
71   Ignacy Bogumił Kalikst Jaxa-Bąkowski  
 

ur.  14.10.1807 r. w  Skomlinie   zm.  11.03.1859 r.  w  Skomlinie   

syn   Jana (6a)  

żona   Apolonia Honorata Józefa Łączkowska (c. Wincentego), ur. 10.01.1819 w Czernicach; ślub 26.10.1836 w Osjakowie   

dzieci:  Helena Marianna (71a), Józefa Wiktoria (71b), Adelajda Emilia (71c), Jan Kazimierz (72), Konrad (73)  
 

- metryka urodzenia  [z księgi urodzin parafii Skomlin]  

    

- właściciel (po ojcu Janie Bąkowskim i wuju St. Bartochowskim) dóbr Skomlin, Ożarów i Przedmoście  

- na mocy Decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego z dn. 2.07.1837 r. „uznanemi zostali za Szlachtę dziedziczną”: (...) Bąkowski  

  Jgnacy Jaxa h. Gryff.”   



- metryka ślubu   [AACz KM par. Osjaków]  

    

-   podpis Ignacego Jaxa Bąkowskiego z 1847 r.  

- Kurier Warszawski nr 78 z 10(22) marca 1859 r.:  

   „ W d. 11 b.m. w 50tym drugim roku, po nader krótkiej chorobie, zakończył życie ś.p. Ignacy Bąkowski, właściciel obszernej 

   włości Skomlin w Pow: Wieluńskim; skon to niespodziewany, powszechnie szanowanego Obywatela, głęboko zasmucił wszystkich  

   co go bliżej znali, a boleśnie dotknął Małżonkę Apolonię z Łączkowskich i Rodzinę. Lecz pocieszcie się: nieszczęśliwa i upadająca  

   pod ciężarem tego ciosu, wdowo; pocieszcie się Dzieci sieroty, bo ś.p. Ignacy zostawił wam imię bogobojnego, prawego i pow- 

   szechnie czczonego Obywatela; nie płaczcie i wy  pod oknami, gdzie leżą zwłoki waszego Pana i Ojca, biedni włościanie i słudzy,  

   których łzy najwymowniejszym jego dobroci są świadectwem, bo następcy jego posiadając wrodzone cnoty Ojca swego, i ceniąc  

   wdzięczność waszą dla nieodżałowanego Pana, którego sami jako najlepszego z Ojców opłakują, z pewnością obchodzeniem  się  

   z Wami, przedłużą tylko pasmo jego dobroci.”   



- metryka zgonu 11.03.1859 r.  [KM par. Skomlin]    

   

   

- Stanisław Leopold Jacenty Trepka (ur. 9.12.1860 Mokrsko - zm. 1926), dz. d. Budzisław Stary, Popreżniki k. Kalisza [chrzestni: Włodzimierz  

   Trepka i Walentyna Magnuska, asystowali: Antoni Sulmirski i Apolonia Bąkowska, Wincenty Węsierski i Eliza Trepka, zgłaszajacy: Wincenty  

   Węsierski, lat 62, dzierżawca dóbr Mokrsko Rządowe i Piotr Kozłowski, lat 60, rządca dobr Mokrsko],                     [LN Mokrsko, str. 107, akt 9] 

- 29.01.1861 r. we wsi Mokrsko Apolonia Bąkowska asystowała przy chrzcie Stanisława Leopolda Jacentego, syna Tadeusza Trepki i Wincentyny  

   z Kalksztajnów [Kalkstein h. Kos]                                                                                                                                        [AACz KM par. Mokrsko]  

- 26.11.1866 r. w Skomlinie Apolonia Bąkowska była matką chrzestną Walerii, córki Ignacego i Agnieszki Zarembów    [AACz KM par. Skomlin] 

- 15.01.1867 r. Apolonia Bąkowska była matką chrzestną (wraz ze swym synem Kazimierzem) Kazimierza Mieczysława, syna Seweryna Leniec- 

   kiego, rządcy dóbr Skomlin                                                                                                                                                    [AACz KM par. Skomlin]    

- 19.12.1869 r. w Komornikach Apolonia Bąkowska była matką chrzestną Reginy Marii Magdaleny Joanny Nepomuceny, córki Konrada Stanisła- 

   wa Bąkowskiego, czyli swojej wnuczki  

 

 

 


