
8   Stanisław (Kostka) Serafin Jaxa-Bąkowski   
ur.  15.11. 1735 r.   w  Kraszewicach   zm.  1785 r.   w  

syn   Mikołaja (3)   

żona   Franciszka Kaczkowska (h. Świnka);  ślub 23.01.1758 w Strzałków (wpis: KM par. św. Lamberta w Radomsku)         
dzieci: Bonawentura (8a), Jadwiga (8b), Ignacy Augustyn (8c),  Franciszek (9)   
 

- metryka urodzenia    [Arch.Archidiec.Częst., KM  par. Chełmo]   

    
   Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski, kustosz liwoński, kanonik kolegiaty św. Michała na zamku krakowskim, pleban tego kościoła, 

   dopełnił opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym ubiegłego roku dzieckiem, mianowicie 1735, dnia 15 listopada dwoma imionami Stanisław  

   Kostka i Serafin, synem Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich, dziedziców Kra- 

   szewic. Ceremonii asystowali rodzice chrzestni, którymi byli Wielmożny Pan Jan Dziboni stolnik opoczyński i Magdalena Bąkowska.   

-   Autograf Stanisława Bąkowskiego na Testamencie ojca Mikołaja   

- w testamencie ojca Mikołaja (1756) otrzymał maj. Błaszków  

   Błaszków, wś i folw., pow. Końskie, gm. Niekłań, par. Odrowąż; fabryka żelaza [Sul]  

   [w testamencie – woj. sendomirskie, pow. Opoczno; powiat Końskie utworzono w 1867 r. z połowy powiatu opoczyńskiego]   

- podstoli chęciński,  stolnik-podstoli czernichowski, podstoli radomski  

- „(…) był dziedzicem Dobr części wsi Korytkowa, Kupimierza i całey wsi Bernowa w roku 1765 (…)” [patrz  dok. 52]  

- zapisany do Księgi Obywatelskiej szlachty pow. radomskiego (Świadectwo Urzędu Gubernialnego nr 26746)  

- cyt. z [Bon]:     

  Stanisław, po ojcu zastawny possesor Błaszkowa, w opoczyńskiem 1756 r., a po matce dziedzic Bernowa 1765 r., musiał być Podstolim czernie- 

  chowskim, (skoro syn jego Bonawentura, zwany w 1785 r. podstolicem), umarł przed 1786 r., w którym pozostała po nim wdowa, Franciszka  

  z Kuczkowskich, wraz z dziećmi: Bonawenturą, Franciszkiem i Jadwigą dziedzice Kraszewic, procesują się z Dobieckimi.  

  [wstawione nawiasy ( ) precyzują treść informacji;  nazwisko wdowy po Stanisławie – błędnie odczytane przez Bonieckiego lub drukarza. 

  Z dokumentów  wiemy, że nazywała się Franciszka Kaczkowska – patrz: dok. 33 i dok. 39]  

- 25.02.1770 r. Stanisław Bąkowski stolnik czernichowski był świadkiem na ślubie między Ur. Józefem Zaleskim i Marianną Różańską  

                                                                                                                                                                                                 [AACz KM par. Kodrąb] 

- 26.06.1770  w Zakrzewie Stanisław Bąkowski wraz z Franciszką Kaczkowską byli rodzicami chrzestnymi Jana Pawła, syna Józefa i Franciszki  

   Gawrońskich                                                                                                                                                                         [AACz KM par. Kodrąb] 

- 15.08.1770 r. w Dziepułci Stanisław Bąkowski podstoli radomski był ojcem chrzestnym Rocha Jacka, syna Faustyna Skalskiego  

                                                                                                                                                                                    [AACz KM par. Dmenin, str. 43] 

- 5.10.1772 r. w Zakrzewie Stanisław Bąkowski podstoli czernichowski, possessor wsi Dmenin  i  jego żona z Kaczkowskich byli rodzicami  

   chrzestnymi Anieli Teresy, córki Józefa i Franciszki Gawrońskich, właśc. połowy wsi Zakrzew                                    [AACz KM par. Kodrąb] 

- 11.10.1773 r. w Krępie Stanisław Bąkowski podstoli czernichowski z dworu w Dmeninie był ojcem chrzestnym Franciszka, s. Michała i Antoniny  

   Stankiewiczów, cześnikostwa winnickich                                                                                                                            [AACz KM par. Krępa] 

- 11.02.1775 r. w Dmeninie Stanisław Bąkowski podstoli czernichowski był świadkiem na ślubie Aleksandra Bartnickiego z Katarzyną Masztaler  

                                                                                                                                                                                               [AACZ KM par. Dmenin] 

- 8.06.1775 r. w Kodrąbie Franciszka z Kaczkowskich Bąkowska z Dmenina była matką chrzestną Małgorzaty Tekli, córki Jana i Teresy z Kacz-  

  kowskich Komockich                                                                                                                                                          [AACz KM par. Kodrąb] 

- DMENIN. Rok 1776. Sierpień. Dziepułcza Strzałków.  

  Tego samego roku 1776, dnia 11 sierpnia. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, ogłoszonymi przeze mnie w kościele parafialnym dmenińskim,  

  poprzedzone dyspensą stolicy apostolskiej czwartego grudnia  Roku Pańskiego 1775 i Najjaśniejszego Ekscelencji i Wielebnego Feliksa Pawła  

  Turskiego biskupa łuckiego i chełm., odznaczonego Orderem Orła Białego, kawalera Orderu św. Stanisława, z dnia 7 marca Roku Pańskiego 1776  

  pozbycia przeszkody 3-go i czwartego stopnia pokrewieństwa, tenże Najjaśniejszy Ekscelencja Wielebny Turski biskup łucki i chełm. w kaplicy  

  strzałkowskiej mojej parafii dmenińskiej obecnie błogosławił małżeństwo w taki sposób na mocy dyspensy Wielmożnych Franciszka Ksawerego  

../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2052%20Brudnopis%20prośby%20Antoniego%20do%20Heroldii%201837%20r..doc
../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2033%20Metryka%20Franciszka%20(9)%20opracowana.doc
../Bąkowscy-Jaksa%20=%20dokumenty/dok.%2039%20Spór%20A.%20Cywińskiej%20z%20F.%20Kaczkowską.doc


  Turskiego, chorążego radomszczańskiego, kawalera z Marcjanną Kobielską  panną, starościanką orzechowską w obecności rodziców narzeczo- 

  nego, Jaśnie Wielmożnego chorążego radomszczańskiego, Kazimierza Tymowskiego podstolego piotrkowskiego, Macieja Gomolińskiego podcza- 

  szego radomszczańskiego, Stanisława Bąkowskiego i jego żony podstoliny bracławskiej, Stefana Kaczkowskiego podkomorzego JKM i innych  

  świadków, którzy bardzo licznie i uroczycie itd.                                                                                                                   [AACz KM  par. Dmenin]  
Feliks Paweł Turski (1729-1800), s. Mikołaja, biskup chełmski, biskup łucki; kawaler Orderu św. Stanisława i Orderu Orła Białego  

Franciszek Ksawery Turski h. Rogala, s. Maksyma, chorąży radomszczański, sędzia trybunału piotrkowskiego  

    Kościół p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie [stan obecny]   

Dmenin, wś pow. noworadomski, gm. i par. Dmenin. Od XV w. siedziba rodu Kobielskich.  Kościół paraf. zbudowany kosztem biskupa łuckiego Franciszka Kobiel-

skiego, właściciela Dmenina [Sul]   

„W Dmeninie znajduje się kościół p.w. Św. Szymona i Judy Apostołów oraz oddzielnie stojąca dzwonnica. Jest to późnobarokowa świątynia, w której wnętrzu 
współwystępują elementy XV-wieczne i barokowe (pozostałe po dawnym kościele). Kościół został przebudowany staraniem biskupa łuckiego Franciszka Antoniego 

Kobielskiego (1679-1755) herbu Poraj, a w 1748 r. kościół był ponownie konsekrowany przez tegoż biskupa. Wewnątrz świątyni znajdują się portrety i trumienne 

plakietki herbowe zasłużonych fundatorów, m.in. Mikołaja Stanisława Kobielskiego ojca biskupa Franciszka. Tabliczki mają umieszczone herby Poraj, Kolumna, Gryf 
i Odrowąż i inskrypcje datowane na 1693 r., kiedy zmarł M.S. Kobielski.”  [www.dmenin.republika.pl]     

Dziepułć, wś pow. noworadomski, gm. i par. Dmenin [Sul]    

- stolnik [podstoli] czernichowski w r. 1772   [smoleński?, bracławski 1776 ?, sendecki?]   
- 7.08.1776 r. w Dmeninie Franciszka Bąkowska, podstolina czernichowska, była matką chrzestną nawróconego 18-letniego żyda Franciszka Ko- 

  cieszolka (razem ze Stefanem Kaczkowskim szambelanem JKM, swoim bratem?)                                                             [AACz KM par. Dmenin] 

- 1.09.1776 r. w Dziepułci Stanisław Bąkowski podstoli czernichowski ze swą żoną de domo Kaczkowska byli rodzicami chrzestnymi Ignacego  

   Dominika Bogumiła Hipolita, syna Hermana i Teodozji Wężyków                                                                                     [AACz KM par. Dmenin]  

- 2.09.1776 r. w Dmeninie Franciszka Bąkowska podstolina czernichowska wraz ze Stefanem Kaczkowskim szambelanem JKM byli rodzicami  

   chrzestnymi nawróconego żyda, który otrzymał imię Franciszek (nazwisko Kocieszolka)                                                 [AACz KM par. Dmenin] 
 

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

Czernihów, miasto na Ukrainie; w latach 1635-1667 należało do Polski, województwo: pow. czernihowski, nowogrodzki i siewierski. [postoli czernihowski –  

     godność tytularna]  

 

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

- Kaczkowscy h. Świnka, wywodzili się z Kaczek w woj. sieradzkim. Posiadali m.in.: Godziętów w pow. ostrzeszowskim, Wroników (wś i folw.  

   pow. piotrkowski, gm. i par. Rozprza).  

> Aleksander Kaczkowski, podczaszy bracławski, chorąży JKM [w 1758 r.], + Dorota Kobielska   
   Rok 1737. Dmenin. Dnia 25 lutego Znakomity Najwielebniejszy Bonawentura Turski, metropolita gnieźnieński i kanonik katedralny krakowski, na mocy indultu  

   Najwyższego Księcia Znakomitego Najwielebniejszego Teodora z Potoka Potockiego, Prymasa Królestwa Polskiego, związek małżeński Urodzonych Państwa  
   Aleksandra Kaczkowskiego podczaszego bracławskiego z Dorotą Kobielską w asyście parafian i wielu świadków, mianowicie Wielmożnego i Urodzonego Pana  

   Michała Kobielskiego wojskiego sieradzkiego, Kazimierza Turskiego podczaszego piotrkowskiego, Józefa Bystrzanowskiego chorążego grabowieckiego i wielu  

   innych    [26.12.1738 r. urodził się ich syn Stefan Bonawentura Ignacy]     

Franciszka Kaczkowska - siostra Aleksandra Kaczkowskiego     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


