
5   Tomasz Jaxa-Bąkowski z Zaborowa  
ur.  12.04.1732 r.  w  Kraszewicach   zm.  po 1792 r.  w  

syn   Mikołaja (3)  

żona   Marianna Kraszkowska h. Nałęcz (c. Stanisława Kraszkowskiego, cześnika dobrzyńskiego, właśc. dóbr Borzykowa, zm. 21.09.1758  r.,   

            i Agnieszki z Kamockich h. Jelita, właśc. dóbr Łęki Szlacheckie, zm. 3.01.1769 r.↓) ur. 17.04.1738 r.;     

dzieci:  Zofia Katarzyna ↓,   

- metryka urodzenia  

    
   Roku 1732 dnia 14 kwietnia. Ja, Tomasz Kowalski zarządca w Chełmie, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem imieniem   

   Tomasz, synem Wielmożnego Urodzonego Pana Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Krasze- 

   wic.Trzymającymi do chrztu byli Wielmożni Państwo Piotr Kochanowski łowczy ziemi stężyckiej ze swoją żoną Krystyną.    

                                                                                                                                                                      [Arch.Archidiec.Częst., KM  par. Chełmo] 
- w 1753 r. odwiedził klasztor Norbertanek w Imbramowicach  

- CHEŁMO. Rok 1754, listopad dnia 31, z Biestrzykowa.  

   Ja, prepozyt Zygmunt Oraczewski, ochrzciłem imionami Feliks i Andrzej, syna Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszyńskich, prawowitych małżon- 

   ków z Biestrzykówka, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Tomasz Bąkowski i panna Marianna Zabłocka.               [KM  par. Chełmo] 

- 17.04.1755 r. w Łękach Szlacheckich Tomasz Bąkowski podczaszyc ciechanowski był ojcem chrzestnym Anny Zofii córki Józefa i Anny Mit- 

   kowskich [w tym samym miejscu i dniu, przy innym chrzcie, matką chrzestną była Marianna Kraszkowska - przyszła żona Tomasza Bąkowskiego]    

                                                                                                                                                                                                [AACz, KM  par. Ręczno]      

- 16.11.1755 r. bierze ślub z Marianną Kraszkowską, cześnikówną dobrzyńską z Łęk Szlacheckich  

      [AACz, KM  par. Ręczno] 

- 4.01.1756 r. we wsi Borzykowa Tomasz Bąkowski był ojcem chrzestnym Kacpra, syna labor. Jacka Zictala              [AACz KM par. Borzykowa]    

- 25.03.1756 r. we wsi Ogrodzona Tomasz Bąkowski łowczy bełski był ojcem chrzestnym (wraz ze swą teściową Agnieszką Kraszkowską) Józefa  

   Adama, syna Dominika i Katarzyny z Myszkowskich Bykowskich                                                                                      [AACz KM  par. Ręczno]  

- w testamencie ojca Mikołaja (1756) otrzymał maj. Goździków z attynencyami [= przyległościami]  

      

-   autograf  Tomasza Bąkowskiego na Testamencie ojca Mikołaja   



- 1.06.1758 r. w Ręcznie Marianna z Kraszkowskich Bąkowska była matką chrzestną Zofii Ewy, córki Tomasza i Katarzyny Katryńskich. Przy  

   chrzcie asystował Tomasz Bąkowski łowczy grabowiecki                                                                                                 [AACz KM par. Ręczno]  

- łowczy grabowiecki – Venator Grabovecensis (był w 1758 r.) [patrz  dok. 16]     

- Towarzysz Znaku Pancernego Jego Królewskiej Mości  [Augusta III]  [patrz  dok. 16 z 25.01.1759 r.]   

- 24.02.1759 r. w Łękach Szlacheckich Tomasz Bąkowski łowczy grabowiecki był ojcem chrzestnym Kunegundy, córki labor. Jana i Magdaleny  

   Woźniców                                                                                                                                                                              [AACz KM par. Ręczno] 

- 29.12.1759 r. w Łękach Szlach. Tomasz Bąkowski podczaszy żmudzki (!) był ojcem chrz. Tomasza, syna labor. Aleksego i Elżbiety Kowalów  

                                                                                                                                                                                                  [AACz KM par. Ręczno]            

- podczaszy smoleński – Pocillator Smolenscensis (był w 1760 r.)     
- 28.01.1760 r. w Łękach Królewskich Tomasz Bąkowski cześnik smoleński (wraz ze swą teściową Agnieszką) był ojcem chrzestnym Marianny, 

   córki Mateusza i Franciszki Pawłowskich                                                                                                                            [AACz KM par. Ręczno] 

- 10.02.1760 r. w Ręcznie Marianna Bąkowska podczaszyna żmudzka była matką chrzestna Mateusza, syna Alberta i Marianny Leszczyńskich  

                                                                                                                                                                                                 [AACz KM par. Ręczno] 

- 26.10.1760 r. w Ręcznie Tomasz Bąkowski podczaszy smoleński był ojcem chrzestnym Katarzyny, córki Piotra i Barbary Kozielskich  

                                                                                                                                                                                                  [AACzKM par. Ręczno] 

- 15.12.1760 r. w Stobnicy Tomasz Bąkowski podczaszy smoleński z żoną Marianną z Kraszkowskich byli rodzicami chrzestnymi Tomasza,  

   syna Jana i Marianny Bielawskich                                                                                                                                       [AACz KM par. Ręczno] 

- 19.07.1761 r. we wsi Ogrodzona Tomasz Bąkowski podczaszy smoleński był ojcem chrz. Anny Ewy, córki Urodz. Konstantego i Marianny  

   Zbrożków                                                                                                                                                                             [AACz KM par. Ręczno]  

-  „(…) Tomasza, w 1765 podczaszego smoleńskiego, który dostał po ojcu dobra Goździkowskie i posiadał część jeszcze w 1768 (…)”  
                                                                                                          Historia dóbr Goździkowskich, mgr Sebastian Wojdyła (Bolesta-Jankowski) [DHRP]         

- 7.11.1766 r. w Łękach Szlacheckich Tomasz Bąkowski podczaszy żmudzki z żoną Marianną (ze wsi Goździków w par. Smogorzów) byli ro- 

   dzicami chrzestnymi Seweryna Jana, syna Kazimierza i Antoniny z Kraszkowskich Otwinowskich                               [AACz KM par. Ręczno] 

- 5.09.1775 r. Marianna Bąkowska łowczyni była matką chrzestną Anny Zuzanny, córki Marcina i Kunegundy Kozickich, dzierżawców fortis  

   Plebanulis w Chełmie                                                                                                                                                        [AACz KM par. Chełmo] 

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

      [pracowitych]                                                                                                                                                    [skan]   [AACz KM par. Rozprza]  

--------------- 
Goździków, wieś i folw., pow. opoczyński, gm. Goździków, par. Smogorzów. Odl. 7 w. od Drzewicy. Dobra z lasami: Czarny las, Bros i lasem oddzielającym dobra 
Mechlin, Stoczki i Goździków, z nomenklaturami leśnymi Dąbrowa i Grochówka. [Sul]  Obecnie: wś gm. Gielniów, pow. Przysucha, woj. mazowieckie   

Grabowiec, miasteczko, pow. hrubieszowski (obecnie wieś pow. zamojski). W I RP było starostwo grodowe, prowincji Małopolskiej. [łowczy grabowiecki – godność 

tytularna]  
Olszamowice wś, pow. konecki, gm. Czermno, par Fałków. Wchodziła w skład dóbr Czermno [Sul]  [pow. konecki (Końskie) powstał po 1795 r., przedtem – powiat 

opoczyński; w skład gm. Czermno wchodziła m.in. Szreniawa; Czermno – 14 w. od Przedborza]  
 

[Podczaszego ziemskiego mianował król spośród szlachty posesjonatów ziemi lub powiatu, dożywotnio, chyba że szlachcic dostąpił wyższej godności. Podczaszy nie 

pełnił żadnych realnych funkcji. Tytuł otrzymywali zasadniczo, tak jak wszystkie urzędy ziemskie, przedstawiciele średniej szlachty. Był on wyznacznikiem pozycji w 
lokalnej społeczności]    

 

 

 

 

Zofia Katarzyna Jaxa-Bąkowska   
ur.  30.04.1757 r.  w  Łękach Szlacheckich   zm.                   w   

córka  Tomasza (5)   

mąż   

dzieci    

- metryka urodzenia  

     [AACz KM par. Ręczno]   

Łęki Szlacheckie, wś i folw. pow. piotrkowski, gm. Ręczno, par. Mierzyn. [Sul]  [własność Agnieszki Kamockiej, matki  Marianny Kraszkowskiej, babki Zofii]   
-------------------------------------  

    
- rodzice Marianny Kraszkowskiej (żony Tomasza Jaxa-Bąkowskiego) właśc. wsi Borzykowa 
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- metryka zgonu Agnieszki z Kamockich Kraszkowskiej, właścicielki dóbr Łęki Szlacheckie i Łęki Królewskie                  

    [AACz KM par. Ręczno]  

 

 

 

 

 


