A257 Stanisław Antoni Salmonowicz
ur. 9.11.1931 r. w Brześciu n/Bugiem
syn Antoniego (A254)
żona Maria Michnicka (mgr prawa, 1954 r., UMK w Toruniu; sędzia, notariusz); od 1985 r. na emeryturze
dzieci bezdzietny
- w rodzinie nazywany „Puś”

Stanisław Salmonowicz „Puś” – rok 1936
„Stanisław Salmonowicz: Moje losy tak się ułożyły, że w latach 1945–1948 mieszkałem w Zielonej Górze. To było
szczęśliwe miasto. Nie dość, że wyszło cało z wojny, to jeszcze Rosjanie nie zdołali zbyt wielu rzeczy w nim zdemontować (bo trzeba pamiętać, że Armia Czerwona ziemie, które potem przypadły Polsce, traktowała w latach 1945–1947 jak
łup wojenny i wywoziła, co się dało, na Wschód). Pamiętam, zakwaterowano nas w dwupokojowym mieszkaniu. Takie
samodzielne lokum o podobnym standardzie uzyskałem dopiero w Toruniu w latach siedemdziesiątych.”
[z: Rozmowa Janiny Słomińskiej z prof. dr. hab. Stanisławem Salmonowiczem, 2012]

- w 1945 r. mieszkał w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 31
- matura w 1950 r. (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie)
- studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – magisterium w 1954 r.
- w l. 1954-1956 na nakazie pracy w sądzie; po egzaminie sędziowskim – praca w sądzie cywilnym w Krakowie i Dąbrowie Tarn.

Stanisław Salmonowicz, sędzia (1955 r.) Stanisław Salmonowicz (1961 r.)

Maria Michnicka-Salmonowicz (1961 r.)

- w l. 1956-1959 aspirantura na Uniwersytecie Warszawskim, zakończona doktoratem (obrona 21.01.1960 r.)
[promotor prof. Karol Koranyi]
- w l. 1959-1966 praca na Wydz. Prawa i Administracji UJ; habilitacja w marcu 1966 r.
- w 1961 r. przebywał na stypendium (Francja), gdzie w Nancy uzyskał dyplom (z odznaczeniem) wyższych
studiów europejskich
- od 1.09.1966 r. docent, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego na UMK w Toruniu
- w okresie 24.09.1970 – 21.01.1971 r. w areszcie tymczasowym w Warszawie (za współpracę z emigracją
polityczną i Wolną Europą; używał pseudonimu Łosoś); zwolniony po upadku Gomułki, postępowanie

umorzone; zwolniony z pracy na UMK; od 06.1971 do 1.02.1972 r. bezrobotny (uniemożliwiono zatrudnienie na KUL)
- inf. własna St. Salmonowicza: „Ostatecznie przyjęty po różnych staraniach do Instytutu Historii PAN w Warszawie, ale dłuższy czas bez etatu docenta; wnioski potem na profesora dwukrotnie odrzucane, ostatecznie
dopiero po sierpniu 1981 r. na skutek starań „Solidarności” uchylono decyzję o usunieciu z UMK; wróciłem
jednak na UMK dopiero na ½ etatu w 1982 r. jako kierownik powołanej ad personam dla mnie Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. (Nb. dawna katedra moja była w ręku mojego ucznia i nie chciałem go
pozbawiać stanowiska). W ten sposób do emerytury w 2001 r. byłem nadal na etacie w IH PAN, ostatnie lata
jako kierownik Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich z siedzibą w Toruniu (od 1994 r.) oraz na ½
etatu na UMK. (…)”
- w maju 1982 r. otrzymał w Belwederze tytuł profesora nadzwyczajnego (wniosek z 1981 r.)
- w 1989 r. otrzymał w Belwederze tytuł profesora zwyczajnego
- od 13.06.1992 r. członek-korespondent, a od 24.06.1995 r. członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności
- członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Badań nad wiekiem XVIII, Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
Historische Kommission zu Berlin, Societas Jablonoviana (Leipzig), Redakcji „Revue Historique de Droit
Francais et Etranger” w Paryżu
- używał pseudonimu Stanisław Szaszor
- pisywał i publikował w II obiegu pod pseudonimem Nowosielski Antoni
- odznaczony m.in.:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2003 r. (M.P. z dnia 30.06.2003 r.)
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Odznaką „Za zasługi dla woj. Kujawsko-pomorskiego” (dwukrotnie)
Odznaką „Zasłużony działacz kultury”
Medalem "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze

Prof. Stanisław Salmonowicz (2010)

Medal "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis"
z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego
otrzymuje prof. Stanisław Salmonowicz.

Stanisław Salmonowicz
(5.05.2011)

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 lutego 2012 r. (Rej. 79/2012) – odznaczony Krzyżem Wolności
i Solidarności
- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10.04.2014 – odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
- Wybrane publikacje (tytuły i rok publikacji):
Krystian Bogumił Steiner (1746-1814): toruński prawnik i historyk (1962)
Kraków i jego uniwersytet (1963, wspólnie z Józefem Dużykiem)
Francja pod jakobińską gwiazdą: szkice z dziejów rewolucji francuskiej (1966)
Prawo karne oświeconego absolutyzmu: z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w. (1966)
Pitaval krakowski (1968, wspólnie z Januszem Szwają i Stanisławem Waltosiem)
Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681-1817. Studium z dziejów nauki i oświaty (1973)
O reglamentacji obyczajowości mieszczańskiej w Toruniu w XVI - XVIII wieku (1976)
Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w. (1979)
Fryderyk II (1981)
Powstanie warszawskie: próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej (1981, pod pseud.
Antoni Nowosielski)
Myśl Oświecenia w Toruniu (1982)
Toruń w czasach baroku i oświecenia: szkice z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku (1982)
Konfederacja warszawska 1573 (1985)
Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa (1987)
Ludzie i dzieło Sejmu Czteroletniego (1988)
Sylwetki spod gilotyny (1989)
Ludwik Muzyczka 1900-1977: polityk i żołnierz: przyczynek do dziejów Armii Krajowej (1992)
Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego: studia z dziejów prusko-pomorskich (1992)
Szkice toruńskie XVII-XVIII wieku (1992)
Polacy i Niemcy wobec siebie : postawy, opinie, stereotypy (1697-1815): próba zarysu (1993)
Wokół listu 34 (1994)
Polskie Państwo Podziemne: z dziejów walki cywilnej 1939-45 (1994)
Historia ustroju Polski (1995, wspólnie z Ryszardem Łaszewskim)
Studia historycznoprawne (1995)
O rzemiośle recenzenta : studia z warsztatu historyka (1999)
Polski wiek XX: studia i szkice (2000)
Z wieku oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku (2001)
Historia ustrojów państw (2001, wspólnie z Grzegorzem Górskim)
Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku : studia z dziejów kultury (2002)
Niewesołe lata 1939-1989: szkice z Polski dziejów najnowszych (2005)
W staropolskim Toruniu (XVI-XVIII w.): studia i szkice (2005)
Kilka minionych wieków: szkice i studia z historii ustroju Polski (2009)
Studia z historii prawa (XVI-XX wiek) (2010)
-------------Maria Michnicka-Salmonowicz otrzymała w 2007 r. dyplom z okazji 50-lecia ukończenia studiów prawniczych na
UMK w Toruniu

