
14   Wojciech Antoni Pankracy Jaxa-Bąkowski   
ur.  12.05.1897 r.  w  Warszawie   zm.  1943 r. (rozstrzelany przez Gestapo) w  Lublinie (Zamek)  

syn   Ludwika (13)  

kawaler – narzeczona Janina Łukaszewicz  [JANINA ŁUKASZEWICZÓWNA, ŻYŁA LAT 76 ZM. DN. 7.III.1968 R. – Stare Powązki, kw. 2 rz. 3 m 23] 

 

- pierwsze nauki pobierał w domu od wynajętego nauczyciela; w wieku 7 lat dobrze czytał i „pisał piórem”   

- w 1915 r. ukończył Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie  

- w czasie wakacji 1915 r. zapisuje się do (powstałego w 1907 r.) Warszawskiego Koła Sportowego  

                         

- w 1915 r. wstępuje na Politechnikę Warszawską; z powodu różnych przeszkód (wojna, działalność społeczna i polityczna) studia  

  ukończył dopiero w 1928 r.; uzyskał tytuł inżyniera    

- z „Księga Stulecia Korporacji Akademickiej Sarmatia”: [„Sarmatia” powstała 1908 w Petersburgu; reaktywowana 1915 przy Politechnice  

   Warszawskiej] 
   Wojciech Jaxa-Bąkowski (ur. w Kraśnicy – zm. 1943 w Lublinie), coetus 1915, założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie w 1915 r.; student  

   PW, działacz polityczny i społeczny, kawalerzysta, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego Związku  

   Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej 1920, aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w Lublinie; stryjeczny brat Stanisława  

- zaproszony na otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego (jako przedst. Korporacji „Sarmatia”?)  

                                       

- Oficerowie Wojska Polskiego 1918 – 1921:  

   Bąkowski-Jaxa Wojciech (12 V 1897) - ppor. art.  [absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu]   

- 17.12.1921 r. na II Ogólnoakademickim Zjeździe w Wilnie Wojciech Jaxa-Bąkowski wybrany został do Komitetu Wykonawczego 

  Związku Organizacji Polskiej Młodzieży Akademickiej  

- 17.01.1923 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie był świadkiem na ślubie swego brata Ludwika   

- w 1923 r. mieszkał w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 42 m. 4   

- 28.02.1923 r. otrzymał „Kartę przeznaczenia wojennego nr 27” do 12. Pułku Kresowego Artylerii Polowej w Złoczowie    

- 31 maja 1923 r.  Na III zjeździe we Lwowie powołano Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Akademickiej, którego pierwszym  

  prezesem został  Wojciech Jaxa-Bąkowski     

     

- Do stałych korespondentów dwutygodnika "Wiadomości Akademickie" należał m.in. Wojciech Jaxa-Bąkowski (prezes Naczelnego Komitetu  

   Akademickiego)  

- w 1924 r. mieszkał w Warszawie na ul. Św. Barbary 1 m. 6   



- 12.09.1924 r. w Warszawie (w sali Filharmonii) Wojciech Jaxa-Bąkowski bierze udział w otwarciu II kongresu Międzynarodowej  

   Konfederacji Studentów (C.I.E.)  jako prezes Z.N.P.M.A.  

                                              
                   Zarząd Międzynarodowej Konfederacji Studentów (CIE) oraz komitet organizacyjny kongresu.Warszawa, wrzesień 1924 r. 

Na zdjęciu m.in.: poseł Stefan Sołtyk (4. z lewej), senator Ignacy Baliński (5. z lewej), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Bolesław   

    Miklaszewski (6. z lewej), prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej Wojciech Jaxa-Bąkowski [ozn. strzałką – wyciąg obok], 

                                                               wiceprezes Międzynarodowej Konfederacji Studentów Jan Jundziłł-Baliński.  

- w latach 1924-1937 często korespondował ze swoja narzeczoną, Janiną Łukaszewiczówną [koleżanką z Politechniki Warsz.]. Listy 

  podpisywała  Inka; narzeczonego nazywała Mopsik.     

- w dniach 20.09. – 1.11.1927 r. w  S.S.Art. Toruń ukończył w ramach ćwiczeń wojskowych kurs zwiadowczy (z wynikiem dobrym)   

- w pocz. 1927 r. zmienił mieszkanie; adres: Al. Jerozolimskie 55 m. 4  

- Obóz Wielkiej Polski   

  Ton działalności Obozowi nadawali tzw. ,,młodzi”, przejawiający największą aktywności. To z ich inicjatywy doszło do stworzenia w kwietniu  

  1927 roku Ruchu Młodych OWP, na czele, którego stanął Z. Stahl (kierownicze stanowiska zajmowali także m.in.: T. Bielecki, Wojciech Jaxa-  

  -Bąkowski, J. Rembieliński, H. Rossman). Dzięki ich zaangażowaniu Obóz przybrał charakter ogólnonarodowego ruchu społecznego.  

- w marcu 1928 r. kandydował w wyborach do Sejmu II kadencji; nie został wybrany  

- w kwietniu 1928 r. odwiedził w Zakopanem swoją narzeczona Inkę Łukaszewiczówną, przebywającą tam na leczeniu choroby płuc  

                                  
                    Wojciech Jaxa-Bąkowski z narzeczoną (w bialym kapeluszu), Zakopane 1928 r.                                  „Mopsik”, Zakopane 1928 r. 

- w sierpniu 1928 r. był w Toruniu-Podgórzu na kursie oficerów rezerwy w Szkole Strzelania Artylerii  

- dn. 28.06.1929 r. w Poznaniu odbyły się obchody X-lecia Traktatu Wersalskiego. Członkiem Komitetu Ogólnopolskiego Obchodu  

   Dziesięciolecia Traktatu Wersalskiego był Wojciech Jaxa-Bąkowski   

         autograf  Wojciecha Jaxa-Bąkowskiego z 1929 r.  

- w 1930 r. kandydował z listy Stronnictwa Narodowego w wyborach do Sejmu III kadencji – nie wybrany [unieważniono listy]  

  „... na listach wyborczych Stronnictwa Narodowego w czasie tzw. „wyborów brzeskich”, przeprowadzonych w listopadzie 1930 r., odnaleźć można  

  takie oto nazwiska: Wojciech Jaxa-Bąkowski (miejsce 2. w okręgu płockim), (...)”    

           „Goniec Częstochowski” nr 244 z dn. 22.10.1930 r., środa                                 



- należał do Koła Ligi Obrony Powietrznej Polski przy Okręgu Warszawskim Związku Oficerów Rezerwy RP  

- w l. 1930-33 mieszkał z matką (do jej śmierci) w Milanówku, ul. Krakowska 15  

- od 16.09.1933 r. mieszkał w Warszawie na ul. Parkowej 39 m. 10; pracował  jako urzędnik w Zarządzie Miejskim    

- w listopadzie 1934 r. mieszkał na ul. Rybnej 4 m. 52   

                                Wojciech Jaxa-Bąkowski na Komerszu „Sarmatii” (ok. 1935 r.)  

- na apel pułkownika Umiastowskiego Wojciech Jaxa-Bąkowski opuścił Warszawę, udając się na wschód    
   [w nocy z 6 na 7 września 1939 r. pułkownik Roman Umiastowski, szef propagandy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, wygłosił w radio  

    przemówienie, w którym wzywał mężczyzn zdolnych do walki do opuszczenia Warszawy w celu utworzenia nowej linii obrony na wschód od   

    Wisły.]  

- dalsze losy Wojciecha Jaxa-Bąkowskiego – nie są znane; z przekazów rodzinnych wiadomo, że został aresztowany i rozstrzelany  

  w 1943 r. na Zamku w Lublinie.  Patrz też:  

           Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944, praca zbiorowa, Wyd. Lubelskie 1988  [wykaz ofiar - fragment]  

  
 

 

Fragment tablicy pamiątkowej K! Sarmatia w kościele Św. Anny w Warszawie  

 

 

 

 

 

------------------------  

 

> Wojciech miał pojedynek (na pistolety?) o narzeczoną Inkę Łukaszewicz  [kiedy? z kim?]   

> Wojciech Jaxa-Bąkowski nosił sygnet „z czerwonym kamieniem” – herbowy?  

> w kwietniu 1927 r. składał „projekt” na Politechnice; w maju składał egzamin, podobnie egzamin w końcu września  

> Janina Łukaszewicz chorowała „na płuca” (gruźlica); w l. 1926-1937 leczyła się w Zakopanem, Świdrze, Merane, Grado ...   

> Janina Łukaszewicz ur. 1891/2 r.  
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