B15 Maria Salmonowiczówna
ur. 28.03.1899 r. w Wilnie zm. 29.08.1944 r. w Taranto (Włochy), pochowana na Polskim Cmentarzu
w Cassamassima, grób 12A-II

córka Karola (B9) i Stefanii Rzewuskiej
mąż Tomasz Stefan Parczewski (ur. 26.12.1882 r., zm. ok. 1942 r. na Syberii); właśc. maj. Czerwony Dwór
dzieci: Maria, Krzysztof Ignacy, Mikołaj
- metryka urodzenia [KM par. św. Ducha]

> 28.03.1899 r. w Wilnie na ul. Nadbrzeżnej [Zygmuntowska] w domu Fursa ur. Maria, c. Karola i Stefanii z
Rzewuskich Salmonowiczów. Chrzestni: Józef Salmonowicz, Tekla Rzewuska <
- w rodzinie nazywana „Mińcia”
- szkołę średnią ukończyła w Wilnie

-

Maria Salmonowiczówna (zdjęcie z lipca 1918 r.)

- w młodości podejmowała próby poetyckie [tomik poetycki „Bajka o sonacie” z 1920 r., wiersz pt. Sygnet –
z 1922 r.]
- 23.09.1922 r. w Szyrwintach bierze ślub z Tomaszem Stefanem Parczewskim z Czerwonego Dworu

metryka ślubu [KM par. Szyrwinty] ślubu udzielił ks. Jan Nowicki, dziekan dekanatu w Giedrojciach

- pielęgniarka, siostra-przełożona Polskiego Czerwonego Krzyża

Maria z Salmonowiczów Parczewska w wieku ok. 25 lat

- przeszła kampanię włoską (II wojna światowa) jako przełożona pielęgniarek Drugiego Szpitala Wojskowego
w II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa
- Tomasz Parczewski s. Ignacego Jakuba h. Nałęcz i Józefy Sokołowskiej, ur. w Czerwonym Dworze k. Niemenczyna (pow. Wilno);
Czerwony Dwór znalazł się w rękach Parczewskich na przełomie XVIII-XIX w. Obecny kościół pw. św. Michała odbudował po pożarze poprzedniego Aleksander Parczewski w 1848 r.

= Ignacy Parczewski s. Antoniego, w wianie ślubnym żony Józefy Sokołowskiej otrzymał maj. Staszkuniszki
– wymieniony w Kalendarzu adresowym szlacheckim z 1897 r.: w Wilnie
– wymieniony w: Księga gospodarzy wiejskich Rosji, 1902 r.

- z Archiwum „Arkonii”:
Tomasz Parczewski (ur. 26 grudnia 1882) z gub. wileńskiej, s. Ignacego, brat Andrzeja (Arkonia), uczeń Szkoły Realnej w Wilnie,
student i absolwent Wydziału Rolniczego PR 1903-08, przyjęty do Arkonii 1903 (nr ew. 769), wystąpił z Arkonii 1904, od 1908 gospodarował w dobrach ojcowskich Czerwony Dwór w gub. wileńskiej
Andrzej Parczewski, (8 listopada 1894 - 17 lipca 1978), z gub. wileńskiej, s. Ignacego, brat Tomasza (Arkonia), absolwent Gimnazjum w Wilnie, student Wydziału Handlowego PR 1913-1917 i SGGW 1922-1924, przyjęty do Arkonii 1913 (nr ew. 875), właściciel
ziemski maj. Parczew w woj. wileńskim

- Tomasz Parczewski wywieziony z całą rodziną na Syberię w 1941 r., tam zmarł
- „14 czerwca 1941 roku zjawilo sie kilku uzbrojonych żołnierzy i oficer NKWD. Powiedziano nam, że władze 16 republiki Związku Sowieckiego postanowiły przenieść nas w głąb Rosji, za wyjątkiem ojca, który był
aresztowany na podstawie jakiegoś tam artykułu prawnego. Wsadzono nas do wagonu towarowego i następnego dnia zaczęliśmy podróż na wschód. Nie muszę dodawać, że podróż nie byla luksusowa. Tak podróżowaliśmy przez dwa tygodnie i w początkach lipca przyjechaliśmy do miasteczka Szypunowo w Ałtajskim
Kraju (na pół drogi pomiędzy Barnaułem a Semipałatyńskiem). Po przybyciu zawieziono nas do pobliskiego
Sowchozu, gdzie mieliśmy zacząć naszą pracę. Sowchoz produkował zboże i nasza praca polegała na wykonywaniu różnych czynności. Nie trwało to jednak dlugo, gdyż już w październiku dostaliśmy nasze dokumenty i mogliśmy jechać gdzie chcemy. Wybraliśmy naturalnie miejsce, gdzie formowała sie polska armia.
Były to Guzary*), gdzie formowała sie 7 Dywizja polskiej armii (podległa Polskiemu Rządowi w Londynie).
W kilka miesięcy zaczątki tej armii zostały przetransportowane na Środkowy Wschód do Persji (Iranu),
później do Iraku, Palestyny i Egiptu, gdzie pod dowództwem generała Andersa formował się Drugi Korpus.
Maria (Matka) dostała się do służby sanitarnej Drugiego Korpusu, z którym przeszła całą kampanię włoską
jako siostra przełożona Drugiego Szpitala Wojskowego. Zmarła na serce w sierpniu 1944 r., pochowana na
polskim cmentarzu wojskowym, położonym pomiędzy Bari i Taranto.”
[relacja Krzysztofa Parczewskiego z lipca 2009 r.]
*) błąd pamięci? 7 Dywizja była formowana początkowo w Tockoje, ostatecznie w Kermine [obecnie Nawoi] w Uzbeckiej S.R.R. (150 km na półn.-zach. od Samarkandy).
Staszkuniszki, wś i folw. pow. wileński, gm. i par. Szyrwinty, okr. wiejski Leoniszki; własność Sokołowskich [Sul] – mapa P28 S40
(do maj. Staszkuniszki Sokołowskich należały też wsie: Zybały, Żary, Dowboryszki)
= w 1901 r. Staszkuniszki należały do Józefy Parczewskiej [Księga gospodarzy wiejskich Rosji z 1902 r.]
Czerwony Dwór, wś, pow. wileński, o 27 w. od Wilna, z kaplicą katol. parafii Niemenczyn, własność Parczewskiego, ma browar [Sul]

Maria Stefania Parczewska
ur. 2.08.1925 r. w
zm.
w
mąż Józef Mierzejewski (1916-1985, pochow. Londyn Putney)
dzieci: Jacek, Karol, Marek
- w czasie II wojny służy jako ochotniczka w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet w Anglii
[nr ewid. 2793062, st.szer. / Sgt, pomoc meteo., Faldingworth]
- inżynier-chemik
- mieszka w Cambridge (Anglia) – Cambridgeshire, CB1

Krzysztof Ignacy Parczewski
ur. 23.09.1926 r. w Wilnie zm. 12.01.2012 r. w Richmond (pochowany na cmentarzu wojskowym przy Sanktuarium M.B.Częstochowskiej w Doylestown, US-PA)
kawaler, bezdzietny
- do czerwca 1941 r. mieszkał w rodzinnym majątku Staszkuniszki
- wywieziony do Szypunowa (ałtajskij kraj)
- w l. 1942-44 służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Bliskim Wschodzie – II Korpus
- inżynier chemii jądrowej
- wykształcenie: National University of Ireland, Galway, 1951, Bachelor of Science (BS), dyplom inżyniera;
Uniwersytet w Londynie, 1952; Uniwersytet w Nottingham (W. Brytania), 1956, doktorat
- od 1958 r. mieszkał w Bethesda (USA)
- 1981 r. – nagroda Nuclear Regulatory Commission za specjalne osiągnięcia

Krzysztof Parczewski w swoim mieszkaniu

- nekrolog zamieszczony w The Washington Post z dn. 13.01.2012 r.:
KRZYSZTOF PARCZEWSKI
Born in Wilno, Lithuania on September 23, 1926, passed away peacefully, surrounded by family, in Richmond, Virginia
on January 10, 2012. Member of the Polish 2nd Corps in Beirut, Nuclear Engineer, skier, music lover and part of the Polish
community in Washington DC, he leaves
his sister, Maria, in England; three nephews and numerous other family members and friends across the world.
A Funeral Mass will be held at Our Lady Queen of Poland, Silver Spring, Maryland at 12 noon on Monday January 16,
followed by burial at 11 a.m. the next day at Our Lady of Czestochowa, Doylestown, Pennsylvania.

Mikołaj Parczewski
ur. XII.1929 r. w Wilnie, zm. VIII.1939 r. w Wilnie („na udar ślepej kiszki”)

