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Wywód Familii Urodzonych Salmonowiczów Herbu Szaszor 
 

Roku tysiąc osiemset trzydziestego piątego m-ca czerwca ósmego dnia przed Nami Janem Marcinkiewiczem 

Żabą Marszałkiem Gubernskim Wilenskim  Radcą Stanu Komandorem i Kawalerem  prezydującym oraz 

Deputatami z powiatów Gubernii Wilenskiej, a mianowicie z Oszmianskiego Michałem Marszyckim Radcą 

Stanowym, z Brasławskiego Janem Szczepowskim Kolerzskim Sekretarzem, z Kowienskiego Bernardem 

Kudorowskim Radcą Stanowym, z Rossienskiego Józefem Milanowskim i z Telszewskiego Symplicjuszem 

Izdebskim do przyimowania i rozstrzygania wywodów szlacheckich wybranymi, złożony został wywód 

rodowitości szlacheckiej Familij Urodzonych Salmonowiczów herbu Szaszor, przy prosbie obywatela 

powiatu Oszmianskiego Dworzanina Izydora syna Franciszka Salmonowicza do niniejszej Deputacji 

podanej; w której wyraził, że On z Bracią swoią otrzymał utwierdzenie w dostojności szlacheckiej przez 

Dekret Deputacji Szlacheckiej Wywodowej Wilenskiej dnia 17 grudnia 1819 roku nastały, lecz że Dekreta w 

tym czasie nastałe skutkiem woli Zwierzchności ulegają powtornemu przeyrzeniu teyże Deputacji – przeto 

proszący w celu uzyskania dla Familej swoiey poprawnego Dekretu składa dowody rodowitości swoiey tak 

cytowane w powyższym Dekrecie iako też nowo zebrane pod rozbiór Deputacji z następnem obiasnieniem. 

Że Familya Salmonowiczów oddawna w p-cie Brasławskim Gubernii Wilenskiej zamieszkała, sczycąc się 

zawsze prerogatywami stanu szlacheckiego, posiadaniem dóbr ziemskich i pełnieniem publicznych urzędów 

używa podług swiadectwa Kroniki X. Niesieckiego Herbu Szaszor, ktorego opisanie iest następnie  "ma bydz 

orzeł czerwony w polu białym z rozciągnionymi skrzydłami, nogami i ogonem ale bez głowy, a zamiast iey 

niektorzy kładą gwiazdę złotą inni nic, na hełmie pięc pior strusich"  --  Z tej Familij idący Jan Salmonowicz 

iako aktualny szlachcic, po swojch przodkach dziedziczył dobra ziemne z poddanymi włościanami 

Ochrymowce zwane w p-cie Brasławskim nad jeziorem Drywiatą leżące – i takowych dobr naturalnemi 

sukcessorami zostawił synów czterech Michała, Józefa, Jakoba y Benedykta Jerzego dwojm. Z tych 

naymłodszy Benedykt Jerzy Janowicz Salmonowicz nieprzychodząc do Działu dobr Ochrymowce zostawił 

Braci swojich przy oyczystey maiętności w p-cie Brasławskim, a sam wyniosł się do woiewodztwa 

Nowogrodzkiego y miał syna Dominika Benedyktowicza Salmonowicza dziada proszącego a synowie  Jozefa 

Janowicza Salmonowicza Ignacy, Dominik i Franciszek Jozefowiczowie Salmonowiczowie wyżej 

nadmienione dobra oyczyste Ochrymowce Hilzenom wyprzedali – Dominik zaś Benedyktowicz 

Salmonowicz w Wdztwie Nowogrodzkiem mieszkaiąc sprawował urzędy stanowi tylko szlacheckiemu 

należne i za swoie krolowi polskiemu Augustowi III usługi zaszczycony został Urzędem Budowniczego 

Wdztwa Nowogrodzkiego przywilejem tegoż Króla roku 1739 Februara 4 wydanym tegoż roku Junii 5 do 

Akt Sądu Grodzkiego Wdztwa Nowogrodzkiego wprowadzonym i w oryginale złożonym. Tenże Dominik 

Benedyktowicz Salmonowicz Budowniczy Wdztwa Nowogrodzkiego miał w possesyi zastawney folwark 

Horki w Wdztwie Nowogrodzkim, z poddanymi włościanami i zostawił po sobie dwoch synow Jozefa i 

Franciszka Salmonowiczow. O takowej procedencyi i posiadaniu dobr Ochrymowcow zapewnia Testament 

tegoż Dominika Salmonowicza roku 1766 Januara 15 czyniony, tegoż roku Marca 1 w Grodzie 

Nowogrodzkim aktywowany i w extrakcie złożony, przez który fundusz swoj summowany na folwarku 

Horkach oparty przeznaczaiąc dla dwóch synow  i corek wymienił po imieniu starszego tylko Jana Jozefa 

oraz dochodzenia sukcesyi z dobr Ochrymowcow  w p-cie Brasławskim po dziadu Benedykcie Jerzym 

Salmonowiczu przypadaiący tymże synom swojm polecił – Z wyrażonych dopiero dwoch synow Dominika 

Salmonowicza – Jozef Dominikowicz miał syna Hipolita podług dowodu Metryki chrzestnej tegoż Hipolita 

Jozefowicza Salmonowicza w roku 1764 F-bra 20 z ksiąg kościoła parafialnego Słuckiego wydany a 1829 

Januara 23 przez Konsystorz Rzymsko-Katolicki Minski approbowany a jako brat starszy Franciszka 

Salmonowicza i opiekun nabywał dobra z poddanymi i one posiadał iak o tem poświadczyły: 1)  1770 

octobra 3 wydane tegoż roku i m-ca dnia 15 w Sądzie Ziemskim Wilenskim przyznane  a 1770 nowembra 23 

w sposob przenosu do Akt Ziemskich Wdztwa Nowogrodzkiego przeniesione prawo przedażne na część dobr 

Sawicz w Wdztwie Nowogrodzkiem leżących od Michała Telszewskiego, 2) roku 1771 Augusta 23 wydane 

tegoż roku Augusta 27 do Akt Ziemskich Wdztwa Nowogrodzkiego wniesione prawo przedażne na część 

tychże dobr Sawicz od Bronisława Telszewskiego, 3) 1771 Apryla 23 datem tegoż roku Augusta 7 do Akt 



Ziemskich Wdztwa Nowogrodzkiego wniesione prawo przedażne na część tychże dobr Sawicz od Marcina 

Telszewskiego  wszystkie trzy Jozefowi Salmonowiczowi służące, 4) Intromissya za powyższemi prawami 

do dobr Sawicz na rzecz tegoż Jozefa Dominikowicza Salmonowicza roku 1771 7
bra

 27 czyniona a 1772 

Februara 26 w Grodzie Wdztwa Nowogrodzkiego zeznana.  Drugi syn Dominika a brat Jozefa, Franciszek 

Dominikowicz Salmonowicz, którego niewątpliwe pochodzenie z oyca Dominika niżej dowiedzionem 

zostanie, miał synow trzech, to iest z pierwszego małżeństwa Kajetana i Ezechiela=Izydora=Dyzmasa= 

=Waleryana cztery im.=  a z drugiego Jozefa  Salmonowiczow – dowiodły tego naprzód  1776 7
bra

 8 Metryka 

z kościoła parafialnego Nowogrodzkiego roku 1829 Januara 24 wydana i tegoż roku Junii 15. przez 

Konsystorz Rzymsko-Katolicki Wilenski potwierdzona Ezechiela=Izydora=Dyzmasa=Waleriana  – powtore 

1782 8
bra

 10 Metryka Chrztu Jozefa synow Franciszka Salmonowicza z kościoła parafialnego 

Nowogrodzkiego wydana i przez tenże Konsystorz Wilenski potwierdzona – Kaietan syn Franciszka 

Salmonowicz po śmierci oyca swoiego Franciszka iako naystarszy objął opiekę nad swojm rodzeństwem i 

rządził maiątkiem Strożowem w Wdztwie Nowogrodzkiem leżącym z poddanymi włościanami po dziadu 

Dominiku Benedyktowiczu Salmonowiczu spadłym i z bratem stryiecznym Hipolitem Salmonowiczem 

rozprawił się w Sądzie Kompromissowym o dział funduszu po dziadu Dominiku Salmonowiczu 

Budowniczym iak tego dowiodły 1) 1789 7
bra

 15 datowany tegoż roku i m-ca dnia 17 przed Aktami 

Ziemskimi Nowogrodzkimi przyznany dokument między Hipolitem i Kaietanem oraz iego rodzeństwem 

Salmonowiczami braćmi stryjecznorodzonymi opisuiący Sąd polubowny Kompromissami, 2) 1791 9
bra

 7 

Dekret Trybunału Głównego Litewskiego w sprawie między Hipolitem a Kaietanem i iego rodzeństwem to 

iest Ezechielem i Jozefem Salmonowiczami zapadły utwierdzjący powyższy  dokument  na  kompromiss,  w 

którym wzmieniony  Dekret Akcessoryiny  kompromissami  roku 1791 9
bra

 16  nastały y ostateczny 

postanowił       nieczyt.               Sądowi Kompromissowemu nakazujący – 3) 1792 Marca 26 ferowany 

Dekret ostateczny Sądu Kompromissowego;  ktore to tranzakta o pochodzeniu od Dominika Benedyktowicza 

Salmonowicza dwóch synów Jozefa i Franciszka oraz wnukow Hipolita z Jozefa, tudzież Kaietana, 

Ezechiela=Izydora i Jozefa z oyca Franciszka Salmonowicza niewątpliwe przynoszą przekonanie --  po 

zauroczonym o dział Dekrecie kompromissaciami Kaietan Salmonowicz w swojim i rodzeństwa pomienione 

dobra Strożow po Dominiku dziadu spadłe wyprzedał Jozefowi Harasimowiczowi iak poswiadczyło 1793 

Aprila 2 datowane tegoż roku przed Aktami Ziemskimi Nowogrodzkimi przyznane prawo przedażne -- 

Tenże Kaietan Franciszkowicz Salmonowicz używaiąc rownie iak i przodkowie jego prerogatyw stanowi 

dworzanskiemu właściwych nabył dziedzictwem folwark Dorew w p-cie Nowogrodzkiem leżący z 

poddanymi od Stanisława Borosniewicza za prawem 1798 Januara 9 wydanym; tegoż roku i m-ca 11 dnia w 

Ziemstwie Nowogrodzkiem przyznanym, ktory wyprzedał pozniey bratu stryiecznemu Hipolitowi 

Jozefowiczowi Salmonowiczowi przez prawo roku 1800 Marca 19 datne a 1804 Marca 21 w Ziemstwie 

Nowogrodzkiem przyznane – Za dojściem lat rodzeństwa Kaietana Franciszkowicza Salmonowicza Bracia 

iego rodzeni Izydor i Jozef Franciszkowiczowie Salmonowiczowie o dział maiątku y rachunka z opieki 

opisali między sobą Sąd Kompromissacyjny przez dokument roku 1802 7
bra

 25 datny, tegoż roku 8
bra

 21 

przed Aktami Ziemskimi Nowogrodzkiemi przyznany -- Rzeczony nie raz Kaietan Franciszkowicz 

Salmonowicz nabywszy dobra w p-cie Pińskim zostawił trzech synow dwojimiennych 

Teodora=Maksymiliana, Izydora=Ezechiela i Wiktorego=Władysława Kaietanowiczow Salmonowiczow, jak 

o tem poświadczyły metryki ich chrzestne pierwszego 1817 Marca 18, drugiego 1819 8
bra

 23 y trzeciego 1821 

Marca 29 z ksiąg kościoła Lubieszowskiego wydane a 1829 Augusta 28 przez Konsystorz Minski 

potwierdzone oraz roku 1832 Julij 14 za Nr. 386 swiadectwo Marszałka p-tu Pinskiego, zapewniaiące iż tak 

zeszły Kaietan Salmonowicz Regent Ziemski Nowogrodzki iako też wyżey wyrażeni pozostali po nim trzey 

iego synowie iako Dworzanie okładem podusznym niesą zaięci -- proszący Izydor Franciszkowicz 

Salmonowicz ma synow dwoch Edwarda=Jana i Władysława=Medarda dwojimiennych Izydorowiczow 

Salmonowiczow iak o tem poświadczają metryki ich chrzestne – pierwszego 1821 Apryla 4 w księgach 

kościoła parafialnego XX Bernardynów wileńskich zapisana w roku 1827 X
bra 

15 wydana – 1828 Januara 3 

przez Dziekana Wileńskiego a tegoż roku i m-ca 4 dnia przez Konsystorz Rzymsko-Katolicki Wilenski 

approbowana i drugiego pod rokiem 1822 Julij 13 w ksiegach kościoła parafialnego Holszanskiego XX 

Franciszkanów zapisana w excerpcie roku 1822 Januara 7 przez  dziekana Ozańskiego i tegoż roku Januara 

12 przez Konsystorz Wilenski approbowanym złożona oraz 1832 Augusta 11 za Nr. 999 świadectwo przez 



Marszałka p-tu Oszmianskiego wydane o tem iż proszący Izydor Salmonowicz z synami swoimi iako 

aktualny Dworzanin nie był i nie iest zaięty podusznym okładem -- Trzeci syn Franciszka a brat Izydora i 

Kaietana Jozef Salmonowicz z pierwszego małżeństwa zostawił synów dwoch Kazimierza=Teofila berna 

zostaiącego w życiu  w Dekrecie 1819 roku mylnie nazwanego Franciszkiem y Waleriana nieżyjącego – A z 

powtornego małżenstwa podobnie dwoch Wincentego=Izydora i Piotra=Konstantego dwojimiennych iak tego 

dowodem są metryki chrztu pierwszego Teofila=Kazimierza w księgach kościoła Nowogrodzkiego zapisane 

1832 7
bra

 4 wydana a tegoż roku i m-ca 9 dnia przez Dziekana Nowogrodzkiego a 30 tegoż m-ca przez 

Konsystorz Wilenski approbowana; Drugiego Wincentego=Izydora 1830 Aprila 10 w księgach kościoła 

Strozowskiego i Trzeciego Piotra=Konstantego 1833 Januara 15 w księgach kościoła Zamojskiego zapisana 

w Urzędowych Extraktach z poświadczeniem Konsystorza Rzymsko-Katolickiego Minskiego złożone -- A ze 

oni jako pochodzący z przodkow dostojnością Dworzanstwa zasczyconych w minionych i teraznieyszey 

Rewizyach nie byli i nie są zaięci podusznym okładem zapewnia o tem swiadectwo Marszałka 

Oszmianskiego w dniu 23 Februara terazniejszego roku za Nr. 156 wydane -- wyiasniwszy zatem proszący 

pochodzenie swoie z synami i synowcami swemi jako stryi i opiekun od pradziada Jana Salmonowicza 

wyżey cytowanemi dowodami. tudzież przeswiadczywszy że przodkowie iego posiadaiąc dobra Ochrymowce 

w Brasławskim powiecie, Sawicze Strożow i Darew w wdztwie Nowogrodzkim okazawszy nadania dziadowi 

swoiemu za przywilejem królewskim urzędu Budowniczego woiewodzkiego y uzywaniu z przodkow 

prerogatyw szlacheckich –    prosił siebie z synami i synowcami zgodnie z Dekretem 1819 X
bra

 17 – za 

Dworzan uznać do Księgi Dworzanskiej Gubernii Wilenskiej odpowiedniey części zamieścić Dekret 

poprawny sformować – Kopię onego wydać i całe dzieło na approbata do Heroldii przedstawić.  Ze Dzieł 

Deputacji widzieć się daie,  ze przez Dekret 1819 Grudnia 17 uznani za szlachtę: Hipolit syn Jozefa, Kaietan, 

Izydor i Jozef z synami Walerianem i Franciszkiem synowie Franciszka wnukowie Dominika 

Salmonowiczowie  i że takowy Dekret przez byłą kommisyą ostatecznie nie był rozpatrywany -- Na 

fundamencie wyżey poszczegolnionych dowodów wyświecaiących że przodkowie Familij Salmonowiczow 

sczycąc się dostojnością dworzanską posiadali dobra ziemskie z poddanymi i z nich dziad proszącego 

Dominik Salmonowicz iako aktualny szlachcic i zasłużony obywatel pełnił za przwilejem krolewskim Urząd 

Budowniczego Wdztwa Nowogrodzkiego, i że teraz zostaiący w życiu Salmonowiczowie używaiąc rownie 

iak i ich przodkowie wszelkich praw i prerogatyw stanowi dworzanskiemu właściwych nie byli i nie są zaięci 

żadnym podusznym okładem. Przeto my Marszałek Gubernski i Deputaci powiatowi stosownie do przepisów 

w 92 punkcie Dyplomatu Nayłaskawiey Dworzanstwu w roku 1785 nadanego nie mniey w opinii Rady 

Panstwa Naywyżey dnia 20 Apryla 1834 roku potwierdzony zawartego i zgodnie z Dekretem 1819 Decembra 

17 nastałym            brak             jednego             wiersza               tekstu              na               mikrofilmie             

Ezechiela=Izydora=Dyzmasa=Waleriana czterojmiennego syna  Franciszka  wnuka  Dominika budowniczego  

Nowogrodzkiego  z  synami  Edwardem=Janem  i   Władysławem=Medardem, tudzież  iego  synowców  

Teodora=Maksymiliana,  Izydora=Ezechiela  i  Wiktorego=Władysława  dwojmiennych  synow  Kajetana 

Regenta Ziemskiego Nowogrodzkiego; oraz Kazimierza=Teofila, Wincentego=Izydora i Piotra= 

=Konstantego dwojmiennych synow Jozefa wszystkich wnukow Franciszka prawnukow Dominika 

Salmonowiczów za altualnych Dworzan uznaiemy ogłaszamy i onych do Księgi  Dworzanskiej Gubernii 

Wilenskiey  części szostej zamieszczamy.  Dekret poprawny sformować - całe dzieło do Heroldii przedstawić 

i otempny wydaniu proszącemu kopii tego Dekretu poświadczyć postanawiamy –  

Działo się na Sessyi Deputacyi Szlacheckiej Wywodowey Wilenskiey w Wilnie -- 

Marszałek Gubernski Wilenski Radca Stanu Komandor i Kawaler    (-) Jan Marcinkiewicz Żaba 

Deputat mW    (-) Moborski 

Deputat    (-) Jan Szczepowski [Szczepanski] 

Deputat    (-) Gradnowski 

                                                             Sekretarz      (-) podpis nieczytelny 

                                                                                                                Czytano Archiwista    (-) Woyszniłło 

 


