
A21   Alojzy Rafał Salmonowicz 
ur.  29.10.1841 r.  w                             zm.  6.04.1903 r.  w  Oniksztach  

syn  Józefa Wincentego (A11)  

żona  Leokadia Oktawia Wasilewska, c. Jana  (ur. 24.03.1849 r., zm. 24.11.1903 r.)   

dzieci:  Stanisław Stefan (A29), Stefan Bronisław (A30), Janina Paulina (A31), Jerzy Henryk (A32)  

- właściciel majątku Onikszty w pow. wiłkomirskim, gub. kowieńskiej  

- posiadał majątek Michałowo w pow. wilejskim, gub. wileńskiej (po ojcu) [patrz: Spis majątków gubernii  

                                                                                                                                        wileńskiej  z 1873 r., s. 43]  
Michałowo, folw. pryw., pow. wilejski (76 w. od Wilejki); okr. wiejski w gm. Norzyca, liczy w swym obrębie wsie Turczyny i Darewo                       

                                                                                                                                                                                                                 [Sul]  

- potwierdzony w szlachectwie 15 X 1845 r. [dekret Senatu Heroldii nr 18791]  

- ukończył pełny kurs nauki w Wileńskim Instytucie Szlacheckim  (świadectwo z dnia 17.06.1859 r., nr 15)  

- w okresie 15.08.1859 – 18.04.1863 studiował na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu w Peters- 

  burgu  (z wynikiem dobrym); studiów nie ukończył. Otrzymał świadectwo, na podst. którego miał prawo  

  być zaliczony do II kat. urzędników [arch. JaS]  

- wg dok. LVIA F. 378-145 (1866 r.) s. 77-78:  Alojzy Salmonowicz, szlachcic guberni wileńskiej. Pomagał 

  powstańcom "goszcząc ich".   

- był Radcą tytularnym  

- ślub Alojzego Rafała z Leokadią Oktawią odbył się 2 czerwca 1872 r. w kościele parafialnym w Hermano- 

   wiczach    [kopia metryki – arch. JaS]  

     Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1787 r. w Hermanowiczach  

- posiadał bezterminowy paszport nr 1508 wydany dnia 4.06.1896 r.  

   



- "Świadectwo.   Zaświadczam, że urzędnik sądowy szl. Rafał Alojzy s. Józefa Salmonowicz, lat 62, zmarł 

  6 IV br. na  zawał serca. Rafał Alojzy Salmonowicz chorował na serce, (...)       Dr Herman Szumacher  

  Onikszty 16 kwietnia 1903 r.”   

- różne inne dane – patrz:  dok. F 708-2-846, s. 20v, 21 [ksero dok. WiS];  [arch. JaS]   

 

 

 

- Leokadia Oktawia Wasilewska – wypis  z metryki: ''1849 III 27 w kościele parafialnym berezyńskim  

  ochrzczona została szlachcianka Leokadia-Oktawia, córka Jana i Idalii z Derengowskich Wasilewskich, ur.  

  24 III 1849 r. w majątku  Czernica. Rodzice chrzestni: kapitan Antoni Korkozewicz i panna Marianna Żaba 

  z m. Czechowiczewo" [arch. JaS]  

- wdowa po Rafale Alojzym Leokadia-Oktawia otrzymywała od IV 1903 r. emeryturę po mężu w wys. 117,88  

  rubli  rocznie; mieszkała z synem Jerzym [Henrykiem] w Poniewieżu  [arch. JaS]  

- Leokadia Oktawia zmarła 24 XI 1903 r. w m. Mikołajewo na atak serca; opatrzona Sakramentami pocho- 

  wana  na cmentarzu parafialnym w Oniksztach   [metryka zgonu, arch. JaS]  

- Wasilewscy – właściciele maj. Drujka I (w 1858 r. kupuje Józef Wasilewski; w 1865 należy do Justyna  

  Wasilewskiego)  
Drujka, dobra, pow. dzisieński, gm. Druja [Sul]  
Czernica, wioska i dwór; parafia p.w. św. Trójcy w Berezynie (B. górna) – patrz: mapa P29 S46  

 

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

 


