13 Ludwik Bartłomiej Dominik Jaxa-Bąkowski
ur. 26.08.1832 r. w Kraśnicy zm. 24.10.1905 r. w Konstancinie
syn Antoniego (10)
żona Józefa Faustyna Urszula Cybulska h. Prawdzic (ur. 15.02.1861 Wrocław – zm. 24.02.1933 Milanówek); ślub w 1895 r. (we Lwowie)
dzieci: Wojciech (14), Ludwik (15)
- metryka urodzenia [z księgi urodzin parafii w Kraśnicy]

No 46. Wies Krasnica. Działo się w wsi Krasnicy dnia szóstego wrzesnia Tysiąc osmset trzydziestego drugiego roku o godzinie osmej wieczor,
Stawił się Wielmozny Antoni Bąkowski possesor wsi Krasnicy tu zamieszkały, lat dwadziescia cztery maiący, wobecnosci Jasnie Wielmoznego
Bartłomieja Rudzkiego Dziedzica Dobr Kozenina tam zamieszkałego, lat siedemdziesiąt dwa maiącego tudzież Wielmożnego Xiędza Jana Dulnickiego Proboszcza Parafij Sławna tamze zamieszkałego lat czterdziesci liczącego, i okazał nam dziecię płci mężkiey urodzone tu wsi Krasnicy
dnia dwudziestego szostego Sierpnia roku bieżącego o godzinie szostey po Południu z Jego małżonki Jzabelli z Rudzkich lat dziewiętnaście
maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadame zostały imiona Ludwik Bartłomiej Dominik. A rodzicami jego
Chrzestemi byli wyżey wspomniany Jasnie Wielmozny Bartłomiey Rudzki z Rożą z Snarskich Bąkowską, druga Para Wielmożny Xiądz Jan Dulnicki,
z Jasnie Wielmożną Józefą Bogusławską, trzecia Para, Wielmożny Ignacy Bogusławski, z Wielmożną Pauliną Bąkowską. Akt ten stawaiącemu
i swiadkom przeczytany przez Oyca wraz z swiadkami podpisany został.
(–) Xiądz Woyciech Kochanowski Pleban Parafii Krasnicki mp
(–) Antoni Bąkowski Oyciec (–) Bartłomiey Prawdzic Rudzki
(–) Xiądz Kanty Dulnicki Proboszcz Sławinski swiadek mp

- ukończył Gimnazjum w Piotrkowie – matura w 1850 r.
- 29.08.1850 r. pismem Zarządu Głównego Inspektora Służby Zdrowia w Warszawie „... przyjęty został na koszt Rządu do Uniwersytetu Charkowskiego dla kształcenia się w zawodzie lekarskim.” patrz: Pismo Wyjechał 1.09.1850 z Kraśnicy do Charkowa
- 6.07.1851 r. w Kraśnicy została ochrzczona Maryanna, córka Konstantego Marczyńskiego i Balbiny z Dłuskich. Rodzicami chrzestnymi byli:
Ludwik, Aniela, Henryk i Maryanna Bąkowscy

[księga urodzin parafii w Kraśnicy]

- po 1. roku studiów zrezygnował ze stypendium rządowego, przechodząc na wyłączne utrzymanie ojca Antoniego
- studia ukończył w 1856 r. jako lekarz-chirurg
- po studiach praktykował przez wiele lat jako lekarz w mieście Sumy
- w pocz. 1891 r. przenosi się do Warszawy; mieszka na ul. Złotej 8 m. 4
- w 1892 r. posiadał 1 udział wartości 10.000 rs w spółce „Fabryka Cukru w Opolu Lubelskim”
- od 1893 r. należał do Kassy Wsparcia Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot Biednych po Lekarzach Pozostałych, w Warszawie;
zadeklarował i płacił składkę kwartalną 2 Rs. oraz wpłacił jednorazowo 100 Rs. na powiększenie funduszu żelaznego
- 20.06.1893 r. w Kraśnicy Ludwik Bąkowski był ojcem chrzestnym Maryanny Filipiny, swojej bratanicy [KM par. Kraśnica]
- Dziennik Poznański z 1895 r.:

Pozn. 18/X. We Lwowie panna Józ. Szczęsna Cybulska, literatka & lek. i właśc. dóbr w Kr. P. dr. Bąkowski (nr 241) [ślub]
- po ślubie mieszkał z żoną w Warszawie na ul. Wilczej 35 m. 5

Ludwik Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1895 r.)

Józefa „Szczęsna” Cybulska (ok. 1885 r.)

- w końcu grudnia 1897 r. złożył (wraz z żoną) datek 1 rs. na kolonie letnie dla dzieci [Kurjer Warszawski nr 360 z 31.12.1897]
- w 1903 r. był majętnym człowiekiem (ponad 215 tys. rb.), co pozwoliło pp. Bąkowskim kupić willę „Gryf” w Konstancinie

- metryka zgonu Ludwika Bartłomieja Dominika Jaksa Gryf Bąkowskiego (24.10.1905 r.) [KM par. Słomczyn]

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

- Józefa Cybulska c. Wojciecha Cybulskiego [powstańca 1831 r., prof. Uniw. Wrocł.] i Józefy Machczyńskiej; poetka i pisarka,
w 1896 r. została kierownikiem literackim pisma „Bluszcz”
- „Przelotne chmury, poezye prozą”, Lwów, H. Altenberg, nakł. i druk. Dziennika Polskiego, 1892, str. 176, kor.[on] 2.40
(pod pseud. Szczęsna)
- „Głos z Polski do króla włoskiego Humberta”, B.m. i r.w. [Lwów 1892], (wyd. jako Szczęsna)
- „Poezye”, Lwów, H. Altenberg, druk. Instytutu Stauropig., 1894 (pod pseud. Szczęsna)
- Bluszcz (Warsz.); Bławatek (Lw.); Gazeta Narodowa (Lw.); Kurier Lwowski; Mickiewicz Ad. (Złote myśli);
Myśl (Krak.); Prawda (Książka Zbior. 1899); Przedświt (Lw.); Słowacki Jul. (Złote myśli, 1884); Dla Szląska (1895);
Tydzień (Lw.) [Bibliografia XIX w., wyd. II, tom II]
- Na początku XX wieku nabyła wraz z mężem konstanciński pensjonat „Gryf”.
[Willa o nazwie „Gryf” została wzniesiona ok. 1904 r.
przez Władysława Czosnowskiego, przedsiębiorcę budowlanego, który zainwestował w Konstancinie w kilkadziesiąt budynków przeznaczonych
na sprzedaż. Autorem projektu architektonicznego willi był krewny jej właściciela, Bronisław Czosnowski. Napis z jego nazwiskiem zachował się
na ścianie domu do chwili obecnej. Czosnowski, wykształcony w Saksonii, nadał budynkowi gotycko-renesansową formę willi-zameczku, bardzo
popularną wówczas w Niemczech. Następnymi właścicielami domu byli przez wiele kolejnych lat Ludwik i Józefa Bąkowscy, a przed pierwszą
wojną w „Gryfie” mieścił się pensjonat pani Wielhorskiej prowadzącej najbardziej cenione w Warszawie pensjonaty dla dam. W 1926 r. willę kupili dr med. Zygmunt i Maria z Chiżyjów Rawicz-Boczkowscy, a następnie sprzedano ją w 1937 r. mecenasowi Władysławowi Kędzierskiemu.]

Willa „Gryf” w Konstancinie

- Ostatnie lata życia Józefa Bąkowska spędziła w Milanówku pod Warszawą, w domu przy ul. Krakowskiej 15. Przebywała tam razem z synem, Wojciechem Bąkowskim. Gdy zmarła 24 lutego 1933, syn zlikwidował mieszkanie i wyprowadził się z Milanówka
- „Ś.†p. z Prawdzic-Cebulskich Józefa Jaxa-Bąkowska („Szczęsna”) wdowa po śp. Ludwiku, doktorze medycyny,

b. redaktorka „Bluszczu” i „Dobrej Gospodyni”, urodzona we Wrocławiu 15 lutego 1861 r. zasnęła w Bogu opatrzona
Św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach, dnia 24 lutego br., w Milanówku. Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w kościele w Milanówku d. 28 lutego, we wtorek o godz. 10.30, poczem nastąpi złożenie Zwłok na cmentarzu parafialnym. O bolesnej tej stracie zawiadamiają Krewnych i Przyjaciół pozostali w ciężkim smutku synowie, siostra, synowa,
siostrzenica, siostrzeniec i rodzina Wyjazd do Milanówka z Warszawy z Dworca Głównego o godz. 9.30”
„Kurjer Warszawski” z dn. 27 lutego 1933 r.]

