
L3   Maria Ludwika Salmonowiczówna   
ur.  26.10.1934 r.  w  Dębniakach                  

córka   Ludwika (L2)  

mąż  Michał Dembek (25.09.1923 – 01.2010); ślub 31.12.1966 r. w Kępnie, rozwód 17.11.1976 r.    

dzieci:  bezdzietna   

- przez najbliższych nazywana „Isia”  

                                                              

      Maria Salmonowiczówna w wózku swojej lalki                               Maria Salmonowiczówna,  

                            (Dębniaki, 1936 r.)                                                           Dębniaki, 1938 r.) 

- pierwsze nauki pobierała w szkole białoruskiej; matka [z zawodu nauczycielka] uczyła w domu po polsku  

- klasę 4. i 5. (w latach 1946-1948) kończyła w Szkole Podstawowej w Lubczynie [szkoła 5-klasowa]  

 

Świadectwo Marii, podpisane przez jej Matkę, kierowniczkę szkoły w Lubczynie 

- klasę 6. kończyła w Szkole Podstawowej w Wyszanowie  

- klasę 7. (tym samym całą szkołę podstawową) skończyła w 1950 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie  



- szkoła średnia: w latach 1950-1951 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie, skąd przenosi się do  

  Technikum Handlowego w Kępnie, gdzie w 1953 r. zdaje maturę   

                                                                               

              Maria, maturzystka, Kępno 1953 r.                                           Maria Salmonowiczówna (1958 r.)  

- studia wyższe odbyła w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (na Wydziale Handlowo-Towaroznaw- 

  czym), gdzie 2.07.1959 r. uzyskała dyplom i tytuł magistra towaroznawstwa   

- „ZAŚWIADCZENIE. Ob. mgr Salmonowicz Maria ur. 26.10.1934 r. w Dębniaki pow. Brasław przesłuchała w czasie od  

  dnia 3.07.1959 r. do dnia 31.07.1959 r. wykłady na Podstaw. Kusie Pedagog. Nr 29 dla nauczycieli przedm. zawod. (…)  

  wykonała wszystkie prace obowiązujące na kursie i ukończyła go z wynikiem pomyślnym. Bielsko Biała, 31.07.1959 r.  

  Nr 28/6. Kierownik Kursu (-)  Przedst. Adm. Szkolnej (-)”    

- „ZAŚWIADCZENIE. Ob. mgr Maria Salmonowicz ur. 26.10.1934 w Dębniakach pow. Brasław przesłuchała w czasie od  

  dnia 4.7.1960 r. do dnia 30.7.1960 r. wykłady na kursie „kurso-praktyka nauczycieli towaroznawstwa spożywcz.” (…) 

  wykonała wszystkie prace obowiązujące na kursie i ukończyła go z wynikiem pomyślnym. Gdańsk, 30.7.1960 r. Nr 19.  

  Kierownik Kursu (-)   Przedst. Adm. Szkolnej (-)”   [w czasie tego kursu zetknęła się z Jerzym Salmonowiczem]  

- „ZAŚWIADCZENIE. Ob. Maria Salmonowicz ur. 26.10.1934 r. w Dębniakach przesłuchała w czasie od dnia 2.7.1961 r.  

  do dnia 21.7.1961 r. wykłady na kursie centralnym towaroznawstwa przemysł. Dla nauczycieli szkół ekonom. (…) wyko- 

  nała wszystkie prace obowiązujące na kursie i ukończyła go z wynikiem pomyślnym. Kraków, 21.7.1961 r. Nr 34.   

  Kierownik Kursu (-)  Przedst. Adm. Szkolnej – mgr Grygiel Edward”   

- w dn. 5.03.1962 r. kończy studium pedagogiczne dla nauczycieli szkół zawodowych w Poznaniu „z wyni- 

  kiem ogólnym dobrym”  

- „Zaświadczenie. Ob. Maria Salmonowicz ur. 26.101934 r. w Dębniakach pow. Brasław ukończyła kursopraktykę-2 dla  

  nauczycieli chemii szkół zawodowych i ogólnokształcących w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie zorganizowany w 

  czasie od dnia 3.7.1965 r. do dnia 17.7.1965 r. (…)        Kędzierzyn-Azoty dn.17.7.1963 r.  Podpisy – nieczytelne”   

              

Maria Salmonowiczówna, nauczycielka w Technikum Ekonomiczmym w Kepnie, 1965 r. 



-    Ślub Marii Salmonowiczówny z Michałem Dembekiem (Kępno, 31.12.1966 r.)    

- w latach 1966-1968 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Gnieźnie  

                          Maria Salmonowiczówna, Gniezno, 1966 r.    

- „ZAŚWIADCZENIE. Ob. mgr  Maria Dembek ur. 26.10.1934 r. w Dębniaki ZSRR ukończyła kurs centralny dla nau- 

  czycieli towaroznawstwa w Poznaniu zorganizowany w czasie od dnia 2.7.1968 r. do dnia 16.7.1968 r. (…)   Poznań, 

  dn. 16.7.1968 r.  Nr 7.  Kierownik Kursu (-) Przedstaw. Adm. Szkolnej – mgr St. Wiśniewski”   

- w latach 1968-1975 nauczycielka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kępnie; przez cały okres – wycho- 

  wawca klas  

- 1.05.1972 r. otrzymała mianowanie i tytuł Profesora Szkoły Średniej  [profesor szkoły średniej – najwyższe  

   stanowisko w nomenklaturze stanowisk nauczycielskich, przewidzianych w Karcie praw i obowiązków nauczyciela  

   (Dz. U. Nr 16, poz. 114)]   

- w latach 1975-1979 nauczycielka w Liceum Ekonomicznym w Kępnie,  wychowawca klasy E (profil eko- 

  nomiczny)  

- w lipcu 1979 r. kończy w Krakowie podyplomowe Studium Przedmiotowo-Metodyczne na kierunku eko- 

  nomia i ekonomiki szczegółowe – Świadectwo Nr 1M/m -3-78/79  

- w latach 1978-1984 nauczycielka w Studium Zawodowym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kępnie  

  (cały okres też jako wychowawca klasy)  

- w całym okresie pracy nauczycielskiej wyróżniana licznymi dyplomami i nagrodami (np. Kuratora, Minis-  

  tra Ośw. i Wych., dyrektorów szkół)  

- opiekunka spółdzielni uczniowskiej o nazwie „Fenix”, powstałej w Zespole Szkół Zawodowych w 1982 r.  

  (do czasu przejścia na emeryturę)  



   Maria Salmonowicz-Dembek odznaczona 26.09.1979 r. Złotym Krzyżem Zasługi   

- od września 1984 r. na emeryturze; w okresie 1984-1988 pracowała na 1/2 etatu w Zespole Szkół Zawodo- 

  wych nr 1 w Kępnie   

- brała udział w wielu zjazdach absolwentów szkół, w których była nauczycielką, m.in. w czerwcu 2009 r. w  

  zjeździe absolwentów Technikum Ekonomicznego w Kępnie z lat 1964-69  

-    Maria Salmonowicz-Dembek (2011 r.)  

 

 

 


