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Sukcesja dóbr bieżuńskich w XVI—XVII wieku

Ostatnim męskim przedstawicielem Gulczewskich-—Sieprskich na Bieżuniu był 
Prokop, zmarły około 1519 roku starosta płocki, żonaty z wielkopolanką, Elżbietą 
Skórówną z Gaju, Obornicką, wojewodzianką płocką.

Córkami tej pary były Urszula i Elżbieta, które w 1540 roku podzieliły między 
siebie dobra bieżuńskie, a także przypadającą im część dóbr sierpeckich.1) Elżbieta 
przed 1533 rokiem poślubiła Mikołaja Jaranda Brudzewskiego, wojewodę łęczyckie
go, a Urszula —  Marcina Ostroroga Lwowskiego, kasztelana sierpeckiego. Ostatecz
nie dziedziczką Bieżunia została Elżbieta Brudzewska, a następnie jej dzieci: Anna, 
Hieronim, Katarzyna i Elżbieta. Anna Brudzewska poślubiła w 1562 roku Janusza 
Latalskiego, syna Janusza, wojewody poznańskiego i Barbary z Kretkowskich. Kata
rzyna Brudzewska została żoną Brykcjusza Sobockiego, kasztelana gostynińskiego. 
Miała z nim córkę, Jadwigę, poślubioną Stanisławowi Górce,, wojewodzie poznań
skiemu.21

W roku 1576 Anna z Brudzewskich Latalska i Jadwiga z Sobockich Górkowa 
przeprowadziły „podział dóbr dziedzicznych po śmierci matki tejże Anny z Brudzewa 
a babki Jadwigi z Soboty oraz po Hieronimie z Brudzewa, wojewodzicu łęczyckim 
bracie Anny a wuju Jadwigi. Otrzymała z tego działu Anna Latalska miasto Bieżuń 
z wsiami Mojnów, Seroki, Elżbiecino, Młodzin, Dąbrówki, Siedliska, część wsi Bo
bowo, Babcze, Myślin, Wątróbki w powiecie sierpeckim dziedziczne i wyderkowane 
wraz z dopłatą 1000 złotych z dóbr Strzygi, ponadto dwa dwory z placami, jeden 
w Kaliszu a drugi w Płocku”.3)

Anna z Brudzewskich Latalska w 1580 roku rozwiodła się z Januszem Latalskim. 
Dobra bieżuńskie odziedziczyła po niej córka Jadwiga, rozwiedziona przed 1606 ro
kiem z Baltazarem Wesslem.

W 1607 roku Latalska sprzedała dobra bieżuńskie swemu wujowi Andrzejowi Kret- 
kowskiemu, wojewodzie brzesko— kujawskiemu, synowi Grzegorza, wojewody brze
sko— kujawskiego (brata Barbary z Kretkowskich Latalskiej, wojewodziny poznań
skiej.4*

Andrzej Kretkowski, zmarły w 1609 roku, żonaty był trzykrotnie —  I voto z Anną 
z Tomic Iwieńską, II voto z Katarzyną Konopacką, III voto z Teofilą Justyną Tarłów- 
ną, wdową po Pawle Noskowskim, chorążym płockim i staroście łomżyńskim. Za
pewne z pierwszego lub drugiego małżeństwa wojewody narodził się syn Jan, który 
około 1618 roku objął dobra ojcowskie, w tym Bieżuń z otaczającymi wsiami. Jan do
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śmierci w roku 1642 był właścicielem Bieżunia. Poślubił Martę Tylicką, cześniczan- 
kę kaliską bratanicę biskupa krakowskiego Piotra. Synem tej pary był Damian Fran
ciszek, kasztelan chełmiński.

Damian Franciszek żenił się trzykrotnie: I voto około 1648 roku z Anną Kryską 
córką Arnolfa, kanclerzyca koronnego, II voto około 1655 roku z Jadwigą Działyń- 
sk ą  córką Pawła, wojewody pomorskiego i w końcu III voto z Teresą z Krassowa 
Żochowską córką Adriana, kasztelana wiskiego.51

Z pierwszego małżeństwa pozostawił Damian dwu synów: Feliksa Ignacego, bi
skupa chełmińskiego, zmarłego w 1733 roku i Jana, chorążego gostynińskiego i sta
rostę radzyńskiego, zmarłego w 1722 roku. Z Działyńskiej pozostawił natomiast Fran
ciszka, deputata na Trybunał Lwowski i Andrzeja.

Po śmierci Damiana w roku 1675 dobra bieżuńskie znalazły się w większości 
w rękach Franciszka, żonatego z Teresą Mycielską i Andrzeja. Ostatecznie po śmierci 
Franciszka w roku 1694 właścicielem Bieżunia został Andrzej Kretkowski, który 
w testamencie z 1696 roku zapisał te dobra swemu ciotecznemu bratu, Tomaszowi 
Działyńskiemu, krajczemu koronnemu, synowi Adama, starosty bratiańskiego a wnu
kowi Pawła, wojewody pomorskiego.6*

Działyński przed 1700 rokiem przekazał te dobra swej córce Annie, która poślubi
ła łowczego koronnego Michała Zamoyskiego. Ów, regulując sprawy własnościowe 
dóbr, w latach 1700— 1722 wykupił od Feliksa i Jana Kretkowskich, kasztelaniców 
chełmińskich, ich sumy na Bieżuniu.7*

Począwszy od roku 1722 miasto znalazło się na przeciąg następnych stu lat 
w rękach Zamoyskich.
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