10b Antonina Marianna Pelagia Jaxa-Bąkowska
ur. 21.09.1839 r. w Kraśnicy zm. ok. 1900 r. w Kunicach [pochowana na cmentarzu w Kunicach]
córka Antoniego (10) i Izabeli Rudzkiej
mąż Antoni Andrzej Bronisław Rogoziński h. Adwaniec (1844 – ok. 1880), właśc. maj. Kunice; ślub 6.07.1875 r.
dzieci: Józef; Henryka [rodz. pseudo „Heniusieczka”] (1877-1940), + Stanisław Ossowski [rodz. pseudo „Paneczku”], potomstwo
- metryka urodzenia [z księgi urodzin parafii w Kraśnicy]

33. Kraśnica Działo się we wsi Krasnicy Dnia Dwudziestego Ósmego października, Tysiąc Ośmset Trzydziestego dziewiątego roku, o godzinie
dziesiątej rano – Stawił się Wy Antoni Bąkowski lat trzydzieści jeden liczący, posiadacz zastawny wsi Krasnicy, Ojciec Dziecięcia w obecności
Jozefa Rogozińskiego lesniczego lat czterdzieści pięć, i Stanisława Mokwinskiego karbowego lat piędziesiąt liczących, Obywateli w Krasnicy
zamieszkałych – i okazał nam Dziecię płci żeńskiej które się urodziło w Krasnicy dnia Dwudziestego pierwszego miesiąca i roku bieżących,
o godzinie dziesiątej rano – z jego małżonki Wey Jzabelli z Rudzkich lat dwadziescia ośm maiącej – Dziecięciu temu na Chrzcie swiętym odbytym
w dniu dzisiejszym nadane zostały trzy Jmiona Antonina Maryanna i Pelagia. A rodzicami jego chrzestnemi są: Wy Jgnacy Bogusławski Dziedzic
Dóbr Sławna z przyległościami, i Wa Leokadyia z Jabłonowskich Rudzka, zastawna posiadaczka Dóbr Mysliborza – Akt ten stawaiącym i swiadkom odczytany, przez nas i Ojców Chrzestnych podpisany został – swiadkowie pisać nieumieią.–
(–) Antoni Bąkowski
(–) X J. Gawrychowski

- w rodzinie nazywana Marynia
- 6.07.1851 r. w Kraśnicy została ochrzczona Maryanna, córka Konstantego Marczyńskiego i Balbiny z Dłuskich. Rodzicami chrzestnymi byli:
Ludwik, Aniela, Henryk i Maryanna Bąkowscy
[księga urodzin parafii w Kraśnicy]

- w styczniu 1851 r. „(...) Marynia jest już na pensyi w Końskich. (...)”. W 1852 r. uczyła się w Opocznie, gdzie dostała nagrodę „za
postępy w nauce”. Od IX.1853 r. uczyła się na pensji p. Biskupskiej w Piotrkowie
[z listów Antoniego (10) do Ludwika (13)]
- 26.04.1859 r. była matką chrzestną (razem z bratem Henrykiem) Teofila, syna Jana Rogali, gajowego w Kraśnicy [księga urodzin parafii w Kraśnicy]

- „(...) Marynia tak jak siostra miłosierdzia ciągle siedzi w Warszawie. Co tydzień odwiedza go [brata Henryka] w Cytadeli i ma staranie o jego bieliznie i potrzebach które pozwolą mu dostarczyć. (...)
[list Antoniego Bąkowskiego do syna Ludwika, 31.03.1865 r.]
- w 1870 r. dostała od brata Ludwika maszynę do szycia, na której „obszywała” nie tylko jego, ale i inne rodzeństwo z ich dziećmi
- dnia 6.07.1875 r. w Kraśnicy panna Marianna Pelagia Bąkowska lat 34, córka Antoniego i Izabelli z Rudzkich zawarła związek
małżeński z Antonim Andrzejem Bronisławem Rogozińskim kawalerem lat 31, synem Aleksandra i Franciszki z Modlińskich.
Ślubu udzielił ks. Mikołaj Sawicki. Świadkowie: Aleksander Goliszewski, właśc. wsi Modrzew i Stanisław Rudzki, właśc. wsi
Józefów
[księga ślubów parafii w Kraśnicy; wpis w jęz. rosyjskim]

metryka ślubu – początek

metryka ślubu – koniec

- po ślubie zamieszkała z mężem w jego majątku Kunice

- rządcą majątku Kunice był Piątkowski; w 1886 r. ożenił się z panną Franciszką, nauczycielką dzieci Marianny: Józefa i Henryka
- zaciągnęła pożyczkę u swego brata Ludwika na oddłużenie i lepsze zagospodarowanie majątku; spłaciła ją w 1887 r. ze swej schedy
z Kraśnicy
- 5.08.1890 r. była matką chrzestną (razem ze swym bratem Alfredem) Antoniego Franciszka, syna Józefa Dwojaka, służącego z Kraśnicy
- 12.05.1896 r. była matką chrzestną Adama, syna Bartłomieja Barana, służącego dworskiego w Kraśnicy
[księga urodzin parafii w Kraśnicy]

