2 Adam Jaxa-Bąkowski z Zaborowa
ur. ok. 1685 r. w
zm. (23).03.1738 r. w Trzepnicy
syn Piotra (1)
żona Magdalena Kościeniówna (z Masłomiączy), stolnikówna latyczowska [po śmierci Adama wyszła za Franciszka Kosińskiego, po nim
za Stanisława Młodzianowskiego, starostę różańskiego]; zmarła 22.07.1775
dzieci: Ewa ↓; Jan (Ad1)
- mieszkał w Kraszewicach
- 21.12.1723 r. był Adam Bąkowski ojcem chrzestnym (razem ze szwagierką Zofią) Adama Tomasza, syna Stanisława i Zofii Porczyńskich z Biestrzykowa Małego
[AACz KM par. Chełmo]

- ok. 1727 r. staje się posiadaczem wsi Strzelce i Trzepnica
- 9.02.1728 r. Adam Bąkowski był świadkiem (razem z bratem Mikołajem i Joanną Jaxa-Kwiatkowską) na ślubie honestum*) Kacpra Michalskiego
ze szlachcianką Agnieszką Parolską z Kraszewic
[Arch.Archidiec.Częst. Ks. Metryk. par. Chełmo]
*) honestus – uczciwy; w staropol.: uczciwy = rzemieślnik wiejski lub mieszcznin, zajmujący się działalnością rolniczą

- 24.03.1733 r. w Postękalicach Adam Bąkowski był ojcem chrzestnym (razem z Wielm. Urodz. Suchecką z Mokracza) Wojciecha Leona, syna
Walentego i Domicelli Grądzkich, właśc. Postękalic i Miłakowa
[ skan ]
[AACz KM par. Bogdanów]

- cześnik bracławski [owrucki]
- CHEŁMO. Rok 1736
Roku, jak wyżej, dnia 3 czerwca. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski pleban tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami,
błogosławił małżeństwo Urodzonych Józefa Kochanowskiego z Urodzoną panną Jadwigą Karwicką. Świadkami byli Wielmożny Mikołaj i Adam
Bąkowscy bracia rodzeni ze swoimi żonami i wielu innych. [dopisek na marginesie]: za zezwoleniem swojego proboszcza i w obecności zarządcy kościoła odrowąskiego przy asyście swojego proboszcza narzeczonej ten akt w szczególności posłałem.
[AACz KM Chełmo]
- Rok 1736. Czerwiec. Kraszewice.
Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski, kustosz liwoński, kanonik kolegiaty św. Michała w ? krakowskiej, pleban tego kościoła, dopełnił opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym ubiegłego roku dzieckiem, mianowicie 1735, dnia 15 listopada dwoma imionami Stanisław Kostka
Serafin, synem Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich, dziedziców Kraszewic.
Ceremonii asystowali rodzice chrzestni, którymi byli Wielmożny Pan Jan Dziboni stolnik opoczyński i Magdalena Bąkowska.
[AACz KM Chełmo]
- metryka zgonu [AACz KM Chełmo str. 297]

pochowany w krypcie – grobowcu rodzinnym Jaxa-Bąkowskich h. Gryf w kaplicy p.w. św. Anny w kościele parafialnym w Chełmie
----------------------------------

- Koścień h. Jastrzębiec; rodzina wspominana już przez Długosza; pisali się z Sędziszowa [Nies]
- „Koścień h. Jastrzębiec. Piszą się z Sędziszowa w krakowskiem (…) Piotr z Sędziszowa, dziedzic Masłomiączy, stolnik latyczowski 1701 r.,
zaślubił Joannę Bystrzanowską i z niej miał córki: Magdalenę żonę Aleksandra z Zaborowa Bykowskiego, podczaszyca czerniechowskiego
i Zuzannę żonę Kazimierza Janowskiego, skarbnikiewicza starodubowskiego; córki te – w obecności stryja Józefa, w 1726 r. podzieliły się
Masłomiączą.” [Conv. Piotr., Ks. Ziem., Bon]
[wielce prawdopodobne błędne odczytanie dokumentów przez [Bon]: 1) nie Aleksander z Zaborowa Bykowski ale Adam z Zaborowa
Bąkowski; 2) nie podczaszyc czerniechowski ale podczaszyc ciechanowski [patrz dok 7]. W żadnych źródłach nie spotkałem Bykowskich
z Zaborowa, choć byli tak, jak Bąkowscy, z przydomkiem „Jaxa”, i byli tego samego herbu Gryf] !!
- Sedziszów wś i folw. pow. jędrzejowski, gm. i par. Sedziszów. W XVI w. własność Jakuba Kościenia [Sul]
- Masłomiącza, właśc. Masłomiąca, wś pow. miechowski, gm. Michałowice, par. Więcławice [Sul] . Właścicielem był m.in. Piotr z Sędziszowa.
- Latyczów, m. pow. w gub. podolskiej. Od 1434 r. należy do Jagiellonów, pozostając maj. królewskim także w okresie królów elekcyjnych. Za rządów polskich był
miastem grodowym i stolicą powiatu latyczowskiego; powiat ten był najrozleglejszym z trzech powiatów woj. podolskiego. [stolnik latyczowski – godność tytularna]

Volumina Legum t. VIII s. 323 (Ustawa Sejmu z 1775 r.):
„Kommisya do rozsądzenia sprawy między Urodzonym Stanisławem Gozimierskim Podstolim Chęcińskim, z pozostałą wdową z Kościeniow Młodzianowską Starościną Rożanską, tudzież sukcessorami Adama Bąkowskiego, o wieś Rączki, y Wymysłowo, w Woiewodztwie Sandomirskim, a Powiecie Chęcińskim.
Przychylając się do proźby Urodzonych Posłow Ziemskich, a spory między Urodzonym Stanisławem Gozimierskim Podstolim Chęcińskim
z iedney, a pozostałą wdową z Kościeniów Młodzianowską, tudzież sukcessorami Ur. Adama Bąkowskiego z drugiej strony prawne na zawsze
załatwiaiąc, potrzebną bydź kommisyą uznaiemy, y za Kommissarzow Wielmożnych y Urodzonych … [tu następują 22 nazwiska z tytułami]
wyznaczany; (…)”
[Gozimierscy h. Bończa, z Godzimierza pow. Rawski]
Rączki, wś, folw. i dobra, pow. konecki, gm. Dobromierz, par. Przedbórz. W skład dóbr wchodziły: folwarki Rączki, Wymysłów i Poręba, trzy nomenklatury i osada.
[Sul]. Wymysłowo = Wymysłów, wś i folw. pow. konecki, gm. Dobromierz, par. Przedbórz [Sul

Stanisław Młodzianowski podstarości i sędzia grodzki ciechanowski, syn (?) Stanisława Kostki i Aleksandry Czyżewskiej; zmarł 22.07.1774 r.
43293 (Śrem - franciszkanie) 1774.22/7. † Stanisław Młodzianowski star. róż.
?? Franciszek Kosiński w 1769 regent kancelarii grodzkiej w Goniądzu
Rok 1775. Dwór Rączki
Roku Pańskiego 1775, dnia zaś 24-go lipca zmarła Jaśnie Wielmożna Magdalena Młodzianowska lat plus minus 80, starościna różańska opatrzona
wszystkimi sakramentami, jej ciało pochowano w grobowcu Siemieńca?
[Arch.Archidiec.Częst. KM, par. Przedbórz]

Ewa Jaxa-Bąkowska
ur. 20.12.1728 r. w Trzepnicy zm.
córka Adama (2)
mąż
dzieci

w

metryka chrztu Ewy, córki Adama [AACz KM par. Bęczkowice]

„W roku [1728] dnia 20 grudnia Ja [Adalbertus Krysztoporski curatus Bęczkowicki] ochrzciłem imieniem Ewa córkę Wielmożnego
Pana Adama Bąkowskiego i Urodz. Koscieniowny prawowitych małżonków ze wsi Trzepnica. Rodzicami chrzestnymi byli: pracowity Jan szewc jałmużnik i Anna pracowita ze wsi Trzepnica”

