18 Jan Ignacy Jaxa-Bąkowski
ur. 1.04.1918 r. w Benignowie zm. 4.10.1990 r. w Buenos Aires (Argentyna)
syn Witolda (17)
żona 1) Gloria Ponente, 2) Ausa Estela Salvatrene Franco, 3) Maria Kristina Viola
dzieci: Antonio Luis [zw. Johnny] a1 (ur. 3.02.1954), Ana Liliana a2 (ur. 1974), Marisol Lorena a3 (ur. 28.03.1973)
- chrzest dnia 8.08.1918 r. kościele p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach (metryka nr 42/1918). [imiona na cześć Ignacego J. Paderewskiego]
- od stycznia 1919 r. mieszka w Warszawie

Jaś, Warszawa 1919 r.

- od IX 1928 r. uczeń Gimnazjum oo. Jezuiów (klasyczne, męskie) w Wilnie, ul. Wielka 58

Podpisał ks. Stanisław Lic SJ

Podpisał ks. Wincenty Orsaczek SJ

- matura w 1935 r.

Jan I. Jaxa-Bąkowski (1934 r.)

zdjęcie „maturalne” (1935 r.)

- od X.1936 r. student Uniwersytetu Warszawskiego; jednocześnie słuchacz w Instytucie Nauk Judaistycznych (jedyny „goj”)
- w końcu 1941 r. wcielony do Wehrmachtu (był pod Stalingradem, gdzie został ranny; wydostał się z „kotła” jednym z ostatnich
samolotów; leczył się w Rabce, gdzie mieszkała jego matka Joanna; skierowany do Włoch, skąd uciekł z wojska do płn. Afryki;
stamtąd przedostał się do polskiego wojska – II Korpus)

w mieszkaniu Joanny Jaxa-Bąkowskiej w Rabce

„Twoja stara Mu i Twój brat pozdrawiają Cię!” [pisane do Heleny w Wilnie]
[Stanisław Grabowski z żoną Katarzyną prowadzili w czasie II wojny
w Rabce zakłady fotograficzne w Bazarze i willi „Granit”]

- był telefonistą w „dowództwie ognia artylerii lekkiej” 15. Wileńskiego Baonu Strzelców [„Wilki”] 5. Kresowej Dywizji Piechoty
II Korpusu gen. Andersa we Włoszech [przedtem w szkole podchorążych łączności w Matera (Włochy)]
Na jesieni 1944 r. Sztab Wojskowego Centrum Szkoleniowego 2° Korpusu Polskiego wraz z lokalnymi władzami zdecydował założyć w mieście Matera
szkołę podchorążych rezerwy wojsk Piechoty, Artylerii, Łączności, Zaopatrzenia i Transportu oraz Korpusu Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet.
Szkoła Podchorążych Piechoty i Artylerii mieściła się w wielkim budynku dzisiejszej szkoły podstawowej “Padre Giovanni Minozzi”, natomiast w byłym
seminarium Lanfranchi znalazła swoją siedzibę szkoła przyszłych oficerów łączności.

- Rozkazem Dowództwa 5 Kresowej Dywizji Piechoty otrzymał Odznakę Pamiątkową 5 KDP (legitymację nr 7342 podpisał
gen. bryg. Sulik Nikodem)
- po II wojnie pozostał w W. Brytanii; wyjechał do Argentyny
- do Argentyny (Buenos Aires) przypłynął na statku „Empire Deben”*) dnia 4.02.1948 r. z Southampton
*) „Empire Deben” was a 11.251 GRT ocean liner which was built by Howaldtswerke, Kiel. Launched in 1922 as Thuringia for Hamburg America Line. Used on the
New York and Boston routes until 1929 when she was sold to Hamburg South America Line and renamed General San Martin. Requisitioned in 1940 by the Kriegsmarine, used as a floating barracks, then a tender and finally a hospital ship. She took part in the evacuation of civilians from the Baltic. Seized in May 1945 at Copenhagen. To MoWT and renamed Empire Deben. Operated under the management of Shaw, Savill & Albion Line. Scrapped in March 1949 at Newport, Monmouthshire.

- pracował jako sternik na statkach handlowych, pływających głównie do portów nad Morzem Karaibskim i na wschodnim wybrzeżu
USA. Statki, na których pływał zawijały też czasami do różnych portów w Europie, skąd przyjeżdżał do Matki w Duisburgu.

“Matka i syn” (Duisburg, 1955 r.)

Jan Bąkowski z przyszła żoną Glorią Ponente
i synem Antonio Luisem (nazywanym Johnny) w Rosario

Jan I. Jaxa-Bąkowski, sternik na statku (1960 r.)

- „(…) 2 marca [1960] otrzymałem argentyński dokument wojskowy, który stwierdza, że jestem obywatelem argentyńskim i że o tej
40
samej godzinie 15 zawarłem ślub z panną Gloria Ponente argentynką i że mam z nią 6-cio letniego syna, który nazywa się Luis
Antonio i w tym roku zacznie chodzić do szkoły (…).
[z listu z dn. 3.03.1960 r., Buenos Aires]
-„(…) Moja żona ma 30 lat, ale temperament ma włoski i wcale się na mnie nie skarży. Synek jest mój – chłopczyk zuchowaty. (…).
[z listu z dn. 18.08.1960 r.]

- po ślubie rozpoczął budowę domu w nowopowstającej dzielnicy Buenos Aires – Florencio Varela

Jan w czasie kolejnych odwiedzin Matki
w Duisburgu, styczeń 1967 r.

Jan I. Bąkowski z synem Johnym
przed swoim (rozbudowywanym) domem

- „(…) 11.11. [1974] wziąłem tutaj ślub z Ausa Estela Salvatrene Franco i że mam z nią córkę Ana Liliana, która urodziła się 30 VIII.
Moja żona (…) ukończyła 13.11. 21 lat. (…)”.
[z listu J. z dn. 16.11.1974 r., Guatemala]
- „(…) moja nowa żona nazywa się Maria Kristina, ma 27 lat, miała jak dotąd 3 mężów (…). Moja wychowanica ma 6 lat….”
[z listu J. z dn. 8.10.1979 r., Buenos Aires]

- „(…) moja córeczka Marisol Lorena Jaxa-Bakowski ur. się 28 III 1973 r. w Buenos Aires. Matka nazywa się Cristina Viola”

[Viola – nazwisko Krystyny?]

[z listu J. z dn. 24.12.1980 r., Buenos Aires]

- w 1976 r. został „spensjonowany” – przeszedł na emeryturę
-m
- „mam b. smutne życie, ponieważ dn. 17.02.1984 r. zmarła Krystyna lat 34. Pozostała mi moja córka Marisol, która jest teraz w 6
odddziale powszechnym (…). [z listu J. z dn. 20.05.1984 r., Buenos Aires] [z innego listu wynikało, że Marisol b. lubiła konie; chciała zostać
dżokejem; w wieku kilkunastu lat pracowała (bezpłatnie) w stajni przy obsłudze koni]

- adres w 1987 r.:

Localidad Julio A. Lesta B San Jorge
Florencio Varela 1888 C.P. (Pr. Buenos Aires)
- zmarł podczas kiermaszu książki w Buenos Aires (dzielnica Florencio Varela) na udar (wylew krwi do mózgu).
- pochowany na Cementerio de Florencio Varela (kwatera J, rząd 17, grób 35)
Benignów, kol., pow. opoczyński, gm. i par. Opoczno [Sul]; obecnie Benignów (część miejscowości Gawrony) powiat opoczyński, gmina wiejska Sławno
Gawrony, wś i folw. pow. opoczyński, gm. i par. Opoczno; folw. Gawrony z attynencyą wieczysto-czynszową Benignów i wsią Gawrony… [Sul]
----------------------------

Antonio Luis Jaxa Bakowski (ur. 3.02.1954 r.) - żona Guliana Rissetto Rosso
C Bernardi C67 1748 Piso
Villa Maipú
Buenos Aires Argentina

tel. (0054) (011) 4754 5303

Antonio Luis Jaxa-Bakowski (1965 r.)

Antonio z synem Sebastianem (2014 r.)

Antonio Luis Jaxa Bakowski z żoną Gulianą Risetto Rosso i wnuczką Luną

- dzieci Antonia Luisa (wnuki Jana Ignacego):

Maximiliano Matias ur. 19.09.1980 r. (z córką Luną)

Carolina ur. 26.01.1982 r.

Antonio ur. 2.12.1986 r. (z synem Kevinem)

Sebastian ur. 20.09.1984 r.

Karen ur. 6.04.1992 r.

Z listu Karen Bakowski [7.03.2011]

Ta informacja jest z domu w Florencio Varela, gdzie teraz mieszka siostra mojego ojca. [Ana Liliana?, Marisol Lorena?]
Mój dziadek zmarł 4 października 1990 roku.
To są daty urodzin mojej rodziny:
Mój ojciec: 3 lutego 1954
Mój brat Maximiliano Matias: 19 sierpnia 1980
Moja siostra Karolina: 26 stycznia 1982 r.
Mój brat Sebastian: 20 września 1984
Mój (inny, nastepny) brat Antonio: 2 grudnia 1986 roku
A moja [Karen] data urodzenia 6 kwietnia 1992 roku.

Carolina z ojcem – 05.2013 r.

