
10   Antoni Franciszek Tomasz Jaxa-Bąkowski   
 

ur. 10.10.1807 r. (metryka z kośc. par. w Opocznie)  w Opocznie   zm. 20.12.1878 r. w  Kraśnicy (pochowany w grobowcu rodzinnym w Kraśnicy) 

syn   Franciszka (9)  

żona   Izabella Rudzka (25.12.1811 - 11.04.1887) c. Bartłomieja [l. gen. Rudzkich]; ślub 15.11.1830; zmarła w Kraśnicy (pochowana przy mężu)  

dzieci:  Henryk (11),  Ludwik (13),  Aniela (10a),  Aleksander (16),  Antonina Marianna (10b),  Władysław ↓,  Józefa (10c),  

             Marceli (10d),  Bronisława (10e),  Alfred (10f),  Natalia (10g),  Stanisław (19),  Gustaw (27)  

 

-     

- 4.12.1828 r. był ojcem chrzestnym Franciszka Antoniego, syna panny Anny Rybczyńskiej (lat 25 i 5 m-cy). Dziecko przedstawiła do chrztu Helena  

   Pytlowa akuszerka z Kraśnicy; świadkiem był Piotr Fidermajorowicz, sołtys wsi Kraśnica                                        [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- 4.12.1829 r. był świadkiem na ceremonii chrztu Maryanny, córki Michała Skorupy [parobka z Kraśnicy]. Matką chrzestną była Paulina Bąkowska,  

   siostra Antoniego                                                                                                                                                            [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- 4.04.1830 r. był ojcem chrzestnym (razem ze swą siostrą Pauliną) Wojciecha, syna Józefa Rogu[o]zińskiego [karczmarza we wsi Kraśnica]                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                           [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- wypis z ksiąg metrykalnych parafii w Sławnie, w jęz. ros. –  dok. 51 w arch.[WiS]:  

  . . . . .  [wstęp w jęz. rosyjskim] 

  „Działo się w Sławnie dnia pietnastego miesiąca listopada tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie dziesiątej przed południem.  

  Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Jaśnie Wielmożnego Stanisława Bogusławskiego Dziedzica Dóbr  Sławna i wielu  

  innych liczącego sobie lat piędziesiąt dwa i Wielmożnego Karola Zajączkowskiego Dziedzica Dóbr Zajączkowa z przyległościami  

  liczącego sobie lat piędziesiąt cztery na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Antonim  

  Bąkowskim kawalerem posesorem zastawnym wsi Kraśnicy urodzonym w mieście Opocznie z Wielmożnego Franciszka i Róży  

  z Snarskich małżonków Bąkowskich obojga żyjących lat dwadzieścia trzy podług okazanej metryki mającym  a  panną Jaśnie Wiel- 

  możną  Jezabellą Rudzką córką Jaśnie Wielmożnego Bartłomieja Rudzkiego żyjącego i Angeli Mąkolskiej zmarłej małżonków  

  Dziedziców Dóbr Kozenina lat ośmnascie skończonych mającą (...). Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświad- 

  czają iż zawarli umowę przedślubną. – Akt ten stawającym świadkom przeczytany przez urzędnika oraz wszystkich należących do  

  tego Aktu spisania podpisany został  /: podpisano  

  [ros.] :/  Ksiądz  Jan Dulnicki Pleban Parafii Sławińskiej  –  Stanisław Bogusławski  –  Karol Zajączkowski  –  Antoni Bąkowski  –   

  Jzabella Rudzka  –  Róża Bąkowska  –  Bartłomiej Rudzki   –   
        [zakończenie w języku rosyjskim:]  

        Wydawaja nastojaszcziju wypis’ wiernost’ onoj udostowieriaju  

        Sławno  Fiewralia  3/15  dnia  1878  goda  

        Sodierżaszczij  akty  Grażdanskogo  Sostojanija   
                                    (-) podpis nieczytelny   

- possesor zastawny*) dóbr Kraśnica, otrzymanych od ojca zapisem rejentalnym w 1830 r.   
   [Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego [dane z ok. 1880 r.]:  folwark Kraśnica (oddalony od rzeki Pilicy o 4 wiorsty)  miał  rozległości  

   1729 mórg: grunta orne i ogrody stanowiły 464 morgi, łąki 65, wody 4, lasy 692, zarośla 465, a nieużytki i place 39 mórg; były 4 budynki muro- 

    wane i 14 z drewna. Przez dobra przepływa rzeczka Sąsiecznica (Słomianka), która jest prawym dopływem rzeki Pilicy)]. 
   *) posesor zastawny – majątki oddawano w dzierżawę na różnych zasadach, między innymi w zastaw. Polegał on na oddaniu  dóbr w użytkowanie, bez rozliczania  
         przychodów z tych dóbr, do czasu zwrotu sumy, za którą majątek zastawiono.    

- 13.03.1831 r. był ojcem chrzestnym (wraz ze swą żoną Izabellą) Józefa, syna Józefa Dobrowolskiego [kucharza z Kraśnicy]  
                                                                                                                                                                                          [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- 31.01.1835 r. był ojcem chrzestnym (wraz z Zofią Psarską) Józefy Leokadii Anieli, córki Mikołaja Zieleńskiego [owczarza ze wsi Kraśnica]                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- wylegitymowany w Królestwie w 1837 r. [patrz  dok. 52] Zapisany do Ks. Gen. p. 18 i Ks. Szl. Gub. Rad. oddz. Sand. p. 13. 

- figuruje w: „Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa”, Warszawa 1851 
   [spis sporządzony w 1850 r., zawiera rzetelnie opracowane informacje na temat każdej rodziny. Bąkowski-Jaxa – poz. 129  = „liczba oznacza  

    numer pod którym tenże w księdze szlach. właściwej litery jest zapisanym”]  

- w 1861 r. został wybrany Prezydującym w Nowej Radzie Powiatowej w Opocznie  [jak pisze Henryk 30.10.1861 r.: „(...) Chłopi w kraju  

   wogóle nie bardzo dobrze względem panów usposobieni, ale nie wszędzie jednakowo. Pańszczyzna od 1-go b.m. zniesiona i zamieniona została na 

   opłatę pieniężną, której jednak włościanie prawie nigdzie uiszczać nie chcą. (...) U Ojca (który mówiąc nawiasem zyskał nowy tytuł, bo został Pre- 

   zydującym w Nowej Radzie Powiatowej) zgodzili się na oczynszowanie i świeżo urządzone na dawnych  ich gruntach i po części na nowych kolonje 

   rozebrali. (...)”    

- 21.10.1861 r. przekazał aktem notarialnym 126 mórg i 255 prętów ziemi na własność parafii w Kraśnicy [ok. 70 ha]  

- w końcu 1861 r. skończył się wieloletni spór Antoniego ze Skarbem Królestwa Polskiego o las położony na płd. od Kraśnicy; las ten  

  (nazwany potem Felgustów) stał się ostatecznie jego własnością; zaraz potem Antoni Bąkowski sprzedał część tego lasu Ignacemu  

  Drużbackiemu (właścicielowi wsi Zameczek) za 120.000 złp. [ok. 19.000 rs.]  

- w sierpniu 1864 r. władze nałożyły na Antoniego „(...) kontrybucję w ilości 500 rs, a to z powodu, że około Tomaszowa, w lasach  

  rządowych w odległości 14 wiorst od Kraśnicy, formował się kiedyś jakiś oddział powstańców. Wszelkie tłomaczenia na nic się nie  

  zdały i trzeba było zapłacić. (...)     [Henryk do Ludwika dn. 24.08.1864 r.]   

- 28.06.1865 r. Antoni pisze: „(...) Zrobiłem dług u lichwiarza [8000 rs], ktorego się już pozbyłem na skutek Twojej pomocy. [pożyczył  

   od syna Ludwika 2250 rubli]  Nie zrobiłem go wszakże na żadną moją potrzebę lub zbytek (...). W gwałtownej i nagłey potrzebie, dla  

  ratowania naszego podzciwego Henryka robiłem co tylko mogłem, ale niestety, grom po gromie bije na nas, w naszej nieszczęsliwej  

  Polsce. (...) po mimo wszelkich nadzieji i obietnic, osmiomiesięczne nasze trudy, wystawania po przedpokojach dygnitarzy warszaw- 

  skich, upokorzenia i przeszło dwudziesto kilko tysięcze koszta poniesione wszystko to poszło na nic, a nasz kochany Henryk skazany  

  (...) na osadzenie przez lat osiem (...)”    

- 18.01.1872 r. Izabella Bąkowska była matką chrzestną Konstantego, syna Konstantego Mandtyckiego, służącego z Kraśnicy  
                                                                                                                                        [księga urodzin parafii w Kraśnicy; wpis w jęż. rosyjskim]        
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- w sierpniu 1874 r. Antoni Bąkowski  rozpoczął  remont i rozbudowę dworu oraz budynków gospodarskich. We dworze powstały  

  nowe, większe pokoje, wstawiono nowe okna, zmodernizowano ogrzewanie i łazienkę. Wszystkie prace ukończono w lipcu 1876 r. 

                                                                      
                   Antoni Jaxa-Bąkowski (ok. 1877 r.)                             Izabella z Rudzkich Bąkowska ( ok. 1877 r.)  

- 18.01.1872 r. Izabella Bąkowska była matką chrzestną Konstantego, syna Konstantego Mandtyckiego, służącego z Kraśnicy  
                                                                                                                                        [księga urodzin parafii w Kraśnicy; wpis w jęz. rosyjskim]  

- Antoni Jaxa-Bąkowski zmarł 20.12.1878 r., po kilkuletniej chorobie, nie zostawiwszy testamentu  

- metryka zgonu  [z księgi  parafii w Kraśnicy]   

         
                                                                                                                                                                                  Grobowiec Antoniego w Kraśnicy 

                                                                                                                                                                                    (wystawiony w czerwcu 1881 r.)  

- po śmierci Antoniego majątkiem Kraśnica zarządzała Izabella Bąkowska  

  autograf  Izabelli Bąkowskiej z 1882 r.  

- w 1883 r. Izabella Bąkowska pożyczyła od syna Ludwika ok. 1800 rs na edukację wnuczki Wacławy  

- w 1884 r. wykarczowano pozostałości północnego lasu Kraśnickiego; grunta po wycince podzielono na 33 działki do zasiedlenia i sprzedano oko- 

   licznym włościanom, a założona w ten sposób wioska w księgach wieczystych nazwana została Antoniowem Kraśnickim. Przez wiele lat trwały  

   spory z włościanami o zapłatę za ziemię i ustanowienie tzw. służebności wobec dworu w Kraśnicy. Kilku z nich oddało ziemię i otrzymało zwrot  

   wpłaconych pięniędzy. W czasie I wojny światowej Antoniów był bazą wojsk austro-węgierskich, a w pobliskiej Kraśnicy stacjonowali Rosjanie.  

- Izabella Bąkowska zmarła w Kraśnicy, w Wielką Sobotę 1887 r. o godz. 11 wieczorem   

    metryka zgonu  [KM par. Kraśnica]   



----------  
> Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego z siedzibą w Warszawie założone w 1825 r.  

   z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego; celem stowarzyszenia było udzielanie kredytów długoterminowych; stowarzyszenie wspierało polskich  

   właścicieli ziemskich, działało do 1939 r. Dyrekcje szczegółowe TKZ mieściły się w Kaliszu, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Suwałkach. Do Towarzystwa  
   przystąpić mogli właściciele dóbr opłacający powyżej 100 zł podatku. Towarzystwo pomagało oddłużyć, ale także zmodernizować majątki ziemskie – listami zastaw- 

   nymi spłacało długi hipoteczne majątków; oprocentowanie wynosiło 4%, do spłaty w ciągu 28 lat razem z odsetkami. Powołując Towarzystwo Ziemskie Kredytowe  

   nakazano również uregulowanie hipotek.  
1 morga = 56,017 ara = 300 prętów    [1 morga = 0,5598 ha]  

 

 

 

 

 

Władysław Jaxa-Bąkowski  
ur.  10.05.1841 r.   w  Kraśnicy    zm. 6.02.1842 r.  w Kraśnicy  

syn  Antoniego (10) i Izabelli Rudzkiej  

- metryka urodzenia  [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]  

   

   
  17. Kraśnica.  
  Działo się w Krasnicy dnia dziesiątego Maja Tysiąc Osmset Czterdziestego pierwszego roku o drugiej z południa. Stawił się Wny Antoni Bąkowski  

  zastawnik wsi Krasnicy lat trzydzieści trzy liczący w obecności Wo Ruckiego posessora wsi Brzustówka lat dwadziescia sześć mającego i Wo Ludwi- 

  ka Hertel Doktora Hirurgii zamieszkałego w Piotrkowie lat dwadziescia osm liczącego i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone dziś o godzinie  

  piątej rano z jego małżonki Jzabelli z Rudzkich lat trzydziesci mającey. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dziś odbytym nadano imie Władysław,  

 a Rodzicami Jego chrzestnemi byli: Michał Gembarzewski Nadleśniczy Lasów Rządowych i Aleksandra Gembarzewska, oboje z Brzustowa  –   

  Akt ten stawajacym przeczytany i przez nas wraz z niemi podpisany został.  –            (–) Antoni Bąkowski oyciec 

                                           (–) Michał Gembarzewski                  (–) Ludwik Hertel     

- metryka zgonu 6.02.1842 r.    [z księgi zgonów parafii w Kraśnicy]   
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