
72   Jan Kazimierz Jaxa-Bąkowski   
ur.   1841 r.   w  Ożarowie   zm.                     w  

syn   Ignacego (71) i Apolonii Łączkowskiej   

żona   (1) Karolina Wielowiejska, [ślub 1866]; (2) Aleksandra Sędzimir [ślub 1869, rozwód 1880]; (3) Maria Antonina Kręska   

dzieci:  bezdzietny  

 

- właściciel (po ojcu) dóbr Ożarów i Skomlin   

- 5.04.1863 r. w Skomlinie był ojcem chrzestnym Franciszka, syna Mikołaja Nakoniecznikowa, rządcy dobr Skomlin  

                                                                                                                                                                                              [AACz KM par. Skomlin] 

- 26.08.1864 r. we wsi Mokrsko  był asystentem w czasie chrztu Zofii Janiny Jadwigi Trepka, córki właścicieli Mokrska  

                                                                                                                                                                                     [LN Mokrsko, str. 212, akt 62] 

- 1866 r. KM par. Rudniki, nr aktu 1: ślub  Bąkowski Jan Kazimierz  z  Wielowiejska Karolina Maria  
- 14.02.1866 r. w Skomlinie był świadkiem na ślubie Seweryna Lenieckiego z Izabelą Franciszką Ksawera Bronikowską  

                                                                                                                                                                                              [AACz KM par. Skomlin] 

- 15.01.1867 r. Kazimierz Bąkowski była ojcem chrzestnym (wraz ze swą matką Apolonią) Kazimierza Mieczysława, syna Seweryna Leniec- 

   kiego, rządcy dóbr Skomlin                                                                                                                                              [AACz KM par. Skomlin]    

- dnia 29.03/10.04.1869 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie bierze (jako wdowiec po Karolinie Wielowiejskiej) ślub  

  z Aleksandrą Sędzimir  lat 17 i 11 m-cy.   
  Metryka nr 34 z 1869 r. – ślubu Jana Kazimierza Bąkowskiego (wdowca) z panną Aleksandrą Sędzimir 

[Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Św. Aleksandra w Warszawie, Księga zaślubionych z lat 1866-1871, wpis w jęz. ros.] 

                                                          Odbyło się w Warszawie w parafii św. Aleksandra dnia dwudziestego dziewiątego marca/dziesiątego  

                                                          kwietnia tysiąc osiemset szcześćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie ósmej wieczorem.  

34. Oznajmiamy, że w obecności Aleksandra Sędzimira [lat] pięćdziesiąt osiem, [zamieszkałego] w Warszawie w domu numer tysiąc pięćset osiem- 

       dziesiąt dwa L. i Konrada Bąkowskiego lat dwadzieścia dwa, mieszkającego w Komornikach – właścicieli ziemskich. Tego dnia zawarty został  

       związek małżeński między:  Janem Kazimierzem Bąkowskim, lat dwadzieścia osiem, wdowcem po Karolinie Wielowiejskiej, właścicielem  

       majątku ziemskiego, mieszkającym we własnym majątku Ożarowo w powiecie wieluńskim i urodzonym w tejże wsi Ożarowo, synem zmarłego  

       Ignacego obywatela i  mieszkającej we wsi Skomlin w powiecie wieluńskim jego żony Apolonii z Łączkowskich  =  i  Aleksandrą Antoniną  

       Sędzimir  panną, zamieszkałą z rodzicami w domu numer tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa L., urodzoną we wsi Ślubowo powiat pułtuski, córką  

       Aleksandra właściciela majątku ziemskiego i jego ślubnej żony Karoliny z Dembińskich; lat siedemnaście i jedenaście miesięcy. –  Ślub poprze- 

       dziły trzy zapowiedzi w kościele Ożarowskim w dniach 17, 24 i 31 stycznia, a także w tutejszym kościele w dniach 24 i 31 stycznia  i 7 lutego  

       obecnego roku.  Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy ślubnej.  –  Pozwolenia na zawarcie małżeństwa udzielił osobiście obecny przy  

       akcie ślubu ojciec panny młodej.  –  Ślubu udzielił ksiądz Antoni Szlenkiewicz, proboszcz parafii ożarowskiej, w asyście administratora tutejszej  

       parafii księdza Ksawerego Rogowskiego.  Akt ślubu został odczytany obecnym i podpisany.  

                                      (-) Jan Kazimierz Bąkowski                                              (-) Konrad Bąkowski  

                                      (-) Aleksandra Sędzimir   

                                      (-) Aleksander Sędzimir  ojciec  

                                      (-) za Administratora ksiądz Ksawery Rogowski  

                   podpis Jana Kazimierza Jaxa-Bąkowskiego na metryce ślubu  

- 24.10.1870 r. w Ożarowie zgłosił (wraz z bratem Konradem) zgon Jana Janusza Kokowskiego, syna Stanisława, i podpisał akt zgonu  

                                                                                                                                                                                     [AACz KM par. Ożarów] 

- Aleksandra Bąkowska z Ożarowa była 18.11.1870 r. we wsi Mokrsko matką chrzestną Wandy Trepka, córki właścicieli Mokrska  

                                                                                                                                                                                     [LN Mokrsko, str. 424, akt 83]  

- 13.12.1870 r. w Komornikach Kazimierz Bąkowski był ojcem chrzestnym Ignacego Kaliksta Bogumiła, syna swego brata Konrada  

- w 1881 r. maj. Ożarów został sprzedany. Kupił Wiktor Maręż i w następnym roku sprzedał Niemcowi Kuniberdowi Meske.   
- 5.07.1884 r. w Komornikach Kazimierz Bąkowski wraz z bratanicą Reginą Bąkowską byli rodzicami chrzestnymi Wincentego Aleksego Michała,  

   syna Jana i Jadwigi z Wawrzynkowskich Chawrysiów                                                                                               [AACz KM par. Komorniki]  

- w [lipcu?] 1884 r. Jan Kazimierz Bąkowski  jako właściciel dóbr Mokrsko mianowany został przez komitet Towarzystwa Kredyto- 

   wego Ziemskiego delegatem taksowym w Gubernii Kaliskiej, z kadencją do 19.12.1886 r.  
------------------  

- Aleksandra Sędzimir h. Ostoja, córka Aleksandra Telesfora i Karoliny z Dembińskich;  ur. 29.04.1851 r. w: Ślubowo, zm. 26.05.1926 r.  

  w: Gołotczyzna; ślub 29.03.1869 r. W 1880 r. kupiła majątek ziemski w Gołotczyźnie. W 1909 r. właścicielka Gołotczyzny założyła we wsi  

  szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich, a 3 lata  później szkołę rolniczą dla chłopców (szkoła istnieje do dziś).   

     podpis Aleksandry Sędzimir (z 1869 r.)   

                                                     

                Aleksandra Sędzimir                               Dworek Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie                       Aleksandra Jaxa-Bąkowska 



- W niewielkiej odległości od "Krzewni" znajduje się Dworek dziedziczki dóbr w Gołotczyźnie, hrabianki Aleksandry Bąkowskiej, która w 1909 r.  

  założyła tu szkołę dla dziewcząt wiejskich, w którym jest urządzona stała ekspozycja"Szlachta mazowiecka w malarstwie i wnętrzach"- wystawa  

  wnętrz mieszkalnych i galeria portretu, na którą składają się stałe ekspozycje: "Mazowieckie dwory i zaścianki", "Portret szlachecki", "Malarstwo  

  Adama Kazimierza Feliksa Ciemniewskiego 1866-1915", "Malarstwo Jana Chryzostoma Ciemniewskiego 1908-1970", "Malarstwo i biżuteria  

  Olgierda Vetesco 1913-1983". Muzeum położone jest na terenie zabytkowego parku, w którym odbywają się dwie duże imprezy plenerowe:  

  „Kwiaty ogrodów" - majowa impreza pokazująca piękno Gołotczyzny i „Zajazd szlachecki” – wrześniowa impreza, która oprócz tradycji, strojów  

  i zabaw szlachecki ukazuje również piękną Polską jesień w Gołotczyźnie. 

  Aleksandra Sędzimir-Bąkowska - wybitna działaczka społeczna i oświatowa, muza natchnień twórczych Aleksandra Świętochowskiego i wielu  

  jego działań praktycznych. Była kobietą zamożną i wykształconą, a przy tym niezwykle piękną; z własnej woli zrezygnowała z kariery naukowej,  

  dostatniego i wygodnego życia, żyła i pracowała do końca swoich dni dla idei braterstwa i solidaryzmu społecznego.  

Po mężu odziedziczyła tylko nazwisko. Wkrótce wyjechała do Warszawy. Ideowo związała się z czasopismem Głos. W Warszawie poznała 

Aleksandra Świętochowskiego i odtąd połączyli się na długie lata. W Warszawie dokonała przekładu dzieła antropologa i socjologa Morgana 

Społeczeństwo pierwotne i książki Taylora Antropologia. W 1889 roku opublikowała w czasopiśmie ludoznawczym Wisła artykuł pt. O metodzie 

badań i rozwoju instytucji w zastosowaniu do praw małżeństwa i pochodzenia. Ten rodzaj pracy Bąkowskiej dowodzi jak rozległe były jej 

zainteresowania i jak była ona zdolna. Będąc w Warszawie zakupiła majątek Gołotczyznę i z góry założyła przeznaczenie jego na cele społeczne. 

Jak się później okazało powstała tu szkoła rolnicza dla dziewcząt, potem dla chłopców.  Aleksander Świetochowski od 1912 r. aż do śmierci 

mieszkał w Gołotczyźnie, gdzie związał się wspólną ideą i głębszym uczuciem osobistym z Aleksandrą Bąkowską. 

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

- hr. Kręski  h. Kręski (odm. h. Nadelwicz) z Grębanina [Grębanin wś i dobra pow. ostrzeszowski, gm. Grębanin; wł. hr. Marii Kręskiej [Sul]].  

Alojza Maria Antonina Kręska h. Nadelwicz (c. Edwarda Napoleona), ur. 8.01.1864 Wrocław; zm. 21.01.1957 Wieluń  

> Edward Napoleon Kręski (s. Floriana Stanisława i Antoniny Karśnickiej) ur. 21.07.1806 Węglewice, zm.27.07.1879 dz. d. Masłowice, sędzia po- 

   koju okręgu wieluńskiego, członek deputacji szla checkiej p. wieluńskiego, dz. d. łaskich od 1852;  +(1) Urszula Apolonia Łazarowicz (ok. 1811-  

  1843; +(2) Antonina Kręska (ur. ok.1823, zm. 6.08.1851 na suchoty), bpt., [ślub 15.02.1846]; +(3) Alojza Uherek [ślub 31.01.1852 Masłowice]    

> Florian Stanisław Józef hr. Kręski (s. Joachima i Justyny Magnuskiej), ur. 12.05.1771 Grębanin, zm. 26.11.1838 Ruda k. Masłowic; + Antonina  

   Karśnicka    

> Alojza Maria Kręska urodziła się 8 stycznia 1864 r., była żoną Kazimierza Bąkowskiego, a po jego śmierci wychodzi za mąż za Stanisława  

   Jakowickiego, który wywodził się z Jakowic na Wołyniu. Stanisław Jakowicki od 1896 roku był właścicielem dóbr Mokrsko Szlacheckie. 

   Sama Alojza spokrewniona była z Włodzimierzem Kręskim poprzednim właścicielem Mokrska.  
 

 

 

 


