
6   Jan Felicjan Jaxa-Bąkowski   
ur.  26.05.1734 r.  w  Kraszewicach  zm.  13.10.1787 r.  w  Sokolej Górze  

syn   Mikołaja (3)  

żona   (1) Katarzyna Michalska ↓, ur. 11.1735 r., zm. 14.12.1765 r. (tuż po porodzie córki)  

          (2) Anna Rozalia Cywińska h. Puchała [ze Srokowa] ur. 24.04.1740; ślub 15.11.1767; 2v. Stanisław Latalski, ślub 1.10.1790  

dzieci:  Maria Tekla Katarzyna a1 ↓, Apolonia (62) a2, Jan (6a) b2, Stanisław (7) c2      
 

- metryka chrztu (i urodzenia)  [AACz KM par. Chełmo]    

     

   Ja [Tomasz Kowalski zarządca w Chełmie] dopełniłem opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym ubiegłego roku, mianowicie 1734,  

   dnia 26. maja dzieckiem ochrzczonym dwoma imionami Jan i Felicjan, synem Wielmożnego Mikołaja i Zofii z Zajączkowskich  

   Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Kraszewic. W ceremonii rodzicami chrzestnymi 

   byli Wielmożni K. [Kazimierz] Zajączkowski i Helena z Derszniaków, prawowici małżonkowie [ich ślub 1733, Petrykozy] , chorąży  

   żytomierscy.    

- 14.10.1756 r. Jan Bąkowski był ojcem chrzestnym (wraz ze swą siostrą Marianną) Brygidy, córki Urodzonych Ignacego i Jadwigi Jabłońskich 

   dziedziców z Koczoni                                                                                                                                                                [AACz KM par. Chełmo]  

-   autograf Jana Felicjana na Testamencie ojca Mikołaja   

- w testamencie ojca Mikołaja (1756) Jan Felicjan otrzymał maj. Sokola Góra  [patrz  dok. 13]  

        
    Sokola Góra, wś i folw., pow. noworadomski, gm. Masłowice, par. Wielgomłyny; [ok. 6,5 km od Przedborza]   
    W drugiej połowie XVIII w. wieś stanowiła własność Jana z Zaborowa Jaxa-Bąkowskiego, który służył w wojsku królewskim.  

-16.10.1757 r. w Chełmie Jan Felicjan Bąkowski asystował przy chrzcie konwertytki z judaizmu, Marianny Franciszki. Matką chrzestną konwer- 

  tytki była Zofia Bąkowska, matka Jana                                                                                                                                    [AACz KM par. Chełmo] 

- 3.01.1760 r. w Kraszewicach Jan Bąkowski podczaszyc ciechanow. był ojcem chrzestnym Kacpra, syna Uczc. Andrzeja i Barbary Szczepańskich  

                                                                                                                                                                                                     [AACz KM par. Chełmo] 

- 7.01.1760 r. w Dziepułci Jan Bąkowski cześnik był ojcem chrzestnym Marcjanny Kobielskiej, córki Marianny Kobielskiej [swojej siostry]  

                                                                                                                                                                                                    [AACz KM par. Dmenin] 

- cześnik malborski (był w 1760 r.),  cześnik chełmiński (był w 1774 r.)   

    ...z dokumentu 

- 21.07.1760 r. ks. Oraczowski udzielił ślubu Ur. Wojciechowi Jabłońskiemu i pannie Joannie Jabłońskiej z Koczoni; świadkami ślubu byli: Jan 

   Bąkowska, Ignacy i Wojciech Jabłońscy, Adam Wysocki i inni.                                                                              [AACz KM par. Chełmo str. 261] 

- CHEŁMO. Rok 1760, Wrzesień       [Arch.Archidiec.Częst., KM  par. Chełmo] 

   Roku tego samego, dnia zaś 21 września. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski kanonik łęczycki, kielecki, prepozyt chełmeński, (...)  

   uznał, potwierdził i błogosławił związek małżeński Urodzonych Wojciecha Cywińskiego ze Srokowa z Joanną Jabłońską panną z Koczoni. Stawa- 

   jącymi świadkami byli Wielmożny Jan Bąkowski, Ignacy i Wojciech Jabłońscy, Adam Wysocki i wielu innych wiarygodnych.   

- 3.11.1760 r. w Stobnicy Jan Bąkowski cześnik malborski był ojcem chrzestnym Katarzyny, córki labor. Jana i Ewy Mielcarzów  

                                                                                                                                                                                                     [AACz KM par. Ręczno] 
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- 26.04.1761 r. w Koczoni był ojcem chrzestnym (razem z WP. Dobiecką łowczyną owrucką – matką chrz.) Tekli Katarzyny, córki Wojciecha i Ma- 

   rianny Jabłońskich, posesorów Koczoni                                                                                                                                  [AACz KM par. Chełmo] 

- 27.07.1761 r. sporządził „Inwentarz Dobr Sokoligury”  [patrz  dok. 19]  

- 26.04.1762 r. w Koczoni Jan Bąkowski cześnik malborski był ojcem chrzestnym Tekli Katarzyny, córki Wojciecha i Marianny Jabłońskich  

                                                                                                                                                                                                    [AACz KM par. Chełmo] 

- towarzysz chorągwi pancernej królewskiej  [razem z bratem Michałem?]  

- 25.02.1764 r. we wsi Ogrodzona Jan Bąkowski cześnik malborski był ojcem chrzestnym Walentego Mateusza Kazimierza, syna Dominika i Kata- 

   rzyny Tysza Bykowskich                                                                                                                                                         [AACz KM par. Ręczno]  

- 24.02.1767 r. w Wielgomłynach Jan Bąkowski i jego brat Jakub byli świadkami na ślubie Ur. Andrzeja Jabłońskiego, wdowca z Koczoni, z Ur.  

   Krystyną Rozyńską                                                                                                                                                        [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 7.05.1767 r. Jan Jaxa z Zaborowa Bąkowski zaciągnął u sąsiadów ze Srokowa pożyczkę 600 fl.pol. i obciążył nią swoją wieś Sokola Góra  

                                                                        [umowa zawarta w Piotrkowie – oryginał (dok. 25) w archiwum prywatnym W. Salmonowicza] 

- metryka ślubu Jana Bąkowskiego z Anną Cywińską [15.11.1767]   

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

  Roku Pańskiego 1767, dnia 15 listopada za specjalnym indultem generalnego oficjała z dnia 22 września wydanego podczas Sede vacante 

   w Łowiczu przez Znakomitego i Najwielebniejszego Zygmunta z Przybysławic Oraczowskiego kustosza i oficjała kurelowskiego, kanonika  

   kieleckiego, prepozyta chełmeńskiego, wzajemną zgodę na małżeństwo, żadnych kanonicznych przeszkód nie znalazłszy i zapowiedzi w prywatnej  

   kaplicy we wsi Sokola Góra w parafii wielgomłyńskiej ogłosiwszy, Wielmożnego Jana Bąkowskiego podczaszego  malborskiego, wdowca z Uro- 

  dzoną Anną Cywińską panną, potwierdził, uznał i błogosławił w obecności świadków Wielebnego Adamskiego kapelana, zakonnika [Elisco]  

  Bieleckiego z zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Wielgomłynach, Urodzonego Pana Cywińskiego i innych wiarygodnych na załączonym  

  akcie własnoręcznie podpisanych.  

> W I poł. XVIII w. do Cywińskich należała wieś Sroków w par. Wielgomłyny 

- 7.04.1771 r. w Przedborzu Anna z Cywińskich Bąkowska cześnikowa malborska z Sokolej Góry i Przewielebny Franciszek Ksawery Grocho- 

   walski, kanonik katedralny płocki, dziekan wolborski, archidiakon uniejowski, prepozyt parafii przedborskiej byli rodzicami chrzestnymi Balbiny  

   Kornelii Marianny, córki Urodzonego Jerzego i Salomei Żdżarskich, dzierżawców starostwa przedborskiego.               [AACz, KM  par. Przedbórz] 
   [Franciszek Ksawery Grochowalski – brat Jana Bernarda Grochowalskiego, proboszcza w Chełmie]  

   [Jan Bernard Grochowalski herbu Nałęcz. Urodził się w 1722 r. Na duchownego wyświęcony został 25 lipca 1750 r. przez arcybiskupa Kajetana Sołtyka w Warsza- 
   wie u ojców karmelitów. Zdobył dyplom doktora obojga prawa, tj. rzymskiego i kanonicznego w Akademii Krakowskiej w dniu 19 maja 1764 r. Był scholastykiem  

   i koadiutorem katedry płockiej i kolegiaty wolborskiej, a także oficjałem radomszczańskim i proboszczem w  Chorzęcinie; był kanonikiem honorowym włocławskim,  

   posiadał też wiele innych beneficjów. Proboszczem (prepozytem) w Chełmie został po śmierci proboszcza ks. Oraczewskiego w 1770 r. Na stanowisko to ks.Grocho- 
   walski został wyniesiony z prezencji Walentego Męcińskiego, właściciela Chełma, Jabłońskiego z Koconi, Teodora Wzdulskiego z Łączkowic i Jana Bąkowskiego  

   z Kraszewic*). Zmarł 5.08.1780 r.                                                                                                                                [Arch.Archidiec.Częst., par. Chełmo, Foliał k. 136]  

   *) Jan Felicjan Bąkowski gospodarował w Kraszewicach, majątku brata Jakuba (wtedy małoletniego)                             

- 7.04.1771 r. w Przedborzu Mfica Anna Bąkowska żona cześnika malborskiego z Sokolej Góry była matką chrz. Balbiny Kornelii Marianny, c. 

   Urodz. Jerzego i Salomei Zdziarskich, dzierżawców starostwa przedborskiego                                                                       [KM par. Przedbórz]  

- 26.11.1771 r. Jan Bąkowski  był – razem ze swym bratem Jakubem – świadkiem na ślubie Andrzeja Wodzińskiego z Ewą Dobrowolską ze wsi  

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

- 4.03.1772 r. w Przedborzu MG Jan Felicjan z żoną Anną Bąkowscy właściciele Sokolej Góry byli rodz. chrz. Joanny Bogumiły, c. Urodz. Jana 

   i Katarzyny Dąbrowskich                                                                                                                                                             [KM par. Przedbórz] 

- kwit dłużny z 1772 r. wystawiony przez Jana F. Bąkowskiego dla księdza Jankowskiego, proboszcza w Maluszynie, który opieczętowany został  

   pieczęcią kościoła maluszyńskiego, a nie pieczęcią szlacheckiego dłużnika    

- Rok 1772. Przedbórz 

   Roku Pańskiego jak wyżej, dnia zaś 23 marca. Ja Walenty Porębiński prepozyt szpitala przedborskiego, ochrzciłem dwoma imionami Jan Boży  

   i Józef, syna Urodzonych Jana i Katarzyny Dąbrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan Felicjan i Anna   

   z Cywińskich Bąkowscy, małżeństwo cześników malborskich, dziedziców Sokolej Góry.                                       [AACz KM par. Przedbórz]  

- 10.02.1774 r. Anna Bąkowska, cześnikowa malborska z Sokolej Góry, była matką chrzestną (razem z ks. Janem Grochowalskim – ojcem chrz.)  

   Marianny Scholastyki, córki Marcina i Kunegundy Kozickich, dzierżawców Serte Plebanuli Chełmensis                         [AACz KM par. Chełmo]  

- 19.06.1774 r. we dworze Ochotnik ks. Jan Grochowalski ochrzcił bliźnięta-synów Andrzeja i Ewy Wodzińskich, właścicieli wsi Ochotnik: Jana  

../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2019%20Inwentarz%20dóbr%20Sokola%20Góra.doc


   Marcelego (rodzicami chrzestnymi byli Jan Bąkowski cześnik chełmiński z Anną Święcicką) i Alojzego Józefa  (rodzicami chrzestnymi byli  

   Mateusz Święcicki z Anną Bąkowską cześnikową chełmińską)                                                                                        [AACz KM par. Chełmo] 

- 13.06.1778 r. w Piotrkowie Jan Jaxa-Bąkowski z Zaborowa cześnik malborski zawarł ugodę z Konwentem o. Paulinów w Wielgomłynach  

   w sprawie sposobu spłaty pożyczki [8000 Fl. pol., pożyczone w 1772 r.)                                [AACz Miscellaneous documents par. Wielgomłyny] 

- 13.10.1781 r. zmarł w Sokolej Gorze ksiądz Józef Adamski, wieloletni kapelan Bąkowskich, właścicieli Sokolej Góry; pochowany 9.11.1781 r.  

  na cmentarzu klasztoru Św. Pawła w Wielgomłynach  

- 26.06.1785 r. w Sokolej Górze Anna Bąkowska cześnikowa malborska była matką chrzestną Joanny Petroneli, córki Franciszka i Cantij(?)  

  Garlickich cześników sieradzkich                                                                                                                                  [AACz KM par. Wielgomłyny] 

- 6.07.1785 r. w Wielgomłynach Jan z Zaborowa Jaxa-Bąkowski zawarł umowę-zobowiązanie z ks. Prymusem Ordęgą, przeorem konwentu   

   o.o. Paulinów w Wielgomłynach. Jako świadek podpisał Bonawentura Bąkowski (8a)   [skan]  [AACz Miscellaneous docum. par. Wielgomłyny] 

- 31.05.1786 r. w Sokolej Górze Jan Jaxa-Bąkowski cześnik malborski był świadkiem na ślubie swego bratanka Bonawentury  

                                                                                                                                                                                          [AACz KM par. Wielgomłyny]  

- metryka zgonu  

    [AACz. KM par. Wielgomłyny]   
 
-------  

O Katarzynie, żonie Jana Felicjana Bąkowskiego:  
- 9.02.1728 r. Adam Bąkowski był świadkiem (razem z bratem Mikołajem i Janem Jaxa-Kwiatkowskim, kasztelanem inowłodzkim) na ślubie hone- 
  stum*) Kacpra Michalskiego ze szlachcianką Agnieszką Parolską z Kraszewic                      [Arch.Archidiec.Częst. Ks. Metryk. par. Chełmo]  
  *) honestus – uczciwy; w staropol.: uczciwy =  rzemieślnik wiejski lub mieszcznin z małego miasteczka żyjący po części z rolnictwa   

  [Kacper Michalski zmarł 25.01.1759 r. w Kraszewicach; Agnieszka Michalska, wdowa, zmarła 25.04.1775 r. w Sokolej Górze]   

Rok 1735. Listopad. 30. Kraszewice 

Ten sam, [Znakomity i Przewielebny ks. Zygmunt Oraczowski pleban kościoła w Chełmie] ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę uczciwego Kacpra  

i Agnieszki Michalskich, prawowitych małżonków z dworu Kraszewice. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Moskalewski i Urodzona 

panna Ludwika Święcicka                                                                                                                                                          [AACz KM par. Chełmo] 

► Urodzony 1,5 roku wcześniej Jan Felicjan od dziecka znał Katarzynę Michalską, razem bawili się, pewnie razem się uczyli. Zakochali się w sobie  

     i chcieli się pobrać. Ojciec Jana, Mikołaj, zapewne sprzeciwiał się temu (mezalians?). Młodzi długo wytrzymali, ale po śmierci ojca Jan w końcu  

     postawił na swoim – ożenił się z Katarzyną (być może była w ciąży?). W aktach parafialnych brak metryki ślubu (?!). W grudniu 1765 r. przyszła  

     na świat córka Maria Tekla Katarzyna. Jej matka, Katarzyna Bąkowska, zmarła tuż po porodzie. W metryce chrztu małej Marii nie wymieniono  

     nazwiska panieńskiego matki (żeby nie było śladu mezaliansu?).   

- metryka zgonu Katarzyny Bąkowskiej – 14.12.1765 r.  

      [AACz KM par. Wielgomłyny]  
 

------ 

Anna Rozalia Cywińska  [córka Antoniego Cywińskiego i Agnieszki Izdebskiej] 

  1740 r.  metryka urodzenia  Anny Rozalii Cywińskiej    

CHEŁMO. Rok 1748  Wrzesień      [Arch.Archidiec.Częst., KM par. Chełmo]  

Dnia 7 bieżącego, zmarł Szlachetny Antoni Cywiński ze Srokowa, opatrzony wszystkimi sakramentami, spoczął na cmentarzu [krypta] w rogu 

dużego ołtarza.             

                      [ojciec Anny  ↑,  matka Anny  ↓]  
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CHEŁMO. Rok 1752 Kwiecień      [Arch.Archidiec.Częst., KM par. Chełmo]  

Dnia 5 tego samego, zmarła Szlachetna Agnieszka Cywińska ze Srokowa, opatrzona wszystkimi sakramentami, spoczęła w kościele pod chórem.  

   Sroków al. Srokoń, wś i os. młyn., pow. noworadomski, gm. Wielgomłymy, par. Chełmo. Należy do dóbr Zagórze [Sul]      

- Cywińscy h. Puchała pochodzą z Cywina w woj. płockim (l. 1495-1796); rodzina licznie rozrodzona (mieszkali na Mazowszu, w Wielkopolsce,  

   Małopolsce, W.Ks.Lit.; w latach 30.-80. XVIII w. Cywińscy  mieszkali (byli dzierżawcami? właścicielami?) w Srokowie, par. Wielgomłyny  
--------  

- metryka ślubu Anny z Cywińskich Bąkowskiej ze Stanisławem Latalskim [1.10.1790]  – cześnikiewicz żydaczowski;    

   

      

07.05.1760 ur. w: Lubień (par. Mierzyn) Stanisław, syn Aleksandra [podczaszego żydaczowskiego] i Zuzanny z Trepków Latalskich  

[ślub Aleksandra Latalskiego z Zuzanną Trepczanką z Bryszek odbył się 21.09.1753 r. w Mierzynie]  
Mierzyn, wś pow. piotrkowski, gm. Rozprza, par. Mierzyn; do par. należą: Bryszki, Rajsko, Lubień i in. 

- w 1822 r. Anna mieszkała w Goszczewicach u Franciszka (9)   

 

 

 

Maria Tekla Katarzyna Jaxa-Bąkowska   
ur. 10.12.1765 r.  w  Sokolej Górze,  zm.  20.01.1785 r. w Sokolej Górze  

córka  Jana Felicjana (6) i Katarzyny   

- metryka urodzenia   [KM par. Wielgomłyny]   

      

- mieszkała w domu swego ojca; wychowywana przez macochę;   

- metryka zgonu    [AACz KM par. Wielgomłyny]    
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