
Ranking szkół – czyli odpowiedź na wpis o II LO zamieszczony na stronie I LO. 

 To zaszczyt być na stronie I LO. Traktujemy ten wpis jako wyraz szacunku dla naszej szkoły, 

dla naszego awansu oraz wyraz szacunku dla naszych sukcesów. Nawet potrafimy zrozumieć pewną 

uszczypliwość w  Państwa wpisie: „kolejne koszalińskie liceum zajęło 261 miejsce w rankingu(151 

miejsc za nami)”. 

 A ponieważ my także mamy poczucie humoru i uważamy, że w rewanżu I LO powinno znaleźć 

się na naszej stronie,  więc w nawiązaniu do Państwa wpisu zamieszczamy nasz. 

  II LO Broniewskiego jest „szkołą, w której warto się uczyć”. W tegorocznym rankingu 

zajęliśmy 261 miejsce w Polsce, 7 w województwie, 2 w Koszalinie. Kolejne koszalińskie liceum 

wyprzedziło nas tylko o 151 miejsc. II LO Broniewskiego jako jedyne liceum w Koszalinie zanotowało  

awans i to aż o 59 miejsc i jako jedyne w Koszalinie z tego awansu może się cieszyć.  

 Kochamy uszczypliwości i wpis pani J. Sosnowskiej traktujemy jako miłą słowną utarczkę. Tak 

właśnie traktujemy zamieszczoną przez Panią tabelę. W odpowiedzi zamieszczamy swoje dane. Każdy 

na świecie wie, że  statystyka to najgorsza rzecz, jaka zdarzyła się ludzkości -  przecież wszystko zależy 

od doboru danych i ich interpretacji. 

Tabela I: Miejsca zajmowane w rankingu polskich liceów  (w tym kształcie ranking funkcjonuje od 2013 roku) 

Nazwa szkoły Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

I LO 42 106 92 110 

II LO 254 357 330 261 

 

Tabela II: Tendencje rozwojowe I i II LO w odniesieniu do miejsc zajmowanych w rankingu liceów 
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Tabelka III: Ranking olimpijski polskich szkół. 

Nazwa szkoły Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

I LO 19 38 58 72 

II LO 58 62 118 121 

 

 Gratulowaliśmy Państwu zajętego miejsca w Głosie Koszalińskim i  telewizji MAX. Jeszcze raz 

gratulujemy i życzymy powrotu na utracone pozycje. Tak jak gratulujemy XIII Liceum w Szczecinie  

 i cieszymy się z powrotu tej szkoły na I miejsce w Polsce.  No bo jak się nie cieszyć z sukcesów 

zachodniopomorskich szkół. 

 Na koniec mądra myśl – oceniaj wszystkich i wszystko podług możliwości. To, co dla jednych 

jest porażką, dla innych jest sukcesem.  Wszystkiego najlepszego i po raz czwarty serdeczne 

gratulacje. 

  


