
62   Apolonia Scholastyka Juliana Jaxa-Bąkowska   

ur.  2.02.1771 r.  w  Sokolej Górze  zm.  przed 1830 r.  w  

córka  Jana Felicjana (6) i Anny Cywińskiej  

mąż   (1) Piotr Zdzieński h. Korab,  (2) Józef Madaliński (dziedzic dóbr Chodaki i Kraszyn)   

dzieci   Antoni Zdzieński (ur. 1806) + Balbina Izdebska (ślub 16.06.1830);    Jan a2      

- metryka urodzenia – oba wpisy: [AACz KM par. Wielgomłyny]   

     
                                             chrzest „z wody”                                                    chrzest ceremonialny – przez o. Innocentego Cywińskiego, paulina 

- cześnikówna malborska  

- 3.03.1789 r. w Sokolej Górze panna Apolonia Bąkowska wraz ze swym bratem Stanisławem Jaxa-Bąkowskim, cześnikiem malborskim, byli ro- 

   dzicami chrzestnymi Tomasza, syna Jadwigi i Mateusza Krzystoforskich                                                                   [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 16.10.1790 r. we dworze wsi Strzelce była w asyście (razem z Wojciechem Dobieckim) ceremonii chrztu Jana Kantego, syna Tomasza i Brygidy  

   z Jabłońskich Wolskich                                                                                                                                                          [AACz KM par. Chełmo] 

- 12.07.1791 r. w Sokolej Górze Apolonia Bąkowska z bratem Stanisławem stanowili drugą parę rodziców chrzestnych Cyryla Jana, syna Adama 

   i Bogumiły z Czaplickich Kobierzyckich                                                                                                                      [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 19.11.1791 r. we dworze wsi Koconia Apolonia Bąkowska była w drugiej parze asysty (razem z Adamem Kobierzyckim) ceremonii chrztu Karola  

   Emeryka Marcina, syna Ksawerego Respond i Anny z Czaplickich Jabłońskich                                                                [AACz KM par. Chełmo] 

- w 1793 r. – jeszcze panna – mieszkała u swego brata Stanisława w Sokolej Górze [patrz: dok. 41]   

- 21.04.1794 r. we dworze wsi Koconia Apolonia Bąkowka była w pierwszej parze asysty (z Franciszkiem Czaplickim, skarbnikiewiczem ciecha- 

  nowskim) ceremonii chrztu Jerzego Józefa Benedykta, syna Franciszka Ksawerego Jabłońskiego i Anny z Czaplickich  [AACz KM par. Chełmo]  

- metryka ślubu   [AACz KM par. Wielgomłyny]   

   

Rogoczywka = Rogaczówek, wś i folw. pow. noworadomski, gm. i par. Żytno [Sul]    

> Piotr ZDZIEŃSKI ze Zdzienic, h. Korab (1) + Apolonia Bąkowska (SG nr 177, 1787 r., 227 k.726.)     

> 16.06.1830 r. w Kurowicach odbył się ślub ich syna  Antoniego – patrz: skan aktu ślubu  
    Kurowice al. Nadolna, wś pow. łódzki, gm. Czarnocin, par. Kurowice. Należała do klucza pabianickiego kapituły krakowskiej. [Sul]    
    [Kurowice – ok. 45 km na płn. od Rozprzy] 

 

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

Apolonia Bąkowska + Józef Madaliński (dobra Kraszyn, wś i folw. pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy)  
[w 1820 roku Chodaki i Kraszyn – własność Józefa Madalińskiego]   

► Apolonia z Bąkowskich Madalińska, wieś Kietliny, par. Rozprza, 1814 r.   
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