
I LO – gdzie przeszłość łączy się z przyszłością... 

 

 Wśród natłoku informacji, ofert, kolorowych obrazków i namów, pozostajesz z decyzją 

wyboru szkoły. My nie chcemy wciskać Tobie kolejnych reklamowych ofert. Mało tego. Nie 

zamierzamy nic obiecywać. Ale jeśli poświęcisz nam chwilę czasu, to opowiemy Ci co robimy na 

co dzień i w czym Ty możesz uczestniczyć, jeśli do nas dołączysz. 

Dlaczego warto brać pod uwagę I LO w Brodnicy? 

 Przeszłość to 147 lat bogatej i chlubnej historii, o której nie zapominamy na co dzień. To 

sławni absolwenci, ciekawe wydarzenia oraz bogaty ceremoniał szkolny. To w naszej szkole urodził 

się zwyczaj słynnego na całą okolicę i przejętego przez inne szkoły Różyczkowania i to u nas 

zostajesz przyjęty do szkoły poprzez pasowanie i odebranie "firmowego" krawata, który potem 

nosimy podczas różnych uroczystości. 

 Przyszłość to szybkie dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W tym 

roku oferujemy Ci pięć atrakcyjnych klas, w których Ty sam dobierasz sobie trzeci przedmiot 

rozszerzony do przedmiotów wiodących. Tym samym, to Ty kształtujesz plan własnej edukacji, 

zgodnie z zainteresowaniami i pasjami. Ponadto oferujemy Ci szeroki zakres zajęć praktycznych w 

laboratoriach i podczas zajęć kreatywnych, których przebieg także zależy od Ciebie. 

Jeśli jesteś pierwszakiem, to czeka Cię: 

 poznanie nowych osób w jednej z niewielu jednolitych szkół, w której spotykają się sami 

licealiści, 

 uroczyste pasowanie na Filomatę, 

 integracja podczas oryginalnej imprezy nazywanej Nocą w Liceum, gdzie poza zabawami i 

konkursami pojawia się rywalizacja sportowa, karaoke i impreza na legalu do białego rana. 

W całym okresie nauki możesz: 

 korzystać z wiedzy i doświadczenia kadry, której znaczna większość to egzaminatorzy 

egzaminu maturalnego, 

 uczyć się języków w laboratorium językowym oraz na corocznym obozie językowym, 

organizowanym w jednym z hoteli na Pojezierzu Brodnickim. 

Serio mało Ci języków? Ok. W takim razie:  

 każdego roku możesz z nami jechać do Berlina na tradycyjny Weihnachtsmarkt lub na 

wycieczki zagraniczne po całej Europie. 

Myślałeś, że to koniec... Otóż nie. 

 każdego roku gościmy w naszej szkole przez tydzień ludzi z całego świata, są to studenci z 

organizacji AIESEC, którzy prowadzą w naszej szkole zajęcia w języku obcym, na Wasze 



zaproszenie śpią w Waszych domach i nierzadko tworzą z nami przyjaźnie na całe życie. 

Lubisz przedmioty ścisłe? 

 klasy matematyczno – fizyczne mają u nas swoją historię i sławę, mamy także każdego roku 

kilkunastu maturzystów ze stuprocentowym wynikiem z tego przedmiotu, 

 poza tradycyjnymi lekcjami dostajesz sporą dawkę doświadczeń w laboratorium fizycznym,  

 po południu możesz iść pobujać w gwiazdach w jedynej na terenie miasta astrobazie, 

 ponadto zapewniamy liczne wyjazdy na pokazy fizyczne na uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz zajęcia w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku pod 

Warszawą, 

 tylko u nas funkcjonuje sekcja szachowa, w której po trudach nauki możesz pograć z 

zawodnikami zarówno początkującymi, jak i z mistrzami województwa. 

Mamy coś dla przyrodników. Mamy dużo: 

 w każdym roku dzień warsztatów chemicznych – obserwujesz specjalistów z uniwersytetu, a 

potem wykonujesz z nimi i pod ich okiem sztuczki chemiczne, 

 jeśli mało Ci takich zajęć w szkole, to jedziesz na pokazy chemiczne do UMK w Toruniu, 

 zajęcia planowe w laboratorium chemicznym, prowadzonym przez naszych nauczycieli, 

 wycieczki ekologiczne i obozy w ośrodku ekologicznym na terenie Pojezierza 

Brodnickiego, 

 możliwość współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, PCK i Szkolnym Kołem Krajoznawczo – 

Turystycznym, 

 nasi młodzi przyrodnicy, choć nie tylko oni, słyną z dobrego serduszka, masowo więc 

oddają krew w ramach kilku akcji krwiodawstwa, organizowanych w każdym roku 

szkolnym, 

 możesz dzięki nam zrobić certyfikowany kurs pierwszej pomocy. 

Humanisto!  

 jeśli chcesz być dziennikarzem już dziś – zapisz się do redakcji szkolnej e-gazetki, 

 możesz też pokazać swoje umiejętności w pięknym czytaniu w lokalnej telewizji, 

 w ramach edukacji prawnej będziesz obserwował rozprawy sądowe, 

 jeśli jesteś uzdolniony – możesz zostać członkiem grupy teatralnej, która organizuje 

koncerty, spektakle i ściąga do współpracy gwiazdy Teatru Buffo w Warszawie, 

 posiadamy największą salę w mieście i profesjonalną scenę z zapleczem dźwiękowo – 

oświetleniowym i garderobą, 

 współpracując z nauczycielami możesz wzbogacać też zasoby szkolnej izby tradycji lub 

zostać członkiem zespołu wokalno – instrumentalnego. 



Nie możesz usiedzieć w jednym miejscu? 

 każdego roku organizujemy jednodniowe wycieczki klasowe,  

 współpracując z warszawskimi teatrami, oferujemy Ci rozrywkę kulturalną na najwyższym 

poziomie, 

 zgodnie z Waszymi potrzebami organizujemy kilkudniowe wycieczki zagraniczne do krajów 

europejskich, a stałym punktem roku szkolnego są coroczne wyjazdy do Berlina w okresie 

bożonarodzeniowym, 

 nasza szkoła uczestniczy w niemiecko – polskiej wymianie młodzieży, tak więc w każdym 

roku szkolnym albo gościmy młodzież niemiecką w naszych domach, albo my wyjeżdżamy 

do partnerów niemieckich, 

 I LO jako jedyne w powiecie prowadzi także kilkudniowe geograficzne ćwiczenia terenowe, 

podczas których wnikliwie poznajemy różne regiony Polski, uczestniczymy w życiu 

mieszkańców, zaznajamiamy się z lokalną kulturą, zwyczajami, gastronomią, a także 

pracujemy u przedstawicieli zawodów ginących, 

 a jeśli lubicie kajaki, to w każdym sezonie organizujemy szkolny spływ kajakowy szlakami 

wodnymi naszego pojezierza. 

Hej sportowcy! 

 pokażcie nam szkołę z lepszym zapleczem sportowym... pomożemy Wam – nie ma takiej, 

 mamy najlepszą halę w powiecie, sale fitness i siłownię, 

 u nas możesz trenować siatkówkę i koszykówkę u boku mistrzów i wicemistrzów powiatu 

zarówno po stronie chłopców, jak i dziewcząt, 

 jeśli jednak nie przepadasz za grami zespołowymi, to mamy dla Ciebie szereg zajęć 

dodatkowych w zastępstwie, możesz na przykład zapisać się na gimnastykę lub zumbę. 

A co gdy się zmęczysz? 

 zawsze możesz wpaść do szkolnej kawiarenki lub posłuchać dobrej muzy ze szkolnego 

radia, albo posiedzieć na dziedzińcu wśród zieleni. 

Mieszkasz daleko? 

 w obrębie szkoły funkcjonuje internat na 180 miejsc i uwierz – niejedno danie z naszej 

stołówki jest hitem na całe miasto. 

Zapytasz na końcu standardowo o to czy u nas jest fajnie...? 

Co mamy odpowiedzieć? 

Czego się spodziewasz? 

My odpowiemy, że tak! 

A jeśli chcesz się przekonać, że nie ściemniamy, to dołącz do nas. 

Czekamy na Ciebie! Fajnie byłoby, żebyś przez tę licealną przygodę przeszedł razem z nami. 



P. S. Drogi uczniu zapraszamy Ciebie po dalsze informacje o szkole  

i internacie funkcjonującym przy szkole na naszą stronę internetową: 

https://1lo-brodnica.edupage.org/ oraz na szkolny facebook 

rekrutacja: https://www.facebook.com/Rekrutacja.ILOwBrodnicy/. 

https://1lo-brodnica.edupage.org/
https://www.facebook.com/Rekrutacja.ILOwBrodnicy/

