
A251M   Ludwika (Maria) Salmonowiczówna 
ur.  1.01.1888 r.  w  Ornianach (k. Podbrodzia)   zm.  23.11.1976 r.  w  Londynie   

córka    Stanisława Józefa (A25)   

panna   

bezdzietna   

- metryka urodzenia [KM par. Janiszki]   

    

                                 
21 stycznia 1888 r. w kościele parafialnym w Janiszkach ochrzczone zostało przez ks. Leonarda Czechowskiego niemowlę 

imieniem  Ludwika,  córka szlachcica Stanisława Salmonowicza i Marii z Pogorzelskich, urodzona 1 stycznia 1888 r. 

w  maj. Orniany. Rodzicami chrzestnymi byli: szlachcic Ludwik Salmonowicz z Józefą Pogorzelską; asystowali: szlachcic 

Adam Antuszewicz z Marią, żoną Adama Jasińskiego 

- w rodzinie, w życiu prywatnym i zawodowym posługiwała się imieniem Maria  

                                                              
            Ludwika (Maria) Salmonowiczówna                                                Ludwika (Maria) Salmonowiczówna  

                                   1918 r.                                                                                             (12.01.1921) 

"Maria Salmonowicz, córka Stanisława Salmonowicza h. Szaszor i Marii Pogorzelskiej (ciotki znanej aktorki  

i piosenkarki Zuli Pogorzelskiej), urodziła się w 1888 r. w Ornianach k. Podbrodzia (wtedy gubernia wileńska 

= województwo  wileńskie). Ukończyła Instytut Szlachecki świętej Katarzyny w Petersburgu oraz posiadała 

jakieś dalsze wykształcenie pedagogiczne. Jako że nigdy nie wyszła za mąż – całe życie działała jako nauczy-

cielka. W okresie międzywojennym uczyła w Gimnazjum Państwowym im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie – 

języka niemieckiego i matematyki (znała kilka języków obcych). Pełniła też przez jakiś czas funkcję wicedy-

rektorki. Była lubiana przez uczennice, sprawiedliwa w ocenach, bardzo rzeczowa. W roku 1926 podpisała 

Deklarację "Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości 

Stanów Zjednoczonych". W 1928 r. odznaczona Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości. W czasie oku-

pacji brała czynny udział w tajnym nauczaniu (uczyła języka rosyjskiego). W 1945 r. znalazła się w Londynie. 

W latach 50-tych wyjechała do Kanady, gdzie mieszkała w Cornwall (Ontario, Kanada) i przez wiele lat pra-

cowała jako nauczycielka (m.in. w tzw. rezerwacie dla Indian). Po powrocie do Londynu (z powodu choroby) 

– po  kilku latach zmarła 23 XI 1976 r."                           {na podst. [Rad] [StS] i in.}  



 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej (żeńskie) w Wilnie, ul. Orzeszkowej 9 –  ok. 1925 r. 
Siedzi czwarta od prawej – Maria Salmonowicz (nauczycielka języka niemieckiego i matematyki) 

- patrz: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych i seminarjów nauczycielskich zestawione pod redakcją  

  Zygmunta Zagórowskiego, Książnica Polska Towarzystw Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Akc. Sp. Kartogra- 

  ficzna i Wydawnicza, Lwów – Warszawa 1924 : 

  Państwowe gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej, Wilno, ul. Orzeszkowej  

  Salmonowiczówna Marja  88 [r. urodz. 1888]  7 [lat pracy naucz.]  N [j. niem.] M [matem.]  

- patrz: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych i seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów  

  naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa – Lwów 1926 :  

  Państwowe gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej, Wilno, ul. Orzeszkowej  

  8a Salmonowiczówna Marja  88 [r. ur. 1888]  knp [kwalifik. niepełne]  10 [lat pracy naucz]  N [j. niem.] M [matem.]  
 

 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w latach 1920-1933 

- [Przewodnik po Wilnie d-ra Władysława Zahorskiego, Wilno 1927, str. 64:  

  „Ulica Elizy Orzeszkowej. Dom J\r2 9.  Gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej. Na początku XIX w. dom ten należał   

  do biskupa i profesora Dawida Pilchowskiego, który zapisał go na konwikt dla niezamożnych uczniów. Po r. 1863 kamie- 

  nicę zabrał rząd i umieścił w nim w r. 1872 szkołę realną. Od r. 1920 znajduje się tu polskie gimnazjum żeńskie.”]  
 



                            

Maria Salmonowicz (zdjęcie z ok. 1970 r.)                      Nekrolog zamieszczony w polskojęzycznej gazecie londyńskiej 

 

 

 

 



 


