Kalendarium najciekawszych wydarzeń w historii
II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w latach 1993-2013
1993 r.
1995 r.
1998 r.

1999 r.
2000 r.

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.

2006 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

powstanie szkoły;
wprowadzenie programu „Przedsiębiorczość” w ramach współpracy
z Fundacją im. Stefana Batorego;
spotkanie
z
Mirą
Stanisławską-Meysztowicz
inicjatorką
akcji
„Sprzątanie świata” w Polsce;
I szkolny konkurs „Młode Talenty”;
nawiązanie współpracy z Korpusem Pokoju ( j. angielskiego uczył
w naszej szkole Amerykanin);
I rejs „Pogorią” po Morzu Śródziemnym;
„Jasełka” na mikołowskim rynku wystawiane przez koło teatralne dla
społeczności lokalnej;
I Bal Przyjaciół Szkoły (było ich siedem);
spotkanie z Kazimierzem Kutzem – reżyserem, ówczesnym marszałkiem
Senatu;
spotkanie z arcybiskupem Damianem Zimoniem;
spotkanie z pisarką Olgą Tokarczuk;
spotkaniem z prezesem Business Centre Club Markiem Goliszewskim
połączone z wręczeniem stypendium dla zdolnych uczniów ufundowanym
przez BCC w ramach akcji „Podziel się sukcesem”;
spotkanie z aktorem, byłym więźniem obozu w Auschwitz Augustem
Kowalczykiem;
pierwszy spektakl słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości;
Koncert Charytatywny Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Śląskiej
w Gliwicach „Dąbrowiacy” w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego na rzecz
stypendiów dla uzdolnionej młodzieży II LO;
podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie
w zakresie współpracy edukacyjnej dotyczącej nauczania dodatkowego
przedmiotu „Taktyka i technika działania policyjnego”;
spotkanie z operatorem filmowym Adamem Sikorą;
Koncert Charytatywny „Terapeutyczny Blues” zorganizowany przez II LO
w MDK w Mikołowie;
spotkanie z Sebastianem Salbertem „Rahimem” – byłym członkiem zespołu
Paktofonika;
Dzień Fiński na szkolnym patio (rozgrywki hokejowe na śniegu, budowa
igloo);
spotkanie z Sebastianem Riedlem synem lidera zespołu „Dżem”;
uzyskanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”;
podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Informatyki
i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

2012 r.

zajęcie I miejsca w grze terenowej „Powstaniec Śląski Play” i wyjazd drużyny
do Brukseli (nagrodę ufundował Jerzy Buzek ówczesny przewodniczący
Parlamentu Europejskiego);
udział całej społeczności II LO w grze szkolnej „Polska przewodniczy w Unii
Europejskiej”;
rozpoczęcie procedury nadania szkole imienia;
I Bieg Niepodległości;
wyjazd do Hiszpanii w ramach międzynarodowego projekt Comenius Regio 2012 2014 „NASZE
DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz
wszechstronności”;
udział całej społeczności II LO w projekcie Lipdub (nakręcenie teledysku o szkole);

2013 r.

nawiązanie współpracy ze szkołą z Kathe-Kollwitz Grevenbroich;
udział młodzieży w warsztatach językowych w Londynie;
uroczystość jubileuszu 20-lecia II LO i nadanie szkole imienia rotmistrza
Witolda Pileckiego;

