27a Marianna Filipina Jaxa-Bąkowska
ur. 1.05.1893 r. w Kraśnicy zm. 16.07.1931 r. w Kraśnicy (pochowana w grobowcu Bąkowskich w Kraśnicy)
córka Gustawa (27)
mąż Bronisław Rudzki (1888-1977), inżynier; ślub 11.04.11926 r.
dzieci Stanisław (nosi nazwisko Kusiński), Andrzej
- metryka urodzenia – tekst w jęz. rosyjskim [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]

32. Kraśnica Działo się w Krasnicy dwudziestego czerwca/drugiego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziesiątej
rano. Stawił się Gustaw-Brunon Bąkowski właściciel wsi Kraśnica, szlachcic zamieszkały w Kraśnicy, mający lat trzydzieści sześć, w obecności
Szczepana Pawlika lat czterdzieści i Józefa Pawlika lat pięćdziesiąt, obu gospodarzy z Kraśnicy, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając,
że urodziło się w Kraśnicy dziewiętnastego kwietnia/pierwszego maja bieżącego roku o godzinie pierwszej po północy z jego ślubnej małżonki
Marii ze Skorupskich lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostały imiona Marianna Filipina.
Rodzicami chrzestnymi byli: doktór Ludwik Bąkowski i Katarzyna Skorupska z Warszawy. Akt ten niepiśmiennym świadkom został przeczytany,
a przez Nas i ojca dziecka podpisany.
(–) Gustaw Brunon Bąkowski ojciec
(–) Ks. WłaMuszyński prob. Krasn.
[na marginesie zapis: W Kraśnicy dn. 11 kwietnia 1926 roku Marya Filipina Bąkowska zawarła związek małżeński z Bronisławem Rudzkim
Ks. Wł. Malinowski]

Maryla Bąkowska – uczennica pensji
panny Leonii Rudzkiej w Warszawie (1911 r.)

metryka ślubu [księga ślubów parafii Kraśnica]

- po ślubie zamieszkała z mężem (inżynierem drogownictwa) w Piotrkowie Tryb.

Marianna Jaxa-Bąkowska – ciocia Maryla (zdjęcie z ok. 1927 r. )
- zmarła na raka ok. pół roku po urodzeniu drugiego syna
- metryka zgonu [księga zgonów parafii Kraśnica]

- w kościele parafialnym w Kraśnicy znajduje się tablica epitafijna Marianny
---------------Bronisław Rudzki był w I Kadrowej Legionów i w Oddziale Beliny-Prażmowskiego
10 lutego 1925 r. komisja w składzie: przedstawiciel starostwa Jan Bielski, wójt gminy Bełchatów Ludwik Bryłka, wójt gminy Bełchatówek
Franciszek Marczak oraz inżynier Bronisław Rudzki, przystąpiła do wytyczenia granic miasta Bełchatów.
Książka pt.: Prace Drugiego Polskiego Kongresu Drogowego 1929 r.
SPIS RZECZY.
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