


Internat II LO w Gorzowie Wlkp. w chwili obecnej zapewnia 
bazę lokalową 152 uczniom. Mieści się w trzech lokalizacjach. 
Kierownikiem jest Pani Małgorzata Kita-Malicka. 

Internat główny przy ul. Woskowej 3b - 69 miejsc – pracują tu 
Pani Alicja Kamola oraz Pan Andrzej Waleński.  
Filia Internatu przy ul. Myśliborskiej – otworzyła swoje podwoje 
w roku szkolnym 2016/2017 - posiada 48 miejsc mieszczących 
się w dwóch budynkach. Kadrę pedagogiczną stanowią Panie 
Katarzyna Antonowicz oraz Elżbieta Niekrasz.  

Natomiast najmłodsza z naszych filii – powstała w roku 
szkolnym 2019/2020, mieści się przy ul. Fabrycznej i zapewnia  
35 miejsc dla uczniów. Pracują tu Pani Anna Bielka oraz Pan 
Janusz Zmelty. 

 





Internat przy ul. Woskowej dysponuje 69 miejscami 
rozlokowanymi w 22 -  2, 3 i 4 osobowych pokojach. 

Młodzieży zapewnione są obligatoryjnie 3 posiłki dziennie. 
Śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego. 

W świetlicy do dyspozycji mieszkańców znajduje się 
telewizor. 

Uczniowie cenią sobie bliskość szkoły i możliwość 
korzystania na miejscu ze stołówki. 
Młodzież chętna do współpracy pomaga sobie nawzajem    
w nauce, nawiązuje przyjaźnie, które trwają przez długie 
lata. 



Nasz Internat 

 







Jesteśmy czynni od godz. 17.00 w niedzielę do 8.00  
w piątek. 

Dzięki Pani prof. Katarzynie Antonowicz i Pani prof. 
Elżbiecie Niekrasz w naszym Internacie panuje 
sympatyczna i ciepła atmosfera sprzyjająca wzajemnej 
integracji.  

Do Waszej dyspozycji mamy dwa piętra. Razem 8 
czteroosobowych  dużych pokoi, dwie kuchnie i 4 
łazienki.  
W drugim skrzydle budynku mieszczą się 2 i 3- 
osobowe pokoje  dla 16 osób oraz ogólnodostępna 
kuchnia na piętrze. 



Jeżeli jeszcze nie wiesz, który z Naszych internatów 
wybrać obejrzyj koniecznie poniższy film 

 



Dzięki komunikacji miejskiej linią 101 i 103  
dojedziesz do szkoły w max. 10 minut. No chyba,                 
że są korki 



Mieścimy się w idealnym miejscu, które zapewnia 
dostęp do Biedronki, Netto i Lidla. Ponadto w 

najbliższej okolicy mieści się Rossman, KFC,                   
Burger King, Paris Kebab, Pepco, Castorama                     

i Obi (bardzo przydatna w okresie świątecznym)               

oraz Bar Oliwka z pysznymi obiadami domowymi                 

w przystępnych cenach.  
W Naszym Internacie młodzież samodzielnie 
przygotowuje posiłki. Chętne osoby korzystają                         
z wyżywienia na Woskowej (śniadanie i obiad).  
 



Tak mieszkamy 

 









Rewelacyjne miejsce, rewelacyjni ludzie, wspaniale 

spędzony czas w miłej atmosferze. 
Internat przyjazny dla wszystkich: ekstrawertycy 

znajdą mnóstwo możliwości samorealizacji, 
introwertycy spokojne miejsce w zaciszu własnego 
pokoju.  

Jakikolwiek jesteś to właśnie tutaj znajdziesz 
przyjaciół 



W filii Internatu przy ul. Fabrycznej 175 młodzież 
mieszka w pokojach 2 i 3-osobowych. 

Pieczę wychowawczą sprawuje Pani prof. Anna Bielka          

i Pan prof. Janusz Zmelty. 

Na Fabrycznej młodzież również samodzielnie 
przygotowuje posiłki. Dla chętnych jest oczywiście 
możliwość korzystania z wyżywienia na Woskowej. 
Do dyspozycji mamy piękną salę z widokiem na rzekę, 
w której odbywają się wszystkie nasze imprezy                         
i spotkania, nie brakuje też miejsc bardziej intymnych. 



Dlaczego polecamy właśnie nasz internat na 
Fabrycznej? Obejrzyj poniższe filmiki, a poznasz 
odpowiedź 

 

 

 

 

 



Tak mieszkamy 

 





Już wiesz jaki ma być Twój wybór 

Pamiętaj właściwy wybór jest tylko jeden                  

i zależy od odrobiny szczęścia i Ciebie. 
Pozdrawiamy i czekamy na Ciebie w nowym 

roku szkolnym 


