
10d   Marceli Antoni Jaxa-Bąkowski   
ur.  16.01.1845 r.   w  Kraśnicy       zm. 11.11.1904 r.   w Warszawie     

syn  Antoniego (10) i Izabeli Rudzkiej  

żona   Kazimiera Chodorowicz (wdowa, zm. 6.03.1916 w Radomiu w wieku 56 lat);        

dzieci:  bezpotomni  

 

- metryka urodzenia  [z księgi urodzin parafii w Kraśnicy]  

 
  12 Kraśnica wieś  Działo się w Kraśnicy Dnia Dwudziestegoczwartego Marca Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku ogodzinie dziewiątey rano  

  – stawił się Antoni Bąkowski posiadacz wsi Krasnicy lat trzydzieści siedem mający w obecności Andrzeja Panfila i Tadeusza Kabota gospodarzy  

  pełnoletnich w Krasnicy zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiey urodzone dnia szesnastego stycznia bieżącego roku o godzinie szostey  

  rano z jego małżonki Jzabelli z Rudzkich lat trzydziesci dwa mającey. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzisodbytym nadano imiona  Marceli –  

  Antoni  –  a Rodzicami jego chrzestnemi byli: Franciszek Przyborowski i Paulina Hertel z Krasnicy – Akt ten stawającym przeczytany – przez nas  

  wraz z oycem dziecięcia podpisany został                     (–)  X. PPionkowski Kom par Kras                    (–)  Antoni Bąkowski oyciec  

- w rodzinie i otoczeniu używano imienia Antoś („młody Antoni”)  

- od września 1856 r. uczy się w Gimnazjum w Piotrkowie   

- w 1863 r. przebywał w Krakowie; chodził na Wydział Techniczny Uniwersytetu; był utrzymywany głównie przez brata Henryka  

- „(...) Antoś biedak przesiedział cztery miesiace w więzieniach Berlińskiem i Wrocławskiem – teraz od 2 tygodni jest już wolny i we 

  Wrocławiu uczy się garbarstwa. (...)”  [list Henryka do Ludwika z dn. 15.08.1864]   We Wrocławiu mieszkał przy Offene Gasse N
o
 13  

- „(...) Antoś nie ustaje w swoim zamiarze, (...) pojechał w pierwszych dniach czerwca br. za granice. Obecnie jest w znakomitym za- 

   kładzie garbarskim Braci Scuhs w Wiedniu (...) tam dużo w swoim fachu pod względem nauki garbarstwa skorzystać może. (...)” 
                                                                                                                                                                                                             [list ojca, do Ludwika z dn. 6.08.1867] 

- Antoni powrócił do Kraśnicy na przełomie 1868/69 r.; w kwietniu 1869 wyjechał do Łękawicy [do p. Michała Chodorowicza], gdzie 

  miała powstać garbarnia, kierowana przez niego. Przyszli inwestorzy (Chodorowicz, okoliczni ziemianie, Antoni) nie doszli do po- 

  rozumienia, garbarnia nie powstała  
   Łękawica, wś, pow. kozienicki,, gm. Trzebień, par. Magnuszew [Sul]     

- Antoni, przy finansowej pomocy ojca, braci i M. Chodorowicza, założył własną garbarnię w Końskich  
- 12.06.1870 r. był ojcem chrzestnym (razem z siostrą Natalią) Aleksandra, syna Antoniego Wereszyńskiego, ekonoma z Kraśnicy  
                                                                                                                                                                                                                 [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- w styczniu 1872 r. Antoni oświadczył się w Łękawicy o córkę Michała Chodorowicza, Kazimierę  

- ze spadku po Rodzicach nie dostał nic – wszystkie pieniądze z podziału majątku poszły na spłatę długów, zaciągniętych na założenie  

  garbarni  

- kilka lat po ślubie garbarnia Antoniego zbankrutowała; został administratorem Łękawicy, majątku żony  

                                                                    
        Marceli Antoni Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1895 r.)                  Marceli Antoni Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1900 r.)     

- 13.07.1898 r. w Warszawie Antoni Bąkowski był świadkiem na ślubie swej bratanicy Michaliny z Janem Ulanickim  

- 26.06.1900 r. w Piotrkowie wziął udział w „Zjazd wychowańców Gimnazyjum Piotrkowskiego”  



- w kościele parafialnym w Kraśnicy jest jego (indywidualna) tablica epitafijna – prawdopodobnie był wybitnym dobrodziejem  

  tego kościoła   
- metryka zgonu Kazimiery z Chodorowiczów Bąkowskiej  [KM par. św. Jana Chrzciciela, Radom]   

    


