra w zaborze rosyjskim zostały im zabrane, 

a obaj bracia Czartoryscy wraz z rodzinami opuścili Polskę, 

uciekając przed nałożonym na nich wyrokiem śmierci. Pałac 

puławski został splądrowany przez wojska carskie, a miej-

scowa ludność z pomocą rodziny Zamoyskich zdążyła 

wywieźć i schować wiele zbiorów. 

Książę Adam Jerzy osiedlił się w Paryżu, w pałacu 

Hotel Lambert, gdzie stworzył stronnictwo polityczne 

o tej samej nazwie, co jego nowa siedziba. Pisarz, poeta, 

mecenas literatury i sztuki, był współtwórcą Towarzystwa 

Historyczno - Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

Uratowane z Puław cenne dzieła sztuki i księgozbiór były 

przechowywane w Hotelu Lambert aż do 1876 roku, kiedy 

wróciły do Krakowa, do założonego na nowo Muzeum 

Czartoryskich. Ikoną muzeum stała się Dama z Łasiczką, 

jedyny w Polsce obraz Leonarda da Vinci. Sprowadze-

niem dzieł sztuki i organizacją muzeum zajął się syn księcia 

Jerzego Adama, ks. Władysław, ożeniony z wnuczką króla 

francuskiego Ludwika Filipa I, księżniczką Marguerite 

d'Orléans.  

Syn z tego małżeństwa, ks. Adam Ludwik, pierwszy 

ordynat na Sieniawie i drugi na Gołuchowie, żonaty z hra-

bianką Marią Ludwiką Krasińską, został głową rodziny 

i przejął od ojca pieczę nad Muzeum Czartoryskich. 

W czasie I Wojny Światowej wywiózł zbiory do Drezna, 

a po wojnie, po dwóch latach negocjacji kolekcja Czarto-

ryskich razem z Damą z Łasiczką wróciła ponownie do 

Krakowa.

Książę Augustyn Józef, drugi ordynat sieniawski, 

ożeniony z księżniczką hiszpańską, Marią de los Dolores 

Burbon, kontynuował opiekę rodu nad muzeum. Tuż przed 

II Wojną Światową najbardziej wartościowe eksponaty zostały 

przetransportowane z Krakowa do Sieniawy. Niestety Gestapo 

znalazło wszystkie cenne rzeczy i uwięziło księcia Augustyna 

i księżnę Dolores. Za wstawiennictwem włoskich i hiszpań-

skich rodzin królewskich para książęca została deportowana 

do Hiszpanii.

Po upadku komunizmu w Polsce ich syn, książę Adam 

Karol, ostatni męski potomek linii wywodzącej się od ks.Adama 

Jerzego odzyskał Muzeum Czartoryskich. Założona przez 

niego Fundacja Książąt Czartoryskich zarządza bezcenną 

kolekcją, która na zawsze ma służyć narodowi polskiemu.

Losy księcia Konstantego Adama były inne niż jego brata, 

księcia Adama Jerzego. Po upadku Powstania Listopadowego 

osiedlił się we Wiedniu, w pałacu Weinhaus. Jego najmłodszy 

syn, książę Jerzy Konstanty wraz z żoną Joanną z hrabiów 

Czermaków wrócili przed I Wojną Światową do Polski 

i osiedlili się w majątku Wiązownicy, wyjeżdżając często do 

wiedeńskiej rezydencji. Ich jedyny syn, książę Witold po ślubie 

z Jadwigą z hrabiów Dzieduszyckich zamieszkał w swoim 

majątku w Pełkiniach.  Był posłem na sejm, członkiem austria-

ckiej Izby Panów i senatorem II Rzeczpospolitej. Wraz z żoną 

wychowywali swoje jedenaścioro dzieci bardzo religijnie, co 

w dużej mierze przyczyniło się do obrania drogi duchownej 

przez ich córkę i trzech synów. Dominikanin, ojciec  Michał 

Jan Franciszek Czartoryski, oznaczony Krzyżem Walecznych 

żołnierz obrony Lwowa, był jednym z nich. W czasie Powsta-

nia Warszawskiego pełnił funkcję kapelana i opiekując się 

do ostatka rannymi zginął śmiercią męczeńską. Jako drugi 

członek rodu, po błogosławionym Auguście Czartoryskim, 

salezjaninie został zaliczony w poczet świętych. Najmłodszy 

syn Witolda i Jadwigi Czartoryskich, książę Piotr, żołnierz 

Kampanii Wrześniowej i bojownik Armii Krajowej był zmu-

szony opuścić Polskę w 1944 roku. 

W 1949 roku razem z żoną, Anną z hrabiów Zamoyskich 

i z dwójką dzieci przyjechali do Kanady. 

Dama z Łasiczką
pędzla Leonarda Da Vinci 

 Marguerite d'Orléans księżna Czartoryska
linia Gołuchów-Sieniawa

1846 - 1893
obraz ze zbiorów Hotelu Lambert

Władysław książę Czartoryski
1828 - 1894

Synowie Witolda i Jadwigi Czartoryskich - 1934 rok
Od lewej: Adam, Roman, Jan - Bł. Ojciec Michał, 

Dominikanin, Piotr
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DDobra Pełkinie wraz z jarosławskimi należały do 

Spytka  z Tarnowa, wojewody sandomierskiego (począ-

tek XV wieku). Odziedziczył je syn Spytka, a następnie 

zostały sprzedane braciom Łysakowskim. W końcu XVI 

wieku  ich właścicielką była wdowa po Janie Krzysztofie 

hrabim Tarnowskim, Zofia z hr. Odrowążow. Jej drugi mąż, 

Jan Kostka,  w latach 1575 - 1580 postawił w Pełkiniach 

murowany pałac i założył ozdobny ogród. W dokumentach 

z XVII wieku jest wzmianka o dwóch pałacach -  starym 

i niedokończonym nowym. W tym czasie Pełkinie należały 

do Pawła Karola księcia Sanguszki, który ukończył budowę 

nowego pałacu i bogato go wyposażył. Do dzisiejszego dnia 

przetrwały z tych czasów parter i piwnice. 

Pod koniec XVIII wieku właścicielami majątku została 

rodzina Czartoryskich z Sieniawy.  Od 1889 roku w pałacu 

zamieszkał Witold  książę Czartoryski z żoną Jadwigą z hr. 

Dzieduszyckich. Kilka lat później dobudowano południowe 

Pełkinie

Pałac Pełkinie - 2004 rok

Pełkinie 1938 rok

Witold książę Czartoryski
Pełkinie 1928 rok

Pałac Pełkinie 1920 rok

skrzydło według projektów Ludwika Ramułta i Franciszka 

Mączyńskiego. Rozbudowana bryła zamku, ozdobiona 

wieżami, gankami i tarasami była wzorowana na typie 

szwajcarskiego zamku. Otaczający zamek park jest opisany 

już w XVI wieku. Ostateczny wygląd zawdzięcza księciu 

Witoldowi, który powiększając jego obszar do 18 hekta-

rów nadał mu charakter parku krajobrazowego w stylu 

angielskim, zawierającym  wielogatunkowy drzewostan 

– magnolie, kasztanowce, daglezje, dęby, buki, lipy, sosny 

kanadyjskie, limby  i cisy. W dolnej części parku znajdowały 

się stawy otoczone łąkami.  Do 1944 roku właścicielem 

Pełkiń był syn księcia  Witolda, książę Włodzimierz. Po 

przejęciu władzy w Polsce przez komunistów  pałac i park 

zostały zniszczone. 

Po remoncie pałac został przeznaczony na Dom Pomocy 

Społecznej. 
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LLeżąca u zbiegu Sanu i Tanwi osada Bieliny była od 

wielu wieków portem rzecznym, a jej nazwa pochodzi praw-

dopodobnie od jasnego koloru gleb dominujących w okolicy. 

Według Długosza na przełomie XV i XVI wieku właści-

cielem osady  był Jan Jugoszowski herbu Habdank, a jego 

brat Kielcius sprawował  funkcję proboszcza w drewnia-

nym kościółku pod wezwaniem św. Wojciecha.  Następ-

nie Bieliny przeszły na własność Stanisława Ulińskiego, 

podczaszego ziemi przemyskiej, a w połowie XVIII wieku 

właścicielką majątku stała się Elżbieta z książąt Wiśnio-

wieckich, wojewodzina smoleńska, żona ordynata Michała 

hrabiego Zamojskiego, fundatorka leżącego w okolicy 

okazałego, barokowego kościoła. W wieku następnym  

Bieliny znalazły się w posiadaniu dwóch braci, Aleksan-

dra i Alfonsa hrabiów Mniszchów, którzy ufundowali  

w majątku klasztor  Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. 

Wkrótce po ich śmierci dobra  przeszły przez ręce rodzin 

Świdrygiełłów. W 1913 roku majątek kupił Witold książę 

Czartoryski, właściciel Pełkiń. Planowanym dziedzicem Bielin 

był najstarszy syn Witolda, książę Włodzimierz, który przez 

kilka lat gospodarował w majątku.  W czasie wojny zostały 

zmienione plany  własności i  Bieliny zapisano najmłodszemu 

synowi Witolda, księciu Piotrowi, który w 1940 roku osiedlił 

się w nowo odziedziczonych dobrach wraz z świeżo poślubioną 

żoną, Anną z hrabiów Zamoyskich z Klemensowa. Młoda para 

zamieszkała na okres czterech lat w siedemnastowiecznym, 

parterowym dworze, o reprezentacyjnym, dwukolumnowym 

wejściu. Opodal otoczonego pięknym parkiem dworu stały  

dziewiętnastowieczne:  oficyna, budynek rządcy, stajnia i muro-

wany spichlerz. W 1944 roku zaangażowana w AK para ksią-

żęca musiała opuścić majątek w obliczu nasilających się represji 

okupanta. Po wojnie, po przejęciu władzy przez komunistów,  

Pełkinie zostały zabrane właścicielom. We dworze przez pewien 

czas mieściło się przedszkole, a obecnie  częściowo odnowiony  

budynek stoi pusty.

Bieliny

Anna z hrabiów Zamoyskich księżna Czartoryska i Piotr książę Czartoryski - 1940 rok

Bieliny - przeprawa promem przez San - 1930 rok

Monika Czartoryska przed dworkiem w Bielinach  - 1942 rok


