
B2a    

Judyta Salmonowiczówna 
ur.   ok. 1740 r.   w                          zm.                        w   

córka   Dominika (B2)   

mąż   Stefan Dąbrowa h. Dąbrowa s. Antoniego i Maryanny Kruszynówny, miecznikowicz brasł.; ur. ok. 1730 r.   

dzieci: Maryanna Izabella Dąbrowa ur. 12.09.1771,  panna   

            Jan Marcin Dąbrowa ur. 9.11.1772 r.  

            Józefa Dominika Dąbrowa ur. 17.09.1775 r.  

            Julianna Dąbrowa ur. 6.06.1778 r.  

            Michał Dąbrowa, podsędek dzisieński; + Placyda Klott    

            Antonina Dąbrowa + Antoni Światopełk Mirski, rotmistrz brasławski   

- ok. 1770 r. wychodzi za mąż za Stefana Dąbrowę herbu Dąbrowa    

- „Stefan Dąbrowa wszedł w związki małżeńskie z Judytą Salmonowiczówną herbu Szaszor, córką Dominika  

   z Bogumiły Bystramówny. (…) Z Salmonowiczówny pozostawił syna Michała i dwie córki: Antoninę … i  

   Maryannę” [Żych]  

- Stefan Dąbrowa w 1785 r. sprzedał swoją część odziedziczonego majątku Niszcze*) – Doręgowskim  

- metryka urodzenia Marianny Izabeli, c. Stefana i Judyty Dąbrowów  [KM par. Widze]   

   

- metryka urodzenia Jana Marcina, s. Stefana i Judyty Dąbrowów   [KM par. Widze]   

   

- metryka urodzenia Józefa Dominika, s. Stefana i Judyty Dąbrowów   [KM par. Widze]    

   

- metryka urodzenia Julianny, c. Stefana i Judyty Dąbrowów   [KM kościoła filialnego Belmont]   

   
 
*) Niszcz dziś Bohdanów, dobra, pow. nowoaleksandrowski, w 1678 r. własność Adama Jana Dąbrowy, miecznika brasławskiego, sprze- 

    dana później Doręgowskim, którzy zbyli hr. Manuzzim, dziś hr. Feliksa Platera. [Sul]   

 
 

 



Antonina Salmonowiczówna  
ur.  ok. 1770 r.    w  Podziśnie    zm.                         w  
córka   Dominika (B2)  
mąż   Stanisław Prewysz-Kwinto; ślub 4.09.1811 r. w Podciekinie   
dzieci   Wincenty Aleksy Ignacy Prewysz-Kwinto  
 

- zapis o ślubie – KM par. Widze   

 
JP. Stanisław Kwinta, zamieszkały: Podciekinie + Antonina Salmonowiczówna, zamieszkała: Podziśnie   

Parafia Daugieliszki. Podciekinie, JP [Stanisława] Kwinty, dwór, na wschód letni, mile 2  [Jot]    

Stanisław Prewysz Kwinta, podczaszy brasławski, był właścicielem Podciekinia od 1759 r. [Jot]     

 
Stanisław Prewysz-Kwinto s. Stanisława i Teresy Klot, wnuk Jerzego; dziedzic Spinkowszczyzny; miał  syna Wincentego-

Aleksego-Ignacego (dziedzica Spinkowszczyzny); miał siostrę Teresę i braci: Michała, Józefa, Jana, Jerzego i Józefa II; 

Józef  i Jan byli właśc. Antonowa [Bon]  
Spinkowszczyna, folw. – p. mapa 9 Łyngmiany (5 km na zach. od Cejkinie)     
Antonowo, dobra,  pow. święciański, gm. Zabłociszki. W 1865 r. własność Kwintów [Sul].   
Wg mapy:  ok. 5 km na płn.-zach. od Antonowa położona Spinkowszczyzna.  Ok. 5 km na płn-wsch. od Spinkowszczyzny:   Pieciule, 

zaśc. nad jeziorkiem Sauli, pow. święciański, gm. Zabłociszki, okr. wiejski Cejkinie. Należy do dóbr Spinkowszczyzna Kwintów [Sul]   
 

● Z:  http://www.magwil.lt/archiwum/  

Zbierając materiały do biografii genialnego polskiego logika, Stanisława Leśniewskiego (1886-1939), natrafiłem na nie-

zwykły dokument: opis uczty weselnej w Kimborciszkach w 1912 roku – z okazji jego ślubu (który odbył się prawdopo-

dobnie w kościele w Smołwach) z Zofią z Prewysz-Kwintów (1893-1958). Opis ten – sporządzony na gorąco – wyszedł 

spod pióra Janiny z Jankowskich Orynżyny (1893-1986), późniejszej znawczyni i propagatorki rzemiosła ludowego, 

autorki takich książek poświęconych tej problematyce, jak m. in.: Przemysł ludowy w województwach: wileńskim, nowo-

grodzkim, poleskim i wołyńskim (Warszawa 1927), Przemysł ludowy w Polsce (Warszawa 1938), O sztukę ludową  

(Warszawa 1965), Piękno użyteczne (Warszawa 1967). Była ona siostrą poety, Jerzego Jankowskiego (1887-1941) i żoną 

chemika, Tadeusza Orynga (1883-?):   

„(…) Wymieńmy więc najpierw uczestników wesela: aktor – niezidentyfikowany; Babunia – prawdopodobnie 

Aleksandra z Pożaryskich  Prewysz-Kwintowa, babka ojczysta panny młodej; Dziutek – prawdopodobnie 

Edward Majewski, brat cioteczny panny młodej; córki (trzy) – Maria z Talat-Kiełpszów Prewysz-Kwinto i jej 

dwie siostry; filozof – Stanisław Leśniewski, logik, pan młody; Helutka (Ciotka) – prawdopodobnie Eleonora 

z Turów Prewysz-Kwintowa, stryjenka panny młodej; Jerzy – Jerzy Jankowski, brat autorki; Lipniszkowy –

Stanisław Prewysz-Kwinto, właściciel Lipniszek*); Marynia (Ciocia) – Maria z Talat-Kiełpszów Prewysz-

Kwintowa, matka panny młodej; Papuczek – Władysław Prewysz-Kwinto, właściciel Kimborciszek, ojciec 

panny młodej; socjał – niezidentyfikowany; Stefan – Stefan Prewysz-Kwinto, starszy brat panny młodej; 

Talat-Kiełpsz (Straszny Dziadunio) – właściciel Kiełpszyszek, dziadek macierzysty panny młodej; Żyd – 

niezidentyfikowany. (…)”    
 

*) Lipniszki, folw., pow. nowoaleksandrowski, gm. Smołwy, Kwintów [Sul]   

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. Antuzo-

wa], 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”.  
 

Pierwsza część nazwiska Kwintów – „Prewysz” – ma być może coś wspólnego z Pretficzami (vel Pretwitza-

mi) herbu Wczele. 
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