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Zjazd Absolwentów na 115 lecie
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i
Liceum im. M. Kopernika w Łodzi w dniach 7-10 października 2021 roku. 



Kim Jesteśmy?
Jesteśmy grupa ̨ absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi -
jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce i najstarszej w Łodzi. 

Wychowankowie "Kopra" to grono ambitnych osób, wśród których
nie brakuje znamienitych przedstawicieli z wszystkich dziedzin nauki, 
polityki, medycyny, sztuki, czy kultury. 
Pomimo że już dawno ukończyliśmy liceum, wciąż aktywnie 
uczestniczymy w wydarzeniach związanych ze szkoła ̨.

Jesteśmy różnorodni, a zarazem podobni. 
To co nas łączy to wielki sentyment do szkoły i chęć bycia wciąż jej 
częścią ̨. Pomimo upływu lat nadal się wspieramy i nawzajem 
promujemy.

JESTEŚMY WSZĘDZIE,
Mieszkamy i pracujemy na wszystkich kontynentach



Nasi Absolwenci WYBITNI
Pomimo różnorodności, to co łączy naszych absolwentów, to 
posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych i zajmowanie 
najwyższych stanowisk w swojej branży.

W gronie naszych absolwentów znajdują się dyrektor banku w 
Arabii Saudyjskiej, dyrektor banku na Europę środkowo-
wschodnia ̨, specjalistka do spraw sieci 5G i konsultantka 
Komisji Europejskiej, dyrektor HR Na Europę Środkową ̨ w 
międzynarodowej korporacji, naukowiec w CERN w Genewie 
specjalizujący się w nowych technologiach, szef firmy 
ubezpieczeń́ morskich w Singapurze, prezes zarządu 
międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej, dyrektor generalny 
w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. 

WSPIERAJĄCY
Absolwenci "Jedynki" znani są z tego, że stanowią zżytą grupę, 
która pomimo upływu lat utrzymuje kontakty i się wzajemnie 
wspiera. Rok ukończenia szkoły nie gra roli, ponieważ każdy 
"jedynkowicz" może liczyć na wsparcie pozostałych 
absolwentów. 

RÓŻNORODNI
Absolwentów 1. Liceum można znaleźć wszędzie - w każdej 
branży i zawodzie. Są to między innymi przedsiębiorcy, 
naukowcy, lekarze, informatycy, posłowie, sędziowie, czy 
inżynierowie. 



Zjazd Absolwentów jest wydarzeniem cyklicznym, które 
odbywa się raz na 5 lat. Cieszy się on ogromną 
popularnością wśród absolwentów 
i każdorazowo przyciąga ich niemal tysiąc. Zjazd jest 
okazją, aby absolwenci z różnych roczników odnowili lub 
nawiązali nowe kontakty. 

W tym roku świętujemy 115-lecie naszego liceum i z tej 
okazji organizujemy Zjazd w dniach 7-10 października 
2021r. Zjazd odbywać się będzie w formie stacjonarnej w 
trzech lokalizacjach: gmachu Towarzystwa Kredytowego, 
Teatrze Muzycznym i budynku 1 Liceum w Łodzi. 

Zjazd Absolwentów

*W przypadku niemożności organizacji Zjazdu stacjonarnie z 
powodu pandemii, Zjazd zostanie przeniesiony na przyszły rok. 
Zjazd w formie online nie jest brany pod uwagę.  



Tegoroczny Zjazd

Tegoroczny program Zjazdu jest bardzo bogaty i składa się 
między innymi z : 

• Oficjalnego rozpoczęcia z udziałem władz miasta i 
województwa 

• Sesji naukowych z udziałem absolwentów na temat 
biznesu, sztuki, nowoczesnych technologii, medycyny, 
prawa, studiów za granicą, itd. 

• Wielkiej Gali w Teatrze Muzycznym w Łodzi
• Sportowych imprez towarzyszących: tj. turnieju tenisa, czy 

meczu koszykówki
• Uroczystego Balu w gmachu Towarzystwa Kredytowego w 
Łodzi

Teatr Muzyczny w Łodzi 

Gmach Towarzystwa Kredytowego w Łodzi  



Pakiety Sponsorskie Brązowy
1000 zł

Srebrny
5000 zł

Złoty
10 000 zł

Platynowy
20 000 zł

Logo na stronie Stowarzyszenia Absolwentów
Logo na stronie Zjazdu w Mediach Społecznościowych
Logo na Zaproszeniach (wszelkie anonse w wersji elektronicznej)
Logo na meny Balu Absolwentów i w foyer
Prezentacja sponsora na stronie Zjazdu na Facebooku
Prezentacja sponsora na ekranie podczas przerw na Gali
Możliwość umieszczenia w przestrzeni zjazdowej banerów i roll-upów

Stoisko promocyjne sponsora w czasie Zjazdu
Możliwość umieszczenia w przestrzeni zjazdowej plakatów i hostessy z ulotkami

Możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych w torbach pakietu 

powitalnego dla każdego 
Logo Sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy i telewizji
Logo Sponsora na „ściance”
Sponsor Gali (roll-up na scenie, wizytówka na ekranie, podziękowanie ze sceny)
Zaproszenie na Bal dla dwóch osób

Opcje dodatkowe 
Fundator pucharu i sponsor tytularny w Turnieju Tenisowym + logo na ściance – 1500 zł
Fundator nagrody i sponsor tytularny Biegu – 1500 zł



Promocja

W tym roku nie tylko forma Zjazdu uległa 
zmianie i unowocześnieniu, ale także i jego 

promocja.
Zjazd, oprócz bezpośrednich zaproszeń jest 

promowany przy użyciu mediów 
społecznościowych takich jak: Facebook, czy 
LinkedIn, na których publikowane są krótkie 

filmy i grafiki informacyjne. 
Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej 
grupy odbiorców. Na ten moment niemal 900

osób śledzi nasze media społecznościowe i 
zamieszczane na nich informacje.h"ps://www.facebook.com/115latKopra

h"ps://www.facebook.com/events/767750377342439

https://www.linkedin.com/school/1liceum

https://www.facebook.com/115latKopra
https://www.facebook.com/events/767750377342439
https://www.linkedin.com/school/1liceum


Zjazd przyciąga również uwagę lokalnych mediów, 
które zainteresowane długą historią szkoły i jej 

sławnymi absolwentami chętnie tworzą publikacje 
o zjeździe i jego przebiegu. 

Już obecnie, na cztery miesiące przed Zjazdem, 
otrzymujemy zapytania o możliwość udzielania 

wywiadu w kwestii organizacji tegorocznego 
Zjazdu.

Piszą o Nas

http://tvtoya.pl/news/show/27832,1?fbclid=IwAR1C2WgUtQigv6_iEu1FJg_
egnq1llIoPZNZwrkcll-NNNUQUL3Ja_-sDBI

http://tvtoya.pl/news/show/27832,1?fbclid=IwAR1C2WgUtQigv6_iEu1FJg_egnq1llIoPZNZwrkcll-NNNUQUL3Ja_-sDBI


Jesteśmy pewni, że nasza współpraca 
przyniesie Państwu wiele korzyści, zarówno 
tych wizerunkowych, jak i nagłaśniających 

Państwa działalność. Nasze Zjazdy gromadzą 
każdorazowo setki absolwentów z różnych 

branż i dziedzin. Jesteśmy więc przekonani, że 
będzie to dla Państwa unikalna okazja do 

zaprezentowania swojej firmy. 

Z naszej strony gwarantujemy rzetelność i 
maksymalne zaangażowanie w naszą 

współpracę, a także otwartość na Państwa 
propozycje. Ponadto zapewniamy obecność 

mediów podczas wydarzenia.

Zapraszamy Państwa do współpracy. 

Kontakt



Contact Us Reach out to us for inquiries or comments.


