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Uchwała Nr LVI / 438 / 2006 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 28 września 2006 roku 
 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” II Liceum 
Ogólnokształcącemu im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. 
 
Uzasadnienie uchwały 
 
W związku ze zbliżającym się 100-leciem placówki i 60-leciem II Liceum 
Ogólnokształcącego - Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu „Kuźnica Kołłątajowska” wystąpiła z wnioskiem do Rady 
Miejskiej Wałbrzycha o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” dla II Liceum 
Ogólnokształcącemu im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów wniosek o nadanie Szkole tytułu Zasłużony dla 
miasta Wałbrzycha uzasadnili tym, że w 2007 roku szkoła będzie obchodzić 100-lecie 
istnienia, co oznacza, iż jest najstarszą placówką ponadgimnazjalną w Wałbrzychu, zaś w 
2008r. przypada jubileusz 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. 
Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, w skład którego 
wchodzi II Liceum i XIII Gimnazjum . 
Od 1948r. mury szkoły opuściło 6286 absolwentów liceum i 233 absolwentów gimnazjum, 
wielu z nich pełniło lub pełni wiele ważnych funkcji w mieście,  
kraju lub za granicą, wielu odniosło znaczące sukcesy zawodowe. 
Do ważniejszych osiągnięć szkoły należy zaliczyć : 
- wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów dojrzałości  
i obecnie nową maturą – najwyższe wyniki w powiecie wałbrzyskim ze wszystkich 
przedmiotów, a w wielu przypadkach jedne z najwyższych w województwie i kraju. 
- odsetek przyjęć na studia wyższe wynosi od 98,6 do 97%, w tym 84 
do 88% na studia dzienne - w większości przypadków są to renomowane  
uczelnie i kierunki kształcenia. 
- szkoła od sześciu lat plasuje się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych (obejmujących 

ok. 6500 placówek) w Polsce, w najważniejszym rankingu opracowanym przez 
“Rzeczpospolitą” i “Perspektywy”, na pierwszym miejscu w mieście, drugim w 
województwie; lokaty II LO w kraju:  

 
2001 - 62 miejsce w Polsce, 
2002 - 28 
2003 - 14 
2004 - 40 
2005 - 15 
2006 - 11 
W 1995r. szkoła znalazła się na dziewiątym miejscu w kraju w rankingu Polityki  
w kategorii szkół preferujących przedmioty ścisłe i wiedzę ekonomiczną,  



pod uwagę brano odsetek przyjęć na studia wyższe, poziom nauczania j. obcych i klasy 
autorskie. 
W 2005r. w rankingu “Gazety Wrocławskiej” zajęła pierwsze miejsce  
wśród szkół ponadgimnazjalnych w byłym województwie wałbrzyskim,  
w którym brano pod uwagę wyniki matur i sukcesy w olimpiadach, co tym samym 
sytuuje szkołę w ścisłej czołówce najlepszych ogólniaków w Polsce. 
Za sukcesy dydaktyczne, wychowawcze i współpracę międzynarodową szkoła  
w 1993r. została przyjęta do UNESCO, w 1996r. do elitarnego stowarzyszenia 
zrzeszającego najlepsze licea w kraju – Stowarzyszenia Szkół Aktywnych (SSA)  
i Towarzystwa Szkół Twórczych(TST), w 2000r. do Stowarzyszenia Nauczycieli 
Olimpijskich (SNO, do którego aktualnie należy ok. 180 wybitnych nauczycieli polskich 
szkół, a wśród nich 4 nauczycieli II LO. 
W 2005r . przy szkole powstało Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych regionu 
wałbrzyskiego, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia i wychowania  
(zrzesza 10 szkół) oraz wymiana doświadczeń. W 2006r. szkoła  
była współorganizatorem powstałego Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
Uzdolnionych, którego filia dla byłego woj. wałbrzyskiego mieści się przy II LO. 
Uczniowie liceum odnoszą wiele sukcesów w olimpiadach  
i konkursach w skali kraju, a nawet świata, np. P. Pawłowicz w 1972r.  
zdobył srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej,  
P. Fudaj w 1987r. i S. Jakubanis w 1991r. srebrne medale na Międzynarodowej 
Olimpiadzie Biologicznej, wyróżnienia na olimpiadach międzynarodowych zdobyli  
M. Stoksik w 1999r. (Olimpiada Biologiczna) i J. Uroda w 2003r. (Olimpiada 
Geograficzna). 
Łącznie nasi uczniowie pod okiem nauczycieli zdobyli aż 148 tytułów finalistów lub 
laureatów olimpiad przedmiotowych (z czego aż 126 przypada na okres ostatnich 15 lat) i 
102 podobnych tytułów w konkursach ogólnopolskich. 
Od kilku lat uczniowie liceum otrzymują największą w mieście liczbę stypendiów MEN np. 
w 2005r. najwięcej w województwie bo : 8. 
W 1999r. przy szkole powstało gimnazjum nr 13, które również odnosi znaczące sukcesy: 
- wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych  
(najwyższe łączne z obu bloków wyniki w mieście), 
- duża liczba finalistów i laureatów konkursu Zdolny Ślązak : po 11- 12 w każdym roku. 
- rok rocznie gimnazjaliści za swe osiągnięcia dostają największą liczbę stypendiów 
przyznawanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wielu z nich zdobywa tytuły 
laureatów bądź finalistów konkursów, a nawet olimpiad przedmiotowych na poziomie 
zawodów centralnych np. Sz. Matusik został finalistą olimpiady Geograficznej w 2003r.,  
a B. Wołodkiewicz finalistą Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w 2006r. Szkoła od 
wielu lat jest inicjatorką i organizatorką licznych konkursów o zasięgu miejskim, 
wojewódzkim i krajowym: Forum Pismaków, Być Kimś I i II, konkursu Nauk 
Przyrodniczych, kilku edycji Małej Olimpiady Matematycznej, Konkursu Wiedzy o UE, 
Regionalnego Konkursu Matematycznego SSA i TST, wojewódzkiego konkursu Liga 
Naukowa. 
Szkoła jest organizatorem szeregu imprez o charakterze środowiskowym np. Dni Kultury 
Angielskiej, Niemieckiej, Francuskiej, Targi Świąteczne, Targi Zdrowej Żywności, Festiwal 
Sportu, od 15 lat Koncert Charytatywny, w ubiegłym roku szkoła zorganizowała I Miejskie 
Mistrzostwa Wałbrzycha w Jeździectwie. 
II Liceum od wielu lat organizuje wymiany uczniów z partnerami z Niemiec ( szkoły z 
Berlina i z Fuldy), z Włoch ( San Bonifacio), obecnie nawiązany został kontakt ze szkołą z 
Francji, warto nadmienić, iż szkoła z dobrym skutkiem przystąpiła do programów 
unijnych np.Socrates- Comenius, program R. Boscha. 
W 2004r. dzięki wsparciu lokalnych środowisk przy szkole otwarto Wałbrzyskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej, w którym dzięki zaangażowaniu nauczycieli szkoły prowadzone są 
warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i młodzieży z tej tematyki.Dzisiejsze oblicze szkoły to 
najnowocześniejsza baza dydaktyczna, składają się na nią trzy pracownie internetowe, 
bogata w woluminy biblioteka i czytelnia multimedialna,  
laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, 9 gab. języków obcych, siłownia, sala 



audiowizualna i gab. przedsiębiorczości. Wiele tych przedsięwzięć powstało ze środków 
pozabudżetowych.  
Wizerunek szkoły tworzą również nauczyciele, doskonale wykształceni,  
podnoszący systematycznie swoje kwalifikacje. Ponad 40% z nich to nauczyciele 
dyplomowani. Szkoła współpracuje z ok. 30 instytucjami miejskim, wojewódzkimi i 
krajowymi. Powyższe osiągnięcia i działalność Zespołu Szkół nr 2 promują  
miasto Wałbrzych w kraju, a nawet w Europie i tym samym  
zasługują na wyróżnienie ze strony Rady Miasta Wałbrzycha. 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej www.2lo.civ.pl 

 


