7a2 Jan Jaxa-Bąkowski
ur. 5.12.1851 r. w Czermnie, zm. 4.11.1889 r. w Wierzbniku
syn Józefa (7a1)
żona Julianna Marianna Kostkowska h. Dołęga (c. Jana Józefa i Konstancji Wardeckiej) ur. 29.06.1858 r. Bałtów, zm. 1918 r. Baranowicze
[na „hiszpankę”]; ślub 1.02.1880 Wierzbnik
dzieci Stefan Daniel (7a3), Wacław Eustachy (7a4), Zofia Anna ↓, Eugenia Maria ↓
- metryka chrztu [14.12.1851] i urodzenia 5.12.1851 r.

[KM par. Czermno]
Czermno, wś pow. konecki, gm. i par. Czermno. Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja [Sul]
Wierzbnik, osada miejska, pow. iłżecki, gm. i par. Wierzbnik. Kościół z 1688 r. [Sul]

- był zarządcą (ekonomem) w Wieloborowicach, a potem w Chybicach. Któregoś razu przeziębił się na polowaniu, rozwinęło się
zapalenie płuc i niestety umarł. Miał tylko 38 lat. Żona Julia została z czwórką małych dzieci.
[ze wspomnień rodzinnych]
- metryka ślubu 1.02.1880 r.

[KM par. Wierzbnik]

Działo się w Wierzbniku 20 stycznia/1 lutego 1880 roku o szóstej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Raczyńskiego lat 28
i Juliana Sarny lat 30, mieszkańców Wierzbnika, zawarto religijny ślub między Janem Bąkowskim, kawalerem, synem Józefa i Tekli z Kasprowiczów małżonków Bąkowskich, urodzonym w Czermnie i mieszkającym w Parszowie, lat 29, a Julianną Kostkowską, panną, córką Jana i Konstancji z domu Wardeckiej małżonków Kostkowskich, urodzonej w Bałtowie, mieszkającej w Wierzbniku z matką, lat 22. Ślub ten poprzedziły trzy
zapowiedzi ogłoszone w Wierzbnickim i Wąchockim Kościołach: 30 grudnia/11 stycznia, 6/18 stycznia i 13/26 stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy
oświadczyli, że nie zawarto między nimi umowy przedślubnej. Pozwolenie matki panny młodej nastąpiło ustnie. Religijny obrządek odprawiony
został przez Księdza Irzyłowskiego. Akt ten świadkom niepiśmiennym i nowożeńcom został przeczytany. Przez nas i nowożeńców został podpisany.
- metryka zgonu 4.11.1889 r.

[KM par. Wierzbnik] .

Działo się w Wierzbniku 25 października/6 listopada 1889 roku o godzinie dziewiątej rano. Zgłosił się Andrzej Raczyński lat 45 i Józef Luciński
lat 30, obaj mieszkańcy Wierzbnika i oświadczyli, że 23 października/4 listopada bieżącego roku o piątej po południu zmarł w Wierzbniku Jan
Bąkowski lat 37 syn Józefa i Tekli z Kasprowiczów małżonków Bąkowskich zostawiając po sobie owdowiałą zonę Julię z Kostkowskich i czworo
dzieci. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Jana Bakowskiego - Akt ten świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez Nas podpisany
Ks. Kołda (?)

Zofia Anna Jaxa-Bąkowska
ur. 1885 r. w Gołoszycach zm.
w
córka Jana (7a2)
mąż Antoni Markiewicz; ślub 24.04.1905 r.; rozwód
bezdzietni
- metryka ślubu 24.04.1905 r. [KM par. Wierzbnik]

Działo się w Wierzbniku 11/24 kwietnia 1905 roku o dziewiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Grzegorza Wierzbickiego lat 30
organisty kościoła parafialnego i Pawła Malinowskiego lat 40, obu mieszkańców Wierzbnika, zawarto związek religijny między Antonim
Markiewiczem, kawalerem lat 24, synem Jana i Zofii z Pawlikowskich małżonków Markiewiczów, urodzonym i mieszkającym w Częstocicach
opatowskiego powiatu, a Zofią Anną Bąkowską, panną lat 20, córką zmarłego Jana i żyjącej Julii z Kostkowskich, małżonków Bąkowskich,
urodzoną w Gołoszycach, a mieszkającą w Częstocicach przy matce. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Szewińskim kościele
parafialnym 30 stycznia/20 lutego, 6/19 i 13/26 lutego bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedślubna miedzy nimi nie była
zawarta. Pozwolenie matki panny młodej nastąpiło ustnie. W sprawie zawarcia w niewłaściwym terminie związku małżeńskiego nastąpiło
rozstrzygnięcie Sandomierskiego Episkopatu z 14 kwietnia tego roku nowego stylu pod Numerem 61. Religijnego obrządku dokonał Ksiądz Kołda
z Wierzbnickiego Kościoła parafialnego, administrator tejże parafii, za zgodą administratora parafii Szewno Księdza Banaszkiewicza. Akt ten został
nowożeńcom i świadkom przeczytany; przez Księdza, nowożeńców i świadków podpisany.

-

Zofia z Bąkowskich Markiewiczowa (ok. 1915 r.)

Eugenia Maria Jaxa-Bąkowska
ur. 14.07.1887 r. w Chybicach, zm. 1918 r. w Baranowiczch [na tyfus]
córka Jana (7a2)
mąż Władysław Wodzinowski (naczelnik stacji); ślub 28.09.1912.r
dzieci Witold Zenon (ur. 1913) +Maria Henryka Dembowska, ślub 1.09.1935; Barbara, Bogdan (zm. 1979),
- metryka ślubu 28.09.1912 r. [KM par. Wąchock]

Działo się w Wąchocku 16/28 września 1912 r. o godzinie dziewiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Wacława Bąkowskiego lat 30
i Mariana Kugińskiego lat 45, zawarty został religijny związek między Władysławem Wodzinowskim, kawalerem lat 23, urodzonym w Nietulisku
parafia Kunów, synem Jana i Deweryny z Kuczyńskich i Eugenią Marią Bąkowską, panną lat 25, urodzoną w Chybicach, mieszkającą w Starachowicach, córką Jana i Julii z Kostkowskich. Akt ten został przeczytany i podpisany ...

Eugenia Maria z Bąkowskich Wodzinowska
z synem Witoldem (ok. 1915 r.)
- Witold, syn Eugenii, tak opisuje śmierć swej Matki:

Eugenia z Bąkowskich Wodzinowska (stoi)
z matką Julianną [ok. 1915 r.]

Bogdan Wodzinowski (ok. 1955 r.)

[Witold Wodzinowski, Ścieżkami Dzieciństwa, Warszawa 1939, wyd. J. Kubickiego]

„(...) Dotarli już do granic utęsknionych, krok jeszcze jeden, a znajdą się w swoich stronach, odpoczną spokojnie na własnych śmieciach. Wtem tuż, tuż przed progiem domu – ona... matka..., która tyle wytrzymała, tyli świat drogi wiozła swój drobiazg, niezmordowana, bohaterska, jak najwaleczniejszy żołnierz – padła na kwarantannie w Baranowiczach na zawsze, bezpowrotnie. (...) Bogusiu,
mamusia umarła – wyszeptał, pochylając się nad dzieckiem ojciec. Mały zaś, nie rozumiejąc, ni bólu, ni słów zapłakanego ojca,
bawił się spokojnie nagimi nóżkami, raz po raz wyrzucając je ku górze, to znów pchając razem z piąstkami do buzi, gaworząc przy
tym do siebie i w przestrzeń. Wziął ojciec za rękę małego Antka i młodszą od niego Basię i poszedł pochować matkę.
– Nie dojechałaś, nie dojechałaś, Gieno – myślał pan Władysław. (...)”
Chybice, wś pow. iłżecki, gm. i par. Chybice. Kościół murowany kamienny z 1363 r. [Sul]; obecnie: pow. starachowicki, gm. Pawłów.

