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„Nauka to czary, które naprawdę działają”
                                                                                             Kurt Vonnegut

kulTywujemy TradyCje sZkoły, do kTÓryCh 
NależĄ:
•  Dzień Patrona organizowany 19 marca, w dzień imienin Józefa
•  wyróżnianie najlepszych absolwentów statuetką  „KRASZAK”
•  organizowanie Zjazdów Absolwentów
•  propagowanie twórczości  J. I. Kraszewskiego
•  współpraca z Muzeum  J. I. Kraszewskiego w Romanowie
•  spotkania integracyjne – powitanie klas pierwszych
•    „Wycieczka do liceum” 
• „AML - Akademia Młodego Licealisty”

hisToria i TradyCje
Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego się-

ga roku 1628, kiedy to fundator, proboszcz bialski ks. Krzysztof Wilski, 
zainicjował powstanie Akademii Bialskiej jako kolonii akademickiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kolejne wydarzenia historyczne wpływały na reorganizację szko-
ły, która w roku 1916 otrzymała imię Józefa Ignacego Kraszewskiego.



wsPÓłPraCujemy Z:
• Politechniką Warszawską
• Szkołą Główną Handlową w Warszawie
• Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
• Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
• Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
• Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Dzięki współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami nasi ucznio-
wie regularnie uczestniczą w wykładach, warsztatach, pokazach i ćwi-
czeniach prowadzonych na  terenie uczelni przez wykładowców.

Humaniści z naszej szkoły mogą podjąć trzyletnią naukę w Aka-
demii Młodych Humanistów KUL. Zajęcia AMH prowadzone przez 
pracowników naukowych KUL obejmują wykłady, konwersatoria 
oraz warsztaty analityczno-interpretacyjne, inspirują do samodzielnej 
pracy naukowej, rozwijają pasję badawczą, umożliwiają pogłębianie 
wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz realizację zadań na 
poziomie uniwersyteckim z zakresu filologii polskiej, filozofii i historii.

ZaPewNiamy:
• wysoki poziom nauczania
• doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego
•  fachową kadrę pedagogiczną gwarantującą wszechstronny rozwój 
osobowy ucznia

• opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
•  uczestnictwo w wycieczkach i szkolnych obozach narciarskich
• opiekę medyczną i stomatologiczną
•  pomoc finansową uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji  

materialnej
•  możliwość uzyskania stypendium naukowego



ProPoNujemy wsPÓłudZiał w żyCiu  sZkoły 
PoPrZeZ włĄCZeNie się  w dZiałalNość:
•  Samorządu Uczniowskiego
• Koła teatralnego
•   Klubu Sportowego „KRASZAK”
• Chóru szkolnego
• Zespołu muzycznego

•  Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej
• Klubu UNESCO
• Koła Caritas
• Szkolnego Koła PCK
• Radiowęzła szkolnego



ChęTNym oferujemy:                                                                                                    
•  zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
•  zajęcia pozalekcyjne w różnorodnych kołach przedmiotowych i ko-
łach zainteresowań

•  możliwość redagowania gazetki szkolnej „The Kraszak Times”
•  uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez pracowników  
naukowych UMCS, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubel-
skiej, SGH, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych 
uczelni

•  zajęcia z robotyki

Posiadamy doskoNale wyPosażoNĄ BaZę 
dydakTyCZNĄ i sPorTowĄ:
• bibliotekę szkolną  z bogatym księgozbiorem, także w języku 
   angielskim
•  dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek                      
i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej Academica

•  kompleks sportowy z krytą pływalnią i sauną, salą gimnastyczną 
37x17m, boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią oraz 
boiskiem trawiastym do piłki nożnej i bieżnią

• siłownię
• aulę szkolną
• stołówkę
• sklepik

Kraszak
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