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Witajcie!

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale 
na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia."

Zapraszam Was w podróż po 
Mojej szkole. W podróż pełną

wiedzy oraz talentów które tutaj
rozwijamy i nadajemy im

kształt.
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Witajcie! Jestem Maria Skłodowska Curie i

zajmuję się chemią i fizyką. Nauka to moje życie

i to jej poświęcam swój wolny czas. Jako

prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii, 

rozwinęłam teorię promieniotwórczości, techniki

rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz

odkryłam dwa nowe pierwiastki: Rad i Polon. Z 

mojej inicjatywy prowadzono także badania nad

leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. 

Zwieńczeniem mojej pracy były dwie nagrody

Nobla z dziedziny chemii oraz fizyki.

1. Maria Curie Skłodowska



Dyrektorzy V Liceum

Dyrektor Jerzy Rozmej
(1950 – 1951)  

Dyrektor Stanisław Zgrzywa
(1948 – 1950)  

Dyrektor Maria Jaroszowa
(1951 – 1972 )

Janina Mikołajewicz – Jeleniewska
(1972 – 1978), 

Dyrektor Alina  Reszka
(1991)

Dyrektor Zbigniew Jakuszko
(1991 – 2020) 

Dyrektor Beata Jezierska
(od 2020) 

Stanisław Grygiel
(1978 – 1990) 



Damska szkoła

Warto zacząć od 
tego, że moja

szkoła była kiedyś
szkołą żeńska...

W roku 1955 liceum staje 

się szkołą wyłącznie dla 

kobiet. Detektorem była 

wówczas Pani Maria 

Jaroszowa, która pełniła 

tą funkcje przez 20 lat.

Szkoła zawdzięcza swoje istnienie 

inicjatywie Lubelskiego Oddziału 

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci (RTPD), z ramienia którego 

zorganizował ją we wrześniu 1948 roku 

Stanisław Zgrzywa i był jej pierwszym 

dyrektorem (1948-1950).





Koedukacyjne czasy

Kształcenie zarówno
chłopców jak i

dziewcząt jest o wiele
ciekawsze…

W roku 1964 nadchodzi wielka 

zmiana. W wyniku 

wcześniejszych starań nadano 

szkole imię wybitnej polskiej 

uczonej Marii Skłodowskiej-

Curie. W tym samym roku, 

wpisano nas do Rejestru Szkół 

Stowarzyszenia UNESCO. 

Byliśmy pierwszą placówką 

wpisaną na tą listę w 

Województwie



Lata 60



Zespół szkół nr.3

Szkoła się rozrasta
przekształcając się
w Zespół szkół nr. 

3…

W latach 1991-2001 nasza szkoła 

funkcjonowała razem z Szkołą 

Podstawową nr.8 jako Zespół Szkół 

nr.3 w Lublinie. Kierował nim Pan 

Zbigniew Jakuszko, który po 

rozpadzie Zespołu Szkół otrzymał 

stanowisko detektora V Liceum. 

Pełnił tą funkcję przez 29 lat!



Lata 90



Piątka obecnie

Przyszedł czas w 
którym

otrzymaliśmy
„słynną” Piątkę…

Obecnie V Liceum w 

Lublinie, zwane również 

Piątką może z dumą 

chwalić się ponad 70 

letnią tradycją. Aktualnie 

stanowisko detektora 

szkoły pełni Pani Beata 

Jezierska



70 lat tradycji- wielka gala



Pamiątka przeszłości -Tradycje

Tradycja jest 
nieodłącznym

elementem życia
szkoły…

Do tej pory obchodzimy 

święto szkoły 7 listopada. 

Właśnie wtedy nowi 

uczniowie ślubują 

wierność i solidarność z 

szkołą.



Nowe zwyczaje

…dlatego podąża
ona z biegiem

czasu…

Piątka słynie z Dni 

tematycznych- Dzień Bajki



Dzień Kobiet-Dzień spódnicy



Dzień zakochanych- Walentynki



Mikołajki



Wyjątkowe Studniówki
Moja szkoła to 

nie tylko
nauka... Zwieńczeniem nauki w klasie

maturalnej jest Bal Maturalny

zwany Stódniówką. Tak wygląda

ona u Nas:



Studniówki przez lata



Pełne Przygód Wycieczki

Zdobywamy
wiedzę poprzez
doświadcznia i

wyprawy...

Wycieczki pozwalają na poznanie

świata. Dlatego szkoła stara się aby 

było ich jak najwięcej. Ponadto

podróże pozwalaja na odkrycie nowej

wiedzy...



Piątka Do Boju!
Piątka to nie

tylko wiedza, ale 
również sport…

Nasza szkoła pozwala na rozwój w sporcie. 

Umozliwia to poprzez mozliwość udziału w 

zajęciach spotrowych I konkursach.



Młodzi Czempioni

Naszych zawodników 
można często zauważyć 

na podium. Często 
zdobywamy laury w 
zawodach takich jak 

Licealiada. 





Piąteczka- Szkolny klub kibica
...dlatego

kibicujemy i
wspieramy nasze

drużyny...



Zajęcia Pozalekcyjne

Po lekcjach możesz
uczęszczać do jednego z 

naszych kół
zainteresowań…

• koło biologiczne

• koło ekologiczne

• koło europejskie

• koło fizyczne

• koło fotograficzne

• koło historyczne

• koło informatyczne

• koło matematyczne

• koło plastyczne

• koło wos



Szkolne organizacje

W Naszej szkole oprócz kół 
zainteresowań funkcjonują również 
różnego rodzaju szkolne organizacje, 
takie jak:

• drużyna medyczno – sanitarna

• Liga Ochrony Przyrody

• Polski Czerwony Krzyż

• szkolny klub UNESCO

• wolontariat

• teatr szkolny „Pretekst”

Udzielanie sie w 
społeczności
szkolnej to 
podstawa...









Konkurs - Jesienne Debiuty 
Poetyckie

Sprawdź swoje
umięjetności poetyckie

w Naszym konkursie...

W konkursie organizowanym przez naszą

szkołę mozesz zadebiutować swoją

twórczością petycką. Wydarzenie odbywa

się pod patronatem Wydziału Nauk 

Humanistycznych Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

oraz posiada rangę ogólnopolskiego

konkursu.



Wielkie Młode Umysły

Uczniowie V Liceum zawsze 
wykazują się ogromnym 

intelektem i wiedzą podczas 
licznych konkursów i olimpiad. Nie 
ma dziedziny w której nasza szkoła 

nie miała by Młodych Geniuszy.

Tu kształtują się 
nowi Nobliści…



Olimpiada Wiedzy o 
społeczeństwie

Olimpiada wiedzy o 

Bezpieczeństwie i 

Obronności

Międzynarodowa 

Olimpiada Geograficzna Diamentowy indeks AGH



„Lipa"
Nasza gazetka szkolna

pozwoli Ci zapoznać się z 
najnowszymi wydarzeniami

w szkole...
Lipa to gazetka wewnątrz-szkolna

która opisuje zycie szkoły i

wydarzenia, które mają tam miejsce. 

Czasopismao przedstaiwa ciekawe

artykuły które zainteresują każdego

ucznia Piątki jak I mieszkańca

Lublina. Gazetka jest wydawana co 

miesiąc.



Wysoki Poziom = Wysokie Wyniki

Moja szkoła zapewnia
kształcenie na

najwyższym poziomie…

Szkoła reprezentuje wysoki

poziom nauczania I kształcenia co 

przekłada się na wyskie wyniki na

egzaminach maturalnych.



Zawsze w Czołówce Rankingów

Piąte Licem w Lublinie może co 
roku poszczycić się wysokim 
miejscem w rankingach szkół 

średnich na terenie 
województwa. Do tego od kilku 

lat szkoła posiada Srebrną 
Tarczę Perspektyw, co świadczy 
o niezwykle wysokim poziomie 

nauki. Oczywiście szkoła 
otrzymała więcej nagród takich 

jak „Sekcja Kultury”



Szkoła Stowarzyszona UNESCO

Od 1964 roku V LO jest jedną z 
Szkół stowarzyszonych 

UNESCO. Uczestnictwo w 
programie łączy się z moralnym 

zobowiązaniem do 
podejmowania wszelkich działań 

promujących kulturę pokoju i 
wzajemnego międzynarodowego 
zrozumienia. Szkoła przekazuje 

uczniom nie tylko wiedzę na 
kultury ale też cenne wartości, 
niezbędne młodym ludziom do 

funkcjonowania w świecie



Wymiana Międzynarodowa 

Od 2009 roku szkoła 
prowadzi program 

wymiany zagranicznej z 
niemieckimi szkołami. 
Dzięki temu uczniowie 
mają okazję poznać z 

bliska kulturę naszych 
zachodnich sąsiadów.



Profile Poznaj profile moich
klas w których możesz
rozwijać swoje pasje…Nasza szkoła zapewnia

wszechstronne wykształcenie

które mozesz zdobyć w Naszych

nowych profilach na rok

2020/2021:

Klasa A – mat-fiz-inf

Klasa B – mat-fiz-angl

Klasa C – biol-chem-angl

Klasa D - biol-chem-angl

Klasa E – biol-chem-mat

Klasa F – mat-geo-wos

Klasa G – pol-hist-wos



Kadra Pedagogiczna
Czymże była by 

szkoła bez moich
następców…

Szkoła to ie tylko uczniowie, ale również

nauczyciele. Kadra nauczycielska to najwyższej

klasy nauczyciele których pasją jest nauczanie. 

Przekazuja oni wiedze w sposób rzetelny oraz co 

najważniejsze skuteczny. Nauczyciele w V LO to 

przedewszystkim ludzie dla których nauka to 

sposób zycia.



PoRa-dek

Głównym celem Stowarzyszenia 
„PoRa-dek” jest wspieranie 
działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
W praktyce ma to oznaczać zarówno 

pomoc finansową jak też czynny 
udział w życiu szkoły.

... którzy starają 
się z całych sił 

pomóc…



Jak nauczyciele widzą Piątkę

... A szkołę 
widzą tak…

„Moim zdaniem niezwykle cenne jest to, że do „Piątki” przychodzą 
wspaniali młodzi ludzie, którzy współtworzą przyjemną atmosferę"

„V LO to miejsce, gdzie spotykam wspaniałych współpracowników i 
młodzież. Ta praca i miejsce jest moim spełnieniem, lubię pracować z 

młodzieżą, a także współpracować z samorządem uczniowskim. Daje mi 
to dużo satysfakcji.”

„V LO to szkoła która nie tylko uczy”



Nasi Absolwenci

Uczniowie opuszczający mury 
tej szkoły są przygotowani do 
samodzielnej drogi przez życie, 
często osiągając liczne sukcesy. 
Oto przykłady:

• Waldemar Malicki – znany 
pianista występujący i mający 
swój własny program w telewizji

• Monika Obara – aktorka

• Sylwester Tułajew – poseł na 
Sejm RP

Szkoła to uczniowie, 
którzy opuszczając mury

tej szkoły są bogaci w 
nową wiedzę i
umiejętności…



Kilka słów od uczniów

Słowa uczniów
mówią same za 

siebie…

"Piątka to szkoła moich marzeń"
"To najlepsze liceum
jakie mogłem wybrać"

"Atmosfera na lekcjach i
korytarzach jest bardzo przyjazna"

"Szkoła perfekcyjnie przygotowała mnie do 
matury"



Perspektywy

Moja szkoła zapewnia
perspektywy, które

pozwolą Ci na obranie
swojej własnej drogi…Piątka zapewniaąc wszechstronne

wykształcenie umożliwiające wybór

przyszłej scieżki zawodowej.



Dziękujemy za uwagę!

• Autorstwo: Klasa 2c

• Obsługa techniczna: Cezary Pomykała, 
Katarzyna Lendzion, Julia Radzikowska

Teraz widzicie że 
moja szkoła to 

szkoła na Piątkę!


