
7a1   Saturnin Andrzej Józef  Jaxa-Bąkowski   
ur.  9.11.1821 r. w  Szczercowie   zm.  2.10.1886 r.  w  Lipie     

syn  Wacława Józefa  Fryderyka (7a)  

żona  Tekla Kasprowicz; ślub 24.04.1842 r. 

dzieci  Ludwika Eufrozyna ↓, Leokadia Franciszka ↓, Józefa ↓, Konstanty ↓, Jan (7a2), Józef Aleksander ↓, Genowefa ↓, Juliusz (7a9)  

- metryka urodzenia  

    [AM SC m. Szczerców]  

  Szczerców, os. miejska, dawniej miasteczko, pow. łaski, gm. Dzbanki, par. Szczerców [Sul]    

- był pisarzem prowentowym, a następnie ekonomem dóbr Czermno (własność hr. Myszkowskich)  

- metryka ślubu Saturnina Andrzeja Józefa Bąkowskiego z Teklą Kasprowiczówną – 24.04.1842 r.    [KM par. Czermno]   

   
[Tekla Kasprowicz ur. 18.09.1817 r. w Pilicy [woj. krakowskie, pow. olkuski, gm. i par. Pilica], córka Macieja Kasprowicza [lat 48, „profesji 

garbarskiej”] i Marianny z Adamkiewiczów [lat 35].  



- ok. 1862 r. przeniósł się do wsi Lipa, gdzie był zarzadzającym majątkiem (Myszkowskich?)    

     

- metryka zgonu   [KM par. Lipa]    

   

  Działo się w Lipie 22 września / 4 października/ 1886 roku o dziewiątej w nocy. Zgłosili się Jan Leszcz lat 65 i Andrzej Kowalski   

  lat 53 wieśniacy mieszkający w Lipie i oświadczyli, że 20 września / 2 października o piątej w nocy zmarł w Lipie Józef Bąkowski  

  zarządzający Majątkiem Lipa,  lat 70. Syn zmarłych Fryderyka i Rozalii ze Strusów, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Teklę  

  z Kasprowiczów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Bąkowskiego Akt ten zgłaszającym odczytano i tylko przez nas  

  podpisano. Ks. Ruciński      

Czermno, wś pow. konecki, gm. i par. Czermno. [Sul]    

Lipa, wś i folw. pow. konecki, gm. Ruda Maleniecka, par. Lipa. Kościół p.w. św Wawrzyńca i św. Katarzyny z 1761 r. [Sul]     
 

 

 

 

 

Ludwika Eufrozyna Jaxa-Bąkowska   
ur.  18.08.1842 r.   w  Czermnie   zm.                w    

córka  Józefa (7a1)   

mąż  Konstanty Napoleon Kalinowski ur. 1814 r. Paskrzyn, s. Józefa i Franciszki,  b. kapitan wojsk ces.-ros.; ślub 22.11.1863 r.  

dzieci   

- metryka urodzenia   [KM par. Czermno]    

   



- metryka ślubu   [KM par. Lipa]    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Leokadia Franciszka Jaxa-Bąkowska   
ur.  22.02.1844 r.  w  Czermnie   zm.                 w   

córka  Józefa (7a1)   

- metryka urodzenia   [KM par. Czermno]    

   
 

 

 

 

 



Józefa Jaxa-Bąkowska    
ur.  15.04.1846 r.  w  Czermnie    zm.                w   

córka  Józefa (7a1)   

- metryka urodzenia   [KM par. Czermno]      

   
 

 

 

 

Konstanty Jaxa-Bąkowski   
ur.  7.01.1849 r.  w  Czermnie,   zm. 9.09.1854 r.  w  Czermnie  

syn  Józefa  (7a1)   

  metryka urodzenia   

  metryka zgonu     



Józef  Aleksander Jaxa-Bąkowski   
ur.  26.02.1854  r.  w  Czermnie,  zm.  25.10.1876 r.  w  Lipie   

syn  Józefa  (7a1)   

  metryka urodzenia {KM par. Czermno]   

  metryka zgonu [KM par. Lipa]   

 

Genowefa Jaxa-Bąkowska   
ur.  21.07.1856 r.  w  Czermnie    zm.  26.03.1877 r.  w  Lipie   

córka  Józefa  (7a1)   

  metryka urodzenia  [KM par. Czermno]   



  metryka zgonu  [KM par. Lipa]    


