
100 lat temu

Szkoła Podstawowa nr 24 została powołana do ży-
cia przez władze austriackie wraz z kilkoma innymi 

szkołami latem 1917 roku, kiedy trwała jeszcze I woj-
na światowa. Lekcje rozpoczęły się 3 września tego 
samego roku w  wynajętym lokalu przy ulicy Lubar-
towskiej 18.

Jej pierwszą kierowniczką była pani Maria Boraw-
ska, która z  wielkim zapałem i  poświęceniem podję-
ła się organizacji pracy Szkoły w tamtych, tak bardzo 
trudnych warunkach. Przez kilkanaście lat uczęszczały 
do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowe-
go. Około 1925 roku, dzięki staraniom kierowniczki 
pani Marii Borawskiej, Szkoła przeniosła się do innego 
budynku przy ulicy Karmelickiej 3. Dysponowała w nim 
trzema salami lekcyjnymi, pełniącymi jednocześnie 
funkcję kancelarii, pokoju nauczycielskiego, stołówki 
i  szatni. Aby chociaż częściowo rozwiązać i  poprawić 
warunki lokalowe, Szkoła wynajęła dodatkowe sale 
lekcyjne przy ulicy Niecałej 3 i Niecałej 6. W 1926 roku 
decyzją Miejskiej Rady Szkolnej Lublina otrzymała imię 
Mateusza Butrymowicza, działacza Sejmu Wielkie-
go. W  połowie lat trzydziestych zmienił się charakter 
Szkoły. Od roku szkolnego 1935/1936 zaczęły do niej 

uczęszczać oprócz dzieci żydowskich również i dzieci 
polskie, zarówno dziewczęta jak i  chłopcy. Warunki, 
w jakich uczyły się dzieci w okresie międzywojennym 
były trudne. Wystarczy spojrzeć na zapisy w  ówcze-
snych arkuszach ocen, w których czytamy adnotacje 
wyjaśniające przyczyny nieobecności uczniów. A były 
to m.in. brak obuwia czy brak ciepłego ubrania…
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Okres wojenny
Wybuch drugiej wojny światowej zakłócił, ale nie 

przerwał pracy Szkoły. Rok szkolny 1939/1940 
rozpoczął się z opóźnieniem – 29 września , ale wsku-
tek zarządzenia władz niemieckich z listy uczniów zo-
stali skreśleni uczniowie pochodzenia żydowskiego. 
W okresie wojny Szkołą kierowała pani Maria Nowic-
ka, która pełniła tę funkcję w latach 1932- 1954. To na 
niej spoczął trud takiej organizacji pracy, aby ucznio-
wie wbrew zakazowi wydanemu przez Niemców, 
mogli uczyć się języka polskiego, geografi i i  historii 
Polski. Pomimo wielu przeciwności Szkoła pracowała 
przez cały okres wojny.

Oto fragment pracy naszej uczennicy Magdale-
ny Łyczak, absolwentki, dla której inspiracją stały 
się rozmowy z babcią, panią Barbarą Jarosz: „W tym 
czasie moja babcia była uczennicą klasy czwartej, pią-
tej i  szóstej. (…) Kierowniczką szkoły była pani Maria 
Nowicka, serdeczna koleżanka mojej prababci jeszcze 
z  lat studenckich. Pani Nowicka była osobą niepozor-
ną, drobną, ale niezwykle pracowitą, skromną i cichą. 
Wśród najbliższego otoczenia znana była jako „pani 
Maniuta” o wielkim sercu. Trudne wojenne warunki na-
uczania nie zniechęciły jej, ale mobilizowały do pracy. 
Wychowana w  patriotycznej rodzinie, pracę nauczy-
cielską traktowała jako służbę dla Ojczyzny. Niemcy 
wycofali ze szkół wszystkie polskie podręczniki, zabrali 
również książki z bibliotek szkolnych. Jedyną dozwolo-
ną pomocą było specjalnie redagowane czasopismo 
„Mały Ster” i  „Ster”. Pani Nowicka, narażając się wła-
dzom niemieckim, za wszelką cenę usiłowała nauczyć 
dzieci tego, co było zakazane: języka polskiego, historii 
i  geografii. Podobnie robili również inni nauczyciele 
tej szkoły, jak np. pani Zofia Kwapiszewska – „babcia 
Kwapcia” i  pan Józef Stopa, który w  tajemnicy przed 
Niemcami uczył dzieci patriotycznych piosenek. Wa-
runki, w  jakich uczyły się dzieci, były bardzo ciężkie. 
Przydział węgla ograniczono, a  w  oknach brakowało 
szyb, dlatego w  klasach w  zimie było niesamowicie 
zimno. Dzieci siedziały w  kurtkach i  rękawiczkach, po 
troje w jednej ławce. W skostniałych rękach trudno było 
utrzymać pióro, a atrament zamarzał w kałamarzach. 
Z powodu braku węgla opalana była tylko jedna sala 
lekcyjna, w  której każda klasa miała codziennie tylko 
jedną godzinę. Ze względu na zakaz oświetlenia często 
w zimie dzieci uczyły się prawie po ciemku, a wówczas 
nie było mowy ani o pisaniu, ani o czytaniu. W pierw-
szym okresie okupacji uczniowie otrzymywali w szko-
le kubek czarnej, niesłodzonej kawy i  kromkę chleba 
z  margaryną. Wkrótce jednak jedzenie zostało ogra-
niczone do małego kawałka margaryny, a później i to 
„dożywianie” zostało zlikwidowane. Z  opowiadania 
babci wiem, że dzieci były wyjątkowo karne i posłusz-
ne, chętne do współpracy, chociaż za pewne wybryki 

„dostawało się” od nauczyciela linijką lub drewnianym 
piórnikiem po rękach. W tamtych czasach modne było 
wpisywanie się do pamiętnika. Do dziś w  rodzinnych 
pamiątkach zachował się pamiętnik, w którym znajdu-
ją się wpisy jej nauczycieli. Charakterystyczne jest to, że 
wszyscy przytaczali cytaty o  wydźwięku patriotyczno 
– religijnym.” 
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Lata powojenne 

Rok szkolny 1944/1945 Szkoła rozpoczęła już w 
wyzwolonym Lublinie. Wtedy to stanęło przed nią 
nowe zadanie – zlikwidowanie analfabetyzmu. Przez 
naszą Szkołę przewinęła się fala repatriantów z Kre-
sów Wschodnich. W archiwalnych arkuszach ocen od-
najdujemy wiele zapisów, które świadczą o przybyciu 
uczniów z ziem II RP: Lwowa, Żytomierza, Kowla czy 
Brześcia.  

 Nowy okres w życiu Szkoły rozpoczął się w 1955 roku, 
otrzymała wówczas nowy budynek przy ulicy Niecałej 1,
który zajmuje do dziś. Przez pewien czas dzieliła go 
z innymi szkołami, a od 1963 roku budynkiem dyspo-
nuje już samodzielnie. W 1965 roku Szkole nadano imię 
Partyzantów Lubelszczyzny, o  czym jeden z  uczniów 
w swoim wierszu napisał tak: „Partyzanci Lubelszczy-
zny – nasza szkoła nosi ich miano, by o nich nigdy nie 
zapomniano, o  Partyzantach, co za nas walczyli…”
 Ze składek rodziców uczniów naszej Szkoły został 
ufundowany sztandar, który do dzisiaj towarzyszy 
nam podczas ważnych uroczystości. W  ciągu minio-
nych lat w naszej Szkole pracowało wielu wspaniałych 
nauczycieli i pedagogów. To pod ich kierunkiem nasi 

uczniowie z powodzeniem brali udział w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych, turniejach sportowych, 
przeglądach artystycznych. Włączali się do akcji opieki 
i niesienia pomocy potrzebującym, a stosowane przez 
nich formy pracy są wykorzystywane do dziś. Ważną 
rolę w życiu Szkoły odgrywał również półinternat. 



Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte

W  latach 1965 – 1975 nasi 
uczniowie otrzymywali wy-

różnienia w  olimpiadach przed-
miotowych, turniejach poezji dzie-
cięcej, wiedzy o  Lublinie i  Ziemi 
Lubelskiej, konkursach plastycz-
nych i  konkursach wiedzy o  Pol-
sce współczesnej. W  tym okresie 
znaczącą rolę w Szkole odgrywała 
praca drużyn harcerskich. Działały 
wtedy drużyny turystyczne, spor-
towe, turystyczno – krajoznawcze 
oraz drużyny zuchowe w  klasach 
młodszych. Każdej wiosny har-
cerze tradycyjnie wyruszali na 
kilkudniowe rajdy piesze po Roz-
toczu, organizowano biwaki dla 
zastępów w  Dąbrowie i  Konop-
nicy. Podczas wakacji uczniowie 
wyjeżdżali na obozy na Mazury, 
do Ciechanowca, a zimą - w góry. 

Szczep naszej Szkoły miał pod 
swoją opieką Grób Nieznanego 
Żołnierza. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje działalność Ze-
społu Pieśni i Tańca „Cekina”, który 
istniał w  latach 1968-1973. Zajmo-
wał pierwsze miejsca w  miejskich 
przeglądach zespołów szkolnych 
i  harcerskich, a  w  1973 roku zajął 
III miejsce w  Wojewódzkim Prze-
glądzie Zespołów Artystycznych. 
Koncertował często w  Lublinie, 
jak i  w  województwie lubelskim. 
W  latach 1970-1985 w  Szkole ist-
niało kilka zespołów wokalnych 
i  chóry, w  tym również chłopięcy. 
O pracy nauczycieli i osiągnięciach 
uczniów w tamtych latach opowia-
dają kroniki szkolne. Członkowie 
koła PCK czynnie brali udział w ak-
cji „Gwiazdka dla każdego dziecka”. 

Harcerze opiekowali się starszymi, 
potrzebującymi pomocy ludźmi, 
uczestniczyli w  konkursie „Dzie-
ciom uśmiech – światu pokój”. Sa-
morząd Szkolny organizował cie-
kawe formy zajęć, wśród których 
największą popularnością cieszy-
ła się audycja poranna „Budzik”. 
Efekty przynosiło zbieranie maku-
latury, a  pieniądze z  jej sprzedaży 
przeznaczono na zakup książek dla 
Domu Dziecka, budowę Centrum 
Zdrowia Dziecka, pomoc ofi arom 
klęsk żywiołowych; w  1988 roku 
byliśmy gospodarzem IV Sejmiku 
Samorządów Szkolnych, w którym 
brało udział kilkanaście lubelskich 
szkół. 
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Rok szkolny 1986/1987 otwiera 
następny tom kroniki , w której 

zapisywaliśmy i zapisujemy do dziś 
ważne wydarzenia i  osiągnięcia. 
Kolejne lata przyniosły nam wiele 
powodów do zadowolenia z  pra-
cy naszych nauczycieli i  postawy 
uczniów. Każdego roku laureata-
mi olimpiad przedmiotowych zo-
stawali uczniowie naszej Szkoły. 
Największą liczbą wyróżnionych 
uczniów mogli się pochwalić na-

uczyciele języka polskiego – nie 
tylko wojewódzkich olimpiad i tur-
niejów polonistycznych, ale także 
ogólnopolskich konkursów. Inni 
laureaci z  tamtych lat to laureaci 
olimpiad: chemicznej, matema-
tycznej, fi zycznej, historycznej, 
geografi cznej i  wychowania tech-
nicznego. Od 1 października 1991 
roku działał w naszej Szkole zespół 
instrumentalno – wokalny „Music 
Friends”. Występował on podczas 

uroczystości szkolnych, zdoby-
wał wyróżnienia w  wojewódzkich 
przeglądach zespołów artystycz-
nych, zajmował pierwsze miejsca 
w  Lublinie, koncertował na Litwie 
i Białorusi, często gościł w CK w Lu-
blinie. W  1992 roku nasza Szkoła 
przyjęła wyjątkowych gości – pol-
skie dzieci z  Kazachstanu. Dzięki 
pomocy uczniów i  ich rodziców 
mogliśmy zapewnić im dwutygo-
dniowy pobyt w  ojczyźnie ojców 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte
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i  dziadów. Również od 1992 roku szkoła posiada wła-
sny hymn pt. „Dwudziesta czwarta wzywa nas”. W tym 
samym roku zostały odnalezione dokumenty, które 
świadczyły o  stuletniej już dziś historii naszej Szkoły. 
Były to oryginalne arkusze ocen, prowadzone od 1917 
roku, czyli od jej powstania przez cały okres międzywo-
jenny, drugą wojnę światową, lata powojenne. Mate-
riały te zainspirowały ówczesną panią dyrektor Helenę 
Olender do odtworzenia historii Szkoły oraz przybliże-
nia jej uczniom, nauczycielom i rodzicom. W ten sposób 
doszło do zorganizowania uroczystego Jubileuszu 75 – 
lecia Szkoły, w  maju 1993 roku, który zgromadził całą 
społeczność szkoły wraz z  byłymi nauczycielami, pra-
cownikami, uczniami i  władzami szkolnymi. W  latach 
1992 – 1997 kolejne roczniki uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli swoją codzienną pracą wzbogacały doro-
bek i tradycję naszej Szkoły. Ten okres również obfi to-
wał w  wiele sukcesów dydaktycznych, artystycznych 
i  sportowych uczniów i  ich nauczycieli. Wiele nagród 
i wyróżnień zdobyły zespoły wokalno – instrumental-
ne: „Old Street”, „Da Kamera”, „Miniaturka” i „Con Brio”. 
Minęło kolejnych pięć lat i  w  dniach 21 i  22 listopada 
1997 roku nasza Szkoła obchodziła Jubileusz 80-lecia 
swojej pracy. Odbyła się uroczysta msza święta, koncert 
jubileuszowy. Obchodom towarzyszyły prezentacje 
różnorodnych prac uczniów i  okolicznościowe wysta-
wy, spotkania z  przedstawicielami władz samorządo-
wych i Kuratorium Oświaty. Rok szkolny 1998/1999 był 
ostatnim rokiem pracy pani dyrektor Heleny Olender, 
która przez wiele lat pracowała w naszej Szkole jako na-

uczycielka, a  następnie pełniła funkcję wicedyrektora 
i dyrektora. Swoją postawą wywarła pozytywny wpływ 
na atmosferę pracy Szkoły, kształtowała umysły poko-
leń uczniów i nauczycieli. Pozostanie w naszej pamięci 
jako wrażliwy, oddany pedagog i przełożony. W czerw-
cu 1999 roku mury naszej Szkoły opuścił ostatni rocznik 
klas ósmych i  we wrześniu rozpoczęliśmy rok szkolny 
jako sześcioletnia szkoła publiczna.



Od 1 września 1999 roku stano-
wisko dyrektora objęła nasza 

dotychczasowa nauczycielka pani 
Irena Pogoda. Dzięki jej staraniom 
Szkoła zmieniła swój wygląd, sta-
ła się kolorowa, ciepła i  przyjazna, 
otwarta na potrzeby ucznia i środo-
wiska. W  trosce o  rozwój placówki 
pani dyrektor realizowała wieloletni 
plan rozwoju bazy, dbając o  wła-
ściwe wyposażenie w  sprzęt, po-
moce dydaktyczne, poprawiające 
warunki pracy i nauki. Z  inicjatywy 
pani dyrektor dokonano moderni-
zacji i remontu wielu pomieszczeń. 
M.in. wymieniono drzwi i  stolarkę 
okienną w  całej Szkole, powstała 
druga sala gimnastyczna dla klas I - 
III, nowoczesne boisko, plac zabaw 
w  ramach rządowego programu 
„Radosna szkoła”, nowoczesne 
pracownie informatyczne i centrum 
multimedialne w  bibliotece z  fun-
duszy unijnych. Sale wyposażono 
w tablice multimedialne, projektory 
i  rzutniki, wprowadzono komplek-
sową komputeryzację placówki, 
co wyraźnie wpłynęło na jakość 
procesu dydaktycznego i  poprawę 
efektywności nauczania. Realizo-
waliśmy projekty unijne i  rządowe, 
m.in. „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”, 
„Indywidualizacja procesu na-
uczania w klasach I-III”, „Radosna 
szkoła”, „Książki naszych ma-
rzeń”, Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa oraz program 
gimnastyki sportowej „Ruch rado-
ścią dzieci”. Dzięki otwartości na 
zmiany i  nowatorskim pomysłom 

Szkoła XXI wieku
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pani dyrektor motywowała i  inspi-
rowała pracowników do rozwoju za-
wodowego. Kadra, którą kierowała 
w  sposób twórczy i  zaangażowany 
tworzy wizerunek i  tradycję Szkoły 
do dziś. Wzbogacono ofertę eduka-
cyjną Szkoły poprzez wprowadza-
nie programów autorskich, naukę 
języków obcych od klasy pierwszej, 
organizację różnorodnych kół zain-
teresowań, poszerzenie współpracy 
ze środowiskiem poprzez realizację 
wspólnych projektów, przedsię-
wzięć edukacyjnych oraz wycho-

wawczo – profi laktycznych. Dzięki 
staraniom pani dyrektor funkcjonuje 
w naszej Szkole oddział przedszkol-
ny, w którym realizuje się innowacyj-
ne rozwiązania. Możemy prowadzić 
zajęcia na basenie w  ramach lekcji 
wychowania fi zycznego, a  star-
si uczniowie rozwijają swoje pasje 
sportowe, realizując program klas 
o  profi lu piłki siatkowej w  ramach 
projektu „Akademii Sportowej”.
Szczycimy się certyfi katem
„Szkoła promująca
zdrowie”.

9
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Zrozumieliśmy, jak ważne są dla 
nas spotkania z  przedstawicielami 
Patronów Szkoły – Partyzantami 
Lubelszczyzny, którzy dla naszych 
uczniów stają się wzorem obo-
wiązkowości, poszanowania trady-
cji i  miłości do Ojczyzny. Wspólnie 
z  rodzicami i  żyjącymi Patronami 
kształtujemy postawy i osobowość 
naszych uczniów, zapewniając im 
rozwój na miarę możliwości. Bogate 
życie artystyczne i  atrakcyjna ofer-
ta zajęć pozalekcyjnych pomagają 
rozwijać talenty i zdolności poznaw-
cze uczniów.

W związku z przejściem pani Ire-
ny Pogody na emeryturę obowiązki 
dyrektora Szkoły przejęła pani Bar-
bara Wanat, wieloletni i  doświad-
czony pedagog, nauczyciel historii. 
To pod jej skrzydłami otwieramy 
nową kartę, drugiego już stulecia, 
pracy naszej Szkoły.

W  historię Szkoły wpisało się 
dwunastu dyrektorów. W ciągu stu 
lat pracowało tu wielu wspaniałych 
nauczycieli i  pedagogów. Pod ich 
kierunkiem zdobywali laury olim-
piad, osiągali wysokie lokaty w róż-
nych konkursach przedmiotowych, 
turniejach i  zawodach sportowych, 
plastycznych i  przeglądach arty-
stycznych.

Wychowaliśmy kilka pokoleń 
absolwentów. Są wśród nich ludzie 
różnych zawodów – lekarze i dzien-
nikarze, sportowcy, ludzie kultury, 
nauki i polityki. Różne były ich dro-
gi życiowe, ale wierzymy, że w  ich 
pamięci Szkoła zapisała się najpięk-
niejszymi zgłoskami.
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Język polski
Brzozowska-Syroka Agata

Poleszak Krystyna
Morawska Bożena

Pazderska Irena
Flejszer Marta

Rogala Krystyna
Frelik Janina

Morawska Bożena
Jarosz Barbara

Sasimowska Krystyna
Janicka Maria

Tomczak-Pytka Izabela
Łobaczewska Anna

Wesołowska Urszula
Michalczyk Danuta

Wzorek Elżbieta

Język rosyjski
Kasperek Aleksandra
Pazderska Jadwiga

Mączka Jadwiga
Włodarczyk Alicja

Język angielski
Bieńkowska Izabela

Małyska Jolanta
Biszczanik Monika

Sulej Piotr
Honti Istvan

Historia
Cegłowski Marek
Martys Stanisław

Chabroszewska Krystyna
Parczyński Stanisław

Goździowska-Łubkowska Marta 
Wieruszewska Marzena

Kowalska Alina
Wróbel Halina

Geografi a
Nieoczym Barbara
Sochal Czesława

Biologia
Caban Lucyna 
Lipińska Irena

Gleń Ewa 
Sławińska Grażyna

Matematyka
Czapczyński Sławomir

Majcherek Mariola 
Dzierba Wiesława

Orzeł Irena
Jancza Małgorzata

Pielech Jadwiga
Kamińska Marta 

Piskorek Irena 
Kowal Jacek 

Pruchniak Barbara
Madoń Jan 

 Stańko Tomasz 
Majcherek Mariola

Fizyka
Mazurkiewicz Anna

Rachwałowska Alicja
Pruchniak Barbara

Chemia
Gleń Ewa 

Olender Helena

Plastyka
Kostka Anna 

Skórniewska Anna
Marmaj - Stawowy Anna

Urbanowicz-Namiota Lidia
Polińska Teresa

Zajęcia praktyczno-techniczne 
/ technika

Bryc Zbigniew 
Światowska Wiesława

Jusiak Marek 
Wasak Stanisław
Okoń Leontyna 

Zniszczyński Janusz

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły

Maria Borawska – 1917-1930
Maria Kiejsman – 1930-1932
Maria Nowicka – 1932-1954

Czesław Metera – 1954-1955
Franciszek Beister – 1955-1960

Kazimierz Hyczewski – 1960-1964
Krystyna Kucharska – 1964-1966

Jan Madoń – 1966-1968
Halina Łopacka – 1968-1970
Leontyna Okoń – 1970-1986
Helena Olender -1986-1999
Irena Pogoda – 1999-2017
od 2017 - Barbara Wanat Barbara Wanat  - p. o. dyrektora szkoły Joanna Kahlan - zastępca dyrektora szkoły

Nauczyciele naszej szkoły - dawna kadra
Stuletnią historię naszej Szkoły tworzyło i tworzy wielu nauczycieli, dla 
których praca była i jest pasją i wyzwaniem. Z wielkim oddaniem i po-
święceniem wychowywali pokolenia świadomych swojej wartości mło-
dych ludzi, społeczników, patriotów i szlachetnych obywateli. Oto na-
uczyciele, których nazwiska udało się nam odtworzyć:



Muzyka
Bil-Warchulińska Krystyna

Todys Ryszarda
Danielewicz Ryszard

Witek Irena
Kmiecik Kamila 
Żurek Elżbieta

Wychowanie fi zyczne
Chmielewska Małgorzata

Sułek Ewa
Hułas Mirosław 

 Świerczewski Jerzy 
Wasak Stanisław 
Wiśniewski Karol
Kujawski Mariusz 
Krajewski Witold

Nieściór Anna 
Zgliński Mirosław

Informatyka
Czerwiec Paweł 
Woźniak Paweł

Kołodziejczyk Krzysztof

Edukacja wczesnoszkolna
Besztak Helena 
Orlicka Alfreda

Bieńkowska Alina
Raabe Maria

Borawska Maria 
Studzińska Jolanta
Czerkas Jadwiga 

Sasimowska Halina
Godzisz Anna 

 Sierpińska Barbara 
Gozdalska Anna

Skórczyńska Zofi a
Grobelska Małgorzata

Oziębło Alfreda
Kamińska Halina 
Stadnik Magda

Krzyżanowska-Czopek Marta
Kwapiszewska Zofi a

Szeliga Ewa
Łopacka Helena 
Tchórz Wiesława
Makowska Iwona

Ewa Mazur
Danuta Pączkowska

Krystyna Zadura
Wołkowska Helena
Duch Francicszek

Rossowa Ch. (imię nieczytelne)
Zbochówna Helena

Skrodzka K. (imię nieczytelne)
Tarkowska Helena

Stopa Józef
Sasorska Maria

Kusz Helena
Romski T. (Ronski, imię nieczytelne) 

Orzech Małgorzata

Biblioteka
Agacińska Iwona 

Orlicka Alfreda
Bojanek Zofi a 

Kasperek Aleksandra
Skowera Barbara 

Łobaczewska Anna
Kowalczyk Anna 
Skubisz Justyna

Kuśmierz Mirosława
Tempes Zofi a

Świetlica
Imielska Dorota

Pogoda Irena
Kosińska Małgorzata

Wielgosz Halina
Laskowska Grażyna

Wolińska Małgorzata
Misiarz Janina

Mazurkiewicz Małgorzata
Nakonieczna Iwona

Religia
s. Donancja 

br. Minko Zbigniew
ks. Fidecki Tomasz

s. Nikodema
ks. Flis Andrzej 

ks. Ogorzałek Grzegorz
ks. Flis Krzysztof 

Logopedia
Stasiak Elżbieta

Reedukacja
Giletycz Danuta 

Pogoda Irena
Mazurkiewicz Małgorzata

Pedagodzy /psycholodzy
Bereza Agnieszka

Sierpińska Barbara
Lech Jolanta 
Szeliga Ewa

Żmudzka Karolina

Język niemiecki
Kałuża Mariusz 

Język polski
Boryca Teodora
Kahlan Joanna

Dermanowska Maria
Wróbel Elżbieta

Język angielski
Klimek Krystyna 
Szymajda Beata

Historia
Dąbrowski Mateusz

Wanat Barbara
Klimek Krystyna

Geografi a
Trela Anna

Biologia
Michna Bogumiła

Przyroda
Michna Bogumiła

Trela Anna
Ślusarczyk Renata

Matematyka
Sadkowska Aleksandra

Trela Anna

Fizyka
Zdeb-Komorowicz Irena

Chemia
Perduta Edyta

Plastyka
Stanuch Katarzyna
Adamczyk Irmina

Zajęcia praktyczno-techniczne / 
technika

Adamczyk Irmina
Nóżka Krzysztof

Muzyka
Ostrowska Dorota

Wychowanie fi zyczne
Czuryło Ewa 

Witeska Marzena
Gieroba Justyna

Kadra pedagogiczna  w roku szkolnym 2017/2018
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Informatyka
Adamczyk Irmina 
Nóżka Krzysztof

Edukacja wczesnoszkolna
Kaniewska – Ozimek Monika

Studzińska Aleksandra
Ostrowska Małgorzata

Wójtowicz Monika
Pruchniak Alicja 

Zawadzka Urszula
Suseł Elżbieta 

Żmudzka Maria

Biblioteka
Dermanowska Maria

Pogoda Irena
Reszka Elżbieta 

Etyka
 Modrzejewski Tymoteusz

Świetlica
Bogusz Jolanta

Michna Bogumiła
Buczek Maria

Korcz-Nieściór Monika
Hładuniuk Magdalena
Orzechowska Liliana
Kasperek Aleksandra

Ostrowska Dorota 
Masłowska Jolanta

Wójcik Urszula
 

Religia
Karkoszka Robert

Orzechowska Liliana
ks. Trzciński Łukasz

Logopedia
Mroczek Agnieszka

Pedagodzy 
Hładuniuk Magdalena
Korcz-Nieściór Monika

Stepanów Beata

Język niemiecki
Mroczek Agnieszka

Język hiszpański
Arbaczewska-Matys Katarzyna

Doradztwo zawodowe
Paryż-Pańkowska Sylwia

Oddział przedszkolny
Kozłowska Elżbieta
Mroczek Agnieszka

Wójcik Urszula

Wychowanie do życia w rodzinie
Orzechowska Liliana

Monika Błaszczuk
Maciej Mądzik

Grażyna Błaszczuk
Elżbieta Jędrejek
Ewelina Śliwińska

Bożena Pokładek-Kluziak
Jerzy Popiołek

Lucyna Królikowska
Teresa Kosińska
Barbara Miącz

Ewa Kosik
Beata Wąwro
Sabina Lipa
Mariusz Król

Aneta Ponieważ
Agnieszka Włodarczyk

Marek Giza
Mieczysław Kosik

Krzysztof Nitkiewicz
Milena Skóra
Jolanta Struk

Tomasz Bukowski

Pracownicy administracji i obsługi:

Prezydium Rady Rodziców
Magdalena Rozenbajgier – przewodnicząca

Małgorzata Frant-Błażucka – zastępca przewodniczącej
Agnieszka Mazurek – sekretarz/skarbnik

Anna Tychmanowicz – członek
Anna Skóra – członek

Waldemar Foryś – przewodniczący komisji rewizyjnej
Iwona Markiewicz – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej
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Patroni wzorem dla młodych patriotów
Przyjęcie przez naszą Szkołę 

imienia Partyzantów Lubelsz-
czyzny wskazuje, jakie wartości są 
dla nas najważniejsze, wyznacza 
ideał, do którego zmierzamy. Na-
danie Szkole imienia to hołd zło-
żony ludziom, dla których dobro 
i  honor Ojczyzny są wartościami 
najważniejszymi. Pragniemy, aby 
nasi uczniowie uczyli się patrio-
tyzmu od tych, którzy poświęcili 
całe swoje życie walce o  wolną 
i  niepodległą Polskę. Dlatego 
tak ważne są dla nas spotkania 
z  przedstawicielami organizacji 
partyzanckich, podczas których 
uczniowie uczestniczą w  lekcjach 
żywej, prawdziwej historii, ucząc 
się od tych, którzy współtworzyli 
najnowsze dzieje, jak być Pola-
kiem i na czym polega patriotyzm 
w warunkach pokoju. Nasi Patroni 
udowodnili swoim życiem wier-
ność wyznawanym wartościom. 
Nie ustali w  swej walce do dziś, 
dając świadectwo uczniom, jak 
godnie żyć. To z ich inicjatywy po 
latach milczenia powstają pomni-
ki upamiętniające ważne posta-
cie, wydarzenia z  czasów wojny 
i  powojennej historii Polski, za-
chowujące ślady walki o  wolność 
naszego narodu. Uczniowie na-
szej Szkoły w  ramach realizacji 
zadań wynikających z  programu 
wychowawczo – profi laktycznego 
odwiedzają miejsca pamięci na-
rodowej. Opiekują się pomnikiem 
generała Franciszka Kamińskiego, 
tablicą pamiątkową poświęco-
ną Partyzantom Lubelszczyzny 
i  zbiorową mogiłą Dzieci Zamoj-
szczyzny. Biorą udział w miejskich 
obchodach świąt państwowych, 
uroczystościach upamiętniających 
rocznice ważnych walk narodo-
wowyzwoleńczych. Uczestniczyli 
w wycieczkach szlakiem walk par-
tyzanckich – „Lasy Janowskie – Za-
mość”. W hołdzie Patronom szkol-
ny zespół muzyczny nagrał płytę 
„Partyzantom Lubelszczyzny”. 

Uczniowie naszej Szkoły biorą 
udział w  konkursach, sympozjach, 
koncertach i  festiwalach muzycz-
nych poświęconych pamięci po-

ległych Partyzantów. Nasi Patroni 
uczestniczą we wszystkich szkol-
nych wydarzeniach. 

Dowodem zaufania, jakim ob-
darzyli naszą Szkołę Patroni, było 
przekazanie nam pod opiekę ho-
norową Sztandaru Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Koła nr 4.

Aby rozwijać zainteresowania 
historyczne uczniów, popularyzo-
wać wiedzę o  najnowszej historii 
Polski, związanej z walkami niepod-

ległościowego Podziemia z władzą 
komunistyczną, kształtować posta-
wy i rozbudzać uczucia patriotycz-
ne oraz kształtować ich tożsamość 
narodową od ośmiu lat organizuje-
my Wojewódzki Konkurs Historycz-
no-Literacki Ocalić od zapomnienia 
„Mój bohater Państwa Podziemne-
go w latach 1939-1956”. Pragniemy 
w  ten sposób upamiętnić Bohate-
rów tamtych czasów, dzięki którym 
możemy żyć w wolnym i niepodle-
głym kraju.
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Szkoła z duszą
Każda społeczność tworzy tradycje, których 

kultywowanie odróżnia ją od innych, nadaje 
osobowość i charakter. Dbamy o to, by je pielę-
gnować i przekazywać następnym pokoleniom. 
Nasza Szkoła posiada symbole swojej tożsamo-
ści – hymn i sztandar – obecne podczas uroczy-
stości, jak i w naszym codziennym życiu.

W uznaniu za krzewienie patriotyzmu Szkoła 
otrzymała złoty medal „Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej”, medal „Pro Memoria”, pani dyrek-
tor Irena Pogoda srebrny medal „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej” oraz brązowy medal „Za 
zasługi dla obronności Kraju”, nasi nauczyciele 
– pani Barbara Wanat i pan Marek Cegłowski zo-
stali uhonorowani srebrnym i brązowym meda-
lem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Zosta-
liśmy również nagrodzeni Pucharem Prezydenta 
Miasta Lublin za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze.

Nasi uczniowie chętnie włączają się w organi-
zację uroczystości upamiętniających święta pań-
stwowe i  szkolne. Co roku obchodzimy Święto 
Szkoły połączone ze Świętem Patrona, a co pięć 
lat jubileusz. Na stałe wpisały się do naszego ka-
lendarza inauguracja i zakończenie roku szkolne-
go, uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, 
ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto 
Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 
3 Maja, Polskie Grudnie – upamiętniające wyda-
rzenia z najnowszej historii Polski, Dzień Papieski. 
Tradycją stały się również Dni Otwarte, podczas 
których przedszkolaki i  ich rodzice mogą zapo-
znać się z przyjaznym klimatem i ofertą edukacyj-
ną naszej Szkoły. Co roku nauczyciele, pracowni-
cy Szkoły, Patroni, rodzice, uczniowie uczestniczą 
w spotkaniach opłatkowych oraz jasełkach. 

Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cieli przygotowują wystawy upamiętniające 
przeszłość Polski – Powstanie Styczniowe, losy 
Polaków na obczyźnie, działalność Żołnierzy 
Wyklętych, bohaterstwo naszych Patronów – 
Partyzantów Lubelszczyzny. 

Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły przypada 
w  roku 700 urodzin naszego miasta. Dlatego 
też podjęliśmy wiele działań, aby upamiętnić te 
ważne daty. Zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs 
Recytatorski „Lublin w poezji” dla uczniów klas 
starszych i Konkurs Recytatorski „Lublin w poezji 
i  prozie” dla uczniów klas III. Uczniowie mogli 
pochwalić się talentem plastycznym w  konkur-
sie „Jubileuszowa zakładka”. Uczciliśmy pamięć 
znanych lubelskich twórców, przygotowując 
wystawę „Sławni, znani przypomniani… Poeci 
i  pisarze związani z  Lublinem”. Zorganizowali-
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śmy również Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny 
„Kocham Cię, Lublinie”, którego uroczyste podsumowanie 
w obecności przedstawicieli władz odbyło się w maju. Setne 
urodziny naszej Szkoły stały się doskonałą okazją do przy-
pomnienia bogatej i barwnej jej przeszłości. Uczniowie klas 
IV – VII wzięli udział w Szkolnym konkursie „Moja Szkoły na 
tle siedemsetletniej historii Lublina”. Prezentem dla Szkoły – 
Jubilatki stały się również przepiękne prace plastyczne i lite-
rackie, które są owocem konkursu literackiego i plastycznego 
dla naszych uczniów. Stały się one inspiracją do przygotowa-
nia okolicznościowych wystaw. Wszystkie wydarzenia odno-
towujemy w kronice szkolnej. O tym, co jest dla nas ważne, 
możemy przeczytać na stronie internetowej Szkoły.
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Szkoła w sercu miasta
Nasza Szkoła jest placówką za-

pewniającą wszechstronny 
rozwój ucznia i otwartą na potrze-
by środowiska. Wspólnie z MDK nr 
2 oraz Miejską Biblioteką Publiczną 
im. H. Łopacińskiego realizujemy 
projekty: „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, „Narodowe Czytanie”, 
„To mój Lublin”, „Cała Niecała”, 
„Partyzanci Lubelszczyzny”, pro-
jekt pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Miasto dla dzieci”. Włączyliśmy 
się w  projekt edukacyjny orga-
nizowany przez Warsztaty Kultury 
„Lekcje sztuki”, projekt arty-
styczno-literacki „Dom Słów”. 

Podjęliśmy wiele działań upa-
miętniających siedemsetną roczni-
cę nadania praw miejskich Lubli-
nowi. Współpracujemy z  Biurem 
Promocji Miasta. Bierzemy udział 
we wspólnych przedsięwzięciach. 
Propagowaliśmy idee takich pro-
jektów jak „Wigilia Starego Mia-
sta”, „Anielskie Przedmieście” 
czy ORP „Orzeł”. Corocznie włą-
czamy się w  korowód z  okazji Lu-
belskich Dni Seniora i  bierzemy 
udział w Lubelskim Festiwalu Na-
uki. Uczestniczymy w  centralnych 
uroczystościach miejskich integru-

jących całą społeczność Szkoły ze 
środowiskiem lokalnym. Zaprasza-
my ciekawych ludzi, organizujemy 
wycieczki szlakiem ważnych wyda-
rzeń w naszym mieście. 

Poprzez posadzenie przed bu-
dynkiem szkoły Dębu Pamięci 
uhonorowaliśmy pamięć Tade-
usza Stachurskiego, policjanta za-
mordowanego wiosną 1940 roku 
w  Twerze. Braliśmy udział w  ob-
chodach setnej rocznicy urodzin 
legendarnego emisariusza Jana 
Karskiego. 

W  sposób nie mniej 
uroczysty uczciliśmy pa-
mięć Jana Pawła II, sadząc 
„drzewko papieskie”. 

W  zakresie realizacji 
działań wychowawczych 
i  opiekuńczych wspiera-
ją nas także Archikatedra 
Lubelska, PCK, Caritas, 
Fundacja „Szczęśliwe dzie-
ciństwo”, Stowarzyszenie 
„Wiosna”, Akademia Przy-
szłości, Poradnia Psycholo-
giczno - Pedagogiczna nr 
4, Poradnia Terapii Rodzin, 
świetlice środowiskowe, 
Miejski Domem Kultury nr 
1 i  nr 2, organizacje party-
zanckie, Fundacja „Klucz”, 
uczelnie: UMCS, KUL, Poli-
techniką Lubelską, Centrum 
Kultury, Instytut Muzyki 
i Tańca. Współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Tanecz-
nych, Ośrodkiem „Brama Grodzka”, 
Teatrem Lalki i Aktora im. H. Ch. An-
dersena, Klubem Super Babć i  Su-
per Dziadków, Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych, Dzien-
nym Domem Pomocy Społecznej 
nr 1. Wierni naszej Szkole są rów-
nież absolwenci, czego przykładem 
jest pan Artur Szyba, który poprzez 
zajęcia sportowe Akademii Fut-
bolowej Katharsis, organizowane 
w  naszej Szkole, zaprasza uczniów 
do piłkarskiej przygody.

W  trosce o  harmonijny rozwój 
psychospołeczny skutecznie re-
alizujemy zadania ze szkolnego 
Programu Wychowawczo – Profi -
laktycznego. Rozwijamy u uczniów 
wrażliwość na potrzeby innych 
i  gotowość niesienia pomocy, bio-
rąc udział w happeningach – „Pola 
Nadziei”, zbiórkach pieniędzy dla 
Hospicjum im. Małego Księcia, Ho-
spicjum Dobrego Samarytanina, 
co roku aktywnie uczestniczymy 
w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” i  Szlachetna Paczka. Prężnie 
działający Samorząd Uczniowski 
organizuje akcje charytatywne – 
rozprowadzanie cegiełek, zbiórkę 
korków czy zużytych baterii, lote-
rie fantowe, których dochód prze-
znacza dla potrzebujących. Od-
wiedzamy domy opieki i  szpitale. 
Wspomagamy uczniów, będących 
w trudnej sytuacji materialnej.
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Nowoczesna i  atrakcyjna Szkoła 
powinna nie tylko wyposażyć 

ucznia w wiedzę i umiejętności, ale 
pomóc mu w  poszukiwaniu pasji, 
zainteresowań, wskazywać, w  jaki 
sposób osiągnąć sukces na miarę 
swoich możliwości. Nasza Szkoła 
stara się zapewnić swoim uczniom 
wszechstronny rozwój. Dysponuje-
my atrakcyjną bazą dydaktyczną, 
na którą składają się m.in. pracow-
nie komputerowe, nowoczesne 
pracownie multimedialne, klaso-
pracownie wyposażone w  kom-
putery; dwie sale gimnastyczne, 
nowoczesne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, bezpieczny i koloro-
wy plac zabaw dla najmłodszych; 
osobne sale dla oddziału przed-

szkolnego i  świetlicy szkolnej wy-
posażone w  atrakcyjne pomoce 
dydaktyczne, centrum multime-
dialne w  bibliotece szkolnej, która 
stale powiększa swój księgozbiór 
o  lektury, opracowania naukowe 
i  atrakcyjne pozycje z  literatury 
dziecięcej i młodzieżowej.

Dzięki temu szczycimy się 
dużą liczbą laureatów konkursów 
literackich, recytatorskich, polo-
nistycznych, przyrodniczo-eko-
logicznych, matematycznych, 
historycznych, plastycznych, 
olimpiad i igrzysk sportowych na 
szczeblu wojewódzkimi i ogólno-
polskim.

Jesteśmy autorami programu 
recytatorsko-literackiego „Piękne 

słowa”, innowacji pedagogicznej 
„Wędrówki po fi lmach świata”, 
programów: „Teatr uczy, bawi 
i wychowuje”, „Stój – czerwone, 
idź – zielone”, realizujemy inno-
wacyjny projekt gimnastyki spor-
towej „Ruch radością dzieci”, 
Rządowy Program „Bezpieczna 
i  przyjazna szkoła”, „Czyste po-
wietrze wokół nas”, Ogólnopolski 
Program „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, „Książki naszych ma-
rzeń”, Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa, program „Szkoła 
bez przemocy”, Spójrz inaczej”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie 
pal przy mnie, proszę”, „Woda 
cenniejsza niż złoto” oraz wiele 
innych. 

Mądrze i ciekawie
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W uznaniu za naszą działalność 
profi laktyczną w  dniu 7 listopada 
2017 roku zostaliśmy nagrodzeni 
certyfi katem „Szkoła Promująca 
Zdrowie”, który odebraliśmy pod-
czas doniosłej uroczystości z  rąk 
prezydenta Lublina, pana Krzysz-
tofa Żuka.

Dużo uwagi poświęcamy do-
skonaleniu umiejętności dokony-
waniu dobrej diagnozy potrzeb 
psychospołecznych i zapewnieniu 
systemowej pomocy w  rozwoju 
naszych uczniów. W  trosce o  har-

monijny rozwój psychospołeczny 
skutecznie realizujemy zadania ze 
szkolnego Programu Wychowaw-
czo-Profi laktycznego. Oferujemy 
bogatą ofertę zajęć wspomaga-
jących rozwój dziecka i  zwiększa-
jących szanse edukacyjne. Są to 
m. in. zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze „Umiem więcej”, ko-
rekcyjno-kompensacyjne, trening 
kompetencji emocjonalno-spo-
łecznych, zajęcia rewalidacyjne, 
logopedyczne, gimnastyka ko-
rekcyjna, „Akademia Przyszłości”; 

współpraca z MDK nr 1 i nr 2 w Lu-
blinie – zajęcia: muzyczne, tanecz-
ne, świetlicowe zajęcia plastyczne, 
zajęcia metodą ruchu rozwijające-
go Weroniki Sherborne, warsztaty 
muzyczne z  wykorzystaniem in-
strumentarium ORFFA, koło polo-
nistyczne, matematyczne, języka 
angielskiego, niemieckiego, przy-
rodniczo-ekologiczne, teatralne, 
żywego słowa, zajęcia szachowe, 
taneczne, chór szkolny, grupa 
fl etowa, zajęcia sportowe – piłka 
siatkowa, gimnastyka sportowa.
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Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Jubileuszu.

Wsparcia udzielili:

Pan Bogusław Telecki, pan Przemysław Machaj, pan Marcin Stachal, pani Halina Ratajewska,

państwo Katarzyna i Remigiusz Krok, Centrum Medyczne SANITAS, pani Jolanta Masłowska, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMAR, Centrum Medyczne LUXMED, AVEXIM,

SKOK im. Z. Chmielewskiego, PUBLIMAR, Rada Rodziców przy SP 24, anonimowi darczyńcy

Patronat medialny:
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20-080, ul. Niecała 1

tel./fax 081 532 15 20

www.sp24.lublin.eu

e-mail: poczta@sp24.lublin.eu

Folder opracował  zespół redakcyjny w składzie:

Barbara Wanat, Joanna Kahlan, Alicja Pruchniak, Marzena Witeska 



Kiedyś
Gdy będę kiedyś wspominać szkołę…
Co zapamiętam z lat, które teraz trwają?
Może pierwszy dzień,
kiedy wydawała się nieznaną, tajemniczą wyspą 
samym centrum miasta
i ten granatowo – biały niepokój.
A może dźwięk dzwonka, co rządzi przerwami?
A może lekcje, korytarz, schody do szatni,
tablicę z ogłoszeniami i kilka szóstek w dzienniku,
z których była dumna cała rodzina,
albo ten nieszczęsny sprawdzian z przyrody,
bo przyjaciele zostaną chyba na całe życie.
A może naszą panią,
Która też wspomni kiedyś szkołę i nas,
mówiąc: to był dobry rocznik.

  Aleksandra Gawarecka
  absolwentka z 2004 r.

Serdeczne podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie
uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły: 

ogromne zaangażowanie, poświęcony czas i wysiłek, pomysłowość,
życzliwość, zrozumienie i okazane wsparcie 

wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom i ich Rodzicom,
Absolwentom i Przyjaciołom Szkoły 

składa
      Dyrekcja Szkoły  

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie
1917-2017
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