
A12   Kajetan Michał Hieronim Salmonowicz 
ur.  29.09.1804 r. [metryka z kośc. par. Bebreńskiego*)]  w                      zm.  ok. 1887 r.  w   

syn   Józefa (A7)  

żona   Benedykta Ewelina Rosen  [patrz: drzewo Rosenów]   

dzieci:  Ludwik (A22),  Bronisława (A23),  Kajetan Bazyli (A24),  Stanisław Józef (A25)   

- "SWIADECTWO  Dla złożenia w Oddziale nauk Lekarskich W[ielmożny?] Salmonowicz Kajetan syn  Józefa  

   uczeń  jednoroczny Uniwersytetu słuchał w Oddziale  nauk  fizycznych  i  matematycznych  kursów  Fizyki,   

   Chemii,  Zoologii, Botaniki, Mineralogii i Języka Łacińskiego  examina półroczne  zdawał i na  posiedzeniu   

   Oddziału  dnia  27 czerwca roku 1823  przyznany mu został  postęp dostateczny w wspomnianych naukach.     

   Dan dn. 29 czerwca 1823 r. w Wilnie Dziekan Oddziału nauk Fizycznych i Matematycznych Tomasz Życki"  
       * pisownia oryginalna!   

       * wypis z: Biblioteka Litew. Akad. Nauk, Wilno, dz. rękopisów, sygn. F 191-616 s. 5; [zaświadczenie  potwierdzające, 

         że Kajetan Salmonowicz był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego]   

- posiadał majątek Gudziszki, parafia Komaje, gmina Jużynty, pow. wiłkomirski [majątek wniesiony w posagu  

  przez żonę];  wg „Wykaz majątków i posiadłości wiejskich w guberni kowieńskiej” z 1870 r. [dok. w jęz.ros.] 

  w skład majątku Gudziszki wchodziły: Laukagile, Minczuny, Tytele   

   

majątek Gudziszki na mapie z 1921 r. [P25 S41] 

   Gudziszki, folw., pow. nowoaleksandrowski, gub. kowieńska, par. komajska, okolica leśna i błotnista. Własność Salmonowiczów, 304  

   dzies. rozl.  [Sul II/906]  

   Gudziszki, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, gm. Jużynty (6 w.), własność Salmonowiczów, 285 dzies.  [Sul XV cz. 1/545]  
   [oba wpisy dotyczą tej samej miejscowości. Inf. „Gudziszki, folw., 304 dzies.”, zawarta w t. II „Słownika…” wyd. w 1881 r., zawiera  

    dane grubo sprzed tego roku. Po 1863 r. w wyniku represji rosyjskich obszar majątku skurczył się, a wzrosła liczba ludności, stąd praw- 

    dopodobnie informacja z t. XV cz.1 wyd. w 1900 r., czyli dużo późniejsza niż pierwsza, że „Gudziszki, zaśc., 285 dzies.”. Gudziszki –  
    podupadające i zadłużone, zostały sprzedane ok. 1897 r. Nie rozwijały się chyba, skoro na mapie z 1921 r. jest to znów folwark]   

- „Opis parafii komajskiej z 1784 r.” (sporządził k. Franciszek Klikowicz Pleban komajski Dziekan kupiski)  

   [LVIA F. 694-1-3504 nr 316, k. 307-310]  podaje:       [parafia komajska w 1784 r. należała do pow. wiłkomirskiego;  

   pow. nowoaleksandrowski powstał w 1842 r.]  

   Gudziszki, folwark JP Rossena, między wschodem zimowym i południem, mila mała jedna [ok. 4,5 km]  

   Gudziszki, wieś tegoż JW., między wschodem zimowym i południem, mila mała jedna  

   Munczuny, JP Rossena, między południem a zachodem zimowym pół mili małe  

   Tytele, starostwa uszpolskiego i Siesickiego, między wschodem zimowym a południem mila jedna mała    

- „(…) Salmonowicz Kajetan s. Józefa – sędzia ziemski”  [F 391-6-707 cz. 1 „Spis szlachty i urzędników pow. brasław- 

   skiego z V.1836 r.”]  
- w 1862 r. przekazuje pieniądze na remont Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu [patrz: Bibl. Nar. Kat. Rkps. IV  

  8721, papiery E. Romera w sprawie pieniędzy na restaurację Kaplicy Zygmuntowskiej (rok 1862. s. 114-117): List Kaje- 

  tana Salmonowicza do Romera w sprawie pieniędzy na restaurację Kaplicy Zygmuntowskiej. –   O restauracji – patrz:  

  „Wiadomości Konserwatorskie” 17/2005] 

- po powstaniu 1863 r. Gudziszki, w których gospodarował Kajetan z synami Ludwikiem i Stanisławem, pod- 
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  upadły gospodarczo z  powodu sankcji władz rosyjskich  [patrz: LVIA F. 1248-2-67: Kajetan Salmonowicz,  

  obywatel ziemski powiatu nowoaleksandrowskiego, notowany w latach 27.10.1865-25.04.1866]; sporo po- 

  chłonęło także wykształcenie dzieci i posagi.      

 

Dwór w Gudziszkach (zdjęcie z ok. 1885 r.) 

- 27.09.1886 r. w Janiszkach Kajetan Salmonowicz był świadkiem na ślubie swego syna Stanisława Józefa  

 

  

 
*) Bebra (Bebrene),wś w okr. iłłukszteńskim gub. Kurlandzkiej, parafialny kościół św. Jana, wzniesiony w 1797 r. przez gen. Zyberga.  

    Parafia katolicka dekanatu  semigalskiego (iłłukszteńskiego) [Sul t. I  s. 123]   
Jużynty, m-ko w pow. nowoaleksandrowskim, gub. Kowieńska, 43 w. od m. pow. Kościół kat. paraf., zbudowany 1790 przez Weysen-

hoffa. Parafia dekanatu abelskiego [Sul]  

Komaje, m-ko w pow. nowoaleksandrowskim nad rz. Szateksznią (56 w. od m. pow.). Parafia kat. dekanatu abelskiego, kościół pw. św. 
Kazimierza z 1650 r., odnowiony w 1731 r.  [Sul]  

Abele, m-ko w pow. nowoaleksandrowskim nad rz. Pokrewną-Krewną, 40 w. od m. pow., stacja kolej. Dekanat kat. obejmuje 14 parafii, 

m.in. Komaje, Jużynty  [Sul]  
Zadworze, fol., pow. nowoaleksandrowski, gm. Jużynty. Własność Rozenów, wraz z Gaczanami [Sul]  

Gaczany, wś i folw., pow. nowoaleksandrowski, par. Jużynty. Własność Justyna syna Stanisława Rozena [Sul]  
 

 

 

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

 

 
 

 

 


