
K2   Felicjan*) Salamonowicz  
ur.  ok. 1757 r.    w                      zm. 29.04.1846 r.  w  Krasnogorce   

syn   Michała (K1)  

żona   Salomea Małachowska; ślub 1793 r.    

dzieci  Antoni ↓, Elżbieta Urszula ↓, Onufry Piotr (K3), Jan ↓, Aniela ↓, Józefa Anna ↓, Rachela ↓, Karolina ↓,  

            Stanisław  (K4), Maryanna Felicjana ↓      

- „(…) Felicyan Salamonowicz w Roku 1795 w Skazie szlacheckiey przy majątku Bobruysza był zapisany.  

   (…)”  [WywK]   

      mapa P26 S43    

   Bobruysza = Bobrusz, folw. nad  jez. Dryświaty  

< 1793 r. w kośc. par. Malaty ślub: GD Felicjan Salmonowicz  i  MD Salomea Małachowska  [akt nr 8]   
     GD (Generosus Dominus) – Szlachetnie Urodzony;  MD (Magnifica Domina) – Wielmożna Pani   
     Malaty, mko, pow. wileński (na granicy pow. wiłkomirskiego); kościół paraf. śś. Piotra i Pawła – dekanat Giedrojcie [Sul]   

- 12.11.1797 r. w Malatach Felicjan Salomonowicz z Pietryszek był świadkiem na ślubie Franciszka Klimowicza i Tekli  

   Przechedzkiej                                                                                                                                              [KM par. Malaty] 

- 8.02.1798 r. w Malatach Felicjan Salomonowicz z Pietryszek był świadkiem na ślubie Ignacego Kozłowskiego z Ma- 

   rianną Daten                                                                                                                                               [KM par. Malaty]  

- metryka zgonu  [KM par. Widziniszki]     

    
   

-----------  

*) Felicjan – imię męskie pochodzenia łacińskiego, powstałe jako przydomek od imienia Feliks i bliźniacze do niego  

    znaczeniowo. 

 

 

 

Antoni Salmonowicz   
ur.  1795 r.    w  Sadańcach  zm.  4.02.1808 r.   w  Jodańcach [pochowany w Giedrojciach]        

syn  Felicjana (K2)  

żona   

dzieci     

- par. Malaty 1795 r. [nr aktu 3039]: ur. Antoni, s. Felicjana Salmonowicza i Salomei Małachowskiej  

 

 

 

Elżbieta Urszula Salemonowiczówna    
ur.  15.07.1800 r.  w  Androniszki    zm.       w   

córka  Felicjana (K2)   

mąż   

dzieci    



- metryka urodzenia                                                                                                                                    [KM par. Malaty]  

   

 

 

Jan Salmonowicz   
ur.  28.06.1805 r.  w  Sadańce   zm.  8.08.1816  w  Sadańce     

syn  Felicjana (K2)   
                                                                                                                 [KM par. Widzieniszki]   

-  

> Jan Salmonowicz zmarł 8.08.1816 r. w Sadańcach  
 

 

Aniela Rachela Salmonowiczówna   
ur.  13.02.1809 r.  w  Sadańce  zm.           w   

córka  Felicjana (K2)   

mąż   

dzieci   

- metryka urodzenia                                                                                                                          [KM par. Widzieniszki]   

-  

 

 

Józefa Anna Salmonowiczówna    
ur.  1.04.1811 r.  w  Sadańce   zm.   

córka  Falecjana (K2)   

mąż   

dzieci    

- metryka urodzenia                                                                                                                           [KM par. Widzieniszki] 

   
 

 

 

 

Rachela Salmonowiczówna   
ur.  1.08.1713 r.  w  Sadańce   zm.  13.09.1816  w  Sadańce   

córka  Felicjana (K2)   

- metryka urodzenia                                                                                                                              [KM par. Widzieniszki]   

   



Karolina Salmonowiczówna   
ur.  20.12.1818 r.  w  Sadańce   zm.       w    

córka  Felicjana (K2)   

mąż   

dzieci   

- metryka urodzenia                                                                                                                       [KM par. Widzieniszki] 

   
 

 

 

 

Maryanna Felicjana Salmonowiczówna    
ur.  14.01.1821 r.  w Sadańce   zm.         w   

córka  Felicjana (K2)  

mąż   

dzieci   

- metryka urodzenia                                                                                                                          [KM par. Widzieniszki] 

   


