
C4   Bartłomiej Salmonowicz  
ur.  7.03.1760 r. (metryka kośc. owilskiego)  w                            zm.                       w  

syn   Józefa (C2)  

żona   Maryanna Burdynowska  

dzieci:  Antoni ↓, Józef Adam ↓, Jerzy (C5), Petronela Marianna ↓, Ignacy (C6), Justyn (C8), Piotr ↓   

-   
- 23.01.1783 r. w Łaukiesie Bartłomiej Salmonowicz był ojcem chrz. Marianny, c. Andrzeja i Katarzyny Traskowskich  

                                                                                                                                                                  [KM par. Łaukiesa] 

- 9.03.1786 r. w Łaukiesie Marianna Salmonowiczowa była matką chrz. Justyny, c. Jana i Magdaleny Łoweyków  

                                                                                                                                                                 [KM par. Łaukiesa] 

- 5.07.1788 r. w Łaukiesie Bartłomiej Salmonowicz był ojcem chrz. Joanny, c. Andrzeja Gorkaya i Maryanny Tymper  

                                                                                                                                                                 [KM par. Łaukiesa] 

- 12.10.1788 r. w Łaukiesie Marianna Salmonowiczowa była matką chrz. Józefa, s. Jana Jasinca i Krystyny Butrym  

                                                                                                                                                                 [KM par. Łaukiesa] 

- 14.05.1796 r. w Łaukiesie Marianna Salmonowiczowa była matką chrz. Małgorzaty, c. Jerzego Prunga i Anny Szylin  

                                                                                                                                                                 [KM par. Łaukiesa] 

 

 
Owile, m-ko nad. jez. Owile, pow. nowoaleksandrowski, gm. i parafia Antuzów; kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża (wzniesiony  

w 1817 r.); w okolicy majątki o tej samej nazwie, należące do Giedroyciów, Kiełpszów, Magnuszewskich, Hakowskich, Platerów, 
Miłaszewiczów [Sul]  

------------  

Burdynowski h. Podkowa; w Łaukiesie są już w poł. XVIII w.     

Burdynowski Józef s. Karola, uczestnik powstania 1863-64 r., zesłany na Syberię  

2.08.1792 r. zmarł w Łaukiesie Jerzy Burdynowski lat 74  

 

 

Antoni Salmonowicz  
ur. 18.05.1779 r.  w Łaukiesa    zm.               w  

syn  Bartłomieja (C4)  

żona  

dzieci  

- metryka urodzenia  [KM par. Łaukiesa]  

 

  
 

 

 
 

Józef  Adam Salmonowicz  
ur. 15.10.1781 r.  w Łaukiesa    zm.          w  

syn  Bartłomieja (C4)  

żona  

dzieci  

- metryka urodzenia  [KM par. Łaukiesa] 

 

  

Jakub Burdynowski z Łaukiesy – chrzestny  



 

 

 
 

Petronela Marianna Salmonowiczówna  
ur. 10.07.1785 r. w  Łaukiesa   zm.              w   

córka  Bartłomieja (C4)   

mąż   

dzieci  

- metryka urodzenia  [KM par. Łaukiesa] 

 

 
 

 

 

 

Piotr Salmonowicz  
ur. 1.07.1792 r. w Łaukiesa  

syn  Bartłomieja (C4)  

żona  

dzieci  

- metryka urodzenia [KM par. Łaukiesa]       

 

  
 
Piotr Salmonowicz jest sądzony w 1831 r. wraz z grupą uczestników organizacji powstańczej z ramienia Rządu Narodo-

wego; grupa wymieniana jest również jako uczestnicy powstania Dziśnieńsko-Brasławskiego  
źródło:  O. Hedemann, Historia powiatu brasławskiego  
Piotr Salmonowicz organizator powstania 1863 r. w powiecie brasławskim; brał udział w tajnym zebraniu dnia 1 IV 1863 

w Meysztach, wraz z Meysztowiczem, Jelskim, Pizanim, Biegańskim i innymi.  

                    [jest domniemanie, że obaj ww. Piotrowie to ta sama osoba]  
źródło:  [StS], Internet   

 


