17 Witold Józef Henryk Jaxa-Bąkowski
ur. 22.06.1874 r. w Zajączkowie (metryka z kośc. paraf. w Sławnie) zm. 17.04.1935 r. w Wilnie (cmentarz na Antokolu)

syn Aleksandra (16)
żona Joanna Piẽs du Mont (1888 – 1975)
dzieci: Helena (17a), Hanna ↓, Maria ↓, Jan Ignacy (18)
- Metryka urodzenia Nr 184/1874: Witold Józef Henryk Bąkowski ur. w dniu 22.06.1874 r. w Zajączkowie jako syn Aleksandra
i Kornelii Rudzkiej; ochrzczony 4 lipca 1874 r. w kościele paraf. w Sławnie [oryginał w jęz. rosyjskim – patrz Metryka urodzenia]
> 22 czerwca 1874 r. – poniedziałek; 4 lipca 1874 r. – sobota [patrz: Kalendarz na rok 1874 ]

Kościół paraf. w Sławnie pod wezw. św. Gierącego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
[Św. Gierący – Geroncjusz z Cervi (ur. w V wieku, zm. ok. 501 w Cagli) – święty katolicki, biskup Cervi, zamordowany na Via Flaminia gdy wracał z synodu w Rzymie, patron Cagli. Jego wspomnienie obchodzone jest 9 maja]

Witold Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z 1882 r.)
- we wrześniu 1886 r. został wysłany na Pensyę Prywatną Męską Feliksa Fabianiego w Radomsku (razem z bratem Tadeuszem)
- uczył się w Gimnazjum w Piotrkowie, skąd przeniósł się do Siedleckiego Gimnazjum Męskiego (min. kl. V i VI), które ukończył
w 1893 r. [patrz: Świadectwo nr 432]

Witold Jaxa-Bąkowski – gimnazjalista (zdjęcie z 1893 r.)

- w latach 1893-1895 kontynuował naukę w Maschinen-Ingenieur-Schule Technikum w Mittweida (Saksonia) – jako przygotowanie
do studiów i pogłębienie znajomości języka niemieckiego [szkoła zał. w 1867 r. w Królestwie Saksonii w Mittweida jako „Technikum”;
jedna z największych prywatnych szkół w Niemczech na przełomie XIX i XX w.] [patrz: Świadectwo nr 7625]

- we wrześniu 1897 r. podpisał akt erekcyjny kościoła w Kraśnicy
- 16.10.1897 r. stawał przed komisją wojskową; otrzymał kategorię drugą [patrz: Swidietielstwo no 29]
- 30.05.1898 r. otrzymał z Kancelarii Gubernatora Radomskiego Świadectwo nr 4012 o niekaralności z powodów politycznych i kryminalnych (dla przedłożenia władzom szkolnym) [patrz: Swidietielstwo No 4012]
- w 1899 r. mieszkał – a przynajmniej był zameldowany – we wsi Kraśnica (własność jego brata Gustawa)
[patrz: Liegitymacjonnaja kniżka]

- otrzymał – wydany w Radomiu dnia 5.09.1900 r. – rosyjski paszport zagraniczny nr 452/6609, z wpisem „na wyjazd do Niemiec”
[patrz: Paszport 452]

- w latach 1900 – 1904 studiował w Die Großherzogliche Technische Hochschule zu Darmstadt; uzyskał tytuł inżyniera budowy
maszyn [patrz: ŚWIADECTWO]

Witold Jaxa-Bąkowski – absolwent GTH w Darmstadt z kolegami (zdjęcia z 1904 r., oryginały z blachy)

- w 1906 r. w Metzu poznał 18-letnią pannę Joannę Piẽs du Mont. Młodzi zakochują się w sobie i już w 1907 r. występują oficjalnie
jako marzeczeni.

Witold Jaxa-Bąkowski i Joanna Piẽs du Mont – narzeczeni (VIII 1907 r.)

Narzeczeni (1908 r.), oryginał z blachy

- 7.01.1909 r. w kościele parafialnym Queuleu-Plantières w Metzu [Lotaryngia, Francja] wziął ślub z panną Joanną Piẽs du Mont
[patrz: Metryka ślubu]

Kościół parafialny dzielnicy Queuleu-Plantiѐres w Metzu
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP

Hotel Royal w Metzu, w którym odbyło się przyjęcie weselne
[patrz: Menu przyjęcia weselnego]

- od 15.09.1909 r. do 26.06.1911 r. pracował w: Sokolnicki & Wiśniewski Fabryka Elektrotechniczna i Zakład Instalacyjny, Lwów
ul. Słowackiego 18 [patrz: Świadectwo Sokolnicki]
- Bąkowski Witold, elektromechanik, zam. Lwów, ul. Łyczakowska 46 [z: Księga adresowa, Lwów 1913]
- od 1.07.1911 r. do 1.06.1913 r. zatrudniony w „Zakłady Elektrotechniczne Wacław Brygiewicz, Michał Zucker i S-ka
w Warszawie” [patrz: Zakłady elektrotechniczne]
- od 1.06.1913 r. do 3.09.1914 r. pracował w: Towarzystwo Akcyjne Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka,
Warszawa, ul. Złota 68 [patrz: Świadectwo Orthwein]

- urlop w 1914 r. spędzał w Westerland na wyspie Sylt

Westerland, 1914 r.

- jesienią 1914 r. angażuje się do pracy w Komitecie Obywatelskim miasta Warszawy; w momencie utworzenia (wrzesień 1915 r.)
Wydziału Straży Obyczajowej zostaje jej starszym inspektorem
[Komitet Obywatelski miasta Warszawy zawiązany został 3 sierpnia 1914 r. Organem wykonawczym Komitetu Obywatelskiego była Straż Obywatelska (pop. „milicja”). Nadzorowało ją prezydium i komendantura, którą tworzyły: kancelaria główna oraz wydziały – zewnętrzny, miejscowy,
wywiadowczo-kryminalny, prawny, intendentura, straż obyczajowa, kasa, zarządy gmachów. Naczelnikiem i zwierzchnikiem Straży Obyczajowej
był Ludwik Brauman. W skład Wydziału wchodzili: inspektorowie honorowi: Klemens Starzyński i Emil Rauer, 3-ej inspektorzy starsi: W. Bąkowski, B. Borkowski i L. Kamiński, 29 inspektorów, 8 adyunktów, 10 posterunkowych, 3 referentów i 9 sióstr inspektorek.]

Witold Jaxa-Bąkowski (1915 r.)

Witolda Jaxa-Bąkowski, inspektor Straży Obyczajowej, rok 1915

Legitymacje inspektora Straży Obyczajowej Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy, Witolda Jaxa-Bąkowskiego
(na odwrocie obu legitymacji – identyczna treść w języku niemieckim)

- mieszkał →

- po rozwiązaniu Straży Obywatelskiej wyjechał do żony do Niemiec – na podstawie paszportu niemieckiego – Pass Nr 3803.I.1916,
wydanego dn. 23.02.1916 r. w Warszawie [patrz: Pass 3803]
- 26.04.1916 r. mianowany komisarzem przy Komisji Obywatelskiej Sprzedaży Przymusowej [patrz: Zaświadczenie 105]
- 28.12.1916 r. został zatrudniony na otwartej 2. listopada Politechnice Warszawskiej (niem. Technische Hochschule) jako asystent
statyki wykreślnej [patrz: Vereinbarung 1916]
- dnia 18.06.1917 roku dostał propozycję dalszego prowadzenia zajęć z hydrauliki w klasie IV Szkoły Mechaniczno-Technicznej
H. Wawelberga i S. Rotwanda (Warszawa, ul. Mokotowska 6) w roku szkolnym 1917/18 [patrz: Pismo]
- dnia 12.08.1917 r. z powodu „…zmiany ustroju władzy zwierzchniej wyższych uczelni warszawskich (…)” otrzymał z dniem
30.09.1917 r. wypowiedzenie posady asystenta statyki graficznej na Politechnice Warszawskiej [patrz: Pismo T.640]
- dnia 15.03.1918 r. powołany przez Senat Akademicki Politechniki Warszawskiej na stanowisko asystenta do statyki wykreślnej –
od dnia 1.04.1918 r., z pensją 250 Mk [patrz: Umowa 30649]
- 4.05.1918 r. był asystentem na Politechnice Warszawskiej [patrz: Zaświadczenie 1918] [do końca r. akad. 1918/19]

Dzieci Witolda: (od lewej) Hanna, Jan Ignacy, Helena, Maria – w parku Łazienkowskim w Warszawie [lipiec 1919 r.]

- podejmuje pracę w Zarządzie Budownictwa Wojskowego w Kielcach [patrz: Karta Służbowa] ; od czerwca 1920 r., jako
u.[rzędnik] p.[państwowy] kl. VI pracuje w Z.B.W przy D. O. Gen. Kielce w Piotrkowie Tryb. [patrz: Książka poborów]
- przenosi się z rodziną do Piotrkowa Tryb.
- Dekretem Nacz. Wodza L. 2196 z dn. 8.07.1920 r. Do Wojska Polskiego zostają przyjęci:
inż. Bąkowski Witold – mianowany urzędnikiem wojskowym w randze VII z powołaniem do czynnej służby na czas wojny, aż do
demobilizacji. Otrzymał przydział służbowy do: D. O. Gen. Kielce Oddz. XI [Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1920 r.]

Witold Jaxa-Bąkowski, urzędnik wojskowy, XII 1920 r. – charakterystyczne gwiazdki

- 21.08.1921 r. ukończył 6-tygodniowe przeszkolenie dla urzędników wojskowych [patrz: Zaświadczenie Chełmno]

Legitymacja oficerska Witolda Jaxa-Bąkowskiego – urzędnika wojskowego VII rangi

- Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz

przemianowuje urz. wojsk. na oficerów

w Korpusie Ofic. Inż. i Sap.: w stopniach

majorów:

u. w. VII r. inż. Bąkowskiego-Jaxę Witolda Józefa Henryka ur. 4.7.1874
[Dekret z d. 9.3.1922 Oddz. V, L. 74355 – Dziennik Personalny Min. Spr. Wojsk. Nr 6 z dn. 18.03.1922 r.]

- Rozporządzenia Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych:
mjr inż. Bąkowskiego-Jaxę Witolda Józefa Henryka

wcielam

w Korp. Ofic. Inż. i Saperów:

do 4 p. sap. z przydziałem do D. O. K. Nr IV [Łódź]
[Rozporz. D. V. L. 11658/22. Ew. – Dziennik Personalny M.S.W. Nr 6 z dn. 18.03.1922 r.]

- mjr inż. Bąkowski Witold Józef (n.e.) 4 p.sap. (D.O.K. IV) odkomenderowany na 7-miesięczny kurs doszkolenia
w Obozie Szkol. W. Sam.
[Dz.Pers. M.SWojsk. Nr 25 z 14.03.1924 r.]
- bezpośrednio po kursie (VIII.1924 r.) dostaje przeniesienie do Wilna na kierownika budowy fortyfikacji Obszaru Warownego Wilno
Dowództwo Obszaru Warownego Wilno, plac Ignacowski
[Karta uposażenia za X.1925 r., Wilno, 1.X.1925 – mjr. Witold Bąkowski] [patrz: Karta uposażenia 1925]
- mieszkał z rodziną w Wilnie przy ul. Konarskiego (mieszkanie „wojskowe”) [wg róźnych dokumentów: Konarskiego 6, 9, 47 – prawdopodobnie przeprowadzał się]
- nadaję stopnie
podpułkownika
w korpusie oficerów inż. i sap.:

mjr Bąkowski Witold Józef Henryk inż., lok. 0,5
[podpisali] Prezydent Rzeczypospolitej (-) Wojciechowski Prezes Rady Ministrów (-) Skrzyński Minister Spraw Wojskowych (-) Żeligowski
[Rozporządzenie O. V. L. 9000/A.1926 z dn. 3 maja 1926 r. – Dz. Pers. M.S.W. Nr 18 z 1926 r.]

[Karta uposażenia za VI.1926 r., Wilno, 1.VI.1926 – podpułk. Witold Bąkowski (patrz: Karta uposażenia 1926]

Witold Jaxa-Bąkowski, podpułkownik, legitymacja służbowa [zdjęcie z 1926 r.]

- przenoszę w stan spoczynku z dniem 30 kwietnia 1927 r.

[Rozporz. Prezydenta RP O.V. L. 1500/G.1927 – Dz. Pers. M.S.W. Nr 5 z 1927 r.]

ppłk. Bąkowskiego Witolda Józefa Henryka inż.
- po przejściu w stan spoczynku przez kilka lat pracował w Wilnie i okolicach jako kierownik budów (m.in. wojskowych), inspektor
nadzoru itp.

inż. Witold Bąkowski (czwarty z lewej), cywilny kierownik wojskowej budowy
w Nowej Wilejce k. Wilna (1927 r.)

Bilet na dojazd do nadzorowanej budowy
w Olkienikach (1 930 r.)

- założył spółkę-firmę produkującą „pamiątki z Wilna” – różne odlewy gipsowe wg projektów Józefa Noworyto (w tym stylizowane
na stary bronz); firma dość szybko splajtowała z powodu nieuczciwości wspólnika i braku dostatecznego zbytu na wyroby

- w 1931 r. mieszkał z rodziną w Wilnie przy ul. św. Piotra i Pawła (krótko), a następnie przy ul. Złoty Róg 13
- chory na grużlicę – leczył się, m.in. w Szpitalu Miejskim Zakaźnym na Zwierzyńcu

Witold Bąkowski w szpitalu na Zwierzyńcu w Wilnie (1932 r., ostatnie zdjęcie)
[Szpital Miejski Zakaźny, Wilno, ul. Grodzka 10, dyrektor Walerjan Giedgowt]

- zmarł 17.04.1935 r. w Wilnie przy ul. Złoty Róg 13, na gruźlicę
- pochowany na cmentarzu wojskowym na Antokolu – część A „Szpitalny” [patrz: Plan cmentarza na Antokolu]
[słupki grobu wykonane z „obrzynów” z płyty nagrobnej „Matka i serce syna” – czarny granit z Wołynia]

Grób Witolda Bąkowskiego na cmentarzu wojskowym w Wilnie (1935 r.)
[treść tabliczki: ś†p | Witold | Jaxa BĄKOWSKI | inż. ppłk WP | ur. 4 lipca 1874 r. | zm. 17 kwietnia 1935 r. | Pokój Jego Duszy ]

26.08.2013 r.

2.09.2013 r.

Zajączków, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Zajączków, par. Sławno; 17 w. od Opoczna. W XVI w. wł. Zajączkowskich. W skład gminy Z. wchodzą: Błogie,
Bukowiec, Julianów, Józefów, Karolinów, Konstantynów, Małe Końskie, Potok, Smardzewice, Syski, Tresta (rządowa i szlachecka), Twarda, Trzebiatów, Wesoła,
Trzebiatowskie Górki, Wideraków (Wydraków), Zajączków, Zarzęcin. [Sul]
Sławno, wś i folw., pow. opoczyński, gm. Janków, par. Sławno… Obecny kościół parafialny murowany zbudowany w 1852 r. [wg Sul]
------------------------

Johanna Sophie Charlotte Piẽs du Mont
- ur. 17.10.1888 r. w Hanau n/Menem; ojciec Jan Piotr Karol Piẽs du Mont; matka Karolina Will;

panna Karolina Will (1876 r.) Jan Piotr Karol Piẽs du Mont i Karolina Will
po ślubie (1887 r.); oryginał z blachy

Jan Piotr Karol Piẽs du Mont
(1894 r.)

Karolina Piẽs du Mont
po śmierci męża (1908 r.)

- ślub Joanny i Witolda – 7.01.1909 r. w kościele parafialnym Queuleu-Plantières w Metzu [Lotaryngia, Francja]
- ślubu udzielił proboszcz parafii Queuleu-Plantières [patrz: Metryka ślubu]
- świadkami na ślubie byli: Henryk Rothenburger, sekretarz zarządu parafii; Hermann Ihm, inspektor pocztowy [późniejszy dyrektor
Poczty; drugi mąż Karoliny Will]

- patrz: Zaświadczenie, że Joanna Jaxa-Bąkowska zamieszkała w Wilnie przy ul. Konarskiego 6, jest mężem zaufania w Komisji Wyborczej nr 63
dla listy nr 4 „Lista Narodowa”

- Johanna von Bonkowski zmarła dnia 23 września 1975 r. w Duisburgu [w swoim mieszkaniu przy ul. Claubergstrasse 32],
pogrzeb odbył się w piątek 26 września 1975 r. o godz. 14 z kaplicy na cmentarzu Waldfriedhofes w Duisburgu (wejście od
DüsseldorferStrasse) [patrz: Nekrolog w archiwum W. Salmonowicza]

Hanna Jaxa-Bąkowska
ur. 14.03.1913 r. w Warszawie zm. 15.09.1923 r. w Piotrkowie Tryb. [tam pochowana]
córka Witolda (17)

Maria („Maśka”) Jaxa-Bąkowska
ur. 15.08.1916 r. w Warszawie
córka Witolda (17)

Hanka, Warszawa 1919 r.

zm. 6.12.1920 r. w Piotrkowie Tryb. [tam pochowana]

Maśka, Warszawa 1 919 r.

Grób Hanki i Maśki na cmentarzu w Piotrkowie Tryb. (zdjęcie z 1924 r.)

