
3b   Brygida Teresa Jaxa-Bąkowska   
ur.  1.10.1727 r.  w  Kraszewicach   zm. 11.11.1750 r.  w  Gawłowie [pochowana w kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa w Rząśni]   

córka  Mikołaja (3)  

mąż  Mateusz Starczewski  h. Nałęcz, burgrabia piotrkowski   [„poznany” przez Brygidę w grudniu 1749 r. – patrz Barbara (3a)]  

dzieci  bezpotomna  

 
- metryka chrztu      [Arch.Archidiec.Częst., Ks.Metryk. par. Chełmo] 

    

- 25.11.1738 r. w Kraszewicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Andrzeja, s. Pawła i Marianny Dworników, chłopów z Kraszewic 

- 28.10.1744 r. w Małym Biestrzykowie panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Szymona i Juda Tadeusz, syna Szlachetnych Sebastiana  

   i Agnieszki z Czermińskich Jackowskich.                                                                                                                            [AACz KM. par. Chełmo] 

- 21.04.1745 r. w Strzelcach Brygida Bąkowska (ze swym bratem Michałem) asystowała przy ceremonii chrztu Wojciecha Teodora, syna Urodz.  

   Ludwika i Anny Dobieckich łowczych ziemi łomżyńskiej, prawowitych małżonków ze Strzelc.                                      [AACz KM  par. Strzelce] 

- 15.05.1746 r. w Kraszewicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Zofii [z bliźniąt], córki Alberta Kołasika („włóczącego się po świe- 

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

- 5.09.1739 r. panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Rozalii, córki Kacpra Michalskiego, rzemieślnika służącego we dworze Kraszewice 

- 17.12.1741 r. w Masłowicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Marianny, córki Mateusza i Katarzyny Maciejowskich  

- 6.05.1742 r. w Zagórzu panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Domicelli Zuzanny, córki Jakuba i Katarzyny Mroszkowskich  

- 4.10.1742 r. w Kraszewicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Franciszka, syna Szymona i Łucji Białotów  

- 21.01.1743 r. w Biestrzykowicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Agnieszki, córki Jakuba i Elżbiety Krzętowskich  

- 7.02.1745 r. w Kraszewicach panna Brygida Bąkowska była matką chrzestną Agaty, córki Stanisława i Marianny Jurobińskich  

                                                                                                                                                                                                   [AACz KM par. Chełmo] 

- metryka ślubu  

    
- CHEŁMO. Rok 1750 Luty                     [ = czwartek ]  

  Roku Pańskiego 1750, dnia  9. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kościele parafialnym chełmeńskim i nie znajdując  

  żadnych kanonicznych przeszkód, Znakomity i Wielebny Antoni Wołłowicz sekretarz Wielkiego Księstwa Litew., kanonik metro- 

  politalny gnieźnieński, archidiakon Samogitii*) za zgodą i w mojej obecności Zygmunta Oraczowskiego kanonika kieleckiego i ni- 

  żej podpisanego proboszcza narzeczonych, uznał, potwierdził i błogosławił   

               związek małżeński Wielmożnych Mateusza Starczewskiego burgrabiego piotrkowskiego z Brygidą Bąkowską  

  córką Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, w obliczu kościoła parafialnego chełmeńskiego  

  w obecności świadków Wielmożnych rodziców a także Wielmożnych Kazimierza Ostrowskiego chorążego, Kazimierza Turskiego  

  podczaszego sieradzkiego, Konstantego Karśnickiego stolnika wieluńskiego, Ludwika Dobieckiego łowczego owruckiego i bardzo  

  wielu innych wiarygodnych gości.                                                                                                   [AACz., par. Chełmo, KM 138, s. 262] 

  *) Samogitia = Żmudź   

   [tego samego dnia 9.02.1750 r. w kościele chełmeńskim Brygida Bąkowska i Mateusz Starczewski byli świadkami na ślubie Marka Przybycienia 

    i Franciszki Nowackiej, ze wsi Ochotnik.]   



- po ślubie zamieszkała w Gawłowie, majątku swego męża  
  Gawłów, wś i folw., pow. noworadomski, gm. i par. Rząśnia [Sul]; w 1755 r. należała do Mateusza Starczewskiego    

- metryka zgonu  [AACz KM par. Rząśnia]   

   

  Rząśnia. Rok 1750. Dnia 11-go listopada zmarła Urodzona Brygida z Bąkowskich Starczeska burgrabina piotrkowska z Gawłowa,  

  lat około 19, [?] złożona niemocą. Opatrzona sakramentami pochowana w kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa.                 
 
 
Mateusz Starczewski po śmierci żony Brygidy Jaxa-Bakowskiej poślubił Jadwigę Karśnicką (c. Józefa i Józefy Paczyńskiej), z którą dzieci:  

- Anna Rozalia Bibianna ur. 1763 w Gawłowie (par. Rząśnia)  

- Piotr Alojzy Tadeusz ur. 3.07.1767 w Lubczynie; dziedz. Gawłowa, + Tekla Ostrowska  

- Władysław Gerard Franciszek ur. 23.09.1768 w Gawłowie, ksiądz, kanonik krakowski, zm. 1838  

- Błażej Ignacy Kajetan ur. 1770 w Gawłowie  

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

Antoni Erazm Wołłowicz h. Bogoria (ur. 1711, zm. 6 lipca 1770 w Warszawie) –  biskup diecezjalny diecezji łuckiej w latach 1755-1770, pisarz 

wielki litewski w 1744 roku, duchowny sekretarz wielki litewski w 1748 roku, archidiakon żmudzki.  Był początkowo urzędnikiem, porzuciwszy 

jednak to zajęcie podjął studia w Rzymie, a następnie został wyświęcony na kapłana. Uzyskawszy doktorat podjął pracę duszpasterską jako kanonik 

łaski, gnieźnieński, wileński i dziekan warszawski. W 1754 został koadiutorem na biskupstwie łuckim, a 12 maja 1755 papież Benedykt XIV  

prekonizował go na ordynariusza łuckiego. W 1757 odznaczony Orderem Orła Białego. 

  


