6a Jan Ignacy Jaxa-Bąkowski
ur. ok. 1775 r. w Sokolej Górze zm.
w
syn Jana Felicjana (6) i Anny
żona Marya Marcjanna Bartochowska (9.01.1787-1810) c. Wojciecha; rozwód(?) – 2. mąż Bogumił T. Wierzchlejski
dzieci: Ignacy Bogumił Kalikst (71)
- właściciel dóbr Skomlin i Ożarów (wiano żony)
- 26.01.1809 r. Marcjanna Bąkowska była matką chrzestną Marianny Marcjanny, córki Franciszka Ciężkiego

[AACz KM par. Skomlin]

● Jan Bąkowski, podprefekt ostrzeszowski; w l. 1807-1808 starosta ostrzeszowski

Około 1740 r. Ożarów kupił Władysław Bartochowski herbu Rola i z tym to właścicielem należy wiązać budowę zachowanego dworu. Starszy
poprzedni dwór był w katastrofalnym stanie, o czym można sądzić na podstawie opisu z 1669 roku. Budowa nowego dworu była więc koniecznością. To, iż Władysław Bartochowski, skarbnik sieradzki (1734), łowczy (1735), kasztelan wieluński (1760), wybudował dwór, dokumentuje
zachowane rzeźbienie na belce stropu jadalni, które głosi datę budowy dworu – 1757 oraz litery L.R. – pierwsza odpowiadająca imieniu Władysława
(łac. Ladislaus), druga – nazwie herbu Rola. Syn Władysława Bartochowskiego, Wojciech, był chlubnym następcą ojca, jego udany związek z Anną
z Walewskich pozwolił na wykupienie przylegających dóbr w Skomlinie i Toplinie. Dobra w Ożarowie są we władaniu rodziny Bartochowskich do
1832 r., kiedy to po śmierci Anny z Walewskich Bartochowskiej w 1821 roku dwór przeszedł w posiadanie Kazimierza i Stanisława Bartochowskiego, a następnie w ręce Ignacego Bąkowskiego, siostrzeńca Bartochowskich, który przekazał go synowi Janowi Kazimierzowi Bąkowskiemu.
W 1881 roku Ożarów kupił Wiktor Maręż, który już w następnym roku odsprzedał go Niemcowi Kuniberdowi Meske.
-------------------------

Władysław Bartochowski h. Rola, skarbnik sieradzki (1734), łowczy sieradzki (1735), kasztelan wieluński (1760-1780); + Teresa Mączyńska,
Dzieci: Marianna, łowczanka sieradzka
Rozalia, łowczanka sieradzka; + Antoni Psarski, podstoli ostrzeszowski
Wojciech Bartochowski h. Rola, ur. 26.03.1746, łowczy wieluński (1772-1777), podstoli wieluński (1777-1780), podczaszy wieluński
(1780-1793); + Anna Walewska; [członek. kom. porządk. (w powstaniu kościuszkowskim w pow. wieluńskim w woj. sieradzkim)
aresztowany i „jeńcem dostarczony do Nissy” – razem z Bonawenturą Bąkowskim, synem Stanisława (8)]
Dzieci: Antoni Jan Nepomucen Teofil Jan Ewangelista Tomasz ur. 28.12.1780
Jan Nepomucen Tadeusz Teofil Bonifacy ur.1785
Maria Marcjanna Barbara Katarzyna Agata ur. 9.01.1787; + Jan Jaksa-Bąkowski h. Gryf
January Bogumił Eustachy Mateusz Józef ur. 1788
Symplicjusz Kazimierz Fortunat Józef Tadeusz ur. 2.03.1790
Marianna Agnieszka Józefa Antonina ur. 18.01.1793
- metryka urodzenia Marii Marcjanny Barbary Katarzyny Agaty Bartochowskiej [z ksiąg metrykalnych parafii w Skomlinie]

- zmarła dnia 24 III 1810 r. w Przedmościu [W 1726 r. Przedmość należy do Hieronima Wierusza Niemojewskiego, sędziego wieluńskiego; w 1792 r. do
Wojciecha Bartochowskiego, podczaszego wieluńskiego. Własnością prywatną Przedmość był także w wieku XIX. Parafią dla Przedmościa z dawien dawna był
Ożarów (stanowiący część dekanatu wieluńskiego, przed 1818 zwanego rudzkim, przynależnego do archidiakonatu wieluńskiego), odległy o 9 km. Są tu też dwa
młyny: jeden na rzece Prosna, drugi ku wsi Wróblewo i Komorniki.]
---------------------

Bogumił Wierzchlejski s. Józefa i Julianny Chmielewskiej; dziedzic wsi Mierzyce. [28.04.1828 Alojzy Wierzchlejski Bogumiłowi W. bratu sumę
ceduje]

