
Witamy na  
Dniu 
Otwartym! 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 2021



Drodzy Przyszli Uczniowie! 
      Od prawie 280 lat kolejne roczniki młodych ludzi podejmują 
naukę w szkole, której spadkobiercą jest I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. W ponadstuletnim 
budynku naukę pobierały kolejne roczniki młodych ludzi.
     Dziś Wy macie szansę stania się uczniami tej wpisanej na stałe 
w pszczyński krajobraz placówki. Proponujemy naukę w pięciu 
klasach pierwszych. Dajemy szansę zdobycia wiedzy, rozwijania 
zainteresowań, podróżowania w ramach wymian i warsztatów 
językowych, poznawania ciekawych ludzi. Jeżeli stawiacie na 
rozwój, jest to liceum dla Was. Nauka wymaga wysiłku, ale 
możecie zawsze liczyć na doskonale wykształconą, doświadczoną 
kadrę pedagogiczną, która będzie wspierała we wszelkich 
działaniach.
   
Życzę Wam przeżycia pasjonującej przygody, jaką jest nauka 
w Chrobrym.

Renat  Dyrd  
 dyrektorka 

I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

Bolesława
Chrobrego w Pszczynie.



Klasy pierwsze w roku 
szkolnym 2020/2021 

Klasa I A - matematyczna 
Klasa I B - matematyczna 
Klasa I C - biologiczna 
Klasa I D - humanistyczna 
Klasa I E -  biologiczno-humanistyczna





Chrobry to przygoda!
Najlepsze wyniki egzaminu 
maturalnego w regionie, 
często znacznie powyżej średniej 
krajowej 

Liceum od lat notowane w rankingu 
perspektyw (Srebrna Tarcza)



Możliwość stworzenia własnej ścieżki 
rozwoju poprzez
samodzielny wybór rozszerzeń

Nauka języków obcych w grupach 
międzyoddziałowych na
poziomie dostosowanym do możliwości uczniów (jęz. 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 
język angielski rozszerzony od klasy pierwszej)



Szkoła partnerska Ambasady Francji
i Instytutu Francuskiego w Polsce

Zajęcia prowadzone przez 
francuskiego lektora oraz wizyty
native speakerów z innych języków 
obcych



Możliwość zdobycia certyfikatów 
językowych (DELF, FCE, GOETHE)
Ośrodki egzaminacyjne DELF, FCE

Wymiany międzynarodowe – USA, Niemcy, Francja, 
Holandia.
Udział w międzynarodowych programach 
edukacyjnych (Erasmus+), warsztatach językowych – 
Hiszpania, Austria, Irlandia, Francja



Przygotowanie chętnych uczniów do 
udziału w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych oraz 
sejmikach

Wykłady wybitnych przedstawicieli 
świata nauki i kultury
Wyjazdy naukowe, turystyczne
Obozy naukowe

Doskonale 
wyposażona
biblioteka szkolna



Szansa na rozwój zainteresowań, w tym 
artystycznych dzięki
współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej

Szeroko rozumiana edukacja 
kulturalna
Szkolne radio i gazeta
Możliwość zaangażowania się 
w różnego rodzaju akcje 
charytatywne



Doświadczona, życzliwa 
kadra pedagogiczna

Opieka doświadczonego 
pedagoga szkolnego

Możliwość kontaktu z ciekawymi ludźmi, 
absolwentami

studiującymi na prestiżowych polskich i 
zagranicznych uczelniach.

Doskonała lokalizacja



WYMIANY I WYJAZDY



USA



Hiszpania
Salamanca



Francja, Nicea



Belgia



LEKCJE POZA KLASĄ 

Austerlitz



Kopalnia Wujek



SPORT





KONCERT ŚWIĄTECZNY





1742 rok -akt powołania szkoły przy domu
modlitwy kościoła ewangelickiego

Kartka z historii



1930 rok - Dyrekcja i nauczyciele liceum 



LICEUM OBECNIE









NASI NAUCZYCIELE 



Pani
Renata Dyrda

Dyrektorka Liceum



Pani Anna
Januszewska

pedagożka



Pani Jolanta Moll
Wicedyrektorka,
język niemiecki



Pani Monika
Margiecok

Wicedyrektorka,
język angielski



Pan Wojciech Świtlik
język angielski

język hiszpański



Pan 
Stanisław Janosz

historia



Pani Joanna
Szczurek

matematyka



ks. Łukasz Piper
religia



I UCZNIOWIE!





ZAPRASZAMY!
Wybierz Chrobrego, bo warto!


