
7a  Wacław Józef Fryderyk Jaxa-Bąkowski   
ur.  5.03.1795 r.  w  Sokolej Górze   zm.  25.12.1843 r.  w  Przedborzu 

syn  Stanisława (7)  i Marianny z Czaplickich   

żona  Rozalia Strus   

dzieci  Saturnin Andrzej Józef (7a1), Marianna ↓, Anna ↓, Mikołaj Stanisław ↓, Julian Franciszek ↓ 

- metryka urodzenia i chrztu „z wody” [AACz KM par. Wielgomłyny]   

   
- metryka chrztu ceremonialnego  

   

- 22.11.1820 r. w Szczercowie Fryderyk Bąkowski, possesor wójtostwa szczercowskiego, był świadkiem na ślubie Dominika Brze- 

  zińskiego z Marianną Polewską                                                                           [Akta Małżeństw Stanu Cywilnego Gminy Szczercowskiej] 

- w 1829 r. był kasjerem Prowentu Państwa Krasne  

- rewizor policji    

- w 1832 r. mieszkał w Przedborzu  

-   podpis Fryderyka na akcie zgonu jego macochy Anny Bąkowskiej z Czaplickich [19.07.1832]   

  [w akcie zgonu: „(...) Fryderyk Bąkowski w Miescie Przedborzu zamieszkały (...) jest (...) pasierbem zmarłej, (...)”]   
 

- metryka zgonu  [KM par. Przedbórz]     

   

     [25 grudnia 1843 r. o godz. 4 rano zmarł Fryderyk Bąkowski lat 54 (?), z Bąkowskich niegdyś posiadaczy Goszczewic, a potem  

     Sokolej Góry; syn Urodzonych Stanisława i Marianny z Czaplickich właścicieli Sokolej Góry; pozostawił żonę Rozalię , trzech   

     synów: Józefa, Stanisława i Juliana oraz dwie córki: Mariannę i Annę. Zgon zgłosili: Florian Mrożewski szewc lat 44 i Andrzej  

     Gembarski lat 23 miejscowy obywatel]  
   

 

 

 

Marianna Jaxa-Bąkowska  
ur.  ok. 1823 r.   w  Szczercowie   zm.                    w              

córka  Fryderyka (7a)   

mąż   

 

 

 

Anna Jaxa-Bąkowska   
ur.  ok. 1826 r.   w  Szczercowie   zm.                   w       

córka  Fryderyka (7a)   

mąż   

 

 
 



Mikołaj Stanisław Jaxa-Bąkowski   
ur.  28.04.1829 r. w  Krasna (par. Mniów)   zm.  6.06.1847 r.  w  Czermnie       

syn  Fryderyka (7a)  

  metryka urodzenia [KM par. Mniów]   

- metryka zgonu   [KM par. Czermno]       

     
  Krasna – wś i os. fabr., pow. kielecki, gm. i par. Mniów. Zakłady żelazne, wielkie piece hutnicze [Sul]   

  Mniów, wś i dobra, pow. kielecki, gm. i par. Mniów; [Sul]  [Mniów → ok. 25 km na wsch. od Przedborza; być może z tych okolic pochodziła matka Mikołaja?]  

 

 

 

 

Julian Franciszek Jaxa-Bąkowski   
ur.  21.01.1833 r.  w Przedborzu   zm.                 w   

syn  Fryderyka (7a)   

żona   

dzieci   

 
> Bąkowski Julian Franciszek, Imię ojca: Fryderyk, rewizor; Imię i nazwisko rodowe matki: Rozalia Strus; Przedborz; Nr aktu urodz.: 94/1833;  

   Uwagi: data urodz. 21.01.1833  

> Bąkowski Julian, podoficer straży policyjnej   

   [zeznania Juliana Bąkowskiego - podoficera straży policyjnej (w j. pol.), jako oskarżyciela [dot. lat 1863-64]; Stała Komisja Wojenno-Śledcza  

    Ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego]  


