B7 Zygmunt Jan Wincenty Salmonowicz
ur. 28.09.1828 r. w Podziśniu zm. 26.04.1886 r. w Janinie [maj. córki Marii], pochowany na Rossie w Wilnie
syn Wincentego (B6)
żona Konstancja z Gromadzkich h. Oksza, maj. Szykszniewo, ur. 1842 r., zm. 2.06.1919 r., pochowana na
Rossie
dzieci: Maria (B8), Karol (B9), Zofia (B10), Helena (B11), Anna (B12), Izabella (B13), Józef (B14)
- imiona (B7) – wg dokumentu LVIA F 391-8-83 k. 19
- bogaty ziemianin, właściciel maj. Podziśnie
- współzałożyciel „Drukarni Obywatelskiej” w Wilnie w 1859 r. [patrz: Rkps BJ 6467, s. 532 i n. Protokół Pierwszego Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Drukarni Obywatelskiej w Wilnie pod firmą A.H. Kirkora
i sp-ki z dnia 1 lipca 1859 r. Ziemianie, w tym Czapski, Ogiński i Z. Salmonowicz „gorliwi o rozpowszechnianie światła
wiedzy gruntownej, zamierzyli założyć w Wilnie drukarnię, składając na ten cel pieniądze w rodzaju pożyczki”.]

- ok. 1860 r. żeni się z panną Konstancją Gromadzką
Konstancja Salmonowiczowa
- patriota; inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych w Wilnie
- w okresie Powstania Styczniowego był poddany nadzorowi policyjnemu [patrz: LVIA F. 378-228 (1868 r.) s. 94]
- współzałożyciel Banku Ziemskiego Wileńskiego w 1872 r.
- chory na gruźlicę – ostatnie miesiące życia spędził w Janinie, gdzie zmarł

Pomnik Zygmunta Salmonowicza
na cmentarzu Rossa w Wilnie
(zdjęcie z 2006 r.)

Konstancja z Gromadzkich
Salmonowiczowa
(zdjęcie z 1918 r.)

Pomnik Konstancji, żony Zygmunta
na cmentarzu Rossa w Wilnie
(zdjęcie z 2006 r.)

- napis na pomniku nagrobnym: ZYGMUNT SALMONOWICZ
ur. 28 września 1828
zm. 26 kwietnia 1886
pokój jego zacnej duszy
- rodzina Gromadzkich h. Oksza wylegitymowana w Królestwie Polskim w l. 1836-1861
Podziśnie, dobra, pow. nowoaleksandrowski, 631 dz. ziemi dworskiej. Własność niegdyś Czapińskich, z których Aleksander wraz z żoną
Eleonorą z Rudnickich w 1767 r. sprzedają Dominikowi Salmonowiczowi, strukczaszemu brasławskiemu; dziś Zygmunta Salmonowicza.
Szykszniewo, wś i folw. pow. wyłkowyski, gm. Kibarty, par. Olwita (15 w. od Wyłkowyszek) [Sul]

Adam Honory Kirkor (1818-1886, historyk, archeolog) - założyciel „Drukarni Obywatelskiej” w Wilnie w 1859 r.

