
L2   Ludwik Salmonowicz  
ur.  25.12.1904 r.  w  Dębniakach    zm.  5.10.1977 r.  w  Kępnie [cm. komunalny, kw. 2, grob. rodz.]  

syn   Ludwika (L1)  

żona   Agnieszka Serwińska c. Stanisława, ślub 25.08.1934 Wilno  

dzieci:  Maria (L3),  Teresa (L4)  

-  

- Wykaz właścicieli ziemskich w gminie Przebrodzie w:  Księga Adresowa Polski 1929   
     L.p.  Imię i nazwisko    Miejscowość    Powierzchnia w ha 
       ….. 
      7. Julj. Michniewicz – Masiulewszczyzna  110     [1784 zaśc. Masiulewszczyzna – Rudominów; 1744 – Masiule]  

      8. Marja Niewęgłowska – Korzeniki Nowe  153 
      ….. 

    12. Ludwik Salmonowicz – Dębniaki  80, Salki  74  
     

-   [z oświadczenia. wynika, że Ludwik miał tzw. małą maturę]  



-  Сальмонович Людвик Людвикович.  Родился в 1904 г.,  д. Дубники  Браславского р-на  Витебской  

   обл.;  поляк; образование среднее; крестьянин, единоличное хоз-во. Проживал: Витебская обл., Браслав- 

   ский р-н, д. Масюковщина. Арестован 18 августа 1940. Приговорен: ОСО 9 января 1941 г., обв.: 72, 74  

   УК БССР - А/с агитация.  Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Ухтоижемлаг, освоб. 12.1941. Реабилитирован  

   24 ноября 1989 г. Прокуратура Витебской обл.            (Источник: Белорусский "Мемориал")          

                              [Ухтоижемлаг (рабочий поселок Ухта Коми АССР)]  

   Ludwik Salmonowicz s. Ludwika, ur. w 1904 r. we wsi Dubniki*), powiat brasławski, woj. witebskie; naro- 

   dowości polskiej; wykształcenie średnie; włościanin – właściciel gospodarstwa. Mieszkał we wsi Masiukow- 

   szczyna.**) Aresztowany 18 sierpnia 1940 r. Sądzony przez Sąd Okręgowy  9 stycznia 1941 r., oskarżony z  

   art. 72 i 74 Kodeksu Karnego Białoruskiej SRR – agitacja antysocjalistyczna. Skazany na 8 lat łagru w Uchta  

   (Komi ASRR).    Zwolniony w grudniu 1941 r. Rehabilitowany 24.11.1989 r. przez prokuraturę w Witebsku.       
                                                                                                                                    (Źródło: Białoruski „Memoriał”)      
        *) ros. Дубники (Dubniki) = Dębniaki  (folwark, gm. Przebrodzie; k. folw. Salki)  

      **) w. być: Masiulewszczyzna (folwark, gm. Przebrodzie; k. folw. Salki)  

Zwolniony z łagru w Uchcie – po podpisaniu układu Sikorski-Majski.  Dostał się do tworzonej w Sowietach 

armii polskiej gen. Andersa w marcu 1942 r. Służył w 5 Wileńskim  Pułku Artylerii Lekkiej (5pal)  
 

5 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej (5 pal) wchodził w skład 5 Kresowej Dywizji Piechoty (5 KDP), która została 

sformowana w marcu 1943. Na przełomie sierpnia i września 1943 nastąpiło przegrupowanie dywizji z Kirkuku do Palestyny. 

Dywizję rozmieszczono 20 km na południe od Gazy, w rejonie Mughazi-Nuseirat. Dywizja zaczęła otrzymywać nowy sprzęt i 

uzbrojenie. W połowie stycznia 1944 dywizja została przesunięta do Egiptu (obóz  w Qassasin). Tu dywizja otrzymała sprzęt 

i wyposażenie ściśle według etatów wojennych..Na początku 1944 przygotowano dywizję do transportu na Półwysep 

Apeniński, po czym  zaokrętowano w Port Said. Na ziemi włoskiej wylądowała 21 lutego w Taranto.Tam weszła w skład 2 

Korpusu Polskiego. Walczyła pod Sangro i Volturno. Poprzez Linię Gustawa (bitwa pod Monte Cassino) przeszła do walk nad 

Adriatykiem. Potem walczyła w rejonie Loreto, w Apeninach Emiliańskich oraz toczyła ciężkie walki nad Senio i pod 

Bolonią zakończone jej zdobyciem 21 IV 1945. Po zakończeniu działań wojennych pozostawała w składzie wojsk 

okupacyjnych we Włoszech. W czerwcu 1946 została przewieziona do Anglii, a od 7 września rozpoczęto zapisy do Polskiego 

Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Żołnierze – członkowie Korpusu mogli: w dowolnym terminie wrócić do Polski, 

w dowolnym terminie emigrować do innych krajów, zaciągnąć się do armii brytyjskiej lub podjąć pracę zawodową w Wielkiej 

Brytanii. 
 

Z 2 Korpusem  Polskim odbył  m.in. całą  kampanię włoską, w  tym  brał  udział  w  bitwie  pod Monte Cassino 

(w czasie której został ranny i doznał częściowej utraty słuchu)  
 

   



 

 

Oświadczenie pana  Romana Żaby, zam. w Szczecinku, ul. Jeziorna 10 

Po Kampanii Włoskiej służył jeszcze na Bliskim Wschodzie, skąd  (przez Włochy)  w 1946 r.  przybył do Wielkiej 

Brytanii,  gdzie  został  członkiem  Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, w którym służył do 23.02.1948 r. 

Po wyrażeniu chęci powrotu do Polski (nawiązał kontakt z rodziną) – trafił do Pennylands Camp w  Cummnock 

(Szkocja).  
Pennylands Camp, Cummnock, Ayrshire, Szkocja  – w l. 1944-45 obóz dla jeńców niemieckich i włoskich. Po zakończeniu 

wojny użyty jako obóz repatriacyjny dla żołnierzy polskich, którzy wyrazili chęć powrotu do Polski.  
 

   

 



Do Polski wrócił w lutym 1948  r. i zamieszkał we wsi Lubczyna – w ówczesnym powiecie kępińskim – gdzie 

mieszkała („repatriowana” w XII 1945 r. z Dębniaków)  jego żona Agnieszka z córkami.  
 

       
 

 

Agnieszka Salmonowiczowa była w Lubczynie kierowniczką szkoły podstawowej, w której uczyły się jej córki.  

Ludwik podjął pracę księgowego w PGR Lubczyna.   

 

 

Ludwik Salmonowicz z żoną i córkami (Lubczyna 1949 r.) 



W początku  lat 50-tych,  na podstawie wydanego przez Sowietów  zaświadczenia  [tzw. справка],  Agnieszka 

wystąpiła o odszkodowanie za pozostawiony w ZSRR majątek, w wyniku czego otrzymała mały domek w Kępnie,    
 

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Seria: Rolnictwo i Leśnictwo. 53/1071/O/1422  Orzeczenia WKZ [Wojewódzkiej Komisji 

Ziemskiej] w Poznaniu w sprawie przydziału gospodarstw.  Salmonowicz,  w pow. Kępno,  str. 155                                                                                                       
   Kępno, m. pow. w płd. części woj. wielkopolskiego (ok. 80 km na płd od Kalisza; ok. 100 km na wsch. od Wrocławia)   

dokąd rodzina przeprowadziła się w 1953 r.  
 

-    Kępno, ok. 1955 r.  

  Stoją od lewej: Maria (L3, córka Ludwika), Wanda (siostra Ludwika), Ludwik (L2), NN;  

  Siedzą od lewej: Agnieszka (żona Ludwika), Teresa (siostra Ludwika)     

Ludwik podjął pracę jako księgowy w okolicznych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.  

Ostatnim był PGR Mianocice, z którego odszedł na emeryturę w 1970 r.  

                                                                              

                    Ludwik Salmonowicz (zdjęcie ok. 1975  r.)                     Agnieszka Salmonowiczowa (zdjęcie ok. 1975 r.) 

 

Grób Ludwika Salmonowicza na cmentarzu w Kępnie 



Agnieszka Serwińska-Salmonowicz c. Stanisława; ur. 26.04.1907 r. w: Sulistrowa – mała wieś (ok. 1,5 km na 

zach. od Kobylany) w pow. Krosno; nauczycielka; w 1931 r. zaangażowana przez Arcybiskupa Wileńskiego [na podstawie 

listu polecającego proboszcza z Ikażni – czyżby pracowała tam wcześniej?] do nauczania religii w szkole w Smulkach  
 

  
 

Tam poznaje właściciela sąsiedniego folwarku Salki, Ludwika Salmonowicza, z którym po trzech latach znajomości bierze 

ślub (będąc w zaawansowanej ciąży). Od 25.10.1934 r. przebywa na urlopie macierzyńskim (córka Maria ur. 26.10.1934).  
 

    
 

W r. szk. 1941/42 uczy w szkole w Masiulewszczyżnie  

  



W grudniu 1945 r. zostaje „repatriowana” do Polski, na tzw. Ziemie Odzyskane.  

W latach 1946–1953 kierownik szkoły podstawowej w Lubczynie; w latach 1954–1967 pracowała w Inspektoracie Oświaty 

w Kępnie jako inspektor ds. przedszkoli; 20.08.1954 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (M.P. nr 110, poz. 1509, lp. 55). 

Zmarła 9.03.1989 r. w Kępnie.   

[Szkoła podstawowa 4-klasowa w Lubczynie rozp. działalność po II wojnie w kwietniu 1945 r. w budynku przedwojennej 

szkoły niemieckiej. W l. 1939-1945 w szkole prowadzona była – przez nauczycielkę-Niemkę – nauka dla kilkunastu dzieci 

folksdojczów z Lubczyny.]   

Ze wspomnień Tadeusza Grzeszczyka (w l. 1937-1948 mieszkańca Lubczyny):  

    „(…) Przypominam sobie, iż w roku 1946 Kierownikiem szkoły w Lubczynie została Pani Agnieszka Salmonowicz. Dość 

często Pani Kierownik przychodziła do moich Rodziców po różne warzywa i owoce. Pamiętam też, iż często rozmawiała z moją 

Mamą, której mówiła, iż pracując w szkole w Lubczynie nie ma żadnej umowy o pracę, a także nie otrzymuje należnego wyna-

grodzenia. Pani Salmonowicz wyrażała dużą wdzięczność mieszkańcom Lubczyny, którzy dostarczali jej ziemniaki,  jajka, sło-

ninę itp. artykuły spożywcze, które umożliwiały wyżywienie rodziny. (…)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


