71b Józefa Wiktoria Jaxa-Bąkowska
ur. 14.11.1838 r. w Ożarowie zm. 20.11.1903 r. w
córka Ignacego (71)
mąż (1) Pelagiusz Cielecki h. Zaremba (ślub 22.01.1858); (2) Emilian Jan Kazimierz Saryusz-Tarnowski h. Jelita (ślub 18.06.1881)
dzieci: Maria a1 (ur. ok. 1860); Józefa Maria a2 (1879-1945), Stanisław b2 (1879-1937), Maria Celina c2 (ok. 1880-1935)

metryka chrztu-urodzenia [AACz KM par. Ożarów]

metryka ślubu z Pelagiuszem Cieleckim [AACz KM par. Skomlin]

- Józefa z Bąkowskich „I sze woto Cielecka / 2 gie woto Tarnowska / wzorowa żona matka przybrana i obywatelka” - cyt. z epitafium
na ścianie kaplicy cmentarnej w Lututowie

Pelagiusz Cielecki h. Zaremba (ur. 29.05.1829, zm. 25.07.1877) s. Józefa Wincentego Pawła (zm. 1844, porucznik WP) i Pelagii
Wstowskiej; dziedzic dóbr Świątkowice; naczelnik cywilny powiatu wieluńskiego w powstaniu styczniowym; „najlepszy polak,
prawy obywatel / wzorowy mąż” – cyt. z epitafium na ścianie kaplicy cmentarnej w Lututowie
Świątkowice, wś, kol. i folw., pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Lututów. [Sul]

- metryka ślubu z Emilianem Janem Kazimierzem Saryusz-Tarnowskim [KM par. Lututów]

Uników, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Lututów [Sul] - majątek Alberta Leona Tarnowskiego

Emilian Jan Kazimierz Saryusz-Tarnowski (1850-1904), s. Alberta Leona i Kamili Węgierskiej; 1v. Klotylda Marianna
Taczanowska (1846-1879); syn Stanisław (1879-1937)

- Gazeta Kaliska z 1903 r. nr 323:
Ś. p. Józefa z Bąkowskich 1-o voto Cielecka 2-o voto Tarnowska opatrzona św. Sakramentami, po krótkich a ciężkich cierpieniach,
zakończyła życie w Świątkowicach, w dniu 20-ym b. m., przeżywszy lat 65. Eksportacja zwłok z Świątkowic do kościoła parafjalnego w Lututowie odbędzie się w poniedziałek, t. j. 23-go listopada, o godz. 3-ej po połud.: nazajutrz zaś, t. j. we wtorek, o godzinie
11 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok do grobu, O smutnym tym obrzędzie zawiadamiają w ciężkim smutku
pogrążeni mąż i dzieci.
----------------

- Gazeta Kaliska z XII.1904 r. nr 355:
Ś. p. Emiljan Tarnowski, obywatel ziemski, właściciel Świątkowic z przyległościami, po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, zmarł
dnoa 22 b. m. w Słowikowie. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się w Unikowie, pow. sieradzkiego, we wtorek 27 b. m.,
o godzinie 10 rano. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskane Dzieci i siostra.

