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Z kart historii Szko³y

                                                           Szko³a Podstawowa nr 24 powo³ana zosta³a do ¿ycia przez w³adze 
                      austriackie latem 1917 roku, a jej siedziba mieœci³a siê przy ulicy
                                Lubartowskiej 18. Pierwsz¹ kierowniczk¹ by³a Maria Borawska. Przez
                            kilkanaœcie lat uczêszcza³y do szko³y wy³¹cznie dziewczêta wyznania
                        moj¿eszowego. Dopiero od roku szkolnego 1935/36 wraz z dzieæmi
                               ¿ydowskimi zaczê³y uczyæ siê w niej dzieci polskie. Oko³o roku 1925
                                           szko³a przenios³a siê do budynku przy ulicy Karmelickiej 3. W roku 1926
                 szko³a otrzyma³a imiê dzia³acza Sejmu Wielkiego - Mateusza
Butrymowicza.
        Wybuch II wojny œwiatowej nie przerwa³ pracy szko³y. Na polecenie w³adz niemieckich skreœlone zosta³y z 
list uczniów dzieci pochodzenia ¿ydowskiego. Wbrew zakazowi Niemców uczono tu jêzyka polskiego, 
geografii i historii Polski. W tym trudnym czasie szko³¹ kierowa³a Maria Nowicka. To na niej spocz¹³ wysi³ek 
takiej organizacji pracy, by uczniowie mogli uczyæ siê, pomimo zakazu wydanego przez Niemców. Po  roku 
1944 podjêto, z powodzeniem,  trudne zadanie likwidacji analfabetyzmu, tworz¹c liczebne klasy, w których 
uczy³y siê dzieci w ró¿nym wieku. W latach  powojennych szko³a dysponowa³a szczup³¹ baz¹ lokalow¹ - 
zaledwie piêcioma salami przy ulicy Karmelickiej 3 i Nieca³ej 3 i 6.
        Warunki pracy zmieni³y siê radykalnie w roku 1955, kiedy to szko³a wprowadzi³a siê do budynku przy ulicy 
Nieca³ej1, który zajmuje do dziœ.
      W roku 1965 nadano szkole imiê Partyzantów Lubelszczyzny, a rodzice ufundowali sztandar, który do 
dzisiaj towarzyszy nam podczas wa¿nych uroczystoœci.
        W latach 1965 - 1975 uczniowie z powodzeniem brali udzia³ w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
turniejach sportowych, przegl¹dach artystycznych, uzyskuj¹c zaszczytne tytu³y i wyró¿nienia. W tym okresie 
bardzo du¿¹ rolê w szkole odgrywa³a praca dru¿yn harcerskich. Dzia³a³y wtedy te¿ dru¿yny turystyczne, 
sportowe, turystyczno-krajoznawcze oraz dru¿yny zuchowe w klasach m³odszych. Szczep naszej szko³y mia³ 
pod swoj¹ opiek¹ grób Nieznanego ̄ o³nierza.
    Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje zespó³ pieœni i tañca "Cekina", który dzia³a³ w latach 1968/73. 
Zajmowa³ on pierwsze miejsca w miejskich przegl¹dach zespo³ów szkolnych i harcerskich, w 1973 roku zaj¹³ 
III miejsce w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych. Warto równie¿ pamiêtaæ o dzia³aj¹cym w 
latach 1970- 1980  100- osobowym chórze, który w V Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych otrzyma³ 
wyró¿nienie. Na uznanie zas³uguje  te¿ szkolna reprezentacja pi³ki siatkowej dziewcz¹t, która przez kilka lat 
zajmowa³a czo³owe miejsca w Mistrzostwach Lublina.
       Szkolne Ko³o PCK czynnie bra³o udzia³ w akcji "Gwiazdka dla ka¿dego dziecka". Harcerze opiekowali siê 
starszymi potrzebuj¹cymi pomocy ludŸmi, uczestniczyli w konkursie "Dzieciom Uœmiech - Œwiatu Pokój". 
Samorz¹d Szkolny organizowa³ ciekawe formy pracy, wœród których najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê 
audycja poranna "Budzik". 
    W 1988 roku szko³a by³a gospodarzem IV Sejmiku Samorz¹dów Szkolnych, w których bra³o udzia³ 
kilkanaœcie lubelskich szkó³.
       O pracy nauczycieli i osi¹gniêciach uczniów w olimpiadach i konkursach oraz o wa¿nych wydarzeniach 
z  ¿ycia szko³y w latach 1975-2008  mówi¹ wiele kroniki szkolne.
       Od paŸdziernika 1991 roku dzia³a w naszej szkole zespó³ wokalno-instrumentalny "Music Friends". Wiele 
nagród i wyró¿nieñ zdoby³y inne zespo³y wokalno-instrumentalne: "Old Street", "Da Kamera",
"Miniaturka", "Con Brio".
       W 1992 roku szko³a przyjê³a wyj¹tkowych goœci - polskie dzieci z Kazachstanu. Dziêki pomocy uczniów i 
rodziców mogliœmy zapewniæ im dwutygodniowy pobyt w ojczyŸnie ojców. W 1992 roku zosta³ u³o¿ony hymn 
pt , który  towarzyszy nam po dzieñ dzisiejszy.." Dwudziesta czwarta wzywa nas"
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W 1992 roku zosta³y przypadkowo odnalezione dokumenty, które œwiadczy³y o wieloletniej historii naszej 
szko³y. By³y to arkusze ocen prowadzone od 1917 roku, czyli od jej powstania, przez ca³y okres miêdzywojenny, 
II wojnê œwiatow¹, lata powojenne. Materia³y te zainspirowa³y ówczesn¹ pani¹ dyrektor  Helenê Olender do 
odtworzenia historii szko³y oraz przybli¿enia jej uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz do zorganizowania 
uroczystego Jubileuszu 75-lecia, a w 1997 - 80-lecia szko³y.

Rok szkolny 1998/99 by³ ostatnim rokiem pracy pani dyrektor Heleny Olender, która przez wiele lat by³a 
nauczycielk¹, a nastêpnie wicedyrektorem i dyrektorem naszej szko³y. Swoj¹ postaw¹ wywiera³a wielki wp³yw 
na atmosferê pracy szko³y, kszta³towa³a pokolenia uczniów i nauczycieli. Pozosta³a w naszej pamiêci jako 
wra¿liwy, oddany uczniom i szkole pedagog i prze³o¿ony.

W czerwcu 1999  roku mury naszej szko³y opuœci³ ostatni rocznik klas ósmych.
Rok szkolny 1999/2000 rozpoczêliœmy jako szeœcioletnia szko³a publiczna.

Od 0l.09.1999r. funkcjê dyrektora pe³ni, dotychczasowa nauczycielka naszej szko³y, pani  
Irena Pogoda. Dziêki jej staraniom szko³a zmieni³a swój wygl¹d, jest kolorowa, ciep³a i przyjazna, otwarta na 
potrzeby ucznia i œrodowiska. Polepszy³y siê warunki lokalowe i wyposa¿enie szko³y. Z inicjatywy pani 
dyrektor dokonano modernizacji i remontu wielu pomieszczeñ m.in. powsta³a druga sala gimnastyczna, boisko, 
nowoczesne pracownie informatyczne i centrum multimedialne w bibliotece, wprowadzono kompleksow¹ 
komputeryzacjê placówki, co wyraŸnie wp³ynê³o na jakoœæ procesu edukacyjnego i poprawê efektywnoœci 
kszta³cenia. Pani dyrektor stale dba o  wzbogacenie oferty edukacyjnej szko³y poprzez wprowadzanie 
programów autorskich, naukê jêzyków obcych od klasy pierwszej, organizacjê ró¿norodnych kó³ 
zainteresowañ, poszerzenie wspó³pracy ze œrodowiskiem poprzez realizacjê wspólnych projektów i  
przedsiêwziêæ edukacyjnych oraz profilaktyczno- wychowawczych. 

W historiê Szko³y wpisa³o siê jedenastu dyrektorów. W ci¹gu 90 lat pracowa³o tu wielu wspania³ych 
nauczycieli i pedagogów. Pod ich kierunkiem uczniowie zdobywali laury olimpijczyków, osi¹gali wysokie 
lokaty w ró¿nych konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych, plastycznych i przegl¹dach 
artystycznych.

Wychowaliœmy kilka pokoleñ absolwentów. S¹ wœród nich ludzie ró¿nych zawodów - lekarze i 
dziennikarze, nauczyciele, sportowcy, ludzie kultury, nauki i polityki. Ró¿ne by³y i s¹ ich drogi ¿yciowe, ale 
wierzymy, ¿e w ich pamiêci Szko³a zapisa³a siê najpiêkniejszymi zg³oskami.
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Kierownicy i dyrektorzy Szko³y w latach 1917  2008

1917-1930  Maria Borawska

1930-1932  Maria Kiejsman

1930-1954  Maria Nowicka

1954-1955  Czes³aw Metera

1955-1960  Franciszek Beister

1960-1964  Kazimierz Hyczewski

1964-1966  Krystyna Kucharska

1966-1968  Jan Madoñ

1968-1970  Halina £opacka

1970-1986  Leontyna Okoñ

1986-1999  Helena Olender

od 1999  Irena Pogoda

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2007/2008

Dyrektor

mgr Irena Pogoda

Wicedyrektor

mgr Barbara Wanat



Historia

mgr Barbara Wanat

mgr Marek Ceg³owski

Matematyka

mgr Mariola Majcherek

mgr Aleksandra Sadkowska

mgr Anna Trela

Przyroda

mgr Bogumi³a Michna

mgr Barbara Nieoczym

Technika i informatyka

mgr Irmina Adamczyk

Muzyka

mgr Ryszard Danielewicz

Plastyka

mgr Lidia Urbanowicz- Namiota

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Czury³o

mgr Anna Nieœciór

mgr Marzena Witeska

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie

mgr  Dorota Rydz

Wychowawcy œwietlicy

mgr Jolanta Mas³owska- kierownik

mgr Jolanta Bogusz

mgr Maria Buczek

mgr Ma³gorzata Grobelska

mgr Urszula Wójcik

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Aleksandra Kasperek

mgr Anna Kowalczyk

mgr Anna £obaczewska

mgr Justyna Skubisz

Pedagog szkolny

mgr Ewa Szeliga

Logopeda

mgr El¿bieta Stasiak

Reedukator

mgr Ma³gorzata Mazurkiewicz

Kszta³cenie zintegrowane

mgr Anna Godzisz

mgr  Monika Kaniewska  Ozimek

mgr El¿bieta Koz³owska

mgr Marta Krzy¿anowska

mgr Ma³gorzata Ostrowska

mgr Alicja Pruchniak

mgr Jolanta Studziñska

mgr El¿bieta Suse³

mgr Urszula Zawadzka

mgr Maria ¯mudzka

mgr Wójtowicz Monika

Religia

ks.Tomasz Fidecki

br. Zbigniew Minko

mgr Robert Karkoszka

mgr Lilianna Orzechowska

Jêzyk polski

mgr Maria Dermanowska

mgr El¿bieta Figura

mgr Joanna Kahlan

mgr Izabela Tomczak- Pytka

Jêzyk angielski

mgr Krystyna Klimek

mgr Jolanta Ma³yska

mgr Beata Szymajda

Jêzyk niemiecki

mgr Agnieszka Mroczek
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      Dziêki zaanga¿owaniu pani  dyrektor Ireny Pogody podjête zosta³y efektywne dzia³ania zmierzaj¹ce do 
poprawy warunków nauczania. Umo¿liwi³y dzieciom i nauczycielom dostêp do nowoczesnych pomocy 

naukowych i urz¹dzeñ. Przy du¿ym 
z a a n g a ¿ o w a n i u  r o d z i c ó w  
przeprowadzono w budynku szereg 
prac remontowo  budowlanych. 
Zmodernizowano szkolne boisko, 
toalety, wymieniono stolarkê 
okienn¹. Obecnie szko³a posiada 
estetyczne klasopracownie, dwie 
n o w o c z e s n e  p r a c o w n i e  

informatyczne, pracowniê multimedialn¹, dwie sale œwietlicowe, dwie sale gimnastyczne oraz nowoczesne 
boisko. Przy bibliotece szkolnej dzia³a centrum informacji multimedialnej. Na terenie szko³y znajduj¹ siê tak¿e 
sto³ówka, kuchnia, 
szatnie dla uczniów 
o r a z  g a b i n e t  
l e k a r s k i  i  
stomatologiczny. 
W s z y s t k i e  
p o m i e s z c z e n i a  
szkolne zapewniaj¹ 
b e z p i e c z n e  i  
k o m f o r t o w e  
warunki pracy.

Nowoczeœnie  i  estetycznie
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Patron naszym wzorem

  Przyjêcie przez szko³ê imienia Partyzantów Lubelszczyzny 
wskazuje, jakie wartoœci s¹ dla nas najwa¿niejsze, wyznacza idea³, do 
którego zmierzamy. Nadanie Szkole imienia to ho³d z³o¿ony ludziom, 
dla których dobro i honor  Ojczyzny to wartoœci najwa¿niejsze. 
Pragniemy, aby nasi uczniowie uczyli siê patriotyzmu od tych, którzy 
poœwiêcili ca³e swoje ¿ycie walce o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê. 
Dlatego tak wa¿ne s¹ dla nas spotkania z przedstawicielami 
organizacji partyzanckich, podczas których uczniowie uczestnicz¹ w 
lekcjach "¿ywej", prawdziwej historii, ucz¹c siê od tych, którzy

wspó³tworzyli najnowsze dzieje, jak byæ Polakiem i na czym 
polega patriotyzm w warunkach pokoju. Nasi Patroni 
udowodnili swoim ¿yciem wiernoœæ wyznawanym 
wartoœciom. Nie ustali w swej walce do dziœ, daj¹c  œwiadectwo 
uczniom, jak godnie ¿yæ. To z Ich inicjatywy, po latach 
milczenia, powstaj¹ pomniki, upamiêtniaj¹ce wa¿ne postacie i 
wydarzenia z czasu wojny i powojennej historii Polski 
zachowuj¹c  œlady  walki  o  wolnoœæ  naszego  narodu.
        Uczniowie  naszej  szko³y, w  ramach  realizacji œcie¿ki 
wychowania patriotycznego, odwiedzaj¹ miejsca pamiêci 

narodowej. Opiekuj¹ siê pomnikiem gen. Franciszka Kamiñskiego, tablic¹ pami¹tkow¹ poœwiecon¹ 
Partyzantom Lubelszczyzny i zbiorow¹ mogi³¹ Dzieci Zamojszczyzny. Bior¹ udzia³ w miejskich obchodach 
œwi¹t pañstwowych, uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych rocznice wa¿nych walk narodowowyzwoleñczych.
Uczestnicz¹ w wycieczkach i rajdach „Szlakiem walk partyzanckich” - Lasy Janowskie, Zamoœæ. W ho³dzie 
Patronom szkolny zespó³ muzyczny nagra³ p³ytê „Partyzantom Lubelszczyzny”.
           Organizujemy konkursy, sympozja, koncerty i festiwale muzyczne, poœwiêcone pamiêci poleg³ych  
partyzantów. Nasi Patroni uczestnicz¹ w wa¿nych szkolnych wydarzeniach.

 

W uznaniu dzia³añ w wychowywaniu  m³odzie¿y w 
duchu patriotyzmu Szko³a otrzyma³a dwa  z³ote 
medale - „Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej” , a 
pani dyrektor Irena  Pogoda srebrny medal- 
„Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej” i br¹zowy 
medal - „Za zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”.



Pamiêæ i to¿samoœæ Szko³y

Ka¿da spo³ecznoœæ tworzy tradycje, których 
kultywowanie odró¿nia j¹ od innych, nadaje osobowoœæ i 
charakter. Dbamy o to, by pielêgnowaæ swoje w³asne tradycje i 
przekazywaæ je nastêpnym pokoleniom. Nasza szko³a posiada 
swój hymn i sztandar  symbole to¿samoœci obecne zarówno 
podczas uroczystoœci, jak i w naszym codziennym ¿yciu. 

Uczniowie chêtnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê 
uroczystoœci pañstwowych i szkolnych. Co roku obchodzimy 
Œwiêto Szko³y, a co piêæ lat Jubileusz. Na sta³e wpisa³y siê do 

Organizowane s¹ konkursy: Miêdzyszkolny Konkurs Literacko-
Historyczny „Ocaliæ od zapomnienia”, „Znam moj¹ szko³ê”, poetycki 
„Moja szko³a” oraz  „Klasa na medal” i „Uczeñ na medal”. Procesowi 
kszta³cenia i wychowania s³u¿y tak¿e realizacja programu „Partyzanci 
Lubelszczyzny”, organizacja wycieczek szlakiem partyzantów-

naszego kalendarza: inauguracja i zakoñczenie 
roku szkolnego, uroczyste obchody Dnia 
Edukacji Narodowej, Œlubowanie klas 
p i e r w s z y c h ,  Œ w i ê t o  O d z y s k a n i a  
Niepodleg³oœci ,  rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, pamiêæ o niedawno 
minionych  wydarzeniach  – Polskie Grudnie, 
Dni   Papieskie. 

Tradycj¹ sta³y siê równie¿ Dni Otwarte, 
podczas których szeœciolatki i ich rodzice mog¹

Janów Lubelski, Zamoœæ; opieka nad 
miejscami pamiêci narodowej oraz  

zapoznaæ  siê z ofert¹  edukacyjn¹  naszej  szko³y. 
Co roku  nauczyciele, pracownicy szko³y, rodzice, 

uczniowie, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz 
przyjaciele  szko³y  uczestnicz¹  w  spotkaniach  op³atkowych 
oraz  jase³kach.

 utworzenie  na  terenie  szko³y  K¹cika  Patrona. 
Wszystkie wydarzenia z ¿ycia szko³y odnotowywane s¹ w kronice szkolnej.
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Nasi uczniowie pod 
k i e r u n k i e m  n a u c z y c i e l i  
przygotowuj¹ wystawy m.in. 
„ B y l i  w i e r n i  B o g u  i  
OjczyŸnie”, „Katyñ-Golgota 
Wschodu”,Mój Patron”.



Oferta edukacyjna Szko³y

Proces dydaktyczno  wychowawczy powinien s³u¿yæ jak najpe³niejszemu rozwojowi m³odego cz³owieka, 
doskonaleniu jego zmys³ów, kszta³ceniu sfery postrzegania, pamiêci, rozwijaniu myœlenia twórczego i 
wzmacnianiu motywacji do dalszej nauki. Starania pani dyrektor Ireny Pogody oraz ca³ej kadry pedagogicznej 
ukierunkowane s¹ na tworzenie szko³y innowacyjnej, zdolnej do rozwi¹zywania problemów i radzenia sobie ze 
zmianami we wspó³czesnym œwiecie.

Szko³a stanowi bazê æwiczeniow¹ dla studentów lubelskich szkó³ wy¿szych  KUL, UMCS. Œcis³a 
wspó³praca pozwala na wymianê doœwiadczeñ miêdzy szko³¹ a pracownikami uczelni. 

Uczniowie naszej szko³y ju¿ od pierwszej klasy ucz¹ siê jêzyka angielskiego i niemieckiego. Na 
dodatkowych zajêciach mog¹ poznawaæ tajniki jêzyka hiszpañskiego.

Rozwój talentów i postaw twórczych realizowany jest  poprzez pracê w ko³ach zainteresowañ: teatralnym, 
"¿ywego s³owa", tanecznym, plastycznym, origami, przyrodniczym, ekologicznym, turystyczno-  
krajoznawczym, misyjnym, informatycznym, polonistycznym, matematycznym, historycznym, 
jêzykowym, sportowym, karate, taekwondo. Ponadto w szkole dzia³aj¹ zespo³y: wokalny „Promyczki”, 
wokalno  instrumentalny „Miniaturka” i „Kamerton” oraz  instrumentalny „Ars Nowa”.

Realizujemy innowacyjny  program gimnastyki sportowej - „Ruch radoœci¹ dzieci”  dla klas I-III i  
programy autorskie  „Klasy œpiewaj¹ce”, „Znam swoje prawa, wywi¹zujê siê ze swoich obowi¹zków”.

Szko³a prowadzi tak¿e zajêcia wspomagaj¹ce rozwój dziecka: dydaktyczno  wyrównawcze, korekcyjno  
kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykê korekcyjn¹.

Podsumowaniem naszej  pracy  edukacyjnej  s¹  sukcesy  uczniów  w  konkursach.
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Szko³a bezpieczna  i przyjazna

Jednym z priorytetów naszej szko³y jest tworzenie klimatu wychowawczego pe³nego ¿yczliwoœci, 
wzajemnego zaufania oraz zapewniaj¹cego poczucie bezpieczeñstwa, poszanowania godnoœci i praw uczniów. 
W zale¿noœci od charakteru danego zespo³u oraz indywidualnych potrzeb uczniów nauczyciele prowadz¹ 
zajêcia  zgodnie z za³o¿eniami Szkolnego Programu Profilaktyki - dotycz¹ce przeciwdzia³aniu agresji, 
patologiom i na³ogom, rozwijaniu umiejêtnoœci dokonywania w³aœciwych wyborów, racjonalnych zachowañ w 
sytuacji zagro¿eñ

Szko³a realizuje programy autorskie „Bezpieczna droga”, „Stój czerwone! IdŸ zielone!”, „¯yjmy 
zdrowo”, „Chcê byæ zdrowy, bezpieczny, szczêœliwy”, „Trzy ko³a”, „Zero tolerancji” oraz prowadzone s¹ 
zajêcia profilaktyczno  wychowawcze w ramach programu „Spójrz inaczej”.

Profilaktyka obejmuje tak¿e propagowanie zdrowego stylu ¿ycia. Uczniowie maj¹ do wyboru liczne 
zajêcia sportowe.

W szkole odbywaj¹ siê cykliczne zajêcia przygotowywane przez policjantów z Wydzia³u Prewencji, 
dotycz¹ce zapobiegania przemocy i agresji, odpowiedzialnoœci nieletnich wobec prawa, zasad postêpowania w 
sytuacji zagro¿enia.

Przedstawiciele stra¿y po¿arnej organizuj¹ w naszej szkole szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i 
zachowania siê w przypadku po¿aru.

W ramach poprawy bezpieczeñstwa dokonano zmian architektonicznych przy wejœciu. Szko³a zosta³a 
wyposa¿ona w system monitoringu. 
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Szko³a w œrodowisku lokalnym

Nasza szko³a jest placówk¹ zapewniaj¹c¹ wszechstronny rozwój ucznia i otwart¹ na potrzeby œrodowiska. 
Wspólnie z MDK nr 2 oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ im. H. £opaciñskiego w³¹czamy 
siê w projekty: „Ca³a Polska czyta dzieciom”, „To mój Lublin”, „Ca³a Nieca³a”, „Partyzanci 
Lubelszczyzny”. Wspó³pracujemy tak¿e z Biurem Promocji Miasta Lublina, bior¹c udzia³ we wspólnych 
przedsiêwziêciach i propaguj¹c idee projektów takich, jak „Wigilia Starego Miasta”, „Anielskie 
Przedmieœcie”, „ORP Lublin”.

i gotowoœæ niesienia pomocy, 

bior¹c  udzia³  w  happeningach           

– „Pola Nadziei”, zbiórkach 

pieniêdzy dla Hospicjum im. 

Ma³ego Ksiêcia, Hospicjum 

Dobrego  Samarytanina ,  

odwiedzaj¹c domy opieki, 

szpitale i wspomagaj¹c uczniów, 

bêd¹cych w trudnej sytuacji 

materialne.

Bierzemy równie¿ udzia³ w centralnych uroczystoœciach 
miejskich integruj¹cych ca³¹ spo³ecznoœæ szko³y ze 
œrodowiskiem lokalnym. W zakresie realizacji dzia³añ 
wychowawczych i opiekuñczych wspieraj¹ nas tak¿e 
Archikatedra Lubelska, PCK, Caritas, Fundacja 
„Szczêœliwe dzieciñstwo”. Ponadto szko³a wspó³pracuje z 
Dziennym Domem Opieki Spo³ecznej

Nasi uczniowie aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu 
Archidiecezji poprzez  spotkania z abp. J. ¯yciñskim i 
wspó³udzia³ w tworzeniu podrêcznika do religii.

Rozwijamy u uczniów wra¿liwoœæ na potrzeby innych 
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Czerwiec 2004 - Prezydent Andrzej Pruszkowski wrêczy³ nagrody laureatom konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim 

oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych. Jesteœmy dumni z naszych uczniów, którzy uzyskali tytu³y laureatów, otrzymali  

jednorazowe stypendia prezydenta Lublina, a szko³a zosta³a uhonorowana Pucharem Prezydenta Miasta Lublina.

2003/2004

� Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy laureat etapu wojewódzkiego-  Emil Derda

� Emil Derda uzyska³ tytu³ „Dzieciaka z klas¹” teleturnieju organizowanym przez TVN

� „ E u r o p a  w  s z k o l e ” -  o g ó l n o p o l s k i  k o n k u r s  l i t e r a c k i  -  n a g r o d y  

w etapie wojewódzkim  Emil Derda,   Aleksandra Gawarecka, Dominika Gieroba;  nagrody w etapie 

ogólnopolskim- Emil Derda, Dominika Gieroba

�„Europa w szkole”  europejski konkurs plastyczny - 2 nagrody w etapie wojewódzkim, wyró¿nienie w 

etapie ogólnopolskim

� „Moje Bo¿e Narodzenie”  konkurs wojewódzki- nagroda oraz 2 wyró¿nienia

� „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza”   konkurs ogólnopolski - wyró¿nienie  Szymon Cieœla

� „Têcza 2004” - Wêgry  konkurs miêdzynarodowy  etap ogólnopolski - Weronika Buczek, Tomasz 

Sawicki 

� „Moja wizja Lublina w trzecim tysi¹cleciu”  konkurs miêdzyszkolny pod patronatem prezydenta 

miasta - nagroda  Ewelina Zdeb

� Konkurs Plastyczny „Jan Pawe³ II  papie¿” pod patronatem abp. J. ¯yciñskiego  I miejsce Adam 

Perenc, III miejsce Katarzyna Mamiñska

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej  „2 ch³opców ”  I miejsce; 

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w Mini Pi³ce Siatkowej „2ch³opców ”  III miejsce w województwie 

lubelskim. Dru¿yna: Ernest Cêkalski, Patryk Bielecki, Tobiasz Brodzik, £ukasz Krzywda, Kuba 

Goliszewski, Bart³omiej Wach, Damian ̄ ¹d³o, Emil Nguyen Ngoc. 

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej „2 dziewcz¹t ”  I miejsce; 

Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej  IV miejsce w województwie lubelskim. Dru¿yna: Marta Bia³ek, 

Turska Karolina, Bury Ewelina, Eliza Wójcik, Paulina Wójcik, Sylwia Grzegorczyk, Olga Grzegorczyk, 

Aleksandra Maj. 
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��Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej Szkó³ Podstawowych w Mini Pi³ce Siatkowej „3 ch³opców”  III 
miejsce. Dru¿yna: Pawe³ Misiarz, Patryk Bielecki, Micha³ Wojciechowski, Tomasz Sawicki, 
Bart³omiej Skubis, £ukasz Dyœ, Maciej Oleœ, Piotr Wiœniowski.

��Przegl¹d Zespo³ów Aerobikowych,  Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych  wyró¿nienie dla zespo³u
��XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski - III miejsce Beniamin Perenc 
��Miêdzynarodowy Konkurs „Kangur 2004”  V miejsce - £ukasz Lenart

W roku 2003/2004 Szko³a zosta³a uhonorowana Pucharem Prezydenta Miasta Lublina za szczególne 
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.

2004/2005

��Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Polska - moja Ojczyzna” - I miejsce Agata Michna, Jakub 
Pogoda, Oliwia Swu³

��„Klasztor w sercu miasta” -  konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, nagroda - Izabela 
Wrzos

��„Moje Bo¿e Narodzenie” XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod patronatem Lubelskiego 

Kuratora Oœwiaty, nagroda za 3 miejsce - Katarzyna Mamiñska, wyró¿nienie - Masza Majewska, 

Bartosz Wach, Alicja Chlastawa, Weronika Buczek, Natalia Miros³aw

�� IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza 

i Mickiewicza” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oœwiaty, I nagroda Dominika Nguyen-Ngoc, II 

nagroda-Weronika Buczek, wyró¿nienia Eliza Wójcik, Karolina Ko³tunik

��Miêdzynarodowy Konkurs Plastyczny„ Dziecko i pies”  III miejsce  Dawid Krakowiñski, udzia³ w 

wystawie Klaudia Wiœniewska, Agnieszka Piasecka

��Europejski Konkurs Szkolny „Europa w szkole”, nagroda - II miejsce - Szymon Smyk

��Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod patronatem Ministra Kultury oraz Ministra Edukacji 

Narodowej „ Moja przygoda w muzeum”  wyró¿nienie - Katarzyna O¿óg

��Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polska  moja Ojczyzna” etap wojewódzki: kategoria wiekowa 

kl. I-III - nagroda Oliwia Swu³, Jakub Pogoda, Agata Michna, II nagroda - Jakub Czarko, Weronika 

Buczek, III nagroda - Kacper Majewski, kategoria wiekowa kl. IV-VI  I nagroda Daniel Bia³y, 

wyró¿nienia: Emil Derda, Karolina Cichalewska, Eliza Wójcik, Wiktoria Bryczkowska, Joanna 

Martyniuk.

��Drugi Miêdzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moja wizja Lublina w trzecim tysi¹cleciu”, konkurs 

pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin nagroda za II miejsce Aleksandra Paszczuk, Urszula 

Zarêbska, wyró¿nienie - Jakub Pogoda

��Dzieciêcy konkurs plastyczny scena m³odych „Moje ulubione miejsce” konkurs wojewódzki - 

nagroda Angelika Wawer, wyró¿nienie - Paulina Nguyen Ngoc, Eliza Wójcik, Ewelina Zdeb
��XXVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Krajobraz Polski”- etap ogólnopolski: Dominika  

Nguyen Ngoc, Masza Majewska, Piotr Lenart, Eliza Wójcik, Dominika Gieroba
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� Konkurs Okrêgowy „Parki Narodowe w Polsce” zorganizowany przez Lubelsk¹ Fundacjê Ochrony 

Œrodowiska Naturalnego przy wspó³pracy Urzêdu Miasta Lublin -VI  miejsce zespo³u

� Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-planeta, II miejsce - Marta Bia³ek, wyró¿nienie - Emil 

Derda 

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej „3ch³opców”  - I miejsce 

w Lublinie i III miejsce w województwie lubelskim. Dru¿yna: Ernest Cêkalski, Patryk Bielecki, Tobiasz 

Brodzik, £ukasz Krzywda, Kuba Goliszewski, Bart³omiej Wach, Damian ¯¹d³o, Emil 

Nguyen Ngoc

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej „3 dziewcz¹t ”  I miejsce 

w Lublinie i IV miejsce w województwie lubelskim. Dru¿yna: Marta Bia³ek, Karolina Turska, Ewelina 

Bury , Eliza Wójcik, Paulina Wójcik, Sylwia Grzegorczyk, Olga Grzegorczyk, Aleksandra Maj

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej „2 ch³opców ”  I miejsce 

w Lublinie i IV miejsce w województwie lubelskim . Dru¿yna: Grzegorz Adamczyk, Sebastian 

Borowski, £ukasz Lenart, Bartek Jab³oñski, Tomasz Pelczarski, Robert Franczak 

� Przegl¹d Zespo³ów Aerobikowych, Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych „Talenty 2005”  wyró¿nienie 

dla zespo³u

� Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych pt „Scena M³odych”  wyró¿nienie dla zespo³u

� „Wybitni Polacy i ich zwi¹zek z Lublinem” konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 18 

w Lublinie - III miejsce  Katarzyna Najda, £ukasz Lenart, wyró¿nienie - Aleksandra Gawarecka, 

Aleksandra Cygan

�Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski „ Poezja z uœmiechem”- I miejsce Wiktoria Bryczkowska 

�Miêdzynarodowy Konkurs „Kangur 2005”  II miejsce Paulina Dêbicka, III miejsce £ukasz Krzywda

� Konkurs matematyczny „Czar Par”  I miejsce £ukasz Krzywda

2005/2006

� „Cz³owiek wartoœci¹ najwy¿sza” konkurs pod patronatem Regionalnego Zarz¹du NSZZ 

"Solidarnoœæ"- I-sza nagroda literacka - Mateusz Wilkin

� V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Anny 

Kamieñskiej”  nagroda - Paulina Nguyen Ngoc

� Konkurs Okrêgowy „Parki Narodowe w Polsce” zorganizowany przez Lubelsk¹ Fundacjê Ochrony 

Œrodowiska Naturalnego wspólnie z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Lublin  3 

laureatów

� Konkurs Okrêgowy „Drzewa i krzewy  Lublina”- wyró¿nienie zespo³u

�Miêdzynarodowy Konkurs „Kangur 2006”  IV miejsce £ukasz Lenart, IV miejsce Paulina Dêbicka

� Igrzyska Szkó³ Podstawowych w Mini Pi³ce Siatkowej „3 ch³opców ”  I miejsce i V miejsce 

w województwie lubelskim. Dru¿yna: Grzegorz Adamczyk, Sebastian Borowski, £ukasz Lenart, 

Bartek Jab³oñski, Tomasz Pelczarski, Robert Franczak, Bogdan Krawczyñski, Damian Pawlik
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�  Igrzyska Szkó³ Podstawowych miasta Lublin w Mini Pi³ce Siatkowej „2 ch³opców ”  III miejsce. 

Dru¿yna: Robert Majcherek, Tomasz K¹kol, Karol Kasperek, Kamil Murawiecki, Beniamin Perenc, 

Damian Rasiñski

� I Ogólnopolski Mityng Chodziarski  I miejsce w kategorii 500 m m³odzików  Cezary Czwal

� Przegl¹d Zespo³ów Aerobikowych  wyró¿nienie dla dziewcz¹t z zespo³u „S³oneczka” i „Fitnesski”

� Wybitni Polacy i ich zwi¹zek z Lublinem konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 18 w Lublinie  

wyró¿nienie  Katarzyna Najda, £ukasz Lenart

� XXV Powiatowy Konkurs Recytatorski -wyró¿nienie Szymon Smyk 

� III  Miêdzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Jaki bêdzie mój Lublin za 300 lat?”  wyró¿nienie Szymon 

Smyk .

� VI Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „ Jestem bezpieczny” organizowany przez KM Policji w Lublinie  
II miejsce w powiecie lubelskim

� „ Mój ulubiony bohater literacki”- konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 19 - wyró¿nienia:

      Aleksander Jankowski i Mateusz Wilkin

� Miêdzyszkolny Turniej Jêzykowy w Gimnazjum nr 18  II miejsce zespo³u 

� Miêdzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Ortografia bez tajemnic”- I miejsce Szymon Smyk, Dawid 

Jab³oñski, II miejsce Oskar Chamratowicz, Maria Derkaczew, III miejsce Edyta Wojciechowska

2006/2007

� Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej „W Polsce bije serce œwiata” /N.Davies/

 - a czy Twoje serce bije dla Polski ?” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

nagroda: Dominika Nguyen-Ngoc

� „Moje Bo¿e Narodzenie”  XV wojewódzki konkurs plastyczny  wyró¿nienie: Weronika Buczek

� „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i ks. Jana Twardowskiego”  VI ogólnopolski konkurs 

plastyczny  nagroda- Jagoda Grzejszczak, 2 wyró¿nienia- Dominika Nguyen-Ngoc, Karolina 

NiedŸwiadek

� ,,Ilustracje do ulubionej ksi¹¿ki”  konkurs miêdzyszkolny organizowany przez Centrum Kultury  

nagroda - Katarzyna Dudek, wyró¿nienie - Jakub Pogoda

� ,,Najciekawsze zak¹tki Lublina.”  konkurs miêdzyszkolny organizowany przez czasopismo Nowy 

Tydzieñ w Lublinie -  2 wyró¿nienia: Dominika Nguyen-Ngoc, Katarzyna Dudek

� „ Klasztor w sercu miasta”- pod honorowym  patronatem Prezydenta Miasta Lublina  nagroda - 

Marcin Grzmil.

� IV Lubelski Konkurs Czytelniczy klas III „Moi przyjaciele z Bullerbyn”- I miejsce zespo³u

� XL Wojewódzki Turniej Poezji Dzieciêcej  laureat Szymon Smyk 

� XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski  nagroda specjalna Szymon Smyk

� X Jesienny Konkurs Recytatorski- wyró¿nienie Szymon Smyk

��Miêdzynarodowy Konkurs „Kangur 2007”  III miejsce Paulina Dêbicka, Agnieszka Palus, Szymon 

Smyk, Oskar Chamratowicz
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� Okrêgowy Konkurs Ekologiczny „Parki Narodowe w Polsce” -  3 laureatów

� Okrêgowy Konkurs Ekologiczny „Znam Lublin”  3 wyró¿nienia

� Okrêgowy Konkurs Ekologiczny „Moja dzielnica” - 3 wyró¿nienia

� Miêdzyszkolny Konkurs czytelniczy „Rozumiem, co czytam”  II miejsce Katarzyna Mamiñska, 

III miejsce - Maria Derkaczew, Dawid Jab³oñski,Ma³gorzata Raczyñska

� Miêdzyszkolny Konkurs Matematyczny „Liczyde³ko” - wyró¿nienie Szymon Smyk, Edyta 

Wojciechowska, Anna Konopka, Oskar Chamratowicz 

� Miêdzyszkolny Konkurs Matematyczny „Trójk¹t”  III miejsce Szymon Smyk

� II Miêdzyszkolny konkurs literacko-plastyczny „Dla mojej mamy”  II miejsce Szymon Smyk

� „ Cz³owiek dla cz³owieka bratem”- konkurs recytatorsko - plastyczny pod honorowym patronatem 

abp. Józefa ̄ yciñskiego  I miejsce Szymon Smyk, II miejsce Agnieszka K³êbokowska

� Miêdzyszkolny Turniej Jêzykowy w Gimnazjum nr 18  III  miejsce zespo³u

� Miêdzyszkolny Konkurs Literacki „Jan Pawe³ II w naszym ¿yciu” - I miejsce - Pawe³ Fedor

2007/2008

� Kuratoryjny Konkurs Polonistyczny Adrianna Kitkowska - laureatka etapu wojewódzkiego

� Stypendium artystyczne przyznane przez Marsza³ka Województwa Lubelskiego dla Dominiki 

Nguyen-Ngoc  

    i Szymona Smyka.

� „Moje Bo¿e Narodzenie”  konkurs wojewódzki - nagrody: Magdalena. Chara, Roksana Król, praca 

zakwalifikowana na wystawê: Aleksandra Zieliñska

� „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Zbigniewa Herberta”   konkurs ogólnopolski  nagroda - 

Dominika Nguyen - Ngoc, wyró¿nienie  Aleksandra Misiarz

� Miejskie Igrzyska w siatkówce czteroosobowej ch³opców I miejsce w Lublinie i  III miejsce w 

województwie.  Dru¿yna: Daniel Grzelak, Daniel Przysiwek, £ukasz Sobstyl, Szymon Ferenc, Mateusz 

S³owik, Maciej Baruzi, Kacper Wiœniowski, Damian £osiak, Sebastian So³tys, Jakub Grabarek, Pawe³ 

Król.

� Miejskie Igrzyska w siatkówce czteroosobowej dziewcz¹t II miejsce Lublinie. Dru¿yna: Angelika 

Jamulczyk, Adrianna Kitkowska, Daria Roczeñ, Eryka Kuzio³a, Katarzyna Broñska, Marzena 

Kamiñska, Jagoda Mazurek, Aleksandra Misiarz, Olga Szafranek, Ma³gorzata Wieczorek.

� Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej m. Lublina w Mini Pi³ce Siatkowej Ch³opców- II miejsce. Dru¿yna: 

Kamil Broñski, Tomasz  Dorosz, Ernest Adamek, Arek  Ma³ecki, Bartek Boruñ, Kamil Bury, Sebastian 

Go³êbiowski, Kacper Litwin, Damian Muszyñski, Grzegorz Królik

� „Let's Celebrate”-  Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA- II miejsce  Katarzyna 

Mamiñska, Magdalena Bajura

� „Have Fun and Learn”-    II etap konkursu organizowanego przez „Empik”: Jakub Pogoda ,Maria 

Derkaczew, Wojciech Stachyra, Katarzyna Mamiñska.

� IV Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski klas I- III - II miejsce Damian Boryga
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AKTUALNOŒCI

Szko³a w sercu miasta

W centrum Lublina , na ulicy Nieca³ej,
Stoi nasza szko³a, miejsce to wspania³e.
Latek dziewiêædziesi¹t bêdzie mieæ niebawem, 
Lecz nie myœlcie sobie, ¿e to stary dziadek.

Nowe komputery, okna, drzwi, boisko,
Coœ mi szepcze w ucho - to jeszcze nie wszystko.
Przychodz¹ tu m¹dre i weso³e dzieci, 
Na œcianach moc dyplomów i pucharów œwieci.

Tu uczy³a siê babcia i stryjek, i tato,
I starszy brat mój Jarek, co powiecie  na to?
Chocia¿ niezbyt du¿a, uœmiechami jasna,
Kocham nasz¹ szko³ê, szko³ê w sercu miasta!

Jagoda Grzejszczak kl. IV a
Pierwsza nagroda w kategorii klas IV-VI  
w konkursie poetyckim „Moja szko³a”

Kalendarium obchodówJubileuszu 90-lecia

1. Gromadzenie  pami¹tek  zwi¹zanych  z  histori¹
 i  imieniem  szko³y - wrzesieñ 2007 - maj 2008 r.

2. Og³oszenie konkursu „Znam moj¹ szko³ê” - 
listopad 2007.
Eliminacje klasowe - luty 2008. Fina³ - marzec 2008.

3. Organizacja wystaw „Polskie drogi do 
Niepodleg³oœci” - listopad 2007
„Katyñ - Golgota Wschodu” - kwiecieñ 2008

4. Opracowanie regulaminu Miêdzyszkolnego 
Konkursu Literacko-Historycznego „Ocaliæ od 
zapomnienia... Losy ¯o³nierzy i Partyzantów w 
latach 1939-1956” - grudzieñ 2007
Zaproszenie do udzia³u w konkursie uczniów szkó³ 
lubelskich - luty 2008
Og³oszenie wyników - maj 2008

5. Organizacja konkursu poetyckiego „Moja Szko³a” 
- grudzieñ 2007
Og³oszenie wyników - Kwiecieñ 2008 

6. Wydanie folderu jubileuszowego - maj 2008

7. Urz¹dzenie sal wystawowych:
• sali osi¹gniêæ uczniów
• sali pamiêci o Patronach i historii szko³y

8. Wydanie p³yty pami¹tkowej „ Pieœni  Patronów”

9. Obchody jubileuszu szko³y - 16 maj 2008

Wyniki konkursów

1. „Znam moj¹ szko³ê” - konkurs wiedzy
I miejsce - klasa IV d
II miejsce - klasa VI d
III miejsce - klasa V b, VI d

2. „Moja szko³a”
klasy I-III
I miejsce - Natalia Dycha
II miejsce - Justyna Ksi¹¿eki
III miejsce - Adam Perenc
Wyró¿nienia - klasa III c

klasy IV-VI                                                   
I miejsce - Jagoda Grzejszczak
II miejsce - Szymon Smyk, Dawid Jab³oñski
III miejsce - Ma³gorzata Raczyñska
Wyró¿nienia - Paulina Banachewicz, 
Karolina Banaszek, Anna Gorczyñska, 
Edyta Wojciechowska

Miêdzyszkolny Konkurs Literacko-Historyczny „Ocaliæ 
od zapomnienia...Losy ¯o³nierzy i Partyzantów w latach 
1939 - 1956
Szko³a Podstawowa-nagrody
I nagroda - Ewa Korybska kl. VI e - „Zoœka” SP nr 21
II nagroda - Pawe³ Kurowiak kl. VI „PW” SP nr 30
Wyró¿nienia:
1. Adrianna Kitkowska kl. VI a „Ada” SP nr 24
2. Damian £osiak kl. VI c „Damian” SP nr 24
3. Janusz Miliszkiewicz kl. V c „Czarnota SP nr 32
4. Daria Roczeñ kl. VI a „Daria” SP nr 24
5. Karol i S³awek Kaczuga kl. VI b „Ka-S³a” SP nr 24
6. Malwina Soszka kl. VI „Zapora” SP nr 34
7. Bart³omiej £uæ kl. Vi b „Rozmaryn” SP nr 51
Gimnazjum
I nagroda - Karol Baran „Rydz” Zespó³ Szkó³ Publicznych, 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Starej
Wyró¿nienie:
1. El¿bieta Stupka (rys. „Orze³ w locie”) Gimnazjum nr 12 w 



Folder opracowa³ zespó³ redakcyjny w sk³adzie:
mgr Irena Pogoda, mgr Barbara Wanat, mgr Izabela Tomczak-Pytka, mgr Alicja Pruchniak, mgr Joanna Kahlan, mgr Aleksandra Sadkowska, mgr Irmina 

Adamczyk, mgr Zbigniew Minko

Specjalne podziêkowania:

Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Przyjaciele szko³y: M³odzie¿owy Dom Kultury Nr 2,

studenci kierunku  Animator  i Manager Kultury - UMCS.

Sponsorzy: Ergo „ Hestia” Lublin, Centrum Us³ug Szkoleniowych „Lider”, Towarzystwo 

Edukacji Bankowej S.A. Poznañ Al. Niepodleg³oœci, Fundacja wzajemnego wsparcia „ 

Klucz”, Krzysztof Ufniarz, sklepik szkolny, Sklep Meblowy „Euro-Meble”, Hurtownia Jo-

Mix, Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego, Restauracja „Koncertowa”, Bank PKO BP SA, 

Luxmed.

SZKO£A PODSTAWOWA NR 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
20-080 Lublin, ul. Nieca³a 1

tel./fax 081 53-215-20
www. sp24.lublin.pl

 e-mail: sp24lublin@wp.pl, sp24@um.lublin.pl, sp24sekretariat@sp24.lublin.pl
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