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 7.06.1739 r. za Franciszka Kosińskiego,
po nim za Stanisława Młodzianowskiego, starostę różańskiego], zmarła 24.07.1775
dzieci: Kazimierz ↓, Wiktoria ↓, Marek ↓, Ewa ↓, Eufrozyna ↓, Jan (Ad1)
- mieszkał w Kraszewicach
- w 1723 r. otrzymał, jako brat Mikołaja i współwłaściciel Kraszewic, nakaz Prymasa zapłaty zaległej dziesięciny [Nakaz Prymasa]
- 21.12.1723 r. Adam Bąkowski był ojcem chrzestnym (razem ze szwagierką Zofią) Adama Tomasza, syna Stanisława i Zofii Porczyńskich z Biestrzykowa Małego
[AACz KM par. Chełmo]
- 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

- 23.10.1730 r. w Chełmo MD Magdalena Bąkowska była matką chrz. Barbary Bibiany, c. Mikołaja Bąkowskiego, swego szwagra
- 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. Postękolic i Miłakowa
[ skan ] [AACz KM par. Bogdanów]
- 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.
[AACz KM Chełmo]
- Rok 1736. Czerwiec 28. 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]
- cześnik bracławski, owrucki [godności tytularne]

- dziedzic wsi Wroników (po ojcu)

mapa P43 S29
► wszystko wskazuje, że Wroników ok. 1740 r. został sprzedany Kaczkowskim [Aleksandrowi], którzy w II poł. XVIII w. występują
jako dziedzice tej wsi:
Józef Paweł Longin Kaczkowski (11.03.1756-25.07.1840), s. Aleksandra, sędzia pok. pow. piotrkowsk., dz. Wronikowa; + Bogumiła Chrzanowska
Franciszek Kaczkowski ur. 2.04.1788, zm. 5.06.1860, s. Józefa Pawła; dziedzic Wronikowa; + Cecylia Psarska, ślub 1819;
[Kurier Warszawski nr 308, 19.11.1840r.: Przyjechali do Warszawy – (...) Kaczkowski Franciszek, dziedzic z Wroników (...)
Wacław Michał Kwiryn Kaczkowski, ur. 28.09.1822, s. Franciszka, possesor Wronikowa; + Rozalia Wężyk (1822-1907);

- kupił wieś Strzelce Wielkie i wieś Trzepnica

P44 S28
- metryka zgonu

P44 S29

[AACz KM Chełmo str. 297]

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

- 30.11.1746 r. Magdalena Kosińska odwiozła córkę Eufrozynę Bąkowską do Imbramowic „na edukacyję”; 9.12. podarowała klasztorowi cztery beczki soli

- 28.03.1749 r. we wsi Rudka Magdalena Bąkowska z Kraszewic była matką chrz. Franciszka, s. Józefa i Marianny Żuchowskich ze wsi Rudka
[AACz KM par. Wielgomłyny]
- 13 04 1749 r. we wsi Krzętów Magdalena Bąkowska z Kraszewic była matką chrzestną Wojciecha, s. Jana i Gertrudy Pawłus ze wsi Krzętów
[AACz KM par. Wielgomłyny]
- 9.11.1749 r. w Bęczkowicach Piotr Markowski, woźnica MD Bąkowskiego z Trzepnicy, poślubił Franciszkę Cielizionkę
----------------------------------

- 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, miasto powiatowe w gub. podolskiej. Od 1434 roku należy do Jagiellonów, pozostając majątkiem 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.
[Gozimierscy h. Bończa, z Godzimierza pow. Rawski]
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; (…)”
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 Maksymilian Kostka Młodzianowski sędzia ziemski ciechanowski, starosta różański i makowski, chorąży znaku pancernego marszałka
w. koronnego, elektor 1764 r., dzierżawca wsi Sierbowice, Szypowice, Dzwonowice w pow. lelowskim, syn Stanisława i Aleksandry Czyżewskiej;
zmarł 22.07.1774 r.; żonaty w Magdaleną; mieli córkę [Wikipedia]
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 Siemieńskiego [Mikołaja, fudatora odbudowy kościoła w XVII w.]
[Arch.Archidiec.Częst. KM, par. Przedbórz]

Kazimierz Jaxa-Bąkowski
ur. ok. 1715 r. w Kraszewicach zm.
syn Adama (2)
żona Bona Wężyk (1-vo Walewska); ślub ok. 1750 r.
dzieci
> 4.11.1736 r. w Małków Ur. Kazimierz Bąkowski z Magdaleną Taczanowską byli rodz. chrz. Rozalii Magdaleny, c. Marcina Kaweckiego i Anny
Szczanieckiej
[KM par. Warta]
> 31.05.1741 r. w Łabędzie Ur. Kazimierz Bąkowski był ojcem chrz. Petroneli, c. Piotra Dłuskiego i Anny Sawickiej
[KM par. Warta]
> 18.12.1742 r. we wsi Stobiecko Szlach. (par. Radomsko) Szl. Kazimierz Bąkowski był ojcem chrzestnym Marianny, c. Tomasza i Agnieszki Maj
> 2.12.1753 r. w Warta Ur. Kazimierz Bąkowski był ojcem chrz. Bogumiły, c. Jakuba Rytelskiego i Elżbiety Łubieńskiej
[KM par. Warta]
> 30.01.1754 r. w Warta vexilifer exercitus Kazimierz Bąkowski był ojcem chrz. Agnieszki, c. ... i Zofii Berczyckich
[KM par. Warta]
[chorąży wojsk]

- Kazimierz Bąkowski Praefecti Cohortis, mąż Bony z Wężyków, wdowy po Aleksandrze Walewskim [kapitan wojsk królewskich
Augusta III, dowodzonych przez płk. Michała Błędowskiego (s. Andrzeja i Franciszki z Horbowskich] – patrz: dokument z marca 1757 r. (skan)
- 21.06.1761 r. w Zagórzu Gnosa Bona Bąkowska była matką chrz. Antoniego, s. Ur. Jana i Zofii Ryszkowskich, administratora dóbr Zagórze
[KM par. Chełmo skan]

Wiktoria Jaxa-Bąkowska
ur. ok. 1718 r. w Kraszewicach zm. 13.04.1760 r. w
(pochowana u O.O. Reformatów, Pińczów)
córka Adama (2)
mąż Jan Nepomucen Laskowski h. Korab (1715 - 1.03.1779), wojski chęciński, ślub w 1750 r.
dzieci Joanna Laskowska + Franciszek Ksawery Bystrzonowski; Tekla Kunegunda Laskowska + Józef Konarski
- 18.10.1748 r. w Dworszowicach Kościelnych Wiktoria Bąkowska ze wsi Strzelce była matką chrzestną Łukasza Piotra, s. Macieja Strzeleckiego
i Ewy Komornickiej
[KM par. Dworszowice]

- 28.04.1750 r. Wiktoria Laskowska odwiedziła w Imbramowicach swoją siostrę Eufrozynę. (odwiedzała ją kilka razy w następnych
latach, razem z matką Magdaleną Kosińską)
-----------Jan Nepomucen Laskowski h. Korab (ok. 1715-1779), s. Wojciecha i Anny Łuczyńskiej (najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa), sędzia kapturowy
sandomierski, podczaszy nurski, miecznik i wojski chęciński, elektor króla Stanisława Augusta; dziedzic wsi Lasochów, Lipnica, Wiśnicz, Borki,
Warzyn i połowy Probołowic pod Pińczowem; dobrodziej kościoła w Stopnicy, pochowany został u klasztorze OO. Reformatów w Pińczowie wraz
z pierwszą swoją żoną. W 1750 r. robi on zapis na Lipnicy przyszłej żonie Wiktorii Bąkowskiej, córce Adama w wysokości 10 000 zł.

[W 1714 Lipnicę wraz z Borkami kupił Jan Laskowski herbu Korab, rejent grodzki chęciński. W rękach rodziny Laskowskich Lipnica pozostała przez cały wiek
XVIII. W tym czasie właścicielem jest Jan Napomucen Laskowski, który jest także w posiadaniu Lasochowa, Borków, Warzyna i Wiśnicza]
[Lasochów, Lipnica, Wiśnicz, Borek – wsie, gmina Małogoszcz, pow. jędrzejowski]

Druga żona Jana Nepomucena w 1761 r. – Franciszka Lubańska, po śmierci Jana wychodzi za generała Jana Michałowskiego; gdy w 1795 r. Michałowski umiera, Franciszka wychodzi po raz trzeci za mąż za Rocha Grabkowskiego, skarbnika chęcińskiego.
„(...) Aleksander Bystrzonowski w 1706 r., wł. Łowini chorąży grabowiecki, zmarły w 1712 r., z żony Barbary z Opoki Opockiej, c. Stanisława i
Konstancji z Kuchar, miał prócz innych dzieci syna Pawła, chorążego czernichowskiego, który z Agnieszki Grzymalanki miał 3 synów: Stefana,
Stanisława i Pawła. (...) Trzeci syn Pawła z Grzymalanki, Franciszek Ksawery, urodzony ok. 1730 r., łowczy, cześnik, podstoli sandomierski i
latyczowski w 1790 r., dziedzic Łowini, z żony Joanny Laskowskiej, (c. Jana Nepomucena Laskowskiego i Wiktorii Bąkowskiej), ur. 1753 r.,
zaślubionej 1775 r. w Złotnikach, z której dzieci: Franciszek 1790 r., dziedzic Łowini, Salomea, Maria, Justyna, Stefan 1807 r., Katarzyna za
Finkiem (2v-o za Komornickim) i Maxymilian, ur. 1778 r., ten mieszkał w Węgrzynowie i był żonaty z Magdaleną Konarską, c. Józefa i Tekli
Laskowskiej, siostrą generała Tomasza Konarskiego, wreszcie ostatni syn a brat Maxymiliana, Izydor. 22.Vl 1807 r. kupił Łowinię od swego ojca za
222.000 złp. Izydor ożeniony był z Ludwiką Linowską w 1808 r., córką Jana, podstolica wschowskiego i Magdaleny Ślaskiej pułkownikówny Wojsk
Koronnych, Ludwika 1810 r., zmarła w Łowini, mając jedną córkę Xawerę zaślubioną w 1828 r. w Sędziszowie Józefowi Morzkowskiemu.
Morzkowscy 1825 r. kupili drogą spadku po ojcu Izydorze Bystrzonowskim Łowinię, a w 1832 r. sprzedali ją Hipolicie z Finków Komornickiej,
córce Katarzyny z Bystrzonowskich Finkowej, a siostry Izydora. W r. 1853 pół Łowini miała Hipolita z Finków Komornicka, a pół Aleksander
Komornicki jej syn. W r. 1856 sprzedali Łowinię za 195.000 rb. Józefowi Kozłowskiemu. (...)” – z http://www.sedziszow.info/lowinia.php

Marek Jaxa-Bąkowski
ur. ok. 1720 r. w Kraszewicach zm.
syn Adama (2)
żona
dzieci

w

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”

Eufrozyna Jaxa-Bąkowska
ur. 1736 r. w Trzepnicy zm. 21.02.1810 w Imbramowicach
córka Adama (2)
- od 30.11.1746 r. była „na edukacyji” w szkole przy klasztorze w Imbramowicach
- w l. 1748-1750 „była w Sląsku na nauce”
- od 12.04.1750 r. wróciła do szkoły przyklasztornej (nowicjat?) w Imbramowicach (z przerwą XII.1750 – XII.1751)
- 30.03.1754 r. w Imbramowicach „stanęła na próbę”, po której została zakonnicą-Norbertanką
- w latach 1770-1790 była „mistrzynią panien świeckich” przebywających w klasztorze dla kształcenia się
Eufrozyna Bąkowska, cześnikówna owrucka, habit przyjęła 29 IX 1754 r. w klasztorze Norbertanek w Imbramowicach, profesję [śluby] złożyła
4.10.1755 r., zm. 21.02.1810 r. [w 1758 r. ksienią zakonu Norbertanek była Katarzyna Bąkowska – patrz: linia I]
[Rok 1783 - konwent Norbertanek w Imbramowicach]:
Wielebna Panna Eufrozyna Bąkowska, lat wieku 46, professyi 28.

