28 Jerzy Adolf Jaxa-Bąkowski
ur. 17.06.1897 r. w Kraśnicy zm. zamordowany w 1940 r. w Charkowie [pochow. w Piatichatkach]
syn Gustawa (27)
żona Anna Maria Wartanowicz (c. Józefa Eugeniusza i Teofili Antoniny Doschot) ur. 15.12.1901, zm. 21.03 1983 w Gdańsku (na raka);
ślub 22.06.1923 r.
dzieci: Stefan (28a), Ewa (28b)
- metryka urodzenia [z księgi urodzeń parafii w Kraśnicy]

49. Kraśnica Działo się w Kraśnicy dnia czwartego/szesnastego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Gustaw-Bruno Bąkowski właściciel wsi Kraśnica szlachcic zamieszkały w Kraśnicy, mający
lat czterdzieści, w obecności Józefa Cieślika furmana i Jana Malingiewicza kowala, mających obaj po czterdzieści lat, zamieszkałych w Kraśnic, i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Kraśnicy piątego/siedemnastego czerwca bieżącego roku o godzinie
szóstej rano z jego ślubnej małżonki Marii ze Skorupskich mającej dwadzieścia osiem lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dzisiaj nadano imiona Jerzy Adolf, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Bąkowski i Zofia Dobrzańska. Akt ten wcześniej
nie został spisany z powodu nieobecności Ojca. Akt ten niepiśmiennym świadkom został odczytany, a przez nas i ojca dziecka
podpisany. (–) Ks. Kazimierz Podwysocki prob. Krasn.
(–) Gustaw Bąkowski
- ukończył Gimnazjum w Piotrkowie – matura w 1916 r.
- w 1918 r. wstępuje do Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Warszawie [ od 1919 r. SGGW]
- będąc studentem, w 1919 r. wstąpił jako ochotnik do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, w którym odbył kampanię wojenną;
odznaczony Krzyżem Walecznych

Ochotnik Jerzy Jaxa-Bąkowski w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, zima 1919/20

- po zwolnieniu z wojska w 1920 r. wraca na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł
inżyniera rolnika (dyplom w 1922 r.)

Jerzy Jaxa-Bąkowski (zdjęcie z ok. 1922 r.)

- 22.06.1923 r. bierze ślub z Anną Wartanowicz w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie; ślubu udzielał arcybiskup Kościoła obrządku
ormiańskiego Józef Teodorowicz

- ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu w stopniu podporucznika
- wcielam:
ppor. Bąkowskiego Jerzego do 10 p.s.k. (P.K.U. Końskie)
[Rozp. Ministra Spraw Wojskowych Dep/ II. L. 5721/1926 – Dz. Pers. M.S.W. Nr 19 z 1926 r.]

- oficer rezerwy (podporucznik) 10. Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie

Jerzy Jaxa-Bąkowski z żoną Anną i synem Stefanem (sad w Kraśnicy, ok. 1930 r.)

- gospodarował w dobrach Kraśnica (początkowo z ojcem, a po jego śmierci samodzielnie – z pomocą żony)

- był jednym z organizatorów towarzyskiej wycieczki konnej ziemian opoczyńskich w odwiedziny do ziemian piotrkowskich w
dniach 27.08. – 1.09.1927 r., opisanej potem przez niego w rymowanej „Epopei…”
- po śmierci ojca założył w Kraśnicy hodowlę koni arabskich, bydła rasy czerwonej polskiej, owiec rasy Kent, rozwinął hodowlę
karpi, założył sad owocowy [z założenia zyski z hodowli karpi przeznaczone na kształcenie jednego dziecka, z sadu – na kształcenie drugiego
dziecka]

- przed mobilizacją w 1939 r. awansowany na porucznika (z przydziałem do kadry OK IV)
- porucznik, z-ca komendanta powiatowego Policji Państwowej w Opocznie w 1939 r.
[Tuż po wybuchu wojny na ulicy Staromiejskiej w budynku Komendy Policji zebrali się rezerwiści WP pod przywództwem Jerzego Adolfa JaxaBąkowskiego z Kraśnicy. Wraz z policjantami utworzyli grupę ok. 100 osób, która wyruszyła na wschód. Brała udział m.in. w ochronie dróg
Dubno - Krzemieniec, walczyła w obronie Lwowa; w dniu 22.09.1939 r. dostali się do niewoli Sowieckiej; osadzeni w obozie w Ostaszkowie,
skąd Jerzy jako wojskowy przeniesieny do Starobielska]

- „Lista oficerów pomordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Twerze awansowanych przez Prezydenta RP
i Ministra Obrony Narodowej na wyższe stopnie oficerskie” (ogłoszona publicznie w XI.2007 r.):
Awansowani na stopień kapitana: poz. 57 por. Bąkowski-Jaxa Jerzy s. Gustawa ur. 1897 zamordowany Charków
- Por. kaw. rez. Jerzy Adolf BĄKOWSKI-JAXA s. Gustawa i Marii ze Skorupskich, ur. 17 VI 1897 w Kraśnicy, pow. opoczyński.
Absolwent SGGW i SPRKaw. Uczestnik wojny 1920. Mianowany ppor. ze starsz. 1 VII 1925, por. ze starsz. 19 III 1939. Oficer
10 psk. W 1939 przydzielony do kadry OK IV. Odznaczony KW. Inżynier rolnik, ziemianin, właściciel majątku Kraśnica, prezes
Związku Ziemian powiatu opoczyńskiego, bdd
[z: Księga cmentarna Charków]

Oficjalne potwierdzenie Rosyjskiej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, że Jerzy Bąkowski s. Gustawa
był więźniem łagru NKWD w Starobielsku, został zamordowany wiosną 1940 r. i pochowany w Charkowie

Anna z Wartanowiczów Bąkowska

(Wartanowicz h. Abgarowicz)

Mapa z 1874 r.
Dźwiniacz, wś, pow. zaleszczycki (8 km na płn. od Zaleszczyk) [Sul]

Anna Bąkowska z synem Stefanem, Warszawa (1934 r.)

W sypialni dworu w Kraśnicy… Anna Bąkowska z synem Stefanem i córką Ewą (1941 r.)

Lwów, wiosna 1937 r. – po przysiędze Stefana w Korpusie Kadetów (xx, Stefan, Anna Bąkowska, Ewa)

- przez całą II wojnę prowadziła gospodarstwo w majątku Kraśnica
- majątek Kraśnica wraz z dworem stanowił wielokrotne schronienie i bazę zaopatrzeniową dla oddziałów partyzanckich w opoczyńskim (m.in. żołnierzy „Hubala”, „Bończy”, „Starego”, „Wichra”, „Doliny”)
- podarowała mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” konia czystej krwi angielskiej imieniem Demon
- Wyzwolenie w 1945 r. przyniosło całkowity kres majątku w Kraśnicy. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. wkroczyły wojska sowieckie. W ciągu
jednej nocy ukradziono wszystko: żywy inwentarz, żywność, odzież, pościel, naczynia... Podobnie jak w przypadku innych właścicieli ziemskich,
rodzina Bąkowskich musiała opuścić powiat i nie mogli zamieszkać bliżej niż 40 km od jego granicy. Początkowo Anna Maria Bąkowska z dziećmi udają się do rodziny w Piotrkowie Trybunalskim, następnie do znajomych w Warszawie, skąd w sierpniu 1945 r. przenoszą się do Gdańska.
W 1948 roku Marię i 17-letnią Ewę aresztowano za współpracę z AK. Córkę po przesłuchaniach zwolniono, matka spędziła w więzieniu kilka
miesięcy.
- odznaczona Krzyżem AK - Londyn 7.10.1975 r. (podpisał: Przewodniczący Komisji Krzyża M. Mandziara „Siwy”)

- do końca życia związana była uczuciowo z Ormiańskim Sanktuatium N.M.P. Łaskawej Stanisławowskiej (Gdańsk, Żabi Kruk 3)

Anna Bąkowska 1950 r.

Anna Bąkowska ok. 1965 r.

Anna Bąkowska 1980 r.

