
B11    Helena Teresa Salmonowiczówna  
ur.  ok. 1860 r.  w   Podziśniu    zm.                     w   

córka   Zygmunta (B7) i Konstancji z Gromadzkich  

mąż   Bronisław Adam Antoni Umiastowski h. Pierzchała (Roch III), właśc. maj. Berdowszczyzna  

dzieci:  Marian,  Jadwiga,  Krystyna,  Aleksandra (1893-1980)   

-  

 

 

 

 

 

 

- Bronisław Umiastowski (1854 – 8.05.1933), syn Emila i Stanisławy Świąteckiej; prawnik, oficer wojsk  

  rosyjskich; radny Wilna; współzałożyciel Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (w 1919 r.) i jego pierw- 

  szy kwestor; sędzia; wiceprezes Związku Ziemian w Wilnie.  

- Brał często udział w „poniedziałkowych spotkaniach u Ferdynanda Ruszczyca” w jego domu w Wilnie na  

  Zarzeczu (kamienica Nr 24), do którego prowadziło wąskie podwórko-tunel (obecna nazwa Zaułek Jonasa  

  Mekasa); w spotkaniach brali udział m.in. Ludwik Abramowicz, Czesław Jankowski, Michał Romer.  

- Bronisław Umiastowski, ziemianin z Wileńszczyzny (przyjęty w 1911 do koła wileńskiego Ligi Narodowej)   

- Bronisław Umiastowski (ziemianin), członek Rady Nadzorczej Towarzystwa „Oświata” w Wilnie, w 1907 r.  

- mieszkał w Wilnie we własnym domu („Villa Roch”) przy placu Łukiskim  

- członek Rady Miejskiej m. Wilna w 1910 r.  

- skarbnik Towarzystwa Rolniczego (Wilno, ul. Pozawalna 9) 

- pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie  (kw. III, grób 165, pomnik rodzinny)  

- Kurier Litewski, Wilno, piątek, dnia 28 stycznia (8 lutego) 1907 roku:   

   „Br. Umiastowski. Widoma „głowa" zwolenników Narodowej Demokracji na powiat oszmiański, stąd delegat dożywotni  

   powiatu na wszystkie komisje i komitety, w których najsumienniej – zasiada. Zazwyczaj nie mówi nic i nie pisze; stąd  

   trudno wnioskować, co się ukrywa pod etykietą, której noszenie liczą mu za zasługę. Zręczny w prowadzeniu  interesów  

   partyjnych, nie szczędzący fatygi dla agitacji i dopięcia zamierzonego celu”.  

  herb Roch III  

Kazimierz Okulicz, Brzask, dzień i zmierzch na ziemiach Litwy Historycznej:  
     „(…) Jedynie na własnej pamięci opieram informację, że zebrania nowych Szubrawców odbywały się w mieszkaniu,  

a raczej bibliotece, Tadeusza Wróblewskiego, słynnego adwokata, w domu Cywińskich. Uczestników tych zebrań niepo-

dobna wyliczyć. Jeżeli zostały o tym jakieś dokumenty, to znajdują się albo w Moskwie (dokąd natychmiast po zajęciu 

Wilna w roku 1939 wywieziono również najbogatszy w Polsce gabinet pamiątek masońskich zebranych przez T. Wrób-

lewskiego i L. Abramowicza), albo – wraz z całą biblioteką im. Wróblewskich – w bibliotece Litewskiej Akademii Nauk 

w Wilnie. O ile pamiętam, nie było żadnego prezydium (może ze względów bezpieczeństwa wobec władz rosyjskich), 

a uczestnicy byli po prostu gośćmi T. Wróblewskiego. Między innymi, bywali na tych zebraniach w okresie przedniepod-

ległościowym: prezydent m. Wilna Michał Węsławski, wiceprezydent Konrad Niedziałkowski, członek Rady Państwa 

Aleksander Chomiński, Bronisław Umiastowski, bracia Władysław i Wacław Studniccy, adwokaci Bronisław Krzyża-

nowski, Jan Piłsudski, Jan Klott, Zygmunt Jundziłł, dr Jan Dembowski, dr Władysław Zahorski, Ludwik Abramowicz, 

Michał Brensztejn, Marian hr. Broel-Plater, Michał Romer. (…)”  
 

Berdowszczyzna, dobra, pow. oszmiański, gm. Subotniki; mają kaplicę katol. parafii Gieranony. B. kupił Tomasz Umiastowski w 1784 r. 
od Ginetów [Sul]  

Umiastów, folw., pow. oszmiański, par. Dziewieniszki; własność Umiastowskich [Sul]  

 

 

 



 

Marian Umiastowski 
ur.  7.08.1888 r.  w                             zm.                      w  

 
Wilno, parafia św. Jana, księga chrztów, lata 1883-1890:  

Rok 1889, poz. 55:  

Ochrzczony dn. 8.05.1889 r. przez ks. Kurczewskiego chłopiec imieniem Marian, ur. 7.08.1888 r. w parafii Lipniszki(?); 

ojciec Bronisław Adam Antoni i matka Helena Teresa z Salmonowiczów Umiastowscy, pochodzenia szlacheckiego; ojciec 

chrzestny Emil Umiastowski; matka chrzestna Konstancja Salmonowicz, wdowa          
[Emil Umiastowski – ojciec Bronisława; Konstancja Salmonowicz – matka HelenyTeresy, żony Bronisława] 

  

 

 

Krystyna Umiastowska  
ur. 1890, zm. 1986 w Szczecinku; odziedziczyła maj. Berdowszczyzna; mąż Witold Goławski. mecenas  
                                                                                                                                        [h. Jastrzębiec?]  

dzieci:  Stanisław Goławski (ok. 1925 – 1944)  

- Witold Goławski był członkiem POW w Wilnie [patrz: Stefan Burhardt, POW na ziemiach W.X.Litewskiego 1919- 

   1934, s. 28]  

- Witold Goławski został przyjęty dn. 21.12.1920 r. do Rady Adwokatów Przysięgłych w Wilnie  

 

 

 

Aleksandra Umiastowska  
ur.  6.11.1893 r.,  zm.  18.09.1980 r.;  bezpotomna  
- http://www.szkolamuzyczna.info/szkoła/historia/72-kadra-pedagogiczna-na-przestrzeni-lat : 

  „Dopiero powołana w 1961 roku PSM I stopnia ze względu na zachowaną dokumentację pozwala ustalić rozwój oraz  

  analizę kadry pedagogicznej. W chwili uruchamiania szkoły grono nauczycielskie stanowili: Andrzej Różański – pianista  

  i dyrygent, Aleksandra Umiastowska – pianistka, Zofia Dorożyńska – pianistka, Maria Filipowska – pianistka, Irena  

  Żak – wokalistka, Jan Janowicz – skrzypek. Nauczyciele pochodzili z różnych stron Polski. Część wywodziła się z daw- 

  nych polskich kresów wschodnich, jak chociażby urodzona w Berdowszczyźnie na Ziemi Wileńskiej  – Aleksandra  

  Umiastowska. W 1921 roku ukończyła celująco Konserwatorium Muzyczne w Krakowie za dyrektora prof. Wiktora  

  Łabuńskiego. Po dwóch latach podjęła studia pedagogiczne w Konserwatorium Muzycznym we Lwowie, następnie w  

  Konserwatorium Muzycznym w Warszawie po Kursie Muzyki Gregoriańskiej zdała bardzo dobrze egzamin u księdza  

  prof. Nowackiego. W latach 1930–37 lekcje prywatne pobierał u pani A. Umiastowskiej Henryk Czyż. 24 lipca 1945 r.  

  przyjechała na Ziemie Odzyskane, a od 7 września pracowała już jako nauczycielka muzyki na Kursach Muzycznych  

  przy Związku Zawodowym Pracowników Kolejowych w Szczecinku, a następnie od roku 1946 jako nauczyciel forte- 

  pianu w szkole muzycznej w Szczecinku. Jako zasłużony pedagog przeszła na emeryturę w 1966 roku. Do 1978 roku  

  pracuje w Szkole jako nauczyciel gry na fortepianie w niepełnym wymiarze godzin. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne  

  została odznaczona między innymi Złotym Krzyżem Zasługi.”  

 

 

 

Jadwiga Umiastowska  
ur.   1890 r.,  zm.   

 

 

 
 


