7a5 Przemysław Brunon Jaxa-Bąkowski
ur. 6.10.1921 r. w Starachowicach zm. 12.04.1973 r. w Starachowicach
syn Wacława Eustachego (7a4)
żona Maria Hulla (ur. 20.11.1925 Poznań, zm. 9.05.2014 Wrocław); ślub 20.08.1944 r. w Warszawie
dzieci Marek Wiesław (7a6), Hanna Małgorzata ↓, Paweł Bronisław (7a8)
- w rodzinie nazywany Sławek

Sławek 6 lat (Kielce 1927)

9-letni Sławek, Bugaj (Starachowice), 1930 r.

Sławek 16 lat (Kielce 1937)

- uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Augusta Witkowskiego w Skarżysku Kamiennej

Sławek gimnazjalista z koleżanką z klasy, 1939 r.
(na tarczy szkolnej numer 414, zgodny z numeracją polskich szkół,
obowiązującą od roku szkolnego 1933/34)

Sławek gimnazjalista, 1939 r.
(wielbiciel wszelkiego rodzaju pojazdów)

- pod koniec edukacji w gimnazjum miało miejsce wydarzenie, które zaważyło na całym dalszym życiu Sławka. Z powodu niewłaściwego zachowania, nauczyciel polecił mu opuścić klasę. Obok szkoły stał motocykl nauczyciela. Niesforny uczeń rozkręcił maszynę
na drobne części; za karę nie został dopuszczony do matury – z opowieści Mamy Sławka
- od 3.03.1940 r. do 25.07.1943 r. pracował w Zakładach Starachowickich, najpierw jako szlifierz, a potem jako kierowca i monter samochodowy

- 25.07.1943 r. został zwolniony na własną prośbę – dla dalszego kształcenia w Warszawie
- w Warszawie podjął naukę w dawnej Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda, którą okupant przekształcił
na średnie 2-letnie szkoły techniczne (Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Państwowa Szkoła Elektryczna)
- by zarobić na życie – pracował w zakładzie, którego właścicielem był Niemiec; tam opanował biegle język niemiecki

Przemysław Jaxa-Bąkowski, Warszawa 1943 r.

- w Warszawie poznał swoją przyszłą żonę Marię Hullę, mieszkającą na Żoliborzu przy ul. Krasińskiego 18

Maria Hulla, narzeczona Przemysława, lipiec 1944 r.

- Przemysław Jaxa-Bąkowski brał udział w powstaniu warszawskim; walczył na Dolnym Żoliborzu
- podczas powstania, 20 sierpnia 1944 r. Przemysław poślubił Marię Hullę ...

... i tak ten dzień opisuje w liście z dnia 22.10.1944 r. do swego teścia Kazimierza Hulli, który był w niewoli niemieckiej w oflagu
Woldenberg:
„(...) Ślub nasz odbył się 20-go sierpnia, który był jednocześnie dla wielu nie lada emocją, ponieważ pierwszy raz od szeregu dni
wyszli z piwnic i musieli przyjść do kościoła przy akompaniamencie przeciągłego świstu kul. Pogoda w dniu naszego ślubu była
śliczna. (…)”
- po ślubie Przemysław złożył przyrzeczenie, że jeśli przeżyją powstanie, to do końca życia będzie codziennie odmawiać różaniec;
tak też było
- po upadku Powstania Przemysławowi udało się wmieszać w cywilnych mieszkańców Żoliborza (wśród których była też jego żona)
i wraz z nimi został wywieziony do obozu przejściowego w Pruszkowie
- ... po kilku dniach, różnymi pociągami, wyjechali z Pruszkowa, jak to Niemcy określali „na wolność”, a w rzeczywistości do Oświęcimia. Maria wyskoczyła z pociągu przed Koluszkami i dzięki pomocy napotkanych ludzi dotarła do Starachowic. Kilka dni później
Przemysław też zdołał uciec z transportu. Był w długim płaszczu, przypominającym ubiór kolejarza. Na jakiejś stacji zwyczajnie
wysiadł z pociągu i jakimś drągiem zaczął ostukiwać koła wagonów. W ten sposób spokojnie doszedł do końca składu, przeszedł na
drugą stronę wagonów i schował się w stojącym obok pociągu. Spotkali się w Starachowicach w domu na Orłowie... - wspomnienie
rodzinne

- w 1946 r. w Warszawie Przemysław rozpoczął naukę w Prywatnym Męskim Liceum Mechanicznym i Elektrycznym dla Dorosłych Towarzystwa Kursów Technicznych na Wydziale Mechanicznym. Jednocześnie pracuje w Centrali Przemysłu Drzewnego na
stanowisku kierownika Oddziału Sprzedaży
- 20.06.1949 r. Przemysław Brunon Bąkowski zdał egzamin dojrzałości i uzyskuje tytuł technika mechanika; składa „papiery” na
Politechnikę Warszawską

Zaświadczenie o zdaniu matury,(oryginal pozostał na Politechnice)

- po zdaniu matury wyjechał z żoną do rodzinnych Starachowic, gdzie z dniem 27.07.1949 r. zostaje pracownikiem Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach
- początkowo pracuje jako Kierownik Kontroli Ostatecznej Samochodów, potem jako Z-ca Szefa Kontroli Technicznej, a najdłużej,
od 1955 r. do 1968 r., na stanowisku Kierownika Wydziału Doświadczalnego

Przemysław z żoną i synem Markiem, Starachowice 1952 r.

Przemysław Jaxa-Bąkowski – kierownik
Wydz. Doświadczalnego przed STAREM 66, ok. 1964 r.

... w STARZE 66 ze spadochroniarzami, Kielce, 1.05.1962 r.

Przemysław (w środku) z kolegami z Wydziału Doświadczalnego ok. 1960 r.

- 7.09.1953 r. przez Komisję Weryfikacyjną Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego został zweryfikowany jako rzeczoznawca w zakresie specjalności techniki pojazdów samochodowych. [po 13. latach otrzymał Złotą Odznakę rzeczoznawcy Polskiego Związku Motorowego]

- od końca lat pięćdziesiątych zaczyna realizować swoje marzenie z dzieciństwa: latanie. Kończy kursy szybowcowe i samolotowe;
1 marca 1959 r. zostaje członkiem Aeroklubu Kieleckiego, Lotnisko Masłów

...szczęśliwy! zrealizował marzenia. Przemysław w szybowcu szkoleniowym „ABC,” lotnisko Masłów, 1960 r.

- w kwietniu 1960 r. uzyskuje licencje pilota szybowcowego (wraz z Książką Pilota Szybowcowego

- w 1964 r. – 43-letni Przemysław Bąkowski – zdobywa Srebrną Odznakę Szybowcową

...w szybowcu, Masłów 1964 r.

- 27.02.1963 r. uzyskuje licencję pilota samolotowego turystycznego

licencja z ważnością dożywotnią...

w JAKU 18 z kolegą B. Hamanem,
Przemysław na pierwszym siedzeniu. Masłów 1962 r.

po zapuszczeniu silnika CSS 13; Masłów 1962 r.

- wszystkie wykonane loty – skrupulatnie wpisuje do Osobistego Dziennika Lotów Pilota Samolotowego

fragment wpisów do Osobistego Dziennika Lotów Pilota Samolotowego

Pomimo choroby, której towarzyszył uporczywy ból, wciąż na lotnisku, Masłów ok. 1968 r.…

- w 1968 r. z powodu choroby Przemysław przeprowadza się do nowego mieszkania, położonego blisko Zakładów FSC, w których
pracuje na stanowisku Kierownika Zakładu Transportu Samochodowego.
- w 1970 r. Przemysław Jaxa-Bąkowski kończy zaocznie Politechnikę Szczecińską na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu i uzyskuje stopień magistra ekonomii

- długoletnie leczenie, w tym w Centrum Onkologii w Warszawie, nie daje rezultatów. Przemysław umiera, po długich cierpieniach,
12.04.1973 r. w Starachowicach; został pochowany na cmentarzu Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach

Hanna Małgorzata Jaxa-Bąkowska
ur. 13.12.1949 r. w Starachowicach
córka Przemysława Brunona (7a5)
mąż Antoni Kościelski (ur. 23.03.1949); ślub 10.09.1972 r.
dzieci Katarzyna Anna (ur. 1973 r.) + Piotr Kasprzak (ur. 1971 r.); ich dzieci: Ewa Joanna (ur. 2004 r.), Anna Maria (ur. 2007 r.)
-

5-letnia Hania z Dziadkiem, Babcią, Mamą i bratem Markiem przed swym domem na Orłowie, 1954 r.

-

- w 1972 r. ukończyła matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim

Hanna i Antoni Kościelscy, Wrocław 1972 r.

- od 2007 r. na emeryturze

Hanna Kościelska na emeryturze ma nowe hobby – ukochane wnuczki

Kasia Kościelska, 1979 r.

