8b Jadwiga Jaxa-Bąkowska
ur. ok. 1765 r. w Błaszkowie zm.
w
córka Stanisława (8)
mąż (1) Jacek Libiszowski komornik gran. sandom., cześnik sandom., zm. przed 1791; (2) Cyprjan Snarski (patrz: dok. 50)
dzieci: Czesław Libiszowski ur. 1789
szukać metryki !!
- 12.04.1785 r. w Kraszewicach Jadwiga Bąkowska była matką chrzestną (wraz ze swym stryjecznym bratem Stanisławem) Katarzyny, córki
pracowitych [chłopów] Tomasza i Marianny Banachów
[AACz KM par. Chełmo]

----------------------------------------------> Libiszowscy h. Wieniawa z Libiszowa (k. Kraśnicy w opoczyńskim)
- Jacek Libiszowski otrzymał w darze od swego brata Bazylego wsie: Miedzna Murowana i Straszowa Wola [w 1789 r.] (patrz: dok. 38)
- ojcem Jacka i Bazylego był Daniel z Libiszowa Libiszowski, cześnik stężycki; żona Kunegunda de Foxy Potocka
- Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 9. s. 36:
[Libiszowski] „... Daniel, dziedzic na Straszowej Woli i Miedzny Murowanej 1758 r., z żony Kunegundy de Foxy Potockiej pozostawił syna
Rocha-Jacentego (?), ur. 1759 r., dziedzica Miedzny Murowanej, komornika ziem. radomskiego 1789 r., po którym z Jadwigi Bąkowskiej
syn Czesław, ur. 1789 r. legitymował się w Galicyi Zachodniej 1803 r.”
- Jacek Libiszowski – brat Bazylego [jr.] Libiszowskiego; synowie Daniela Libiszowskiego i Kunegundy z Foksów Potockiej
[25.04.1779 r. w Libiszowie ur. Katarzyna, c. Bazylego [sen.] i Katarzyny z Kraszkowskich Libiszowskich, dziedziców części Libiszowa,
podczaszych stężyckich]; [19.08.1824 r. we wsi Wiączyn Dolny, gm. Mileszki, pow. Zgierz: Urodz. Bazyli Libiszowski, wdowiec lat 57, ur.
w Libiszowie, nadleśniczy Leśnictwa Łazów, syn zmarłych Daniela i Kunegundy – wziął ślub z Urodz. Julianną Skrzyńską, panną lat 24,
córką zmarłych Wincentego Skrzyńskiego i Ludwiki Betyńskiej]
Miedzna Murowana, wś i folw. nad rz. Węglanką, pow. opoczyński, gm. Topolice, par. Białaczów [Sul] – patrz: mapa P43 S30
Wola Straszowa = Straszowa Wola, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Topolice, par. Białaczów [Sul] – patrz: mapa P43 S30

----------------------------------------

Snarscy h. Murdelio, „polska szlachecka familia”.

Herb Murdelio (wg A. Znamierowskiego)

Pierwszą wzmiankę pisaną oraz ikonograficzną znaleźć można w „Herbach rycerstwa polskiego” Paprockiego. Według niego, herb został przyniesiony z Chorwacji
w XV w. przez Jerzego Murdelio, przezwanego od ojczyzny (Kroacja) "Karwatem". Rycerz miał wspomóc króla polskiego w wojnie z Zakonem, co pozwala ustalić
rok jego przybycia na okolice 1450 r.

Herb Murdelio, notowany w 1550 r.; Snarski w powiecie Dzisna [woj. Połockie] i w Opoczyńskim [woj. Sandomierskie] – Niesiecki, Borkowski,
Krasicki, Urząd Heraldyczny Królestwa Polskiego.
> Snarski Cyprian - podpisarz Sądu Pokoju w Końskich [akta USC Końskie, 1812, s. 138]
- Karol Snarski w 1788 r. komornik graniczny radomski [Nies]

Pamiątki polskie z różnych czasów, przez Eu[stache]go Heleniusza, t. II, Kraków 1882:
„Stanisław Snarski starosta zaborski, kawaler orderu św. Stanisława, po zaborze kraju sędzia ziemski połocki, a potem marszałek gubernski; urząd ten lat kilkanaście
spełniał, potem był prezydentem izby cywilnej. Cesarzowa Katarzyna II. w przejeździe swoim przez Połock mianowała go aktualnym radcą stanu, kawalerem orderu
Św. Włodzimierza 2. klasy, potem został tajnym radcą, i starostwo zaborskie w dziedzictwie otrzymał; tym darem poprawił fortunę swoją, nadwerężoną wieloletniem
urzędowaniem. Miał trzy żony, ostatnia była Ogińska; miał syna Konstantego, który był pułkownikiem wojsk rosyjskich, vicegubernatorem w Żytomierzu, ożenionego
z rosjanką Lwowną i trzy córki: jedna za Mohuczym prezydentem sądów powiatowych w Połocku, potem prezydentem izby cywilnej, wicegubematorem, radcą stanu
i kawalerem; druga za generałem Siever.era, a po śmierci jego, za hrabią Wielohorskim; trzecia za generałfeldmarszałkiem Witgensztejnem. Najznakomitsi rosjanie
łączyli się z domami polskiemi w Białorusi chcąc ją do Rosyi wcielić. Waleryan Snarski, Stanisława brat rodzony, był pułkownikiem wojsk rosyjskich. (...)”

