
A25   Stanisław Józef Salmonowicz  
ur.  11.11.1851 r.  w  Gudziszkach [parafia komajska]  zm.   VI 1925 r.  w  Wilnie (pochowany na Rossie)   

syn   Kajetana Michała Hieronima (A12)  

żona   Maria Pogorzelska  (1863 - 1943, pochowana na Rossie w Wilnie), córka Antoniego i Józefy Walter  

dzieci:  Maria (A251),  Stanisław (A252),  Józefa (A251),  Zdzisław (A253),  Antoni (A254),  Leon (A255)  

- ochrzczony w kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza w Komajach   

   Kościół św. Kazimierza w Komajach (wygląd współczesny)  

                         

     Stanisław Józef  Salmonowicz – kadet-junkier szkoły wojskowej w Wilnie przy ul. Zakrętowej (zdjęcie z ok. 1870 r.)  

                                                               [ Szkół junkierskich było łącznie 25 ]  

- w latach 1881 - 1890 administrator w dobrach Orniany hr. Tyszkiewicza   

      Stanisław Józef  Salmonowicz – administrator u hr. Tyszkiewicza (zdjęcie z ok. 1885 r.)  

- w latach 1890 - 1893 administrator w dobrach Petesza k/Wilna  

- od  ok. 1893 r. właściciel(?) – dzierżawca(?)  maj. Kołtyniany – własność Ruszczyców  



   

     Kołtyniany, wś, pow. święciański (z jeziorem  

   Żejmiana, z którego wypływa rzeczka Żejmiana); we wsi kościół paraf.; w odległ. ok. 1 km  na płd. od wsi – folwark Kołtyniany  

   (własność-dzierżawa(?) Stanisława Józefa Salmonowicza)  

- ok. 1912 r.  przeniósł się z rodziną do Wilna; mieszkali w wynajętym mieszkaniu na ul. Zygmuntowskiej  

      Stanisław Józef Salmonowicz (zdjęcie z ok. 1920 r.)  

 

Rodzina Stanisława Józefa Salmonowicza (zdjęcie z ok. 1922 r.) 

stoją od lewej: Zdzisław, Antoni, Leon; siedzą od lewej: Maria, żona Maria z Pogorzelskich, Stanisław; brak Józefy 



Informacje Marii Nekanda-Trepki z d. Salmonowicz, córki Stanisława (A252), wnuczki Stanisława (A25): 

Gudziszki, w których gospodarował Kajetan (A12) z synami Ludwikiem (A22) i Stanisławem (A25) 

podupadały gospodarczo, szczególnie po restrykcjach władz rosyjskich po powstaniu 1863 r. W 1880(1) r. 

Stanisław wyjechał do Ornian (dobra hr. Tyszkiewicza), gdzie pracował początkowo jako praktykant, potem 

rządca-admistrator do 1890 r., następnie ok. 3 lat administrował dobrami Petesza hrabiów Tyszkiewiczów 
[(?) – wg źródeł:  Petesza od 1847 r. należała do Wańkowiczów aż do II wojny – Stanisława s. Jana]  

W tym czasie zmarł Kajetan (kiedy ??), w Gudziszkach gospodarował Ludwik. Majątek „marniał” i  popadał 

w coraz większe długi (prawdopodobnie sporo poszło ma posagi, kształcenie itp.).  

Ok. 1893 r., po zakończeniu pracy w Peteszy, Stanisław wrócił do Gudziszek – na krótko, bo ciężko było 

utrzymać się wszystkim, którzy mieszkali w Gudziszkach. W ostatnich latach XIX w. (ok. 1897 r.) Gudziszki 

zostały sprzedane. Komu ??  
[Tak to, być może, wyglądało. Lalka (ogólnie znany w rodzinie i nie tylko przydomek Marii Nekanda-Trepki) mówi, że 

informacje te ma od swego ojca Stanisława, jego siostry Marii, babki Marii Pogorzelskiej-Salmonowicz, Zofii Abramo-

wiczówny (wnuczki Ludwika).  

Relację Lalki (ur. 1920), dość chaotyczną, z roku 2008, mam nagraną na taśmie – nagranie bardzo słabe technicznie, pełne 

szumów. Udało mi się wyłowić to, co powyżej]  

                   

                                                             Maria z Pogorzelskich Salmonowiczowa 

                 zdjęcie z ok. 1885 r.                             zdjęcie z ok. 1922 r.                                     zdjęcie z 1938 r.                                                                                      

- Maria Pogorzelska, ur. w Różance k. Włodawy, córka Antoniego i Józefy Walter; siostra Andrzeja  

i Zdzisława (1865-1932, matematyk, prof. uniwersytetu w Petersburgu, po powrocie do Wilna – dyrektor 

kursów maturalnych, profesor w Gimn. O.O. Jezuitów)  [Pogorzelscy – patrz: Rody spokrewnione]  
 

- Andrzej Pogorzelski (1862 - 1928), Radca Nadworny, lekarz pediatra i ginekolog, właściciel kliniki chorób 

  kobiecych w Eupatorii na Krymie oraz willi nad morzem tamże; żonaty z Emilią Niżycką; ojciec Zuli Pogo- 

  rzelskiej, Reginy Pogorzelskiej i Zdzisława Pogorzelskiego  

 

Autograf Andrzeja Pogorzelskiego z jego pieczęcią herbową 

- Zula (właśc. Zofia) Pogorzelska (ur. 14.08.1898 w Eupatorii, zm. 10.02.1936 w „sanatorium” dr. Rosego w  

  Wilnie, pochowana na Powązkach w Warszawie), żona Konrada Runowieckiego (pseud. Tom); założyli  teatr  

  "Perskie Oko"                                                                                                                              [więcej - Internet]   



 

      Zula Pogorzelska     

- Regina (Rena) Pogorzelska wyszła za Hornziela; ich syn Tadeusz (Selim) Hornziel był komendantem wojew.  

  Straży Pożarnej w Olsztynie w l. 1953-1981, zmarł 3.04.1985 r., pochowany na cmentarzu przy ul. Poprzecz- 

  nej; brał udział w Powstaniu Warszawskim – pseud. „Róg” (to on spawał opancerzenie i wykonywał papie- 

  rowe szablony do wycinania detali opancerzenia słynnego samochodu pancernego „Kubuś”)  

                                 

            Tadeusz Hornziel                                                                   Samochód pancerny”Kubuś”  

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

    – odpis  –    
Pieczęć herbowa       opłaty 15 kopiejek srebrem  

Proboszcz Włodawskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii oświadcza, że w Aktach Stanu Cywilnego znajduje się niniejszy Akt 

Urodzenia:  

„ Działo się w mieście Włodawa dnia dwudziestego ósmego Września/ dziesiątego Października Tysiąc osiemset sześć-

dziesiątego dziewiątego roku o godzinie czwartej po południu.  

Stawił się osobiście Józef Kwiatkowski Podleśniczy, zamieszkały we wsi Dubek*), lat trzydzieści mający, w obecności: 

Jana Wilczyńskiego lat trzydzieści pięć i Antoniego Pogorzelskiego lat czterdzieści, dworskich służących, we wsi Różanka 

zamieszkałych; i okazał Nam Dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono dnia trzynastego/dwudziestego 

piątego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie piątej rano w mieście Warszawie, z jego prawowitej żony 

Anieli urodzonej Wrońska, lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Piotra 

Męczyńskiego Wikariusza z miasta Warszawy, odbytym dnia szesnastego/dwudziestego ósmego Października Tysiąc 

osiemset sześć-dziesiątego roku nadano imiona Władysław Jakub, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Władysław Kotliński 

i Teresa Wrońska.  

Akt ten oświadczającemu świadkom przeczytano, przez Nas, przez obecnych i świadków podpisany został.  

Ks. J. Piotrowski Proboszcz Włodawskiej Parafii  

/-/ Józef Kwiatkowski    /-/ Jan Wilczyński    /-/ Antoni Pogorzelski”  

Wydając niniejszy wypis z oryginalnych tutejszych Ksiąg, zgodność z oryginałem swoim własnoręcznym podpisem  

i przyłożeniem pieczęci urzędowej potwierdzam.  

Miasto Włodawa, dnia 20 Czerwca/2 Lipca 1871 roku  

Ks. J. Piotrowski  

Pieczęć Parafii   
 

*) wieś ok. 18 km na płn.-wsch. od Włodawy – obecnie już Ukraina               

[  Z powyższego wynika, że Antoni Pogorzelski ur. w 1828 r. (±1); pracował (służył) we dworze hr. Augusta Potockiego, dziedzica 

Różanki  ]  Antoni Pogorzelski zmarł w 1878 r.   moyskich. Po Stanisławie 



Rok 1875, 11 kwietnia.  Kościół Parafialny Wszystkich Świętych w Warszawie    Księga Aktów Chrztów, Tom 1866-

1879, numer 277 :  

(… )  rodzicami chrzestnymi jego byli Bonifacy Boretti  i  Józefa Walter  (…)  

 

Łagoda – polski herb szlachecki pochodzenia niemieckiego, noszący zawołanie Łagoda. Używany przez kilkadziesiąt 

rodzin, głównie z ziemi krakowskiej i sandomierszczyzny.  

Tadeusz Gajl Herbarz polski wymienia następujące rody herbownych uprawnionych do posługiwania się tym herbem:  

Gaboński, Gardlicki, Garlicki, Łososiński, Łososki, Nieskiewicz, Platemberg, Smogorzewski, Smoszewski, Stroński, 

Śledziejowski, Śledziowski, Walter, Watkowski, Werejko, Werenko, Wernecki, Wernicki, Wernihowski, Wernik, 

Wernikowski, Wierejko,Wierzynek.  

Wg tegoż Herbarza znani są również Walterowie herbu Zadora i herbu Lewart.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (1856-1917), ożeniony z Różą Zamoyską. Po jej śmierci, na mocy układu rodzinnego, Różanka z ruinami pałacu, łąkami nad Bugiem i folwarkiem przeszły 
do młodszej jegowydanej za mąż za Tomasza Komierowskiego. Dwa inne folwarki otrzymała starsza córka Augusta Adama - Maria. Jeden folwark oraz lasy 
stały się własnością Konstantego Huberta Zamoyskiego (1894-1963), żonatego z Natalią Lubomirską. W ich rękach majątek pozostał do czasów PRL-
u,tzn.do 1945 r W II-ej poł. XVIII stulecia Różanka wraz z reprezentacyjną rezydencją przeszła w posiadanie Jana Jerzego Flemminga, podskarbiego 
wielkiego litewskiego, a po nim włąścicielką dóbr różanieckich stała się jego sławna córka Izabela (1746-1835), późniejsza żona księcia Adama 
Czartoryskiego. Jej natępczynią w tutejszych dobrach była ukochana córka Izabelli Zofia, która Różankę wniosła w posagu Stanisławowi Kostce 
Zamoyskiemu (1775-1856). W ten sposób dobra włodawskie na ponad 100 lat przeszły w ręce Zamoyskich. Po Stanisławie dziedziczył je jego syn August 
(1811-1899), potem syn Augusta, August Adam (1856-1917), ożeniony z Różą Zamoyską. Po jej śmierci, na mocy układu rodzinnego, Różanka z ruinami 
pałacu, łąkamid Bugiem i folwarkiem przeszły do młodszej jego córki Róży, wydanej za mąż za Tomasza Komierowskiego. Dwa inne folwarki otrzymała 
starsza córka Augusta Adama - Maria. Jeden folwark oraz lasy stały się własnością Konstantego Huberta Zamoyskiego (1894-1963), żonatego z Natalią 
Lubomirską. W ich rękach majątek pozostał do czasów PRL-u,tzn.do 1945 r. 


