A5 Jerzy Salmonowicz
ur. ok. 1720 r. w
zm.
w
syn Michała (A)
żona Teresa Zabłocka
dzieci: Józef (A7), Stanisław (A8), Michał (A10), Tadeusz (A50), Ignacy (A101), Deodata-Bogumiła ↓
- wspólnie z braćmi otrzymał połowę maj. Achremowce od stryja Jakuba [KR]
- „(…) za prawem wieczysto=darownym od stryja swego Jakuba Salmonowicza w roku 1730 Augusta 21 wydanem i tego roku 8bra 6. w Ziemstwie Brasławskiem przyznanem, posiadali [A5 oraz bracia Aleksander,
Andrzej, Kasper i Michał] dziedzictwem połowę Maiętności Ziemskiey Achremowców alias Niebiernicy
zwaney w Powiecie Brasławskim położoney (…)” [Wyp1]
- „(…) i Jerzy Salmonowiczowie schedy swoie w Achremowcach wybyli żonie brata swego Alexandra, Krystynie z Dymszewiczow Alexandrowey Salmonowiczowey i iey potomstwu, iak tego dowodzą dwa prawa
wieczysto=zrzeczne=przedażne (…) 1747 Marca 18. datowane, a tegoż roku i miesiąca 22 dnia w Magdeburyi Miasta Dyneburga przyznane od Jerzego (…) w roku 1751 7bra 10. w Trybunale Głównym Wo Xtwa
Littgo aktykowane (…)” [Wyp1]
- za uzyskane pieniądze kupił wieś Stary Dwór (par. Widze)
- zaszczycony urzędem Miecznika Wendeńskiego*) przywilejem króla Stanisława Augusta, wydanym dnia
3 lipca 1769 r.
*) Wenden (nazwa niemiecka; nazwa polska KIEŚ) – miasto pow. w gubernii inflanckiej; miecznik – godność tytularna

- 9.09.1771 r. w Widzach GD Jerzy Salmonowicz ze Starego Dworu był ojcem chrzestnym Petroneli Izabeli, c. Michała
i Krystyny Wysokowiczów z Widz
[KM par. Widze]

- kupił folwark Kimborciszki w powiecie Brasławskim „(…) iak upewnia prawo wieczysto=przedażne 1779 r.
23 Apryla dattne a dnia następnego w Grodzie Brasłław. przyznane, oraz tegoż roku 8bra 8 w Ziemstwie Brasławskim aktykowane, od urodzonych Macieia i Heleny z Salmonowiczow oraz Antoniego i Bogumiły z
Kwintow Sawickich Jerzemu i Teressie z Zabłockich Salmonowiczom na tęż maiętność Kimborciszki wydane, (…)” [Wyp1]
[czyją córką była Helena Salmonowicz, żona Macieja Sawickiego(?)]
Antoni Sawicki, strażnik starodubowski

Mapa P26 S 43
Kimborciszki, pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy (8 w.). Przed r. 1648 własność Wedykowskich, z których Jan w t. r. sprzedaje
zięciowi swemu Michałowi Prewysz Kwincie. Około 1856 r. Adolfa Kwinty, dalej syna jego Władysława, 393 dz. [Sul]
Kimborciszki, zaścianek nad jeziorem [Kimborciszki], pow. nowoaleksandrowski, okr. polic. Widzki, o 17 w. od m. powiatowego; młyn
wodny [Sul]

Sawiccy posiadali (stosunkowo blisko Kimborciszek) m.in.:
Żyżmy, okolica, pow. wiłkomirski, gm. i par. Poginy. Ok. 1788 r. część posiadał Antoni Sawicki.
Migiszki, okolica, pow. wiłkomirski, gm. i par. Owanta. W 1788 r. własność Dominika i Wawrzyńca Sawickich.
Jakubów, dwór, pow. wiłkomirski, par. Żmujdki; wł. Sawickich
Zasługi, folw. pow. drysieński
Mitruny, dobra, pow. poniewieski, gm. Krakinów. Sawickich 194 dzies.

- 18.05.1782 r. w Widzach GD Jerzy Salmonowicz asystował przy chrzcie Jana Nepomucena, s. Urodz. Tadeusza i Doroty
Sigińskich
[KM par. Widze]

Deodata-Bogumiła Salmonowiczówna – córka Jerzego
ur. ok. 1755 r.

----------W dokumentach nie spotyka się zbyt wiele obiektów, które znajdowały się w posiadaniu jednego rodu. Istnieją wszak
nieliczne wyjątki zrośnięcia się człowieka z ziemią pradziadów, czego przykładem są Kwintowie w Kimborciszkach,
Kondraciszkach, długo też utrzymywali się Turowie i Podberescy w Smołwach.
Współwłaścicielami części jezior i ziem smołwieńskich były także rodziny Platerów, Mirskich, Prewysz-Kwintów.
W końcu XIX w. Kwintowie władali Floriampolem (550 ha), Iwanowszczyzną, Kliszeniszkami, Samsonowem i
Kimborciszkami.
Prewysz-Kwintowie używali herbu Dryja.
Kilka słów o rodzie Prewysz-Kwintów czytamy w książce Wojciecha Wiśniewskiego „Ostatni z rodu. Rozmowy z
Tomaszem Zanem” (Paryż 1989, s. 102): „Niedaleko (...) [Dukszt] znajdował się majątek Kwintowo [chodzi chyba raczej
o Kwinciszki k. Antuzowa], pamiętający czasy króla Stefana Batorego. Przyjechał wówczas z Hiszpanii rycerz Kwinto,
który udzielił pożyczki na wojnę o Psków i Wielkie Łuki, a w rozliczeniu dostał od króla pół powiatu brasławskiego”.
Kimborciszki były własnością Prewysz-Kwintów co najmniej od drugiej połowy XVII wieku, tj. od czasów Michała
Prewysz-Kwinty. Pierwsza część nazwiska Kwintów – „Prewysz” – ma, być może, coś wspólnego z Pretficzami (vel
Pretwitzami) herbu Wczele”.
---------------------------

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

