
D19   Mieczysław Salmonowicz 
ur.   19.10.1863 r.  w  Wilnie    zm. (samobójstwo) 1913 r. w Kurytybie (Brazylia)  

syn   Władysława Medarda (D13)   

żona   Antonina Bohdanowicz (19.07.1876 – 25.02.1923)   

dzieci:  Wanda (M1), Jadwiga ↓, Janina ↓, syn Iwon ↓   

- ukończył Szkołę Przygotowawczą (Vorbereitungsschule) w Rydze - przysposabiającą do podjęcia studiów na  

  Politechnice Ryskiej.  

- studiował na Wydz. Chemicznym Politechniki Ryskiej (nr immatrykulacyjny 4283) w okresie IX 1884–1885  

- należał do Korporacji Studenckiej "Arkonia", nr ew. 336, przyjęty w 1884 r.   

- studiów nie ukończył i nie otrzymał dyplomu  

- po opuszczeniu uczelni zajmował się działalnością rolniczą w swoim majątku Raczuny  

- „(…) Raczuny drogą spadkową, po śmierci Władysława i Konstancji Salmonowiczów, przeszły w posiadanie  

  jedynego ich syna, dzisiejszego Raczun właściciela, Mieczysława Salmonowicza. (…)”                                  
                                                                                                               (Cz. Jankowski,  Powiat Oszmiański, Kraków 1896) 
- był ciotecznym bratem Czesława Jankowskiego, autora "Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi"  

  [matka Cz. Jankowskiego – Wanda z Benisławskich – była  siostrą Konstancji Benisławskiej, żony  Włady- 

   sława Medarda]  

- w marcu 1894 r. pojechał „turystycznie” do Pragi, z listem polecającym swego stryjecznego brata Czesława  

  Jankowskiego (do Edwarda Jelinka, pisarza i publicysty czeskiego, przyjaciela Polski)  

- w 1900 r.*) wyjechał do Ameryki Południowej (Kurutyba, Brazylia - Parana)  

   *) Kazimierz Głuchowski, Materjały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylji, Warszawa 1927, rozdz. 7, str. 235:  

    „(…) w 1900 roku [przybyli] bracia Suchorscy, M.[ieczysław] Salmonowicz, W. Białynia-Kowerski, Artwiński, pani  

    Jamna (…)”  

- z książki  Stanisław Warchałowski,  I poleciał w świat daleki…   
                      Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru       Biblioteka Iberyjska   Warszawa 2009 
    str. 58 – podpis pod zdjęciem:   

   Zebranie na Bacacheri w 1940 roku (uczestnicy: Hanka Pawłowicz, Wujaszek Stach Neyman, Julian Malinowski, Witold  

   Wasilewski, Kazik Karman - bratanek Cioci Mary, dwie córki Wisi Strzemiecznej - Henia i Diva, chlopiec – niezidenty- 

   fikowany, Biruta Dergint, Gluszczyska [?], Ciocia Mary [Maria Neyman], Córka Wandy Wasilewskiej, Wanda [Salmo- 

   nowiczówna] Pawłowicz, Ciocia Ada, Wanda Wasilewska, Lila - córka Barańskiej, chrzestna córka Stefci, Stefania Ney- 

   man, Córka Karimy Nikolskiej)   [Bacacheri – dzielnica miasta Kurytyba w Brazylii] 

   str. 68 – „(…) pani Salmonowiczowa z córkami i synem Ivonem. (…)”   

   str. 82 – „(…) do p. Salmonowiczowej, która ma trzy córki. (…)”  

- w grudniu 1910 r. przyjechał do Polski; zatrzymał się 23.XII. w Hotelu Krakowskim w Krakowie  

                                                                        („Nowa Reforma” nr 587, Kraków, Sobota 24 grudnia 1910. Numer poranny) 

- w Kurytybie prowadził różne, przeważnie nieudane interesy; założona huta szkła spłonęła; oszukany przez  

  brazylijskich partnerów – zbankrutował i popełnił samobójstwo  
 

 

Jadwiga Salmonowiczówna  
ur.  1902 r.    w  Kurytybie    zm.  1984 r.   w  

córka  Mieczysława (D19)  

mąż   

dzieci   

- w 1939 r. mieszkała w Rio de Janeiro  

 

 

Janina Salmonowiczówna  
ur.  1905 r.    w   Kurytybie    zm.                       w   

córka  Mieczysława (D19)  

mąż   

dzieci   

- w 1939 r. mieszkała w Rio de Janerio  

 

 

Iwon Salmonowicz    [imię na cześć bratanka babki Konstancji ?]  

ur.  1908 r.    w   Kurytybie    zm.  1923 r.    w   

syn  Mieczysława (D19)   

  


