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70 LAT „KONOPNICKIEJ”!
Część dalsza ze strony 1

Budynek, w którym mieści się „Konopnicka”, do dziś zachwyca
swym ogromem – to jedna z największych szkół w Katowicach,
warto  zatem  sobie  wyobrazić,  jakie  wrażenie  musiała
wywoływać  przed  laty,  gdy
Katowice były jeszcze niedużym
miastem na wschodnich kresach
ówczesnych  Niemiec,  i wtedy,
gdy po plebiscycie i przyłączeniu
Górnego  Śląska  do
Rzeczpospolitej,  w  1922  roku
zaczęła w niej  działać pierwsza
polska szkoła podstawowa.

Dziś

A jaką szkołą jest  „Konopnicka”
w roku 2018? Z całą pewnością
–  jest  to  szkoła  ceniona  w
środowisku  lokalnym,  lubiana
przez  uczniów  i ich  rodziców,
mająca wyjątkowo przyjazną przestrzeń nauki i bogatą bazę sal
lekcyjnych,  sportowych  czy  pomocy  dydaktycznych.  W  roku
szkolnym  2018/2019  uczy  się  w naszym  liceum  ponad  800
osób  w  25  oddziałach  klasowych,  w  tym  aż  osiem  klas
pierwszych i pięć gimnazjalnych. Mamy bogatą i długa historię,
znaczoną nazwiskami wybitnych absolwentów i  niezliczonymi
osiągnięciami  naszych  uczniów  i nauczycieli.  Przeszłość  jest

więc dla nas zobowiązaniem, by kolejnym pokoleniom uczniów
umożliwiać zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie.
„Konopnicka”  plasuje  się  bardzo  wysoko  w wojewódzkich

i ogólnopolskich  rankingach
szkół, nasi absolwenci osiągają
wyróżniające  wyniki  maturalne
i studiują  na  najważniejszych
uczelniach  w Polsce  i  na
świecie.  Wierzymy  też,  że
dzięki  latom  spędzonym  w
„Konopnickiej”  mogą  oni
wkroczyć  w  życie  dorosłe
wzbogaceni  o  życiową
mądrość, tak bardzo potrzebną
przy  dokonywaniu  dojrzałych
wyborów. 

Cieszymy  się,  że  razem
z Państwem  –  absolwentami,  nauczycielami  i  wszystkimi
przyjaciółmi  szkoły – możemy wspólnie obchodzić  Jubileusz
70-lecia naszej szkoły!

Dyrektor dr Jacek Pruciak wraz z całą społecznością
nauczycieli i pracowników II LO

POZNAJ WSPÓŁCZESNĄ „KONOPNICKĄ” 
Co tworzy dydaktyczny potencjał naszej szkoły? Wymieńmy tylko
kilka atutów. 

Dzięki  wynikom  maturalnym  naszych  uczniów  i  laurom
zdobywanym  w  olimpiadach  przedmiotowych  „Konopnicka”
zajmuje  wysokie  lokaty  w ogólnopolskim  rankingu  „Perspektyw”
i od lat  jest  zdobywcą „Srebrnej  tarczy”, jest  ponadto  zdobywcą
zaszczytnych tytułów „Klasy  Olimpijskiej”  (w latach 2001 i 2005)
i „Szkoły  Roku  z Językiem  Hiszpańskim”  (2012).  Od 1994  roku
liceum jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO. 

Nasi uczniowie pracują pod patronatami: Ministerstwa Edukacji
Królestwa  Hiszpanii  (od 2005),  Śląskiego  Uniwersytetu
Medycznego (od 2012) i Politechniki Śląskiej (od 2012), Wydziału
Filologicznego  Uniwersytetu  Śląskiego  (od 2015)  i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach (2015). Współpracujemy z wieloma
instytucjami  i uczelniami  górnośląskimi  (m.in. z Okręgową  Izbą
Radców Prawnych w Katowicach i Wyższą Szkołą Techniczną).

Liceum  prowadzi  cieszące  się  ogromnym  powodzeniem
oddziały dwujęzyczne hiszpańskie,  których absolwenci, oprócz
matury polskiej, zdają międzynarodową maturę hiszpańską.

Klasy  biologiczno-chemiczne regularnie  uczestniczą
w zajęciach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a najzdolniejsi
uczniowie  są  studentami  Uniwersytetu  Licealisty  oraz prowadzą
badania naukowe w zespole pracowników SUM.

Klasy  „SIGMA” doskonalą  umiejętności  podczas  warsztatów
w laboratoriach  Politechniki  Śląskiej  i na  dodatkowych  zajęciach
pozalekcyjnych z astronomii i robotyki.

Klasy  prawniczo-lingwistyczne kontynuują  50-letnią  tradycję
nauczania języka angielskiego w zakresie rozszerzonym i realizują
program edukacji  prawnej  pod opieką Okręgowej Izby Radców
Prawnych.

Współpracujemy ze szkołami  z Finlandii,  Szwecji,  Danii,  Niemiec,
Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, a przede wszystkim – z Hiszpanii.

Szkoła  zajmuje  regularnie  czołowe miejsca  w klasyfikacji  ogólnej
regionalnych  rozgrywek  sportowych dla  szkół
ponadgimnazjalnych (w 2017 roku – I miejsce). Tradycją liceum jest
organizacja  turniejów  tenisowych  (XVIII  edycji),  spływów
kajakowych i wyjazdów na narty, w szkole odbywają się dodatkowe
zajęcia z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, pływania. 

Szkoła  kładzie  także  nacisk  na  aktywność  wolontaryjną –
w latach  2014-2016  odbyły  się  trzy  duże  Festyny  Charytatywne
(w MDK  Koszutka  w  Katowicach),  organizowaliśmy  turnieje  piłki
nożnej  dla  świetlic  środowiskowych,  obecnie  rozwija  swoją
działalność  Szkolne  Koło  Wolontariatu,  prowadzona  jest  także
całoroczna działalność charytatywna. 

Naszym  atutem  jest  także  wyjątkowy  budynek.  Przestronne,
jasne korytarze i bardzo bogata baza tworzą przyjazną przestrzeń
nauki. 

W szkole znajdują się  basen, 4 duże sale gimnastyczne,  nowe
boisko  szkolne,  siłownia,  przestronne,  estetyczne  sale  lekcyjne
wyposażone w sprzęt audiowizualny, liczne pracownie wyposażone
w urządzenia takie jak drukarka 3D, bufet obiadowy i kawiarenka
„Hades”.

Nasza biblioteka jest  bogato  wyposażona w lektury  i najnowszą
literaturę  piękną  (grant  Narodowego  Programu  Rozwoju
Czytelnictwa),  pozycje  akademickie  dla  olimpijczyków,  książki
w języku  hiszpańskim  i  angielskim.  Odbywają  się  w  niej  także
zajęcia fakultatywne z historii sztuki.

Czas  spędzany  w  szkole  umila  uczniom  radiowęzeł  i...  szereg
bieżących  wydarzeń,  często  organizowanych  przez  samych
uczniów.

Na zdjęciu: Bal Studniówkowy (1967)


