
3   Mikołaj Jaxa-Bąkowski z Zaborowa  
ur.  ok. 1690 r.  w                         zm.  1.12.1757 r.  w  Kraszewicach (pochowany w kościele w Chełmie) 

syn   Piotra (1)  

żona   Zofia Zajączkowska (h. Drzewica)  (ur. ok. 1690, zm. 19.03.1764)  [matka Zofii była z domu Dziboni]; ślub 1723 (?)   

dzieci:  Michał (4), Barbara (3a), Brygida (3b), Agnieszka Krystyna ↓, Kazimierz Józef ↓,Tomasz (5), Jan Felicjan (6), Stanisław  

             Serafin (8), Maryanna Kazimiera (3c), Joanna Jadwiga ↓, Kunegunda Franciszka ↓, Aleksy Bonawentura ↓, Jakub Filip (29)  

                            
- właściciel wsi: Kraszewice i Szreniawa (po ojcu), Błaszków, Goździków  [patrz  dok. 13]     

      P44 S29   P44 S30 

   Kraszewice, wś i folw., pow. noworadomski, gm. Masłowice, par. Chełmo. [w 1644 r. Kraszewice należały do Aleksandra Pukarzewskiego h. Szreniawa]     

   Szreniawa, wś, pow. noworadomski, gm. Masłowice, par. Chełmo. Gorzelnia. [Sul]  

          

   Błaszków, wś i folw., pow. Końskie, gm. Niekłań, par. Odrowąż [Sul]   [testament –     Goździków, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Goździków, par. Smogorzów 
     woj. sendomirskie, pow. Opoczno; powiat Końskie utworzono w 1867 r. z połowy 

                                               powiatu opoczyńskiego]   

- 10.01.1716 r. był ojcem chrzestnym (wraz z Zuzanną Chodakowską ze wsi Granice) Agnieszki, córki pracowitego Stanisława Sobieraja i jego  

   żony Zofii, ze wsi Kraszewice                                                                                                                                                [AACz KM par. Chełmo]    

- 24.03.1717 r. był ojcem chrzestnym Józefa, syna Józefa i Konstancji Zyglińskich                                                               [AACz KM par. Chełmo]  

- 22.06.1718 r. był ojcem chrzestnym Antoniego Błażeja, syna Mikołaja Chodakowskiego i Barbary Kozubskiej       

                                                                                                                                                             [Arch.Archidiec.Częst., Ks.Metryk.  par. Chełmo] 

- 24.07.1718 r. był ojcem chrzestnym (z Marcjanną Zakrzewską matką chrz.) Kunegundy, córki Jana i Anny Makowieckich z Biestrzykowa  

                                                                                                                                                                                                    [AACz KM par. Chełmo] 

- 6.12.1718 r. był ojcem chrzestnym (z Marcjanną Zakrzewską matką chrz.) Mikołaja, syna Bartłomieja Ziemskiego          [AACz KM par. Chełmo] 

- 27.02.1719 r. był świadkiem na ślubie Ur. Michała Piotrowskiego z Katarzyną Strzeszowską                                             [AACz KM par. Chełmo] 

- 14.04.1721 r. Mikołaj Bąkowski właściciel Kraszewic był ojcem chrzestnym (z Marcjanną Zakrzewską matką chrz.) Alberta Stanisława, syna 

   Jana i Katarzyny Kotulińskich z Biestrzykowa Małego                                                                                                         [AACz KM par. Chełmo] 

- 20.10.1722 r. był ojcem chrzestnym (z Teresą Stocką matką chrz.) Michała Franciszka, syna Stanisława i Zofii ze Ztobnickich Stockich  

                                                                                                                                                                                                     [AACz KM par. Chełmo] 

- 21.12.1723 r. Zofia Bąkowska była matką chrzestną (razem ze szwagrem Adamem) Adama Tomasza, syna Stanisława i Zofii Porczyńskich z Bie- 

   strzykowa Małego                                                                                                                                                                    [AACz KM par. Chełmo] 

- w 1723 r. Mikołaj Bąkowski nie płacił dziesięciny z Kraszewic [na rzecz kościoła parafialnego w Chełmie]. Sprawa oparła się aż  

  o arcybiskupa. Władze kościelne nakazały mu uregulowanie wszystkich zaległości. → Nakaz Arcybiskupa  i  Nakaz Prymasa             
  [proboszczem w Chełmie był w latach  1701-1731 Michał Wężyk, kanonik gnieźnieński, archidiakon i prałat warszawski, z kapituły gnieźnieńskiej był w 1729 r.  
   delegowany jako wiceprezydent na Trybunał Koronny. Z pwodu wielu innych zadań, jego obowiązki proboszcza w parafii Chełmo pełnili księża-zarządcy parafii;  

   Sprawę niepłacenia dziesięciny przez Mikołaja Bąkowskiego skierował do arcybiskupa gnieźn. zarządca parafii, ks. Wojciech Piątkiewicz → Mikołaj Bąkowski]  
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- 9.02.1728 r. był świadkiem (razem z bratem Adamem i Janem Jaxa-Kwiatkowskim kasztelanem inowłodzkim) na ślubie honestum*) Kacpra 

  Michalskiego ze szlachcianką Agnieszką Parolską z Kraszewic                                                                                    [AACz KM par. Chełmo]   
  *) honestus – uczciwy; w staropol.: uczciwy =  rzemieślnik wiejski lub mieszcznin, zajmujący się działalnością rolniczą   

- 10.03.1728 r. Zofia Bąkowska była matką chrzestną (z Janem Jaxa-Kwiatkowskim, kasztelanem inowłodzkim) Tomasza, syna Kacpra i Agnieszki  

  Michalskich z Kraszewic                                                                                                                                                           [AACz KM par. Chełmo] 

- 20.06.1729 r. Zofia Bąkowska była matką chrzestną (z Michałem Dobieckim właśc. wsi Koconia ojcem chrz.) Małgorzaty Marianny, córki Pawła  

  i Magdaleny Tutumier(?) ze wsi Kraszewice                                                                                                                             [AACz KM par. Chełmo] 

- podczaszy ciechanowski – (był w 1733 r.; prawdopodobnie „odziedziczył” tytuł po ojcu)   

► Błaszków został kupiony ok. 1740 r. – prawdopodobnie – od Dunina [tak można mniemać z Testamentu]    

► Goździków został  kupiony ok. 1750 r. za sumę 48.000 złp. od Ignacego Respond-Jabłońskiego  

- po żonie (w posagu) posiadał wsie: Korytków, Kupimierz, Bernów  [patrz dok. 13]   

       Korytków, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Stużno, par. Gowarczów. Jest tu wielki  

   piec w XVIII w, wzniesiony przez Dembińskiego. Dobra Korytków  składają się z folwarków  Korytków i Bernów oraz wsi: Korytków, Kamienna Wola, Kupimierz,  

   Bernów, Kurzacze, Budki Rudokonne, Staropole, Eugeniów i os. Kotfin [Sul]   
   Bernów, ws, pow. opoczyński, gm. Stużno, par. Gowarczów [Sul]  Kupimierz, wś, pow. opoczyński, gm. Stużno, par, Gowarczów; młyn wodny [Sul]  

- 19.07.1731 r. pożyczył Bogusławowi Bobrownickiemu kwotę 18.000 zł pol., zabezpieczoną na dobrach-wsi Sokola Góra. Pożyczka  

   miała być zwrócona do 25.06.1732 r. [patrz  dok. 7]   
- kupił wieś Sokola Góra od Bogusława Bobrownickiego 25.06.1732 r. [patrz  dok. 8]   
    Sokola Góra, wś, pow. noworadomski, gm. Masłowice, par. Chełmo [Sul] – patrz mapa P44 S30 ↑  

 

Strona 4 umowy kupna-sprzedaży Sokoli Góry. Podpisy i pieczęcie herbowe Bogusława Bobrownickiego i Mikołaja Bąkowskiego 

- 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. [dopisek na marginesie]: za zezwoleniem swojego proboszcza i w obecności zarząd- 

   cy kościoła odrow. przy asyście swojego proboszcza narzeczonej ten akt w szczególności posłałem.                                   [AACz KM par. Chełmo] 

- 1.09.1743 r. w Chełmie Zofia Bąkowska, podczaszyna ciechanowska, była matką chrzestną Rozalii Zofii, córki Urodzonych Adama i Ludwiki  

   Wysockich                                                                                                                                                                               [AACz KM par. Chełmo] 

> w 1743 r. administratorem w Sokolej Górze był Ur. Franciszek Charlikowski  

- CHEŁMO. Rok 1744, Listopad Dnia 6-go.  

   Znakomity i Wielebny Jan Sałacki, kanonik katedralny przemyski za zgodą i w mojej Zygmunta Oraczowskiego kustosza liwońskiego, kanonika  
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   kolegiaty kieleckiej, proboszcza chełmeńskiego, obecności, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i nie znajdując  

   żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdził i błogosławił w obliczu kościoła [małżeństwo] Wielmożnego Andrzeja Sałackiego podczaszego  

   owruckiego z Jadwigą Dobiecką panną. Obecnymi świadkami byli Wielmożny Ludwik Dobiecki, Jasnie Wielmożny Wojciech Męciński starosta  

   ostrzeszowski, Jan Przerembski starosta peresławski, Mikołaj Bąkowski podczaszy ciechanowski i wielu innych wiarygodnych gości.  

                                                                                                                                                                                                      [AACz KM par. Chełmo]    

- 28.11.1746 r. w Koczoni Zofia Bąkowska była matką chrzestną Katarzyny, córki Józefa i Elżbiety Domaradzkich            [AACz KM par. Chełmo] 

- 26.02.1748 r. Mikołaj Bąkowski, podczaszy ziemi ciechanowskiej, był świadkiem na ślubie Ur. Józefa Bogackiego z Salomeą Raciąską  

                                                                                                                                                                                                       [AACz KM par. Chełm] 

- 6.05.1748 w Chełmie Zofia Bąkowska podczaszyna ciechanowska była świadkiem na ślubie Ur. Jana Bierzyńskiego podczaszego dobrzyńskiego  

   z Ewą Walewską panną, córką zmarłego Wielm. Aleksandra Walewskiego miecznika sieradzkiego i Bony z Wężyków.  [AACz KM  par. Chełmo] 

- 10.03.1751 r. w domu plebana w Chełmie Mikołaj i Zofia Bąkowscy małżeństwo dziedziców z Kraszewic byli rodzicami chrzestnymi Grzegorza  

   Józefa, syna Urodzonych Adama i Ludwiny Wysockich                                                                                                          [AACz KM par. Chełmo] 

- 21.04.1751 r. w Chełmie Zofia Bąkowska dziedziczka z Kraszewic była matką chrzestną Ludwiny Agnieszki, córki Urodz. Ignacego i Jadwigi  

   Jabłońskich, dziedziców z Koczoni                                                                                                                                          [AACz KM par. Chełmo] 

- kupił za 52500 złp wieś Goszczewice od Stanisława Kostki Roznowskiego w 1752 r. [patrz  dok. 52 ]                                 

    Goszczewice, wś i folw. nad  rz. Radomką,  pow. radomski, gm. Przytyk, par. Wrzos [Sul]         

- 24.02.1755 r. Mikołaj Bąkowski podczaszy ciechanowski był ojcem chrzestnym (wraz z siostrą żony, Teresą Zajączkowską) Marii Anny Heleny,  

   córki Urodzonych Mateusza i Katarzyny z Zabłockich Stankiewiczów                                                                                   [AACz KM par. Chełmo] 

- CHEŁMO. Rok 1756, stycznia dnia 11. 

   Znakomity Wielebny Franciszek Pacynowski kanonik liwoński, prepozyt niedźwiedzki i irządzki, ochrzcił uroczyście konwertytkę z judaizmu,  

   której nadał imiona Marianna i Barbara. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Prześwietny Adam Małachowski krajczy koronny z Wielmożną  

   Zofią Bąkowską podczaszyną ciechanowską.                                                                                                                       [AACz KM par. Chełmo]   

- 30.06.1756 r. sporządził testament, w którym podzielił majątek pomiędzy żonę i synów [patrz  dok. 13 Testament]  

-   autograf  Zofii Bąkowskiej na Testamencie  

- 30.04.1757 r. we wsi Łęki Szlacheckie Zofia z Zajączkowskich Bąkowska podczaszyna ciechanowska asystowała przy chrzcie Zofii Katarzyny,  

   córki Tomasza Bąkowskiego, swego syna                                                                                                                               [AACz KM par. Ręczno]  

- 16.10.1757 r. ks. Laurenty Majerowski proboszcz chełmeński ochrzcił kowertytkę z judaizmu, której nadał imiona Marianna Franciszka. Matką  

   chrzestną była Zofia Bąkowska podczaszyna ciechanowska, wraz z Kazimierzem Kobielskim płk. wojsk JKMości [przyszłym mężem swej córki  

   Marianny]. Przy chrzcie asystował Jan Felicjan Bąkowski, syn Zofii.                                                                                   [AACz KM par. Chełmo] 

- metryka zgonu   [AACz KM par.Chełmo]   

   
  „Dnia 1-go tego samego odszedł w Panu Wielmożny Mikołaj Bąkowski podczaszy ziemi ciechanowskiej, opatrzony zgodnie ze  

  zwyczajem wszystkimi sakramentami, pochowany został w kościele i spoczął w grobowcu pod kaplicą św. Anny”                                                                                     

                                                         

                                                                          Chełmo, kościół p.w. św. Mikołaja (widok współczesny) 

    Pierwszy, prawdopodobnie drewniany kociół został zastąpiony w 1573 r. nowym, ufundowanym przez właciciela wsi Jana Leżyńskiego, kasztelana małogoskiego.  
    Ponieważ w I połowie XIX w. ściany tego kocioła groziły zawaleniem, rozebrano wtedy najbardziej zagrożoną część nawy głównej, a do pozostałych ścian  prezbi- 

    terium i zakrystii dobudowano obecny kociół murowany na planie krzyża.   

  metryka zgonu Zofii Bąkowskiej   

../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2052%20Brudnopis%20prośby%20Antoniego%20do%20Heroldii%201837%20r..doc
../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2013%20Testament%20Mikołaja%20Bąkowskiego%201756.doc


Agnieszka Krystyna Jaxa-Bąkowska  
ur.  14.02.1729 r.  w Kraszewicach  zm.  16.06.1733 r.  w  Kraszewicach   

córka  Mikołaja (3)  

- metryka chrztu   [AACz KM par. Chełmo]   

   

- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo]   

   
 

 

 

Kazimierz Józef Jaxa-Bąkowski   
ur.  5.03.1733 r.  w  Kraszewicach   zm. 5.12.1737 r.  w  Kraszewicach  

syn  Mikołaja (3)   

- metryka chrztu  [AACz KM par. Chełmo]   

   
- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo]   

   
 

 

 

Joanna Jadwiga Jaxa-Bąkowska  
ur.  27.10.1739 r.  w Kraszewicach  zm. 1.12.1742 r.  w  Kraszewicach  

córka  Mikołaja (3)   

- metryka chrztu   [AACz KM par. Chełmo]  

    

- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo]  

   



Kunegunda Franciszka Jaxa-Bakowska  
ur.  23.02.1741 r.  w Kraszewicach  zm.  1.09.1742 r.  w  Kraszewicach  

córka   Mikołaja (3)   

- metryka chrztu    

   
- CHEŁMO. Rok 1741. Dnia 23 lutego (w Kraszewicach)  

   Znakomity Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, prepozyt chełmeński ochrzcił imionami Kunegunda Franciszka, córkę Wielmożnego Mi- 

   kołaja i Zofii Bąkowskich, podczaszych ciechanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Święcicki z Urodzoną panną Marianną  

   Załuską.                                                                                                                                         [Arch.Archidiec.Częst., Ks.Metryk.  par. Chełmo] 

- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo]  

   
 

 

 

Aleksy Bonawentura Jaxa-Bąkowski  
ur.  20.07.1742 r.   w Kraszewicach  zm.  13.06.1745 r.  w  Kraszewicach (pochowany w kościele)  

syn   Mikołaja (3)  

- metryka chrztu  

    
   CHEŁMO. Rok 1742. Dnia 20 lipca (w Kraszewicach)  

   Znakomity prepozyt Zygmunt Oraczowski ochrzcił imionami Aleksy Bonawentura, syna Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowi- 

   tych małżonków, podczaszych ciechanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stefan Kromno Piotrowski starosta buczniowski z Wiel- 

   możną Teresą Staniszewską.                                                                                                            [Arch.Archidiec.Częst., Ks.Metryk.  par. Chełmo] 

- metryka zgonu   [AACz KM par. Chełmo str. 301]   

   
 

 

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

DZIBONI herb (Gibbonii). — Na tarczy ściętej o barwach niewiadomych, w polu górnem pół orła, w dolnem zaś miecz ostrzem na dół między 

dwoma walczącymi kogutami. Nad hełmem w koronie ręka zbrojna z mieczem. Rodzina kuźników pochodzenia włoskiego, z której Jan Dziboni  

indygenowany w r. 1654 za zasługi dla kraju. [Vol. Leg. IV. 458.; Nieś.; Bork.]   

- Zajączkowscy h. Drzewica, „od Piotrkowa, dom starodawny i znaczny” [Herby rycerstwa polskiego przez B. Paprockiego, 1584], posiadali wieś  

   Zajączków [wś i folw. pow. opoczyński, gm. Zajaczków, par. Sławno [Sul]],  Mikułowice [wś pow. opoczyński, gm. Mniszków], otrzymane donacyą  

   w 1598 r. [Acta Castren. Opocznen.]  i Srokowo   

 

 


