
Na  podstawie  posiadanych  kronik dowiadujemy się , że szkoła podstawowa  w dzielnicy 

Olchowce powstała  w roku 1864 i istnieje do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej 

utworzono  szkołę  ukraioska pod okupacją niemiecką. 

 Tak było do 1  września 1944r kiedy to znowu powstaje polska szkoła , w której uczyło trzech 

nauczycieli.  W kwietniu 1945r uczyło się w szkole  168 uczniów,  a po przesiedleniu ludności 

ukraioskiej  tylko 65. 

W latach wojennych kierownikami szkoły byli:  pan Stanisław Rąpała, pan Suriwka i pan L. Bielawski . 

Od 1 października 1946r kierownikiem zostaje pan K. Ochęduszko.   

W 1957r szkoła zostaje  zamknięta na 2 miesiące z powodu epidemii grypy azjatyckiej.  

Od 1966 do 1974 r. funkcję kierownika szkoły pełni  p. Jan Rogus . 

W 1974 kierownikiem zostaje  p. Wanda Penar.  

Ze względu na zły stan techniczny i sanitarny budynku w roku 1987 zapada decyzja o przeniesieniu 

szkoły do budynku zastępczego przy ul. Lipioskiego.(stara szkoła podstawowa nr 3) 

I tak zaczynamy nasze wędrówki. Rok szkolny 1988/89 rozpoczynamy  w szkole przy ul. Lipioskiego  

w której uczymy się przez 12 lat. W między czasie zmieniają się dyrektorzy szkoły . 

W roku 1991 na emeryturę odchodzi Pani Wanda Penar,  która funkcję dyrektora, pełniła przez  17 

lat.  

Nowym  dyrektorem zostaje pan Ryszard Koźma,  wtedy też ważą się losy budowy naszej szkoły w 

Olchowcach. 

Konkretne decyzje dotyczące budowy zapadają  w 1994 roku. W 1996 r dyrektorem szkoły zostaje 

pani Anna Kornasiewicz.  W tym też z czasie zostają podjęte starania związane z nadaniem szkole 

Imienia.  

2 czerwca 1998 r szkoła nasza, jeszcze w budowie,   otrzymuje  imię Jana Pawła II.  

Początek roku 1999 to bardzo trudny okres w życiu naszej Szkoły. Znów zakwestionowano sens jej 

istnienia, tym razem związany z nową  reformą oświaty.  

Przeciwko projektowi likwidacji szkoły protestowali nie tylko uczniowie, rodzice i nauczyciele, ale 

także Radni dzielnic Olchowce i Radni Rady Miasta . Podczas sesji Rady miasta wysunięto wiele 

zasadnych argumentów przekonując o potrzebie istnienia Szkoły w dzielnicy Olchowce.  

Kiedy już postanowiono  kontynuowad  budowę  szkoły, powstał problem z siedzibą. Zdecydowano, 

że w roku sz. 1999/2000 uczyd się będziemy  wspólnie z Gimnazjum nr 3, w dotychczasowym 

budynku.   

I znowu przeprowadzka! Tym razem zaczynamy rok szkolny 2000/2001 w budynku szkoły 

podstawowej nr 4.  

Postępy w budowie są wreszcie widoczne.  Po 13 latach budowy jest nadzieja, że kolejny rok szkolny 

rozpoczniemy w nowym budynku. W naszej szkole! 



W dniu 3 października 2001 r, nastąpił tak oczekiwany przez nas wszystkich dzieo.  

Pani dyr. Anna Kornasiewicz na apelu szkolnym poinformowała, że pan Burmistrz Zbigniew Daszyk na 

jej ręce złożył klucze do nowego budynku szkoły w Olchowcach.  

Dnia 15 października 2001 r nastąpiło  uroczyste  przekazanie społeczności uczniowskiej nowej szkoły 

podstawowej nr 6 im Jana Pawła II w Sanoku. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali :  wicekurator p. Alfreda Łoboda i burmistrz p Zbigniew 

Daszyk, p. dyr. Anna Kornasiewicz i ucz. Kl. VI Łukasz Bednarczyk. 

 

 

 

 

 

 

  

 


