
24   Jan Jaxa-Bąkowski   

ur.  27.01.1896 r.   w                          zm. 20.03.1943 r.  w  Warszawie  

syn   Stanisława (19)  

żona   1. Katarzyna (Kazimiera) Rygiert,  2. Janina Fiuth   
dzieci:  Zygmunt (25) a1, Franciszek (26) b1;  Ewa a2 ↓, Danuta b2 ↓  – inf. Ewy Bąkowskiej (28b)    

 

-  

- Jan Bąkowski brał udział w kampanii wojennej 3. pułku  artylerii  polowej legionów; dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych  
                                                                                                [patrz:  ppłk. Karol Myrek, Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji  polowej legionów, Warszawa 1928] 

- por. Bąkowski Jan z 3 p.a.p.   przydzielony   do 3 k.a.p.  z dniem 1.10.1924  
[rozkaz  Dep. III  L. 26922.1924   –  Dz. Pers. Min. Spr. Wojsk. nr 96 z 1924 r.] 

[15 maja 1924 r. Minister Spraw Wojskowych powołał do życia 3 kompanię artylerii pieszej dla Obszaru Warownego Wilno. Kompania powstała 7.06.1924 r.  i stano- 

 wiła jednostkę wyszkoleniową; podlegała dowódcy 3 pułku artylerii ciężkiej na prawach dywizjonu detaszowanego.  3 k.a.p. stacjonowała w koszarach w Wilnie przy  

 ul. Legionowej]   

       (patrz zdjęcie: „na ćwiczeniach 3 PAC – Jan – parucznik”  [arch. W. Salmonowicza])   

           

                 Jan Jaxa-Bąkowski                        Kazimiera  Rygiert-Bąkowska [wg napisu na oryginale]  

    (zdjęcia z 1926 r., wykonane w: Zakład Fotograficzny Wajsborda, Wilno, W-ka Pohulanka)  

- nadanie stopnia    kapitana      z dniem 1.01.1928 r.       w korpusie oficerów artylerii:    
  Bąkowski Jan  lok. 74                                                    [zarz. Prezydenta RP  B.P.  L. 8003-III-28 z dn. 19.3.1928 r.   –   Dz. Pers. M.S.W. Nr 6 z 1928 r.] 

- odznaczony Krzyżem Walecznych – dwukrotnie  [patrz: Rocznik Oficerski 1928]  

- przenoszę:  

  kpt. Bąkowski Jan  1 p.a.p.leg.   –   do  D.O.K. III  [Grodno]  
[Zarządz. Prezydenta RP  B.P. L. 5142-I-31   –   Dz. Pers. M.S.W. Nr 3 z 1931 r.]  

- 16.05.1935 r. w Płocku kpt. Jan Bakowski był w składzie delegacji 8 pal na mszy żałobnej za marsz. Józefa Piłsudskiego   

- w czasie II wojny – major, współpr. AK; aresztowany przez gestapo, po torturach – (podobno) „wydał” i został zastrzelony z wy- 

  roku AK, w 1943 r. [inf. Ewy Bąkowskiej]   
                         Jan Jaxa-Bąkowski, zm. w 1943 r. [www.nekrologi-baza.pl]   

- Eugeniusz Wawrzyniak, Na rubieży Okregu AK Łódź, PAX Warszawa 1988:  

  str. 35: (…) Kolejni komendanci Obwodu Opoczno: ….. 4. kpt/mjr „Rdzawicz” (Jan Bąkowski), od jesieni 1941 do 28 sierpnia  

  1942 r. ….  [Aresztowany 28.08.1942 r. we wsi Sitowa pod Opocznem. Zbiegł podczas konwojowania go samochodem z Piotrkowa  

  do Radomia i ukrywał się w Warszawie. 20.03.1943 r. został zastrzelony przy zbiegu ulic Czerwonego Krzyża i Solec w Warszawie,  

  w sklepie cukierniczym przez bliżej nie zidentyfikowane cywilne osoby  

- M. Kopa, A. Arkuszyński, H. Kępińska-Bazylewicz, Dzieje 25pp Armii Krajowej, Łódź 2001:  

  str. 36: (…) Seria aresztowań w maju i następnie na jesieni 1942 r. spowodowanych głównie załamaniem się w śledztwie schwyta- 

  nego przez Gestapo komendanta Obwodu Opoczyńskiego mjr. Jana Bąkowskiego „Rdzawicza” i nastepnie jego zdrada – doprowa- 

  dziła niemalże do całkowitego zerwania siatki konspiracyjnej. (…)  [na „Rdzawiczu” wykonany został wyrok podziemnego Sądu.]   

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

Tekst z kartki pocztowej Jana Jaxa-Bakowskiego z dn. 29.06.1958 r.:  

(…) Tutaj mówili mi, że jest w Arg. Fiuth ojciec drugiej żony (lub brat) Stryja Janka – co ze stryjem Jankiem się stało? Ja postaram  

z owym Fiuthem zobaczyć. (…)   [brak dalszych informacji]   

 

 

 

Danuta Jaxa-Bąkowska  
ur.  ok. 1933 r.    w                       zm.                   w  

córka  Jana (24) i Janiny Fiuth   

mąż   

dzieci   
 



 

Ewa Jaxa-Bąkowska  
ur.  ok. 1936 r.    w                       zm.                    w  

córka  Jana (24) i Janiny Fiuth    

mąż   

dzieci   

 


