
A06     

Antonina Salmonowiczówna  
ur.  ok. 1775 r.    w                           zm.                         w  
córka   Michała (A6)  
mąż   Stanisław Prewysz-Kwinto  
dzieci   Wincenty-Aleksy-Ignacy 
 
-  
 

 
Stanisław Prewysz-Kwinto s. Stanisława i Teresy Klot, wnuk Jerzego; dziedzic Spinkowszczyzny; miał  syna Wincentego- 

-Aleksego-Ignacego (dziedzica Spinkowszczyzny); miał siostrę Teresę i braci: Michała, Józefa, Jana, Jerzego i Józefa II; 

Józef  i Jan byli właśc. Antonowa [Bon]  
Spinkowszczyna, folw. – p. mapa 9 Łyngmiany (5 km na zach. od Cejkinie   
Antonowo, dobra, pow. święciański, gm. Zabłociszki. W 1865 r. własność Kwintów [Sul].   
Wg  mapy –  w odl. ok. 5 km na płn.-zach. od Antonowa położona Spinkowszczyzna.  Ok. 5 km na płn-wsch. od Spinkowszczyzny:   
Pieciule, zaśc. nad jeziorkiem Sauli, pow. święciański, gm. Zabłociszki, okr. wiejski Ciejkinie. Należy do dóbr Spinkowszczyzna 

Kwintów [Sul]   
 

 
------ 

Teresa Salmonowiczówna 
ur.  ok. 1780 r.    w                                zm.                       w 
córka   Michała (A6)  
mąż   Jan z Walisk Łada Walicki   
dzieci:  Michał, Leopold, Paulina, Joanna (ur. ok. 1825 r.)   
 
-  
 

 

 
    „Jan z Walisk Łada Walicki, dziedzic dóbr Wisiaty itd., pojął za żonę Teresę Salmonowiczównę herbu Szaszor, staro-

ściankę płońską  [w. być: pluską], córkę Michała i Antoniny z Żabów herbu Kościesza, (córkę Antoniego Żaby, łowczego 

brasławskiego i Joanny z kniaziów Światopełków Mirskich). Z niej [Teresy] synowie: Michał i Leopold oraz córki dwie: 

Paulina, wydana około 1834 r. za Stanisława z Eisenfeldu Klotta herbu Tarcza, zmarła w marcu 1877 r., i Joanna za Józe-

fem Antonim Żabą herbu Kościesza, sędzią powiatu dzisieńskiego, dziedzicem Szan [Szo], synem Stefana Żaby, sędziego 

grodzkiego smoleńskiego, z Teresy Bujnickiej herbu Łabędź”.  [Zych]  
  

 
Waliska, wś i folw., pow. Mińsk Maz., gm. Łukowiec, par. Latowicz (21 w. od Mińska). Wg „Złotej ksiegi” (R IX s. 162) wś była gnia-

zdem rodu Walickich h. Łada [Sul]  
Wisiaty, wś, osada i folw. nad  jez. Wisiaty, pow. dzisieński, gm. Pohost Nowy, okr. wiejski Biruki (62 w. od Dzisny). Folw. wł. Walic-
kich (do 1840 r.)  [Sul]  [patrz: mapa P26 S45]; do folw. Wisiaty należały wsie: Wisiaty, Isakowce, Wołczki, zaścianki: Bindryna, Zarze-

cze, Sierzbiczka (Moskal),  Ogonie, Micele, Wilkieliszki, Pustolewszczyzna  
Szo, folw., wieś i dobra, pow. dzisieński. [Sul]  
 
---------------  

1 w. (wiorsta)  = 1,067 km (1067 m)  
 

 

 

 

 


