
29   Jakub Filip Jaxa-Bąkowski  
ur.  9.05.1745 r.  w  Kraszewicach   zm.  przed 1786 r.  w  Starej Wsi  

syn   Mikołaja (3)  

żona   Bona Suchecka (ur. 1747), c. Ignacego A. Sucheckiego; ślub w 1765 r.  

dzieci:  Jan (29a),  Marianna ↓,  Antonina ↓,  Filip-Neriusz Antoni (29b),  Ignacy Jakub (29c)   

- metryka urodzenia  

   

- CHEŁMO. Rok.1745. Dnia 9-go maja (z Kraszewic)   [9 maja 1745 r. – niedziela]  

   Ja, Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, [kanonik] kolegiaty kieleckiej, prepozyt chełmeński ochrzciłem imieniem Jakub Filip, 

   który urodził się nocną godziną bieżącego święta [niedziela], syna Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciecha- 

   nowskich, dziedziców Kraszewic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Kolumna Walewski miecznik sieradzki z  

   Wielmożną swoją żoną Boną Walewską.                                                                         [Arch.Archidiec.Częst., Ks.Metryk  par. Chełmo] 

- „pobierał nauki” w Piotrkowie (najprawdopodobniej w kolegium pijarskim); mieszkał w kamienicy (własność Mikołaja-ojca „(…)  

   Wierzbowiczowska zdawna nazwaney na ulicy idąc z Rynku ku Bramie Sieradzki lezącey (…)”   

- jako małoletni – w testamencie ojca Mikołaja (1756) otrzymał maj. Kraszewice i Szreniawa [do czasu pełnoletności majątkiem za- 

  wiadował brat Jan Felicjan z Sokolej Góry]  
  

        

- 26.10.1763 r. w Koczoni Jakub Bąkowski był ojcem chrzestnym (z Zuzanną Jabłońską, matką chrz.) Szymona, syna Wojciecha i Joanny Cywiń- 

   skich. Chrztu udzielił  ks. Laurenty Majerowski                                                                                                                  [AACz KM Chełmo.str.12] 

- podczaszyc radomski(?) [w.być: ciechanowski], podpisał z woj. sieradzkim „Suffragia woiewodztw i ziem w 1764 r.” [wyboru króla  

  Stanisława Augusta]                                                                                                                                   [Vol. Leg. t. VII  s. 115]  
- 24.02.1765 r. w Dziepułci Jakub Bąkowski był ojcem chrzestnym Mateusza Ignacego, syna Stefana Świdzińskiego i Marianny Bąkowskiej-Ko- 

   bielskiej [swojej siostry]                                                                                                                                                          [AACz KM par. Dmenin] 

- 10.12.1765 r. w Sokolej Górze Jakub Bąkowski, łowczy rzeczycki (z Ur. Teresą Pągowską), był ojcem chrzestnym Marii Tekli Katarzyny, córki  

   swego brata Jana Felicjana                                                                                                                                              [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 2.04.1766 r. w Kraszewicach Jakub Bąkowski łowczy grabowiecki razem ze swą żoną byli rodzicami chrzestnymi Marianny, córki Wojciecha  

   i Zofii Aurigorów(?)                                                                                                                                                                [AACz KM par. Chełmo] 

- venator grabovceensis – łowczy grabowiecki w 1766 r. [używany był też tytuł „łowczy bełski”] – patrz:  spis mieszkańców   

   [Przed rokiem 1772 Grabowiec leżał w województwie bełskim. Herbem województwa był w polu czerwonym gryf srebrny pod złotą koroną,  

    wspinający się przednimi łapami do góry. W 1736 roku Sejm Nadzwyczajny Pacyfikacyjny (25.06-09.07.1736) w konstytucji „O urzędach wo- 

    jewództwa bełskiego” potwierdził urząd powiatu grabowieckiego: chorążego oraz utworzył kolejne: cześnika, łowczego, miecznika, podczaszego,  

    podstolego, skarbnika, stolnika]  

- WIELGOMŁYNY (Sokola Góra) Rok 1767   

   Roku Pańskiego 1767, dnia 24 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i świąt, które były pierwsza dnia 8. druga  

   dnia 15. trzecia dnia 29 tego miesiąca, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, brat Józef Jankiewicz proboszcz i miejscowy przełożony, 

   prezbiter kościoła parafii Wielgomłyńskiej, Urodzonego Pana Andrzeja Jabłońskiego wdowca ze wsi Koczonia parafii chełmeńskiej i Urodzoną  

   Panią Krystynę Rozyńską z tej parafii zapytałem w tym kościele, a mając ich wspólną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich węz- 

   łem małżeńskim w obecności świadków: Urodzonego Pana Jana Bąkowskiego z tej parafii wielgomłyńskiej z wsi Sokola Góra i Urodzonego Pana  

   Jakuba Bąkowskiego z parafii chełmeńskiej z wsi Kraszewice, według zasad świętej matki Kościoła i podczas uroczystej mszy błogosławiłem. 

                                                                                                                                                                 [Arch.Archidiec.Częst., KM par. Wielgomłyny] 

- CHEŁMO. Rok 1767. Lipiec. Koczonia.  

  Dnia 21 m-ca i roku bieżącego ks. Oraczowski proboszcz ochrzcił imieniem Ignacy syna Urodzonych Wojciecha i Marianny Jabłońskich prawowi- 

  tych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wlm. Jakub Bąkowski łowczy grabowiecki ze swoją żoną Wlm. Boną z Sucheckich Bąkowską.  

                                                                                                                                                                                                 [AACz KM Chełmo str. 34]   

- 1.08.1768 r. we wsi Strzelce Jakub Bąkowski był ojcem chrzestnym (z Anną Dobrzelew[ską] podstoliną piotrkowską, matką chrz.) Ignacego,  

   syna Kacpra i Agnieszki Cocich, pracowitych ze wsi Strzelce                                                                                  [AACz KM Chełmo str. 28]  
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- 21.07.1769 r. w Koczoni Jakub Bąkowski podczaszy owrucki ze swą żoną Boną z Sucheckich Bąkowską byli rodzicami chrz. Ignacego, syna  

   Wojciecha i Marianny Jabłońskich                                                                                                                                          [AACz KM par. Chełmo]   

- w 1770 r. Jakub Bąkowski zatrudnił we dworze Jana Ołewińskiego, Artis Murariae Magistrum [mistrza murarskiego], który 27. stycz- 

  nia 1771 r. poślubił Agnieszkę Boncalowską z Koczoni   
- 27.09.1770 r. w Kraszewicach Bona Bąkowska łowczyni grabowiecka, była matka chrzestną (razem z ks. Franciszkiem X. Grochowalskim – jako 

  ojcem chrz.) Józefa [z Kopertynu], syna Antoniego i Petroneli Gerelan(?), administratorów w Kraszewicach                     [AACz KM par. Chełmo] 

- 3.10.1770 r. Jakub Bąkowski (łowczy grabowiecki z Kraszewic), Walenty Męciński (starosta ostrzeszowski z Chełma), Ignacy Respond   

  Jabłoński (burgrabia piotrkowski z Koczoni) i Teodor Wzdulski (wojski sanocki z Łączkowic) poprosili ks. Jana Grochowalskiego o obję- 

  cie probostwa kościoła w Chełmie – po śmierci proboszcza ks. Zygmunta Oraczowskiego  

- CHEŁMO. Rok 1770.  Grudzień. Zagórze. 

   Znakomity i Wielebny Jan Grochowalski scholastyk katedralny płocki i kolegiaty wolborskiej, prepozyt parafii chełmeńskiej, dnia 1-go bieżącego,  

   ochrzcił dwoma imionami bliźnięta, mianowicie Wojciech i Andrzej, syna,  którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jakub Bąkowski   

   łowczy grabowiecki i Zuzanna Męcińska starościna ostrzeszowska,  i córkę dwoma imionami Tekla i Barbara, dzieci Wielmożnych Teodora i Bal- 

   biny Wzdulskich, prawowitych małżonków, trybunów sanockich, dziedziców z Zagórza, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Walenty  

   Męciński starosta ostrzeszowski i Bona Bąkowska łowczyni grabowiecka                                                         [AACz KM  par. Chełmo str. 51-52] 

- 26.11.1771 r. Jakub Bąkowski – razem ze swą siostrą Joanną  – był świadkiem na ślubie Andrzeja Wodzińskiego z Ewą Dobrowolską ze wsi  

   Rutka                                                                                                                                                                         [AACz KM par. Chełmo, str. 144] 

- 16.03.1773 r. we wsi Koconia Josephus Bąkowski, łowczy bełski był ojcem chrzestnym (w parze z panną Gertrudą Jabłońską, córką burgrabiego  

   piotrkowskiego) Józefa s. Joachima i Jadwigi Sutor...? (nieczyt.)                                                                                         [AACz KM par. Chełmo] 

- 18.04.1773 r. we wsi Ochotnik Jakub Bąkowski łowczy grabowiecki był ojcem chrzestnym (z Marianną Dobrowolską, matką chrzestną) Agnie- 

   szki Marceliny, córki Ur. Andrzeja i Ewy Wodzińskich, posessorów wsi Ochotnik                                                             [AACz KM par. Chełmo]   

- 29.10.1773 r. Bona Bąkowska, łowczyni grabowiecka z Kraszewic, była matką chrzestną (razem z Walentym Męcińskim – ojcem chrz.) Urszuli  

  Tekli, córki Jana i Anastazji Melzerów ze wsi Przerąb                                                                                                           [AACz KM par. Chełmo] 

- 18.05.1774 r. w Sokolej Górze Bona Bąkowska była matka chrzestną (w 2. parze, z Wlb. ks. Janem Grochowalskim) Apolonii, córki swego  

   szwagra, Jana Felicjana Bąkowskiego                                                                                                                          [AACz KM par. Wielgomłyny]    

- 5.09.1775 r. Bona Bąkowska łowczyni grabowiecka była [w drugiej parze] matką chrzestną Anny Zuzanny, córki Marcina i Kunegundy Kozic- 

   kich, dzierżawców fortis Plebanulis w Chełmie                                                                                                                    [AACz KM par. Chełmo] 

- Rok 1775  Parafia ROZPRZA. Bazar              [Bazar, wś pow. piotrkowski, gm. i par.  Rozprza [Sul]]   

   Roku jak wyżej, dnia 13 listopada. Ja, Kajetan Leśniewicz prepozyt rozprzański tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Daniel, Dydak syna   

   pracowitych Piotra Misteli i [brak] prawowitych małżonków. Rodzicami [chrzestnymi] byli Wielmożny i Urodzony Pan Daniel Suchecki wojski  

   ziemi wieluńskiej i Jaśnie Wielmożna Pani Bona z Sucheckich Bąkowska łowczyni sieradzka [?] z parafii rozprzańskiej.         
   [Daniel Dydak Mistela, syn „pracowitych” = chłopów]                                                                                                     [AACz KM  par. Rozprza]    

- 5.05.1776 r. w Rozprzy Jakub Bąkowski (łowczy radomski, ze Starej Wsi) był ojcem chrzestnym Joanny Franciszki, córki Władysława i Kune- 

  gundy Gackich                                                                                                                                                                        [AACz KM par. Rozprza] 

- 9.01.1778 r. w Działocinie Bona z Sucheckich Bąkowska była matką chrzestną Sylwestra Stanisława, syna Józefa i Julianny z Rychłowskich  

  Skorupskich                                                                                                                                                                            [AACz KM par. Rozprza] 

- ?? Jakub Bąkowski, łowczy grabowiecki, wieś Głuchówek, par. Rawa [z: genealodzy.pl – Nazwiska w: Regestr Diecezjów – właściciele Ziemscy  

   Korona 1783]    Głuchówek, wś i folw. pow. rawski, gm. Regnów; folw. 2 w. od Rawy Mazowieckiej    

 
Kraszewice wś i folw., pow. noworadomski [m. Radomsk], gm. Masłowice, par. Chełmo. Folw. (dwór): ziemi og. 1308 mr., ornej 780 mr.  

Szreniawa, os.: młyn., włośc., leśna (nad Pilicą), pow. noworadom., gm. Masłowice, par. Chełmo [ok. 1 km od Przedborza; obecnie dzielnica Przedborza]   
Stara Wieś al. Piczków wś i folw., pow. piotrkowski, gm. i par. Rozprza (o 3 w.); w skład dóbr wchodziła m.in. wieś Bazar [Sul]   

Grabowiec, mtko, pow. hrubieszowski, gm. i par. Grabowiec [Sul]; niegdyś starostwo grodowe ziemi (woj.) bełskiej; obecnie: pow. zamojski   [łowczy grabowiecki  

                     – godność tytularna]  

- 20.04.1781 r. w Uniejowie  Bona z Sucheckich Bąkowska łowczyni była matką chrzestną Józefa, syna Urodzonych Franciszka i Kunegundy ze  

  Szczepanowskich  Dzierzbickich                                                                                                                                                                 [AACz KM par. Uniejów]    

- 28.07.1781 r. w Uniejowie, Przewielebny Wachulski mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił dziecko Urodzonych Kazimierza Chodykiewicza  

  zastępcy dowódcy JKM i Marianny Fijałkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jerzy Kasiko dowódca wojsk  

  JKM i Bona Bąkowska łowczyni grabowiecka. Asystowała Urodz. Marianna Bąkowska córka łowczyni grabowieckiej  
                                                                                                                                                                                                                                 [AACz KM par. Uniejów]    
                          

Suchecki h. Poraj. Gniazdem rodowym były Suchcice. [Suchcice, wś, folw., os. młyn., pow. piotrkowski, gm. Woźniki, par. Suchcice (poprzednio Drużbice); 

dziedzic wsi Ignacy Suchecki, chorąży sieradzki, ufundował w 1799 kościół i parafię (wsie Suchcice, Wielopole, Zazdrość) [Sul]] 

> do Sucheckich należała (m.in.) Rozprza i Szadek [do Daniela S., wojskiego z. wieluńskiej];  

> Sucheccy mieszkali (byli właścicielami?) wsi Sroków;  

Ignacy Andrzej Suchecki h. Poraj ur. ok. 1730, zm. 4.04.1803 Stara Wieś, s. Stanisława i Zofii Nekanda-Trepka (chorąży piotrkowski, starosta ka-

horlicki, chorąży sieradzki, dziedzic Rozprzy, Starej Wsi i Suchcic, chorąży woj. sieradzkiego, odznaczony orderem św. Stanisława; +(1) Marianna 

Ewa Świdzińska – matka Bony; +(2) Magdalena Jordan; 

 

 

 
 

Marianna Jaxa-Bąkowska    
ur.  ok. 1768 r.  w  Kraszewicach   zm.                  w  

córka  Jakuba (29)  

mąż   

dzieci   

- 20.04.1781 r. w Uniejowie Marianna Bąkowska córka łowczyni grabowieckiej asystowała swojej matce przy chrzcie dziecka Kazimierza Cho- 

  dykiewicza, z-cy dowódcy JKM, i Marianny Fijałkowskiej                                                                                                       [AACz KM par. Uniejów]    

- 13.04.1785 r. w Starej Wsi Marianna Bąkowska łowczanka grabowiecka był matką chrzestną Józefa Wojciecha, s. Wojciecha i Ewy Ciezlików 

                                                                                                                                                                                     [skan]    [AACz KM par. Rozprza]  

 



Antonina Jaxa-Bąkowska     
ur.  ok. 1770 r.  w  Kraszewicach   zm.  ok. 1830 r.   w  

córka  Jakuba (29)   

mąż  Józef Świdziński (12.03.1766-30.01.1825) s. Stefana i Marianny Bąkowskiej (3c); właśc. Zelowa, Sromutki i in.  

dzieci:  Ignacy (ur. 1799, zm. 29.01.1847); Ferdynand Sebastian (ur. 1802); Antoni (ur. ok. 1804, zm. 7.08.1837), Bogumił (1806-1809);   

             Paulina Magdalena Józefa (ur. 24.01.1808)  

- 13.04.1785 r. w Starej Wsi Antonina Bąkowska łowczanka grabowiecka była matką chrzestną (w drugiej parze) Józefa Wojciecha, s. Wojcie- 

   cha i Ewy Ciezlików  [pracowitych]                                                                                                                                      [AACz KM par. Rozprza]  

- 16.12.1788 r. w Rozprzy Antonina Bąkowska łowczanka była matką chrzestną (w parze z Ignacym Zarębą starostą sokolnickim) Antonili Tekli,  

   c. Jana i Katarzyny Morawskich                                                                                                                              [skan]    [AACz KM par. Rozprza] 

- 25.10.1789 r. w Starej Wsi Antonina Bąkowska łowczanka grabowiecka była matką chrzestną Wojciecha, s. Walentego i Rozalii Kielańskich  

                                                                                                                                                                                                   [AACz KM par. Rozprza] 

- 14.12.1790 r. w Starej Wsi Antonina Bąkowska ze Starej Wsi była matką chrzestną Łucji Balbiny c. Sebastiana i Jadwigi z Marszewskich  

   Oyrzanowskich                                                                                                                                                        [skan]    [AACz KM par. Rozprza]  

- 11.07.1801 r. w Starej Wsi WP. Antonina z Bąkowskich Świdzińska, właścic. wsi Sromutka i Zelów, była matką chrzestną Jana Bonawentury  

   Henryka, s. Ignacego A. Sucheckiego h. Poray (chorążego sieradzkiego, kawalera orderu św. Stanisława) i Magdaleny z Jordanow  

                                                                                                                                                                                                   [AACz KM par. Rozprza]  

- 6.01.1810 r. w Rozprzy Józef Świdziński [rodzoną siostrzenicę oblubienicy w związku małżeńskim mający] był świadkiem ślubu Konstancji Su- 

  checkiej (c. Ignacego Andrzeja Sucheckiego) z Antonim Chwalibogiem                                                                              [AACz KM par. Rozprza] 

- metryka urodzenia Pauliny Magdaleny Józefy Świdzińskiej   [AACz KM par. Rozprza]  

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

Michalina Aniela Ciesielska (ur. 1810 w Ostoja) + Ferdynand Świdziński (administrator d. donacyjnych Wihertów w kaliskim, syn Józefa 

Świdzińskiego i Antoniny Bąkowskiej), ślub w Kamionacz  2.06.1838   [KM par. Kamionacz]  
 

Ostoja, wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Bujny, par. Łobudzice [Sul]  obecnie: pow. bełchatowski, gm. Zelów  

Kamionacz, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Dzierzążna rządowa, par. Kamionacz; kościół paraf. drewniany p.w. św. Marcina. W 1783 r. wł. Sucheckiego 

„Zelów. W II poł. XVIII w. należał do Józefa Świdzińskiego herbu Półkozic. Był on też właścicielem Grębocin, Puskawicy, oraz Sromutki, w której prawdopodobnie 

znajdował się niezachowany do dzisiejszych czasów drewniany dwór. Nieznany jest niestety dokładny okres, kiedy Zelów należał do Świdzińskiego. Wiadomo, że jego 
rodzicami byli Stefan i Marianna z Bąkowskich, a dziadkami Jan Świdziński i Marianna z Madalińskich. Niezadowalający stan gospodarki i skromne dochody wpły-

nęły na decyzję ostatniego właściciela Zelowa Józefa Świdzińskiego, herbu Półkozic, o sprzedaży tej wioski kolonistom czeskim. Koloniści czescy [Bracia Czescy], by 

móc zakupić majatek Zelów potrzebowali pośrednika ze stanu szlacheckiego. Był nim polski szlachcic wyznania ewangelicko-reformowanego Aleksander (de Korwin) 
Petrozelin. 23 grudnia 1802 r. sąd w Łasku zatwierdził akt kupna-sprzedaży.”   

 

Matryka zgonu Bogumiła s. Józefa Świdzińskiego i Antoniny z Bąkowskich 

 

   


