
11   Henryk Eligiusz Leopold Jaxa-Bąkowski   
ur.  1.12.1833 r.   w  Kraśnicy   zm.  5.12.1903 r.  w Warszawie  [Powązki, kw. 164, rząd 6, grobowiec 10] 

syn   Antoniego (10)  

żona   Michalina hr. Wessel (ur. 1845, zm. 6.02.1873 w Ufie, 11 dni po porodzie córki); ślub 27.01.1872 r. w Ufie  

dzieci:   Michalina Izabella Rachela (12)  

- metryka chrztu  (księga parafialna kościoła w Kraśnicy)  

 

  N
o
 4. Wieś Krasnica.   

  Działo się w Wsi Kraśnicy, dnia pierwszego lutego Tysiąc ośmset trzydziestego czwartego Roku, o godzinie trzeciey po południu stawił się  

  WW. Antoni Bąkowski Posessor Wsi Kraśnicy tu zamięszkały lat dwadzieścia szesć maiący, w obecności Filipa Jaworskiego Ekonoma lat  

  pięćdziesiąt, i Jgnacego Jaworskiego lat dwadzieścia cztery maiący Guwernera, obydway tu w Kraśnicy zamieszkali, i okazał nam dziecię  

  płci męzkiey urodzone tu w Krasnicy dnia  pierwszego Grudnia Tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku w południe; z jego Małżonki  

  Jzabelli z Rudzkich lat dwadzieścia ieden maiącey, Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały imiona  

  Henryk, Eligiusz i Leopold.  A rodzicami jego Chrzestnymi byli WW: Leopold Rudzki i WW. Tekla z Bogusławskich Mąkolska.  

  Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany przez Oyca wraz z swiadkami podpisany został.  

                   Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Krasnickiey.  (–) X. Rafał Wilecki Ber.  

                                       (–) Filip Jaworski  swiadek                                                       (–) Antoni Bąkowski  

                                      (–) Jgnacy Jaworski  swiadek      

 

- ukończył szkołę średnią (matura) w Piotrkowie Tryb.  

- 23.10.1850 r. wyjeżdża do Petersburga, gdzie studiuje prawo na Uniwersytecie; w 1855 r. uzyskuje dyplom i stopień „kandydata  

   nauk prawniczych”  
- 6.07.1851 r.  Kraśnicy została ochrzczona Maryanna, córka Konstantego Marczyńskiego i Balbiny z Dłuskich. Rodzicami chrzestnymi byli:  

   Ludwik, Aniela, Henryk, Maryanna Bąkowscy                                                                                                           [księga urodzin parafii w Kraśnicy]  

- po studiach wraca do kraju i osiada w Warszawie, mieszka przy ul. Długiej nr 489 (dom Łaszczyńskiej)  

- w 1856 r. aplikuje w Trybunale Cywilnym; „... stoi w Domu Kanonika Dekierta pod nr. 80 na pierwszym piętrze na Kanonii.”  

- w 1857 r. mieszka na ul. Długiej nr 552, II piętro – „...tam gdzie fabryka ram złoconych”    

- w 1859 r. podejmuje pracę w Komisji Skarbu, Wydział Dóbr, Sekcja Prawna  jako adiunkt (z pensją roczną 2000 zł)   
- 26.04.1859 r. był ojcem chrzestnym (razem z siostrą Marianną) Teofila, syna Jana Rogali, gajowego w Kraśnicy    [księga urodzin parafii w Kraśnicy] 

- w końcu 1862 r. „(...) awansował do Komissyi Wyznań Religijnych i Oświecenia na referenta z pensyą Zło:Pol: 6000. (...)” [był re- 

  ferentem Sekcji Prawnej KWRiO]; mieszkał: Warszawa, ul. Niecała 614F]    

- 23.05.1863 r. przystąpił – pod przymusem – do Rządu Narodowego („czerwonych prawników”); opuścił go 29.05.1863 r.    

- w końcu 1863 r. poznał 17-letnią Michalinę Wessel (przyszła razem z matką, Rachelą hr. Wessel, do prawnika KWRiO w celu  

  porady w sprawie przejęcia majątku Gołków, należącego do jej męża Michała, skazanego „na Sybir” za pomoc powstańcom  

  styczniowym).     
  [Gołków, wś, pow. i gm. Piaseczno; w XIX w. Gołków należał kolejno do: Antoniego Zalewskiego (1856 r.), Michała Wessela (1862 r.), Racheli z Karęgów Wessel  

   (1864 r.) oraz od 1872 r. - na mocy kontraktu kupna-sprzedaży i zamiany na nieruchomość warszawską - Gustawa Bauerfeinda. Kontrakt przeprowadził Antoni Bą- 

   kowski, ojciec Henryka]  

- Henryk i Michalina zakochali się w sobie; hr. Rachela Wessel była bardzo przychylna ich planowanemu przyszłemu związkowi   

- w liście z dn. 24.08.1864 r. do brata Ludwika pisze: „(...) na tę wiosnę powinieneś się już stanowczo zebrać [do przyjazdu] choćby  

  dla tego żeby być na moim weselu na które na serjo się zanosi. Jak będzie rzecz stanowczo skończona, obszerniej Ci o tem doniosę.” 

- „(...) Henryk awansował na dwa dni przed aresztowaniem na ZłoPols: 10 tysięcy (...) – pisze Matka do Ludwika 30.01.1865   

- Henryk Bąkowski został aresztowany 30.08.1864 r. i osadzony początkowo na Pawiaku; w grudniu przewieziony do X Pawilonu  

  Cytadeli Warszawskiej; w więzieniu można go było odwiedzać raz w tygodniu, wizyta mogła trwać 10 min. (w obecności strażnika)  

- aresztanta często odwiedzała hr. Rachela Wessel wraz z córką; razem z ojcem Henryka, Antonim, czyniła też wszelkie możliwe  

  starania u różnych dygnitarzy o jego uwolnienie (m.in. pisze prośbę do Najjaśniejszego Pana, podaną – przez swoje stosunki – na  

  ręce Jenerała Fiodora Trepowa; niestety prośba okazała się bezskuteczna).  

- w IV.1865 r., w więzieniu, Henryk oświadcza się hr. Wessel o rękę  jej córki, 20-letniej hrabianki Michaliny; zostaje „przyjęty”  

- w maju 1865 r. „(...) za należenie do Organizacji Rewolucyjnej (: do czego, jak przekonano się podczas sledztwa, byłem zmuszany  

  i najzupełniej nic a nic nie robiłem :) przez dni kilka, skazany zostałem wyrokiem Sądu Wojennego w Warszawie, konfirmowanym  

  przez Namiestnika Królestwa, na pozbawienie wszelkich praw, zesłanie do robót ciężkich (: каторжныхь :) w fortecach syberyj- 

  skich przez lat 8, a następnie po upływie tych lat 8
-u

 na dożywotnie osiedlenie w Syberji.” – pisze do Ludwika 7/19.06.1865 r.  



- [Po tym wyroku Michalina Wessel powiedziała: „choćby lat dwadzieścia, to czekać będę, a gdybym nie miała matki tak wątłego  

  zdrowia, nie wahałabym się ani chwili, wzięłabym ślub i pojechała z Henrykiem”. Przez cały okres zesłania narzeczonego pisuje do  

  niego często listy, wysyła paczki z ciepłą bielizną i odzieżą. W 1869 r. decyduje się napisać podanie do Marii, córki cara Aleksan- 

  dra II. Nie dostała odpowiedzi.]   

- 1.06.1865 r. wywieziony (razem z Adamem Majewskim, Witoldem Moszyńskim, Aleksandrem Pawłowskim) z Warszawy i przez  

   Petersburg [5.06.1865], Moskwę [7.06.1865], Niżny Nowogród, Perm, Tobolsk, Krasnojarsk, Niżnieudińsk [28.09.1865], Irkuck [pocz.  

   X.1865], dociera do Usola dnia 18.05.1866 r.; w czasie podróży otrzymywał 1 złp (15 kop.) dziennie na własne potrzeby  

- w Usolu pracuje w warzelni soli; od rządu dostawał,  jak wszyscy zesłańcy, 1 rs. miesięcznie i dwa pudy żytniej razowej mąki   

     Usole Syberyjskie, ok. 70 km na płn.-zach. od Irkucka  

- zesłańcy mieli prawo napisać cztery listy rocznie: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku; listy były cenzurowane; otrzymywać  

  mogli nieograniczoną ilość listów i innych przesyłek  

- na skutek Manifestu cara z 1866 r., łagodzącego zesłańcom warunki odbywania kary, we wrześniu 1868 r. przenosi się do Krasno- 

  jarska, gdzie zakłada i prowadzi (razem z Aleksandrem Pawłowskim, współzesłańcem) „handel”, m.in. artykułami sprowadzanymi 

  z Warszawy; w 1870 r. były to już dwa sklepy, mające roczny obrót wynoszący ok. 30.000 rs.     

   autograf  Henryka Bąkowskiego z 1866 r.                           
- wskutek Ukazu z 1871 r. i wydanego na tej podstawie rozporządzenia „(...) mam wrócone prawa stanu i po dwóch latach pobytu  

  w Rosji w miejscu naznaczenia t.j. w Ufie pod dozorem policji – otrzymam bilet, na mocy którego będę mógł mieszkać w całem  

  Cesarstwie i Królestwie. (...)” – pisze do Ludwika  

- 17.09.1871 r. otrzymał pozwolenie na wyjazd do Ufy; wyjeżdża z Krasnojarska w połowie listopada 1871 r.; w początku grudnia  

  przyjeżdża do Ufy, gdzie od końca września  przebywała Michalina Wessel z matką; [Michalina wiedząc, że jej narzeczony będzie  

  mógł przesiedlić się do Ufy, jedzie tam z matką we wrześniu 1871 r. W Ufie „(...) Michasia dawała koncert i oprócz oklasków  

  otrzymała 164 rubli zysku. (...) Z lekcji ma rubli 40 miesięcznie. (...) Do tego powodzenia przyczynił się Namiestnik Berg, dawszy im   

  list własnoręczny do ręki polecający Hrabinę Wessel opiece gubernatora Ufińskiego. (...)”] mieszkają w domu Kiekiszewa   

          
                          zdjęcie wykonane w pocz. 1865 r.; podpisy późniejsze    

- 27.01.1872 r. bierze ślub z hrabianką Michaliną Wessel. „(...) Ślub nasz odbył się 15/27 stycznia, bo wtedy dopiero przyjechał pro- 

  boszcz katolicki mieszkający w Orenburgu, do którego Ufa należy (: w Ufie nie ma kościoła – jest tylko maleńka urządzona w pry- 

  watnym domu kapliczka :).  (...) Bardzo mi dobrze z moją tak  zwaną „Małą”. (...) Dochód Małej z lekcyj i mój z Krasnojarska wy- 

  starcza nam na utrzymanie. (...) Mamy jedną służącą, która nam najzupełniej wystarcza. (...)”  [pisze do Ludwika 7.08.1872]  
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                                     autograf Michaliny Wessel z 1870 r.                                    autograf Mini Wessel-Bąkowskiej z 1872 r.  

- 26.01.1873 r. przychodzi na świat Michalina Izabella Rachela, córka Henryka i Michaliny  

- 6.02.1873 r. umiera żona Henryka, ukochana „Mała”  – Michalina hrabianka Wessel-Bąkowska  

- w grudniu 1873 r. zwolniony z zesłania, przyjeżdża do Warszawy 18.03.1874; mieszka w mieszkaniu p. Wessel (ul. Mazowiecka 5)   

- „(...) Henryk mecenasuje z Aleksandrem Jałowieckim
#
) do współki (...). Mienie całe, czyli kamienice w Warszawie Państwa Wessel  

  wyłącznie są pod  jego zarządem (...).”    [list Matki do Ludwika z dn. 9.01.1875]    

- w 1877 r. podejmuje pracę jako urzędnik w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim (z pensją roczną 2000 rs.); w 1878 r. zostaje rad- 

  cą prawnym Dyrekcji Towarzystwa  

- w 1879 r. mieszka przy ul. Chmielnej 26; w 1881 r. przeprowadza się do większego mieszkania przy ul. Widok 26A    
- 8.07.1884 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie Henryk Bąkowski, radca prawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, był świadkiem na  

  ślubie swego brata Stanisława Nikodema  

- 8.12.1891 r. w kościele Wszystkich Św. w Warszawie Henryk Bąkowski był św. na ślubie Kazimierza Biesiekierskiego z Jadwigą Gumowską,  

  swoją siostrzenicą   

- po kilku latach został prezesem zarządu spółki akcyjnej „Pustelnik” (założonej w 1892 r.) w Pustelniku k. Warszawy   

- w 1898 r. mieszkał z córką w Warszawie przy ul. Siennej 1491A  

                                                         
                Michalina hr. Wessel                                  Henryk Jaxa-Bąkowski                                     Henryk Jaxa-Bąkowski                      

                  (zdjęcie z 1866 r.)                                      (zdjęcie z ok. 1895 r.)                                        (zdjęcie z ok. 1900 r.)   

         



- Henryk Jaxa-Bąkowski umiera  5.12.1903 r.  w Warszawie; pochowany zostaje na  Powązkach  

                                            

                                 Grobowiec Henryka Bąkowskiego; pochowani: Henryk Bąkowski, żona Michalina, ojciec żony (Michał hr. Wessel)  

- W kościele parafialnym w Kraśnicy (po lewej stronie od wejścia,  pod chórem) umieszczona została (z inicjatywy Włodzimierza Ko- 

   perkiewicza) tablica upamiętniająca Henryka Jaxa-Bąkowskiego. Na płycie z czarnego granitu, wykonano napis: [z błędnie podaną  

  datą urodzenia]    

  

 

 

 

---------------  
#
) Aleksander Jałowiecki, h. Łodzia, syn Adama asesora TC i podsędka SP w Warszawie, był wymieniany jako mecenas (w 1873 r.)  

   przez S. Uruskiego w jego herbarzu (Herbarz szlachty polskiej, t. V, str. 337).   
 

 

 

 

 


