
B41   Kazimierz Wieńczysław Józef  Salmonowicz  
ur.  12.03.1781 r.   w Podziśniu   zm.  przed 1829 r.  w   

syn  Jana (B4)   

żona  

dzieci   Franciszek (?) ↓,  Marceli (?) ↓   

 
- metryka urodzenia [KM par. Widze]    

   

- 18.07.1787 r. w Widzach MD Kazimierz Salmonowicz, syn szambelana JKM, asystował przy ceremonii chrztu kon- 

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

- 20.03.1800 r. w Dawgieliszkach MD Kazimierz Salmonowicz z dworu Podziśnie i Anna Czajkowska byli rodzicami  

  chrzestnymi Elżbiety Józefy, córki Bonifacego Kiborta chorążego wiłkomirskiego i Marianny Januszewskiej, szlachty 

  z dworu Izabelin                                                                                                                                [KM par. Dawgieliszki] 

... Excerpt rezolucyi z Protokołu Sledztwiennego Sądu Ziemskiego pttu Brasławskiego w roku 1810. Julij 12. 

dnia nastały, przez którą tenże Sąd Ziemski po dopełnionem wskutek zalecenia Urzędu Gubernskiego 

Wileńskiego wysledzenia uznał za ważny dokument donacyiny od Jana Salmonowicza na maiętność Podziśnie 

w 1809. Marca 20. d. dwoim synom iego Wincentemu i Jerzemu Salmonowiczom wydany, mocą którego 

trzeci syn iego Kazimierz Salmonowicz, z powodu iż schedę iemu należną iuż wybrał, od uczestnictwa w 

Sukcesyi tego maiątku usunięty został. ...  [Wyp B]   
 
 

12.03. – imieniny Wieńczysława (wg starego stylu)  

 
======================   

Czy to ten Kazimierz?  - chyba nie (daty!)  

http://www.petergen.com/jackiewicz/r_gozdawa.htm:  
«Сильвестр Яцкевич и его жена Екатерина имели трех сыновей: Василия, Михаила и Иосифа и дочь Ульяну. В 1796 году  Силь-

вестр составил завещание, в котором писал: «поелику приданое матери моей имение Марковщизна отписано на дочерей её, на 
моих сестер Елизавету и Агату и живущего с ними брата Григория, то он, Сильвестр, завещает младшему сыну, ксендзу Иосифу 

движимое имущество арендного фольварка Мальки: скот, лошадей, экипажи и все зерно».  

„Дочери Ульяне в приданое завещаны 300 талеров, а 180 талеров, которые ротмистр Казимир Сальмонович должен, велено ис-
требовать и разделить между внуками, детьми умершего старшего сына Василия, бывшего настоятеля Микулинской церкви 

Витебской губернии. Долг не возвратили, из четырех сирот в живых остался один, Иван.”    

«Sylwester Jackiewicz i jego żona Katarzyna mieli trzech synów: Bazylego, Michała, Józefa i córkę Juljanę.  

W 1796 roku Sylwester sporządził testament, w którym pisał: "ponieważ posag mojej matki maj. Markow-

szczyzna przepisany został na jej córki a moje siostry Elżbietę i Agatę oraz mieszkającego z nimi brata 

Grzegorza, on, Sylwester, zapisuje młodszemu synowi, księdzu Józefowi,  majątek ruchomy dzierżawionego 

folwarku Malki: bydło, konie, powozy i całe zboże ». 

http://www.petergen.com/jackiewicz/r_gozdawa.htm


„Córce Juljanie pozostawil w posagu 300 talarów, a 180 talarów, które kapitan Kazimierz Salmonowicz jest 

dłużny, musi on je rozdzielić pomiędzy wnuków – dzieci zmarłego starszego syna Bazylego, byłego rektora 

kościoła Mikulińskiego w guberni witebskiej. Dług nie został zwrócony;  z czterech sierot żyje tylko Jan.”   
Markowszczyzna, folw., pow. ihumeński, par. błońska [mtko Błoń]; teraz [ok. 1865 r.] przez wiano Jackiewiczów [Sul]   

Malki, wś pow. zasławski, gm. i par. Butowce. Od 1887 r. własność Hnatiuka [Sul]    (Zasław – 12 km na płn.-zach. od Mińska)   
 

Franciszek Salmonowicz  
lat 27, syn Kazimierza, kawaler; mieszkał w pow. dzisieńskim   [ur. ok. 1810 r.]  
źródło: dok. LVIA F 391-6-1131 „Księga Szlachty Powiatu Dzisieńskiego. R. 1843. II okręg. – poz. 1491   

 

Marceli Salmonowicz    
syn Kazimierza, major; odznaczony 26.11.1848 r. orderem Świętego Jerzego IV klasy (mały krzyż na wstążce)  

nr 8062         
 

 

 


