
19   Stanisław Nikodem Jaxa-Bąkowski  
 

ur.  14.09.1855 r.  w  Kraśnicy   zm.  7.10.1932 r.  w  Częstochowie  

syn   Antoniego (10)  

żona   Antonina Jadwiga Galińska;  ślub 8.07.1884  

dzieci:  Zygmunt (20), Kazimierz (21), Zofia (19a), Stanisław (22), Jan (24)  

- metryka urodzenia  [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]  

 
  13. Krasnica  Działo się w Krasnicy dnia dwudziestego drugiego Wrzesnia Tysiąc osmset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie Czwartej po  

   południu. Stawił się Wielmozny Antoni Bąkowski lat pięcdziesiąt mający Dziedzic dóbr Krasnica w obecności Antoniego Gawędy lat pięcdziesiąt  

   trzy i Baltazara Pawlika lat pięcdziesiąt osiem mających Gospodarzy w Krasnicy – i okazał Nam dziecię płci męzkiej urodzone w Krasnicy z Jego  

  Małżonki Izabelli z Rudzkich lat czterdzieści pięć mającej – urodzone dziecię w dniu Czternastym Wrzesnia o godzinie czwartej z rana. – Dziecięciu  

  temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Stanisław Nikodem. A Rodzicami Jego Chrzestnymi byli W. Stanisław  

  Zakrzewski i W Eugenia Rudzka. Akt ten stawającym i pisać nieumiejącym swiadkom wraz z Ojcem podpisujemy.  

                                           (–) Ojciec A. Bąkowski                                                                                  (–) X JMrozek  Administrator Parafi.  

- w 1866 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Piotrkowie; maturę zdał w 1875 r.  

- po maturze wyjechał do Rygi, gdzie przez rok przygotowywał się do egzaminu na Politechnikę (m.in. „szlifował” j. niemiecki)   

- [Korporacja Studencka „Arkonia” powstała 9.05.1879 r. na Politechnice w Rydze]  

   Na podaniu o przyjęcie do Arkonii 11 maja 1879 r. podpisali się:   (…)    Stanisław Bąkowski,  

- Korporacja Arkonia (Archiwum) – członkowie rzeczywiści:  

   38. Stanisław Jaxa-Bąkowski, (1 października 1855 w maj. rodzinnym Kraśnica w gub. radomskiej - 7 października 1932 w Częstochowie),   

   absolwent Gimnazjum w Piotrkowie, student i absolwent Wydziału Chemicznego 1876-82, przyjęty do Arkonii 1879 (nr ew. 70), olderman  

   1880/81, od 1889 gospodarował we własnym maj. ziemskim, wicedyrektor cukrowni Strzyżów w gub. lubelskiej   

- po ukończeniu Politechniki w Rydze zamieszkał we wsi Pije w pow. kaniowskim, gdzie pracował jako technolog w cukrowni  
   Pije, wś pow. kaniowski. Od 1853 r. we wsi działa cukrownia [Sul]   

- 8.07.1884 r. w Warszawie bierze ślub z poznaną w czasie studiów w Rydze i tam zaręczoną panną Antoniną Galińską  
  metryka ślubu  [z ksiąg metrykalnych kościoła św. Krzyża w Warszawie]    

   



         autograf  Stanisława Bąkowskiego (1886 r.)   

- brał udział w Komerszu 10-lecia „Arkonii” (Ryga, 5 – 11 maja 1889 r.) jako jej filister  

                                                  

     Stanisław Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1895 r.)                        Stanisław Jaxa-Bąkowski z żoną Antoniną z Galińskich (ok. 1915 r.) 

- pracował w cukrowni we wsi Model k. Żychlina  
   Model, folw. i os. fabr., pow. Gostyński, gm. i par. Pacyna. Folw. utworzony w 1825 r. (…) Istnieje tu cukrownia bez rafinacji, która w 1880 r. wyprodukowała za  

   200.000 rs. i zatrudniała 357 robotników (…) [Sul]   

   Cukrownia Model powstała w 1853 r. Zajmowała teren niemalże 18 ha, posiadała również kolejki wąskotorowe o długości 30 km. 
   W 1870 r. spłonęła prawie doszczętnie cukrownia w Modelu w pow. gostynińskim  

   W 1875 r. oddano do produkcji odbudowaną fabrykę cukru w Modelu  

   Pod koniec XIX w. powstało Akcyjne Towarzystwo Mayznerowskich fabryk cukru, obejmujące m.in. cukrownię Model.  
   Cukrownia Model w Modelu k. Żychlina - nieczynna już przed 1931 r.  

 

 

Antonina Jadwiga Galińska ur. 1862 r. w Mongunach, córka Marcina Galińskiego i Urszuli z Sawickich.  
Mieszkała z rodzicami w Rydze, gdzie poznała i zaręczyla się ze Stanisławem Jaxa-Bąkowskim, studentem Politechniki (w latach 1876-82).  

W 1884 r. mieszkała u ciotki w Warszawie, gdzie 8.07.1884 r. wzięła ślub z narzeczonym. Zgodę rodziców na ślub uzyskała jeszcze w Rydze, co 

potwierdzało pismo księdza z parafii w Rydze, przedstawione przed ślubem.  

Monguny = Monczuny, okol. szlach., pow. trocki, gm. i par. Żośle [Sul]   

 
 

  


