A255 Leon Salmonowicz
ur. 10.04.1897 r. w Kołtynianach [pow. święc.] zm. 10.05.1943 r. w Wilnie
syn Stanisława Józefa (A25)
żona 1-vo Halina Świda-Romerowa (zm. 1937 r.), 2-vo Helena Jaxa-Bąkowska (1911-1993)
dzieci: Witold (A258) (po 2)

- ochrzczony w kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Kołtynianach (zbud. 1633 r.)

Metryka Leona

- nauki początkowe pobierał w domu rodzinnym
- przed pójściem do gimnazjum przeszedł badania lekarskie

Zaświadczenie Wydane jest Leonowi s. Stanisława Salmonowiczowi, mającemu lat 9, normalnej budowy ciała, zdrowemu,
posiadającemu na obu przedramionach po trzy znaki, dowodzące, że została mu zaszczepiona ochronna ospa (dwukrotnie)
i że ona dobrze się przyjęła. Co poświadczam własnoręcznym podpisem i pieczątką.
Wilno, 20 kwietnia 1906 r.
dr W. Wensławski [Witold Węsławski]

- w latach 1907-1911 uczy się w II Gimnazjum Wileńskim na ul. Zamkowej 11 (Виленской 2-й гимназии);
kończy III klasę

- w 1910 r. został uznany szlachcicem i wpisany do księgi rodowodowej

Fragment Księgi Rodowodowej – Leon oznaczony ↓

Świadectwo Heroldii o szlachectwie

Leon Salmonowicz – gimnazjalista (zdjęcie z 1911 r., podpis własnoręczny)

- w r. szk. 1912/13 r. uczy się w IV klasie w Wileńskim prywatnym gimnazjum męskim M.A. Pawłowskiego,
ul. Wileńska 28

- z powodu choroby przerywa naukę i wyjeżdża do Eupatorii na Krymie, do swego wuja Andrzeja, lekarza
(właściciela kliniki chorób kobiecych, ojca Zuli Pogorzelskiej)

„ Zaświadczenie wydane synowi dziedzicznego szlachcica Stanisława Józefa Salmonowicza Leonowi o tym, że on od
grudnia 1912 r. przeszedł chorobę reumatyczną skomplikowaną wadą serca. W styczniu 1913 r. zachorował na pląsawicę
św. Wita i był leczony u mnie w Eupatorii (Krym) do 1 maja 1914 r., co potwierdzam swoim podpisem i pieczątką
Eupatoria, 10 maja 1914 r.
Lekarz Radca Nadworny
Andrzej Pogorzelski ”

- klasę IV i V gimnazjum przerabia w czasie pobytu w Eupatorii
- 20.08.1915 r. zostaje przyjęty do klasy VI w gimnazjum prowadzonym przez Zarząd Gimnazyów Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Wilnie [Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego]; będąc w klasie
VIII (maturalnej) w XII 1918 r. wstępuje jako ochotnik do oddziału pod dowództwem Władysława Dąbrowskiego (Dombrowskiego) ps. „Dąb” [razem m.in. z braćmi: Józefem i „Catem” Mackiewiczami]

- od 1915 r. należy do POW w Wilnie (razem z bratem Antonim)

- służy w 13. pułku ułanów [wileńskich]
proporzec 13. pułku ułanów
- po kampanii bolszewickiej przechodzi z pułkiem do wojsk Litwy Środkowej

Leon Salmonowicz – ułan 13. pułku ułanów (zdjęcie z 1920 r.)

- świadectwo dojrzałości Leona wydane przez Komisję Egzaminacyjną przy Uniwersytecie Wileńskim dnia
7 XI 1921 r. nr 134

- wstępuje na Wydział Medyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
- członek Korporacji Akademickiej Konwent Polonia (przyjęty do K! 22 IV 1921; barwy uzyskał 1 VII 1921;
skreślony z listy K! 18 X 1923) [AP 1338]

Leon Salmonowicz - student

Konwemt Polonia na USB w Wilnie. Leon i jego brat Antoni – członkowie K! (zdjęcie z 1922 r.)

- studiów nie ukończył z powodu choroby (gruźlica wyniesiona z wojny) i konieczności leczenia
- "Kapituła Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej – za udział w czynie zbrojnym gen. Żeligowskiego –
nadała uł. L. Salmonowiczowi dnia 17 VIII 1922 r. Krzyż Zasługi Wojsk L. Śr. nr 1044"
[patrz: dyplom w arch. Witolda]
[Odznaczenie to otrzymało ogółem 1439 osób]

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych: Zezwalam wymienionym oficerom i szeregowym na noszenie „Krzyża
Zasługi” Litwy Środkowej:

uł. Salmonowicz Leon
[G. M. I. L. 1254/1926 – Dz. Pers. M.S.W. Nr 12 z 1926 r.]

Krzyż Zasługi Litwy Środkowej

- od 14 XI 1927 pracuje jako referent w Wileńskim Banku Ziemskim (Wilno, ul. Mickiewicza 8) – do 30 XI
1939
- w 1929 r. poddaje się operacji płuc (odma lewego płuca, z powodu gruźlicy);
- jest stałym pacjentem dr. Witolda Umiastowskiego (lekarz chorób płuc i gruźlicy, zam. Wilno, ul. Żeligowskiego 5 m. 45); leczy się w Sanatorium gruźliczym (oddziale Szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie),
kierowanym przez dr. Umiastowskiego
- dnia 29 XI 1930 r. w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Wilnie przy ul. Zawalnej bierze ślub z rozwódką Haliną Świda-Romerową; mieszkają na Stromej 5 m 1

- "Sprawozdanie z Kasy Oszczędności pracowników Wileńskiego Banku Ziemskiego za 1934 rok. Siódmy rok
sprawozdawczy. Wilno [1935]: str. 10: Rachunek kapitałów członków Kasy na 1 stycznia 1935 roku (...),
str. 12 nr 78: Salmonowicz Leon; miesięczna pensja w 1934 r. 423 zł; ilość lat uczestn. w Kasie – 7; razem
pozostaje na 1 stycznia 1935 r. – 2570,62 zł" [wypis z Archiwum Banku Ziemskiego]
- Zarządzeniem Prezydenta RP z dn. 20 VII 1932 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości [dyplom podpisany przez
J. Piłsudskiego]

Leon Salmonowicz – jedyne tzw. oficjalne zdjęcie (z 1932 r.) [nie wolno Mu było
fotografować się]

- w latach 1932 - 1939 cywilny tajny analityk 2. Oddziału Sztabu Generalnego WP. Ze względu na charakter
pracy i potencjalne zagrożenia – otrzymuje pozwolenie na broń (rewolwer Browning kal. 6,25 – nr 258129
oraz flower LUX kal. 22, nr 5524)

- mimo przebytej odmy lewego płuca – w wolnym czasie jest aktywny fizycznie: pływa, wiosłuje, wędkuje

Leon – wioślarz na własnej łodzi „Ali Baba” – Troki 1937 r.

- dnia 1 V 1939 r. bierze ślub z panną Heleną Jaxa-Bąkowską, współpracownicą w Wil. Banku Ziemskim

Leon Salmonowicz (X 1939 r.)

Leon Salmonowicz z synem, pocz. sierpnia 1940 r.
(w ogrodzie matki chrzestnej, na ul. Starej)

- w latach 1940 - 1943 niezaprzysiężony współpracownik ZWZ-AK
- od IX 1936 r. mieszkał we własnym mieszkaniu: Wilno, ul. Mickiewicza 44 m 16
[poprzednie adresy w Wilnie: ul. Kalwaryjska 6, ul. Stroma 5]
- ostatnie miesiące życia przebywał na oddziale przeciwgruźliczym szpitala wojskowego na Antokolu, gdzie
zmarł 10.05.1943 r.

Metryka zgonu

- pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu w Wilnie. [grób nie zachował się – na życzenie Leona był
bez jakichkolwiek trwałych elementów, ponieważ wierzył on w reinkarnację]

