Ad141 Aleksander Wincenty Jaxa-Bąkowski
ur. 5.04.1796 r. w Skąpa zm. ok. 1860 r. w Częstochowie
syn Bonawentury (Ad14)
żona Teofila Ordęga (Szczawiński 1840 II a. 515), zm. ok. 1860 r. w Niemysłowie
dzieci Daniel Bronisław ↓, Józef ↓, Włodzimiera ↓, Kornelia ↓
- Akt chrztu Aleksandra Wincentego Bąkowskiego [KM par. Sulmierzyce]

Skąpa. M. [metrykalia?, masculinus = męski, mężczyzna?]
Roku 1796 dnia 7 kwietnia ja, Fabian Chrzanowski, gwardian radomszczański, w porozumieniu z ? D.C.P. w Sulmierzycach,
ochrzciłem dwoma imionami Aleksander i Wincenty Ferreriusz [syna] Wielmożnych Państwa Bonawentury i Magdaleny z Rychłowskich Bąkowskich, cześnikostwa halickich. Rodzice chrzestni: Maciej dobroczyńca Sulmierzycki i Magdalena Mielczarska(?)
dobrodziejka tegoż kościoła, prawowitych małżonków.
[interpretacja: Franciszek (ochrzczony 7.04.) urodził się 5.04. – „przyniósł sobie” imię Wincentego Ferreriusza.
Vicencium Fererium – św. Wincenty Ferreriusz (1360 – 1419), hiszpański dominikanin, “anioł Apokalipsy”, kanonizowany
3.06.1458 r. przez Kaliksta III; wspomnienie 5 kwietnia]
[Chosptitalis: Ks. prof. Wiśniewski („Hosianum” Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie) w źródłach natknął się na podobny łaciński
wyraz różnie pisany (hospitalitas, chostpitalitas i podobnie) uważa, że były dwie kategorie takich osób. Generalnie chodzi o dobroczyńców świątyń wspierających
materialnie i duchowo, niekoniecznie patronatów]. – dobroczyńca kościoła w Sulmierzycach]

===================
Nieślubne córki Aleksandra Wincentego Bąkowskiego i Teodozji Izdebskiej

[AACz KM par. Kłomnice]

Dnia 8 marca 1819 r. o godz. drugiej po południu przed nami księdzem Julianem Waśniewskim proboszczem kłomnickim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Kłomnickiej Powiatu Wieluńskiego w Województwie Kaliskim stawiła się Teodozya Izdebska
licząca lat dwadzieścia cztery służąca w Strzelcach przez lat cztery, a teraz na połóg przybyła do Pustkowia Kłomnickiego to
iest u Jana Jamroza i okazała nam dzieci dwoie płci żenskich, które się urodziły w domu Jana Jamroza pod numerem dwudziestym
pierwszym na dniu czwartym miesiąca i roku bieżącego, oświadczaiąć iż są spłodzone zniey z Wincentem Bąkowskim zostaiącem
przy rodzicach we wsi Strzelcach i że życzeniem jey iest nadać im imiona starszej Józefa a młodszej imię Gertruda po uczenieniu
powyższego oświadczenia wskazania dziecięcia w przytomności oboyga Jana Jamroza liczącego lat piędziesiąt cztery i Macieia
Jamroza liczącego lat trzydzieści cztery obydwoch gospodarzy osiadłych we wsi Kłomnicach po czym Akt ninieyszy po przeczytaniu
onegoż podpisanem został Xsiądz Julian Waśniewski świadkowie pisać nieumieią

> Teodozja Izdebska ur. 1795 [??zm. 1.09.1852 Mokra; mąż Adam Kopczewski – Minak]
> Strzelce – Strzelce Wielkie, maj. Bonawentury Bąkowskiego
> Wincenty Bąkowski – Aleksander Wincenty Bąkowski, syn Bonawentury
Kłomnice, wś, folw., os. prob., pow. noworadomski, gm. Kruszyna, par. Kłomnice [Sul] – ok. 40 km na płd od Strzelce Wielkie

> Józefa Bąkowska(?) ur. 4.03.1819 r. w Pustkowiu Kłomnickim (os. ok. 2 km od Kłomnic)
> Gertruda Bąkowska(?) ur. 4.03.1819 r. w Pustkowiu Kłomnickim

===================
- 21.07.1819 r w Skąpa Wincenty Bąkowski asystował przy chrzcie Józefy, córki Marianny Siewierskiej i nieznanego ojca
[AACz KM par. Sulmierzyce]
> [6.08.1816 Marceli Ordęga w Kozubach Nowych ma obligację u Józefa Magnuskiego, dz. d. Dziadkowice]

- właściciel wsi Kozuby (wiano żony);
Kozuby, wś i folw., pow. Łask, gm. Wężykowa Wola, par. Sędziejowice [Sul] - obecnie: Nowe Kozuby, Stare Kozuby

- rok 1840, poz. 515: testament: Teofila z Ordęgów Bąkowska dz.d. Kozuby
[APŁódź o. Sieradz, akta notariusza Kajetana Szczawińskiego]
- 5.06.1841 r. w Podwodach Wincenty Bąkowski był świadkiem na ślubie swojej siostry Józefy z Walerianem Masłowskim
[KM par. Dobryszyce]

Daniel Bronisław Jaxa-Bąkowski
ur. VII. 1832 r. w Strzelcach zm. 29.01.1833 r. w Strzelcach

29.01.1833 r. w Strzelcach zmarł Daniel Bronisław Bąkowski w wieku 6 miesięcy, syn Ur. Wincentego i Zofii z Ordęgów Bąkowskich

Józef Jaxa-Bąkowski
ur.
w
syn Wincentego (Ad141)
żona
dzieci

zm.

w

- dziedzic dóbr Kozuby
- mieszkał w Niemysłowie

Włodzimiera Jaxa-Bąkowska
ur.
w
córka Wincentego (Ad141)
mąż
dzieci

zm.

w

Kornelia Jaxa-Bąkowska
ur. ok. 1844 r. w Kozubach zm.
w
córka Wincentego (Ad141)
mąż Honoriusz Jarosław Czajczyński; ślub 18.10.1870 w Niemysłowie
dzieci
Kornelia Bąkowska, + Honoriusz Jarosław Czajczyński, ślub 18.10.1870 w Niemysłowie [skan, jęz. ros.] :
Honoriusz Jarosław Czajczyński, syn Teofila i Małgorzaty Kotnowskiej (dzierżawców wsi Letkówka w gub. kamieniecko-podolskiej), kawaler,
cukrownik, ur. 01.1849 w Radoszewicach par. Osyaków, zamieszkały w Niemysłowie
Kornelia Bąkowska, córka Wincentego (zmarłego w Częstochowie) i Teofili Ordęga (zmarłej w Niemysłowie) małż. Bąkowskich, panna lat 26,
urodz. w Kozubach par. Sędziejowice, mieszkająca u brata w Niemysłowie. Ksiądz Leopold Gajewski, proboszcz niemysłowski
Świadkowie: Feliks Kurnatowski, Ignacy Koźmiński. Ksiądz Leopold Gajewski
Letkówka, wś pow. bracławski, gm. Sawińce, par. Obodówka. w końcu XIX w. własność Trościanieckiej spółki cukrownianej [Sul]
Radoszewice, wś i folw. pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Osyaków

