
74   Ignacy Kalikst Bogumił Jaxa-Bąkowski  
 

ur.  26.10.1870 r.   w  Komornikach   zm.  3.02.1938 r.  w  Jądrowicach  

syn   Konrada (73)  

żona    Kazimiera Halina Taczanowska ur. 1875 Ruda k. Wielunia, zm. 17.09.1945 (c. Gustawa Ignacego i Wandy Kręskiej); ślub 6.08.1897   

dzieci:   Józef Gustaw Jan (75), Konrad Włodzimierz (74a), Zofia Wanda Wiktoria (74b)   

 
- metryka urodzenia      [AACz KM par. Komorniki]   

   

      
  Ignacy Kalikst Bogumił ur. 26.10.1879 r. w Komornikach. Rodzice chrzestni: Kazimierz Bąkowski i Rozalia Gostkowska [babka]  

- Kurier Warszawski nr 16 z 16.01.1896 r.: „W tych dniach odbyło się polowanie w dobrach Grabów p. Komornickich, pod Mniszewem. (...) Królem  

   polowania był p. Ignacy Bąkowski z Komorników pod Praszką.”   

- Gazeta Kaliska 1899 nr 2:  „Dnia 27 grudnia r. z. na polowaniu w Masłowicach pow. wieluńskiego u p. Kazimierza Kręskiego 24 myśliwych w 3  

   kotłach i 3 pędzeniach w lesie upolowało 2 rogaczy, 101 zajęcy i 9 kuropatw. Królem polowania był p. Ignacy Bąkowski, mając na rozkładzie 15  

   zajęcy i 1 kuropatwę.”    

 



- metryka ślubu [KM par. Skomlin]   

   

- Gazeta Kaliska nr. 15 z 1900 r.: Kronika myśliwska. Dnia 30 grudnia 1899-go r. odbyło się polowanie w Mokrsku Szlacheckim u pana Stanisława 

  Jakowickiego, na którem zabito 63 zające, 32 kuropatwy i 1 psa. Królem polowania był pan Ignacy Bąkowski. Strzałowego zebrano rb. 5 kop. 50  

  na niezamożnych uczniów kaliskiej szkoły realnej.  

- „Spis alfabetyczny Obywateli ziemskich Królestwa Polskiego”, Warszawa 1909, str. 5:  

   Bąkowski Ignacy, dobra: Skomlin, gub.: Kal[iska], poczta: Praszka  

                                                   

                 Ignacy Bąkowski (ok. 1905 r.)               Kazimiera z Taczanowskich Bąkowska                Ignacy Bąkowski (październik 1933 r.) 
 

Skomlin [a także Maręże, Klasak Duży  i Walenczyzna] w rękach Jaxa-Bąkowskich był od pocz. XIX w. Ten ród szlachecki buduje 

tu w II poł. XIX w. rozległy dwór (dwór i park przetrwały w niewiele zmienionej postaci do 1970 r.). Wokoło dworu wybudowano 

stajnie, młyn parowy, kuchnię dworską. Po parcelacji w 1864 r. do Bąkowskich należało jeszcze ok. 200 ha ziemi. Początek XX w. to 

okres działalności społecznej w Skomlinie księdza Adama Kukulskiego i Ignacego Bąkowskiego - właściciela dworu.  



Ignacy Bąkowski tworzy w 1905 r. Pogotowie Pożarnicze (od 1911 Ochotnicza Straż Pożarna), funduje strażakom umundurowanie, 

a orkiestrze powstałej w 1916 r. instrumenty dęte zakupione w czeskiej fabryce.  
 

 
Strażacy i orkiestra. W środku Komendant Straży Ignacy Bąkowski (z medalem). Skomlin 15.10.1933 r.  

- Założył też jedną z pierwszych w Królestwie Polskim Spółdzielnię Spożywców, noszącą w Skomlinie nazwę „Pług”, która  prowa- 

  dziła sklep oraz wspomagała rolników przy zakupie narzędzi i pierwszych we wsi maszyn rolniczych   

- W 1915 roku wspomagał tworzenie się POW w powiecie wieluńskim. Oddziały tej organizacji w Wieluńskiem liczyły około 1000  

  członków. W maju 1917 r. na łąkach pod Skomlinem, użyczonych przez I. Bąkowskiego, odbyły się wielkie ćwiczenia POW   po- 

  wiatu wieluńskiego   

- Po I wojnie światowej Ignacy Bąkowski zmodernizował majątek i przestawił go na specjalistyczną produkcję kwiatów i sadzonek.  

  (sprzedał las Jarowiniec-Olszyna i łąki pod Marężami, a w 1925 r. ziemię na Bolkowszczyźnie; za dworem zbudowano oranżerie 

  i szklarnie; samochodem sprowadzano z Włoch sadzonki kwiatów, które potem rozmnażano w szklarniach i sprzedawano na targach  

  w Wieluniu, Praszce, Lututowie, Bolesławcu i Skomlinie)   

 Dwór Bąkowskich w Skomlinie  

● Po odzyskaniu niepodległości, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 14 listopada 1918 r.  powiat wieluński  

   powrócił do przedwojennych granic administracyjnych. Na jego czele stanął komisarz rządu, właściciel majątku Skomlin - Ignacy  

   Bąkowski; był starostą powiatu w okresie 14.11.1918 r. – 06.10.1919 r.   

● Ignacy Bąkowski - pierwszy komisarz Rządu RP na powiat wieluński w latach 1918-1919  

- 8.06.1920 r. Skomlin:   podpis świadka Ignacego Bąkowskiego na akcie ślubu Stanisława Edwarda Kręskiego  

  z Wandą Klarą Hyżycką. [drugim świadkiem był dr Antoni Chłapowski z Poznania, poseł do Sejmu Ustawodawczego]   

- Łowiec Polski nr 5 z 1929 r.: W majątku Mokrsko pod Wieluniem p. A. Jakowickiej odbyło się 12.1.1929 r. polowanie na  na zające w 14 strzelb 

  (4 kotły i 1 ława); padło 120 sztuk. Królem polowania był p. Ignacy Bąkowski ze Skomlina   

- w 1934 r. Ignacy Bąkowski ogłosił bankructwo; posiadłość zlicytowano; dwór z zabudowaniami za 16.500 zł kupiła gmina (w daw- 

  nym dworze utworzono szkołę 5-klasową); Ignacy z żoną wyjechali do córki  Zofii Bacciarelli do Jądrowic   
 

 


