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SŁOWEM WSTĘPU... 
 
 Liceum Ogólnokształcące w Żołyni we wrześniu bieżą-
cego roku obchodziło jubileusz 75 lat istnienia. 75 lat, 
podczas których Alma Mater wielu pokoleń mieszkańców 
pogranicza łańcucko-leżajskiego dzieliła dole i niedole 
społeczności lokalnej doświadczanej trudami powojen-
nych lat, realiami życia w PRL oraz wielokrotnymi trans-
formacjami i reorganizacjami. Jedno jest pewne - nieza-
leżnie od warunków społecznych i politycznych placówka 
dawała szansę młodym ludziom na uzyskanie dobrego 
wykształcenia i tym samym zapewniała udany start w 
dorosłe życie.    
 Powstałe w 1945 roku Prywatne Gimnazjum i Liceum 
było realizacją idei społecznej, na którą składały się aspi-
racje Żołyniaków oraz ich poczucie własnej odrębności. 
Pojawiła się potrzeba aktywnego działania po czasie II 
wojny światowej, a wraz z nią chęć kształcenia młodzieży 
na miejscu. 

W Żołyni przebywało wówczas kilku nauczycieli, którzy w 
okresie przedwojennym bądź pracowali w szkołach po-
nadpodstawowych, bądź też pełnili inne funkcje w syste-
mie oświaty. Byli to np. państwo Zofia i Józef Szpilowie 
oraz pan Stanisław Pająk. Osoby te w okresie okupacji 
prowadziły tajne nauczanie. To oni stworzyli zrąb kadry 
pedagogicznej nowo tworzącej się szkoły - naszego li-
ceum.   
 Żołyńskie liceum, w ciągu 75 lat funkcjonowania, prze-
chodziło liczne przeobrażenia, podobnie jak cała polska 
oświata. Problemy bazowe, kadrowe, finansowe czy te 
późniejsze - dotyczące naboru, spędzały sen z powiek 
kolejnym dyrektorom placówki. W ciągu kilku pokoleń 
społeczność szkolną stanowiło łącznie: 9 dyrektorów, po-
nad 170 nauczycieli, ponad 30 pracowników administracji 
i obsługi, 3886 uczniów oraz cała rzesza ich rodziców. To 
właśnie te osoby tworzą piękną historię żołyńskiego li-
ceum, to dla nich szkoła jest powrotem do “kraju lat dzie-
cinnych”, miejscem rocznikowych spotkań, powrotem do 
przeszłości w ramach niezapomnianych wspomnień…  

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ - DYREKTORZY LICEUM 
  

 Dziewięciu dyrektorów kierowało szkołą na przestrzeni 75 lat. Mieli oni niemałe zadanie - stawić czoło ówczesnym 
problemom (lokalowym, kadrowym, finansowym itp.), a przede wszystkim dobrze wykształcić młode pokolenie żołynia-
ków i mieszkańców okolicznych wiosek. To w ich rękach spoczywała odpowiedzialność za szkołę, jej funkcjonowanie i 
postrzeganie placówki na aktualnej arenie społeczno-politycznej. O mniejszych lub większych sukcesach szkoły decydo-
wały przede wszystkim umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery wśród uczniów i nauczycieli, współpraca z rodzica-
mi i środowiskiem lokalnym.  
 Każdy z dyrektorów na swój sposób wspierał trwanie szkoły, dbał o jej rozwój i promocję, zabiegał o wysokie wyniki 
egzaminów i dobry nabór do placówki. Grono dyrektorów na przestrzeni lat 1945 – 2020: 

 Stanisław Pająk 
 

 Dyrektor Prywatnego Gimna-
zjum Gminnej Rady Narodowej w 
Żołyniw latach 1945 – 1947. 
Główny inicjator założenia szkoły. 

Helena Drzewicka 
 

 Dyrektor Państwowej Szkoły 
Ogólnokształcącej Stopnia Liceal-
nego w Żołyni w latach 1950 – 19-
52. Wcześniej od 1913 r. nauczy-
cielka w szkołach powszechnych 
w: Tryńczy, Nowosielcach, Żołyni, 
Grodzisku, Woli Żarczyckiej, Świę-
toniowej. W czasie wojny w Taj-
nym Nauczaniu, następnie od 1945 r. nauczycielka w Albigowej, od 
1948 r. nauczycielka w szkołach żołyńskich. Zmarła w Żołyni w roku 
1989. 
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 Hilary Dulemba 
 

 Dyrektor Prywatnego Gimna-
zjum Gminnej Rady Narodowej w 
Żołyni w latach 1947 – 1950, 
wcześniej prof. Państwowego 
Gimnazjum Żeńskiego we Lwowie 
(do 1939), nauczyciel urlopowany  
z I Gimnazjum i Liceum w Rzeszo-
wie (1945 – 1950) celem pełnie-
nia obowiązków nauczyciela  
w Żołyni. 
  

Roman Majer 
 

 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni w latach 1952 – 1961, 
wcześniej od 1934 r. nauczyciel w szkołach w: Rożyszczach, Chrobowie, 
Jezioranach Szlacheckich – Wołyń. Od wojny nauczyciel w Zwieńczycy i 
Grodzisku k. Strzyżowa. Od 1961 r. kierownik Szkoły Podstawowej nr 5 
w Rzeszowie. Zmarł w roku 1969 w Rzeszowie. 

  

 Stanisław Kumik 
 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni  
w latach 1961 – 1974, wcześniej od 1952 r. nauczyciel Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowym Żmigrodzie, w latach 1975 – 1976 dyrektor  
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Curie – Skłodowskiej w Ko-
łaczycach, następnie w latach 19-
1976 – 1982 dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Sta-
nisława Leszczyńskiego w Jaśle, 
wicedyrektor  tej szkoły do roku 
1986. Zmarł w roku 2001 w Jaśle. 
  

Łucja Bernat 
 

 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego (od 1985 r. im. Adama Mickie-
wicza) w Żołyni w latach 1974 – 1991. W latach 1974 – 1984 gminny dy-
rektor szkół w Żołyni, wcześniej nauczycielka Szkoły Podstawowej  
w Brzózie Stadnickiej. Od 1993 r. na emeryturze.  
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 Kazimierz Grzesik 
 

 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni  
w latach 1991 – 1995, wcześniej kolejno: nauczyciel w Zasadniczej 
Szkole Budowlanej w Stalowej Woli, Zasadniczej Szkole Zawodowej  
w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, od 1971 r. na-
uczyciel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Leżajsku. Od 1995 r. na 
emeryturze. 
  

Stanisław Panek 
 

 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w 
latach 1995 - 2019 (od 1999 r. Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza), 
wcześniej nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewi-
cza od roku 1989. 
  

 Janusz Dziurzyński 
 
 Dyrektor Zespołu Szkół w Żołyni od roku 2019, składającego się  
z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Św. Jana Kantego - wcześniej dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1.   
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ZASTĘPCY DYREKTORA i WICEDYREKTORZY 
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Teresa Grędysa 
 

Wicedyrektor Zespołu Szkół  
im. Adama Mickiewicza 
w latach 1999 – 2013. 

Jan Wróblewski  
 

Zastępca dyrektora w latach 
1954 – 1966. 

Janina Kazak-Warzaszek 
 

Zastępca dyrektora 
w latach 1975 – 1984. 

Antoni Pelc 
  

Zastępca dyrektora w latach  
1974 – 1975. 

Małgorzata Grabarz-Ilasz 
 

Wicedyrektor Zespołu Szkół  
im. Adama Mickiewicza  
w latach 2013 - 2018. 

Sławomir Bester 
 

Wicedyrektor Zespołu Szkół 
od 2019 roku.  
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KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ W ZAKRESIE  
FUNKCJONOWANIA LICEUM W ŻOŁYNI (1945 – 2020) 

  
 

Lata 1945-1955 
 

 Założenie szkoły średniej zainicjo-
wane było 18.07.1945r. przez grupę 
nauczycieli, którzy przybyli do Żołyni 
w czasie okupacji i prowadzili tutaj 
komplety tajnego nauczania. Byli to: 
Stanisław Pająk - wizytator KOS we 
Lwowie, Józef Szpila, Zofia Szpila, 
Maria Russer, Maria Cierpisz, Hilary 
Dulemba. KOS w Rzeszowie wyraziło 
zgodę na założenie pod patronatem 
Gminnej Rady Narodowej Prywatne-
go Gimnazjum i Liceum w Żołyni. Do 
utworzenia gimnazjum w dużej mie-
rze przyczynili się: ówczesny wójt 
gminy Andrzej Mach i działacze społeczni: Jan Filip, Jan Kuziara, Bronisław Żaba. Prywatne gimnazjum i liceum otwarte 
zostały na mocy uchwały KOS z dnia 25.08.1945r.  
 Dnia 20.09.1945r. rozpoczęła się nauka w żołyńskiej szkole średniej, która mieściła się w południowym skrzydle 
Szkoły Podstawowej nr 1. W chwili rozpoczęcia działalności placówka liczyła 115 uczniów, zgrupowanych w czterech 
oddziałach. Jej dyrektorem został mgr Stanisław Pająk, były wizytator szkół średnich Lwowskiego Kuratorium Okręgu 
Szkolnego. Odpowiedzialność za szkołę przejęli: (wójt A. Mach) Gminna Rada Narodowa w Żołyni i Komitet Rodzicielski. 
 W latach 1947 - 50 funkcję dyrektora pełnił mgr Hilary Dulemba, trwały zabiegi o utrzymanie i upaństwowienie pla-
cówki, pojawiły się także trudności finansowe szkoły. W 1948r. nastąpiło otwarcie Bursy Szkolnej – Internatu dla dziew-
cząt i chłopców w budynkach przy ulicy Białobrzeskiej. 
 Prywatne Gimnazjum i Liceum w Żołyni zostały upaństwowione na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 
14.04.1950r. i otrzymały nazwę “Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Żołyni” (Nr II Śr. – 1658/-
50). Zarządzenie podpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty – prof.  Henryk Jabłoński – późniejszy Przewod-

niczący Rady Państwa w okresie PRL. 
Wraz ze szkołą została upaństwowio-
na Bursa w Żołyni. Dyrektorem pla-
cówki została pani Helena Drzewicka, 
zaś pierwszy egzamin dojrzałości od-
był się w 1951r. i zdało go 28 
uczniów. 
 W latach 1951 - 61 funkcję dyrek-
tora pełnił mgr Roman Majer, zaś 
jego zastępcą był Jan Wróblewski. 31 
sierpnia 1954r. nastąpiło połączenie 
Liceum Ogólnokształcącego ze Szkołą 
Podstawową nr 1 na mocy Zarządze-
nia Ministra Oświaty (Nr SO1 – 47-
46/54). Stan ten istniał do roku 1966, 
kiedy to nastąpiło oddzielenie placó-
wek.  

Rok szkolny 1945/46. Uczniowie wraz z gronem profersorskim. W pierw-
szym rzędzie siedzą prof. Maria Janusz-Russer, dyr. Stanisław Pająk,  

prof. Maria Cierpiszowa, prof. Hilary Dulemba 
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Lata 1956-1965 
 
Do roku 1961 funkcję dyrektora peł-
nił mgr Roman Majer, następnie sta-
nowisko to objął mgr Stanisław Ku-
mik.  Za jego kadencji rozpoczęły się, 
mocno wspierane przez społeczność 
lokalną, zabiegi o budowę nowych 
obiektów dla szkoły. Wtedy też po-
wstała koncepcja budowy nowego 
gmachu, ponieważ budynek szkoły 
podstawowej nie mógł pomieścić 
wszystkich oddziałów, zaś lekcje od-
bywały się w mającej ponad 100 lat 
tzw. "starej szkole". W 1964r. utwo-
rzono Komitet Budowy Liceum Ogól-
nokształcącego w Żołyni (wcześniej 
działał Komitet Rozbudowy Szkoły, 
ale koszt nadbudowy był zbyt wysoki 
i nie rozwiązywał trudności lokalo-
wych placówki, zdecydowano więc o 
wzniesieniu oddzielnego budynku). 
  

Lata 1966-1975 
 

W roku szkolnym 1966/67 nastąpiło 
rozdzielenie Szkoły Podstawowej i 
Liceum. Powstaje Liceum Ogólno-
kształcące w Żołyni jako samodziel-
na placówka oświatowa. Jednak 
szkoła średnia nie dysponuje jeszcze 
osobnym budynkiem, dlatego przyję-
to zasadę, aby powrócić do stanu 
posiadania placówek sprzed połącze-
nia (tj. do roku 1954). Dokonano po-
działu pomieszczeń, sprzętu i pomo-
cy dydaktycznych. W szkole panowa-
ła ciasnota, dlatego Komitet Budowy 
Liceum poczynił usilne starania o po-
zyskanie funduszy na rzecz powsta-
nia nowego obiektu (zbiórki od 
uczniów, imprezy, festyny itp.). Osta-
tecznie budowa liceum (po pokona-
niu szeregu trudności) została 
umieszczona w planie państwowym 
na lata 1972-1974. Dnia 12.05.1973r. 
odbyła się uroczystość wmurowania 
aktu erekcyjnego pod Liceum Ogól-
nokształcące w Żołyni, w której 
udział wzięli m. in. Józef Kolbusz – 
Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszo-
wie, Stanisław Boroń – Przewodni-

Prof. Czesław Burghardt z wychowankami 

Matura lata 50 

LO w trakcie budowy 
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czący Powiatowej Rady Narodowej w 
Łańcucie, członkowie społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły, społecz-
ność szkolna. Dnia 25.08.1974r. uro-
czyście oddano budynek do użytku 
szkolnego wraz z pełnowymiarową 
salą gimnastyczną i zapleczem socjal-
nym. W uroczystości wziął udział Ku-
rator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 
- Eugeniusz Orlof . Rok szkolny 1974-
/75 rozpoczęto w nowych murach, 
przeniesiono także internat żeński do 
nowego budynku. Stanowisko dyrek-
tora placówki objęła mgr Łucja Ber-
nat, zaś jej zastępcą został mgr Anto-
ni Pelc. Za ich kadencji unowocze-
śniono wystrój i wyposażenie szkoły, 
utworzono wiele pracowni przedmiotowych i wyposażono je w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. 
  

Lata 1976-1985 
 
01.09.1978r. nastąpiło otwarcie Liceum Zawodowego w zawodzie rolnik pod wspólną dyrekcją z Liceum Ogólnokształ-
cącym w Żołyni – Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 9.02.1978 r., nr pisma O.VI – 0138-
/12/78. Natomiast 11.10.1980r. odbył się zjazd absolwentów z okazji 35–lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni. 
W uroczystości licznie uczestniczyli absolwenci szkoły (610), emerytowani i aktualnie pracujący nauczyciele na czele z 
dyrektorem. Udział wzięli również przedstawiciele ówczesnych władz lokalnych, zaś władze oświatowe reprezentowała 
Anna Staruch – Wicekurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Rok 1984 to czas dużych sukcesów sportowych siat-
karek pod kierownictwem pana Janusza Buszty – Brązowy medal w finale Mistrzostw Polski SZS w piłce siatkowej junio-
rek oraz VII miejsce w finale XI Spartakiady Młodzieży w Poznaniu. Ten sam rok (31.08.1984r.) to także likwidacja Li-
ceum Zawodowego w Żołyni na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pismo Nr RŻl.N.5010/2/84 z dnia 
8.06.1984r.). Z dniem 01.01.1985r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna placówki - podporządkowano szkołę bezpo-
średnio pod Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ten sam rok to również inne 
podniosłe wydarzenie. Dnia 30.11.1985r. następuje nadanie liceum imienia Adama Mickiewicza oraz nadanie szkole 
sztandaru na mocy Zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania oraz decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania (pisma Nr 

Prof. Tadeusz Cebulak z wychowankami 

Finał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej – Żołynia 1984 
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OW. IV – 50111/12/84 z dnia 26 li-
stopada 1984). W uroczystości szkol-
nej wziął udział Wicekurator Kurato-
rium Oświaty i Wychowania w Rze-
szowie Antoni Stochła. 
  

Lata1986-1995 
 

 Od 01.09.1991r. dyrektorem Li-
ceum Ogólnokształcącego im. A. Mic-
kiewicza w Żołyni został Kazimierz 
Grzesik. Był to również początek na-
silania się problemów finansowych w 
placówce (dość powszechne zjawisko 
w tym okresie we wszystkich szko-
łach średnich prowadzonych przez 
Kuratoria Oświaty i Wychowania). W 
1992r. udało się pozyskać fundusze 
na utworzenie pierwszej pracowni 
komputerowej (10 komputerów 
IMB) pod opieką Stanisława Panka i 
Janusza Lei. 
 W dniach 16-17.09.1995r. odbyły 
się uroczyste obchody 50–lecia Li-
ceum Ogólnokształcącego im. A. 
Mickiewicza. Komitetem organizacyj-
nym kierowała Anna Burghardt. W 
zjeździe wzięło udział kilkuset absol-
wentów, emerytowani i aktualnie 
pracujący nauczyciele oraz dyrekto-
rzy szkoły. Władze oświatowe repre-
zentowali: Stefan Pastuszka – wice-
minister Edukacji i Sportu, Jan Kurp – 
Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jan 
Sęk i Adam Daraż – senatorowie Rze-
czypospolitej Polskiej, Stanisław 
Rusznica – poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, gminne władze sa-
morządowe z Andrzejem Benedy-
kiem, Wójtem Gminy i Franciszkiem 
Filipem, Przewodniczącym Rady Gmi-
ny na czele. Mszę świętą w intencji 
uczestników zjazdu celebrował bi-
skup senior Ignacy Tokarczuk, były 
ordynariusz diecezji przemyskiej. Dla 
upamiętnienia tego podniosłego wy-
darzenia została wydana publikacja 
„50 lat Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Mickiewicza w Żołyni” autor-
stwa Anny Burghardt. 
 Od grudnia 1995r. funkcję pełnie-
nia obowiązków dyrektora szkoły 
kurator Jan Kurp powierzył Stanisła-
wowi Pankowi, nauczycielowi chemii 
w placówce. 

Tak się mieszkało w szkolnym internacie 

Siatkarki ze swoim trenerem  
Januszem Busztą 

Lekcja fizyki z prof. Ewą Buszta 
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Lata 1996-2005 
 
 Od 01.09.1996r. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni został Stanisław Panek. Za jego 
kadencji szkołę czekały największe przeobrażenia w obszarze: ustabilizowania finansów, zmian organizacyjnych, kolej-
nych zmian organów prowadzących, wdrażania reform oświatowych, w tym wprowadzenia nowych typów szkół i egza-
minów zewnętrznych, rozbudowy, modernizacji i remontów bazy szkolnej, dydaktycznej i sportowej do stanu obecne-
go. 
 W związku z reformą oświaty i wprowadzeniem gimnazjum nastąpiła konieczność rozbudowy szkoły. Już 
31.05.1998r. wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję: “Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żoły-
ni” (wybudowane obiekty do roku 2019 służyły szkole gimnazjalnej). Ten sam rok to także modernizacja bazy szkolnej 
np. unowocześnienie sal lekcyjnych oraz zmiana systemu ogrzewania na gazowe.  Od 01.01.1999r.  Liceum Ogólno-
kształcące im. A. Mickiewicza w Żołyni (w wyniku reformy samorządowej) stało się jednostką budżetową Powiatu Łań-
cuckiego. Natomiast z dniem 01.09.1999r. (z inicjatywy dyrektora Stanisława Panka i Andrzeja Benedyka - Wójta Gminy 
Żołynia na mocy Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego (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 Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza stało się jednostką budżetową 
Gminy Żołynia i weszło w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni wraz z rozpoczynającą funkcjonowanie szkołą 
gimnazjalną. Dyrektorem nowej placówki został mgr inż. Stanisław Panek, zaś jego zastępcą mgr Teresa Grędysa. 
 23.09.2002 r. nastąpiło uroczyste oddanie nowego skrzydła szkoły z udziałem Jana Kurpa – Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty, Jana Burego i Tadeusza Ferenca – posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Adama Krzysztonia Starosty Łań-
cuckiego, Andrzeja Benedyka – Wójta Gminy Żołynia i całej społeczności szkolnej na czele z dyrektorem Stanisławem 
Pankiem. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Prałat Stanisław Cebula, proboszcz parafii żołyńskiej. 
 Kolejne dwa lata to modernizacja bazy szkolnej: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Zespołu 
Szkół im. A. Mickiewicza oraz termoizolacja głównego budynku szkolnego i wykonanie dachu. 
 Rok 2005 r. przyniósł kolejne zmiany – 85 absolwentów liceum ogólnokształcącego zdało po raz pierwszy zewnętrzny 
egzamin tzw. „nową maturę”. Została także wydana publikacja (praca zbiorowa) „Ocalić od zapomnienia 1995–
2005” (60 lat liceum i 6 lat gimnazjum). 

Zjazd absolwentów – rocznik 1945 

10 



Fakty i Realia - gazeta żołyńska              

Nr 11 (265) listopad 2020 

 
Lata 2006-2015 

 
W roku 2006 rekordowa liczba absol-
wentów liceum ogólnokształcącego 
opuściła szkołę: liczba oddziałów kla-
sowych: 4, absolwentów: 108 osób. 
W roku szkolnym 2005/2006 do Ze-
społu Szkół im. A. Mickiewicza 
uczęszczała najwyższa liczba uczniów 
w historii placówki, łącznie 616, w 
tym do liceum ogólnokształcącego 
283 uczniów, zaś do gimnazjum 333 
uczniów. 
 W dniach 28-29.06.2008r. odbył 
się uroczysty “III Zjazd Żołyniaków” w 
Zespole Szkół im. A. Mickiewicza z 
udziałem około 300 osób. W komitecie organizacyjnym byli: Stanisław Panek i Małgorzata Makówka. 
Rok 2013r. to także duży sukces dydaktyczny placówki. Szkołę sklasyfikowano na 24. miejscu wśród 50 najlepszych lice-
ów ogólnokształcących w województwie podkarpackim wg rankingu “Perspektyw”. To też rok, w którym oddano do 
użytku boisko wielofunkcyjne „Orlik”.  
 W roku 2015 szkołę sklasyfikowano na 25. miejscu wśród 50 najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie 
podkarpackim wg rankingu “Perspektyw” oraz w pierwszej 500 – setce liceów ogólnokształcących w Polsce. Placówka 
otrzymała Brązową Tarczę. W tym samym roku miał też miejsce kapitalny remont “starej” sali gimnastycznej w budyn-
ku liceum. 

Lata 2016-2020 
 

 W dniach: 30.06. - 01.07. 2018r. odbyły się uroczyste obchody 200-lecia żołyńskiej oświaty. Przybyli goście mogli 
obejrzeć sale lekcyjne, gazetki i wystawy różnorodnych prac przygotowane w budynku liceum. W tym okresie ma miej-
sce aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego, “Szkolnego Koła Wolontariatu” oraz “Szkolnego Koła Strzeleckie-
go”. Na uwagę zasługuje udział uczniów żołyńskiego liceum w “Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy” oraz innych 
akcjach charytatywnych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych. W roku szkolnym 2018/2019 placówka realizowała 
PROJEKT „ODKRYWCY NOWYCH MOŻLIWOŚCI W GMINIE ŻOŁYNIA”. Dla uczniów naszego liceum był to okres bardzo 
„bogaty” w zajęcia dodatkowe. Mogli oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach wspomnianego projektu 
edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ponadto pla-
cówka otrzymała szereg pomocy naukowych, które uatrakcyjniły proces nauczania. W czerwcu 2019r. ostatni rocznik 
gimnazjum ukończył edukację z Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni. Liceum przeszło kolejne przeobrażenie orga-
nizacyjne - od września 2019r. wchodzi w skład nowego Zespołu Szkół w Żołyni, utworzonego przez połączenie liceum 
ze Szkołą Podstawową nr 1 w Żołyni. Dyrektorem placówki został mgr Janusz Dziurzyński a jego zastępcą - mgr inż. Sła-
womir Bester. Ostatni rok był dla szkoły czasem przemian głównie w zakresie cyfryzacji i unowocześnienia zaplecza dy-
daktycznego. Od sierpnia 2019r. realizowano program wszechstronnego rozwoju szkoły i dostosowania wszystkich 
aspektów jej funkcjonowania do realiów XXI wieku. W związku z tym został wprowadzony e-dziennik, zakupiono nowo-
czesne pomoce dydaktyczne (np. tablice interaktywne do pracowni przyrodniczych: geografia, fizyka, biologia, chemia), 
uzyskano dla uczniów i nauczycieli bezpłatny dostęp do usługi Office 365, rozpoczęto także proces wdrażania dodatko-
wych zajęć robotyczno-progra-mistycznych opartych na platformie BBC Micro:bit. Miniony rok szkolny to również zma-
gania z epidemią koronawirusa i związana z tym edukacja zdalna.  Wymagała ona od wszystkich nauczycieli dużej sa-
modyscypliny, zaangażowania oraz praktycznego wykorzystywania e-technologii w życiu społecznym, zawodowym, 
szkolnym i rodzinnym. Obligowała do systematycznego podnoszenia kwalifikacji i kształcenia swoich umiejętności kom-
puterowych w ramach wewnątrzszkolnych i ogólnopolskich szkoleń, kursów czy konferencji. Wszyscy starali się spro-
stać trudnemu zadaniu. 

2018- Uczniowie Zespołu Szkół promują czytelnictwo. 

11 
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Lp. Nazwisko i imię Praca w LO od - Nauczane przedmioty  
(w roku szkolnym 2019/2020) 

1 Dziurzyński Janusz 1991-1992 
2019- 

Fizyka 
Dyrektor 

2 Bester Sławomir 2019- Wicedyrektor 

3 Kosior Jan 1992- Język niemiecki 

4 Węgrzyn Anna (Markowicz) 1993- Język angielski 

5 Szpila Zofia 1993- Biologia, wychowanie do życia w rodzinie 

6 Grabarz-Ilasz Małgorzata (Grabarz) 1994- Geografia, biblioteka 

7 Dąbek Grażyna (Wojnar) 1997- Matematyka, podstawy przedsiębiorczości,  
ekonomia w praktyce, metody obliczeniowe 

8 Decowska-Gąsior Beata 1999- Pedagog szkolny 

9 Hryniewska Marta (Buszta) 1999- Wychowanie fizyczne 

10 Frańczak-Sztur Danuta 1999- Chemia 

11 Babiarz Mariusz 1999- Język angielski, francuski 

12 Wilczek Agnieszka 2003- Język polski, historia i społeczeństwo, teksty 
kultury, etyka filozofia 

13 Bem-Wróbel Aurelia 2003- Wiedza o kulturze 

14 Hryniewski Grzegorz 2003- Wychowanie fizyczne 

15 Niemiec Ryszard 2003- Fizyka 

16 Hołub Ewa 2005- Wychowanie fizyczne 

17 Niemiec Paulina 2006- Język angielski 

18 Leja Paweł 2006-2007 
2019- 

Język polski 
Historia, wiedza o społeczeństwie 

19 Benedyk Maciej 2009- Matematyka, informatyka 

20 Wikiera Katarzyna 2011 Język polski, biblioteka 

21 Grędysa Teresa 1999-2013 
2008- 

Wicedyrektor 
Fizyka 

22 ks. Pastuszak Waldemar 2015-2020 Religia 

23 Leja Henryk 2019- Edukacja dla bezpieczeństwa 

24 Makiel-Dudek Aneta 2019- Biologia 
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ABSOLWENCI 1951 - 2020 

Rok/wychowawca Ilość absolwen-
tów 

Rok/wychowawca Ilość 
absolwentów 

1951/Stanisław Przeszło 28 1952/Kunegunda Sierant 39 

1953/Tadeusz Cebulak 33 1954/Helena Drzymała 39 

1955/Anna Kulpaczyńska  
i Kunegunda Sierant 

66 1956/Tadeusz Cebulak  
i Czesław Burghard 

38 

1957/Zofia Majer 25 1958/ Czesław Burghard  
i Anna Tkacz 

39 

1959/Kunegunda Sierant 28 1960/Tadeusz Cebulak 25 

1961/Zofia Majer 30 1962/Maria Turasiewicz 34 

1963/Kunegunda Sierant 35 1964/Tadeusz Cebulak 47 

1965/Zofia Sroczyk  
i Tadeusz Cebulak 

36 1966/Anna Burghard 39 

1967/Kunegunda Sierant 
1967/l. korespondencyjne 

51 
27 

1968/Czesław Burghard 35 

1969/Tadeusz Cebulak  
i Janusz Buszta 

52 1970/nie przeprowadzono matury 0 

1971/Kunegunda Sierant 34 1972/Zenon Rymkiewicz, Henryk Wój-
cik i Czesław Burghard 

57 

1973/Tadeusz Cebulak  
i Jan Buszta 

69 1974/Krystyna Gazi  
i Antoni Pelc 

61 

1975/Mieczysława Pasierb  
i Maria Opałka 

53 1976/Krystyna Pająk  
i Magdalena Szczepka 

53 

1977/Aniela Markowicz  
i Tadeusz Cebulak 

64 1978/Ewa Buszta  
i Maria Opałka 

60 

1979/Czesław Burghard  
i Aniela Markowicz 

54 1980/Krystyna Pająk  
i Stanisława Miś 

52 

1981/Czesław Burghard  
i Lucyna Szymczyk 

48 1982/Maria Opałka 
1982/l. zawodowe Kazimierz Żółtek 

32 
32 

1983/Ewa Buszta 
1983/l. zawodowe Krystyna Filip 

29 
18 

1984/Krystyna Pająk 
1984/l. zawodowe Grzegorz Ruszel 

36 
19 

1985/Sławomir Schultis  
i Urszula Możdżeń 

38 1986/Czesław Burghard  
i Danuta Myślicka 

59 

1987/Ewa Buszta  
i Maria Opałka 

65 1988/Krystyna Pająk  
i Stanisława Miś 

61 

1989/Anna Burghard  
i Krystyna Duszek 

65 1990/ Czesław Burghard  
i Danuta Myślicka 

61 

1991/Maria Opałka, Ewa Buszta i 
Urszula Możdżeń 

89 1992/Krystyna Pająk, Stanisław Panek, 
Aniela Markowicz  
i Stanisława Miś 

73 

1993/Anna Burghard, Bogusława 
Stolarczyk, Krystyna Duszek, Jan 

Hajduk i Ewa Buszta 

107 1994/Anna Pietrys, Stanisław Panek, 
Danuta Myslicka  

i Małgorzata Makówka 

82 
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O WYNIKACH EGZAMINÓW 
MATURALNYCH SŁÓW KILKA... 

 

  
Żołyńskie liceum zawsze osiągało dobre wyniki egzami-
nów maturalnych (zwanych przez pewien czas egzami-
nem dojrzałości). Do roku 2004 egzaminy te odbywały 
się w szkole, wewnętrznie, zaś tematy maturalne były 
opracowywane przez kuratorium właściwe dla danego 
województwa. W wyniku reformy z roku 1999 
(wprowadzenie gimnazjum) począwszy od roku 2002 
wprowadzono tzw. “nową maturę” - egzamin zewnętrz-
ny, przeprowadzany i oceniany przez sześć Okręgowych 
Komisji Egzaminacyjnych. W całym kraju ujednolicono 

testy egzaminacyjne i wprowadzono jednolite, restryk-
cyjne kryteria oceniania. Odtąd egzamin maturalny był 
jednocześnie egzaminem wstępnym na wyższe uczelnie. 
Była to diametralna zmiana - prace były obiektywnie 
oceniane przez egzaminatorów egzaminu maturalnego, 
powołanych do sprawdzania przez daną OKE. Skończyły 
się spekulacje, jakoby matury w szkole oceniane były 
subiektywnie przez nauczycieli uczących. Wiele szkół, 
uznawanych dotąd za prestiżowe, zaczęło osiągać słabe 
wyniki, natomiast te, rzec by można, mniej popularne 
placówki, zaskoczyły opinię publiczną. A jak na arenie 
tych zmian wypadło żołyńskie liceum? W ostatnich la-
tach, kiedy egzaminy maturalne są zewnętrzne i porów-
nywalne w całej Polsce, nasza szkoła pojawiła się w ran-
kingach wojewódzkich i ogólnopolskich, uwzględniają-

1995/Maria Opałka, Urszula Moż-
dżeń i Janusz Leja 

83 1996/Jan Kosior  
i Stanisława Miś 

60 

1997/Ewa Buszta  
i Bogusława Pinkowicz 

73 1998/Danuta Myślicka, Jan Kosior,  
Aniela Markowicz i Janusz Buszta 

78 

1999/Anna Węgrzyn, Małgorzata 
Makówka, Stanisław Panek  

i Małgorzata Grabarz 

55 2000/Lucyna Szymczyk, Ewa Buszta, 
Zofia Szpila i Stanisława Mis 

90 

2001/Bogdan Wójtowicz, Maria 
Opałka i Urszula Możdżeń 

88 2002/Agnieszka Kulpa, Ewa Buszta  
i Grażyna Dąbek 

67 

2003/Małgorzata Makówka  
i Małgorzata Grabarz 

69 2004/Zofia Szpila, Lucyna Szymczyk  
i Jan Kosior 

71 

2005/Ewa Buszta, Wojciech Tabin 
i Danuta Frańczak- Sztur 

85 2006/Grzegorz Hryniewski, Grażyna 
Dąbek, Małgorzata Grabarz  

i Małgorzata Makówka 

108 

2007/Urszula Możdżeń, Agnieszka 
Wilczek i Zofia Szpila 

90 2008/Wojciech Tabin, Jan Kosior  
i Anna Węgrzyn 

79 

2009/Małgorzata Makówka, Gra-
żyna Dąbek, Katarzyna Wróbel  

i Grzegorz Hryniewski 

79 2010/Zofia Szpila, Paulina Niemiec  
i Małgorzata Grabarz 

68 

2011/Grzegorz Hryniewski, 
Agnieszka Wilczek  

i Danuta Frańczak-Sztur 

74 2012/Katarzyna Wróbel, Jan Kosior, 
Małgorzata Makówka  
i Małgorzata Grabarz 

69 

2013/Zofia Szpila, Anna Węgrzyn 58 2014/Grzegorz Hryniewski  
i Danuta Frańczak-Sztur 

38 

2015/Marta Hryniewska  
i Maciej Benedyk 

49 2016/ Katarzyna Wróbel  
i Anna Węgrzyn 

52 

2017/Danuta Frańczak-Sztur  
i Grzegorz Hryniweski 

35 2018/Agnieszka Wilczek  
i Marta Hryniewska 

46 

2019/Grzegorz Podolec  
i Katarzyna Wróbel 

31 2020/Grzegorz Hryniewski 22 

RAZEM 3886 absolwentów 
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ROCZNICOWA REFLEKSJA... 
 

 Mijająca 75. rocznica powstania LO nieodparcie skła-
nia do, choć krótkiej refleksji nad rolą, jaką szkoła ta 
spełniała i spełnia życiu Żołyni i jej najbliższych okolic. 
Czy Żołynia bez LO byłaby tą samą Żołynią? Na pewno 
nie! Liceum już od pierwszych dni swojego istnienia wy-
pełniało ważną funkcję społeczną - umożliwiało młodym 
ludziom udany start w dorosłe życie i dalszą karierę za-
wodową. Wielu jej absolwentów ukończyło studia wyż-
sze, pełniło lub pełni ważne funkcje społeczne, kultural-
ne i religijne. Przez swoją działalność szkoła nieustannie 
wpływała na rozwój cywilizacyjny i życie społeczno-
kulturalne mieszkańców gminy.  
 Warto wspomnieć, że w latach 1950-1990 tylko nie-
licznych młodych ludzi stać było na edukację poza tere-
nem zamieszkania. Przecież ich rodzice, utrzymujący się 
głównie z pracy na roli, nie tylko nie mieli środków finan-
sowych na wykształcenie dzieci w odległym mieście, ale 
także potrzebowali “rąk do pracy” w gospodarstwie rol-

nym. Szkoła średnia na miejscu była więc przysłowiowym 
“oknem na świat”, pozwalała na zdobycie upragnionego 
wykształcenia przy małym nakładzie finansowym...  
 Nieco inaczej wygląda sytuacja na chwilę obecną. Re-
organizacja systemu oświaty i zmiany zachodzące w 
szkolnictwie nie służą małym szkołom średnim, które 
mają trudności z naborem. Zmieniła się też sytuacja fi-
nansowa rodzin i aspiracje młodych ludzi. Tym ostatnim 
liceum stara się sprostać na miarę swoich możliwości. 
Systematycznie modernizowana jest baza szkolna, zmia-
nie uległa także oferta edukacyjna. Placówka osiąga tak-
że dobre wyniki w zakresie egzaminów maturalnych (w 
roku szkolnym 2018/2019 - drugie miejsce w powiecie). 
Wszystko po to, by żołyńskie liceum było atrakcyjne dla 
młodych ludzi, chcących uzyskać solidne średnie wy-
kształcenie, połączone z możliwością realizacji swoich 
pasji sportowych, społecznych i kulturalnych. Zachęcamy 
wszystkich do wspierania naszej szkoły, troski o jej trwa-
nie i rozwój, by zapewnić ciągłość historii naszej “małej 
ojczyźnie” …  

15 

cych jakość i zakres zdawalności egzaminów matural-
nych. Od kilku lat znajdujemy się w pierwszej 50 – tce 
najlepszych liceów w województwie podkarpackim.  Dla 
przypomnienia, w roku jubileuszowym 2020 Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole 
Szkół w Żołyni, według Rankingu Liceów 2020 miesięczni-
ka „Perspektywy”, znalazło się na wysokim 27. miejscu 
spośród wszystkich szkół tego typu w województwie 
podkarpackim (wynik: 37,99). Jest to ocena za rok 2019. 
Warto również zaznaczyć, że w rankingu ogólnopolskim 

zajęliśmy 582 pozycję na ponad 3 tysiące liceów ogólno-
kształcących. Jest to ważne, tym bardziej że tak wysokie 
wyniki osiąga głównie młodzież naszej gminy, bo taki jest 
generalnie nabór szkoły. To ogromny sukces naszej szko-
ły: uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy od lat wspiera-
ją rodzimą placówkę. Okazuje się po raz kolejny, że małe 
wiejskie liceum dobrze radzi sobie w zakresie działalno-
ści dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Śmiało 
konkuruje z miejskimi szkołami średnimi, choć nie zaw-
sze jest doceniane przez opinię publiczną.  

STYPENDIA NAUKOWE… 
 

 Tradycją oświaty jest nagradzanie uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia spor-
towe czy aktywną postawę społeczną. Zazwyczaj jest to nagroda książkowa, dyplom lub drobny upominek. 
Uczniowie żołyńskiego liceum, którzy osiągali wysokie wyniki edukacyjne, mogli również zabiegać o Stypendium Nauko-
we Rady Gminy Żołynia, przyznawane od 2000 roku. Miało ono formę wsparcia finansowego, które otrzymywał uczeń 
przez okres 5 lub 10 miesięcy. Do roku 2019 przyznano łącznie 126 stypendiów. Od 20 listopada br. zmieniają się prze-
pisy w tej kwestii. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Żołynia z dn. 28 września określone zostały nowe 
warunki udzielania pomocy uczniom, ich forma i zakres  w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów uczęszczających do szkół". W ramach tej formy pomocy uczniowie otrzymują: 
 1. Stypendium Naukowe Wójta Gminy Żołynia za szczególne wyniki w nauce. 
 2. Nagrody Wójta Gminy Żołynia za szczególne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe. 
 Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla ucznia szkoły średniej jest przyznawane od roku 1997 Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów. Otrzymuje je jeden uczeń w danym roku szkolnym na okres 10 miesięcy. Warunkiem uzyskania sty-
pendium jest najwyższa w danej szkole średnia ocen lub szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. 
Do roku 2019 to wyróżnienie otrzymały 23 osoby. 
Warto nadmienić, że w latach 2008-2011 uczniowie liceum mogli również zabiegać o „Szkolne Stypendium Naukowe 
im. prof. Tadeusza Cebulaka”. Stypendium zostało ufundowane przez wychowanków prof. Cebulaka rocznik 1956, pod 
przewodnictwem p. Anny Burghardt. Miało ono na celu podniesienie rangi matematyki w szkole oraz popularyzowanie 
przedmiotu wśród uczniów. 
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W tym miejscu jest teraz ORLIK 

Budynek LO po termomodernizacji 

Zajęcia sportowe na boisku szkolnym 

Budynek LO lata 90 


