
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. ADAMA ASNYKA 

W KALISZU



Asnyk to jedna z najstarszych 

szkół w Polsce

W 2019 roku obchodziliśmy 

200-lecie budynku 

i 100-lecie nadania szkole

imienia Adama Asnyka

Historia szkoły sięga dużo dalej 

w przeszłość 



Z tej okazji szkoła obchodziła szereg imprez 

upamiętniających zaszczytną

rocznicę 200 lecia wzniesienia gmachu szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego i 200 rocznica 

wzniesienia gmachu szkoły

Szkoła Kaliska i jej budynek -

konferencja



Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej członków 

młodzieżowych organizacji antykomunistycznych

„Hufce Wolnej Słowiańszczyzny” „Młodzieżowa Organizacja 

Podziemna – Orzeł”



Konferencja medyczna 

z udziałem naszych absolwentów

prof. nadzw. dr hab. n.med . 
Andrzej Wojtyła

lek. med. Łukasz Durajski- pediatra





PROPOZYCJE    
KLAS



KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA 1A 

w zakresie rozszerzonym realizowany jest 

język angielski ,
język polski i WOS

Drugi język: hiszpański, włoski, niemiecki

Jeżeli chcesz być prawdziwym Europejczykiem, 
jesteś osobą kreatywną, 

lubisz języki obce oraz wos, kochasz literaturę
chcesz bez problemów studiować za granicą.

Zapraszamy  do klasy:

1A



KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA 1A 

Przedmiotami punktowanymi są:

język polski
matematyka

wiedza o społeczeństwie 
język angielski



KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA 1A 

Przygotujesz się tu na studia 
lingwistyczne, stosunki międzynarodowe oraz politologię. 

Po ukończeniu klasy z rozszerzonym programem j. angielskiego 

masz szansę dostać się na zagraniczne studia. 

Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać:
tłumaczem, dziennikarzem, pedagogiem, aktorem,
dyplomatą, przedstawicielem zagranicznej firmy, 

prawnikiem,
politologiem, filologiem, filozofem, socjologiem, 

dziennikarzem,

To jest klasa dla Ciebie!













KLASA COLUMBUS  1B
w zakresie rozszerzonym realizowana jest

matematyka, geografia, język angielski

Drugi język: hiszpański, włoski, niemiecki

Jeżeli masz umysł ścisły
i chętnie uczysz się języków obcych

Zapraszamy  do klasy:

1B



KLASA COLUMBUS  1B

Przedmioty punktowane to:

język polski

matematyka

język angielski

geografia



KLASA COLUMBUS  1B

Dla uczniów zainteresowanych: 

naukami ścisłymi, planujących 

w przyszłości podjąć studia 

politechniczne, ekonomiczne lub 

uniwersyteckie na kierunkach ścisłych 

lub związanych 

z architekturą, budownictwem



KLASA COLUMBUS  1B

Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać:
architektem

matematykiem
organizatorem turystki, 

ekonomistą, menadżerem
inżynierem różnych specjalności

prezesem wielkiej firmy

To jest klasa dla Ciebie!





KLASA PSYCHOLOGICZNA– 1C 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

Język polski, język angielski, biologia, 

Drugi język: niemiecki, włoski

Jeśli marzysz o studiowaniu psychologii 
lub kognitywistyki

i interesują Cię zagadnienia związane z ludzką psychiką
to profil właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy  do klasy

1C



KLASA PSYCHOLOGICZNA– 1C 

Przedmiotami punktowanymi są:

język polski
matematyka

język angielski
biologia

/



KLASA PSYCHOLOGICZNA– 1C 

Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać:

psychologiem, psychologiem biznesu, 
psychologiem klinicznym, psychologiem zdrowia, 

pedagogiem, doradcą zawodowym, 
kognitywistą, coaching, 

terapeutą  zajęciowym, socjologiem, itp.



KLASA MEDICUS – 1D

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia, 

Drugi język: hiszpański, włoski, niemiecki

Jeżeli jesteś człowiekiem ambitnym, z charakterem, 
pełnym pomysłów, chcesz pomagać,

mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

Zapraszamy do klasy 

1D



KLASA MEDICUS – 1D

Przedmiotami punktowanymi są:

język polski
matematyka

biologia/chemia
system wybierze

/



KLASA MEDICUS –1D, 
Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać :

lekarzem, stomatologiem,
farmaceutą,

weterynarzem, biotechnologiem, 
biologiem, chemikiem, 

ekologiem 
czy technologiem żywności.

To jest klasa dla Ciebie!

/



KLASA DA VINCI – 1E 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia, matematyka, 

Drugi język: hiszpański, włoski, niemiecki

Klasa dla ludzi twórczych, lubiących wyzwania, 
ambitnych, pragnących w przyszłości 

realizować się w zawodach
związanych z medycyną, 

naukami przyrodniczymi lub ścisłymi
Zapraszamy  do klasy

1E



KLASA DA VINCI – 1E 

Przedmiotami punktowanymi są:

język polski
matematyka

biologia
chemia

/



KLASA MEDICUS 
KLASA DA VINCI–1D, 1E

Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać :

lekarzem, stomatologiem,
farmaceutą,

weterynarzem, biotechnologiem, 
biologiem, chemikiem, 

ekologiem 
czy technologiem żywności.

To jest klasa dla Ciebie!



KLASA MEDICUS 
KLASA DA VINCI–1D, 1E

Przygotowuje do studiów: 

medycyna, farmacja, analityka medyczna, 
weterynaria, inżynieria dentystyczna, biologia, 

biotechnologia, inżynieria biomateriałów, 
ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, 
fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, 
technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw 

sztucznych, analityka chemiczna.

/



Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym otwierają przed Tobą szeroki 

wachlarz możliwości wyboru kierunku studiów. 
Klasa dla ludzi twórczych, lubiących wyzwania, 

ambitnych, pragnących w przyszłości 
realizować się w zawodach związanych z 
medycyną, naukami przyrodniczymi lub 

ścisłymi.

To są klasy dla Ciebie!















Szkoła z perspektywami

Fundacja Edukacyjna 
„Perspektywy” potwierdza,

że I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka 

w Kaliszu jest wśród najlepszych 
liceów 

w Polsce sklasyfikowanych 
w Rankingu Szkół 

Ponadpodstawowych 
PERSPEKTYWY i przysługuje mu 

tytuł „Srebrnej Szkoły 2022”.



Nasze sukcesy

Ligii Przedmiotowe
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 

jest realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2021-2027. Wielkopolska 

Olimpiady Konkursy



Olimpiady



Cyfrowa szkoła



Konkursy



Z ŻYCIA SZKOŁY



Urodziny Adama Asnyka
i pasowanie klas pierwszych



Wyjazdy akademickie  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu - Wydział Biologii.



Zajęcia laboratoryjne
na Wydziale Biologii UAM 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu



Wyjazdy akademickie 
wykład i warsztaty z zakresu prawa karnego 

na wydziale Prawa UAM w Poznaniu.



Ćwiczenia językowe w ramach współpracy 
I LO i UAM, WP-A 

w Zakładzie Filologii Angielskiej w Kaliszu



Szkolny wolontariat



Oxford Debate



Wycieczki szkolne i językowe



Mikołajki 





Nasz czas wolny w szkole



Wykłady absolwentów



NASZE LICEUM WARTO WYBRAĆ, PONIEWAŻ:

• Jesteśmy szkołą z tradycjami

• Jesteśmy szkołą UCZĄCĄ SIĘ, dlatego dbamy o 
rozwój każdego ucznia.

• Jesteśmy SZKOŁĄ TALENTÓW

i WSPIERAMY UZDOLNIONYCH

• U nas jest zawsze MIŁO i BEZPIECZNIE

• Kameralny charakter szkoły 

• Dobra lokalizacja – w centrum miasta



Wybór naszej szkoły to pewna 
inwestycja w przyszłość!

We          Asnyk


