27 Gustaw Brunon Jaxa-Bąkowski
ur. 6.10.1857 r. w Kraśnicy zm. 11.10.1935 r. w Kraśnicy (pochowany w grobowcu rodzinnym w Kraśnicy)
syn Antoniego (10)
żona Maria Antonina Skorupska (ur. 1869, zm. 26.04.1921, pochowana w grobowcu rodzinnym Bąkowskich w Kraśnicy), córka Aleksandra
i Katarzyny z Charczewskich; ślub w 1892 r. [Skorupscy – mieszczańska rodzina z Warszawy]
dzieci: Marianna Filipina (27a), Jerzy Adolf (28), Izabella Katarzyna (27b)
- metryka urodzenia [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]

37. Krasnica Działo się w Krasnicy dnia dwudziestego Pazdziernika Tysiąc Ośmset Piecdziesiątego Siodmego roku, o godzinie drugiej po
południu stawił się Wielmozny Antoni Bakowski lat pięcdziesiąt dwa mający Dziedzic dobr Krasnicy, w obecnosci swiadkow Antoniego Gawędy lat
sześcdziesiąt dwa i Jacka Dąbrowskiego lat czterdziesci dwa mających włościan w Krasnicy zamieszkałych, i okazał Nam - dziecie płci męskiej
urodzone w Krasnicy dnia szostego Pazdziernika roku biezącego o godzinie czwartej rano z Jego Małzonki Wielmoznej Jzabelli z Rudzkich lat
czterdziesci siedm mającej, Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Imiona Gustaw Bronon, a Rodzicami
Chrzestnymi byli Wielmozny Jgnacy Bogusławski i Wm Helena Bogusławska. Akt ten stawającym pisać nieumiejącym Swiadkom, wraz z Ojcem
podpisany.
(–) X. Jozefat Mrozek Urzednik stanu cywil: admin. par.
(–) An. Bąkowski oyciec
(–) Bogusławski

- w 1867 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Piotrkowie; matura w 1877 r.
- 26.12.1876 r. był ojcem chrzestnym (razem z siostrą Natalią) Szczepana, syna Wiktora Gawłowskiego, gajowego z Kraśnicy
[księga urodzin parafii w Kraśnicy; wpis w jęż. rosyjskim]

- 5.09.1877 r. wyjechał do Rygi, „do Szkoły Handlowey” [z listu Matki do Ludwika z dn. 24.09.1877]
- w Rydze mieszkał: Städtische Klejne Schmiede Strasse No 19. Wohnung Pr. Gosch’s
- przez pierwszy rok pobytu intensywnie uczył się jęz. niemieckiego, francuskiego i angielskiego; naukę w całości finansowali bracia
Henryk i Ludwik
- Korporacja Arkonia (Archiwum) – członkowie rzeczywiści:
37. Gustaw Jaxa-Bąkowski, (6 października 1865 w maj. Kraśnica w gub. radomskiej – po 1927), syn Antoniego, student i absolwent Wydziału
Handlowego P[olitechniki] R[yskiej] 1879-83, członek Kółka Idealistów, przyjęty do Arkonii 1879 (nr ew. 101), od 1888 gospodarował we
własnych dobrach Kraśnica

Gustaw Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1895 r.)

- od lat młodzieńczych cierpiał na tzw. „zespół wypadającego barku”; nosił sporządzony w Paryżu specjalny aparat
- po ukończeniu studiów, od 1.10.1883 r. do 24.06.1884 r. pracował jako buchalter w Zarządzie dóbr hr. Pusłowskiego w Krakowskiem, następnie był administratorem jego nieruchomości (m.in. część Hotelu Europejskiego) w Warszawie
- od 6.09.1884 r. pracował w Kantorze Komisowo-Zbożowym B. Wernera; praca trwała od 9,00 do 15,00 i od 17,00 do 20,00 (!) bez
wynagrodzenia, a jedynie dla nabrania, jak sam pisze „praktycznych wiadomości handlowych”
- w pocz. kwietnia 1885 r. wyjechał do Moskwy, gdzie pracował jako agent handlowy firmy „H.C. Meyer J r” z Hamburga
- z początkiem 1888 r. wrócił do Warszawy; w wyniku uzgodnień z rodzeństwem – objął we władanie Kraśnicę z zobowiązaniem
spłacenia rodzeństwa w ciągu 10 lat
- 8.12.1891 r. w Warszawie Gustaw Bąkowski był świadkiem na ślubie swej siostrzenicy Jadwigi Gumowskiej z Kazimierzem Biesiekierskim
- metryka ślubu 20.06.1892 r. [z księgi metryk kościoła św. Aleksandra w Warszawie]

Warszawa, kościół św. Aleksandra, 20.06.1892 r., ślub Gustawa Brunona Bąkowskiego z panną Marią Antoniną Skorupską lat 23,
córką Aleksandra i Katarzyny z Charczewskich. Świadkowie: Alfred Bąkowski i Aleksander Bąkowski [bracia rodzeni Gustawa]
- we wrześniu 1897 r. podpisał akt erekcyjny kościoła w Kraśnicy
- «Z Opoczna, od fil. Gustawa Bąkowskiego: „Winszuję kolegom dawnym i obecnym. Sercem i myślą z Wami."» [telegram wysłany
do Rygi na Komersz 10-lecia Korporacji „Arkonia” w dniach 5 – 11 maja 1889 r.]
- Księga gospodarzy wiejskich Rosji z roku 1902: [jęz. ros.]
Bąkowski Gustaw s. Antona, Gub. Radomska, m-sto Opoczeńsk [Opoczno]
- „Spis alfabetyczny Obywateli ziemskich Królestwa Polskiego”, Warszawa 1909, str.5:
Bąkowski Gustaw, dobra: Kraśnica Szlachecka, gub.: Rad[omska], poczta: Opoczno

- Archiwum Państwowe w Radomiu, sygnatura: 58/1347/0/0594
tytuł i daty: [Gustaw Bąkowski z Kraśnicy przeciwko Emilowi i Mariannie małżonkom Pajkert z Radomia o 520 rubli]; 1917

- pełnił przez wiele lat urząd sędziego w Sądzie Pokoju w Opocznie
- prezes Związku Ziemian powiatu opoczyńskiego [był w 1921 r. – patrz: Gazeta Opoczyńska nr 16 z 11.08.1921 r.]
- członek komisji (wspólnie z Bartłomiejem Bajerowskim i Stanisławem Kupisem) powołanej przez „Dozór kościelny”, która
2.01.1923 r. dokonała zakupu 2 mórg ziemi (od Lejbusia Joska Gelbarta) przylegającej do cmentarza, celem powiększenia powierzchni cmentarza w Kraśnicy
- w 1926 r. – wraz z wójtem gm. Opoczno Aleksandrem Grzybkowskim założył w Kraśnicy Ochotniczą Straż Pożarną

Gustaw Jaxa-Bąkowski (zdjęcia z ok. 1930 r.)

- do samej śmierci zarządzał dobrami Kraśnica (z pomocą syna Jerzego – rolnika z wykształcenia, który przejął potem Kraśnicę)

... na ganku dworu w Kraśnicy (1935 r.) - Gustaw z synem, synową i wnuczką
- metryka zgonu 11.10.1935 r. [księga zgonów parafii Kraśnica]

Maria ze Skorupskich Bąkowska (zdjęcie z ok.1904 r.)
- metryka zgonu Marii ze Skorupskich Bąkowskiej [księga zgonów parafii Kraśnica]

