
16   Aleksander Robert Karol Jaxa-Bąkowski   
ur.  3.11.1837 r.  w  Kraśnicy  zm. 19.03.1917 r.  w  Warszawie  (pochowany 26.03.1917 r. w Kraśnicy)  

syn   Antoniego (10)  

żona   Kornelia Rudzka c. Stanisława [p: linia gen. Rudzkich], ur. 1843 r., zm. 7.07.1912 r.; ślub 26.10.1869 r. w Żarnowie  

dzieci:   Wacława ↓, Witold (17), Tadeusz (18a)  
 

- metryka urodzenia  [z księgi urodzin parafii w Kraśnicy]  

 
  No 24. Krasnica.  Działo się w Krasnicy Dnia trzeciego Listopada Tysiąc Ośmset Trzydziestego siodmego roku o godzinie dziesiątey zrana. Stawił  

  się Wielmozny Antoni Bąkowski lat trzydzieści maiący possesor zastawny wsi Krasnica w obecności włościan Jana Fornalczyka lat piędziesiąt,  

  i Andrzeja Panfiela lat czterdzieści maiących obydwoch Rolników w teyze wsi Krasnica zamieszkałych  –  i okazał nam Dziecię płci Męzkiey  

  zrodzone w Dniu trzeciem miesiąca i roku biezących o godzinie trzeciey zrana z iego Małzonki WJP. Izabelli z Rudzkich lat dwadziescia cztery  

  maiącey  –  Dziecięciu temu na Chrzcie swiętym w Dniu Dzisieyszym odbytym nadane zostały imiona  Alexander  Robert  i  Karol,  a rodzicami  

  iego Chrzestnemi byli JXc Adam Jakubowski i JPani Ludwika Psarska – Akt ten stawaiącym przeczytany i znim podpisany, gdyz swiadkowie pisać  

  nieumieią.                                    (–) Antoni Bąkowski    –   X Jozef Gawrychowski     

- od 1847 r. uczył się w Gimnazjum Gubernialnym w Piotrkowie  [patrz: dok. 53a]  

     Obecny widok szkoły (o szkole – patrz  http://www.chrobry1lo.pl)  

- po maturze – nie mając chęci na studia uniwersyteckie – „praktykował na gospodarstwie” u Filipa Snarskiego w Dankowie  

- w latach 1862-1865 pracował  jako dzierżawca gospodarstw rolnych w pow. opoczyńskim; w 1862 r. dostał „na początek” od ojca 

  20.000 złp   

- 26.10.1869 r. zawarł związek małżeński w kościele parafialnym w Żarnowie [patrz: metryka ślubu]    
Akt o zawarciu małżeństwa Aleksandra Roberta Karola Bąkowskiego z Kornelią Rudzką 

Nr aktu 37 

       Działo się w miasteczku Żarnów, dwudziestego szóstego października tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej po 

południu. Obwieszczamy, że w obecności obywateli Filipa Cebulskiego ziemianina, właściciela wsi Stok, mającego trzydzieści dziewięć lat i Karola 

Rudzkiego ziemianina, właściciela wsi Dłużniewice, mającego pięćdziesiąt sześć lat, zawarty został tegoż dnia religijny związek małżeński między 

ziemianinem  Aleksandrem Robertem Karolem Bąkowskim,  kawalerem mającym trzydzieści dwa lata, synem żyjących rodziców: Antoniego  

i żony jego Izabeli z domu Rudzkiej, małżonków  Bąkowskich, urodzonym w Kraśnicy, mieszkającym przy rodzicach, utrzymującym się z włas-

ności wspomnianej Kraśnicy i Kornelją Rudzką, panną mającą dwadzieścia sześć lat, córką żyjących rodziców: Stanisława i żony jego Ludwiki  

z domu Cebulskiej, małżonków Rudzkich, właścicieli wsi Zjączków, parafii Sławno, urodzonej tamże w Zajączkowie i mieszkającej obecnie przy 

rodzicach w Trojanowicach tutejszej parafii. Ślub ten został poprzedzony zapowiedziami ogłoszonymi w Kościele Sławnieńskim i Kraśnickim (...) 

Zawarciu małżeństwa towarzyszyło uwolnienie od pokrewieństwa drugiego stopnia za pozwoleniem Kurii Rzymskiej z dnia siódmego sierpnia b.r. 

nr 982. Pozwolenie rodziców obecnych osobiście przy akcie ślubu obojga nowożeńców, objawione zostało słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że 

umowa ślubna między nimi nie była zawarta; żadnych okoliczności przeciwnych nie było. Ślubu udzielił ksiądz Józefat Duszyński, proboszcz parafii 

Żarnowskiej, w obecności księdza Andrzeja Wierzbickiego, administratora parafii Wierzbickiej.  Akt ten obecnym świadkom, rodzicom i nowożeń-

com został przeczytany.  Podpisali:  Filip Cebulski, Karol Rudzki, Kornelja z Rudzkich Bąkowska, Aleksander Bąkowski, Antoni Bąkowski ojciec, 

Izabella Bąkowska, Stanisław Rudzki, Ludwika Rudzka, ks. J. Duszyński proboszcz Żarnowski.  
 

  Żarnów, miasteczko, pow. opoczyński, gm. Topolice (16 w. od Opoczna). Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia N.P.M. i św. Mikołaja [Sul]  

    Kościół pw. św. Mikołaja w Żarnowie (wygląd współczesny; fragmenty z XII w.)  
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- 1.04.1870 r. „dzierżawca dóbr  Zajączków” [patrz: dok. 54]  

- 7.11.1870 r. „posiadacz dóbr  Zajączków”  [patrz: dok. 55]   

- 24.04.1871 r. „ posiadacz dóbr  Zajączków”  [patrz: dok. 56]   
   Zajączków, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Zajączków, par. Sławno; 17 w. od Opoczna. W XVI w. wł. Zajączkowskich. [Sul]  
                       [24.06.1832 r. właścicielem dóbr Zajączków był Stanisław Rudzki]   

 

                                      
                     Aleksander Jaxa-Bąkowski                   autograf Aleksandra Bąkowskiego z 1882 r.                 Aleksander Jaxa-Bąkowski 

                        (zdjęcie z ok. 1880 r.)                                                                                                                    (zdjęcie z ok. 1895 r.)  

- 20.06.1892 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie był świadkiem na ślubie swego brata Gustawa Brunona  

- Lista gości w Zakopanem. Od 15 do 18 lipca 1896 r.: Bąkowski Aleksander, obywatel z Warszawy    

- „Aleksander Bąkowski – dziedzic majątku Zajączków” podpisał akt erekcyjny kościoła w Kraśnicy  

- Księga gospodarzy wiejskich Rosji z 1902 r. [jęz. ros.]:   

   „Bąkowska Kornelia c. Stanisława, Gub. Radomska, m-sto Opoczeńsk” [Opoczno]  

- „Spis alfabetyczny Obywateli ziemskich Królestwa Polskiego”, Warszawa 1909, str. 5:  
  Bąkowski Aleksander, dobra: Stok, Zajączków; gub.: Rad[omska]; poczta: Paradyż  
  Stok, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Radonia, par. Wójcin (14 w. od Opoczna) [Sul]    

- przez min. sześć ostatnich lat życia przebywał w „zakładzie krajowym dla umysłowo chorych” [patrz dok. 59] – być może chorował  

  na chorobę Alzheimera(?)  
   [prawdopodobnie przebywał w Warszawskiej Lecznicy dla Obłąkanych w Tworkach k. Warszawy (otwartej w 1891 r.), ewentualnie w Zakładzie dla umysłowo   

    niedorozwiniętych oraz nieuleczalnie chorych w Warszawie  przy ul. Karolkowej 77 (zbud. w 1911 r. i prowadzonym przez Zbór ewang.-augsb.)]    

- zmarł 19.03.1917 r. w Warszawie  

 

          „Kurjer Warszawski”, lipiec 1912 r.   

[W okresie poprzedzającym  powstanie styczniowe  Opoczyńskie należało do  województwa sandomierskiego, którego organizacja spiskowa  liczyła 

ok. 2500 ludzi. Spiskowcy przystąpili do gromadzenia broni, amunicji, koni, furażu, bandaży, dla potrzeb przyszłego powstania. Jeden z większych 

magazynów  prowiantowych  w Opoczyńskiem został  utworzony w majątku  Dłużniewice,  należącym do rodziny Rudzkich]   
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Wacława Waleria Julia Jaxa-Bąkowska  
ur.  31.09.1871 r.  w  Zajączkowie   zm.  ok. 1955 r.   w  Piotrkowie Tryb.  

córka  Aleksandra (16)  

mąż   Brunon Mieczysław Koraszewski; ślub 10.08.1913 r. w Wójcinie    

dzieci   Zofia Koraszewska (panna, zm. 1938 r., na gruźlicę)  

- metryka urodzenia  

 

- od styczniu 1884 r. uczyła się (razem ze swą stryjeczną siostrą Michaliną) na pensji panny Łucji Żeleszkiewicz w Warszawie, 

  Krakowskie Przedmieście 7 – dom hr. Krasińskiego; edukację finansowała babka Izabella   

   Wacława Jaxa-Bąkowska (zdjęcie z ok. 1895 r.) (napis na zdjęciu oryg.: „Wacława Bąkowska za mężem Brunonem 

Mieczysławem Koraszewskim, córk Alex. i Kornelji z Rudzkich, siostra Witolda i Tadeusza”)  

- 11.08.1911 r. we Lwowie panna Wacława Bąkowska była matką chrzestną swej siostrzenicy Heleny  

- 10.08.1913 r. w Wójcinie, w kościele pw. św. Andrzeja, bierze ślub z Brunonem Mieczysławem Jerzym Koraszewskim  

 



- 22.12.1949 r. mieszkała w Piotrkowie Tryb., ul. Stalina 71 m 5  

- 28.03.1950 r. mieszkała w Piotrkowie Tryb., ul. Żelazna 6 m 5  

-  

 

> Brunon Mieczysław Jerzy Koraszewski ur. 1877 r. w Gnieźnie, s. Dominika i Marianny z Białkowskich; inżynier; mie- 

   szkał w Łodzi przy ulicy Nowy Rynek  [prawdopodobnie kolega ze studiów Witolda, brata Wacławy]  

> Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości nr 9 z dn. 13/31.12.1918 r., rozdz. 13 Zmiany personalne – Zamianowani:  

   Mieczysław  Koraszewski – sędzią pokoju w Kunicach (okręg  sądowy Radomski)  

> Mieczysław Koraszewski, zamieszkały w majątku Nieświń-Fidor, dn. 3.10.1928 r. odkrył na swoim gruncie rudę żelazną  
                                                                                                                                                                              [Kielecki Dziennik Wojewódzki nr 33 z dn. 27.10.1928 r.]  

    Nieświń, wś i dobra, pow. konecki; attyn. Fidor. W 1886 r. zbudowano wielki piec do wytapiania żelaza. [Sul]. Obecnie Fidor – część wsi Nieświń    

 

     


