28a Stefan Stanisław Jaxa-Bąkowski
ur. 8.05.1924 r. w Kraśnicy (poród w Opocznie) zm. 12.11.1980 r. w Krakowie (pochowany w Gdańsku)
syn Jerzego (28)
żona Irena Wojtas
dzieci: bezpotomni

- wypis z: Księga Osób Urodzonych w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja i św. Wojciecha w Kraśnicy, Dekanat Opoczyński,
Diecezja Sandomierska:

[wypis Włodzimierz B. Koperkiewicz XI.1990]

Akt Chrztu Świetego i Urodzenia N 22/1924
W dniu 18.05.1924 r. o godzinie 13,00 proboszcz ks. Władysław Malinowski udzielił Sakramentu Chrztu Świetego
Stefanowi Stanisławowi Bąkowskiemu, urodzonemu w dniu 8.05.1924 r. o godzinie 24,00 we Dworze Kraśnica, synowi
Jerzego Adolfa Bąkowskiego właściciela Dworu Kraśnica i Anny Marii Wartanowicz
Rodzicami chrzestnymi byli: Józef Eugeniusz Wartanowicz – dziadek i Henryka Ossowska

- początkowe nauki – w domu; szkoła powszechna w Piotrkowie;
- szkoła średnia – Korpus Kadetów nr 1 im. J. Piłsudskiego we Lwowie (od 1936 r.), ukończył 3. kompanie (klasy);

Stefan Jaxa-Bąkowski, kadet po przysiędze, Lwów wiosna 1937 r.

- po wybuchu wojny uczył się w domu w Kraśnicy – tajne nauczanie (do ukończenia liceum)
- maturę zdał na tajnych kompletach w Warszawie, otrzymał oficjalne świadectwo dojrzałości
- w czasie wojny – instruktor wojskowy członków ruchu oporu na terenie Kraśnicy i okolic
- odznaczony Krzyżem AK (nadany w Londynie 7.10.1975 r.)

Stefan Jaxa-Bąkowski, Kraśnica 1942 r.

Stefan Jaxa-Bąkowski 1943 r. (zdjęcie z Kenkarty)

- w 1946 r. nie przyjęty na Politechnikę Gdańką – ze względu na pochodzenie; podjął pracę w PAGED w Sopocie

Stefan Jaxa-Bąkowski 1946 r.

- w 1947 r. „dostał się” na leśnictwo w Poznaniu, ukończone w 1952 r.
- następnie – już pracując w Instytucie Technologii Drewna, potem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Drzewnego – ukończył wydz. mechaniczny Politechniki Poznańskiej; zrobił doktorat, rozpoczął habilitację
- w 1962 r. poślubił Irenę Wojtas

- zmarł w trakcie delegacji służbowej do Krakowa na atak serca; pochowany w Gdańsku na cmentarzu Srebrzysko

