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„KONOPA” NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH
Szkolny  Klub  Krajoznawczo-Turystyczny  PTTK  przy
II LO im. Marii Konopnickiej został założony 14 marca 1973 r.
jako koło nr 65 Oddziału PTTK w Katowicach. Opiekę nad klubem
sprawował  mgr  Czesław Lachur – nauczyciel  języka rosyjskiego
(obecnie profesor Uniwersytetu Opolskiego). 

1  września  1986  r.  opiekę  nad  klubem  objął  mgr  Andrzej
Ciepał,  nowy nauczyciel  geografii. W 1988 r.  liczba członków
wzrosła  do  240.  Opiekun  nawiązał  bliższą  współpracę
z Górnośląskim  Oddziałem  PTTK  w  Katowicach.  Młodzież
zdobywała  odznaki  krajoznawczo-turystyczne  (głównie  GOT
i Odznakę Krajoznawczą PTTK) oraz uprawnienia młodzieżowego
organizatora turystyki. 

W  marcu  1988  r.  z  okazji  15  rocznicy  powstania  SKKT
z inicjatywy  opiekuna  Klubowi  uroczyście  nadano  nazwę
„Arkadia” oraz  obrano  Marię  Konopnicką  jego  patronką
(doceniając jej  zamiłowanie do wędrówek  i  poznawania świata).
Mottem stały się słowa poetki: „Jeżeli  kochasz przyrodę i chcesz
wypatrzeć  jej  gwary  a  szumy,  i  uczuć  jej  pieszczotę  pełną
świeżości i siły – weź odzież wędrowca, kij w rękę i pójdź ze mną
w góry”.  W  latach  1987-1992  opiekun   prowadził  młodzieżowe

obozy górskie PTTK w Gorcach i Pieninach; w 1992 r. odbył się
obóz na Krymie, a w 1994 r. w Wielkiej Fatrze na Słowacji.

W 1993 r. z okazji 20-lecia SKKT zorganizowano m.in. Minizlot
Szkolnych  Klubów  Krajoznawczo-Turystycznych  z  liceów
im. Marii  Konopnickiej.  W  1993  r.  założono  szkolne  koło
Polskiego Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych nr  83.  W ten
sposób  ukształtował  się  SKKT PTTK-PTSM „Arkadia”.  W 1990
SKKT został uhonorowany dyplomem Zarządu Głównego PTTK,
a w  1998  r.  podczas  uroczystego  spotkania  z  okazji  jubileuszu
25-lecia,  Klub  otrzymał  z  rąk  prezesa  Oddziału  PTTK odznakę
Zasłużony dla Oddziału PTTK Katowice.

Przemiany  społeczno-polityczne  po  1998  roku  negatywnie
wpłynęły na działalność organizacji turystycznych w Polsce,
spadać  zaczęła  ich  aktywność,  zmniejszała  się  też  liczba
członków.  Działalność  SKKT  zakończyła  się  w  2010  r.  wraz
z przejściem  jego  opiekuna,  Andrzeja  Ciepała,  na emeryturę.
W ciągu blisko 30 lat działalności członkowie SKKT wzięli udział
w ponad  70  wycieczkach  weekendowych,  30 rajdach
i 16 młodzieżowych obozach wakacyjnych.

SZKOLNY WOLONTARIAT
Szkolny Klub Wolontariatu propaguje postawy i aktywność służące
niesieniu  pomocy  najbardziej  potrzebującym.  Wolontariusze  II  LO
włączają  się  w  akcje  koordynowane  przez  doświadczone
organizacje, takie jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Dom  Aniołów  Stróżów”,  ale  również  samodzielnie  opracowują
i przeprowadzają różnorodne działania. Ostatnio były to Mikołajki dla
małych  podopiecznych  Świetlicy  Terapeutycznej  „Domu  Aniołów
Stróżów”  oraz  warsztaty  kulinarne  –  „Kuchnia  hiszpańska”
dla przedszkolaków.

Na pewno wielu naszych absolwentów wzięło udział w wolontaryjnej
Akcji Pies. Do 2017 roku odbyło się już  XVIII edycji zbiórki darów
na  rzecz  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt.  W  akcji  tej  biorą
aktywnie udział nasze klasy biologiczno-chemiczne.

Obchody 25-lecia SKKT „Arkadia” Jedna z wypraw Klubu – lata 90.

PRZEZ DEKADY – EDUKACJA HUMANISTYCZNA
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Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest także cykliczny
Regionalny Konkurs Ortograficzny w Czterech Językach dla
gimnazjalistów.  Obyło  się  dotąd  (od  roku  2012  do  2018)
VII edycji,  które  zgromadziły  setki  młodych  miłośników
polszczyzny  oraz  języków  angielskiego,  niemieckiego
i hiszpańskiego.  W  jury  konkursu  zasiadali  wybitni  specjaliści
z dziedziny  językoznawstwa  i literaturoznawstwa  czterech
obszarów językowych.

W latach 2011-2014 w  „Konopnickiej”  odbyły  się  cztery  edycje
Festiwalu  Poloneza.  Konkurs,  organizowany  we  współpracy
z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, miał na
celu  propagowanie  wiedzy  o  tradycyjnym  polskim  tańcu
i rozwijanie współpracy między szkołami licealnymi i środowiskiem
tanecznym.  Idea  ta  spotkała  się  w  dużym  zainteresowaniem
uczniów i nauczycieli śląskich szkół średnich, ale także – co dla
nas  szczególnie  ważne  –  rozbudziła  wśród  naszych
wychowanków  zamiłowanie  do  tańca  tradycyjnego
i towarzyskiego  (do  dzisiaj  w  szkole  aktywnie  działa  grupa
taneczna).


