
3a   Barbara Bibiana Jaxa-Bąkowska   

ur.  23.10.1730 r.  w  Kraszewicach   zm.  6.08.1754 r.  w  Kraszewicach(?) [pochowana w kościele par. w Chełmo]                            

córka  Mikołaja (3)  

mąż  Tomasz Karśnicki, łowczyc wieluński, sędzia kapt. Ziemi Wieluńskiej  [syn Stanisława ?]; ślub 15.10.1753  

dzieci   bezdzietna   

- metryka urodzenia  [AACz KM par. Chełmo]    

   
- 10.02.1743 r. w Chełmie panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Walentego, syna Sebastiana (organisty w kościele) i Katarzyny Las- 

   kerskich                                                                                                                                                                                 

- 1.09.1743 r. w Kraszewicach Barbara Bąkowska była matką chrzestną (w parze ze swym bratem Michałem) Reginy, córki Kacpra i Agnieszki  

   Michalskich                                                                                                                                                                            

- 25.03.1744 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Marianny, córki Labor. Pawła i Marianny Dwerników  

- 21.06.1744 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Jana, syna Labor. Walentego i Zofii Batorów  

- 24.01.1745 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Mariana, syna Labor. Mikołaja i Doroty Batorów  

- 15.05.1746 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Magdaleny [z bliźniąt], córki Alberta Kołasika („włóczącego się  

   po świecie”) i Małgorzaty (mamki we dworze kraszewickim i agentki winiarza) prawowitych małżonków                       [AACz KM par. Chełmo] 

- 28.12.1749 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną (w parze z Mateuszem Starczewskim – późniejszym mężem jej  

   siostry Brygidy) Agnieszki, córki Labor. Tomasza i Anny Jagustynków                                                                             [AACz KM par. Chełmo]       

- 11.02.1751 r. we wsi Rogi Barbara Bąkowska podczaszanka ciechanowska była matką chrzestną Jana Ferdynanda, syna Urodzonych Państwa  

   Mikołaja i Julianny Zabłockich, posesorów Rogów                                                                                                     [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 25.07.1752 r. w Kraszewicach panna Barbara Bąkowska była matką chrzestną Krystyny Anny, córki Labor. Adama i Łucji Owczarzów  

                                                                                                                                                                                                  [AACz KM par. Chełmo] 

- metryka ślubu  

   

- CHEŁMO. Rok 1753  

  Roku Pańskiego 1753-go, w dniach połowy października, poprzedziwszy zapowiedziami w dniach niedziel w obydwu parafiach  

  Narzeczonych i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, pod moją Zygmunta Oraczowskiego kanonika kieleckiego, probo- 

  szcza parafii narzeczonej, nieobecność, za moją zgodą i w asyście Wielebnego Wawrzyńca Majerowskiego zarządcy kościoła cheł- 

  meńskiego, Przewielebny ojciec Paweł Brzuchowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity kowentu wielgomłyńskiego, w obliczu 

  tego kościoła uznał, potwierdził i błogosławił związek małżeński Wielmożnych Tomasza Karśnickiego łowczego wieluńskiego  

  z Barbarą Bąkowską, córką Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, w obecności świadków:   

  Wielmożnych  rodziców  a także  Wielmożnych  Konstantego Karśnickiego  podkomorzego wieluńskiego,  Ludwika Dobieckiego  

  skarbnika piotrkowskiego, Antoniego Maja i innych Urodzonych wiarygodnych gości, których wpisałem własną ręką. Zygmunt  

  Oraczowski prob. kośc. chełmeńskiegi                                                                                         [Arch.Archidiec.Częst., KM  par. Chełmo str. 262]                          



- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo]   

   

  Dnia 6 bieżącego [sierpnia], zmarła Wielmożna Pani Barbara Karśnicka około tydzień przed fatalnym porodem, opatrzona przed  

  śmiercią sakramentami, została pochowana w kościele [w grobowcu bractwa św. Anny]   
------------------------  

> Karśniccy h. Jastrzębiec.  

   Stanisław Karśnicki s. Andrzeja, łowczy wieluński [22.10.1709 – 9.06.1724], dziedzic Lubczyny      

   Konstanty Fundament Karśnicki stolnik wieluński [2.06.1726 – 29.05.1726, 21.05.1742 – 6.05.1750]; podkomorzy wieluński [6.05.1750 –  

   19.02.1762] i [15.05.1778 – 4.07.1780]; podsędek wieluński [29.10.1773 – 9.11.1780]    

   Kazimierz Fundament Karśnicki sędzia wieluński [9.11.1780-1793]    

> Antoni Maj, brat Anny – żony Ludwika Dobieckiego  

> Ludwik Dobiecki zmarł 12.07.1768 r.  

> Rembieszyce, wś i folw., pow. jędrzejowski, gm. Złotniki, par. Rembieszyce. W XVI w. własność Karśnickich [Sul]   

> Węglewice, wś i folw., pow. wieluński, gm. Galewice, par. Cieszęcin. Od końca XVIII w. własność Karśnickich (po Walknowskich). W 1811 r. własność Jana  

    Gwalberta Karśnickiego [Sul]    


