
B7    Zygmunt Jan Wincenty Salmonowicz  
ur. 28.09.1828 r.  w  Podziśniu   zm.  26.04.1886 r.  w Wilnie (pochowany na cm. Rossa)      

syn   Wincentego (B6) 

żona   Konstancja z Gromadzkich h. Oksza, maj. Szykszniewo, ur. 1842 r., zm. 2.06.1919 r., pochow. na Rossie  

dzieci:  Maria (B8),  Karol (B9),  Zofia (B10),  Helena (B11),  Anna (B12),  Izabella (B13),  Józef (B14)  

- imiona (B7) – wg  dokumentu  LVIA F 391-8-83  k. 19  

- bogaty ziemianin, właściciel maj. Podziśnie; w skład dóbr Podziśnie wchodziły w 1870 r.  Niewierańce, Ki- 

   kławce(? – być może Fw Podzisna), Malina  (wg  „Wykaz majątków i posiadłości wiejskich w guberni kowieńskiej 

   z 1870 r. – dok. w jęz. ros.)   

     mapa P27 S43   

- współzałożyciel „Drukarni Obywatelskiej” w Wilnie w 1859 r.  [patrz: Rkps BJ 6467, s. 532 i n. Protokół Pierw- 

   szego Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Drukarni Obywatelskiej w Wilnie pod firmą A.H. Kirkora  

   i sp-ki z dnia 1 lipca 1859 r.  Ziemianie, w tym Czapski, Ogiński i Z. Salmonowicz „gorliwi o rozpowszechnianie światła  

   wiedzy gruntownej, zamierzyli założyć w Wilnie drukarnię, składając na ten cel pieniądze w rodzaju pożyczki”.] 

- ok. 1860 r. żeni się z panną Konstancją Gromadzką    Konstancja Salmonowiczowa 

- patriota; inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych w Wilnie   

- w okresie Powstania Styczniowego był poddany nadzorowi policyjnemu [patrz: LVIA F. 378-228 (1868 r.) s. 94]  

- współzałożyciel Banku Ziemskiego Wileńskiego w 1872 r. – co wspomina H. Korwin-Milewski w swojej książce 

   Siedemdziesiąt lat wspomnień:  „(…) przyjechali do ojca wspomniany już p. Jan Lubański i p. Zygmunt Salmonowicz,  

   uchodzący za ciepłego kapitalistę; naradzali się z nim przez dwa dni, a po ich wyjeździe ojciec, który z zasady trzymał  

   mnie w kursie wszystkiego, abym się formował i „nie zginął marnie” powiedział w czem rzecz. Zakładał się ów sławny  

   Bank Ziemski Wileński, który miał w ciągu następnych lat czterdziestu ogarnąć jak olbrzymi pająk całe życie ekono- 

   miczne, społeczne a nawet towarzyskie kraju „północno-zachodniego” i ci panowie pragnęli ojca wciągnąć do liczby  

   założycieli. Materialnie interes wyglądał – i był nim rzeczywiście – jako świetny. Inicjatorem był książę Piotr Wittgen- 

   stein (syn ostatniej Radziwiłłówny z linii nieświeskiej), właściciel przeszło miliona dziesięcin ziemi i wielki faworyt    

   Aleksandra II; dzięki temu otrzymał dla projektowanej instytucji przywileje daleko szersze niż te, które wystarczały  

   Warszawskiemu Towarzystwu Wzajemnego Kredytu; Wittgenstein, nieuleczalny utracjusz, osypany prywatnymi długa- 

   mi, od razu wnosił klientelę swego miliona dziesięcin (...)”  



     Zygmunt Salmonowicz (ok. 1880 r.)    

- chory na gruźlicę – ostatnie miesiące życia spędził w Janinie; zmarł w Wilnie  

     

            
     Pomnik Zygmunta Salmonowicza         Konstancja z Gromadzkich                 Pomnik Konstancji, żony Zygmunta 

        na cmentarzu Rossa w Wilnie                    Salmonowiczowa                              na cmentarzu Rossa w Wilnie   

                (zdjęcie z 2006 r.)                              (zdjęcie z 1918 r.)                                       (zdjęcie z 2006 r.) 

- napis na pomniku nagrobnym:  ZYGMUNT  SALMONOWICZ  
                                                                    ur. 28 września 1828 
                                                                    zm. 26 kwietnia 1886  
                                                                              pokój jego zacnej duszy  

- rodzina Gromadzkich h. Oksza wylegitymowana w Królestwie Polskim w 1852 r.  

- Konstancja Gromadzka, c. Konstantego i Marii z Zielińskich   

Podziśnie, dobra, pow. nowoaleksandrowski, 631 dz. ziemi dworskiej. Własność niegdyś Czapińskich, z których Aleksander wraz z żoną 
Eleonorą z Rudnickich w 1767 r. sprzedają Dominikowi Salmonowiczowi, strukczaszemu brasławskiemu; dziś Zygmunta Salmonowicza. 

Szykszniewo, wś i folw. pow. wyłkowyski, gm. Kibarty, par. Olwita (15 w. od Wyłkowyszek)  [Sul]    


