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Szanowni Państwo! 
 

 Minęło 10 lat odkąd zostałem dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. 10 najszczęśliwszych lat mojego życia 

zawodowego.  

 Początki były trudne i przyznaję, że gdy po raz pierwszy zobaczyłem szkołę, chciałem 

zrezygnować – ogrom czekającej mnie pracy był porażający. Należało poprawić jakość 

nauczania. Remontu wymagał budynek szkolny. Zwyczajnie się przestraszyłem, tym bardziej, 

że tak naprawdę nikogo z Bronka nie znałem. Zacząłem od wyboru zastępców. Postanowiłem, 

że jednym musi być ktoś z grona pedagogicznego i zaproponowałem tę funkcję Annie 

Krzyżanowskiej. Drugim został Grzegorz Sikorski. 

Zadania, które zamierzałem zrealizować, o czym poinformowałem grono pedagogiczne, 

bardzo się przy tym denerwując, były jasne: gonić w wynikach nauczania moją poprzednią 

szkołę -  I LO, na stałe wprowadzić II LO do rankingów ogólnopolskich szkół. W związku z bazą 

szkoły pojawiły się trzy cele do zrealizowania: zburzyć tzw. przybudówkę i wybudować nową 

część szkoły, dokonać kapitalnego remontu budynku głównego, unowocześnić bazę 

dydaktyczną. Gdy o tym powiedziałem, wszyscy jednoznacznie stwierdzili: - Niemożliwe,  to 

robota na co najmniej 25 lat. A jednak się udało!!! 

 

Dzisiaj miło wspominam moje pierwsze spotkanie ze szkołą. Było to któregoś sierpniowego 

dnia 2006 roku. Przyjechałem tradycyjne swoim rowerem, usiadłem na podwórku na ławeczce  

i popatrzyłem na moje nowe miejsce pracy. Zadumę przerwał głos – Kim Pan jest i co Pan tu 

robi? Pytającym okazał się pan Mirosław Bzymek – woźny szkoły. Przedstawiłem się  

i zapytałem:  – Dlaczego okna od podwórka są tak brudne, że nic przez nie widać? Odpowiedź 

była szokująca: – Jest zakaz mycia, ponieważ mogą wypaść!!! Sprawdziłem – naprawdę mogły. 

I tak właśnie zaczynałem rządy w Bronku. 

Czy po 10 latach osiągnęliśmy sukces? Zdecydowanie tak! A oto dowody: 

 wyraźnie wzrósł poziom nauczania i poziom wyników z egzaminu maturalnego.  

Wpisaliśmy się na stałe w rankingi ogólniaków w Polsce, a proszę pamiętać, że nie 

jesteśmy szkołą, która przyjmuje tylko najlepszych uczniow. Tym bardziej możemy 

być dumni z efektów naszej pracy; 

 mamy wysoką zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki (2016 roku 

najwyższy wynik na poziomie rozszerzonym w Koszalinie); 

 jesteśmy na stałe wpisani w ranking szkół olimpijskich w Polsce; 

 mamy najładniejszy obiekt edukacyjny w Koszalinie - czysty, zadbany, odpowiednio 

wyposażony w pomoce dydaktyczne i gabinety. W roku 2016 odbył się w szkole po 

raz drugi Ogólnopolski Finał Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Nauczyciele  

i uczniowie, którzy zjechali z całej Polski, byli pod wrażeniem wyglądu szkoły; 

 pielęgnujemy tzw. atmosferę Bronka. Tworzymy wspólnotę nauczycieli, byłych 

nauczycieli, rodziców, uczniów, absolwentów. Szanujemy się, nie narzucamy na siłę 

swoich poglądów (nawet, zdecydowanie wbrew sobie, zgodziłem się na noszenie 
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przez uczniów krótkich spodenek). ROZMAWIAMY WSPÓLNIE O SWOICH 

PROBLEMACH. Czynimy czasami rzeczy szalone i kochamy swoją szkołę. Świadczy  

o tym natychmiastowy odzew absolwentów na apel dyrektora o pomoc  

w sfinansowaniu auli szkolnej. Odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że Bronek to nasza 

mała Ojczyzna; 

 potrafimy w ciągu kilku dni się zmobilizować i zebrać około 20 000 złotych, by pomóc 

tym, którzy mają problem ze zdrowiem, albo nie mają środków do życia. Takie rzeczy 

mogą czynić tylko ludzie szczęśliwi, wspólnoty, które darzą się szacunkiem  

i sympatią. 

 

Z czego ja szczególnie jestem dumny? Ze wszystkich osiągnięć. Ale gdyby była 

konieczność wybrania tylko pięciu rzeczy, wtedy wymieniłbym:  

 cudowną atmosferę w pracy i to, że uczniowie śmiało wkraczają do mojego gabinetu, 

aby porozmawiać o problemach szkoły, a nawet problemach osobistych; 

 wybudowanie nowej części szkoły oraz realizację mojego autorskiego projektu - 

stworzenie auli; 

 wyniki nauczania - to podstawowy cel szkoły i my go realizujemy; 

 zagoszczenie na stałe w rankingach ogólnopolskich; 

 przecudowną i jakże wzruszająca szkolną Wigilię, na której spotykają się wszystkie 

pokolenia nauczycieli i uczniów. 

Skąd te sukcesy? Dzięki: 

 nauczycielom - niesamowitym ludziom, którzy wkładają mnóstwo pracy w proces 

nauczania, dodatkowe zajęcia, konsultacje, system zajęć pozalekcyjnych, realizację 

godzin kartowych; 

 rodzicom i Radzie Rodziców. Jednemu z podmiotów funkcjonowania szkoły, który ma 

pełną suwerenność w podejmowaniu decyzji; 

 Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Bronka i absolwentom szkoły. Razem 

tworzyliśmy wydarzenie o charakterze miejskim -  nasze zjazdy i ich programy 

naśladują już niektóre szkoły; 

 byłym dyrektorom i nauczycielom. Wielkie podziękowania, ponieważ już w pierwszych 

miesiącach pracy otrzymałem wyrazy życzliwości. Słowa, że: - jest jak dawniej, znów 

szkoła jest świetna…, proszę się nie martwić, idzie w dobrym kierunku, dla mnie 

znaczyły i znaczą wiele. Dziękuję wszystkim, a w szczególności profesorom: Marii 

Rudeckiej, Eleonorze Szczutowskiej- Ziemnickiej, Zenonowi Kasprzykowi, Gerardowi 

Morzuchowi; 

 myślę, a ponieważ jestem spod znaku Lwa, jestem o tym przekonany (ach ta 

niepoprawna duma, zarozumiałość i przekonanie o swojej nieomylności), że także 

dzięki moim osobistym pomysłom i działaniom. Miałem odwagę z pracownikami 

malować korytarze, biegać po znajomych i absolwentach, prosząc o pomoc finansową, 

szaleć z olimpiadami. Ciężko pracowałem przez te lata i myślę, że zostało to docenione 

– 100% nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w 2016 roku w tajnym 
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głosowaniu  poparło moją kandydaturę na następną kadencję. Wzruszyłem się szczerze 

i bardzo dziękuję za zaufanie; 

 pracownikom administracji i obsługi. To naprawdę znakomita ekipa, dzięki której 

szkoła wygląda po prostu pięknie. 

 

 

 
 

 
 
 
 
P.S. Rok 2017 to spadek w rankingu szkół. Zajęliśmy 430 miejsce na 4569 liceów w Polsce. 
Niestety nie odnieśliśmy sukcesu w olimpiadach przedmiotowych. Będzie lepiej. Rok 2017 
zapowiada się bardzo dobrze. Do finałów ogólnopolskich już teraz zakwalifikowali się 
uczniowie aż w 6 olimpiadach Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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NAUCZANIE 
1.  Egzamin maturalny – 2016 rok 

 

 Szkoła jest po to, aby ucznia wyposażać  

w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą 

na jak najlepsze zdanie egzaminu maturalnego  

i funkcjonowanie w życiu dorosłym. II Liceum to 

zadanie spełnia, mimo niezadawalających wyników  

w 2016 roku z biologii i chemii - ich poprawa to 

obecnie najważniejsze wyzwanie, stojące przed szkołą 

oraz nauczycielami ww. przedmiotów. 

A oto efekty naszej pracy zaklęte w to, co dzisiaj 

niestety jest najważniejsze, czyli liczby i słupki. Pokazują one konkretny średni wynik 

maturalny z poszczególnych przedmiotów. Nie pokazują jednak pełnych efektów pracy. Stąd 

też ważna jest informacja dotycząca naboru uczniów do klas pierwszych, tzw. progów przyjęć, 

czyli liczby punktów, które musi uzyskać uczeń, by dostać się do wybranej klasy. Dopiero 

zestawienie tych dwóch wartości – progu naboru z wynikiem matury -  pokazuje prawdziwy 

efekt pracy szkoły. Jesteśmy szkołą tzw. pierwszego i drugiego wyboru, czyli przychodzą do 

nas uczniowie z bardzo dobrym, lecz nie najwyższym wynikiem egzaminu gimnazjalnego,  

a wyniki mamy bardzo dobre oraz 100% zdawalność. 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 rok 

 

 

    Kraj    Województwo    Koszalin    II Liceum Ogólnokształcące  

         

         

         

         

  
Język polski -  poziom podstawowy Język polski -  poziom rozszerzony 

  

Lekcja języka polskiego – A. Idziorek 
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Matematyka – poziom podstawowy Matematyka – poziom rozszerzony 

  

  

  

Język angielski – poziom podstawowy Język angielski – poziom rozszerzony 

  
  

  

  

Język niemiecki – poziom podstawowy Język niemiecki – poziom rozszerzony 
  

  

  

Biologia Chemia 
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Fizyka Geografia 

  

 

 

 

 

Historia Historia sztuki 

  

  

  

  
Informatyka Wiedza o społeczeństwie 

  

  

    Kraj    Województwo    Koszalin    II Liceum Ogólnokształcące  
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2. Edukacyjna Wartość Dodana 

Edukacyjna Wartość Dodana to najważniejszy miernik jakości pracy szkoły. W pewnym 
uproszczeniu ocenia się tu jakość nauczania, porównując poziom wiedzy ucznia 
podejmującego naukę w klasie pierwszej z wynikami, które uzyskał na egzaminie maturalnym. 
Z EWD wynika, że II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie jest szkołą, 
która wyposaża ucznia w odpowiednią wiedzę, kształci jego umiejętności i rozwija zdolności 
poznawcze. 

 
Poniższe zestawienia obejmują okres 2014-2016 

(Liczba zdających, których wyniki uwzględniano w analizie – 618) 
  

przedmioty humanistyczne język polski 

  
 Pozycja II LO   Pozycja II LO 

  

  

przedmioty matematyczno-przyrodnicze matematyka 

  

 Pozycja II LO  Pozycja II LO 

  

Odpowiednio kolorami wyróżniono: 

 90% szkół  50% szkół 
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3. Tendencje rozwojowe II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie (2013 – 2015*) 

Tendencje rozwojowe to analiza wyników egzaminu maturalnego w określonych latach. 
Wykresy wskazują na trend (progres lub regres), czyli pokazują jakość nauczania. 
Z przedstawionej poniżej graficznej informacji wynika, że w poszczególnych przedmiotach  
występuje tendencja wzrostowa, za wyjątkiem języka angielskiego. 
 

Opis wykresów 

 
 

  
Język polski Matematyka 

  

  
Język angielski Język niemiecki 
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Chemia Biologia 

  

Fizyka Geografia 
  

  
Historia WOS 

 

* podajemy wskaźniki za lata 2013-2015, ponieważ  brakuje informacji o tendencjach obejmujących rok 2016 

 

 

4. Olimpiady i konkursy przedmiotowe 

 Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym należy do ważnych zadań szkoły. Miarą jej 

efektów są sukcesy uczniów w finałach ogólnopolskich olimpiad i konkursów. Sukcesy te zależą 

od: umiejętnej pracy nauczycieli, liczby laureatów i finalistów konkursów gimnazjalnych, 
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którzy podejmą naukę w danej szkole. Niestety, musimy stwierdzić, że nie wybierają oni 

masowo II Liceum. Ale tym bardziej nasze sukcesy pokazują, jak efektywnie pracujemy w tej 

dziedzinie nauczania. Ich miarą jest to, że w całej historii szkoły do 2006 roku było 82 

laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a w latach 2007 – 2016 aż 63 

uczniów uzyskało ten zaszczytny tytuł. 

 

 

Laureaci i finaliści eliminacji ogólnopolskich olimpiad i konkursów 2007 - 2016 

Rok szkolny Olimpiady MEN Inne olimpiady i konkursy 

2007 1 4 

2008 5 5 

2009 5 3 

2010 12 5 

2011 12 7 

2012 11 18 

2013 7 16 

2014 8 12 

2015 8 20 

2016 4 12 

 

Oceniając pracę dydaktyczną nauczycieli, należy także pokazać miejsce II Liceum  

w ogólnopolskich rankingach szkół. Warto podkreślić, że od 2008 roku jesteśmy stale w nich 

obecni i zajmujemy wysoką pozycję. 

 

Ranking Perspektyw 2007-2016 

 

Rok  

Ranking Liceów Ogólnokształcących 
(wyniki egzaminu maturalnego oraz wyniki 

olimpiad MEN) – istnieje od 2010 r. 

Ranking Szkół Olimpijskich 
(zwany do 2010 r. Rankingiem 

Liceów Ogólnokształcących) 

2007 - 212 

2008 - - 

2009 - 133 

2010 122 122 

2011 243 68 

2012 273 69 

2013 254 58 

2014 357 62 

2015 330 118 

2016 261 121 
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Na koniec naszej statystyki jeszcze jedno ważne zestawienie, dotyczące osiągnięć 

indywidualnych uczniów oraz ich nauczycieli – wykaz stypendystów MEN. Jest on o tyle 

interesujący, że pokazuje zmianę jakościową pracy szkoły. Do 2008 roku przyznano tylko jedno 

takie stypendium, w latach 2008 – 2015 aż 10. 

 

Stypendyści MEN-u 
(kryterium – osiągnięcia naukowe, tytuły laureatów i finalistów olimpiad) 

 

Nazwisko i imię 
Rok otrzymania 

stypendium 

Podpora Agnieszka 2004 

Komorowski Mateusz 2008 

Kotarski Aleksander 2010 

Wdowczyk Paweł 2011 

Zakościelna Kinga 2011 

Jankowska Paulina 2012 

Wdowczyk Paweł 2012 

Płóciennik Wojciech 2012 

Laskowski Kacper 2013 

Szostak Sara 2013 

Krokowski Arkadiusz 2015 

 

 

INWESTYCJE W SZKOLE 

 II Liceum Ogólnokształcące ma bardzo ładne położenie i piękne otoczenie. Poprzednia 

dyrektor, pani Zofia Molesztak, zadbała o to, by do dyspozycji uczniów oddana została 

nowoczesna sala gimnastyczna i tereny sportowe. 

Natomiast wielkim wyzwaniem, jakie stanęło przed 

nową dyrekcją, było wyremontowanie szkoły,  

a dokładniej wyburzenie starej części zwanej 

przybudówką i wybudowanie nowej. Plan działania 

wynikał więc z jasnej oceny sytuacji – remontu 

wymagają wszystkie sale lekcyjne, sekretariat szkoły, 

pokój nauczycielski; należy zburzyć tzw. 

przybudówkę, położyć nowy dach na budynku 

głównym. W salach trzeba wymienić meble 

uczniowskie oraz zamontować nowoczesne pomoce dydaktyczne. Należy stworzyć serce 

szkoły – aulę. Cel działania był prosty – w ciągu 10 lat wszystko musi zostać zrobione. Plan był 

tak ambitny, że nikt nie wierzył w jego wykonanie. Ale udało się. W 2007 roku do szkoły 

Aula szkoły utworzona z sali gimnastycznej 
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przyjechał ówczesny kurator Mirosław Kopeć (obecny 

wiceminister edukacji) i był zszokowany jej złym 

stanem, wyglądem. W 2016 roku nauczyciele z całej 

Polski, będący w II Liceum na Ogólnopolskim Finale 

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, jednoznacznie 

stwierdzili, że jest to jedna z najładniejszych szkół  

w Polsce. 

Plan został zrealizowany, ponieważ 

potrafiono zdobyć pieniądze. W finansowanie 

zaangażowało się Miasto, Rada Rodziców  

i Stowarzyszenie Absolwentów. Zabieganie o wsparcie i realizację pomysłów przybierało różne 

formy. Apele, zbiórki pieniędzy na określony cel, aktywność Rady Rodziców, aktywność 

Stowarzyszenia. A oprócz tego częste wizyty dyrektora II Liceum u prezydenta miasta 

Mirosława Mikietyńskiego w sprawie budowy 

nowej części szkoły. Po jednej z nich prezydent 

ostatecznie stwierdził -  abym Pana już tu  

u mnie nie widział, niech będzie. Budujemy.  

Pisanie listów do władz miasta w sprawie 

wymiany dachu szkoły też przyniosło skutek. Na 

uwagę jednak zasługuje przed wszystkim 

zaangażowanie rodziców i absolwentów  

w tworzenie nowego wizerunku szkoły. 

Finansowanie przez miasto remontów swoich 

obiektów to obowiązek władz samorządowych. 

W przypadku rodziców i absolwentów obowiązuje zasada dobrowolności, stąd wyrazy 

wielkiego podziękowania i szacunku. 

Efekty tych działań muszą budzić szacunek. Wyremontowano 23 sale lekcyjne, 

stworzono piękną aulę, utworzono nowe zaplecze socjalne, nową kawiarnię, 

zagospodarowano tereny zielone itd. 

 

 

 

 
  

Szkolna kawiarenka 

Aula po remoncie w 2014 roku 

Szkolna kawiarenka 
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Budynek szkoły w 2006 roku Budynek szkoły w 2014 roku (Zjazd Absolwentów) 
  

  

  

Pomieszczenia socjalne w trakcie remontu Pomieszczenie socjalne po remoncie 
  

  

  

Pomieszczenie szatni w czasie remontu Szatnia po remoncie 

  

 

Elektroniczna tablica ogłoszeniowa 
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Wydatki i źródła finansowania remontów i zakupów w latach 2006 – 2016 

Dochody własne – 201683,30 zł Urząd Miasta Koszalina 

Rada Rodziców  112 347,20 zł  Budowa pawilonu  1 533 433,00 zł 

Stowarzyszenie  231 073,00 zł  Termomodernizacja 365 244,00 zł 

Robocizna własna*  117 676,00 zł  Instalacja alarmowa  39 955,00 zł 

Wynajmy mienia gminy  539 916,00 zł  Środki celowe 612 811,00 zł 

Darowizny  22 000,00 zł    

RAZEM 1 023 012,20 zł  2 551 443,00 zł 
 robocizna własna to remonty, naprawy wykonane przy pomocy pracowników szkoły, np.: kapitalne remonty klas, malowanie 

sal i korytarzy. W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy obsługi wyremontowali szatnię szkolną i część zaplecza socjalnego, 

wymalowali korytarz prowadzący do kawiarni. Na przełomie roku 2016/2017 w ten sposób wyremontowano zaplecze socjalne 

szkoły. 

 

Patrząc na tabelę, można stwierdzić, że jak na polskie warunki jesteśmy potęgą. Potrafimy 

sobie skutecznie radzić. Nawet wtedy, gdy miasto w latach 2014 – 2016 zabierało nam 

dochody z wynajmu mienia gminy, prowadziliśmy inwestycje i na przykład własnym sumptem 

wyposażyliśmy klasy lekcyjne w komputery i wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. 

 

 
 
 

RADA RODZICÓW 

 To w szkole jedna z najważniejszych struktur o charakterze opiniodawczym, 

doradczym, finansowym. Prawdziwy partner, zaangażowany w działalność placówki,  

na którego zawsze można liczyć. Dlaczego Rada Rodziców i rodzice są tak aktywni  

i zaangażowani? Odpowiedź jest prosta - to zasługa m. in. jej przewodniczących: Teresy 

Gruz-Kaczorowskiej, Wiesława Kowalczyka, Agaty Pender, Krystyny Igras. To zasługa 

partnerskich relacji szkoła – rodzice. Rok w rok Rada Rodziców pozostawia 2000 złotych do 

dyspozycji dyrektora, a o inne pieniądze musi on pisać podanie z uzasadnieniem. Dyrekcja 

wraz z rodzicami  planuje działania szkoły, budżet, bieżące wydatki. Dwa razy w roku dyrektor 

składa sprawozdania dotyczące wyników nauczania i wychowania. Rada Rodziców ma wpływ 

na wszystko, co tylko dotyczy szkoły, rodziców, nauczycieli i uczniów. Można zaryzykować 

twierdzenie, że bez pomocy Rady Rodziców szkole byłoby trudno funkcjonować. Aby 

udowodnić tę tezę, podajemy konkretne przykłady, pokazujące jej rolę w życiu szkoły. Bez 

pomocy rodziców nie byłoby: zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów na olimpiady przedmiotowe, 

wyremontowanych sal. 
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Formy finansowania działań szkoły przez Radę Rodziców w latach 2007 – 2016 

 

Rok szkolny 
Wpłaty/ 
darowizny 

Olimpiady, 
konkursy, 
nagrody  

 Wyposażenie 
 Naprawy  
 i remonty 

 Stypendia/ 
 zapomogi 

 Suma 
 wydatków 

Inne 

Saldo na 
21.06.2007  23039,00 zł             

2007/2008 44 513,00 zł  5 121,01 zł  9 223,58 zł  224,27 zł 1 667,04 zł 16 235,90 zł 28 277,10 zł 

2008/2009 38 245,00 zł  3 716,93 zł 11 472,42 zł  6 846,71 zł 1 150,00 zł 23 186,06 zł 15 058,94 zł 

2009/2010 72 343,00 zł  6 882,82 zł  5 765,83 zł 31 928,93 zł  665,00 zł 45 242,58 zł 27 100,42 zł 

2010/2011 41 438,00 zł  7 343,40 zł  4 752,83 zł 18 917,78 zł  277,91 zł 31 291,92 zł 10 146,08 zł 

2011/2012 41 220,00 zł 10 592,43 zł 11 126,07 zł 17 624,40 zł ---- 39 342,90 zł  1 877,10 zł 

2012/2013 40 757,00 zł  8 522,86 zł  8 103,59 zł  8 303,00 zł ---- 24 929,45 zł 15 827,55 zł 

2013/2014 45 454,00 zł  9 049,88 zł 13 278,59 zł 14 637,19 zł  160,00 zł 37 125,66 zł  8 328,34 zł 

2014/2015 47 868,00 zł  22 232,06 zł 15 826,13 zł  3 174,61 zł  860,00 zł 42 092,80 zł  5 775,20 zł 

2015/2016 58 752,50 zł 29 357,54 zł 13 264,13 zł  7 213,22 zł  222,33 zł 50 057,22 zł  8 695,28 zł 

RAZEM 453 629,50 zł 102 818,93 zł 92 813,17 zł 108 870,11 zł 5 002,28 zł 309 504,49 zł 121 086,01 zł 

 

 Należy tylko powiedzieć: dziękujemy za pomoc i za zaangażowanie. Pomoc ogromną! 

W latach 2007 – 2016 Rada Rodziców zebrała i przekazała szkole 453 629,50 złotych. 

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ BRONKA 

 Powstało w roku 2007 z inicjatywy dyrektora szkoły Wiktora Kamieniarza. Cele, jakie 

sobie postawiło Stowarzyszenie: organizować co 5 lat zjazdy absolwentów, wspierać szkołę  

w działaniach dydaktycznych i finansowych, budować pozytywny wizerunek II Liceum  

w Koszalinie i Polsce, lobbować na rzecz szkoły, integrować absolwentów, nauczycieli, 

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów w 2009 roku 
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rodziców. Działanie Stowarzyszenia to wielka zasługa jego prezesa Leszka Kołeckiego oraz 

wspomagających go osób: Dobrosławy Domarackiej - Łapczuk (autorki pięknego projektu auli 

szkoły i projektu pawilonu), Jacka Zielińskiego, Agnieszki Czajkowskiej, Aleksandry Ciesielskiej. 

 Główne sukcesy Stowarzyszenia to zjazdy absolwentów w 2009 i 2014 roku, o których 

głośno było w całym Koszalinie, ponieważ nie były to tylko spotkania absolwentów 

i nauczycieli, ale także imprezy o charakterze miejskim: koncert na rynku, bieg, koncert w CK 

105, spotkania biesiadne, bale. Miarą sukcesu w tym przypadku jest to, że tak otwarta 

i aktywna formuła zjazdów została przyjęta przez inne szkoły w Koszalinie. 

 Inne ważne działania Stowarzyszenia to: finasowanie inwestycji szkolnych, organizacja 

imprez o charakterze wychowawczym, prowadzenie kursów przedmiotowych dla 

gimnazjalistów. W latach 2009 – 2015 z tej dodatkowej formy edukacji skorzystało aż 1230 

uczniów Koszalina i okolic. 

 

 

WOLONTARIAT I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 Ta wychowawcza forma działań nauczycieli, rodziców i uczniów to szczególny powód 

do dumy. Wolontariat rozwija się od lat i jest wielką zasługą nauczycielki Wandy Szafoni. 

Uczniowie II Liceum zawsze udzielają pomocy tym, którzy jej potrzebują. Biorą udział w wielu 

akcjach o charakterze charytatywnym, w które bezpośrednio są zaangażowani: dyrekcja 

szkoły, opiekunowie samorządu – Elżbieta Gronowska, Anetta Idziorek, Karolina Kamińska, 

pedagodzy szkolni – Magdalena Buzała, a obecnie Dominika Mielczarek. Zadaniem szkoły jest 

kreowanie, poprzez konkretne działania, postaw prospołecznych. Stąd od grudnia 2006 roku 

stałą szkolną imprezą charytatywną stały się Tygodnie Charytatywne. Zawsze przed Bożym 

Narodzeniem uczniowie, nauczyciele i rodzice przekazują dar serca ludziom, dla których los 

nie zawsze jest łaskawy. Gdyby zliczyć w złotówkach wszystkie zebrane środki, to w latach 

2006 – 2016 na pomoc zebrano około 150 tysięcy. Efekty tych działań przedstawia 

podsumowanie Tygodnia Charytatywnego za 2015 rok. 

 

 

 

 

Akcja Szlachetna Paczka Wielka Licytacja 
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Tydzień Charytatywny 2015 rok - formy i efekty zbiórki 

 

Forma imprezy charytatywnej Uzyskane środki 

Paczki świąteczne dla dzieci, będących pod opieką MOPS -u 5250 zł 

Loteria fantowa    650 zł 

Licytacja  3165 zł 

Kawiarenka    724 zł 

Koncert 1215 zł 

Zbiórka podczas zebrań z rodzicami 3340 zł 

RAZEM 14 344 zł 

 

Tydzień Charytatywny 2015 rok – wydatki 

 

Cel pomocy Uzyskane środki 

Paczki świąteczne dla dzieci, będących pod opieką MOPS-u  5 250 zł 

Pomoc uczennicom znajdującym się w trudnej sytuacji  9 000 zł 

RAZEM  14 250 zł 

 Zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka to naprawdę ważna sfera życia 

szkoły. Dzisiaj wszyscy w II Liceum są  otwarci na drugiego człowieka, wiedzą, że nie wolno 

odmówić pomocy potrzebującym. A najlepszym dowodem jest odpowiedź uczniów  

na apel dyrektora szkoły o pomoc dla uczennicy klasy pierwszej, która została wraz z mamą 

bez środków do życia. W ciągu kilku dni zebrano 3 000 złotych. 

 

SPORT I REKREACJA 

Sport w naszej szkole to nie tylko lekcje wychowania 

fizycznego, zajęcia SKS, spływy kajakowe. To również uczestnictwo 

w rozgrywkach na szczeblu miasta, powiatu, regionu  

i województwa. Uczniowie osiągają sukcesy sportowe w różnych 

dyscyplinach: w piłce siatkowej, piłce ręcznej, tenisie stołowym, 

piłce koszykowej, piłce nożnej, lekkoatletyce. Miarą pracy 

nauczycieli wychowania fizycznego są miejsca szkoły w Licealiadzie. 

KLASYFIKACJA W LICEALIADZIE II LO 

Rok Województwo Koszalin 

2006/07 57 5 

2007/08 63 5 

2008/09 29 3 

2009/10 9 1 

2010/11 13 1 

2011/12 18 2 

Zawody międzyszkolne 
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2012/13 71 5 

2013/14 40 5 

2014/15 31 4 

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczął swą działalność B RUN EK Szkolny Klub 

Biegacza. Opiekunem została Małgorzata Kulik, a zajęcia prowadzone są pod kierunkiem 

biegacza długodystansowego – Mirosława Kasperskiego. Młodzież bierze udział we wszystkich 

imprezach biegowych, które odbywają się na terenie miasta. 

Nasi uczniowie, obecnie już absolwenci, są 

wybitnymi sportowcami. Zdecydowanie 

najsłynniejsza absolwentka to Małgorzata 

Hołub – młodzieżowa mistrzyni Europy 

2013, srebrna medalistka Mistrzostw 

Świata 2016, finalistka sztafety na 

Olimpiadzie w Rio de Janeiro  

w 2016 roku. Uczniami szkoły byli znani 

szachiści, odnoszący sukcesy na skalę 

światową: Małgorzata Szulnis, Katarzyna Adamowicz, Klaudia Kulon, Kinga Zakościelna, 

Marcel Kanarek. 

JESTEŚMY W KOSZALINIE, A NAWET DALEJ… 

 II Liceum Ogólnokształcące to szkoła aktywna, wychodząca w swoich działaniach poza mury 

szkolne. Współpracuje z organizacjami miejskimi, współtworząc sesje historyczne: Polskie 

drogi do niepodległości, Polskie Państwo Podziemne, Syberia i Sybir w Dziejach Narodu 

Polskiego. 

W ramach edukacji obywatelskiej uczniowie współorganizowali spotkanie 

przedwyborcze (wybory do sejmu, senatu, wybory samorządowe) dla koszalińskich szkół. 

Uczestniczono także w spotkaniach dotyczących historii i przyszłości miasta z udziałem 

Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego.  
 II Liceum współpracuje z koszalińskimi gimnazjami. Od 2016 roku jest  

 stałym organizatorem Turnieju Wiedzy i Sportu, który wyłania Najlepszego (najbardziej 

wszechstronnego) Ucznia Gimnazjum, Najlepszego Humanistę, Najlepszego Znawcę Nauk 

Ścisłych oraz Najlepsze Gimnazjum (punktacja zbiorowa). 

 We współpracy z księdzem Maciejem Parfianowiczem, Gościem Niedzielnym 

 i Radiem Plus szkoła zorganizowała spotkania z reżyserem Krzysztofem Zanussim, 

podróżnikiem Markiem Kamińskim, aktorem Jerzym Zelnikiem. 

 Nasza aktywność to także organizacja cyklicznego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 

Eliminacje odbywaja się w II Liceum, natomiast koncert finałowy w parafii Św. Wojciecha na 

Rokosowie. 

Małgorzata Hołub 
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Od 2017 roku jestesmy, wraz Koszalińskim Rotary Club,  współorganizatorem  Konkursu 

Krasomówczego 

Placówka działa także na rzecz edukacji 

w Polsce. W 2013 i 2016 roku była 

organizatorem Ogólnopolskiego Finału 

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, którego 

uczestnicy i ich opiekunowie  

z uznaniem podkreślali poziom imprezy, 

doceniali atrakcje jej towarzyszące – rejs 

statkiem po Bałtyku, wizytę w Parku Wodnym, 

spotkania w kawiarni. 

W latach 2012-2014 II Liceum było także 

organizatorem Eliminacji Okręgowych 

Olimpiady Wiedzy o Prawie. 

Szkoła jednak to nie tylko wyniki, oceny, 

klasówki, to także miejsce, w którym realizuje 

się marzenia, rozwija pasje, spełnia artystyczne 

ambicje. I Bronek daje takie możliwości. Od 

2009 roku rozpoczął działalność teatr szkolny, 

który swymi występami uświetniał wszelkie 

uroczystości. W 2013 roku nasi uczniowie 

wystąpili w Teatrze Propozycji Dialog, 

wystawiając Dziady część II Adama 

Mickiewicza. Zespół teatralny zaprosił także 

społeczność Bronka na przedstawienie Próby  

w reż. Anetty Idziorek i Krzysztofa Rotnickiego. 

Z kolei w 2016 roku nauczyciele, uczniowie i ich 

rodzice wypełnili widownię Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego, by podziwiać na scenie naszych 

uczniów, którzy przygotowali spektakl Szachy 

pod kierunkiem Tamary Gutty - Aleksandrowicz. 

 

 
 

 
 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA 

Obalanie stereotypów, motywacja do nauki języków obcych, kształcenie kompetencji 

socjalnych... To zalety wymian międzynarodowych. Wszyscy o tym wiedzą, ale tylko ci, którzy 

brali w nich udział dodają od siebie, że międzynarodowa wymiana młodzieżowa  

to przede wszystkim dobra zabawa, która uczy, wychowuje i zmienia. Bronkowa młodzież jest 

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości 2016 

Spektakl „Szachy” w BTD 

Spektakl „Uwolnić ołówki” w II LO 
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także aktywna na scenie międzynarodowej. 

Do 2009 r. uczniowie brali udział w wymianach  

z Elly-Heuss-Knapp-Schule w Neumünster. 

Obejmując stanowisko wicedyrektora w 2011 

r., Bogusława Hordyńska otrzymała od 

dyrektora Wiktora Kamieniarza zadanie 

nawiązania współpracy z Niemcami.  

Po dwóch latach poszukiwań los 

postawił na jej drodze zakochanego w Polsce  

i w Polce (swojej żonie) Jörga Vollbrechta  

z Europaschule Gymnasium w Papenburgu, 

który zaraził entuzjazmem dyrekcję  

i nauczycieli swojej szkoły. Już we wrześniu 2014 r. grupa młodzieży niemieckiej wraz  

z opiekunami uczestniczyła w jubileuszu 65-lecia II LO. Dwa razy w roku uczniowie polscy  

i niemieccy spotykają się w Koszalinie i Papenburgu, poznając szkołę, region, kulturę.  

W kwietniu 2016 roku dyrektorzy Wiktor Kamieniarz i Norbert Lamkemeyer podpisali oficjalną 

umowę o współpracy II Liceum i Gymnasium Papenburg.  

Młodzież Bronka angażuje się także w różne międzynarodowe projekty.  

W październiku 2015 r. i marcu 2016 r. odbyły się spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży  

w ramach projektu „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce 

przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom – i my". Koordynatorami były dwie biblioteki: 

Regionalna Biblioteka w Neubrandenburgu i Koszalińska Biblioteka Publiczna, uczestnikami 26 

uczniów z dwóch miast partnerskich:  

II Liceum Ogólnokształcące im.  

Wł. Broniewskiego w Koszalinie  

i Gimnazjum im. Alberta Einsteina  

w Neubrandenburgu. Poprzez 

realizację projektu chciano 

przypomnieć światu niezwykłą historię 

Polek z obozu koncentracyjnego 

Ravensbrück oraz polskich oficerów - 

jeńców wojennych ze Stalagu IIA 

Neubrandenburg – którzy, nie zważając 

na zagrożenie, zawiadomili rząd polski 

w Londynie oraz Radio BBC o zbrodniach i eksperymentach medycznych przeprowadzanych 

na więźniarkach. Ostatnia przesyłka z obozu, zawierająca listę rozstrzelanych kobiet, listę ofiar 

eksperymentów medycznych, 37 wierszy napisanych przez więźniarki, została zakopana  

w 1943 r. w szklanym pojemniku w okolicach Neubrandenburga. W 1975 r. została ona 

odnaleziona i przekazana do Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie znajduje się do dziś. 

Zapraszając polską i niemiecką młodzież do projektu, organizatorzy chcieli zachęcić młode 

pokolenie do dyskusji na temat praw człowieka, tolerancji, prawa jednostki do wolności oraz 

Spotkanie w Papenburgu – podpisanie umowy  
o  współpracy 

Wizyta delegacji II LO w Papenburgu 2016 r. 
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do rozważań o tym, jaką rolę w walce o przetrwanie i zachowanie godności może odgrywać 

sztuka.  

  Z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Grażyny Szott w 2015 roku szkoła 

przystąpiła do międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+. Nawiązała 

współpracę z placówkami z Francji, Słowenii, Włoch, Turcji i Grecji w zakresie poszerzania 

wiedzy o kreatywnym recyklingu. Obok pomysłodawczyni w zespole pracują nauczycielki: 

Karolina Kamińska, Hanna Królikowska i Marzena Podolska – Deszkiewicz. 

6 marca 2016 roku Julia Kamińska, Agata Jabłońska, Jakub Kmieć i Kacper Pięta wraz  

z opiekunkami  Grażyną Szott i  Karoliną Kamińską polecieli do Turcji na pierwsze spotkanie 

międzynarodowe. Zespół reprezentujący II Liceum w Stambule przedstawił prezentacje  

na temat recyklingu w Polsce. W dniach 30 maja – 3 czerwca z kolei w Bronku gościli uczniowie  

i nauczyciele szkół partnerskich z Francji, Grecji, Słowenii, Turcji i Włoch. Było to już drugie 

spotkanie w ramach projektu „Rec & Art”. W ciągu 5 dni grupa wspólnie wzięła udział  

w różnorodnych warsztatach artystyczny, będących formą kreatywnego recyklingu.  

  Wymiana międzynarodowa do roku 2015 obejmowała także współpracę ze szkołą 

 z Obwodu Kaliningradzkiego. Nawiązała ją nauczycielka języka rosyjskiego Anna Wiktorowska. 

W 2014 roku do II Liceum przyjechali nauczyciele i uczniowie ze szkoły  

w Kaliningradzie. 

 

 

Tak nas widzą… 

Wyjątkowe wyróżnienie dla II Liceum Ogólnokształcącego – Koszalińskiego Orła 2015  

w dziedzinie Edukacja – z wielką dumą odebrałem z rąk Prezydenta Miasta Koszalina  

11 stycznia 2016 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Koszalińskiej. Tak przedstawiła nas 

kapituła wyróżnienia oraz koszaliński magazyn Prestiż: 

„II LO – SZKOŁA NOWOCZESNA I PARTNERSKA” 

W dziedzinie: „Edukacja” Koszalińskiego Orła 2015 odebrało II Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego za „zaangażowanie 

w utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji i wychowania oraz 

realizację idei szkoły nowoczesnej i partnerskiej”. Od zawsze szkoła 

przywiązuje wielką wagę do jakości i wyników nauki. O wysokim 

poziomie nauczania świadczą sukcesy uczniów szkoły w olimpiadach 

przedmiotowych oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. 

Od dwóch lat szkoła notuje najwyższą zdawalność egzaminów 

maturalnych w Koszalinie i jest jedyną szkołą w mieście, w której w stu 

procentach zdawany jest egzamin maturalny z matematyki. II LO to 

szkoła aktywna w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. 

Wyrazem tej aktywności są organizowane przez uczniów  

i nauczycieli sesje popularnonaukowe (np. „Solidarność znaczy 
Statuetka Koszaliński Orzeł 
w dziedzinie edukacji 
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wolność”, „Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego”, „Polskie Państwo Podziemne”). Od 

2007 roku II LO prowadzi aktywną działalność charytatywną w ramach cyklicznych Tygodni 

Charytatywnych. W grudniu 2015 roku w ramach Tygodnia rodzice, nauczyciele, uczniowie 

zebrali kwotę 15.000 złotych. Szkoła to także sławni absolwenci: Stanisław Ciosek, Ryszard 

Ulicki, Marek Kamiński, Krzysztof Majka, Przemysław Krzyżanowski. Nagrodę odebrał Wiktor 

Kamieniarz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława. Broniewskiego.” 

Nic dodać, nic ująć! 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W II LO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

1.    Nowoczesna szkoła w każdym wymiarze – inicjatywa przewodniczącego Rady Rodziców 

Romana Fiszerowicza, której celem jest zebranie środków finansowych na zakupienie pomocy 

dydaktycznych. Plan minimum to wyposażenie szkoły w projektory, tablice interaktywne.  

2.    Szkoła w teatrze teatr w szkole – inicjatywa dyrektora II LO Wiktora Kamieniarza 

zdecydowanie wsparta przez dyrektora BTD Zdzisława Derebeckiego. Podstawowe założenia 

programu: premiery dla Bronka – widzowie to uczniowie, rodzice i nauczyciele, lekcje 

teatralne, pomoc warsztatowa aktorów dla szkolnego teatru. 

3.   Program Pomagamy – inicjatywa dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Bronka. Celem programu jest zbieranie środków na 

pomoc dla uczniów II LO oraz dla wszystkich osób , które wymagają natychmiastowej pomocy.  

Fundusz stworzony został przy Stowarzyszeniu Absolwentów, a o podziale środków decyduje 

Komisja Szkolna w składzie: dyrektor II LO, opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel 

Rady Rodziców, przedstawiciel nauczycieli oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Bronka. Wnioskodawcami o pomoc finansową lub rzeczową są ww. podmioty. 

 

 

SUKCESY OLIMPIJSKIE 2017 
(WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH LUB WYTYPOWANYCH  

DO FINAŁU CENTRALNEGO OLIMPIAD) 
 

NAZWA  
OLIMPIADY 

Nazwisko i imię ucznia 
wytypowanego  

do finału centralnego 
Klasa 

Zdobyty tytuł 
- eliminacje     
centralne 

Imię i nazwisko 
nauczyciela/ 

opiekuna 

BIOLOGICZNA Filipczak Dawid IIC  Julian Gajdzica 

FILOZOFICZNA Kopaczewski Michał  III D  Anetta Idziorek 

GEOGRAFICZNA Bator Tobiasz IIM  Arkadiusz Pall 

LITERATURY  
I JĘZYKA POLSKIEGO 

Machnik Daniel  IIH  Karolina Kamińska 

JĘZYKA ROSYJSKIEGO Sergeev Jarosław IID  
Bogusława 

Wolowska-Telus 

PRAWOSŁAWNEJ 
WIEDZY RELIGIJNEJ 

Machnik Daniel  IIH 
Laureat III miejsca w 

Polsce 
Mikołaj Lewczuk 
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NAZWA  
OLIMPIADY 

Nazwisko i imię ucznia 
wytypowanego  

do finału centralnego 
Klasa 

Zdobyty tytuł 
- eliminacje     
centralne 

Imię i nazwisko 
nauczyciela/ 

opiekuna 

OLIMPIADA 
DIAMENTOWY 

INDEKS AGH KRAKÓW 
Rogala Szymon IIIM  Joanna Szuba 

WIEDZY  
O PRAWIE 
(Ostrołęka) 

Wesołowska Agnieszka  IIH  

Lechosław 
Warzyński 

Dudek Łukasz IIH  

Dominiczak Mateusz III H  

Dudek Łukasz IIH  

 

 

 

Nauczyciele i pracownicy II LO w 2016 roku 

 

Dyrekcja 

Kamieniarz Wiktor - Dyrektor szkoły 

Krzyżanowska Anna - Wicedyrektor  

Hordyńska Bogusława - Wicedyrektor 

   

Język polski  

Gutta - Aleksandrowicz Tamara 

Idziorek Anetta   

Kamińska Karolina   

Mazurek Urszula   

Pałęga Anna   

Stępień Aleksandra   

     

Język rosyjski  

Wiktorowska Anna   

Wolowska - Telus Bogusława   

    

Matematyka  

Butrynowska Jolanta   

Gronowska Elżbieta   

Krzyminska Barbara   

Niesłuchowska Lucyna   

Kurek Grażyna    

  

Chemia  

Gonet Małgorzata   

Korszałowski Zygmunt   

Marcinkiewicz Iwona   

Świderska - Dąbrowska Renata   

 

 

Wiedza o Społeczeństwie  

Kamieniarz Wiktor    

Lubomska Iwona   

Warzyński Lechoslaw    

 

Biologia  

Gajdzica Julian   

Krzyżanowska Anna   

Niesłuchowska Beata   

     

Informatyka  

Dobrowolski Krzysztof   

     

Biblioteka  

Słoniewicz Jolanta   

Katarzyńska Małgorzata   

   

Religia  

ks. Fulara Adam   

ks. Kudaszewicz Tomasz   

ks. Lewczuk Mikołaj   
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Język angielski  

Królikowska Hanna   

Pietraś Małgorzata   

Płóciennik Maria   

Podolska - Deszkiewicz Danuta   

Radomska Agnieszka   

Szott Grazyna   

Wnuk Agnieszka    

 

Język niemiecki  

Grylewicz Grażyna   

Fiebig Alina   

Lizak Joanna   

Peryt- Matejko Sylwia   

Hordyńska Bogusława   

     

Historia  

Hansz Zbigniew   

Kamieniarz Wiktor   

Kosowski Rafał   

Lubomska Iwona   

Warzyński Lechosław   

      

Fizyka  

Romanowska Maria   

      

Geografia  

Pall Arkadiusz   

Szuba Joanna   

    

Edukacja dla bezpieczeństwa  

Kulik Małgorzata   

  

WF  

Boratyńska Anna   

Jachnowiec Piotr   

Kulik Małgorzata   

Szott Paweł   

Szymański Piotr    

  

Pedagog  

Mielczarek Dominika   

     

Podstawy przedsiębiorczości  

Szuba Joanna  

 

Administracja i Obsługa  

Bielecki Marcin   

Biziewska Mariola   

Bzymek Mirosław   

Gutkowska Zofia   

Jaśkiewicz Alicja   

Kłosińska Józefa   

Konopski Jan   

Kowalska Magdalena   

Landzberg - Łukowska Izabela 

Łukowska Beata   

Moksa Maria   

Pietrzak Barbara   

Samburski Tadeusz   

Skrzypczak Eliza  

Włosek Marcin   

Zielińska Teresa 

  



 

Mamy również wyjątkowe poczucie humoru...  

  ...i stać będzie 
 

 

 

 

 

 

 

KOSZALIN 2017 

 

 

  

Kiedy jesteśmy przemęczeni nauką – robimy grilla... 



 

 


