10e Janina Bronisława Leonida Jaxa-Bąkowska
ur. 11.04.1847 r. w Kraśnicy zm. 27.07.1903 r. w Solcu
córka Antoniego (10) i Izabeli Rudzkiej
mąż Erazm Franciszek Rupniewski (ur. 26.11.1862 r. w folwarku Drzewickim), ślub 13.06.1888 w Żarnów (5.06.1907 r. poślubił pannę
Mariannę Skrzyczyk)
dzieci: bezpotomni
- metryka urodzenia [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]

17. Krasnica wieś Działo się we wsi Krasnicy dnia szesnastego Maja Tysiąc Osmset czterdziestego siodmego roku o godzinie
siodmej wieczorem Stawił się Wny Antoni Bąkowski posiadacz wsi Krasnicy#) w obecnosci Wo Stanisława Rudzkiego lat trzydziesci
trzy mającego w wsi Głuszyniec guberni warszawskiej zamieszkałego szwagra stawającego i Wo Jana Zielińskiego Rachmistrza powiatu opoczynskiego lat trzydziesci trzy mającego w miescie Opocznie zamieszkałego i okazał nam dziecię płci żenskiej urodzone w
Krasnicy dnia jedenastego kwietnia bieżącego roku o godzinie jedenastey przed południem z jego małżonki Jzabelli z Rudzkich lat
trzydziesci trzy mającey. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dziś odbytym nadano imiona Janina Bronisława - Leonida – a Rodzicami jego chrzestnymi byli: wyż wspomniany W Stanisław Rudzki z swą małżonką Ludwiką z Cybulskich Rudzką, a asystującym
także wyżey wspomniany W Jan Zieliński z swą małżonką Anną z Oczaczkich Zielińską – spoznienie spisania ninieyszego aktu wraz
z obrzędem chrztu swiętego według zawiadomienia oyca dziecięcia nastąpiło z powodu dzis dopiero stawienia się i przybycia
chrzestnych rodzicow. Akt ten stawającemu i swiadkom przeczytany wraz z niemi podpisany.
Xiądz Paweł Pionkowski Kras.
(–) Antoni Bąkowski oyciec
(–) Stanisław Rudzki
(–) Jan Zieliński
#

) dopisek na marginesie ks. Pionkowskiego: „lat czterdziesci mający”

- w dzieciństwie i młodości nazywana Brońcia
- uczyła się („doskonale”) na pensji p. Laury Brzezińskiej w Warszawie
- od 1863 r. przez wiele lat chorowała (jakaś choroba psychiczno-maniakalna ?); leczyła się m.in. w zakładzie St. Chomętowskiego
(Warszawa, ul. Twarda 6)
- w IV.1875 r. pisze o sobie: „Trzewiki już umiem robić nieźle, ale chciałam jeszcze jakiś czas praktykować, a głównie obeznać się
z administracyją, prowadzeniem zakładu szewckiego na większą skalę, co mnie jest nieodzownie potrzebne”. [Miała zamiar założyć
zakład szewski-sklep z butami; nie zrealizowany z powodu nawrotów choroby]
- w 1887 r. brat Aleksander kupił Brońci (za jej pieniądze z podziału majątku) 12-włókowy mająteczek Solec (między Dłużniewicami
a Straszową Wolą), do którego wyjechała po pogrzebie matki (w towarzystwie wieloletniego rządcy w Kraśnicy, Sanderskiego)

metryka ślubu [KM par. Żarnów]

- metryka zgonu [KM par. Żarnów]

- w 1913 r. figuruje jako członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego [Członkowie PTK w dn. 31.XII.1913 r. – czynni, zapisani na
liście Zarządu Głównego w Warszawie] – razem ze swym bratem Alfredem

