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W  roku 2018 czeka Żołynię bardzo ważna rocznica. Otóż 200 lat wcześniej, w roku 1818, ówczesne wła-

dze miejscowości, przy wsparciu proboszcza naszej parafii Bonifacego Pisulskiego i ordynata łańcuc-

kiego hrabiego Alfreda Potockiego, utworzyły pierwszą jednoklasową trywialną szkołę. Tak oto rozpoczęła 

się ciekawa, mająca już prawie 200 lat historia szkolnictwa w naszej miejscowości. 

W cieniu tej wielkiej, historycznej rocznicy jest inna skromniejsza, ale również ważna, o czym należy 

żołyniakom przypomnieć. Otóż 20 września 2015 roku  
 

Liceum Ogólnokształcące w Żołyni skończyło 70 lat. 
  

W związku z tą, wydawać by się mogło „skromną”, ale jakże doniosłą rocznicą, pragniemy przedstawić garść 

informacji bardziej lub mniej znanych o szkole, jej wychowankach i kadrze pedagogicznej. 

 To owa placówka kształci młodzież już od kilku pokoleń, wdraża do dorosłego życia, uczy szacunku wo-

bec wartości i tradycji regionu oraz kraju. Żołyńskie, wiejskie liceum, śmiało konkuruje ze szkołami w oko-

licznych miastach. Pozwala młodzieży na osobisty rozwój, osiągnięcie zamierzonych celów, zaś społeczności 

lokalnej daje satysfakcję z racji funkcjonowania takiej placówki oświatowej na terenie niewielkiej gminy.  

Dyrektor szkoły Stanisław Panek 

L iceum Ogólnokształcące w Żo-

łyni we wrześniu bieżącego ro-

ku obchodzi jubileusz 70 lat istnie-

nia. Trudno dzisiaj podać główną 

genezę  jego powstania ani wykazać 

kto  spośród kilku inicjatorów miał 

większe czy mniejsze zasługi. Wy-

daje się, że rozpoczynająca funkcjo-

nowanie w 1945 roku szkoła ponad-

gimnazjalna w Żołyni była uciele-

śnieniem pewnej idei społecznej, na 

którą składały się  aspiracje lokalne, 

więcej niż wiejskie żołyniaków, po-

czucie własnej odrębności i wielko-

ści naszej „małej ojczyzny”. Pojawi-

ła się chęć odnowy społecznej i  ak-

tywnego działania po udrękach oku-

pacji hitlerowskiej oraz potrzeba 

kształcenia młodzieży na miejscu. 

Sprzyjającym czynnikiem była obec-

ność w Żołyni kilku 

nauczycieli, którzy w 

okresie przedwojen-

nym pracowali w szko-

łach ponadpodstawo-

wych lub pełnili inne 

funkcje w ówczesnym 

systemie oświaty. Byli 

to rodacy żołyńscy tacy 

jak np. państwo Zofia i 

Józef Szpilowie, jak też 

osoby, które zawieru-

cha wojenna sprowa-

dziła do Żołyni, np. 

Stanisław Pająk. Osoby te w okresie 

okupacji prowadziły tajne nauczanie 

i stworzyły zrąb kadry pedagogicz-

nej nowo tworzącej się szkoły. 

 Liceum w ciągu kilkudziesięciu 

lat funkcjonowania przechodziło 

zmiany, podobnie jak cała polska 

oświata. Z pewnością w jego działal-

ności można wyróżnić  trzy okresy: 

 • Lata 1945 – 50 kiedy to pla-

cówka funkcjonowała w trudnych 

stalinowskich czasach jako szkoła 

prywatna Gminnej Rady Narodowej 

i zmagała się z problemami finanso-

wymi, kadrowymi i lokalowymi. 

 • Okres 1950 – 1998, kiedy była 

szkołą państwową, od 1984 r. nadzo-

rowaną bezpośrednio przez Kurato-

rium Oświaty w Rzeszowie. 

 • Lata 1999 do dnia dzisiejszego 

to czas, kiedy organem prowadzą-

cym placówkę jest Gmina Żołynia. 

To okres najbardziej stabilny, czas 

inwestycji, poprawy bazy szkolnej, 

okres dobrych wyników kształcenia, 

stabilizacja kadry pedagogicznej. 

Bardzo dobrze na rozwój liceum 

ogólnokształcącego wpłynęło połą-

czenie ze szkołą gimnazjalną  

i utworzenie Zespołu Szkół im. A. 

Mickiewicza w Żołyni. 

 W ostatnich latach, kiedy egzami-

ny maturalne są zewnętrzne i porów-

nywalne w całej Polsce, liceum 

ogólnokształcące pojawiło się w ran-

kingach wojewódzkich i ogólnopol-

skich, uwzględniających jakość i 

zakres zdawalności egzaminów ma-

turalnych. Od 4 lat nasza szkoła 

znajduje się w pierwszej 50 – tce 

najlepszych liceów w województwie 

podkarpackim. Jest to ważne tym 

bardziej, że tak wysokie wyniki osią-

ga głównie młodzież naszej gminy, 

bo taki jest generalnie nabór szkoły. 

 W ciągu trzech pokoleń społecz-

ność szkolną stanowiło łącznie: 8 

dyrektorów, ponad 170 

nauczycieli, ponad 30 

pracowników administra-

cji i obsługi, 3748 absol-

wentów (po -cząwszy od 

1951 r.) oraz cała rzesza 

ich rodziców. To właśnie 

te osoby tworzą piękną 

historię żołyńskiego li-

ceum, którą należy 

„ocalić od zapomnie-

nia”… 

 Rok 1974: Nowo oddany budynek dydaktyczny Rok 1974: Nowo oddany budynek dydaktyczny   

dla LO od strony południowej. dla LO od strony południowej.   

Tytułem wstępu 
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 Pełni Pan funkcję dyrektora 

szkoły od 20 lat. Co jest dla Pana 

największym powodem do dumy, 

gdy patrzy Pan z tej perspektywy 

na rozwój placówki? 

 20 lat to szmat czasu. W tym 

okresie zaszły w liceum epokowe 

zmiany. Mam na myśli nie to, że 

kiedyś było gorzej a teraz jest lepiej, 

tylko fakt, że kolejne reformy, prze-

obrażenia, informatyzacja, coraz to 

nowe zadania dodają impulsu do 

wielu działań i  ciągłego rozwoju. 

Dumny jestem, że szkoła funkcjonu-

je w takiej formule, ciągle się rozwi-

ja i poprawia swoją bazę. Cieszy się 

też dużym i stabilnym wsparciem ze 

strony organu prowadzącego 

(samorząd Gminy Żołynia) i posiada 

w miarę dobry nabór. Jednak to, co 

najważniejsze, to wyniki kształcenia, 

które umiejscawiają nas w tej 

„lepszej” grupie szkół  ponadgimna-

zjalnych. Przypomnę, że w bieżącym 

roku szkolnym zostaliśmy sklasyfi-

kowani na 474 miejscu na 2250 lice-

ów w Polsce. A przecież to nie jest 

ostanie słowo, jakie powiedzieli nasi 

uczniowie. Z pewnym rozczarowa-

niem powiem, że biblijne powiedze-

nie: „Trudno być prorokiem we wła-

snym kraju” obowiązuje również w 

przypadku naszego liceum. Jesteśmy 

bardzo wysoko oceniani przez czyn-

niki oświatowe, naukowe czy samo-

rządowe, które patrzą na szkołę z 

perspektywy dalszej, a więc zdecy-

dowanie obiektywnie. Nie zawsze 

lokalne środowisko nas docenia, lecz 

nie trzeba się zrażać, ale ciągle prze-

łamywać obiegowe stereotypy. Dużo 

w tym zakresie już zostało zrobione, 

bo placówka ma wiele powodów do 

radości i zadowolenia. 

 Jakie są najważniejsze wyzwa-

nia dla liceum na najbliższe lata? 

Jakie widzi Pan główne zadania i 

perspektywy rozwoju? 

 Żołyńskie liceum ma wszelkie 

możliwości, aby dobrze funkcjono-

wać również w przyszłości. Ma bar-

dzo dobre warunki kształcenia, sta-

bilną, dobrze wykształconą  i do-

świadczoną kadrę  pedagogiczną, 

duże tradycje i bardzo dobre wyniki 

nauczania. Jeżeli placówka będzie na 

bieżąco reagować na zmiany i nowe 

trendy w oświacie, systematycznie 

promować swoje wyniki i osiągnię-

cia, to z pewnością nie utraci zaufa-

nia absolwentów gimnazjum i ich 

rodziców. Dalszy los i pozycja szko-

ły zależeć będą od tego, jak sprawnie 

radzić sobie ona będzie na trudnym 

rynku edukacyjnym. Jestem pewien, 

że podoła wyzwaniom. 

 Przez szkołę przewinęło się set-

ki uczniów. Każdy z nich to osob-

na historia. Kogo zapamiętał Pan 

szczególnie – czyja historia Pana 

urzekła? 

 Pamiętam bardzo wielu. Z wielo-

ma mam stały lub okazjonalny kon-

takt. Byli oni wybitni w różnych 

„kategoriach”: najlepsi uczniowie, 

najlepsi organizatorzy imprez, naj-

lepsi sportowcy, największe rozra-

biaki itd. Dlatego trudno jest wska-

zać jedną osobę. Najważniejsze, że 

ogromna większość znalazła swoje 

miejsce w życiu, a szkoła dołożyła 

do ich mniejszego czy większego 

osobistego sukcesu swoją cegiełkę. 

Jestem pewien, że na retoryczną fra-

zę z wiersza „Rachunek dla dorosłe-

go” ks. Jana Twardowskiego „…Jak 

daleko odszedłeś od jednego kubka z 

prostym uchem… stary koniu…” 

opowiedziałaby lwia część absol-

wentów ciekawą historię życia, peł-

ną osiągnięć osobistych, zawodo-

wych, rodzinnych i społecznych. 

 Jest Pan absolwentem naszej 

szkoły. Jakie są Pana najmilsze 

wspomnienia z czasów nauki  w 

żołyńskim liceum? 

 Pozwolę sobie na osobistą dygre-

sję. To jest dla mnie szkoła rodzinna. 

Moje rodzeństwo, żona i dzieci to jej 

absolwenci. Nigdy nie miałem kom-

pleksów ani problemów w dalszym  

kształceniu na renomowanej uczelni 

w Krakowie z powodu jej ukończe-

nia. Cały 4 - letni czas nauki to dla 

mnie jedno wielkie, radosne wspo-

mnienie. Młody wiek, beztroska, 

sympatyczne grono rówieśników i 

wymagający ale życzliwi nauczycie-

le, których przechowuję we wdzięcz-

nej pamięci, to wszystko napawało 

wielką radością i optymizmem. 

Wnosiliśmy dużo ożywienia i pomy-

słów, nie zawsze w pełni akceptowa-

nych przez kadrę, w mury tej szkoły. 

Oczywiście nawet w najśmielszych 

snach nie marzyłem, że z tą szkołą 

związany będę przez praktycznie 

cały okres życia zawodowego. Z 

okazji tej okrągłej rocznicy pozdra-

wiam wszystkich uczniów, nauczy-

cieli, rodziców, żyjących emeryto-

wanych dyrektorów, (w szczególno-

ści panią dyrektor Łucję Bernat, któ-

ra podjęła decyzję o przyjęciu mnie 

do pracy) emerytowanych nauczy-

cieli i wszystkich absolwentów na-

szego liceum. 

 Dziękuję za rozmowę i życzę 

wielu sukcesów w następnych la-

tach pracy. 

Rozmawiała  M. Kątnik -Kowalska 

Dyrektor Stanisław Panek  

w czasie III Zjazdu Żołyniaków  

w 2008 r. przedstawia historię 

miejscowej oświaty  

3

Oświata siłą Żołyni 
 

wywiad z dyr. Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 

Stanisławem Pankiem 
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Kalendarium wydarzeń  

w okresie 1945 – 2015  

 25.08.1945r.  – Zgoda Kuratora 

Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 

(pismo Nr 8180/II/45) na możliwość 

otwarcia Prywatnego Gimnazjum  i 

Liceum Ogólnokształcącego Gmin-

nej Rady Narodowej w Żołyni. 

 20.09.1945r. – Rozpoczęcie na-

uki w nowo powstałej szkole ponad-

podstawowej w południowym skrzy-

dle Szkoły Podstawowej w Żołyni. 

Dyrektorem zostaje Stanisław Pająk, 

były wizytator szkół średnich 

Lwowskiego Kuratorium Okręgu 

Szkolnego. Przejęcie odpowiedzial-

ności za szkołę (wójt Andrzej Mach) 

przez Gminną Radę Narodową w 

Żołyni i Komitet Rodzicielski. 

 01.09.1947r. – Dyrektorem szko-

ły zostaje Hilary Dulemba. Trwają 

zabiegi o utrzymanie i upaństwowie-

nie placówki. Trudności finansowe 

szkoły. Rozpoczęcie funkcjonowania 

Bursy – Internatu w Żołyni. 

 1948r. – Otwarcie Bursy Szkol-

nej – Internatu dla dziewcząt i chłop-

ców w budynkach przy ulicy Biało-

brzeskiej. 

 14.04.1950r. – Upaństwowienie 

szkoły i nadanie jej nazwy Państwo-

wa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 

Licealnego w Żołyni na mocy Zarzą-

dzenia Ministra Oświaty (Nr II Śr – 

1658/50). Zarządzenie podpisał pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie 

Oświaty – prof.  Henryk Jabłoński – 

późniejszy Przewodniczący Rady 

Państwa w okresie PRL. Wraz ze 

szkołą zostaje upaństwowiona Bursa 

w Żołyni. 

 01.09.1950r. – Dyrektorem Li-

ceum Ogólnokształcącego w Żołyni 

zostaje Helena Drzewicka. 

 05.1951r. – Pierwsza matura w 

Liceum Ogólnokształcącym (28 ab-

solwentów). 

 01.09.1952r. – Dyrektorem Li-

ceum Ogólnokształcącego w Żołyni 

zostaje Roman Majer. Za jego ka-

dencji następuje dalszy rozwój żo-

łyńskiej szkoły ponadpodstawowej. 

 31.07.1954r. – Połączenie Szkoły 

Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącego, utworzenie Szkoły 

Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącego w Żołyni na mocy Za-

rządzenia Ministra Oświaty (Nr SO1 

– 4746/54). 

 01.09.1961r. – Dyrektorem Szko-

ły Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącego w Żołyni zostaje Stani-

sław Kumik. Za jego kadencji rozpo-

częły się, mocno wspierane przez 

społeczność lokalną, zabiegi o budo-

wę nowych obiektów dla szkoły. 

 01.09.1966r. – Rozdzielenie 

szkoły podstawowej i ponadpodsta-

wowej. Powstaje Liceum Ogólno-

kształcące w Żołyni jako samodziel-

na placówka oświatowa. 

 12.05.1973r. – Wmurowanie aktu 

erekcyjnego pod budowę nowego 

budynku Liceum Ogólnokształcące-

go w Żołyni. Udział wzięli m. in. 

Józef Kolbusz – Kurator Okręgu 

Szkolnego w Rzeszowie, Stanisław 

Boroń – Przewodniczący Powiato-

wej Rady Narodowej w Łańcucie, 

członkowie społecznego Komitetu 

Budowy Szkoły, społeczność szkol-

na. 

 25.08.1974r. – Uroczyste odda-

nie budynku szkolnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Żołyni wraz z 

pełnowymiarową salą gimnastyczną 

i zapleczem socjalnym. Udział w 

uroczystości wziął Kurator Okręgu 

Szkolnego w Rzeszowie Eugeniusz 

Orlof. 

 01.09.1974r. – Dyrektorem Li-

ceum Ogólnokształcącego w Żołyni 

zostaje Łucja Bernat. Za jej kadencji 

unowocześniono wystrój i wyposa-

żenie szkoły, utworzono wiele pra-

cowni przedmiotowych i wyposażo-

no je w nowoczesny sprzęt i pomoce 

naukowe. 

 01.09.1974r. – Rozpoczęcie na-

uki w nowych obiektach szkolnych. 

Przeniesienie internatu żeńskiego do 

nowego budynku. 

 01.09.1978r. – Otwarcie Liceum 

Zawodowego w zawodzie rolnik pod 

wspólną dyrekcją z Liceum Ogólno-

kształcącym w Żołyni – Decyzja 

Kuratora Oświaty i Wychowania w 

Rzeszowie z dnia 9.02.1978 r., pi-

smo Nr O.VI – 0138/12/78. 

 11.10.1980r. – Odbywa się zjazd 

absolwentów z okazji 35 – lecia Li-

ceum Ogólnokształcącego w Żołyni. 

W uroczystości licznie uczestniczyli 

absolwenci szkoły (610), emeryto-

wani i aktualnie pracujący nauczy-

ciele na czele z dyrektorem, przed-

stawiciele ówczesnych władz lokal-

nych. Władze oświatowe reprezento-

wała Anna Staruch – Wicekurator 

Oświaty i Wychowania w Rzeszo-

wie. 

 1984r. – VII miejsce w finale XI 

Spartakiady Młodzieży w Poznaniu 

dla zespołu siatkarskiego dziewcząt 

prowadzonego przez Janusza Busztę. 

 31.08.1984r. – Likwidacja Li-

ceum Zawodowego w Żołyni na mo-

cy decyzji Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie (pismo Nr 

RŻl.N.5010/2/84 z dnia 8 czerwca 

1984 r.). 

 23.09.1984r. – Brązowy medal w 

finale Mistrzostw Polski SZS w piłce 

siatkowej juniorek dla zespołu pro-

wadzonego przez Janusza Busztę. 

 01.01.1985r. – Kolejna zmiana 

organizacyjna - podporządkowanie 

szkoły bezpośrednio pod Kuratorium 

Oświaty i Wychowania Urzędu Wo-

jewódzkiego w Rzeszowie. 

 30.11.1985r. – Nadanie liceum 

imienia Adama Mickiewicza. Nada-

nie szkole sztandaru na mocy Zarzą-

dzenia Kuratora Oświaty i Wycho-

wania oraz decyzji Kuratora Oświaty 

i Wychowania (pismo Nr OW.IV – 

50111/12/84 z dnia 26 listopada  

1984). W uroczystości szkolnej 

wziął udział Wicekurator Kurato-

rium Oświaty i Wychowania w Rze-

szowie Antoni Stochła. 

 1986r. – VII miejsce w finale 

Mistrzostw Polski Juniorek w Słup-

sku dla zespołu siatkarskiego dziew-

cząt prowadzonego przez Janusza 

Busztę. 

 01. 09.1991r. – Dyrektorem Li-

ceum Ogólnokształcącego im. A. 

Mickiewicza w Żołyni zostaje Kazi-

mierz Grzesik. Początek nasilania się 

problemów finansowych w placówce 

(dość powszechne zjawisko w tym 
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okresie we wszystkich szkołach 

średnich prowadzonych przez Kura-

torium Oświaty i Wychowania w 

Rzeszowie). 

 1992r. – Utworzenie pierwszej 

pracowni komputerowej (10 kompu-

terów IMB) pod opieką Stanisława 

Panka i Janusza Lei. 

 16-17.09.1995r. – Uroczyste ob-

chody 50 – lecia Liceum Ogólno-

kształcącego im. A. Mickiewicza. 

Komitetem organizacyjnym kieruje 

Anna Burghardt. W zjeździe bierze 

udział kilkuset absolwentów, byli 

emerytowani nauczyciele i dyrekto-

rzy szkoły. Władze oświatowe repre-

zentują: Stefan Pastuszka – wicemi-

nister Edukacji i Sportu, Jan Kurp – 

Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jan 

Sęk i Adam Daraż – senatorowie 

Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław 

Rusznica – poseł na Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej, gminne władze sa-

morządowe z Andrzejem Benedy-

kiem, wójtem gminy i Franciszkiem 

Filipem, przewodniczącym Rady 

Gminy na czele. Mszę świętą w in-

tencji uczestników zjazdu celebro-

wał biskup senior Ignacy Tokarczuk, 

były ordynariusz diecezji przemy-

skiej. Zostaje wydana publikacja „50 

lat Liceum Ogólnokształcącego im. 

A. Mickiewicza w Żołyni” autorstwa 

Anny Burghardt. 

 05.12.1995r. – Kurator Jan Kurp 

powierza funkcję pełnienia obowiąz-

ków dyrektora szkoły Stanisławowi 

Pankowi, nauczycielowi chemii w 

placówce. 

 01.09.1996r. – Dyrektorem Li-

ceum Ogólnokształcącego im. A. 

Mickiewicza w Żołyni zostaje Stani-

sław Panek. Za jego kadencji szkołę 

czekają największe przeobrażenia w 

obszarze: ustabilizowania finansów, 

zmian organizacyjnych, kolejnych 

zmian organów prowadzących, 

wdrażania reform oświatowych, w 

tym wprowadzenia nowych typów 

szkół i egzaminów zewnętrznych, 

rozbudowy, modernizacji i remon-

tów bazy szkolnej, dydaktycznej i 

sportowej do stanu dzisiejszego. 

 31.05.1998r. – Wmurowano akt 

erekcyjny pod inwestycję: Rozbudo-

wa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żo-

łyni (obiekty służą obecnie szkole 

gimnazjalnej). 

 1998r. – Modernizacja bazy 

szkolnej. Wymiana kotłowni węglo-

wej na kotłownię gazową dla Li-

ceum Ogólnokształcącego i Szkoły 

Podstawowej Nr 1  o mocy 576 KW 

za kwotę 290000 zł. 

 01.01.1999r. – Liceum Ogólno-

kształcące im. A. Mickiewicza w 

Żołyni (w wyniku reformy samorzą-

dowej) staje się jednostką budżetową 

Powiatu Łańcuckiego. 

 01.09.1999r. – Z inicjatywy dy-

rektora Stanisława Panka i Andrzeja 

Benedyka Wójta Gminy Żołynia na 

mocy Uchwały Rady Powiatu Łań-

cuckiego (Nr VII/40/99) z dnia 30 

czerwca 1999 r. i Uchwały Rady 

Gminy w Żołyni (Nr V/37/99) z dnia 

31.03.1999 r. Liceum Ogólnokształ-

cące im. A. Mickiewicza staje się 

jednostką budżetową Gminy Żołynia  

i wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 

A. Mickiewicza w Żołyni wraz z 

rozpoczynającą funkcjonowanie 

szkołą gimnazjalną. Dyrektorem no-

wej placówki zostaje Stanisław Pa-

nek. 

 23.09.2002r. – Uroczyste odda-

nie nowego skrzydła szkoły z udzia-

łem Jana Kurpa – Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty, Jana Burego i 

Tadeusza Ferenca – posłów na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Adama 

Krzysztonia Starosty Łańcuckiego, 

Andrzeja Benedyka – Wójta Gminy 

Żołynia i całej społeczności szkolnej 

na czele z dyrektorem Stanisławem 

Pankiem. Poświęcenia obiektu doko-

nał ks. Prałat Stanisław Cebula, pro-

boszcz parafii żołyńskiej. 

 2003r. – Modernizacja bazy 

szkolnej: wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej w budynku głównym 

Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza  

za kwotę 235000 zł. 

 2004r. – Modernizacja bazy 

szkolnej: termoizolacja głównego 

budynku szkolnego i wykonanie da-

chu za kwotę 172500 zł. 

 05.2005r. – 85 absolwentów li-

ceum ogólnokształcącego zdaje po 

raz pierwszy zewnętrzny egzamin 

tzw. „nową maturę”. 

 11.2005r. – Zostaje wydana pu-

blikacja „Ocalić od zapomnienia 

1995 - 2005”. Jest to praca zbiorowa 

z okazji 60-lecia LO. 

 28.04.2006r. – Rekordowa liczba 

absolwentów liceum ogólnokształcą-

cego opuszcza szkołę. Liczba od-

działów klasowych: 4, liczba absol-

wentów: 108 osób. 

 23.06.2006r. – Zakończenie roku 

szkolnego 2005/2006. W tym roku 

szkolnym do Zespołu Szkół im. A. 

Mickiewicza uczęszcza najwyższa 

liczba uczniów w historii szkoły, 

łącznie 616, w tym do liceum ogól-

nokształcącego 283 uczniów, zaś do 

gimnazjum 333 uczniów. 

 28-29.06.2008r. – III Zjazd Żoły-

niaków w Zespole Szkół im. A. Mic-

kiewicza z udziałem około 300 osób. 

W komitecie organizacyjnym: Stani-

sław Panek i Małgorzata Makówka. 

 15.01.2013r. – Szkołę sklasyfiko-

wano na 24. miejscu wśród 50 naj-

lepszych liceów ogólnokształcących 

w województwie podkarpackim wg 

rankingu Perspektyw. 

 11.2013r. – Oddanie do użytku 

boiska wielofunkcyjnego „Orlik” o 

wartości 1137000 zł. 

 15.01.2014r. – Szkołę sklasyfiko-

wano na 34. miejscu wśród 50 naj-

lepszych liceów ogólnokształcących 

w województwie podkarpackim wg 

rankingu Perspektyw. 

 24.06.2014r. – Przekazanie do 

użytku całorocznego lodowiska o 

sztucznej nawierzchni za kwotę  

473 tys. zł z udziałem Dawida 

Chwałki - Prezesa Polskiego Związ-

ku Hokeja na lodzie, władz samorzą-

dowych i społeczności szkolnej. 

 15.01.2015r. – Szkołę sklasyfiko-

wano na 25. miejscu wśród 50 naj-

lepszych liceów ogólnokształcących 

w województwie podkarpackim wg 

rankingu Perspektyw oraz w pierw-

szej 500 – setce liceów ogólnokształ-

cących w Polsce na około 2000 ist-

niejących. Placówka otrzymała Brą-

zową Tarczę. 

 03 – 04.2015r. – kapitalny re-

mont sali gimnastycznej przy głów-

nym budynku zespołu szkół za kwo-

tę 100000 zł. 

 05 – 09.2015r. – 100 % uczniów 

przystępujących do matury w ro-

ku 70 – lecia istnienia placówki 

uzyskało pozytywny wynik. 

 

*    *    * 
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Stanisław Pająk 

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum 

Gminnej Rady Narodowej w Żołyni 

w latach 1945 – 1947. Główny ini-

cjator założenia szkoły. 

 

Hilary Dulemba 

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum 

Gminnej Rady Narodowej w Żołyni 

w latach 1947 – 1950, wcześniej 

prof. Państwowego Gimnazjum Żeń-

skiego we Lwowie (do 1939), na-

uczyciel urlopowany z I Gimnazjum 

i Liceum  w Rzeszowie (1945-1950) 

celem pełnienia obowiązków na-

uczyciela w Żołyni.  

 

Helena Drzewicka 

Dyrektor Państwowej Szkoły Ogól-

nokształcącej Stopnia Licealnego w 

Żołyni w latach 1950 – 1952. Wcze-

śniej od 1913 r. nauczycielka w 

szkołach powszechnych w: Tryńczy, 

Nowosielcach, Żołyni, Grodzisku, 

Woli Żarczyckiej, Świętoniowej. W 

czasie wojny w Tajnym Nauczaniu, 

następnie od 1945 r. nauczycielka w 

Albigowej, od 1948 r. nauczycielka 

w szkołach żołyńskich. Zmarła w 

Żołyni w roku 1989. Podpisała świa-

dectwa ukończenia szkoły 67 absol-

wentom. 

Roman Majer 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-

go w Żołyni w latach 1952 – 1961, 

wcześniej od 1934 r. nauczyciel w 

szkołach w: Rożyszczach, Chrobo-

wie, Jezioranach Szlacheckich – 

Wołyń. Od wojny nauczyciel w 

Zwieńczycy i Grodzisku k. Strzyżo-

wa. Od 1961 r. kierownik Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Rzeszowie. 

Zmarł w roku 1969 w Rzeszowie. 

Podpisał świadectwa ukończenia                             

szkoły 323 absolwentom. 

 

Stanisław Kumik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Li-

ceum Ogólnokształcącego w Żołyni 

w latach 1961 – 1974, wcześniej od 

1952 r. nauczyciel Liceum Ogólno-

kształcącego w Nowym Żmigrodzie, 

w latach 1975 – 1976 dyrektor Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Curie – Skłodowskiej w Kołaczy-

cach, następnie w latach 1976 –1982 

dyrektor I Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Króla Stanisława Leszczyń-

skiego w Jaśle, wicedyrektor  tej 

szkoły do roku 1986. Zmarł w roku 

2001 w Jaśle. Podpisał świadectwa 

ukończenia szkoły 577 absolwen-

tom. 

 

Łucja Bernat 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-

go (od 1985 r. im. A. Mickiewicza) 

w Żołyni w latach 1974 – 1991. W 

latach 1974 – 1984 gminny dyrektor 

szkół w Żołyni, wcześniej nauczy-

cielka Szkoły Podstawowej w Brzó-

zie Stadnickiej. Od 1993 r. na eme-

ryturze. Podpisała świadectwa ukoń-

czenia szkoły 988 absolwentom. 

 

Kazimierz Grzesik 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-

go im. A. Mickiewicza w Żołyni w 

latach 1991 – 1995, wcześniej kolej-

no: nauczyciel w Zasadniczej Szkole 

Budowlanej w Stalowej Woli, Za-

sadniczej Szkole Zawodowej w Sta-

lowej Woli, Liceum Ogólnokształcą-

cym w Nisku, od 1971 r. nauczyciel 

w Zespole Szkół im. T. Kościuszki 

w Leżajsku. Od 1995 r. na emerytu-

rze. Podpisał świadectwa ukończenia 

szkoły 345 absolwentom. 

 

Stanisław Panek 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-

go im. A. Mickiewicza w Żołyni  od 

roku 1995 r. (od 1999 r. Zespołu 

Szkół im. A. Mickiewicza), wcze-

śniej nauczyciel Liceum Ogólno-

kształcącego im. A. Mickiewicza od 

roku 1989. Podpisał świadectwa 

ukończenia szkoły 1448 absolwen-

tom. 

Zastępcy dyrektora i wicedyrekto-

rzy Liceum Ogólnokształcącego: 

Jan Wróblewski – zastępca dyrek-

tora w latach 1954 – 1966 

Antoni Pelc – zastępca dyrektora w 

latach 1974 – 1975 

Janina Kazak-Warzaszek – zastęp-

ca dyrektora w latach 1975 – 1984 

Teresa Grędysa – wicedyrektor Ze-

społu Szkół im. A. Mickiewicza w 

latach 1999 – 2013  

Małgorzata Grabarz -Ilasz – wice-

dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mic-

kiewicza od 2013 

O śmiu dyrektorów kierowało szkołą na przestrzeni 70 lat. Ich osobo-

wość, zdolności kierownicze, autorytet, wizja rozwoju szkoły czy 

aktualna władza wpływały na funkcjonowanie placówki. O mniejszych 

lub większych sukcesach szkoły decydowała umiejętność tworzenia  

atmosfery wśród uczniów i nauczycieli, współpraca z rodzicami i środo-

wiskiem lokalnym.   

 Zapewne każdy z nich miał inne priorytety działania, które wynikały z 

aktualnych „bolączek” placówki, ale dla wszystkich wyzwaniem były pro-

blemy bazowe, finansowe, kadrowe, potrzeba dużego i dobrego naboru 

kandydatów, jakość kształcenia i wyniki egzaminów. Jedno jest pewne, 

na swój sposób każdy z nich wspierał trwanie szkoły, jej rozwój i promo-

cję. Liczne wypowiedzi absolwentów uczestniczących w częstych zjazdach 

rocznikowych oraz analizowana dokumentacja potwierdzają, że dobro 

ucznia było dla nich nadrzędnym celem działania i z troską pochylali się 

nad problemami swoich wychowanków.  

 W zależności od sytuacji budzili zarówno zaufanie jak i respekt. Gene-

ralnie pozostają oni we wdzięcznej pamięci absolwentów. Cenieni są za 

pomoc w sytuacjach trudnych, często bez wyjścia, ale dających się roz-

wiązać przy pomocy doświadczonego pedagoga; czasem zaś wspominani 

w formie sytuacyjnej anegdoty, bo nikt tak jak młodzi ludzie nie potrafi 

prowokować do ciekawych zdarzeń, podpatrywać i wykorzystywać cechy 

osobowości dorosłych, w tym pedagogów.  

 Oto grono dyrektorów na przestrzeni lat 1945 – 2015: 

Dyrektorzy szkoły 
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KADRA PEDAGOGICZNA 

K ażdy z absolwentów szkoły 

pamięta zapewne  kilku – kil-

kunastu nauczycieli, którzy go uczy-

li. Jednych wspomina się z łezką w 

oku, ceniąc za wsparcie, pomoc, 

życzliwość; innych może z mniej-

szym sentymentem – jako tych, któ-

rzy ciągle podnosili poziom swoich 

edukacyjnych wymagań. Niewątpli-

wie pozostają oni w pamięci swoich 

wychowanków. Na przestrzeni 70 lat 

w liceum ogólnokształcącym praco-

wało wielu pedagogów. Na dzień 

dzisiejszy udało się ustalić, że aż 

172 nauczycieli pracowało w szkole. 

Należy zastrzec, że być może nie 

jest to liczba ostateczna, gdyż doku-

mentacja z początkowych lat istnie-

nia placówki jest bardzo skąpa. W 

poniższym zestawieniu podani są 

pedagodzy, dla których praca w li-

ceum ogólnokształcącym była bar-

dzo krótkim – kilkumiesięcznym, 

rocznym, kilkuletnim epizodem w 

pracy dydaktycznej i są też osoby, 

dla których praca w tutejszej szkole 

była znacznym lub pełnym kilku-

dziesięcioletnim okresem w życiu 

zawodowym. Dopiero na przełomie 

lat 60. i 70. ubiegłego wieku nastąpi-

ła stabilizacja kadry pedagogicznej 

(z wyjątkiem nauczycieli języków 

obcych – tu stabilizacja kadry nastą-

piła dopiero w latach 90.). Okres 

wcześniejszy to duża rotacja wśród 

pedagogów, co wynikało z braku 

nauczycieli z odpowiednimi kwalifi-

kacjami i równoczesnej pracy w kli-

ku placówkach. Poniższe zestawie-

nie prezentuje nauczycieli pracują-

cych najdłużej (20 lat i więcej): 

Janusz Buszta – 36 lat, Ewa Buszta 

– 34 lata, Maria Opałka – 34 lata, 

Krystyna Pająk – 33 lata, Czesław 

Burghardt – 32 lata, Tadeusz Ce-

bulak – 32 lata, Janina Kazak-

Wawrzaszek – 32 lata, Lucyna 

Szymczyk – 32 lata, Anna Bur-

ghardt – 31 lat, Zofia Szpila – 27 

lat, Urszula Możdżeń – 27 lat, Sta-

nisława Miś  – 25 lat, Aniela Mar-

kowicz – 24 lata, Kunegunda Sie-

rant – 22 lata, Małgorzata Maków-

ka – 21 lat, Łucja Bernat – 20 lat, 

Krystyna Marcinek – 20 lat. 

 Nauczyciele pracujący w chwili 

obecnej: Stanisław Panek – 26 lat, 

Jan Kosior – 23 lata, Zofia Szpila – 

22 lata, Anna Węgrzyn – 22 lata, 

Małgorzata Grabarz-Ilasz – 21 lat. 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. Jan Twardowski)  

– długoletni nauczyciele, których już nie ma wśród nas: 

Krystyna Pająk Czesław Burghardt Tadeusz Cebulak 

Zofia Szpila Kunegunda Sierant Małgorzata Makówka 
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Wykaz wszystkich nauczycieli pracujących w liceum ogólnokształcącym w latach 1945 – 2015. 

W poniższej tabeli cyfry w rubryce piątej  oznaczają ile razy dany nauczyciel pełnił funkcję wychowawcy.  

1 2 3 4 5 

L.dz. Nazwisko i imię Praca w LO 

od - do 

Nauczane przedmioty Wychowawcy 

 1 Pająk Stanisław 1945 – 1947 matematyka, fizyka   

 2 Cierpisz Maria 1945 – 1946 historia, geografia   

 3 Krauz Romana 1945 – 1946 wychowanie fizyczne dziewcząt    

 4 Pilch Helena 1945 – 1946 rysunki   

 5 ks. Skoczylas Jan 1945 – 1954 religia   

 6 Szpila Józef 1945 – 1950 biologia, fizyka, chemia, matematyka, język 

niemiecki 

  

 7 Szpila Zofia 1945 – 1972 geografia, biologia   

 8 Wróblewski Jan 1945 – 1947 wychowanie fizyczne, śpiew    

 9 Russer Maria 1945 – 1949 język polski, język francuski   

 10 Dulemba Hilary 1945 – 1950 język łaciński   

 11 Pająk Antoni 1946 – 1947 higiena   

 12 Dziurzyński Stanisław 1946 – 1950 historia, wop   

 13 Rakoczy Michalina 1946 – 1947 wychowanie fizyczne   

 14 Jasiewicz Wincenty 1946 – 1947 język niemiecki   

 15 Foltman Eleonora 1947 – 1949 śpiew   

 16 Halutowa Janina 1947 – 1949 język polski   

 17 Kołodziej Miron 1947 – 1953 język łaciński   

 18 Marcinek Zofia 1947 – 1958 wychowanie fizyczne   

 19 Opałka Stanisław 1947 – 1951 wychowanie fizyczne, przysposobienie woj-

skowe 

  

 20 Rakoczy Bogdan 1947 – 1948 fizyka   

 21 Drzewicka Helena 1947 – 1953 język polski   

 22 Mroczkowski Jan 1949 – 1950 język rosyjski   

 23 Przeszło Stanisław 1950 – 1952 język polski, język łaciński 1 

 24 Babiarz Helena 1950 – 1952 wychowanie fizyczne   

 25 Cebulak Tadeusz 1950 – 1982 matematyka, język łaciński  8 

 26 Marcinek Lidia (Bandurek) 1950 – 1952 język rosyjski   

 27 Ciwińska Maria 1950 – 1951 fizyka   

 28 Nykiel Jan 1950 – 1952 rysunki, fizyka   

 29 Sierant Kunegunda 1951 – 1973 język polski 6 

 30 Tkacz Anna (Kulpaczyńska) 1951 – 1963 biologia 2 

 31 Drzymała Helena 1951 – 1958 historia 1 

 32 Jamrógiewicz Zofia 1951 – 1952 język francuski   

 33 Rogowski Stanisław 1951 – 1956 wychowanie fizyczne, przysposobienie woj-

skowe 

  

 34 Kosiński Tadeusz 1952 – 1953 fizyka   

 35 Majer Roman 1952 – 1961 historia   
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 36 Majer Zofia 1952 – 1961 język rosyjski, język niemiecki  2 

 37 Mozdżeń Jan 1953 historia   

 38 Burghardt Czesław 1953 – 1959 
1964 – 1990 

fizyka, astronomia 8 

 39 Kazak-Wawrzaszek Janina 

(Kazak) 

1954 – 1969 
1973 – 1990 

geografia   

 40 Kurda Maciej 1956 – 1957 wychowanie fizyczne   

 41 Kuliński Aleksander 1957 – 1959 wychowanie fizyczne   

 42 Pająk Krystyna 1958 – 1991 wychowanie fizyczne, biologia, higiena 5 

 43 Turasiewicz Maria 1958 – 1963 historia, łacina 1 

 44 Socha Marcin 1959 – 1962 wychowanie fizyczne   

 45 Marcinek Zofia (Sroczyk) 1959 – 1964 fizyka 1 

 46 Kumik Stanisław 1961 – 1974 historia   

 47 Cebulak Maria 1961 – 1968 chór   

 48 Wojtyś Nina 1961 – 1962 język rosyjski   

 49 Wojciechowski Ryszard 1962 – 1965 wychowanie fizyczne   

 50 Krześniak Anna 1962 – 1963 język rosyjski   

 51 Rymkiewicz Zenon 1963 – 1971 język rosyjski 1 

 52 Olech Eugeniusz 1964 – 1965 przysposobienie wojskowe   

 53 Lepa Mieczysław 1964 – 1967 wychowanie fizyczne   

 54 Burghardt Anna 1964 – 1995 matematyka 3 

 55 Duplaga Jan 1965 – 1967 przysposobienie wojskowe   

 56 Rząsa Edward 1966 – 1968 wychowanie fizyczne   

 57 Buszta Janusz 1967 – 2003 wychowanie fizyczne, przysposobienie obron-

ne 

3 

 58 Pikuła Maria 1967 – 1968 
1986 – 1988 

wychowanie plastyczne   

 59 Piekło Otylia 1967 – 1969 wychowanie muzyczne   

 60 Olszewska Halina (Łokcik) 1969 – 1972 wychowanie muzyczne   

 61 Wójcik Henryk 1969 – 1972 wychowanie techniczne 1 

 62 Wójcik Halina 1969 – 1970 wychowanie plastyczne   

 63 Pelc Antoni 1970 – 1979 język francuski 1 

 64 Olszewski Jan 1970 – 1972 geografia   

 65 Opałka Maria 1971 – 2005 język polski, biblioteka 7 

 66 Łapkowska Grażyna 1971 – 1972 język rosyjski   

 67 Pelc Edward 1971 – 1972 wychowanie muzyczne   

 68 Rząsa Jadwiga 1971 – 1972 
1977 – 1982 
2004 – 2005 

wychowanie fizyczne   

 69 Rutowska Zofia 1972 – 1974 język polski   

 70 Stafa Maria (Mączka) 1972 – 1973 geografia   

 71 Gazi Krystyna 1972 – 1974 chemia 1 

 72 Kunysz Adam 1972 – 1973 język rosyjski   

 73 Trojnar Stanisław 1972 – 1974 wychowanie techniczne   

 74 Niemiec Jan 1972 – 1973 wychowanie techniczne   
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75  Szczepka Magdalena (Bik) 1972 – 1976 wychowanie fizyczne 1 

76  Giereś Wiesław 1973 – 1974 język rosyjski   

77  Żabińska Zofia (Piestrak) 1973 – 1976 fizyka, matematyka   

78  Filip Krystyna (Wawrzkiewicz) 1973 – 1990 historia, biblioteka 1 

79  Miller Jan 1973 – 1982 wychowanie muzyczne   

80  Bernat Łucja 1973 – 1993 matematyka   

81  Liniewska Grażyna  1973 – 1975 język polski   

82  Augustyn Stanisław  1973 – 1974 wychowanie techniczne, wychowanie plastyczne   

83  Szymczyk Lucyna (Klus) 1974 – 2006 wychowanie techniczne, plastyka, informatyka, rysunek 3 

84  Łebkowska Kazimiera 1974 – 1975 fizyka, chemia   

85  Markowicz Aniela (Fus) 1975 – 1999 historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie 4 

86  Pasierb Mieczysława 1975 – 1979 język niemiecki, język rosyjski  1 

87  Buszta Ewa 1975 – 2009 fizyka, chemia 8 

88  Natoński Stefan 1975 – 1989 język polski   

89  Miś Stanisława 1976 – 2001 język rosyjski 5 

90  Marcinek Krystyna 1976 – 1996 kierownik internatu   

91  Marcinek Czesława (Bąk) 1977 – 1984 matematyka   

92  Lis Jadwiga 1977 – 1982 rolnictwo   

93  Kordek Maria 1978 – 1982 rolnictwo   

94  Kuźniar Marek 1978 – 1982 przysposobienie obronne   

95  Markowska Ewa 1978 – 1982 rolnictwo   

96  Koczur Maria 1979 – 1981 język niemiecki   

97  Grędysa Teresa 1979 
1991 – 1992 
2005 – 2008 

2012 - 

fizyka   

98  Możdżeń Urszula 1980 – 2007 język francuski 5 

99  Niemiec Marta 1980 – 1983 język niemiecki   

100  Żółtek Kazimierz 1981 – 1982 rolnictwo 1 

101  Słowik Irena 1981 – 1982 język niemiecki   

102  Ruszel Grzegorz 1982 – 1984 rolnictwo 1 

103  Karp Maria 1982 – 1983 język polski   

104  Schultis Sławomir  1983 – 1988 język niemiecki 1 

105  Kuras Irena 1983 – 1984 wychowawca internatu   

106  Burda Marek 1984 – 1991 wychowanie muzyczne   

107  Gołofit Barbara (Wawrzkiewicz) 1984 – 1986 
1992 – 1994 

geografia   

108  Myślicka Danuta 1984 – 1995 wychowanie fizyczne 4 

109  Leszczyc Helena 1985 – 1986 wychowanie plastyczne   

110  Piestrak Katarzyna 1985 – 1986 wychowawca internatu   

111  Michnar Jadwiga 1985 język francuski   

112  Dudek Ewa 1986 język niemiecki   

113  Duszek Krystyna 1988 – 1990 język niemiecki 2 
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114  Pinkowicz Bogusława (Stolarczyk)  1989 – 1998 język polski, biblioteka 2 

115  Tokarz Maria 1989 – 1990 geografia   

116  Panek Stanisław 1989 - fizyka, matematyka, chemia, informatyka, przysposobie-
nie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa 

3 

117  Makówka Małgorzata 1990 – 2011 język polski 6 

118  Pietrys Anna 1990 – 1992 geografia 1 

119  Leja Janusz 1990 – 1997 informatyka, matematyka 1 

120  Hajduk Jan 1990 – 1992 język niemiecki 1 

121  Hajduk Agata 1990 – 1992 wychowawca internatu   

122  ks. Głowacki Zbigniew  1990 – 1993 religia   

123  ks. Ruśnica Antoni 1990 – 1993 religia   

124  Susz Lucyna 1991 – 1993 biologia   

125  Grzesik Kazimierz 1991 – 1995 wychowanie fizyczne   

126  Dziurzyński Janusz 1991 – 1992 fizyka   

127  Kosior Jan 1992 - język niemiecki 5 

128  Świerzawska Alicja  1992 – 1994 geografia   

129  Wegrzyn Anna (Markowicz) 1993 - język angielski 3 

130  Szpila Zofia 1993 - biologia, wychowanie do życia w rodzinie, 

przyroda 

5 

131  Kątnik Magdalena 1993 – 1995 wiedza o społeczeństwie   

132  ks. Barcikowski Tadeusz 1993 – 1995 religia   

133  ks. Martowicz Marian 1995 religia   

134  ks. Wiśniowski Jan 1995 – 1997 religia   

135  Grabarz-Ilasz Małgorzata (Grabarz) 1994 - geografia, geografia w zadaniach, biblioteka 5 

136  Zygmunt Jerzy 1995 – 1995 biologia   

137  Wójtowicz Bogdan 1996 – 2003 matematyka 1 

138  ks. Nitka Bogdan 1997 – 1999 religia   

139  Dąbek Grażyna (Wojnar) 1997 - matematyka, podstawy przedsiębiorczości, ekono-

mia w praktyce 
3 

140  Podolec Grzegorz 1997 – 1998 
2003 - 

historia, wiedza o społeczeństwie   

141  Giża Zofia 1998 biologia   

142  Kulpa Agnieszka 1998 – 1999 biologia   

143  Hryniewska Marta (Buszta) 1999 - wychowanie fizyczne, język niemiecki  1 

144  ks. Słota Roman 1999 – 2002 religia   

145  Hozer Ewa 1999 – 2000 język angielski   

146  Frańczak-Sztur Danuta 1999 - chemia 3 

147  Babiarz Mariusz 1999 - język angielski, język francuski    

148  ks. Szczygielski Krzysztof 2002 – 2004 religia   

149  Tabin Wojciech 2001 - historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przed-

siębiorczości, historia i społeczeństwo 
2 

150  Wilczek Agnieszka 2003 - język polski 2 

151  Bem-Wróbel Aurelia 2003 - wiedza o kulturze   

152  Hryniewski Grzegorz 2003 - wychowanie fizyczne 4 

153  Niemiec Ryszard 2003 - fizyka, matematyka, podstawy mechaniki   
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154  ks. Wolanin Andrzej 2004 – 2006 religia   

155  Wróbel Katarzyna 2004 - wychowanie fizyczne 2 

156  Ziajka Marcin 2004 – 2006 język angielski   

157  Hołub Ewa 2005 - wychowanie fizyczne   

158  ks. Dubiel Andrzej 2006 – 2010 religia   

159  Niemiec Paulina 2006 - język angielski 1 

160  Leja Paweł 2006 – 2007 język polski   

161  Gwizdak Jacek 2006 – 2009 informatyka   

162  Fus Grzegorz 2008 - wychowanie fizyczne   

163  Drzewicka Urszula 2009 – 2010 język angielski   

164  Benedyk Maciej 2009 - matematyka, informatyka, metody obliczenio-

we 

1 

165  ks. Gondek Józef 2010 – 2012 religia   

166  Olechowska Monika 2010 – 2011 język polski   

167  Wikiera Katarzyna 2011 - język polski, biblioteka   

168  Dudek Łukasz 2011 - informatyka   

169  ks. Stopa Mieczysław 2012 – 2014 religia   

170  Kuras Sławomir 2014 - język angielski w praktyce    

171  ks. Wójcik Andrzej 2014 - religia   

172  Gut Grażyna 2014 – 2015 biblioteka   

Tradycją nie tylko w polskiej oświa-

cie jest nagradzanie uczniów nagro-

dami rzeczowymi (najczęściej publi-

kacjami książkowymi) za wyniki w 

nauce oraz spektakularne osiągnięcia 

w rywalizacji sportowej i postawę 

społeczną. Większość placówek 

oświatowych w tym zakresie jest 

wspierana przez Rady Rodziców 

oraz organy prowadzące – samorzą-

dy różnych szczebli. 

 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 

w Żołyni ma dodatkowy system pre-

miowania zdolnych uczniów. Jest to 

przyznawane od 2000 roku Stypen-

dium Naukowe Rady Gminy  Żoły-

nia. Regulamin stypendium został 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Żo-

łynia (dwukrotnie był nowelizowa-

ny). Stypendium ma formę finanso-

wą i przyznawane jest na okres 5 lub 

10 miesięcy. W okresie od 2000 ro-

ku przyznano takie stypendium łącz-

Rok 1995: Kadra pedagogiczna liceum ogólnokształcącego w roku 50-lecia szkoły.  

Stoją od lewej: Janusz Buszta, Danuta Myślicka, Kazimierz Grzesik, Stanisław Panek, Aniela Markowicz,  

Jan Kosior. Siedzą od lewej: Lucyna Szymczyk, Małgorzata Grabarz, Ewa Buszta, Janusz Leja, Bogusława Stolarczyk, 

Magdalena Kątnik, Krystyna Marcinek, Anna Burghardt, Urszula Możdżeń, ks. Tadeusz Barcikowski,  

Małgorzata Makówka 
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Ważniejsze osiągnięcia uczniów  

Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni 

N iewątpliwie to uczniowie sta-

nowią esencję działalności pla-

cówki oświatowej. Kształceni i wy-

chowywani przez swoich pedago-

gów zdobywają tajniki wiedzy i 

„zmierzają do gwiazd”. Są wśród 

nich tacy, dla których przygoda z 

żołyńskim liceum stanowiła ważny 

etap w życiu. Zdobyta tu wiedza i 

umiejętności pozwoliły im na osią-

gnięcie zamierzonych celów, poko-

nywanie kolejnych etapów kształce-

nia, by w końcu cieszyć się wyma-

rzonym sukcesem zawodowym. 

 Pragniemy wymienić tych, którzy 

mówiąc potocznie „zaszli najdalej”, 

biorąc pod uwagę ich osiągnięcia 

naukowe czy zawodowe. Być może 

poniższe zestawienie nie zawiera 

wszystkich nazwisk, co wynika z 

braku informacji. 

 Warto przypomnieć tych absol-

wentów, którzy uzyskali tytuły na-

ukowe, a po części parają się lub 

parali w pewnym okresie czasu rów-

nież kształceniem akademickim. Na-

zwiska prezentujemy w kolejności 

alfabetycznej: 

 dr Stefan Babiarz – Naczelny 

Sąd Administracyjny w Warszawie 

 dr Elżbieta Bartnik - Pachowicz 

– Szpital Wojewódzki w Tarnowie 

 dr ks. Jan Cebulak – parafia w 

Brzostku 

 dr Elżbieta Cebulak – Uniwer-

sytet Jagielloński w Krakowie 

 dr Mirosław Janusz - Klasztor w 

Bornhofen (Niemcy) 

 dr Jarosław Kanak - Akademia 

Górniczo-Hutnicza Kraków 

 dr Szczepan Karakuła – Uni-

wersytet Łódzki 

 dr Antoni Krauz - Uniwersytet 

Rzeszowski 

 dr Anna Leja – Uniwersytet 

Łódzki  

 prof. dr hab. Edward Leja – 

Akademia Górniczo – Hutnicza w 

Krakowie 

 dr Danuta Owoc (Fus) – Uni-

wersytet Przyrodniczy w Krakowie 

 prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski 

– Uniwersytet Warszawski 

 dr Jan Sęk – Filharmonia Lubel-

ska 

 dr hab. Andrzej Wal – Uniwer-

sytet Rzeszowski 

 Należy dodać, że każda jednostka 

stanowi ważny element w historii 

szkoły, choć nie zawsze osiągnięte 

rezultaty przynosiły satysfakcję. Ko-

lejne roczniki maturzystów z więk-

szym bądź mniejszym zapałem pra-

cują nad wynikami egzaminów. Od 

czasu tzw. matur zewnętrznych wy-

niki te są obiektywne, dają możli-

wość porównania jakości kształcenia 

szkoły na tle całego kraju. Tu rów-

nież żołyńskie liceum ma powód do 

dumy. 

 Każdy człowiek jest inny – każdy 

uczeń jest inny w żołyńskim liceum. 

Są ambitni i zdolni, są leniwi i ospa-

li; są tacy, dla których wiedza jest 

sensem życia i tacy, którzy muszą 

przetrwać kolejną lekcję… Jednak 

wszyscy oni stanowią sens egzysten-

cji naszej szkoły, bo czym byłyby 

mury bez uczniów? 

  

14

Rok 2002: Spotkanie rocznikowe maturzystów z roku 1962 z okazji 40-lecia ukończenia szkoły. 

Pierwszy z  prawej prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski 
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Stypendia naukowe 

T radycją nie tylko w polskiej 

oświacie jest nagradzanie 

uczniów nagrodami rzeczowymi 

(najczęściej publikacjami książko-

wymi) za wyniki w nauce oraz spek-

takularne osiągnięcia w rywalizacji 

sportowej i postawę społeczną. 

Większość placówek oświatowych w 

tym zakresie jest wspierana przez 

Rady Rodziców oraz organy prowa-

dzące – samorządy różnych szczebli. 

 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 

w Żołyni ma dodatkowy system pre-

miowania zdolnych uczniów. Jest to 

przyznawane od 2000 roku Stypen-

dium Naukowe Rady Gminy  Żoły-

nia. Regulamin stypendium został 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Żo-

łynia (dwukrotnie był nowelizowa-

ny). Stypendium ma formę finanso-

wą i przyznawane jest na okres 5 lub 

10 miesięcy. W okresie od 2000 ro-

ku przyznano takie stypendium łącz-

nie 65 uczniom liceum ogólnokształ-

cącego. 

 Najbardziej prestiżowym wyróż-

nieniem, jakie może otrzymać uczeń 

szkoły ponadgimnazjalnej, jest przy-

znawane od roku 1997 Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. Otrzymuje 

je w każdym roku szkolnym jeden 

uczeń szkoły na okres 10 miesięcy. 

Stypendium PRM przyznaje się 

uczniowi, który otrzymał promocję z 

wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

najwyższą w danej szkole średnią 

ocen lub wykazuje szczególne 

uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki. Ponadto w pozo-

stałych przedmiotach, dziedzinach 

wiedzy, wyniki są co najmniej do-

bre. W Liceum Ogólnokształcącym 

w Żołyni to zaszczytne wyróżnienie 

począwszy od roku 1997 otrzymali: 

Paweł Tokarz, Joanna Gerersdorf, 

Paulina Niemiec, Anna Rumianek, 

Natalia Filip, Lidia Dudek 

(dwukrotnie), Konrad Panek, Ja-

cek Szpila, Justyna Buszta, Jolan-

ta Machalska, Wojciech Kołcz, 

Grzegorz Fleszar, Adam Giża 

(dwukrotnie), Kamil Szpila 

(dwukrotnie), Dominik Wróbel.  
W roku szkolnym 2015/2016 nomi-

nację do Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów otrzymała Weronika 

Szpytma. 

15

Obchody 70-lecia  

Liceum Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół 

im. A. Mickiewicza 

sponsoruje PZU 

Kamil Szpila odbiera z rąk Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty  

Chomycz-Śmigielskiej stypendium Prezesa Rady Ministrów, 2012 r. 
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Powroty do lat szkolnych 

U czniowie i absolwenci stano-

wią główną istotę każdej szko-

ły. Podejmują wybory i działania, 

aby w perspektywie cieszyć się suk-

cesem zawodowym i życiowym. Z 

pewnością w latach 50. 60. 70. li-

ceum ogólnokształcące 

było wielką szansą dla 

miejscowej młodzieży, 

często niezamożnej, ze 

względu na bliskość 

placówki od domu ro-

dzinnego i niskie kosz-

ty edukacji. Jeżeli ab-

solwenci wybierali 

dalszą naukę na uczel-

niach wyższych, to 

najczęściej były to: 

Uniwersytet Rzeszow-

ski (wcześniej Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna 

w Rzeszowie), Poli-

technika Rzeszowska 

(wcześniej Wyższa 

Szkoła Inżynierska w 

Rzeszowie), Akademia 

Górniczo-Hutnicza w 

Krakowie, Uniwersytet 

Jagielloński w Krako-

wie, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej i 

Katolicki Uniwersytet 

Lubelski w Lublinie. 

Od lat 90. wiele osób 

kształciło się również 

w szkołach prywat-

nych. Nie da się ustalić 

losów zawodowych i 

życiowych 3478 absol-

wentów, gdyż tylko 

część z nich ma doraź-

ny lub stały kontakt ze 

szkołą poprzez zjazdy 

rocznikowe czy kształ-

cenie swoich dzieci lub 

wnuków, kontynuujących tradycje 

rodzinne. Filozoficznie można po-

wiedzieć, że absolwenci naszej szko-

ły „są wszędzie i zajmują się wszyst-

kim”. Zasilili oni różnorodne obsza-

ry życia społecznego i zawodowego. 

Można wśród nich wyróżnić kilka 

większych grup zawodowych. Bar-

dzo duża liczba absolwentów szkoły, 

prawdopodobnie największa, pracuje 

w oświacie jako nauczyciele, bądź 

często pełniąc funkcję dyrektora 

szkoły. W szczególności należy wy-

różnić, wprawdzie nieliczną grupę 

tych, którzy mówiąc potocznie 

„zaszli najdalej” w działalności na-

ukowej i pełnili lub pełnią funkcje 

nauczycieli akademickich oraz uzy-

skali tytuły naukowe. Około 250 

inżynierów wielu specjalności praco-

wało lub pracuje w różnych gałę-

ziach gospodarki, pełniąc często 

funkcje kierownicze. Na przestrzeni 

lat żołyńską szkołę opuściła grupa 

absolwentów, którzy po dalszym 

kształceniu zasilili szeregi szeroko 

pojętej służby zdrowia, wśród nich 

jest 12 lekarzy. Znaczącą grupę two-

rzą prawnicy i pracownicy admini-

stracji samorządowej i rządowej. 

Sporo absolwentów płci męskiej wy-

brało wojsko i służby mundurowe. 

Nie sposób nie wspomnieć  

o 46 księżach diecezjalnych i zakon-

nych. Niektórzy absol-

wenci z powodzeniem 

prowadzą własną działal-

ność gospodarczą. Należy 

też wskazać, że jest pew-

na liczba, szczególnie 

młodych osób, które po-

cząwszy od lat 90. opuści-

ły kraj i na stałe lub okre-

sowo pracują i mieszkają 

w krajach Unii Europej-

skiej. Wielu absolwentów 

w różnych okresach czasu 

angażowało się w życie 

społeczne i polityczne, 

pełniąc funkcje w orga-

nach państwowych i sa-

morządowych: poseł, se-

nator, radny sejmiku, 

członkowie rad powiatów 

i gmin. Wielu działało i 

działa w stowarzysze-

niach i fundacjach. Absol-

wentów można spotkać 

oczywiście w naszej miej-

scowości, naszym powie-

cie czy województwie, ale 

mieszkają też w całej Pol-

sce. Często można ich 

także spotkać w Europie i 

pojedynczo – na całym 

świecie, również w tak 

egzotycznych miejscach 

jak Kuwejt, Japonia czy 

Australia. Śmiało można 

więc rzec, że nasze wiej-

skie żołyńskie liceum 

kształci wyjątkowe posta-

ci, przygotowuje do peł-

nienia różnych funkcji a przede 

wszystkim uczy kultury w dorosłym 

życiu.  

 

 

Na następnej stronie prezentujemy 

kilka z wielu listów z życzeniami  

dla szkoły 

Powyżej: rocznik matury 1956 wraz z wychowawcą Tade-

uszem Cebulakiem podczas zjazdu absolwentów z okazji 

35-lecia szkoły. Absolwenci tego rocznika utrzymują stały 

kontakt ze szkołą. Poniżej: rok 1985 - rozpoczęcie uroczy-

stości z okazji 35-lecia szkoły. Przemawia dyrektor  

Łucja Bernat.  

16
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Sierpień 2015 

 

Szanowny Panie Dyrektorze 

 

 Serdecznie pozdrawiam Liceum Ogólno-

kształcące w Żołyni moją szkołę średnią. Ży-

czę jej jubileuszu 100 – lecia. Niech absol-

wenci placówki rozsławiają żołyńskie liceum 

po całym świecie.  Często wracam pamięcią 

do lat szkolnych, szczególnie gdy przebywam 

w rodzinnych Białobrzegach. Wspominam 

przyjaciół, tamtą atmosferę i zaciekłą rywali-

zacje sportową, a konkurentów miałem wspa-

niałych – choćby Janek Buszta. 

 Obecnie, chwilowo, przebywam w Ośrod-

ku Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie 

trenuje mój obecny podopieczny: Katarczyk 

Mutaz Barshim – medalista olimpijski w sko-

ku wzwyż.  

                                                                                         

Pozdrawiam 

Stanisław Szczyrba 

trener tyczkarzy i skoczków 

 

Jubileuszowa wspominka 
  

B ardzo, bardzo wiele zawdzięczam edu-

kacji w Liceum Ogólnokształcącym w 

Żołyni w latach 1958 – 1962. Kadra naucza-

jąca była wspaniała i radziła sobie nadzwy-

czaj dobrze z liczącą około 25 wisusów i 

nicponi obojga płci. Polonistka nie tylko 

uczyła nas uwielbienia dla arcydzieł polskiej 

literatury ale i zwalczała wytrwale złe nawy-

ki językowe, łacina, przez czas jakiś w nieco-

dziennym połączeniu z matematyką, nauczy-

ła nas logiki i elementów retoryki, biologia, 

chemia i fizyka nie tylko ograniczona do 

rozkładu sił w wadze dziesiętnej przygotowa-

ła nas do właściwego pojmowania otaczają-

cej nas natury, wychowanie fizyczne 

(szczypiorniak, koszykówka, siatkówka, na-

uka tańca, a jakże) w połączeniu z wędrow-

nymi obozami nie pozwoliło nam gnuśnieć w 

domu lub internacie, język obcy, historia oraz 

geografia oswoiła nas znakomicie z różnymi 

krainami pięknej polskiej ziemi, jej przeszło-

ścią, innymi krajami ziemskiego globu i prze-

konała nas do pożytków posiadania umiejęt-

ności sprawnego porozumiewania się z ludź-

mi innych ras, religii i przekonań zza bliskich 

i odległych granic. Niezapomniane lekcje 

religii wskazały, co w nas jest dobrego a co 

musimy w sobie zwalczyć w dorosłym życiu. 

Ad multos annos, czyli co najmniej stu dal-

szych lat naszej kochanej szkole. 

 

Tadeusz Sarnowski 

archeolog i nauczyciel akademicki  

prof. Uniwersytetu Warszawskiego 
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Goście w szkole 

N a przestrzeni ostatnich 25 lat 

szkołę odwiedzali w czasie 

pełnienia swych funkcji przedstawi-

ciele władz państwowych, parlamen-

tarnych, samorządowych różnych 

szczebli a także przedstawiciele du-

chowieństwa. 

1994 – ks. Józef Michalik – Arcybi-

skup Przemyski 

Jan Stanisz – Kurator Oświaty w 

Rzeszowie 

1995 – Aleksader Łuczak – Wice-

premier Rzeczypospolitej Polskiej, 

Minister Edukacji Narodowej 

Adam Daraż – Senator Rzeczypo-

spolitej Polskiej 

Jan Sęk – Senator Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Stanisław Ruśnica – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Stefan Pastuszka – Wiceminister 

Edukacji Narodowej 

Kazimierz Surowiec – Wojewoda 

Rzeszowski 

Jan Kurp – Kurator Oświaty w 

Rzeszowie 

1998 – Zbigniew Rynasiewicz – 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

Wiesław Ciesielski – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wicemi-

nister Skarbu 

Jan Bury – Poseł na Sejm RP 

Jan Kurp – Kurator Oświaty w 

Rzeszowie 

1999 – ks. Stefan Moskwa – biskup 

pomocniczy Archidiecezji Przemy-

skiej 

2002 – Jan Bury – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Kazimierz Ferenc – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Jan Kurp – Kurator Oświaty w 

Rzeszowie 

2004 – Józef Zych – Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza-

łek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Halina Murias – Poseł na Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej 

2005 – ks. Adam Szal – biskup po-

mocniczy Archidiecezji Przemyskiej 

2006 – Zbigniew Rynasiewicz – 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

Kazimierz Gołojuch – Poseł na 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

2008 – Mirosław Karapyta – Woje-

woda Podkarpacki 

2010 – ks. Marian Rojek – biskup 

pomocniczy Archidiecezji Przemy-

skiej 

2015 – Bogusław Uliasz – Wicemi-

nister Sportu i Turystyki 

2015 -  bp Adam Szal - biskup po-

mocniczy w Archidiecezji Przemy-

skiej 

 W roku 2001 w Zespole Szkół 

im. A. Mickiewicza w Żołyni odbyła 

się XXX Sesja Rady Powiatu Łań-

cuckiego poświęcona sprawom 

oświatowym. 

 Wielokrotnie szkołę odwiedzali: 

Adam Krzysztoń – Starosta Łań-

cucki, Kazimierz Gołojuch – Poseł  

na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

wójtowie gmin Powiatu Łańcuckie-

go i Leżajskiego, szefowie służb 

mundurowych Powiatu Łańcuckiego 

oraz przedstawiciele bardzo wielu 

instytucji współpracujących ze szko-

łą. 

18

Spotkania rocznikowe 

T radycją naszej szkoły od wielu 

już lat są spotkania rocznikowe 

absolwentów. Przybierają one różno-

rodną formę i mają zróżnicowany 

charakter. Niektóre ze spotkań odby-

wają się w szkole, zwłaszcza te rocz-

ników starszych, inne zaś poza nią. 

Należy tu podkreślić, że nie o 

wszystkich tego typu wydarzeniach 

„szkoła wie”, zwłaszcza o tych, któ-

re mają charakter można by rzec bar-

dziej „prywatny”. 

 Rocznikowe spotkania w szkole 

prawie zawsze są bardzo uroczyste i 

cechuje je wysoka frekwencja. Roz-

poczynają się Mszą świętą w żołyń-

skim kościele z udziałem pocztu 

sztandarowego i żyjących wycho-

wawców. Absolwenci udają się rów-

nież na cmentarz, by uczcić pamięć 

zmarłych już nauczycieli a czasem 

koleżanek i kolegów. Po części ofi-

cjalnej następuje czas na spotkanie 

towarzyskie przy suto zastawionych 

stołach i dźwiękach skocznej muzy-

ki. Niejednokrotnie wydarzenia takie 

uświetnia wystawa pamiątek z cza-

sów szkolnych, dokumentów i archi-

walnych zdjęć. Wówczas byli 

uczniowie żołyńskiego liceum z no-

stalgią wracają do czasów szkol-

nych, bo ile to lat już minęło… 50, 

40, 30… W każdym przecież roku 

jakieś roczniki mają swoje „okrągłe” 

jubileusze. 

 Na szczególne wyróżnienie zasłu-

gują maturzyści z roku 62, którzy są 

bardzo zaangażowani w organizację 

rocznikowych spotkań. Nie można 

również nie wspomnieć o roczniku 

56 – ci absolwenci mają stały kon-

takt ze szkołą, często angażują się 

także w bieżącą działalność placów-

ki. W bieżącym roku zaś spotkanie 

mieli absolwenci aż trzech roczni-

ków maturalnych: 65, 95 i 2005. 

 Warto podkreślić, że zawsze w  

trakcie rocznikowych spotkań absol-

wentów panuje znakomita atmosfe-

ra. To nie tylko czas wspomnień z 

lat szkolnych, ale także indywidual-

nych refleksji o domu, pracy, dzie-

ciach, wnukach… o życiu, które pe-

wien swój etap „zamknęło” w żołyń-

skim liceum…  

Od lewej: dyr. Stanisław Od lewej: dyr. Stanisław   

Panek i Wiceminister Sportu Panek i Wiceminister Sportu   

i Turystyki Bogusław Uliaszi Turystyki Bogusław Uliasz   
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Ciekawostki o liceach i maturze 

• Liceum (z łacińskiego licaeum 

od gr. Lykeion) ogród przy świą-

tyni Apollina, gdzie nauczał Ary-

stoteles. 

• Pierwsze licea na świecie utwo-

rzył w 1792 r. Napoleon Bona-

parte. Dyscyplinę w nich wzoro-

wano na wojskowej, a obowiąz-

kowym strojem był mundur. 

• W roku 2014 w Polsce funkcjo-

nowało 2250 liceów ogólno-

kształcących dla młodzieży  

i jest to najbardziej powszechny 

typ szkoły ponadgimnazjalnej w 

naszym kraju. 

• Średnio na daną szkołę licealną 

dla młodzieży przypadało 237 

uczniów. 

• Na wsiach funkcjonuje w Pol-

sce 179 szkół licealnych. 

• W województwie podkarpac-

kim funkcjonuje 120 liceów  

ogólnokształcących, w tym 20 w 

środowisku wiejskim. 

• Egzamin maturalny jest najbar-

dziej powszechnym egzaminem 

szkolnym na świecie, choć w po-

szczególnych krajach różni się co 

do formy i zakresu wiedzy. 

• Egzamin maturalny został wy-

myślony przez pruskiego ministra 

stanu i sprawiedliwości Karla 

Abrahama von Zedlitza i przepro-

wadzony po raz pierwszy  

w Prusach w roku 1788 przez Ka-

rola Fryderyka II. 

• W liceach ogólnokształcących 

w roku 2014 dziewczęta stanowi-

ły 62 %, a chłopcy 38 % uczniów. 

• W roku 2014 na ponad 2000 

szkół licealnych w Polsce liceum 

ogólnokształcące w Żołyni zosta-

ło sklasyfikowane na 474 miejscu 

(I LO w Łańcucie 472 miejsce). 

Pozostałe licea ogólnokształcące 

w powiecie leżajskim, łańcuckim 

i przeworskim poza pierwszą 

„pięćsetką” (ranking Perspektyw 

2015). 

Stanisław Panek 

Źródła: dane statystyczne GUS 

2014 r., Wikipedia, ranking Per-

spektyw. 

Nowa matura 

E gzamin maturalny, w pewnym 

okresie czasu zwany egzami-

nem dojrzałości, był zawsze formą 

ukoronowania i podsumowania na-

uki w każdej szkole ponadgimnazjal-

nej.  Na przestrzeni lat ulegał prze-

obrażeniom co do formy i zakresu 

wiedzy, ale zawsze  aż do roku 2004 

był przeprowadzany wewnętrznie 

przez każdą placówkę,  zaś  tematy 

maturalne ustalane były na poziomie 

województwa (kuratorium). W wy-

niku reformy z roku 1999, począw-

szy od roku 2002 wprowadzono tzw. 

„nową maturę”. Egzamin maturalny 

stał się egzaminem zewnętrznym, 

przeprowadzanym i ocenianym 

przez 6 Okręgowych Komisji Egza-

minacyjnych. Dla województwa 

podkarpackiego, lubelskiego i mało-

polskiego OKE mieści się w Krako-

wie. W całej Polsce zostały ujednoli-

cone testy egzaminacyjne i wprowa-

dzone jednolite, surowe procedury 

przeprowadzania egzaminu. Jedno-

cześnie matury stały się egzaminem 

wstępnym na uczelnie wyższe. Czy 

nowa formuła egzaminu maturalne-

go jest lepsza od starej – zdania są 

podzielone, jedno jest pewne – nowe 

zasady pozwalają oceniać obiektyw-

nie  „wartość” szkół i ich absolwen-

tów. 

 W gruzach legły dotychczasowe 

obiegowe opinie, że małe wiejskie 

licea mają niższy poziom kształce-

nia, a ich absolwenci uzyskują słab-

sze wyniki. Z drugiej strony wiele 

placówek, od lat uznawanych za bar-

dzo dobre, ku swemu zdumieniu za-

częło wypadać słabiej. W nowej rze-

czywistości bardzo dobrze radzi so-

bie żołyńska szkoła. Na 120 liceów 

Podkarpacia w ostatnich latach zo-

stała ona sklasyfikowana następują-

co: w 2012 roku – 24 miejsce, 2013 

– 34 miejsce, 2014 – 25 miejsce, 

wyprzedzając tym samym wiele re-

nomowanych szkół miejskich, mają-

cych szeroki obszar rekrutacji. Fakt 

jest jeden, nie wszyscy absolwenci 

żołyńskiego gimnazjum, którzy wy-

bierają licea ogólnokształcące pozo-

stają w naszej placówce. Należy jed-

nak zaznaczyć,  że przez ostatnie 10 

lat nikt z tych, którzy wybrali inne 

liceum „całościowo” za egzamin 

maturalny nie uzyskał lepszego wy-

niku, niż najlepszy absolwent zdają-

cy maturę po żołyńskiej szkole. W 

naszej placówce od 2005 roku pro-

wadzona jest rankingująca tabela 

najwyższych wyników maturalnych 

z danego przedmiotu uzyskanych 

przez naszych absolwentów. Znajdu-

je się w niej tylko jeden wynik – naj-

wyższy. Oczywiście istnieje górna 

granica tj. 100%. Jeżeli w danym 

roku absolwent osiągnie wyższy wy-

nik, niż ten już istniejący,  to poja-

wia się on w tabeli (patrz str. 20). 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  

potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza  

w Żołyni jest wśród 500 najlepszych liceów 

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 

i przysługuje mu tytuł  

„Brązowej Szkoły 2015”. 

19
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L.p. Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Rok Wynik % 

1. Język polski Magdalena Kulikowska   2013 94 

  Edyta Marciniec 2013 100 

2. Język niemiecki Anna Buszta   2014 100 

Agnieszka Naróg   2014 100 

Dominika Wróbel   2014 100 

  Agnieszka Naróg 2014 84 

3. Historia Konrad Panek   2006 91 

  Konrad Panek 2006 82 

4. Wiedza o społeczeń-

stwie 

  Mariusz Kątnik 2005 70 

Konrad Panek   2006 86 

5. Geografia Ewelina Giża   2006 92 

Justyna Buszta   2007 92 

  Justyna Buszta 2007 91 

6. Fizyka Jacek Szpila   2007 89 

  Jacek Szpila 2007 87 

7. Biologia Kinga Śliż   2005 94 

  Grzegorz Fleszar 2013 88 

8. Chemia Wojciech Kołcz   2010 92 

  Grzegorz Fleszar 2013 100 

9. Informatyka Łukasz Fus   2010 32 

  Damian Rejman 2013 56 

10. Język angielski Aleksandra Leja   2011 100 

Sylwia Nykiel   2011 100 

Edyta Marciniec   2013 100 

Monika Słupek   2013 100 

Kamil Szpila   2014 100 

Dominik Wróbel   2015 100 

  Edyta Marciniec 2013 98 

11. Matematyka Damian Polak   2011 100 

Adam Giża   2012 100 

Łukasz Naróg   2012 100 

Jakub Kuźnia   2013 100 

Magdalena Kulikowska   2013 100 

Łukasz Ślanda   2013 100 

Anna Buszta   2014 100 

Kamil Szpila   2014 100 

Aleksandra Czech   2015 100 

Monika Stopyra   2015 100 

Dominik Wróbel   2015 100 

  Adam Giża 2012 98 
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Delegacja szkoły w TMR w czasie święta majowego. Delegacja szkoły w TMR w czasie święta majowego.   

Od lewej: Marek Marciniak, Andrzej Giża, Władysław Od lewej: Marek Marciniak, Andrzej Giża, Władysław 

Jerzy Tomczyk, nauczyciele Lucyna Klus i Tadeusz Jerzy Tomczyk, nauczyciele Lucyna Klus i Tadeusz   

Cebulak oraz Ryszard MiśCebulak oraz Ryszard Miś  

Rok 1985: Dyrektor Łucja Bernat przekazuje Rok 1985: Dyrektor Łucja Bernat przekazuje 

sztandar szkoły młodzieży w czasie uroczystości sztandar szkoły młodzieży w czasie uroczystości 

nadania imienia i sztandaru Liceum nadania imienia i sztandaru Liceum   

Ogólnokształcącemu w Żołyni. Ogólnokształcącemu w Żołyni.   

Rok 1973: Prace ziemne przy budowie nowego budynku dla Liceum Rok 1973: Prace ziemne przy budowie nowego budynku dla Liceum   

Ogólnokształcącego w Żołyni. Z lewej Ogólnokształcącego w Żołyni. Z lewej ––  dyrektor Stanisław Kumik. dyrektor Stanisław Kumik.   

Rok 1999: Budowa  

nowego skrzydła szkoły 

dla potrzeb LO, Gimna-

zjum i SP nr 1 w Żołyni.  

Rok 1951: Pierwszy rocznik zdający maturę po reformie oświaty. W środku: Rok 1951: Pierwszy rocznik zdający maturę po reformie oświaty. W środku: 

dyrektor Helena Drzewicka i wychowawca Stanisław Przeszło. dyrektor Helena Drzewicka i wychowawca Stanisław Przeszło.   

Rok 1995: Zjazd 50Rok 1995: Zjazd 50--lecia szkoły. lecia szkoły.   

Kurator Jan Kurp Kurator Jan Kurp   

odsłania tablicę pamiątkową. odsłania tablicę pamiątkową.   

Krótka historia szkoły w obiektywie 
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Rok 1973: ostatnie zdjęcie sportowców liceum Rok 1973: ostatnie zdjęcie sportowców liceum   

w sali Szkoły Podstawowej nr 1. w sali Szkoły Podstawowej nr 1.   Rok 2002: Matura pisemna! Rok 2002: Matura pisemna!   

Rok 1967: Klasa XI. Siedzący profesorowie: Tadeusz Cebulak, Kunegunda Sierant, Zenon RymkiewiczRok 1967: Klasa XI. Siedzący profesorowie: Tadeusz Cebulak, Kunegunda Sierant, Zenon Rymkiewicz  

Rok 1968: Klasa XIa w czasie zajęć z języka polskiegoRok 1968: Klasa XIa w czasie zajęć z języka polskiego  Rok 2002: Dyrektor Stanisław Panek Rok 2002: Dyrektor Stanisław Panek   

przekazuje młodzieży licealnej przekazuje młodzieży licealnej   

nowy sztandar Zespołu Szkół nowy sztandar Zespołu Szkół   

im. A. Mickiewicza. im. A. Mickiewicza.   

Rok 2002: Rok 2002:   

Występy artystyczneWystępy artystyczne  

młodzieży w szkole.młodzieży w szkole.   
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Rok 1984: Znakomita reprezentacja szkoły w siatkówce wraz Rok 1984: Znakomita reprezentacja szkoły w siatkówce wraz   

z opiekunem panem Januszem Busztą i jego rodzinąz opiekunem panem Januszem Busztą i jego rodziną  

Zjazd rocznikowy Zjazd rocznikowy ––  matura 1963. W pierwszym rzędzie stoją m. in. matura 1963. W pierwszym rzędzie stoją m. in.   

dyrektorzy: Kazimierz Grzesik, Stanisław Kumik, Janina Kazakdyrektorzy: Kazimierz Grzesik, Stanisław Kumik, Janina Kazak--Wawrzaszek Wawrzaszek 

oraz profesorowie: Kunegunda Sierant, Anna Tkacz. oraz profesorowie: Kunegunda Sierant, Anna Tkacz.   

Rok 2002: Rok 2002:   

Występy artystyczneWystępy artystyczne  

młodzieży w szkole.młodzieży w szkole.   



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 9 (203) wrzesień 2015 

24

 Zdjęcie u góry: uczniowie klasy I B liceum;  

u dołu: uczniowie i kadra Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni, wrzesień 2015 r., fot. Jerzy Tomczyk 


