
A252   Stanisław Salmonowicz 
ur.  20.04.1889 r. w Ornianach (maj. hr. Tyszkiewiczów),  zm. X.1943 r. w  Buzułuku  

syn   Stanisława Józefa (A25)  

żona   Karolina Gościewicz z Goszczun (pow. Kiejdany, Lauda); ślub w 1917 r.  

dzieci:  Anna Danuta (A252a), Maria [Lalka] (A252a)   

- metryka urodzenia [KM par. Janiszki]   

   

                                                                                      

- ukończył Gimnazjum Realne w Wilnie, matura w 1908 r.   

- studia na Politechnice w Moskwie - geodezja; studiów nie ukończył – relegowany  w 1913 r. za udział  

  w organizacjach socjalistycznych, m.in. PPS  

- w latach 1917 - 1918 członek POW   

- w 1917 roku ożenił się z Karoliną Gościewiczówną z Goszczun   

                            
       Karolina z Gościewiczów                                            Stanisław Salmonowicz (zdjęcia z ok. 1922 r.)    

- w 1920 r. wyjeżdża do Kowna, gdzie jest jednym z założycieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Po- 

  chodnia", drukarni polskiej "Prima" (gdzie jest kierownikiem); jest też redaktorem odpowiedzialnym polskiej  

  gazety "Dzień Kowieński"   [red. odpowiedzialny odpowiadał karnie w razie przegranego procesu przez re- 

  dakcję gazety]; członek Centralnego Polskiego Komitetu Wyborczego na Litwie   

     Stanisław Salmonowicz, redaktor    Kowno, z rodziną    



- w latach 1929 - 1935 mieszka i gospodaruje w Goszczunach (majątku żony)     

- właściciel majątku Wędzgol (pow. Kiejdany) wg „Spis części majątków na Litwie Kowieńskiej w l. 1919- 

  1939” Jerzego Żenkiewicza  
  [informacja niezgodna z prawdą – majątek Wędzgol należał do Gościewiczów, a Stanisław jako mąż Karoliny Goście- 

   wiczówny jedynie w nim gospodarował; być może w jakichś oficjalnych spisach litewskich figurował  jako właściciel]   

- w 1931 r. umiera żona Karolina   

- w 1935 r., po sprzedaży majątku, przenosi się z córkami do Wilna, gdzie pracuje jako urzędnik i mierniczy  

- wg relacji Marii [Lalki]: w 1936(7) „zalecał się” do Joanny Bąkowskiej (wdowy po zmarłym w IV 1935 r.  

  ppłk. inż. Witoldzie Jaxa-Bąkowskim) i chciał, by zamieszkała z nim i jego córkami. Córki kategorycznie  

  nie zgodziły się na to i do mariażu tego nie doszło  

- aresztowany przez bolszewików w sierpniu 1940 r., więziony i torturowany na Łukiszkach, wywieziony do  

  łagru w 1941 r. (z ostatnią grupą więźniów; część transportu odbili wkraczający do Wilna Niemcy)   

- wypuszczony z łagru (po traktacie Sikorski-Majski) dotarł do Buzułuku, gdzie tworzyła się armia gen. Wła- 

  dysława Andersa    

- zmarł na tyfus w październiku 1943 r. w Buzułuku, tam pochowany (po grobie nie ma śladu – na miejscu cmen- 

  tarza zbudowano osiedle mieszkaniowe)   

 

 
Goszczuny, wś i dobra, pow. kowieński, gm. Surwiliszki. Własność Gościewiczów [Sul]  

 

 

 

-       
       Grób Karoliny z Gościewiczów Salmonowiczowej, żony Stanisława, cmentarz Rossa w Wilnie (na tablicy – błąd) 

[Według kartoteki Wacława Wejtki metalowa trumna ze zwłokami Karoliny Salmonowicz znajdowała się w podziemiach   

 kaplicy cmentarnej, "pod tylną ścianą".  

 Znajdował się na niej napis: S. + P. / z Gościewiczów / Karolina / SALMONOWICZOWA / żyła lat 37 / Zm. d. 26  

 Kwietnia 1931 r.]      (Wacław Wejtko (1873 – 1939), wileński archiwista i kolekcjoner starożytności)    

 
 


