
A60   Róża Salmonowiczówna   
ur.   ok. 1758 r.   w                        zm.  5.04.1798 r.  w  Miekianach   

córka  Dominika (B2)   

mąż  Antoni Zahorski h. Lubicz; ślub 20.09.1786    

dzieci  Michał, Benigna, Franciszka, Władysław, Stanisław, Petronela Wiktoria  [N córka zakonnica w Wilnie]        

- 14.04.1782 r. w Plusach GD Róża Salmonowiczówna Filia Capit. Plusens. była matką chrzestną Wincentego, c. GD Andrzeja i Marianny  

   Kowalewskich                                                                                                                                                                               [KM par. Plusy] 

- 2.03.1783 r. w Plusach GD Róża Salmonowiczówna Filia Capitan. Plusens.de Plusy była matką chrzestną Rozalii, c. Ludwika i Petry Kordel  

                                                                                                                                                                                                           [KM par. Plusy] 

- 19.05.1785 r. w Plusach MD Róża Salmonowiczówna Filia Capitanei Plusensis była matką chrzestną Michała, s, Stefana i Marianny Ciecha- 

   nowiczów                                                                                                                                                                                         [KM par Plusy] 

- 10.06.1792 r. w Plusach Róża Zahorska żona sędziego ziemskiego brasławskiego z Łapin była matką chrzestną Ferdynanda Stanisława,  

   s. MD Józefa i Marianny Ławrynowiczów                                                                                                                                     [KM par. Plusy] 

- metryka ślubu  [KM par. Plusy]     

   

- metryka zgonu: Rozalia Zahorska zmarła w Miekianach      

       
  [w Miekianach mieszkał Józef  Zahorski]  

 

- metryka urodzenia Michała, s. Antoniego Zahorskiego i Rozalii Salmonowicz  [KM kośc. filialnego Belmont]   

   

- metryki urodzenia: Benigny ur. 24.07.1788; Franciszki ur. 11.03.1789; Władysława ur. 26.08.1792 [KM kośc. fil. Belmont]  

   

- metryka urodzenia Stanisława, s. Antoniego Zahorskiego i Rozalii Salmonowicz  [KM kośc. filialnego Belmont]   

   

- matryka urodzenia Petroneli Wiktorii, c. Antoniego Zahorskiego i Rozalii Salmonowicz   

   



Antoni Zahorski  ur. ok. 1755, szambelan królewski, sędzia ziemski brasławski 1775, rotmistrz brasławski, strukczaszy brasław-

ski [następca Dominika Salmonowicza (B2), swego teścia], właścicie wsi Piewce i Rudawa (pow. dzisieński, gm. Jody), które sprzedał w 

1787 r. Mateuszowi Dąbrowie,  patrz: „Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. T. 1. Dekanat Brasław” [str. 34, 452], a także wsi i folwar-

ku Karaluńce (pow. brasławski, gm. Widze)   
● wsie Piewce i Rudawa w 1744 r. należały do dóbr Achremowce. Antoni Zahorski otrzymał je w posagu?   

- zapis o śmierci Antoniego Zahorskiego, sędziego ziemskiego brasławskiego  

   

Drzewo gen. Antoniego Zahorskiego  – skan      

Hedemann Otto, Historia powiatu brasławskiego, Wilno 1930, str. 340-342:  
    „(...) Sejm 1776 roku zniósł prawo dla mniejszych miast litewskich i oddał je jurysdykcji starostów, którzy skasowali samorząd i urzędy 

miejskie. Gdy Sejm Wielki przywrócił magdeburgje, otrzymał ją z powrotem i Brasław. Nie podobało się to widocznie staroście brasławskiemu 

Idziemu Hylzenowi i na tem tle powstał zatarg. Mieszczanie zwołali „pokątną schadzkę” i obrali sobie Aleksandrowicza na wójta, Rynkiewicza 

i Sielickiego na radnych, drugiego Sielickiego na pisarza, oznajmiając, że Brasław na mocy uchwały Sejmu teraźniejszego „jest miastem 

królewskim wolnym, powraca do dawnych swych prerogatyw, przywilejami nadanymi i Konstytucją dla siebie Ubezpieczonych”. Hylzen nie 

uznał tych wyborów za prawomocne, oskarżając jednocześnie mieszczan przed komisją porządkową brasławską o samowolne ściąganie do kasy 

miejskiej podatków, podburzanie poddaństwa, demolowanie znaków graficznych i t.p. Jego zaś substytut [zastępca starosty], Zahorski, 

dzierżawca ekonomii brasławskiej, zareagował na utworzenie się magistratury brasławskiej w sposób bardzo energiczny. Mianowicie, składają 

mieszczanie skargę następującą: „Gdy obywatele miasta JKMości Brasławia na mocy Konstytucji Sejmu teraźniejszego z 18 kwietnia 1791 r  … 

obrali swych obywateli… na urzędy magistratowe … i o takowem dziele przez otworzyste pisma na miejscach publicznych poprzybijane 

obwieścili … jurysdykcję sądową ufundo-wawszy, … urzędowanie przyzwoite rozpoczęli, … obżałowany Antoni Zahorski, zebrawszy tumult 

ludzi i Moskalów w kije i siekiery jak do boju przysposobionych, …sam obwieszczenia Magistratu pooddzierał, a potem przygotowaną na 

Rynku piramidę z obrazem Pogoni Litewskiej dla illuminowania na obchód uroczysty pamiątki … darowania wymienionej Konstytucji 

wystawioną, napadłszy, … na drobne szmaty zrąbał, po Rynku porozrzucał, na obrazie Pogoni siekierami znaki cięcia poczynił, poczem … z 

całym tumultem i Moskalami, przechodząc ulicą mimo Kancelarii i Obwachtu, Moskiewskie pieśni na znak zwycięstwa śpiewali, gwałt w 

sposobie publicznej wojny uczynili, odkazanki na zdrowie żałujących  czynili … o czem najuroczyściej manifestujemy,… własnemi rękoma 

podpisujemy tak pismem, jako też 3 krzyżykami pisma nie umiejących”.  

     Cenili brasławianie swój samorząd i umieli go bronić. Sprawa koniec końców dotarła do Warszawy i mieszczanie ją wygrali. 2 czerwca1792 

roku Stanisław August wydał przywilej renowacyjny miastu: » (…) udowodniono Nam, że miasto Brasław, jako stołeczne swego powiatu od 

dawna było Sejmikom i Sądowości przeznaczone (…) miasto Brasław  dowiodło, że jest wolnym, a mając przystojną postać Miasta (tej 

przystojności nie odmawiał zresztą Stanisław August Uhorowi, Przebrodziu i wszelkim innym podobnym dziurom) – z czasem przyjść może do 

równego innych miast znaczenia, (…) onemu Przywilej Renowacyjny z nadaniem praw miejskich na wzór innych Miast uprzywilejowanych 

wydać dozwalamy … od wszelkich Jurysdykcji Ziemiańskich, Starościńskich i Zamkowych … wyjmujemy. … Aby zaś to miasto w dziełach 

urzędowych pewnego dostawało zaszczytu, onemu HERB taki nadajemy „Oko Opatrzności”.    

                                                                                                                                                   (-) Stanisław August. Król «  
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