L1 Ludwik Salmonowicz
ur. ok. 1875 r. w Dębniakach zm.
syn Jerzego (A911)
żona Bronisława Niewęgłowska
dzieci: Ludwik (L2), Teresa ↓, Zofia ↓, Wanda ↓

w

- właściciel wsi Dębniaki i folwarku Kiermielewszczyzna

mapy P26 S44 + P26 S45

Zdjęcie z ok. 1955 r.:

-

Dzieci Ludwika (L1): Wanda (stoi 2. od lewej), Ludwik (L2) (stoi 3. od lewej), Teresa (siedzi 1. od prawej)

--►Bogumiła Niewęgłowska (ur. 1807, zm. 11.07.1865), c. Justyna (sędziego ziemsk., majątek Szczołno) i Franciszki Wołodźkówny, była żoną Waleriana Salmonowicza (A92) – brata dziada Ludwika (L1).
Wynika, że powiązania Salmonowiczów z Niewęgłowskimi na tamtym terenie było dość częste.
► Niewęgłowski Michał h. Jastrzębiec (starszy syn Franciszka Felicjana wojskiego brasł. i Anny Sołtanówny), rotmistrz
brasław., dziedzic dóbr Szczołno; żona 1. Franciszka Wawrzecka (córka Felicjana Wawrzeckiego, zmarła przed 1790) –
syn Justyn żonaty z Franciszką Wołodźkówną; żona 2. Aloiza Rohozianka – synowie Jan i Kazimierz
► Niewęgłowski Tadeusz Onufry (młodszy syn Franciszka Felicjana i Anny Sołtanówny), chorąży husarski, dziedzic dóbr
Krycewicze; żona Bogumiła Szumska; mieli 3. synów: Jerzego, Jana i Ferdynanda (żona Anna Lewandowska), dziedzica Krycewicz.
Krycewicze, dobra, pow. dzisieński, gm. Drujsk; od 1721 Franciszka Felicjana Niewęgłowskiego i jego żony z Mirskich, od 1741 jego
syna Tadeusza, wnuka Ferdynanda i prawnuka Ignacego, w 1866 należy do córki Ignacego – Michaliny, żony Norberta Fiedorowicza
[Sul]

Teresa Salmonowiczówna
ur. 15.10.1902 r. w Dębniakach zm. 3.06.1981 r. w Choszcznie (cm. komun. kw. O3b 9 4 grób rodz.)
córka Ludwika (L1)
mąż Franciszek Krompiewski, ur. 23.10.1899, zm. 18.04.1966 w Choszcznie (pochowany z żoną)
dzieci: Zdzisław (ur. 18.02.1938, zm. 3.01.2004 w Choszcznie cm. komun. kw. N 4 24 pojed.); + Barbara NN;
dwóch synów
- „Ciocia Terenia z ciocią Zosią i Wandą po powrocie [czyli tzw. repatriacji – wyrzuceniu z rodzinnego majątku w
Dębniakach – przyp. WiS] z Wileńszczyzny zamieszkały w Warszynie pod Szczecinem, gdzie wujek Franek
(mąż Teresy) był dyrektorem PGR, potem zamieszkali w Choszcznie. Ciocia Terenia z wujkiem Frankiem
mieli syna Zdzisława, który ożenił się z Barbarą, nauczycielką Zespołu Szkół Rolniczych w Choszcznie.
Obecnie jest ona na emeryturze i nadal mieszka w Choszcznie. Kuzyn Zdzisław nie żyje. Ich synowie
(dwóch) mieszkają – jeden za granicą, a drugi w Stargardzie Szczecińskim. (…)”
[ze wspomnień 2012 r. Marii Salmonowicz (L3)]

Zofia Salmonowiczówna
ur. 1.03.1907 r. w Dębniakach zm. 28.02.1984 r. w Choszcznie (cm. komun. kw. I 11 10 pojed.)
córka Ludwika (L1)
panna, bezdzietna
- mieszkała w Kępnie, skąd wyprowadziła się w 1958 r.

Wanda Salmonowiczówna
ur.

w Dębniakach zm.

córka Ludwika (L1)
panna, bezdzietna
-

w Choszcznie (tam pochowana; obecnie w jej grobie pochowany
Zdzisław Krompiewski – siostrzeniec; na jego pomniku – tabliczka Wandy)

