0 Hieronim z Zaborowa Bąkowski
ur.
w
zm. przed 1682 r. w
syn
żona Zofia Dobrzelowska z Dobrzelowa (zm. przed 1682 r.)
dzieci: Eufrozyna ↓, Erazm ↓, Leon (01), Cyprjan ↓, Stanisław ↓ [wg „Teki Dworzaczka” – patrz Leon (01)]
„Dobrzelewscy v. Dobrzelowscy h. Poraj z Dobrzelowa, w pow. piotrkowskim. Andrzej, dziedzic Raszowy 1612 r., żonaty z Jadwigą z Przerembskich, zapisał sumę na Dobrzelowie synowi Zofii z Dobrzelowskich Hieronimowej Bąkowskiej. (…)” [Bon, t. 4, str. 338]
Raszowy – obecnie Rasy, wś pow. bełchatowski, gm. Drużbice; XVIII w miejscowość nosiła nazwę Russowy [Wikip]
Dobrzelów, wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Bełchatówek, par. Bogdanów [Sul]

> w 1667 „...Urodzona Katarzyna Dobrzelowska z Borowa.” ← [dot. par. Rozprza] → Urodzony Jan Dobrzelowski z Dzieciart
[ wieś Dzieciarty leżała na terenie dawnej kasztelanii rozpierskiej; dziś istnieje folwark Dzieńciary ]

► 18.12.1616 r. (w par. Łęczyca) ur. Eufrozyna
Dobrzel(e)owska

Bąkowska, c. Hieronima i Zofii; rodzice chrzestni: Albert Leźnicki i Barbara

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

Erazm z Zaborowa Bąkowski
ur.
w
zm. przed 1610 r. w
syn Hieronima (0)
żona
dzieci Stanisław, + Jadwiga Lipska [ślub 1610], bezdzietni(?); Władysław
6210 (Nr. 70) 1610

Stanisław Bąkowski de Bąki pow. radomsk., s. o. Erazma Bąkowskiego Wacławowi Lipskiemu a Lippe, daje zobow., iż na 1/2 części we wsi Sulmierzyce
w pow. radomsk., oprawi posag 4. 500 złp., Jadwidze Lipskiej, c. Wacława L. a żonie przyszłej. Ptk przed św. Walentym

Stanisław Bąkowski

ze wsi Bąki w pow. radomskowskim [woj. sieradzkie], syn zmarłego Erazma Bąkowskiego, daje zobowiązanie
Wacławowi Lipskiemu a Lippe, że na ½ części wsi Sulmierzyce w pow. radomskowskim, oprawi posag 4.500 zł polskich Jadwidze Lipskiej
córce Wacława Lipskiego, swojej przyszłej żonie. Ptk [piątek] przed św. Walentym [Walentego = 14 lutego]
Bąki, wś pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń [Sul]; obecnie Bąki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gm. Zadzim. W skład sołectwa Bąki wchodzi
wieś Zaborów
Sulmierzyce, wś, folw., dobra, pow. noworadomski, gm. i par. Sulmierzyce (18 w. na płn.-zach. od Radomska) [Sul]
Lippe = Lipe, wś i folw., pow. kaliski, gm. i par. Brudzew; kościół z pocz. XV w., włączony potem do par. Brudzew; dziedzicami wsi byli Lipscy h. Grabie [Sul]

Wacław Lipski, stolnik kaliski; miał 3 żony; Jadwiga była córką (1) Zofii Cerekwickiej

9685 (Nr. 58) 1664
N. [szlachetny] Władysław

Bąkowski, s. o. Erazma B[ąkowskiego].

Cyprjan z Zaborowa Bąkowski
ur.
w
syn Hieronima (0)
żona Anna Zaczkowska [Bon.]
dzieci

zm. przed 1682 r. w

Stanisław z Zaborowa Bąkowski
ur.
w
syn Hieronima (0)
żona
dzieci

zm. przed 1682 r. w

-----------W 1653 roku 29 czerwca w Kościele NPM w Krakowie:
Stanisław Karwacki (ur... syn...) i Regina Nikodemiczowa legimite contract preminie. Świadkowie: Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski ???
> 29 czerwca 1653 roku Nob. Maciej Lorkowic wikary udzielił ślubu pomiędzy Hon. P. Stanisławem Karwackim a Reginą Nikodemicową.
Świadkowie Albert Karniowski i Stanisław Bąkowski
> wdowa Regina Nikodemiczowa figuruje jako właścicielka domu w Krakowie przy ul. Św. Marka; obecnie jest to głębsza część Pałacu Chwalibogowskich przy ul. Jana 13.

