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MGR JÓZEF ŁĄGIEWKA (1943–2010)

7 lipca 2010 r. zmarł Józef Łągiewka, zasłużony pedagog, 
podróżnik, członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Józef Edward Łągiewka, syn Bolesława i Stanisławy 
(z domu Pluta), urodził się 5 VI 1943 r. w Adamowie w po-

wiecie radomszczańskim. Szkołę podstawową ukończył w Skrzydlowie, wsi oddalonej 
o kilka kilometrów od Adamowa. Kształcił się w Państwowym Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Pracujących w Częstochowie, a w latach 1963–65 w Studium Nauczycielskim 
na kierunku geografia z językiem rosyjskim. Studia magisterskie w zakresie geografii 
o specjalności hydrologia odbył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie 
Gdańskim. Ukończył je z oceną celującą w 1970 r.

W tym czasie (od 1965 r.) uczył w Szkole Podstawowej w Komornikach w gminie 
Mokrsko. Po siedmiu latach przeniósł się wraz z małżonką do szkoły w Niedzielsku 
pod Wieluniem. Był nie tylko nauczycielem w tamtejszej placówce, ale także w la-
tach 1972–75 wizytatorem przedmiotowo-metodycznym geografii w Wydziale Oświaty 
i Wychowania w Wieluniu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
gminnego szkół na terenie gminy Wieluń. Był to kolejny pracowity okres, co potwier-
dza uzyskanie nagrody Ministra Edukacji NarodowejI stopnia. Równocześnie w roku 
szkolnym 1974/75 uczył w Studium Wychowania Przedszkolnego w Wieluniu. 

Od początku 1977 r., przez kolejne 14 lat, pracował na stanowisku zastępcy dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych przy Zakładzie Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych 
„Techma” ZUGiL w Wieluniu. Był wspaniałym wychowawcą, niezwykle lubianym 
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przez młodzież, potrafiącym swoimi szerokimi zainteresowaniami i wiedzą „zarażać” 
wielu młodych ludzi. Pasja turystyczna, nacechowana serdecznością wobec ucznia, 
owocowała coraz większym zainteresowaniem ze strony wychowanków. Do działal-
ności w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego skutecznie za-
chęcał kolejne roczniki wychowanków. Jako nauczyciel geografii i historii znaczący 
nacisk kładł na nauczanie, niezbyt popularnego jeszcze wówczas, regionalizmu. Sięgał 
wraz ze swymi uczniami po szereg laurów w konkursach turystycznych i w rajdach. 
W uzasadnieniu przyznanej mu w 1987 r. nagrody zapisano: za twórczą i nowatorską 
działalność pedagogiczną.

Józef Łągiewka ukończył kurs języka rosyjskiego na Uniwersytecie Puszkina w Mo-
skwie (1982–83), Podyplomowe Studium Nauk Politycznych na Uniwersytecie Łódz-
kim (1984–85) oraz Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą dla Kierowniczej Ka-
dry Oświatowej (1985–86). Pracę zawodową na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych przy „Techma” ZUGiL zakończył z dniem 31 VIII 1991 r.

Już od II połowy lat 70. XX w. współpracował jako pilot wycieczek z Ogólnokrajową 
Spółdzielnią Turystyczną „Gromada”. W 1980 r. wybrano go do Zarządu wieluńskiego 
koła PTTK, a 4 lata później powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu. Okres pewnej sta-
gnacji w życiu społecznym wpłynął niestety na zawieszenie działalności koła. Dopiero 
w 1997 r. grupa inicjatywna postawiła sobie za cel ożywienie aktywności turystycz-
no-krajoznawczej w Wieluniu. Józef Łągiewka wszedł wówczas w skład Prezydium 
Zarządu. Należał również do członków założycieli Wieluńskiego Towarzystwa Nauko-
wego, które powołano w grudniu 1999 r.

W latach 80. i 90. XX w. swoją wiedzę geograficzną, historyczną i turystyczną przele-
wał na papier i publikował na łamach lokalnych czasopism: „Ziemia Wieluńska” i „Na 
Sieradzkich Szlakach”. Przygotował również tekst do folderu turystycznego poświęco-
nego ziemi wieluńskiej, wydanego w 1992 r. przez Biuro Podróży „Kolumb”. Rozle-
głą przyrodniczą i krajoznawczą wiedzą dzielił się w ostatnich latach z mieszkańcami 
Wielunia w audycjach emitowanych przez Telewizję Kablową Wieluńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Za działalność pedagogiczną i turystyczną Józefa Łągiewkę odznaczono: Medalem 
40-lecia PRL (1984 r.), Odznaką Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego (1987 r.), 
Złotą Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży (1985 r.), Srebrną Odznaką 
„Zasłużony Działacz Turystyki” (1989 r.), Złotą Honorową Odznaką PTTK (1989 r.) 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.). 

Posiadał szereg uprawnień związanych z turystyką, był przewodnikiem, pilotem kra-
jowym i zagranicznym. Dysponował ogromną wiedzą związaną z turystyką – znał pra-
wie każde ciekawsze miejsce w Polsce, chociaż z czasem coraz częściej pilotował wy-
cieczki do naszych sąsiadów. Z grupami wycieczkowymi zwiedzał Pragę, Bratysławę, 
Wiedeń, Berlin. Przez wiele lat współpracował z Biurami Podróży „Kolumb” i „Glob-
tur”. Był przewodnikiem znanym z wielkiej życzliwości i profesjonalizmu. Dane mi 
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było poznać Pana Józefa Łągiewkę i prowadzić inspirujące rozmowy na tematy tury-
styczne. Poczytuję to sobie za wielki honor.

W ostatnim okresie życia toczył bój z poważną chorobą. Walki tej niestety nie wygrał. 
Józefa Łągiewkę pożegnaliśmy 10 lipca 2010 r. na wieluńskim cmentarzu rzymsko-
-katolickim.
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