
17a   Helena Aleksandra Jaxa-Bąkowska   
ur.  24.04.1911 r.  we Lwowie    zm.  23.11.1993 r.  w Olsztynie  [pochowana na cmentarzu komunalnym Dywity]   

córka  Witolda (17)  i Joanny Karoliny Piẽs du Mont   

mąż  Leon Salmonowicz h. Szaszor (10.04.1897 – 10.05.1943) [patrz Linia geneal. Salmonowiczów]; ślub 1.05.1939    

dzieci   Witold   

 

- metryka urodzenia i chrztu:   [uwierzytelniona przez bpa Władysława Bandurskiego]  

1    2           

   [położnik dr Kazimierz Thullie, akuszerka: Maruszczakowa; rodzice chrzestni: inż. Daniel Majewski i panna Wacława Bąkowska]  

- w końcu czerwca 1911 r. wyjeżdża z rodzicami ze Lwowa  do Warszawy   

      Helena (9 mies.) z niańką – Warszawa, styczeń 1912 r.  

- w czerwcu 1914 r. wyjeżdża z matką do jej rodziny w Stadthagen   

      Helena w Stadthagen (VIII 1914 r.)  

- do Polski wraca jesienią 1914 r.; mieszka z ojcem w Warszawie, ul. Bagatela 15 (pod opieką bony; matka – w Stadthagen)  

- latem 1920 r. przenosi się z rodzicami do Piotrkowa  



                   

   I Komunia św., Piotrków, czerwiec 1923 r.  

- uczy się w Gimnazjum Żeńskim Heleny Trzcińskiej w Piotrkowie przy ul. Bykowskiej  

- klasę III gimnazjum kończy w Prywatnej Szkole Żeńskiej Heleny Miklaszewskiej w Łodzi (dyrektor  p. Kalisz)  

- w sierpniu 1924 r. przenosi się z rodzicami do Wilna; mieszkają przy ul. Konarskiego 47 m 5   

- uczy się w Gimnazjum Żeńskim Zgromadzenia SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu (humanistyczne), Wilno, ul. Piaskowa 14:  

   klasa IV (1 IX 1924 – 20 VI 1925) – patrz: Świadectwo ↓  

                 

         Helena, uczennica kl. IV,                           Budynek szkoły ss. Nazaretanek w Wilnie,                  Gimnazjum ss. Nazaretanek, tzw. Biały Domek 

  nie bardzo szczęśliwa z tego powodu                             ul. Sierakowskiego 13                                        Wilno, ul. Piaskowa 14 (siedziba dyrekcji) 

             (zdjęcie IX 1924 r.)      

     
   klasa VI (15 IX 1926 – 21 VI 1027)  –   patrz:                Świadectwo ↑  



 

- W czerwcu 1927 r., przed skończeniem kl. VII, odchodzi z Gimnazjum ss. Nazaretanek  [patrz: - Zaśw. o odejściu] i przenosi się do  

   Szkoły Zawodowej dla Kierowniczek Internatów w Czarnym Borze, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Je- 

   zusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi. Związane to było z przeprowadzką rodziny (z ul. Konarskiego) do nowego mie- 

   szkania na ul. Złoty Róg, skąd było bardzo daleko do szkoły Nazaretanek, a w Czarnym Borze był internat dla dziewcząt-uczennic    
 

                 
           Helena w Czarnym Borze uczyła się nieźle, ale punktualność…                                        ... niemniej kurs ukończyła. . 

-   Helena Jaxa-Bąkowska,  VIII 1927 r.   
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- od 8.10.1928 r. do 23.06.1931 r.  „…ukończyła całkowity kurs nauki na Wydziale Ogólnohandlowym oraz odbyła przewidzianą Re- 

  gulaminem Instytutu praktykę i złożyła egzamin ostateczny z wynikiem dobrym” –  cyt. z: Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych  

  w Wilnie – Świadectwo ukończenia Nr 66 [oryginał Świadectwa u WiS]   [INH-G, Wilno, róg ul. Mickiewicza i Wileńskiej]    

                                                         
       Helena Jaxa-Bąkowska, studentka Instytutu                              odznaka INH-G                              Helena – studentka INH-G – z matką (1930 r.)   

Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wilnie (1929 r.)   

       
                           … na pierwszym roku studiów w INH-G                                                              … na trzecim roku studiów w INH-G 

    Wilno, Klub młodych, 3 V 1930 r.  

  [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 Zdzisław Stahl;  kierownicze stanowiska zajmowali także m.in.:  

  Tadeusz Bielecki, Wojciech Jaxa-Bąkowski, Jan Rembieliński, Henryk Rossman]   

- dnia 4 sierpnia 1931 r. podejmuje pracę w Wileńskim Banku Ziemskim w Wilnie, ul. Mickiewicza 8, w którym pracuje do dnia  

  1.12.1939 r.   [patrz: Zaśw. o pracy i zwolnieniu Bank Ziemski]  

- w latach 1933 – 1938 pracuje (dodatkowo) u poznanego w czasie studiów w INH-G Władysława Studnickiego jako maszynistka, 

  przepisująca jego prace i artykuły do gazet  (głównie „Słowa”, którego red. Stanisław Mackiewicz uważał się za ucznia Studnickiego i druko- 

  wał go na swych łamach aż do 1939 r.]   
- sama utrzymuje całą rodzinę – ciężko chory ojciec, niepracująca matka, uczący się brat  
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- 1 maja 1939 r. bierze ślub z Leonem Salmonowiczem, wdowcem, współpracownikiem w Banku Ziemskim [patrz: Akt ślubu]  

- zamieszkuje u męża – Wilno, ul. Mickiewicza 44 m 16  

- ostatni urlop 1939 r. (już będąc w ciąży) spędza w Trokach  

     Helena (z prawej) i Leon (w głębi) na urlopie w Trokach [lipiec 1939 r.] 

- 2 grudnia 1939 r. – w trakcie choroby na tyfus i ciężkie zapalenie miedniczek nerkowych, z gorączką 40º  – rodzi syna w szpitalu  

  św. Jakuba  (na Łukiszkach)  

- cyt. z książki  Wileńskie korzenie, wyd. Wers Olsztyn 2012:  
  „(...) Trzeba było z czegoś żyć. Mama „angażuje się” do pracy jako pomocnik murarza: miesza zaprawę, podaje cegły…, a po pracy  –  trwającej  

  często po kilkanaście godzin dziennie – wraca do domu z dużą skórzaną teczką, wypchaną porąbanymi na budowie deskami – trzeba było czymś  

  rozpalać w piecu i pod kuchnią. (...) Po kilku miesiącach dostaje pracę jako pomoc kuchenna w żłobku, do którego zabiera też synka (nie musi pła- 

  cić za jego pobyt). Pod koniec 1941 r. dostaje pracę w niemieckim szpitalu wojskowym  jako salowa. Będąc kobietą z natury wesołą, łagodną, opie- 

  kuńczą, znającą dobrze język niemiecki i francuski, jest bardzo lubiana przez rannych, których uspokajała, pocieszała, pomagała pisać listy…  

  Któregoś wieczora wynieśli szpitalne łóżko i przerzucili przez płot w umówionym miejscu, żeby mogła je zabrać do domu. Dzięki temu Ojciec  

  miał swoje miejsce do spania w drugim pokoju, by mieć jak najmniejszą styczność z synem i zmniejszyć możliwość zarażenia go gruźlicą. Na po- 

  czątku 1943 r. Ojciec trafia do Szpitala Grużliczego na Antokolu, w którym 10 maja 1943 r. umiera. (...) zmienia pracę – pracuje w przedszkolu  

  jako pracownik pomocniczy „do wszystkiego”. Stara się „dorobić” gotując ze „skombinowanych” składników gołąbki czy pyzy i sprzedając je  

  gorące (z garnka obłożonego gazetami i szmatami) na Placu Katedralnym czy Łukiszkach. Mimo niesprzyjających warunków życia – Mama w  

  domu godzinami śpiewała, recytowała różne wierszyki i wiersze, czy też  opowiadała bajki, w tym wymyślane przez siebie. (...)  

     Kartę ewakuacyjną dostaliśmy już w lutym 1945 r. Mama – samotna wdowa z małym dzieckiem, bez rodziny w Wilnie i „nowej” Polsce – przez  

  bezmała rok odwlekała wyjazd, poszukując jednocześnie jakiegoś miejsca, do którego mogłaby wyjechać.  

     
Wreszcie w końcu listopada znalazła adres bratowej mego Ojca w Krakowie i otrzymała Zaświadczenie Głównego Pełnomocnika Rządu Tymcza-  

sowego RP do spraw ewakuacji w LSRR nr 6751 z dnia 3.12.1945 r. (...) o wyjeździe do Krakowa i za dwa dni już jechaliśmy do „wymarzonej” 

Polski. (...)”   

- 17.12.1945 r. transport ewakuacyjny zatrzymuje się w Olsztynie. Helena, korzystając z dłuższego postoju, udaje się do miasta „na  

   zwiady”. Spotkani znajomi z Wilna namawiają do osiedlenia się w tym mieście, ma obiecaną pracę i mieszkanie   
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- 28. grudnia „wyprowadza się” z baraku PUR do jednopokojowego „lokalu mieszkalnego z używalnością kuchni” przy ul. Kościusz- 

   ki 52 m 4 (III piętro), otrzymanego od Izby Skarbowej w Olsztynie, gdzie pracuje w księgowości – wydział III      

     

- od 1946 r. należy do chóru parafialnego przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, założonego przez  proboszcza księdza  

  Alfonsa Wardeckiego, prowadzonego przez Mieczysława Kulewskiego – organistę. Chór śpiewa nie tylko w kościele, ale pod nazwą  

  „Serce”, a po 1948 r. „Echo”, występuje w Olsztynie i całym kraju, odnosząc wiele sukcesów i zdobywając nagrody i wyróżnienia.   

       
                 Chór „Serce”, Teatr im. Jaracza w Olsztynie (1947)                            Chór „Echo”, II Festiwal Chórów Polskich w Poznaniu (1962) 

- w 1948 r. występuje na scenie Teatru im. Jaracza w operetce St. Moniuszki „Loteria” [patrz: Popis uczniów]  

                          
                 cały zespół „Loterii” pozuje na tyłach Teatru im. Jaracza...                                        Helena (z lewej) – Sędzina w „Loterii” 

- w tymże 1948 r. występuje (jako Felka) w wystawianym przez Teatr im. Jaracza wodewilu „Królowa przedmieścia” [patrz: Program]  

                                           
                             „Królowa przedmieścia” – scena zbiorowa                                            Helena z Wojciechem Zagórskim (Cacko)  
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- w 1951 r. zmienia miejsce pracy – pracuje w dziale księgowości Dyrekcji Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie  

  (ul. Partyzantów 79), przeniesionej w 1952 r. na ul. Okrzei 19 i przemianowanej na Zarząd Okręgu PKS w Olsztynie. Prowadzi  

  również przez wiele lat  Zakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.  

    Olsztyn, ul. Partyzantów 79, dyrekcja PKS; przed nią – dworzec PKS (zima 1951/52)   

- w PKS pracuje aż do przejścia na emeryturę w 1971 r. z funkcji zastępcy gł. księgowego.   

- w lipcu 1957 r. jedzie, wraz z synem Witoldem, do swojej matki Joanny, mieszkającej w Duisburgu (NRF); [koszty podróży – 100$  

  od osoby pokrył mieszkający w Argentynie Jan Ignacy, brat Heleny]   

     Helena z synem wyjeżdża z domu swojej Matki Joanny w Duisburgu przy Curtiusstr. 8 (koniec sierpnia 1957 r.)  

- w latach następnych odbywa (już sama) jeszcze trzy podróże do Duisburga  

- w latach 1960-1990 przechodzi: operację wycięcia „kamieni żółciowych”, operacje wycięcia kamieni z obu nerek, operacje usunię- 

   cia zaćmy obu oczu  

- w 1971 r. otrzymuje mieszkanie spółdzielcze (dwa pokoiki z kuchnią; na parterze) w bloku przy ul. Kołobrzeskiej   

- w mieszkaniu tym 20.11.1993 r. doznaje udaru mózgu; po przewiezieniu do szpitala – umiera 23.11.1993 r.  

 
- pochowana na cmentarzu komunalnym Olsztyn-Dywity  

                                                                                                                                                                                                          
                                 Grób (widok ogólny) i tablice na kamieniu nagrobnym Heleny (cmentarz Olsztyn – Dywity) 

 


