10f Alfred Karol Jaxa-Bąkowski
ur. 26.03.1849 r. w Kraśnicy zm. 31.05.1916 r. w Warszawie
syn Antoniego (10) i Izabeli Rudzkiej
żona Waleria Tekla Wiktoria Domańska h. Laryssa (ur. 1848, zm. 19.08.1908), c. Feliksa; ślub 10.01.1881
dzieci: bezpotomni
- metryka urodzenia [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]

10. Krasnica wieś. Działo się w Krasnicy dnia dwudziestego szostego Marca Tysiąc osmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie drugiej po
południu. Stawił się Wielmożny Antoni Bąkowski Dziedzic wsi Krasnicy lat czterdziesci jeden mający w Krasnicy zamieszkały w obecnosci
Jacentego Dąbrowskiego lat czterdziesci pięć i Michała Tomasika lat pięcdziesiąt dwa liczących gospodarzy, obydwoch w Krasnicy zamieszkałych
– i okazał nam Dziecię płci zenskiej urodzone dnia dwudziestego szostego Marca bieżącego roku o godzinie piątey po pułnocku zJego Małżonki
Izabelli z Rudzkich, lat trzydziesci szesc mającey – Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dziś odbytym nadane zostały dwa imiona Alfred Karol
– a rodzicami Jego chrzestnymi byli: Wielmozny Jmsć Joan Karol Rudzki z wsi Ługowej Woli i Wielmożna Jozefa Bogusławska z Prymusowej
Woli. Akt ten stawaiącym przeczytany przez nas i Oyca Dziecięcia podpisany został – Swiadkowie zeznali iż pisać nieumieią.
(–) Antoni Bąkowski
(–) X. PDymi.... [nieczyt.]

- w 1862 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Piotrkowie; mieszkał (razem z bratem Antonim) u emerytowanego urzędnika Komisji
Skarbu p. Modzelewskiego, w kamienicy Kaczkowskiego [naprzeciwko cerkwi]
- 29.06.1868 r. ukończył Gimnazjum Gubernialne w Piotrkowie; matura
- 15.08.1868 r. wyjechał do Petersburga do Instytutu Technologicznego na Wydział Mechaniczny, „... ale na wolnego słuchacza, ponieważ na studentów niechcą przyimować Polaków.”
[z listu Matki do Ludwika, 17.09.1868]
- studiował 4 lata w Instytucie Technologicznym w Petersburgu; studiów nie ukończył
- 8.04. 1872 r. był ojcem chrzestnym Ignacego, syna Piotra Składanowskiego, służącego z Kraśnicy

[ks. ur. parafii w Kraśnicy; wpis w jęz. ros.]

- w 1872 r. wyjechał do Moskwy; studiował w Szkole Technologicznej (?)
- „(...) Alfred (...) okropnie kłamie, a nadto wiele w nim letkowicza, blagiera, z chorobą na pana [w Petersburgu kazał się tytułować
„Hrabia Alfred”], chętnego bardziej do umizgów i zabawki z kobietami, jak książką. (...)” [z listu ojca Antoniego do Ludwika, 4.01.1873]
- w końcu 1876 r. pracował w Samarze, jako maszynista I klasy na Orenburskiej Drodze Żelaznej
- w 1880 r. „(...) Egzamin w Petersburgu zdał i dostał patent na Budowniczego [architekta]. Obecnie pracę daje mu Marconi, jeden
z pierwszych Budowniczych Warszawskich. (...)” [pisze Matka w liście z dn. 9.03.1881]

-

- „(...) Ani z pierza, ani z mięsa, jak to mówią, pojął żonę. Dobra kobiecina, lecz tak śmiesznie wygląda, że raczej za Ciocię Alfreda
a nie żonę wziąśćby Ją można. (...)” [Matka do Ludwika dn. 9.03.1881]
- w 1883 r. „... dostał miejsce Budowniczego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (...) płacą 400Rs. rocznie...”
- w 1884 r. mieszkał w Warszawie, ul. Niecała 12
- 5.08.1890 r. był ojcem chrzestnym (razem ze swoją siostrą Marianną) Antoniego Franciszka, syna Józefa Dwojaka, służącego z Kraśnicy
[ks. ur. parafii w Kraśnicy; wpis w jęz. ros.]

- po śmierci swego szwagra Henryka Wizbeka (marzec 1890) – został pełnomocnikiem jego sukcesorów w spółce „Fabryka Cukru
w Opolu Lubelskim” [Henryk Wizbek posiadał w spółce 1 udział wartości 10.000 rs]
- 20.06.1892 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie Alfred Bąkowski, architekt przy Warszawskim Towarzystwie Kredytowym Ziemskim
był świadkiem na ślubie swego brata Gustawa Brunona

- dnia 25.11.1892 r. wybrany został na „członka sekcyi ochrony i polowań” Towarzystwa Rozmnażania Zwierzyny Łownej i Racyonalnego Polowania [Towarzystwa Myśliwskiego] w Warszawie; na 130. obecnych otrzymał 87 głosów.
Gazeta Warszawska, nr 318 z dn. 27.11.1892 r.

- [gazeta] KRAJ nr 23 z 1893 r.: – [rubryka] D O N I E S I E N I A :
Koledzy, którzy ukończyli gimnazjum piotrkowskie w dniu 29 czerwca 1868 r., proszeni są o przybycie do Warszawy w dniu 26 czerwca r.b.,
dla wspólnego uczczenia dwudziestopięcioletniej rocznicy ukończenia szkół. Spotkanie tegoż dnia, t.j. w poniedziałek, o godz. 11 rano, w kościele
św. Piotra i Pawła na Koszykach. Informacje i listy tych, którzy w roku szkolnym 1867-68 byli w klasie siódmej, a nie mogliby przybyć osobiście,
adresować: Warszawa, Stanisław Mueller, Czysta 8, firma A. Włodkowski, lub Alfred Bąkowski, Wiejska 11.
[informacje o podobnej treści ukazały się m.in. w „Kurier Warszawski”, „Tydzień” Petroków dnia 30 Maja/11 Czerwca 1893 r. Nr 24]

- w 1897 r. zaprojektował kościół w Kraśnicy pw. św. Wojciecha, w stylu neogotyku (nadwiślańskiego). Kościół poświęcony przez
dziekana opoczyńskiego ks. Jana Dąbrowskiego w dniu 1.05.1905 r. [o kościele w Kraśnicy – patrz: KRAŚNICA]

Alfred Jaxa-Bąkowski (ok. 1895 r.)
Alfred Jaxa-Bąkowski (ok. 1905 r.)
Waleria Domańska (ok. 1905 r.)
- 27.04.1900 r. w Warszawie inżynier Alfred Bąkowski był ojcem chrzestnym swego bratanka Ludwika Edwarda Anzelma

- 26.06.1900 r. w Piotrkowie wziął udział w „Zjazd wychowańców Gimnazyjum Piotrkowskiego”
- wychowywał bratanicę swojej żony Romcię Domańską

Alfred Jaxa-Bąkowski z bratanicą żony Romcią Domańską (Szwajcaria, ok. 1910 r.)

- był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, wpisanym na listę członków czynnych Zarządu Głównego w Warszawie
- w 1912 r. złożył datek 10 rb. na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
- w 1915 r. mieszkał w Warszawie, ul. Żurawia 4 m 6

grobowiec Alfreda i Waleryi Jaxa-Bąkowskich [Powązki kw. 41 rz. 4 m. 18]

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

Do Domańskich należała Prymusowa Wola.
Wola Prymusowa, w 1520 r. Premuschowa Wola, zwana też Przymusowa, wś, pow. opoczyński, par. Sławno [Sul]

W Prymusowej Woli zachowały się relikty dworu z XVIII wieku. Był to budynek drewniany, kontrukcji zrębowej, parterowy, z piętrową nadbudówką. W elewacji frontowej znajdował się 6-kolumnowy portyk (dobudowany z XIX wieku) zwieńczony przez trójkątny szczyt. Ostatnimi
właścicielami przed wojną była rodzina Domańskich [w 1931 r. właściciele Prymusowej Woli – Feliks i Eugenia Domańscy – założyli we wsi
Ochotniczą Straż Pożarną]. Po wojnie dwór przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, doprowadzając zabytek do ruiny. Aktualnie zachowały się
resztki fundamentów oraz widoczne na zdjęciach fragmenty kolumn.
Waleria Tekla Wiktoria Domańska ur. 1849 r. w Kotuszowie, zmarła dnia 19 VIII 1908
Kotuszów, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Niewierszyn, par. Dąbrowa [Sul] par. Św. Apost. Piotra i Pawła

Ojciec – Felix Domański, matka – Franciszka Starzyńska (druga żona Feliksa);
- metryka ślubu Felixa Domańskiego z Franciszką Starzyńską [KM parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie]

