A321 Jerzy Salmonowicz
ur. 17.10.1916 r. w Zapolanach (pow. Postawy) zm. 15.05.1989 r. w Górze Śląskiej, tam pochowany
syn Jerzego Henryka (A32)
żona Karolina Kaczmarczyk (ur. 10.09.1910 r. w Tarnopolu, zm. 18.05.1996 w Górze Śl.), c. Franciszka
dzieci: Jolita (A323), Jerzy (A324), Romuald (A325)
- w dzieciństwie mieszkał w Poniewierzu
- potem mieszkał z rodzicami w Michałowie (gm. Norzyca, pow. Postawy)

-

Jerzy Salmonowicz (zdjecie z ok. 1935 r.)

- ukończył Gimnazjum Koedukacyjne im. Unii Lubelskiej w Głębokiem – klasa humanistyczna
- Kursy Maturalne im. Stefana Żeromskiego w Wilnie (matura 1937-8)

Jerzy Salmonowicz (zdjęcie z ok. 1938 r.)

Karolina Kaczmarczyk, przyszła żona Jerzego (zdjęcie z ok. 1938 r.)

- dnia 19.04.1940 r. w Dzierkowszczyźnie bierze ślub z Karoliną Kaczmarczyk

-

Karolina Salmonowicz z córką Jolitą (zdjęcie z 1942 r.)

- we wrześniu 1945 r. repatriowany z rodziną do Polski, osiedlony w Górze Śląskiej

Jerzy Salmonowicz (zdjęcie z ok. 1955 r.)

Karolina Salmonowicz (zdjęcie z ok. 1955 r.)

Jerzy Salmonowicz z siostrą Marią (zdjęcie z ok. 1960 r.)

Jerzy Salmonowicz (zdjęcie z 1971 r.)

> Informacja Romualda Salmonowicza (A325):
„ jestem w posiadaniu świadectwa NR 56 WYKAZ POSTĘPÓW z nadrukiem KURSY MATURALNE im. ST.ŻEROMSKIEGO w WILNIE. Świadectwo dotyczy Wykazu Postępów Salmonowicza Jerzego III kursu odpowiadającego
klasie VIII gimnazjalnej, otrzymał za pierwsze półrocze 1936/37 r . następujące noty z przedmiotów: (i tu wyszczególnienie). Z opowiadania ojca wiem, że uzyskał maturę. Po wojnie wykonywał zawód agrotechnika pracując w różnych
instytucjach rolniczych: POM Góra Śląska, Stowarzyszenie Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych we Wrocławiu, Kółka Rolnicze (udokumentowanych świadectw ukończenia [nauki zawodu agrotechnika] nie posiadam)”.

Zapolany, wś, pow. wilejski (75 w. od Wilejki) [Sul]
Dzierkowszczyzna, miasteczko w pow. wilejskim, gm. Sitce; kościół p.w. Wniebowstapienia Pańskiego, fundowany w 1817 r. przez
Leona Domejkę [Sul]
Gmina Postawy – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim (obecnie na
Białorusi). Siedzibą gminy było miasteczko Postawy (974 mieszk. w 1921 roku ), które od 1926 roku było również – nie posiadając praw
miejskich – siedzibą powiatu postawskiego.
Początkowo gmina należała do powiatu dziśnieńskiego. 7 listopada 1920 r. została przyłączona do nowo utworzonego powiatu
duniłowickiego pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych. 19 lutego 1921 r. wraz z całym powiatem weszła w skład nowo
utworzonego województwa nowogródzkiego. 13 kwietnia 1922 roku gmina wraz z całym powiatem duniłowickim została przyłączona do
objętej władzą polską Ziemi Wileńskiej , przekształconej 20 stycznia 1926 roku w województwo wileńskie. 1 stycznia 1926 roku nazwę
powiatu duniłowickiego zmieniono na powiat postawski.

