9a Paulina Nepomucena Jaxa-Bąkowska
ur. 22.01.1814 r. w Kunicach zm. 4.10.1891 r. w Kraśnicy [pochowana w grobowcu rodzinnym Bąkowskich w Kraśnicy]
córka Franciszka (9)
mąż Franciszek Ludwik Hertel (1816 – 1852), lek. chirurg (z Piotrkowa); ślub 17.04.1839 r.
dzieci: Eugeniusz Ignacy Maxym Eliasz Hertel (ur. 3.12.1844 r. w Kraśnicy), inne dzieci ↓
- metryka urodzenia (księga parafialna kościoła w Kraśnicy)

Kónice [Kunice]. No 22 Roku Tysiąc Osiemset Czternastego Dnia Dwudziestego Trzeciego Miesiąca Stycznia o godzinie czwartej po południu
przed nami proboszczem konickiem sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Kraśnickiej Powiatu Opoczyńskiego w Departamencie Radomskim stawił się Urodzony Franciszek Bąkowski lat czterdziesci liczący, possesor w Kunicach zamieszkały, i okazał nam Dziecię płci
zenskiey które urodziło się w Domu iego pod nomerem jedenastym w Dniu Dwudziestym Drugim miesiąca Stycznia Roku biezącego o godzinie
Drugiey po połnocy oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Rozalij z Snarskich lat Dwadziescia szesc liczącey iego małzonki i że życzeniem iego
iest nadadz mu Imiona Paulina Nepomucyna. Po uczynieniu powyzszego oświadczenia i okazaniu nam Dziecięcia w przytomnosci Jakoba Warcinskiego Gospodarza lat szescdziesiąt liczącego i Macieja Pełki Gospodarza lat szescdziesiąt szesc liczącego, włoscian w Konicach zamieszkałych.
Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym przez nas i Oyca podpisany został. –
(-) Ksiądz Ludwik Langey(?) proboszcz kunickij Urzędnik Cywilny
(-) Franciszek Bąkowski jako oswiadczaiący.
- 20.08.1828 r. była matką chrzestną Franciszka, syna Józefa Dąbrowskiego [kucharza we dworze w Kraśnicy] [księga urodzin parafii w Kraśnicy]
- 4.12.1829 r. była matką chrzestną Maryanny, córki Michała Skorupy [parobka z Kraśnicy] [księga urodzin parafii w Kraśnicy]
- 4.04.1830 r. była matką chrzestną (razem ze swym bratem Antonim) Wojciecha, syna Józefa Rogu[o]zińskiego [karczmarza we wsi Kraśnica]
- 24.06.1831 r. była matką chrzestną Maryanny, córki Błażeja Woyciechowskiego [gospodarza z Kraśnicy] [księga urodzin parafii w Kraśnicy]
- 9.03.1835 r. była matką chrzestną Emilii Józefy Pauliny, córki Ludwika Burtki [płóciennika z Kraśnicy] [księga urodzin parafii w Kraśnicy]
- metryka ślubu Pauliny Bąkowskiej (księga parafialna kościoła w Kraśnicy)

[świadek ślubu Andrzej Snarski lat 45, wójt gminy rządowej Radzice – młodszy brat Róży, matki Pauliny]
Radzice, wś i folw., pow. opoczyński, gm. i par. Drzewica [Sul] Obecnie dwie wsie: Radzice Duże i Radzice Małe, położone obok siebie

- 10.05.1841 r. w Kraśnicy Ludwik Hertel asystował przy chrzcie Władysława Bąkowskiego, syna Antoniego – swego szwagra

- po śmierci męża Paulina wpadła w alkoholizm
- metryka zgonu Pauliny z Bąkowskich Hertelowej (księga parafialna kościoła w Kraśnicy)

------------

- NN dziecko Pauliny wyemigrowało do Francji ? [Jan Jaxa-Bąkowski spotkał Hertla we Francji w końcu lat 40-tych]
Kurier Warszawski nr 209 z 9 Sierpnia 1852 r.:
Fanciszek Hertel, Lekarz nowo-praktykujący, zakończył wczoraj życie doczesne, pozostawiwszy Żonę słabowitą z dwojgiem dzieci.
Zaprasza się Kolegów, Przyjaciół i tych, którym do skonu z narażeniem własnego życia pomoc udzielał, na oddanie ostatniej posługi
zwłokom tego czcigodnego Męża, przy odprowadzeniu ich dziś o godz. 5-tej popołudniu, z domu Nr 1395 przy ulicy Marszałkowskiej,
na smętarz Ewangelicko-Augsburgski. [dr Hertel zmarł na cholerę; w 1852 r. panowała w Królestwie Polskim epidemia cholery]
- Hertel, burgrabia Świdnicy w I ćw. XV w. [Świdnica była we władaniu króla Czech, który obsadzał stanowiska rycerstwem czeskim]
- Krystian Hertel projektował gmach Akademii Rycerskiej w Legnicy, 1709 r.
- U zarania pierwszej dziesiątki lat XIX wieku Paulina de domo Jaxa Gryf-Bąkowska korzystając ze specjalnej dyspensy kościelnej wychodzi za
mąż za ewangelika z Kleszowa, lek. med., Niemca Hertla. Wspólnie gospodarzą w majątku ziemskim Kraśnica. W celu uczynienia bardziej efektownej gospodarki doktor Hertel sprowadza do pracy we dworze Niemców. Z posługi religijnej korzystali w parafii ewangelicko-augsburskiej
w pobliskim Tomaszowie Rawskim (dziś Mazowieckim) lub w Piotrkowie Trybunalskim. Taki stan był uciążliwy i niewygodny. Postanowili
chrzcić dzieci w miejscowym kościele. I tak powoli i systematycznie potomkowie ewangelików z Kleszewa przechodzili na łono Kościoła rzymskokatolickiego. To ułatwiało zawieranie związków małżeńskich, jak również pochówki na miejscowym cmentarzu. Do dworu w Kraśnicy trafiła
rodzina pisząca się Fider-Majerowicz. Pracowali we dworze i żyli tak jak miejscowa społeczność parafialna. Ż biegiem czasu rozpłynęli się wśród
kraśniczan zapominając o swoim pochodzeniu. Pozostało tylko nazwisko Fiderek w różnych odmianach i formach.
[patrz: Włodzimierz Koperkiewicz, http://opoczno.republika.pl - informacje bardzo mocno wątpliwe]
> nazwisko Hertel – chyba raczej z Czech (może z Moraw) niż z Niemiec (?) <
Kleszczów, wś i folw. pow. piotrkowski, gm. Kleszczów. Posiada kościół par. ewangelicki [Sul]
Kuców wś pow. piotrkowski, gm. Kleszczów [wieś kupiona przez Braci Czeskich, których doktryna ewoluowała w stronę kalwinizmu]
Bełchatów, mtko pow. piotrkowski (24 w. na zach. od Piotrkowa). Posiada kościół paraf. ewangelicki murowany (…) [Sul XV cz. 1 s. 99]

http://www.geneteka.genealodzy.pl/ :
rok ur. nr aktu

imię urodzonego

1839
1841
1847

Teodor Ludwik
Hertel Franciszek Ludwik
Leon Antoni Franciszek Hertel Franciszek
Leontyna Eleonora
Hertel Franciszek

49
15
14

nazwisko i imię ojca

imię i nazwisko matki

parafia

Paulina Bąkowska
Paulina Bąkowska
Paulina Bąkowska

Inowłódz
Inowłódz
Inowłódz

