
V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.  

MARI I  SKŁODOWSKIEJ-CURIE W 
LUBLINIE



HISTORIA V LO



• Nasza szkoła została założona w 1948 roku

przez pana Stanisława Grzywę, który stał się

jej pierwszym dyrektorem. Początkowo była

to placówka koedukacyjna nosząca nazwę:

„Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie”



• Ówczesna siedziba mieściła się przy

Krakowskim Przedmieściu 56a 1949r. została

przeniesiona na ulicę Lipową 7. W 1953/1954r

została rozdzielona na Szkołę Podstawową nr

1 i Liceum OgólnokształcąceTPD w Lublinie.



• W 1955r. nasza szkoła stała się szkołą

żeńską, a w 1964r. nadano jej patrona.

Tak oto placówka zyskała nazwę

“Szkoła Podstawowa i Liceum

Ogólnokształcące nr 1 im. Marii

Skłodowskiej-Curie”



• Na przełomie lat 1965/1966 szkoła
znowu zmieniła nazwę, tym razem na
Liceum nr V, a nazwa ta jest aktualna
również dzisiaj. W 1964r. szkołę
wpisano do Szkół Stowarzyszonych
UNESCO - warto wspomnieć, że była
to jedyna szkoła w województwie,
która została wpisana na tą listę.



DYREKTORZY



STANISŁAW ZGRZYWA

• W 1948 roku dzięki inicjatywie Lubelskiego
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
powstało V Liceum Ogólnokształcące, na
stanowisko dyrektora posłano Stanisława
Zgrzywę, który zarządzał szkołą do roku
1950. Przez pierwszy rok szkoła
funkcjonowała na Krakowskim Przedmieściu
56 i nosiła nazwę „Szkoły 11-letniej TPD
nr 1 w Lublinie”, w 1949 roku budynek szkoły
został przeniesiony na ulicę Lipową 7
i znajduje się tam do dziś. Początkowo szkoła
była koedukacyjna i łączyła ze sobą liceum
i podstawówkę.



JERZY ROZMEJ

• Jerzy Rozmej - stanowisko 

dyrektora przejął w 1950 roku i 

sprawował ten urząd tylko 

przez rok. 



MARIA JAROSZOWA

• Maria Jaroszowa – dyrektor V LO w Lublinie od
1951 do 1972 roku. Wcześniej V LO nosiło nazwę
,,Szkoły 11-letniej nr 1 w Lublinie”. W roku
szkolnym 1953/1954 rozdzielono ją na szkołę
podstawową i liceum, które rok później
zrezygnowało z koedukacyjności i zostało szkołą
żeńską. W 1964 szkoła otrzymała imię wielkiej
uczonej, wybitnej Polki i przybrała nazwę ,,Szkoła
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im.
Marii Skłodowskiej – Curie”. W tym samym roku
szkoła jako pierwsza w województwie lubelskim
została wpisana do rejestru Szkół Stowarzyszonych
UNESCO. 1965/66 był rokiem kolejnych
zmian – liceum otrzymało numer V i zostało
oddzielone od szkoły podstawowej.



JANINA 
MIKOŁAJEWICZ

• Janina Mikołajewicz – Jeleniewska -

była dyrektorką szkoły w latach

1972-1978.



STANISŁAW GRYGIEL

• W 1978 roku dyrektorem został Stanisław

Grygiel, pozostał na tym stanowisku do

roku 1990.



ALINA RESZKA

• Alina Reszka - dyrektor V

Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Lublinie od

stycznia do czerwca 1991

roku. Swoje stanowisko

objęła po wcześniejszym

dyrektorze, Stanisławie

Gryglu.



ZBIGNIEW 
JAKUSZKO

• Zbigniew Jakuszko - dyrektor V Liceum
Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej -
Curie w Lublinie w latach 1991- 2020.
W oświacie spędził 41 lat, w czym 29 lat jako
dyrektor V LO Lublin, zaczynał w IX LO, jako
nauczyciel historii, wosu i przysposobienia
obronnego, później przeniesiono go do Szkoły
Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej. Od
zawsze dbał o uczniów, w jednym z wywiadów
podkreśla, że ucząc w SP nie chciał pozwolić́,
żeby ,, jego dzieci ’’ zaczął uczyć zafałszowanej
historii jakiś cymbał”. W trakcie pracy
w 1 Społecznym LO im. Jana III Sobieskiego
w Lublinie, złożył wniosek o powrót do IX
LO, który został zaakceptowany. Jednak nie
pracował tam zbyt długo, bo lubelski kurator
oświaty zaproponował mu dyrektorstwo
w V LO. Propozycje tę dostał dlatego, że uczył
już zarówno w liceum jak i w szkole
podstawowej, a kurator chciał połączyć V LO
i szkołę podstawową nr 8 w zespół
szkół ogólnokształcących. W rezultacie
dr Zbigniewowi udało się stworzyć́ zespół
szkół, co nie było dla niego łatwe. Stopniowo
wygaszał podstawówkę stawiając na rozwój
liceum. Dzięki nowej ustawie o systemie
oświaty z 1991 r., mógł wdrażać pomysły jakie
przychodziły mu do głowy jako nauczycielowi
i rozwijać później szkołę jako dyrektor, o
czym mówi: ,,Nie bałem się i robiłem to”.



ZBIGNIEW JAKUSZKO

• Dzie ̨ki temu piątka ze średniego poziomu dostała się do ścisłej czołówki szkół
renomowanych. W wywiadzie możemy dowiedzieć sie ̨ równiez ̇, że dr Jakuszko
dla rozwoju szkoły i dobrego samopoczucia uczniów postawił nauczycielom
ultimatum: ,,albo prowadzic ́ będą szkołe ̨ przyjazną uczniowi, albo co roku
w kwietniu be ̨dą sie ̨ martwić, czy będą mieć etat”. Jako jedyny dyrektor dał
szanse ̨ uczniom narkomanom, których inne szkoły starały się pozbywać, chciał
wydobyć z nich to co najlepsze. Szkoła zyskała w tych czasach łatke ̨ ,,szkoły
opiekuńczej” Po tylu latach zmagan ́ jak sam mówi: ,,udało sie ̨ zrobic ́ fajną bude ̨”.
Jako najtrudniejsze sytuacje w ciągu tych 29 lat wspomina strajk nauczycieli
w 1993 roku, gdzie matury musiały zostać przesunięte, przez okupujących szkołe ̨
nauczycieli, którzy nie chcieli wpuścić uczniów na egzamin. Miał on też problemy
z ksie ̨gowymi, jedna z nich okradła szkołe ̨ na przeszło 200 tys., a druga opłacała
faktury z innych pieniędzy niż powinna. Pomimo tego dyrektor nie poddał sie ̨
i dalej odpowiedzialnie zarządzał szkołą. Podczas jego panowania uczniowie mogli
poczuć wsparcie z jego strony, a jako przykład można podac ́ poparcie tęczowego
piątku czy założenie spódnicy na dzień kobiet w ubiegłym roku.



BEATA JEZIERSKA

• Beata Jezierska- od 1.09.2020 roku

dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego

im. im Marii Skłodowskiej-Curie

w Lublinie, wcześniej dyrektor Szkoły

Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza

Wielkiego w Lublinie. Funkcję dyrektora

V LO przejęła po odejściu z tego

stanowiska wcześniejszego dyrektora –

Pana Zbigniewa Jakuszki.



SUKCESY



OSIĄGNIĘCIA W 
RANKINGACH

• Od wielu lat nasza szkoła

klasyfikuje się w pierwszej piątce

najlepszych lubelskich szkół

średnich.

• Cieszy się ona również wielką

popularnością wśród młodzieży.



JES IENNE DEBIUTY 
POETYCKIE

• "Piątka" od parunastu lat jest
współorganizatorem jednego z
najbardziej popularnych poetyckich
konkursów - Jesienne Debiuty
Poetyckie. Organizatorami debiutów
są: Stowarzyszenie PoRa-dek, Wydział
Nauk Humanistycznych KUL,
Związek Literatów Polskich/Oddział
Lublin oraz Fundacja Fuga Mundi.



ZNANI ABSOLWENCI V 
L ICEUM

• Waldemar Malicki- znany pianista

występujący i mający swój własny

program w telewizji

• Monika Obara- aktorka

• Sylwester Tułajew- poseł na Sejm

RP



WYMIANA I
UNESCO

• Szkoła prowadzi współpracę

i wymianę ze szkołami

w Niemczech. Uczniowie

wyjeżdżali między innymi do

Berlina czy Schembeck.

• Nasza szkoła jest również

stowarzyszona z UNESCO.



BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ 
MATUR

W roku 2019 100% osób, które podeszło do egzaminu
uzyskało wynik pozytywny.



O S I Ą GNI ĘCI A 
W  

O L I M PI AD ACH 
I  

KO N KURS ACH 
2 0 1 9 / 2020

• Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w wielu
olimpiadach:

XIII Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy
Indeks AGH"- trzech finalistów z fizyki, finalista z
geografii

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Społeczeństwie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

Olimpiada o Bezpieczeństwie i Obronności-
czterech finalistów

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Konkurs CLICKOMANIAC- dwóch finalistów



OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I 
KONKURSACH 2019/2020

OgXXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej:

Oliwia Bartnik 2g (5 miejsce) Katarzyna Lendzion 2c (7 miejsce), Maja Polaszek
2e (1 miejsce)

Ogólnopolski Przegląd Poezji XXII (Jesienne Debiuty Poetyckie) -
Wiktoria Wrzos 1k (teraz 2k), (1 miejsce - Talent Roku), Milena Kowalska 1k
(teraz 2k) (2 miejsce) opiekun, Sandra Szymbor 3j (teraz absolwentka) (3
miejsce), Natalia Stamirowska 1e (teraz 2e) (3 miejsce).

VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
(„Stanisław Konarski - nasz współczesny")-PaulinaWołoszyn 1j (teraz 2j)



OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
2019/2020

• Licealiada 2018/2019- nasza szkoła

po raz trzeci w historii wskoczyła na

podium, zajmując 2 miejsce spośród

119 punktowanych w województwie

szkół ponadgimnazjalnych.

• Wojewódzkie sztafetowe biegi

przełajowe- Swoje zmagania

uczennice zakończyły zajmując

1 miejsce.

• Szkolna liga lekkoatletyczna-

osiągnięcie najwyższego wyniku

w kategorii dziewcząt i drugiego

wyniku w kategorii chłopców.



OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE 2019/2020

XI edycja zawodów międzyszkolnych "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!"

Reprezentanci naszego liceum zajęli następujące miejsca drużynowo:

• I miejsce w koszykówce mężczyzn,

• II miejsce w koszykówce kobiet,

• II miejsce w piłce ręcznej mężczyzn,

• II miejsce w piłce ręcznej kobiet,

• III miejsce w piłce siatkowej mężczyzn,

• II miejsce w piłce siatkowej kobiet,

II miejsce w piłce nożnej mężczyzn,

• indywidualne:

• Nikola Kowalczyk- I miejsce w ergometrze wioślarskim kobiet,

• Aleksandra Osuch- II miejsce w turnieju stołowym kobiet,

• Sebastian Grabowski- III miejsce w ergometrze wioślarskim mężczyzn.



PROFILE



I KLASY

I A mat fiz inf

I B mat fiz ang

I C biol chem ang

I D biol chem ang

I E biol chem mat

I F mat geo wos

I G pol his wos



I I  KLASY 
(PODSTAWÓWKA)

II A mat fiz inf

II B mat fiz ang

II C biol chem ang

II D biol chem ang

II E pol his wos



II KLASY

II F mat fiz inf

II G biol chem ang

II H mat geo wos

II J biol mat ang

II K pol his wos



III KLASY

III A mat fiz inf

III B mat fiz ang

III C biol chem ang

III D biol chem ang

III E biol chem mat

III F mat geo wos

III G biol mat ang

III H pol his wos



MAT-FIZ-INF

• Z rozszerzonym programem nauczania:
matematyka, fizyka, informatyka;

• Języki obce: angielski, niemiecki;

• Punktowane przedmioty: język polski,
matematyka, język angielski, fizyka czy
informatyka.

• Możliwe dalsze kierunki studiów: informatyka,
matematyka, mechatronika, automatyka
i robotyka, elektrotechnika, budownictwo,
ekonomia, telekomunikacja, finanse i
księgowość, marketing, zarządzanie, transport i

logistyka
i inne.



MAT-FIZ-ANG

• Z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki, fizyki i języka angielskiego.

• Języki obce: j angielski i j. niemiecki

• Przedmioty punktowane: język polski,
matematyka, język angielski, fizyka

• Możliwe dalsze kierunki kształcenia:
informatyka, matematyka, mechatronika,
automatyka i robotyka, elektrotechnika,
budownictwo, ekonomia, telekomunikacja,
finanse i rachunkowość, marketing
i zarządzanie, transport i logistyka i inne.



POL-HIS-WOS

• Z rozszerzonym programem nauczania: języka
polskiego,historii i wiedzy o społeczeństwie

• Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

• Przedmioty punktowane: język polski,
matematyka, j. angielski, historia lub wiedza
o społeczeństwie

• Możliwe dalsze kierunki kształcenia: prawo,
administracja, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, stosunki międzynarodowe, socjologia,
bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, filologia polska, pegagogika,
psychologia i inne.



MAT-GEO-WOS

• Z rozszerzonym programem nauczania:

matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie

• Języki obce: j. angielski, j. niemiecki;

• Przedmioty punktowane: język polski,

matematyka, język angielski, geografia lub wiedza

o społeczeństwie.

• Możliwe dalsze kierunki kształcenia: ekonomia,

marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość,

stosunki międzynarodowe, matematyka,

logistyka, transport, gospodarka przestrzenna,

geodezja i inne.



BIOL-CHEM-MAT

• Z rozszerzonym programem nauczania:

biologii, chemii i matematyki;

• Języki obce: j. angielski, j. niemiecki;

• Przedmioty punktowane: język polski, język

angielski, matematyka, biologia lub chemia;

• Możliwe dalsze kierunki kształcenia:

fizjoterapia, dietetyka, biotechnologia,

biologia, bioanalityka, biologia medyczna,

psychologia, socjologia, ochrona środowiska,

inżynieria środowiska i inne.



BIOL-CHEM-ANG

• Z rozszerzonym programem nauczania:
biologii, chemii i j. angielskiego

• Języki obce: j.angielski, j.niemiecki;

• Przedmioty punktowane: j.polski,
matematyka, j. angielski lub chemia.

• Możliwe dalsze kierunki kształcenia:
medycyna, stomatologia, farmacja,
pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia,
ratownictwo medyczne, weterynaria,
dietetyka, kosmetologia, biotechnologia,
analityka medycyna, psychologia i inne.



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

KLASA 2E


