
B4    Jan Salmonowicz  
ur.   1746 r.  w                             zm.  13.05.1809 r.  w Podziśniu [pochowany w Koczergiszkach]  

syn  Dominika (B2)   

żona   Konstancja Kibortówna (c. Franciszka Kiborta, sędziego Brasławskiego); ślub 1773; zm. 12.12.1818   

dzieci   Julia Judyta Leokadia ↓, Kazimierz (B41), Jerzy (B5),  Wincenty (B6), Anna ↓  

- właściciel  majątku  Podziśnie  

- podpisał  „(…) z powiatu brasławskiego (…)” Suffragia  Króla Stanisława Augusta w dniu 6 IX 1764 r.  
[VoL.  t. VII, 233]   

- rotmistrz Powiatu Brasławskiego  

- komisarz cywilno-wojskowy pow. brasławskiego  
- 31.03.1771 r. MD Jan Salmonowicz z panną Konstancją Kibortówną z Podziśnia asystowali przy chrzcie Petroneli Kon- 

  stancji, c. Jerzego i Marianny Bameyków z Widz                                                                                       [KM par. Widze] 

- 15.09.1771 r. ... M.D. Joannes Salmonowicz Regens Curiae Brasła: ... był ojcem chrzestnym Marianny Izabelli, c. Ste- 

   fana i Judyty (D3) Dąbrowów, mieczników brasławskich. Przy chrzcie asystowała Konstancja Kibortówna   

                                                                                                                                                                         [KM par. Widze] 

- 11.04.1773 r. ...M.D. Joannes Salmonowicz Praefectus Brasław. z M.D. panną Konstancją Kibortówną byli rodzicami  

   chrzestnymi Konstancji, c. Jana i Ludwiki Krzowolskich ze wsi Niewierańce                                           [KM par. Widze]  

- 20.07.1773 r. ...PMD Joannes Salmonowicz Advocatus District. Brasla.... był ojcem chrzestnym Jana Marcina, s. Stefa- 

   na i Judyty Dąbrowów z Podziśnia [swego siostrzeńca]                                                                             [KM par. Widze] 

- „Iana Salmonowicza Regenta Sądow Podkomorskich (…)” – powołano na członka komisji rozjemczej w po- 

   wiecie brasławskim na Sejmie Nadzwyczajnym Warszawskim w 1775 r. [za króla Stanisława Augusta]    
                                                                                                                                                                    [VoL. t. VIII s. 457]  
- „Ian Salmonowicz Regent Podkomorski Brasławski (…)” – powołany do Komisji rozjemczej w powiecie  

   oszmiańskim, na Sejmie  j.w.  [VoL. t. VIII s. 476]  

- „Ian Salmonowicz Regent Podkomorski (…)” – powołany do [innej niż wyżej] komisji rozjemczej w powie- 

   cie brasławskim, na Sejmie j.w.  [VoL. t. VIII s. 490]  

- łowczy starodubowski, smoleński w latach 1776-1790  
  Starodub, m pow. w woj. smoleńskim (1619-1667) na Siewierszczyźnie; potem ros.; od 1802 w gub. mohylowskiej. [… starodubowski  
   – godność tytularna] .  

- 21.01.1783 r. w Widzach PMD Jan Salmonowicz łowczy starodubowski wraz z żoną MD Konstancją asystowali przy  

   chrzcie Antoniego Kazimierza Ignacego, s. MD Kazimierza Kiborta i Anny Szołbowskiej                      [KM par. Widze] 

- 18.06.1786 r. PMD Jan Salmonowicz łowczy starodubowski był (w 2. parze) ojcem chrzestnym Michała Józefa Feli- 

   cjana Jana [ur. 7.05.), s. MD Stanisława ze Skrzetuszewa Wawrzeckiego prezesa sądu ziemskiego powiatu brasławskiego 

   i MD Anny Sielickiej                                                                                                                                   [KM par. Widze] 

- szambelan J.Kr.Mości 1787 (Stanisława Augusta Poniatowskiego)  [Hed – Spis ogólny szlachty brasławskiej, [Jot]]  
- 24.09.1787 r. PMD Jan Salmonowicz łowczy starodubowski był ojcem chrzestnym Barbary Tekli, c. MD Wincentego  

  Kamińskiego i Marcjanny Pomarnackiej                                                                                                      [KM par. Widze] 

- 18.07.1787 r. w Widzach MD Jan Salmonowicz szambelan JKM wraz z żoną Konstancją, byli rodzicami chrzestnymi 

   konwertytki, 20-letniej Anny Gębickiej                                                                                                       [KM par. Widze] 

- podkomorzy nadworny JKrMości; komisarz brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej [powoła- 

    nej w] roku 1790, prezydujący kadencji 5-tej [Hed]    

- wg Opisy parafii dekanatu Brasław z 1784 r. – parafia widzka  do Jana Salmonowicza należały:  
  Cieszełańce [Czeszulańce] wioska, na zachód, 2 mile    

  Dworzyszcze wieś, ku zachodowi zimowemu [płd.-zach.], 2 mile; wieś nabyta (może jako wiano żony?) przez Jana Sal- 

  monowicza w 1783/4 r., gdyż w dokumencie Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 jako właściciel figuruje Fran- 

  ciszek Kibort, strażnik zatorski   

  Medejkiszki zaścianek, na zachód zimowy [płd.-zach.], 11/2 mili,  na mapie ↓ Mieleniszki(?)   

  Niewierańce wieś, na zachód, 11/2 mili,  na mapie ↓ Żwirbliszki Dln. (?)  

  Podzisna dwór, na południe, 2 mile,  w tej samej lokalizacji Opisy parafii…  podają dwa dwory Podzisna: Jana Sal- 

  monowicza i Franciszka Kiborta. Summariusz 1789  jako właściciela wymienia tylko Kiborta. Prawdopodobnie Jan Sal- 

  monowicz po „nabyciu” wsi Dworzyszcze,  nowy dwór wybudował w miejscu karczmy Wygudka (przy gościńcu!)  

  Wygudka, karczma, przy gościńcu wileńskim, na zachodzie zimowym [płd. –zach.] 2 mile wielkie  

- 11.06.1797 r. w Podziśniu MD Konstancja Salmonowiczowa i jej ojciec Franciszek Kibort byli rodzicami chrzestnymi 

   Felicjanny Małgorzaty, c. Bonifacego Kiborta i Maryanny Januszewskiej                                                [KM par. Widze] 

- 15.08.1800 r. w Podziśniu JP Jan Salmonowicz był ojcem chrz. Dominika, s. Stanisława i Barbary Marcinowskich  

                                                                                                                                                                         [KM par. Widze]  

- 29.09.1805 r. wybrany na urząd wicemarszałka pow. brasławskiego  

- (na podst. Zesp. Akt: LVIA F 391-7-4096 mikrofilmy): 

   (film 1)  

  „Spisek szlachty powiatu Brasławskiego przybyłej do miasta gubernialnego Wilna, która może wotować 

  i być obraną na urząd w 1809 r.”  



   (…) 

  4-to  Jan Salmonowicz  wicemarszałek Brasławski           4 Januario godz. 6 rano  

  5-to  Jerzy Salmonowicz                                                    4 Januario godz. 6 rano  

  6-to  Wincenty Salmonowicz                                             4 Januario godz. 6 rano  
           [Przybyli razem, chyba więc z jednej miejscowości (jak wynika z dalszych dokumentów – z Podziśnia)]  
   (film 2) 

  „Lista Familii urzędników Powiatu Brasławskiego w wyniku elekcyjnym w roku 1809 Januara 14 dnia   

  obranych”:  
   (…)    

   (2)  Jan Salmonowicz, pierwszy zastępca marszałka  

   [poprzednie stanowisko]   był zastępcą marszałka  

   [ile ma lat]   lat 63  

   [posiadany majątek]   Podzisna  

   [gdzie się uczył wiadomości stanu]   w Trybunale Głównym Litewskim  

   [na jakich pierwej był funkcjach]   Był adwokatem Brasł., Łowczym Standubowskim, Szambelanem Byłego Dworu  

  Belgii, za Przywileiem Królewskim – Prezydentem Komisji Porządkowej Brasł.  

   [czy był notowany w Kryminalnym Postępku]   niebył z urzędu  
   (str. 199)   
  Marszałkiem pow. Brasławskiego wybrano jednomyślnie:  Wincenty Bielikowicz  
   (str. 200)  

  „Lista kandydatów wybranych w Powiatach Gubernii Litewsko Wileńskiej dla zastąpienia Marszałków w ich   

  obowiązkach na przypadek choroby lub postąpienia onych na drugi jaki urząd”:  

   (…) [pow.]  Brasławski    Jan Salmonowicz       [wybrany]  jednomyślnie   

 

- 20.03.1809 r. przekazał majątek Podziśnie synom Wincentemu i Jerzemu  
- zapis o zgonie Jana Salmonowicza    [wpis w KM par. Widze]    

    

- 21.05.1773 r. MD Konstancja Salmonowiczowa łowczyni starodubowska była matką chrzestną (wraz z Janem Waw- 

   rzeckim, wicestarostą brasławskim) Piotra, s. Jana i ludwiki Krzowolskich z Niewierańców                    [KM par. Widze] 

- 10.03.1776 r. Konstancja Salmonowiczowa była matką chrzestną Justyny, c. Tomasza i Marianny Stacewiczów z dworu  

   Podziśnie. Ojcem chrzestnym (Sacro fonte) był MD Michał Salmonowicz (A6)                                       [KM par. Widze] 

- 29.07.1781 r. PMD Konstancja Salmonowiczowa żona łowczego brasławskiego była m.chrz. (wraz z Tadeuszem Wa- 

   wrzeckim rotmistrzem Brasławskim) Tadeusza, s. Tomasza Zabłockiego  

- 24.09.1787 r. PMD Konstancja Salmonowiczowa łowczyna starodubowska asystowała przy chrzcie Barbary Tekli, c.  

  MD Wincentego Kamińskiego i Marcjanny Pomarnackiej                                                                          [KM par. Widze] 

- 11.06.1797 r. w Podziśniu MD Konstancja Salmonowiczowa była matką chrzestną (wraz z Franciszkiem Kibortem, sę- 

   dzią brasławskim, swoim ojcem) Felicjanny Małgorzaty, c. Bonifacego Kiborta i Marianny Januszewskiej z Podziśnia  



- 11.07.1801 r. w Daugieliszkach MD Jan Salmonowicz był ojcem chrz. Jakuba, s. Jakuba Bryczkowskiego i Anny Mar- 

  cinkiewicz                                                                                                                                          [KM par. Daugieliszki] 

- zapis o zgonie Konstancji Salmonowiczowej  [KM par. Widze]  

   
 

 

 

 

 

Julia Judyta Leokadia Salmonowiczówna   
ur.  6.01.1776 r.  w Podziśniu    zm.             w   

córka  Jana (B4)  

mąż   

dzieci   

- metryka urodzenia   [KM par. Widze]   

   
 

 

 

 

 

Anna Salmonowiczówna   
ur.  ok. 1780 r.    w                    zm.             w   

córka  Jana (B4)  

mąż   Michał Stoma; ślub 12.01.1808 r. we wsi Niewierańce 

dzieci   

-  

- metryka ślubu  [KM  par. Widze]   

 
 


