
Jak to ze szkołą w Łukawcu było… 

Rys historyczny łukawieckiego  

szkolnictwa.  



 Początki szkolnictwa w Łukawcu sięgają II połowy XIX. W zapiskach Gustawy 

Wnorowskiej w kronice szkolnej czytamy, że zanim jeszcze szkoła powstała, niektórzy 

rodzice posyłali swoje dzieci do domu kościelnego Franciszka Kawalerskiego, zwane-

go Hrymarczykiem. Ten za drobną opłatą uczył podstaw czytania i pisania. 

Powstanie szkoły w Łukawcu jest związane ze zmianami politycznymi w mo-

narchii Habsburgów po roku 1861, z przekształceniem państwa w monarchię duali-

styczną – Austro-Węgry oraz z przyznaniem szeregu wolności innym narodom wcho-

dzącym w skład tego państwa. W 1869 r. język polski został uznany w Galicji językiem 

urzędowym, a szkolnictwo spolonizowano. Nadzór na rozwojem szkolnictwa sprawo-

wała C.K. Rada Szkolna Krajowa oraz podległe jej rady szkolne okręgowe. Łukawiec 

podlegał C.K. Radzie Szkolnej Okręgowej w Cieszanowie. Na terenie ówczesnego po-

wiatu cieszanowskiego jeszcze w roku 1865 funkcjonowało zaledwie cztery szkoły try-

wialne, czyli ludowe pod nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego i były 

to szkoła czteroklasowa w Lubaczowie, trzyklasowa szkoła w Cieszanowie, dwuklaso-

we szkoły w Narolu i Oleszycach. Rozwój szkół jednak postępował. W okresie organi-

zacji szkoły jednoklasowej w Łukawcu, która powstała w 1875 roku, na terenie powia-

tu istniały już  wspomniane szkoły oraz 12 szkół jednoklasowych i 11 szkół filialnych 

Do  szkół ludowych należała także szkoła w Łukawcu. Miejscowość ta wówczas we-

dług spisu ludności z 1870 r. liczyła 1227 mieszkańców.   

Od początku swego istnienia szkoła w Łukawcu była szkołą jednoklasową i bo-

rykała się z ogromnymi problemami, a najważniejszym z nich był brak własnego bu-

dynku. Stąd mieściła się ona w pomieszczeniach wynajętych od miejscowych chłopów. 

Pierwszym nauczycielem szkoły w Łukawcu został Franciszek Piotrowski, który kiero-

wał nią w latach 1875-1876. Doświadczenia z pobytu na tych ubogich ziemiach nie by-

ły jednak zbyt obiecujące, ponieważ po opuszczeniu szkoły przez F. Piotrowskiego 

przez rok stanowisko nauczyciela nie było obsadzone.  

 W 1878 r. kierownictwo szkołą w Łukawcu objął Józef Matyaszek, ale i on po 

roku ją opuścił. Dopiero trzeci kierownik miejscowej szkoły – Wojciech Moroń praco-

wał dłużej, ponieważ kierował szkołą do I wojny światowej. W latach 1879-1906 kie-

rował szkołą samodzielnie i nie miał żadnego pomocnika. Wynikało to zresztą z rozpo-

rządzeń władz szkolnych galicyjskich, w myśl których liczba klas była dostosowana do 

ilości dzieci zobowiązanych do nauki oraz do ilości posad nauczycielskich.  



Stąd określało się  szkołę jako szkołę ludową pospolitą mieszaną albo jako 

szkołę ludową pospolitą męską lub żeńską, a stosownie do liczby klas, jako szkołę lu-

dową jedno-, dwu-, trzy- i t. d. klasową. 

Do okręgu szkolnego w Łukawcu należały także Tarnawskie traktowane w tym 

okresie jako przysiółek. Mieszkańcy Tarnawskich przez wiele lat zabiegali o swoją 

szkołę. W 1906 r. na posadzie tymczasowej nauczycielki w Tarnawskich odnajdujemy 

Zenobię Romaszko. W latach 60.tych działała tam szkoła filialna.  

         W 1907 roku charakter szkoły w Łukawcu zmienia się nieco, ponieważ zaczęła 

ona funkcjonować faktycznie jako dwuklasowa. W szkole, wprawdzie na krótko, za-

zwyczaj na jeden rok, pojawiają się nowi nauczyciele. W 1907 r. była to Albina Gro-

towska, w 1908 r. Piotr Margraf, w 1909 r. Maria Oliwa (Oliwianka), w 1910 r. Marian 

Bieniowski, w 1911 r. Maria Kotula (Kotulowa), w latach 1912-1913 Józefa Korasz 

(Koraszówna). W tym okresie szkołę w Łukawcu określano jako szkołę jednoklasową 

z klasą nadetatową (rządzącą się planem szkół dwuklasowych).  

           W. Czarnecki w swoich wiadomościach zebranych w przewodniku po ziemi lu-

baczowskiej podaje, że pierwszy budynek szkolny stał na tym samym placu co obecny, 

tylko bliżej drogi. Był on zwykłą chatą krytą strzechą. Mieściła się w nim jedna izba 

szkolna oraz pokoik i kuchnia dla nauczyciela. W tej szkole uczono się do lat dwudzie-

stych, kiedy to spłonęła. Według G. Wnorowskiej  nastąpiło to w wielkim pożarze Łu-

kawca 4 października 1920 r. Przez jakiś czas nauka odbywała się w trzech izbach wy-

najmowanych u gospodarzy: Trojnara, Kociołka, Fudalego  oraz w sali Domu Ludowe-

go. 

 W tych warunkach uczono się do 1936 roku, 

kiedy to ukończono wznoszenie nowego budynku 

szkolnego.  Stało się to możliwe dzięki uchwale 

Rady Gminnej o wycięciu i sprzedaży na ten cel 

lasu gromadzkiego. Udało się to dzięki inicjatywie 

pracującego tu  Bolesława Müllera, który został 

przeniesiony do Łukawca w 1930 r. i pełnił funk-

cję kierownika  3- klasowej szkoły.  

 Bolesław Müller 



Murowany, piętrowy budynek stanął na dawnym placu szkolnym, nieco dalej od drogi 

niż poprzedni. Już we wrześniu tego roku rozpoczęto w nim naukę. Nowy budynek  

składał się z 4 sal, kancelarii oraz z mieszkania dla kierownika. Szkołę dookoła otaczał 

żywopłot z morwy, a na działce za budynkiem założono staw rybny i sad. Hodowano 

też  jedwabniki i rasowe, angorskie króliki. Przed szkołą był natomiast ogród kwiato-

wy, a w nim wiele odmian róż. Grono szkoły prowadziło też pracę kulturalno-

oświatową, istniał bowiem chór, zespół pieśni i tańca oraz kółko teatralne. Kierownik 

Műller organizował ze starszą młodzieżą zajęcia przysposobienia rolniczego. W ostat-

nim przedwojennym roku pracowało tu pięciu nauczycieli a uczęszczało 135 dzieci 

polskich, 124 ukraińskich, 2 żydowskich. 

 

B. Müller był nie tylko nauczycielem, ale i społecznikiem, który dla miejscowej spo-

łeczności miał wielkie zasługi. Jako oficer rezerwy pułku podhalańskiego w sierpniu 

1939 roku opuścił wieś, rodzinę i szkołę, by nigdy już nie powrócić – trafił do obozu 

jenieckiego w Starobielsku i podzielił los polskich oficerów zamordowanych na 

Wschodzie.  

Otwarcie nowej szkoły w 1936 roku. (B. Müller drugi z prawej strony w ostatnim rzędzie. Chłopiec 

z przodu to jego syn Tadeusz, za nim żona Zofia z córką ) 



 Rozpoczęła się wojna. Do Łukawca wkro-

czyli najpierw Niemcy, potem Rosjanie. Zmie-

niano organizację i oddziały szkolne. Kierowni-

kiem szkoły została Zofia Müller, która rozpo-

częła pracę w Łukawcu w 1931 r. Funkcję tę 

pełniła aż do 13 kwietnia 1940 roku, kiedy to 

wraz z dziećmi została wywieziona do Kazach-

stanu. Do czerwca 1941 roku nauczanie opierało 

się na podstawie programów sowieckich. Po wy-

buchu wojny niemiecko-sowieckiej, tj. w lipcu 

1941 roku był tu szpital, a w ogrodzie pojawiły 

się groby żołnierzy niemieckich. Nowa sytuacja 

znalazła też odbicie w podziale dzieci według 

narodowości: dzieci narodowości ukraińskiej 

uczyły się na górze, a polskiej na dole. Teraz 

programy nauczania narzucały niemieckie władze szkolne. W szkole mieszkańcy wsi  

chronili się nieraz przed oddziałami UPA. W tym krytycznym czasie wielką rolę w Łu-

kawcu odegrał ks. Waląg. Od wiosny 1944 do września 1945 roku szkoła była nieczyn-

na. Ocalała, ale została obrabowana i zdewastowana. Zaginęła również dokumentacja 

i kronika szkolna.  

 Po zakończeniu działań wojennych trzeba było wszystko zacząć od nowa. Przy 

pomocy sołtysa przygotowane zostały trzy sale. Jedną i dwa pokoje mieszkania zajmo-

wał posterunek MO, który usunięto  dopiero w sierpniu 1946 r. Pierwszy po wojnie, już 

w Polsce Ludowej, początek roku szkolnego odbył się 10 września 1945 r. Funkcję kie-

rownika   znów objęła Z. Müller, która wróciła z zesłania. Pierwszy powojenny zespół 

nauczycielski tworzyły Zofia Müller, Gustawa Wnorowska oraz Bronisława Trznadel. 

Naukę rozpoczęło 197 uczniów (byli to ci, którzy rozpoczynali obowiązek szkolny i ci, 

którym naukę przerwano na wiosnę 1944 r.) Nauka odbywała się w trudnych warun-

kach lokalowych, bez pomocy naukowych, podręczników i zeszytów. Trochę szkol-

nych artykułów papierniczych zdobył dla uczniów ks. Waląg. Problemem było też nie-

spełnianie obowiązku szkolnego przez sporą grupę uczniów ( w 1946 roku na 212 dzie-

ci na zajęcia w ogóle nie uczęszczało aż 52).  

Bolesław i Zofia Müllerowie w ogrodzie  

za szkołą 



 Trudno początkowo mówić o normalnych warunkach pracy, co roku ulegają one 

jednak poprawie wraz z odradzającym się życiem. Grono nauczycielskie jest skromne, 

a liczba klas i ich organizacja różne. W początkowych latach powojennych uczy prze-

ważnie troje nauczycieli. Dzięki ich wysiłkom  powstają pierwsze organizacje jak PCK 

i  drużyna harcerska, której opiekunem był początkowo Edward Kłos a od 1948 Włady-

sław Jacek. Najpierw  duchowym opiekunem był ks. J. Waląg, a po jego aresztowaniu 

przez UB w 1946 r. ks. J. Wanatowicz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działa Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”, prowadzi się dożywianie, powstaje Koło 

Rodzicielskie. W szkole odbywała się też  nauka wieczorowa na kursach dla dorosłych. 

Organizowano kurs dla analfabetów, Kurs Przysposobienia Rolniczego, a później Uni-

wersytet Powszechny i Szkołę Zdrowia. Wciąż jednak trzeba było walczyć o frekwen-

cję uczniów na lekcjach. 25 czerwca odbyła się pierwsza wizytacja szkoły przeprowa-

dzona przez insp. Szkolnego Edmunda Argasińskiego, który pozytywnie ocenia jej pra-

cę.  

        Od 1949/50 r. szkoła, początkowo 4-klasowa,  staje się 7-klasowa, o 4, 5 a nawet 

6 nauczycielach. Nie była szkołą zbiorczą, ale uczęszczali tu do klas VI i VII ucznio-

wie z Majdanu Lipowieckiego i Szczutkowa, do czasu utworzenia tych klas w swoich 

miejscowościach. Liczba uczniów w latach 1951 – 1960 wynosiła od 185 do 250.  

DH im. T. Kościuszki w Łukawcu, 1946-47 / I plan: Władysław Feszczyn, Michał Babij, Łukasz Cepak, Władysław 
Strojny, Władysław Rempoła, ks. Józef  Wanatowicz, Michał Sopel, Władysław Mokrzycki, Franciszek Rempoła, 
Bronisław Bałata, Józef Kaciuba, Bronisław Sopel, Kazimierz Krzyszkowski.  



Świadectwo 1948 r.– Maria Strojna  



 Od roku 1953/4, po przejściu na urlop pani Zofii Müller, obowiązki kierownika 

do roku 1960/61 pełniła długoletnia nauczycielka  Gustawa Wnorowska, a po jej przej-

ściu na emeryturę pracujący tu jako nauczyciel Edward Misztal. Jak pisze w kronice 

szkolnej G. Wnorowska, „(…) w obsadzie stanowisk nauczycielskich były wciąż zmia-

ny, skład osobowy uczących zmieniał się co roku, a nawet w ciągu roku. Przyczyny 

były różne. Ta płynność miała wybitnie ujemny wpływ na wyniki pracy dydaktycznej.” 

Z czasem „praca szkoły stawała się coraz bardziej systematyczna”, poszerzana o pracę 

pozalekcyjną, widoczną w szkole, na wsi i w powiecie. 

         Zaznaczyć trzeba, że warunki pracy w Łukawcu w pierwszych latach po wyzwo-

leniu były pod wieloma względami, szczególnie mieszkaniowymi, trudne. Dlatego 

w 1961 roku powstał dom dla nauczycieli (2 mieszkania rodzinne i 3 kawalerskie 

ze wspólną kuchnią), zmodernizowany w latach 80.tych. 

         W latach 1950-53 uczący wówczas nauczyciele – zgodnie z zaleceniami władz 

oświatowych- musieli przechodzić szkolenie ideologiczne i zdawać z niego egzamin. 

Nastąpiło też usunięcie religii ze szkoły. Według wspomnianej G. Wnorowskiej 

„zmiany, jakie następowały w związku ze świeckością szkoły nie przyczyniły nauczy-

cielstwu żadnych większych kłopotów(…) ani żadnych zajść tego rodzaju jak gdzie 

indziej” dodając, że duża to zasługa pracującego wówczas w Łukawcu ks. Wanatowi-

cza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1960. Grupa uczniów z nauczycielami: Edward Misztal, Gustawa Wnorowska, Olga Gładysz 



Świadectwo szkoły podst. dla pracujących - 1962 



 W latach 60.tych rozpoczęto rozbudowę szkoły na kwotę ok. 200 000 zł, ale pro-

wadzona systemem gospodarczym nastręczała spore trudności. Piętro budował murarz 

z Łukawca Józef Dobrowolski. Później budowę przejęła spółdzielnia budowlana i prace 

przyspieszyły.  Od roku 1966/7  to już szkoła 8-klasowa. 

 

Ok. 1968 r., widok szkoły po rozbudowie 

1966-7, pierwsza kl. 8 



 W 1969 roku nadano jej imię „Bohaterów Września 1939 roku”. Na pamiątkowej 

tablicy (obecnie w Izbie Pamiątek) zamieszczono napis: „Ku wiecznej chwale bohater-

skim obrońcom ziemi ojczystej, synom ziemi lubaczowskiej, kpt. Władysławowi Waż-

nemu, płk. Stanisławowi Dąbkowi, gen. Józefowi Kustroniowi oraz innym imiennym 

i bezimiennym bohaterom września 1939 roku . W XXV rocznicę PRL i XXX rocznicę 

wojny światowej, społeczeństwo i młodzież z Łukawca”.  

Wrzesień 1969- list G. Wnorowskiej na święto szkoły 



Kolejni dyrektorzy szkoły to  Jerzy Soboń (od roku szkolnego 1972/3) i  Antoni Mach 

( od 1979/80).  

W roku szk. 1979/80 powstaje  oddział przedszkolny. 

            Jak czytamy w kronice szkolnej: „Coraz pełniej wprowadzana jest w życie de-

mokratyzacja. Wizytatorzy zaczynają dostrzegać w nauczycielu człowieka. Przy ocenie 

pracy dydaktyczno-wychowawczej zlikwidowano stopnie typu szkolnego.” Zachodzą 

kolejne zmiany. 

25 listopada  1980 zawieszono w szkole krzyże. 

Od roku szk.1981/2 pracuje się już pięciodniowym tygodniem zajęć. 

Od roku 1983/84 w związku ze zmniejszeniem godzin etatowych dla nauczycieli 

zwiększyła się liczba nauczycieli. 

W listopadzie 1988 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej.  

W  kwietniu 1991 roku dokonano wmurowania i  tablicy poświęconej B. Müllerowi, 

kierownikowi szkoły w latach 1930-39, więźniowi Starobielska.  

            Rok szkolny 1994/5 wzbogacił szkołę o długo oczekiwaną salę gimnastyczną, 

pracownię komputerową - jedną z pierwszych w powiecie (część środków pochodziła 

ze sprzedaży drzewa z lasu wiejskiego), jedną salę lekcyjną w dobudowanej części 

szkoły. Wciąż modernizowano placówkę, teraz przyszła kolej na centralne ogrzewanie 

i sanitariaty w budynku (rok szkolny 1996/7). 

  Kolejne lata przyniosły zmiany związane 

z reformą edukacji. W roku szkolnym 

1999/2000 wprowadzono nowy etap edu-

kacyjny: gimnazjum. Umieszczono go 

w „starej”, przedwojennej części budynku, 

która została wyremontowana. Dyrekto-

rem szkoły podstawowej pozostał Antoni 

Mach a  na dyrektora Gimnazjum nr 2 po-

wołano panią Bronisławę Dukacz.  W październiku 2000 roku gimnazjum nadano imię 

Jana Pawła II i sztandar poświęcony przez bp. Mariusz Leszczyńskiego. Gimnazjum 

należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Pamiątkowa tablica poświęcona patronowi gimnazjum wmurowana w październiku 2004 r. 



 

Piuska św. Jana Pawła II - jeden z eksponatów Izby Patrona w gimnazjum 

Październik 2000 r. Dyrektor Gimnazjum pani Bronisława Dukacz prezentuje 
sztandar szkolny.  



 Kilka lat później powołano Zespół Szkół Publicznych, który zaczął funkcjonować od 

1 września 2004 r. W październiku tegoż roku ks. bp Jan Śrutwa poświęcił pamiątkową tablicę 

na gimnazjum, związaną z Patronem tej szkoły, św. Janem Pawłem II. Dzięki pomocy ówcze-

snego sekretarza papieskiego, dzisiejszego abp metropolity lwowskiego Mieczysława Mo-

krzyckiego w Izbie Patrona zgromadzono bardzo wiele cennych pamiątek  związanych z Ojcem 

Św. 

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych pełnili: 

- od momentu jego powstania w 2004 r. do końca listopada 2006 r. – Bronisława Dukacz  

- od 1 grudnia 2006 r. do 31 sierpnia 2012 r. - Bogumiła Skoczyńska 

- od 1 września 2012 r. do chwili obecnej - Dariusz Bogusz. 

                 Przez ostatnie lata szkoła wzbogaciła się o trzy place zabaw, położono wokół budyn-

ku nawierzchnię asfaltową, częściowo ogrodzono plac szkolny, wyremontowano salę gimna-

styczną, przeprowadzono prace termomodernizacyjne. Uczniowie mają do dyspozycji dwie 

pracownie komputerowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Przybyło też pomocy dydaktycz-

nych i dodatkowego sprzętu, jak tablice multimedialne. Niedługo rozpocznie się  budowa wie-

lofunkcyjnego boiska sportowego. 

         Szkoła realizuje wiele programów o różnym charakterze, projektów i działań. Organizuje 

wiele zajęć pozalekcyjnych, działa w niej Szkolne Koło Wolontariatu i drużyna harcerska. Mo-

że się  poszczycić Medalem „Pro Memoria”, tytułem Szkoły Odkrywców Talentów oraz  Woje-

wódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie mogą pochlubić się wieloma 

sukcesami. Swoich uczniów wspiera m.in. dzięki Stypendium im. Bolesława Műllera, którego 

fundatorem jest pan Łukasz Wardyn, jej prawnuk budowniczego i kierownika. Rodzina 

B. Műllera utrzymuje stały kontakt ze szkołą.  

      Od początku swego istnienia, a więc czasów przedwojennych była i jest nie tylko miejscem 

nauki, ale i ośrodkiem kultury i wielu inicjatyw środowiskowych. Jak kiedyś tak i dziś nadrzęd-

nym celem szkoły jest, aby uczniowie jak najlepiej zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności 

i wartości. Wciąż się tu wiele dzieje.          

 Jak czytamy w kronice szkolnej, „(…) tyle lat życia szkolnego to zdawałoby się nuda 

i jednostajność. A jednak, jeśliby napisać powieść, nie wykraczając poza historię tej szkoły, 

okazałoby się, że jest to patetyczna historia wsi, historia Polski, historia wreszcie człowieka we 

wszystkich niemal przejawach jego losów, i osobistych, i społecznych. Rozmaitości nie brakło-

by w tych dziejach.” 

I tak jest nadal.  



Piotrowski Franciszek 

Matyjaszek Józef 

Bil Alojzy 

Moroń Wojciech 

Grotowska Albina 

Oliwa Maria 

Bieniowski Marian 

Kotula Maria 

Korasz Józefa 

Łopuch …. 

Műller Bolesław 

Műller Zofia 

Ks. Waląg Józef 

Krajnik Olimpia 

Brandt Bolesława 

Matyka Bronisława 

Matyka Kazimierz 

Argasińska Maria 

Kruczek…. 

Ogryzło… 

Radzik… 

Sobiecki… 

Wnorowska Gustawa 

Trznadel Bronisława 

Kłos Edward 

Ks. Wanatowicz Roman 

Jacek Władysław 

Wajda Helena 

Dziuban Janina 

Mach Stanisława 

Kasperek Alicja 

Kuźniar Teresa 

Ks. Kutowski Zygmunt 

Grądecki Izydor 

Biś Edward 

Podpinka Adolf 

Nowosiad Florian 

Romankiewicz Krysty-
na 

Wituszyńska Józefa 

Dratwa Eugenia 

Dec Tadeusz 

Misztal Edward 

Świątyński Roman 

Gładysz Olga 

Gergont Jan 

Dukacz Eugenia 

Bogusz Kazimierz 

Bobel Paulina 

Kasperski Wiesław 

Kaćma Anna 

Trembicka Helena 

Kogut Władysława 

Stochla Anna 

Krzeszowiec Michalina 
(Leja) 

Bawłowicz Krystyna 
(Obszańska) 

Ozimek Stanisława 
(Diek) 

Witko Franciszek 

Sochań Elżbieta 

Łuc Irena 

Czajka Bogdan 

Kociołek  Krystyna 

Patynek Helena 

Grochowicz Janina 

Nazarko Józef 

Mach Antoni 

Babij Bronisława 

Kuśmierczak Józef 

Paszkowska Anna 

Dziedzic Jan 

Soboń Jerzy 

Soboń Krystyna 

Gutkowska Wanda 

Konosow Maria 

Nazarkiewicz Maria 

Kociołek Krystyna 

Trembicki Kazimierz 

Kostecka Anna 

Kowal Stanisława 

Dukacz Bronisława 

Drozd Kazimiera 

Jabłońska Emilia 

Kuśmierczak Maria 

Mach Maria 

Klus Felicja 

Brach Elżbieta 

Kowaliszyn Barbara 

Skoczyńska Bogumiła 

Rawski Leon 

Mac Barbara 

Kuchta Lucyna 

Łuczyszyn Agata 
(Wójtowicz) 

Ks. Gudz Władysław 

Sekula Anna 

Kruk Lucyna  

Kruk Józef 

Mokrzycka Barbara 

Dudek Małgorzata 

Chamiec Mariusz 

Pazowski Wiesław 

Kaciuba Jan 

Bartman Andrzej 

Nienajadło Elżbieta 

Jakieła-Chamiec Jadwi-
ga 

Turek Teresa 

Ks. Józef Kornaga 

Ks. Eugeniusz Łabisz 

Ks. Stanisław Szałański 

Iwanicka Krystyna 

Brudniak Robert 

Partyka Barbara                                                                

Mazepa Piotr 

Mach Ewa 

Ks. Cencora Robert 

Presch Grażyna 

Ks. Gałczyński Piotr 

Pazowska Magdalena 

Łeska Maria 

Szpak Nina 

Ks. Posikata Mirosław 

Pęcak Małgorzata 

Dobrowolska Marta 

Ks. Mariusz Łoza 

Ks. Tworko Jerzy 

Golis Robert 

Brzeziak Marta 

Trojnar Danuta 

Jezuit Tomasz 

Jezuit Monika 

Tkaczyk Małgorzata 

Kaciuba Teresa 

Ks. Janusz Sokołowski 

Ks. Jan Łaszyński 

Kaczor Piotr 

Pióro Piotr 

Kuchciak Edyta 

Suszko Bogumiła 

Bałata Anna 

Ks. Leńczuk Tomasz 

Kuchciak Agata 

Mach Bożena 

Wróbel Dorota 

Ks. Antczak Krzysztof 

Woszczak Adam 

Fedyk Urszula 

Kudyba Iwona 

Kuśmierczak Iwona 

Jacyk Magdalena 

Ks. Krupa Krzysztof 

Bogusz Dariusz 

Frant – Kornaga Mag-
dalena 

Tkacz Joanna 

Makiel - Sawińska Elż-
bieta 

Buczko Maria 

Kobiałka Izabela 

Mamczura Magdalena 

Maź Barbara 

Rakoczy Gabriela 

Sopel Wiesława  

Romanko Magdalena  

 

Kierownicy 
i dyrektorzy szkoły 

w latach 1930-2016 

1. Müller Bolesław - 
1930 -  1939 r. 

2. Müller Zofia - 1939-
1940,  1945-1953 

3. Wnorowska Gustawa 
- 1953- 1961 

4. Misztal Edward - 
1961-65, 1966-1972 

5. Kogut Władysława - 
1965-1966 

6. Soboń Jerzy - 1972-
1979 

7. Mach Antoni - 1979- 
2004 

8. Dukacz Bronisława - 

1.09.1999 dyr. Gimna-
zjum nr 2 , od 
1.09.2004 r.- 
01.12.2006 r. Zespołu 
Szkół Publicznych; z-ca 
Bogumiła Skoczyńska 

9. Bogumiła Skoczyń-
ska – 2006- 2012; z-ca 
Jadwiga Jakieła-
Chamiec 

10. Dariusz Bogusz - od 
2012; z-ca Jadwiga 
Jakieła-Chamiec 

 

 

 

 

 

Nauczyciele pracujący w Łukawcu* 

*Lista nazwisk może być niepełna. Nazwiska kobiet mogą występować w formie panieńskiej/Zapis chronologiczny 



Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu, 2016.  
Opracowanie: Jadwiga Jakieła- Chamiec, Marta Dobrowolska. 

 
ZSP w Łukawcu składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wielkie Oczy  

panu Tomaszowi Lorencowi za pomoc w przygotowaniu publikacji.  

Materiały źródłowe:  

1. M. Argasiński, W służbie Ojczyzny. Zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934-1949, Lubaczów 
2000. 

2.  Z. Kubrak, Gustawy Wnorowskiej historia rozwoju szkoły podstawowej w Łukawcu. Materiały do dziejów 
oświaty w powiecie lubaczowskim. Rocznik Lubaczowski 2000. 

3. Kroniki Szkoły Podstawowej i ZSP w Łukawcu. 

4. Kroniki parafii Łukawiec. 

5.  K. D. Majus, Łukawiec. Zarys dziejów wsi. 1465-2015, Przemyśl 2015. 

6. Protokoły Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu. 

7. Regulamin dla szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych Królestwa Galicyi  
i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów 1909. 

8. Szematyzm szkół ludowych zostających pod nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego obrządku 
łacińskiego. 

9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów, rok 1875, 1876, 1877, 
1878. 

10. P. Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994. 

 

Zdjęcia i dokumenty pochodzą z kronik szkolnych i zbiorów prywatnych. 

Zdjęcie okładkowe - obraz autorstwa Anety Przepłaty  

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu w roku szkolnym 2016/2017 


