Wprowadzenie

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej - Curie, popularnie przez
młodzież zwane „Piątką", zaczęło swoją
prace już w 1948 roku. Różne były koleje
losu jak i charakter tej placówki. Szkoła ta
nie miała początkowo mocno ugruntowanej
pozycji w środowisku oświatowym Lublina.
Jej popularność zaczęła wzrastać pod koniec
lat osiemdziesiątych. Obecnie „Piątka" jest
sytuowana w opinii publicznej wśród
najlepszych liceów ogólnokształcących.

Tradycja na pięć z
plusem
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie może
poszczycić się 72 letnią tradycją oraz 8500 absolwentów. Od wielu
lat nasza szkoła kształtuje z poszanowaniem tradycji, mądrych ludzi
przyszłości. Obecnie uczęszcza do niej około 800 uczniów w 26
oddziałach. Opiekę nad uczniami sprawuje 64 nauczycieli

Początki
Szkoła zawdzięcza
swoje istnienie inicjatywie
Lubelskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci (TPD), z ramienia
którego zorganizował ją we
wrześniu 1948 roku
Stanisław Zgrzywa i był jej
pierwszym dyrektorem.
Ówczesna siedziba szkoły
mieściła się w budynku przy
Krakowskim Przedmieściu
56 (Hotel "Lublinianka").

Nowe miejsce i pełno
zmian
W styczniu 1949 roku szkoła została przeniesiona
do obecnego gmachu przy ulicy Lipowej 7.
Początkowo była to palcówka koedukacyjna,
nosząca nazwę "Szkoła 11-letnia TPD nr. 1 w
Lublinie". Roku szkolnym 1953/54 rozdzielono
organizacyjne szkołę podstawową i liceum,
zachowując wspólną dyrekcje i kadrę
pedagogiczną. Otrzymuje wówczas miano:
"Szkoły podstawowej nr. 1 i Liceum
Ogólnokształcące TPD w Lublinie"
W 1955 roku liceum staje się szkołą żeńską.
Znamienną datą jest rok 1964, kiedy to, w efekcie
wcześniejszych starań, szkoła otrzymuje imię
wielkiej uczonej, wybitnej Polki i przyjęła nazwę:
"Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr
1 im. Marii Skłodowskiej-Curie".

Rok następny (1965/66) znów przynosi zmianę, w
wyniku której nasze liceum otrzymuje numer V i
zostaje oddzielone od szkoły podstawowej.

Dalsze zmiany

W 1991 roku lubelskie władze oświatowe powołują Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 (V LO i SP nr 8) i dyrekcję powierzają Zbigniewowi
Jakuszko. Natomiast od 2001 roku V LO po likwidacji ZSO nr 3 otrzyjmuje
samodzielność i zajmuje na swoje potrzeby cały budynek. Dyrektorem V LO
zostaje Zbigniew Jakuszko.

Stanisław Zgrzyzwa
1948 – 1950

Jerzy Rozmej
1950 – 1951

Maria Jaroszowa
1951 – 1972

Dyrektorzy 1948 - 1978

Janina Mikołajewicz Jeleniewska
1971 – 1978

Stanisław Grygiel
1978 – 1990

Alina Reszka
I – VI 1990

Zbigniew Jakuszko
1991 - 2020

Beata Jezierska
2020 – obecnie

Dyrektorzy 1978-2020
Kliknij, aby dodać tekst

W zgodzie z kulturą
i sztuką
Ważnym dla szkoły wydarzeniem jest
wpisanie jej w 1964 roku, jako pierwszej
i jedynej w województwie lubelskim, do
rejestru Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
Fakt ten ma wpływ na charakter
działalności szkoły we wszystkich
sferach: dydaktyczno—wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej. Problematyka
UNESCO wyciska szczególne piętno na
realizacji treści programowych
przedmiotów humanistycznych i kół
zainteresowań. Koordynatorem prac w
tej dziedzinie, inicjatorem wszystkich
przedsięwzięć realizowanych
systematycznie, jak i akcji rocznicowych
jest Szkolny Klub UNESCO.

Ranking

O prestiżu świadczy dobrze zarówno rekordowa liczba
kandydatów jak też bardzo dobre wyniki egzaminu
dojrzałości jakim jest matura oraz nasi absolwenci na
renomowanych kierunach w całej Polsce. V Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie co roku
usytułowane jest w rankingach liceów w ścisłej czołowce.
W roku 2020 szkoła została usytułowana na 5 miejscu
wśród rankingu liceów w Lublinie oraz 16 w województwie
Lubelskim.

Uczniowie na piątkę z plusem
Nasza szkoła może się poszczycić laureatami
i finalistami olimpiad z języka polskiego,
historii, biologii, geografii, filozoficznej,
polonistycznej, ekologicznej i artystycznej.
Młodzież naszej szkoły zdobywa laury w
konkursach ogólnopolskich, tworząc na
wysokim poziomie merytorycznym prace na
temat najbardziej aktualnych problemów
współczesności, praw człowieka, tolerancji,
ekologii itp. Oczywiście nie jedyny to powód
do dumy dla kierownictwa i wychowanków
naszego liceum.

Osiągnięcia sportowe

Nasza szkoła po raz trzeci w historii wskoczyła na
podium, zajmując 2 miejsce spośród 119 punktowanych
w województwie szkół ponadgimnazjalnych. Puchar,
dyplom oraz podziękowania od Lubelskiego Kuratora
Teresy Misiuk z rąk Prezesa Lubelskiego Wojewódzkiego
SZS Mariana Sikorskiego odebrał Pan Dyrektor Zbigniew
Jakuszko wraz z nauczycielami wychowania fizycznego V
LO.

Zmagania w wirtualnej
rywalizacji
Pierwszy raz w historii Licealiady miasta Lublin
odbyły się zawody E-sport w Fifa 2020. W
zawodach, które odbyły się 11-13.12.2019 r., naszą
szkołę reprezentowali uczniowie: Kacper Kamiński
2d, Nikolas Robaczyński 2d, Jakub Lewandowski 3f,
Jaku Trojan 3f i Michał Woźniak 3f. Po zaciętych
wirtualnych meczach do finałów awansowali
Nikolas Robaczyński i Jakub Trojan. Najwyżej
sklasyfikowany został Nikolas Robaczyński na 5
miejscu. Drużynowo nasza szkoła zajęła wysokie
miejsce 3 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jesiennych Debiutów Poetyckich

Nasza szkoła jest obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Związku Literatów Polskich oraz Fundacją Fuga Mundi jednym z
organizatorów Jesiennych Debiutów Poetyckich. Idea Jesiennych
Debiutów Poetyckich. Podstawowym założeniem przeglądu
poetyckiego jest inspirowanie młodych ludzi do rozwijania
talentów i doskonalenia warsztatu literackiego. Przegląd poezji
ma rozwijać wrażliwość estetyczną i propagować wartości
ogólnoludzkie oraz kształtować dojrzałe i twórcze postawy
wobec świata. Finał przeglądu to nie tylko rozdanie cennych
nagród, tytułu Talentu Roku i dyplomów, ale także spotkanie z
gościem honorowym przeglądu. W latach ubiegłych byli to m.in.
W. Michalski, W. Oszajca, T. Jastrun, A. Zaniewski, U. Gierszon,
M. Sokołowski. Przeglądy odbywają się pod Honorowym
Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta
Lublin.

Dni tematyczne
W „Piątce” obchodzone są
wydarzenia okolicznościowe.
Samorząd szkolny organizuje dni
tematyczne, które mają na celu
integracje wszystkich klas i umilenie
zajęć szkolnych. Wiążą się one także
ze zdobywaniem punktów dla
poszczególnych klas. Na końcu roku
dla najbardziej zintegrowanej klasy
przewidziana jest nagroda. Ponadto
dni tematyczne, w niektórych
przypadkach były związane z
brakiem odpytywania uczniów i były
dniem bez ocen niedostatecznych.

Rocznica urodzin
patronki

Dnia 7 listopada 2017 r. Piątka świętowała 150 rocznicę urodzin patronki szkoły –
Marii Skłodowskiej-Curie. Tego samego dnia odbyło się ślubowanie klas
pierwszych. Na uroczystości szkoły zagościli goście m.in. radni i członkowie Komisji
Oświaty i Wychowania: Leszek Daniewski i Zbigniew Jurkowski, oraz Pani Maria
Bełcik – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania, a także pani Danuta Malon.
Przyjęciu towarzyszyła część artystyczna. Świetne recytatorki Paulina, Ewelina i
Wiktoria zaprezentowały wiersze nagrodzone na XX Przeglądzie Poezji Jesienne
debiuty. Ponadto na uroczystości wyróżniono klasę, która osiągnęła najlepszy
wynik w konkursie wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.

70-lecie szkoły
Jubileuszowe świętowanie 70-lecia V LO w Lublinie
rozpoczęło się 6 listopada 2018 r. uroczystą Mszą
świętą w Kościele Akademickim KUL. Gala Jubileuszu
odbyła się 7 listopada 2018 r. w Sali Operowej
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wydarzenie
objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Lublin, pana Krzysztofa Żuka oraz Marszałka
Województwa Lubelskiego, pana Sławomira
Sosnowskiego.

Dziękujemy za uwagę

