
A 62   Antoni Salmonowicz  
ur.    1771 r.  [wg inform. przy A11]   w   Plusach   zm.                           w  

syn   Michała (A6)   

żona   

dzieci   

- 4.02.1787 r. w Plusach MD Antoni Salmonowicz syn starosty pluskiego był ojcem chrzestnym Teresy, c. GD Jakuba 

   i Judyty Szantirow ze wsi Mościszcze                                                                                                        [KM par. Plusy] 

- chorąży artylerii litewskiej  [CAH Wilno F.S.A. 15425 k. 796]  
- 1.12.1795 r. we wsi Szakury MD Antoni Salmonowicz vexillifer altileriae Lituaniae (wraz z Różą Salmonowicz-Zahor- 

   ską) był ojcem chrz. Andrzeja, s. Kazimierza i Agaty Kałtur                                                            [KM par. fil. Belmont] 

- 18.03.1799 r. w Plusach MD Antoni Salmonowicz vexillifer Militiae Litt. był ojcem chrzestnym Bogumiła, s. Antoniego  

   Korzenika i Anny Bykowskiej ze wsi Korzeniki                                                                                [KM par. Plusy] 

- 19.03.1799 r. w Plusach MD Antoni Salmonowicz vexillifer m: Litt. z Plus był ojcem chrzestnym Kazimierza, s. GD Ba- 

   zylego Bortkiewicza i GD Bogumiły Burdynowskiej                                                                         [KM par. Plusy] 

- 17.08.1800 r. w Plusach MD Antoni Salmonowicz vexillifer exercitus Poloniae był świadkiem na ślubie Teresy, swojej  

   siostry, z kpt. Janem Walickim                                                                                                                    [KM par. Plusy]   

- 20.07.1802 r. w w Plusach MD Antoni Salmonowicz Vexillifer Militiae Litt. był ojcem chrz. Ignacego, s. GD Franciszka 

   Świderskiego i Franciszki Straszewicz                                                                                                        [KM par. Plusy] 

- 6.02.1803 r. w Plusach Antoni Salmonowicz był ojcem chrz. Antoniego, s. Ur. Jana Prokopowicza i Józefy z Szymkie- 

  wiczów                                                                                                                                                          [KM par. Plusy] 

- 8.04.1805 r. w Jęczmieniszkach Ur. Antoni Salmonowicz był ojcem chrzestnym Tadeusza, s. Jakuba Wieliczko i Anny 

  Łukszanówny                                                                                                                                                [KM par. Plusy] 

- dok. LVIA F 391-7-4096 k. 118 [oryg. w j. rosyjskim]:  Regestr obywateli Brasławsk., którzy w 1805 r. w Księdze  

  Szlacheckiey zapisanemi byli (…),  poz. 10:  Antoni Salmonowicz  [parafia Dryswiatzka]  wyeliminował  

  intromisyą swoią na Dymów 8 Wiestt wsi Klibanicy. (…)  [zapis dot. r. 1809]    
  Klibanica = Klikalnica, wś i zaśc., pow. nowoaleks., gm. Dryświaty [Sul]     
  Intromisja (łac. intromissio). Legalne zawładnięcie - rozumiane jako wejście w posiadanie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądo- 

  wym, ogłaszane niegdyś osobiście przez przysłanego w tym celu, na miejsce, woźnego sądowego. Ogłaszanie intromisji odbywało się 

  w miejscu publicznym - np. na rynku, wobec zgromadzonych świadków.  

    mapa P26 S43  

- 2.07.1810 r. we wsi Pawłowszczyzna  JWP Antoni Salmonowicz assesor był ojcem chrz. Piotra, s. Ur. Jerzego i Kata- 

  rzyny Różańskich                                                                                                                                         [KM par. Plusy]  

- 5.11.1811 r. we wsi Dumaryszki WP Antoni Salmonowicz Chor. Artt. Lit. był świadkiem na ślubie Ur. Adama Stan- 

  kiewicza z Ur. Różą Szanterówną                                                                                                                [KM par. Plusy] 

- 3.04.1814 r. we wsi Łozówka WJP Antoni Salmonowicz assesor Pttu Brasł. był ojcem chrzestnym Jakuba, s. Ur. Jana 

  i Teresy Mickiewiczów                                                                                                                                [KM par. Plusy]  

- 11.07.1814 r. we dworze Dubin WJP Antoni Salmonowicz assesor Pttu Brasł. był ojcem chrz. Sylwestra, s. WP Józefa 

  i Jadwigi Walmusow chor. wojsk polsk.                                                                                                       [KM par. Plusy] 

 

- w 1838 r. mieszkał u brata Józefa Wincentego (A11) w maj. Turczyny  pow. wilejski  [dok. F391-6-709]  

-  

 



Z. Gloger, Encyklopedia staropolska:  
Intromisja czyli po polsku „wwiązanie” była aktem prawnym faktycznego wprowadzenia nowego dziedzica w posia-

danie dóbr. Prawo polskie wymagało oprócz „inskrypcyi” (ob.), aby była dopełniona intromisja, alias wwiązanie, które 

właściwie przenosiło własność. Intromisja dopełnianą była przez woźnego w obecności dwuch szlachty, przyczem musiały 

być okazane granice dóbr, w które był nabywca wwiązywany, do czego sąsiedzi, stykający się z temiż dobrami, byli 

przywoływani. Miało to ważne znaczenie, bo jeżeli owi sąsiedzi w przeciągu lat 3 i miesięcy 3 nie wytoczyli procesu o 

granice (a do tego przeciągu czasu trwała ewikcja sprzedawcy), to później nie mieli już prawa proces podobny wytaczać. 

Woźny po dokonanej intromisyi wnosił o jej spełnieniu relację urzędową do akt ziemskich, gdzie dobra były położone. 

Tym sposobem prowadzoną była kontrola tytułu własności dóbr, co nie było rzeczą obojętną, kiedy do posiadania dóbr 

przywiązane było prawo obywatelstwa i tym sposobem zaciągało się właściwe forum.    
----------------------  

 

Ciekawostka (?)  
Felicjan Sal(a)monowicz (K2) s. Michała (K1) „…w  Roku 1795 w Skazie szlacheckiey  przy majątku 

Bobruysza był zapisany.”  
Bobruysza = Bobrusz  –  patrz: mapa jw.  

 

 


