
10g   Natalia Franciszka Jaxa-Bąkowska   
ur.  14.10.1852 r.  w  Kraśnicy     zm. 15.08.1929 r.   w  Kraśnicy  [pochowana: Cm. Powązkowski, kwat. 10 – grobowiec Wizbeków]   

córka  Antoniego (10) i Izabeli Rudzkiej  

mąż   Henryk Bolesław Wizbek  (1846-1890, mgr nauk przyrodzonych, dyr. cukrowni; pochow. w grobowcu rodz. Wizbeków)  

dzieci:  Helena ↓; Stanisław Witold ↓ (ż. Ludwika Kozłowska; syn Henryk 1912-1940 Katyń); Izabella Maria ↓;  Zofia Maria ↓    
 

- metryka urodzenia  [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]  

   
  48  Krasnica  Działo się w Krasnicy dnia piątego Pazdziernika Tysiąc osmset pięcdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej 

  przed południem. Stawił się Wielmożny Antoni Bąkowski mający lat czterdziesci siedm dziedzic dóbr w Krasnicy zamieszkały i w   

  obecnosci Antoniego Gamendy lat pięcdziesiąt cztery i Jana Rafalskiego lat czterdziesci dwa mających obydwoch słuzących okazał  

  Nam dzicie płci zenzkiej urodzone w Krasnicy dnia wczorajszego o godzinie trzeciej popołudniu z Jego małzonki Wielmozney  

  Izabelli z Rudzkich mającej lat czterdziesci. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytem w dniu dzisiejszym madane zostały Imiona  
  Natalija Franciszka a Rodzicami Chrzestnemi byli Wielmozni Felix i Franciszka Dumańscy.  Akt ten stawającym i swiadkom od- 

  czytany wraz z ojcem podpisujemy. Swiadkowie pisac nieumieją  ―  

                          (–) Antoni Bąkowski                  X Jozefat Mroz...  ... nieczyt.]    

- w 1867 r. ukończyła (z pochwałą) trzecią klasę gimnazjum  

- 12.06.1870 r. była matką chrzestną (razem z bratem Antonim) Aleksandra, syna Antoniego Wereszyńskiego, ekonoma z Kraśnicy  
                                                                                                                                                                          [księga urodzin parafii w Kraśnicy; wpis w jęż. rosyjskim]  

- dnia 31.01.1876 roku  w Kraśnicy panna Natalia Bąkowska, córka Antoniego i Izabelli z Rudzkich  zawarła związek małżeński   z 

  Henrykiem Bolesławem Wizbek, kawalerem lat 29, dyrektorem cukrowni w Czeczelniku, urodzonym w Warszawie, synem zmar- 

  łego Antoniego i Karoliny Wincentyny Guckiej. Ślubu udzielił ksiądz Mikołaj Sawicki. Świadkowie: Leopold Rudzki, sędzia Sądu  

  Okręgowego w Częstochowie i Leopold Tiede, mechanik cukrowni w Czersku.     metryka ślubu        [księga ślubów parafii w Kraśnicy]  

- po ślubie wyjechała z mężem do Czeczelnika na Podolu, gdzie Henryk Wizbek kierował budową cukrowni, której potem był dyrek- 

  torem 
- 26.12.1876 r. była matką chrzestną (razem z bratem Gustawem) Szczepana, syna Wiktora Gawłowskiego, gajowego z Kraśnicy  
                                                                                                                                        [księga urodzin parafii w Kraśnicy; wpis w jęż. rosyjskim]  
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- w 1878 r. pp. Wizbekowie przeprowadzili się do Sokołówki; Henryk Wizbek kierował odbudową cukrowni po pożarze; potem był 

  jej dyrektorem  
- wypis z: Księga Osób Zmarłych w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja i św. Wojciecha w Kraśnicy  

  Akt Zgonu Nr 12/1929  

  W dniu 15.08.1929 r. o godzinie 22.10 następujące osoby: 1. Gustaw Bąkowski lat 72 

                                                                                                 2. Jerzy Bąkowski lat 32  

  Właściciele ziemscy w Kraśnicy oświadczyli, iż w dniu 15.08.1929 r. o godz. 18.00 w Kraśnicy zmarła Natalia Franciszka  

  z Bąkowskich Wizbekowa lat 76, córka  Antoniego i Izabelli z Rudzkich.  

                                                                                   Urzędnik Stanu Cywilnego, Proboszcz  ks. Władysław Malinowski  

                                                                                          

 Izabella Wizbek, córka Natalii  (zdjęcie z ok. 1900 r.)                                                   Grobowiec rodziny Wizbek (Powązki, kwat. 10)  

 „Gazeta Warszawska” Nr 160 z dnia 17 Lipca 1863 r.: 

Onegdaj jako w dniu kończącym kurs roczny nauk szkolnych w Gimnazyum 2-em w Warszawie, następujący uczniowie, odznaczający się 

wzorowem sprawowaniem i celującym postępem w naukach, otrzymali nagrody: (…) z klassy VIIej: (…) Henryk Wizbek (…)     

„Kurjer Warszawski” Nr 62 z Dnia 8 (20) Marca 1874 r.:  

Zarząd Towarzystwa Osad Rolnych i przytułków Rzemieślniczych podaje do wiadomości publicznej, iż następne osoby, po uzyskaniu zezwolenia 

właściwych Władz Rządowych, otrzymały obecnie upoważnienie do zbierania funduszów na rzecz Towarzystwa w charakterze jego Członków  

korrespondentów: (…) w Gubernji Warszawskiej (…) p. Henryk Wizbek Dyrektor fabryki cukru w Czersku pod Grójcem, na powiat Grójecki. (…) 

„Gazeta Warszawska” Nr 71 z dnia 16 marca 1890 r.:  

Ś. p . Henryk Wizbek. Onegdaj zmarł w Warszawie Henryk Wizbek, magister nauk przyrodzonych b. Szkoły Głównej, dyrektor cukrowni 

„Sokołówka" w gub. Podolskiej. Zmarły należał do najzdolniejszych uczniów wydziału matematyczno-fizycznego b. Szkoły Głównej, a po-  

święcał się głównie chemii. Po ukończeniu studyów uniwersyteckich oddał się cukrownictwu i wkrótce też został dyrektorem jednej z większych 

cukrowni w gub. Podolskiéj. W pracach tutejszego oddziału cukrowniczego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu brał on czynny udział  

i niemały na ich kierunek wpływ wywierał. Pozostawia po sobie szczery żal kollegów, oraz wszystkich, którzy mieli sposobność poznać przymio-  

ty jego serca i umysłu.   
-----------------------  

27.07.1877 r. - Metryka urodzenia Heleny Wizbek (ur. 22.10.1876 r. w cukrowni Czeczelnik, gub. podolska)  [księga urodzin parafii w Kraśnicy]  

 



- od lat dziecinnych była krótkowzroczna [o.l. -5D; o.p. -6D]  

Helena Wizbek mieszkała [w 1938 r.] w Warszawie, ul. Koszykowa 11   
Metryka urodzenia z dnia 13.07.1881 r. Stanisława Witolda Wizbek [ur. 15.12.1880 r. w Sokołówce, gub. podolska  

  [z księgi urodzin parafii w Kraśnicy]  



Sokołówka, wś, pow. olhopolski, gm. Tarnówka, gub. podolska; cerkiew; fabryka cukru założona w 1873 r. Własność Brzozowskich [Sul]    

Metryka urodzenia Izabeli Marii Wizbek   [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]  

 

Metryka urodzenia Zofii Marii Wizbek  [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]  

 

 

 

 

 


