
8a   Bonawentura Jaxa-Bąkowski   
ur.  ok. 1760 r.   w  Błaszkowie   zm.                   w  

syn  Stanisława (8)  

żona   Anna Staniszewska; ślub 31.05.1785                                          [Staniszewska – z par. Bąkowa Góra??]  

dzieci   Franciszek Wincenty ↓      

-  

- podczaszy chęciński,  podstoli sieradzki  

- 25.05.1783 r. we wsi Strzelce M. ochrzczony został żyd Wojciech Piotr Stanisław, lat ok. 35, pochodzący ze Strzelec i nazywany Strzeleckim.  

  Chrzestnymi byli okoliczni dziedzice: Piotr Dobiecki, miecznik radomszczański, Barbara Wzdulska, kapitanessa szczercowińska, Bonawentura  

  Bąkowski, podczaszy chęciński, Tekla Michalska, Stanisław Lutosławski, wojski gostyński, panna Barbara Jabłońska. skan  [AACz KM Chełmo] 

  [chrztu nawróconego żyda dokonał Grzegorz Jakubowski, zakonnik z premostratensów, komendarz chełmski. – Norbertanie (Premonstratensi) – zakon rzymskokato- 
  licki założony w roku 1120 przez św. Norberta z Xanten w miejscowości Prémontré koło Laonu we Francji. Oparty jest na regule św. Augustyna z Hippony. W Polsce  

  – w m. Witów, gm. Sulejów, pow. piotrkowski]  

- „zwany w 1785 r. podstolicem”  [Bon]   

- 20.03.1785 r. we wsi Biestrzykówek Bonawentura Bąkowski był 2. ojcem chrzestnym (wraz z Teklą Michalską, burgrabiną piotrkowską) Józefy  

   Gertrudy, córki Urodz. Aleksandra i Agnieszki z Zabłockich Wilkoszowskich                                                                      [AACz KM par. Chełmo]   

- 13.04.1785 r. w Starej Wsi Bonawentura Bąkowski chorąży (...?) był ojcem chrzestnym Józefa Wojciecha s. Wojciecha i Ewy Ciezlików [pra- 

   cowitych]    [skan]   [Stara Wieś należała do Jakuba (29)]                                                                                                     [AACz KM par. Rozprza]  

- 23.04.1785 r. we wsi Biestrzykówek Bonawentura Bąkowski podstolic czernichowski był ojcem chrzestnym (wraz z Salomeą Zdzarską) Wojcie- 

   cha Jerzego, syna Urodz. Antoniego i Zofii Zagorowskich                                                                                                      [AACz KM par. Chełmo] 

- metryka ślubu  [AACz KM par. Wielgomłyny]  

     
  Dnia 31 maja 1785 r. w Sokolej Górze zawarte zostało małżeństwo między Bonawenturą Bąkowskim podstolicem, kawalerem  a  

  Anną Staniszewską panną – bez żadnych kanonicznych przeszkód. Świadkami byli: Jan Jaxa-Bąkowski cześnik malborski i Stani- 

  sław Bąkowski brat cześnika  [ojciec pana młodego]. (ślubu udzielił ojciec Prymus Ordęga z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity,  przeło- 

  żony klasztoru wielgomłyńskiego)     

-   podpis Bonawentury Bąkowskiego z 1785 r.   

- „(…) W mieście Sieradzu i w okolicach Prusacy niesłychaną dzikość okazali. Zrabowali całe miasto, kościół xx. Dominikanów złupili (…). Po wy- 

  pełnieniu tej zbrodni, ruszył Bonin [Kloch, major, dowódca Prusaków] ku Piotrkowowi. (…) obywatele całego województwa iedni ze wszystkiego,  

  nawet z inwentarza ogołoceni, a drudzy, iako to: Karśnicki, kasztelan wieluński, Bonawentura Bąkowski, Bartochowski, łowczy wieluński i inni,  

  do Nissy, fortecy Slązkiey, w kajdanach są zaprowadzeni. (…)”   

                                                 [wypis z Listu od obywatela z Woiew. Sieradzkiego  z dnia 18.09.1794 r. – Gazeta Rządowa nr 88 z dn. 30.09.1794 r.]  
   Ludwik Fundament Karśnicki, kasztelan wieluński w okresie 4 VII 1780-1796; kawaler Orderu Orła Białego w 1789 r.   
   Wojciech Bartochowski herbu Rola – (ur. 26 marca 1746 w Skomlinie) - podczaszy wieluński w latach 1780-1793, podstoli wieluński w latach 1777-1780, łowczy   

   wieluński w latach 1772-1777. W 1790 r. był członkiem Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla ziemi wieluńskiej i pow. ostrzeszowskiego woj. sieradzkiego;  

   w 1792 odznaczony został orderem św. Stanisława.   

- Uczestnicy Insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim, zestawiła Janina Muszyńska, Poznań 1937 :  

  „(…), Bąkowski Bonawentura, z woj. sieradzkiego, jeńcem dostawiony do Nissy. (Mon. IV i Schnür-Pepłowski 7)”.  
                                                                   SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław  (1859-1900)  historyk, dziennikarz (rodzice: Edward Schnür i Apolonia Pepłowska)  
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●? Joanna Petronela Bąkowska  c. Ur. Bonawentury i Józefy Bąkowskich   

 
 

 

 

 

Franciszek Wincenty Jaxa-Bąkowski   
ur.  11.10.1794 r.  w  Kraszewicach   zm.                  w   

syn  Bonawentury (8a)  

żona   

dzieci    

- metryka urodzenia   [AACz KM par. Chełmo]  

   
  Kraszewice. Roku 1794 dnia 12 października ochrzciłem dwoma imionami Franciszek i Wincenty Ferreriusz syna Ur. Bonawentury Bąkowskiego 

  i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Ur. Stanisław Lutosławski dziedzic ze wsi Ochotnik i Ur. Anna Jabłońska dziedziczka  

  z Koconi.    

 

 

 
 

 

 

 


