B10 Zofia Salmonowiczówna
ur.
1867 r. w Podziśniu zm. 29.03.1939 r. w Wilnie [ cmentarz na Rossie, kw. XVIII, obok męża]
córka Zygmunta (B7) i Konstancji z Gromadzkich
mąż Witold Szachno h. Radwan, właściciel maj. Rundany, syn Wiktora (1809 – 1867), [ziemianina, powstańca
1831 r. i 1863 r., czł. Konwentu Polonia (studenta uniwersytetu w Dorpacie), właściciela maj. Rundany, marszałka
szlachty powiatu lucyńskiego w 1862 r., więźnia stanu w twierdzy dyneburskiej, syna Andrzeja]; ślub 1888 r.

dzieci: Maria, Zygmunt, Wiktor, Alfred, Janina, Zofia
- w 1888 r. wychodzi za mąż za Witolda Józefa Andrzeja Fortunata Szachno

Zofia Szachno z Salmonowiczów (ok. 1888 r.)

Zofia z Salmonowiczów Szachno
(zdjęcie z 1918 r.)
- Witold Szachno ur. 28.02.1852 r. w maj. Przemyśl ( par. Bukmujża)
- „Kuryer Litewski” nr 4 z dn. 6.01.1910 r., str. 1:

Ś.p. Witold Szachno
Opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach
zasnął w Bogu 5 stycznia 1910 r. w wieku lat 57.
Eksportacja zwłok z mieszkania (Kaukazka 4) do kościoła Dominikanów
odbędzie się 6 stycznia o godz. 7-ej wieczorem; nabożeństwo żałobne
tamże d. 7 stycznia o godz. 10 rano, poczem nastąpi pochowanie zwłok
na cmentarzu Rossa.
[kw. XVIII]
Na te smutne obrzędy zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych
Rodzina
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą.

Rundany (łot. Rundani), wś i dobra, pow. lucyński, gm. i par. Rundany. Własność Witolda Szachno. Dobra kupione na pocz. XIX w. od
Jodków przez Andrzeja Szachno, dziada Witolda. W 1820 r. Andrzej Szachno zbudował kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża, parafialny; we dworze Rundany zbudował kaplicę. [wg Sul]

Maria Szachno
ur. 17.10.1887 r. w Randunach, zm. 12.08.1979 r., mąż Antoni Zabielski (10.04.1886 – 27.01.1940)
dzieci: Jerzy ur. 21.04.1927 r., żona Elżbieta Zachert
Stanisław (1928 – 2005), żona Lidia Rogowska; ich córka Izabela (ur. 3.08.1965) + Borys Czyżak
Stefan ur. 1932 r., żona Krystyna Nitka
- metryka urodzenia

KM par. Rundany
[Maria Szachno urodziła się 17.10.1887 r., czyli przed ślubem rodziców; dlatego została ochrzczona „z wody” przez
zaprzyjaźnionego(?) księdza, a ceremonia chrztu odbyła się, jak rodzice byli już „ślubnymi małżonkami”]

Zygmunt Szachno
ur. ok. 1889 r., zm. 1917 r.

Wiktor Szachno
ur. ok. 1892 r., zm. 09.1939 r.
- dyplomata, ambasador RP na Łotwie,

Alfred Szachno
ur. 1895 r., zm. 1930 r. („na nerki”), żona Helena Brynk
córka Regina ur. 1923 r., mąż Jan Klima
- kpr. 13. pułku ułanów; za wojnę 1918-20 odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari (V klasy)

Janina Szachno
ur. 9.10.1897 r. w Rundanach, zm. 6.07.1973 r. w Gdyni
mąż Szymon Wyrzykowski, ślub 1920 Warszawa, kośc. św. Aleksandra

metryka urodz. (KM par. Rundany)

Zofia Szachno
ur. 1902 r. w Rundanach, zm. 17.07.2003 r. w Poznaniu
niezamężna
- po II wojnie mieszkała w Londynie
- do Polski wróciła w 1994 r., zamieszkała w Poznaniu
- Zofia Szachno dokonała w 2006 r. darowizny na rzecz POLISH INSTITUTE AND SIKORSKI MUSEUM
w Londynie (patrz: Sprawozdanie za 2006 r.) = pewna suma pieniędzy zapisana w testamencie, przekazana
Instytutowi po uprawomocnieniu się testamentu

