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Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Albert Einstein

Nowy rok szkolny – może tym razem pójdzie wszystko lepiej, łatwiej. 
Może uczniowie z klasy *** przestaną wagarować a inni zaczną się uczyć. 

Może… 

W imieniu Redakcji „Wieści z Koszar” witam wszystkich 
w nowym roku szkolnym 2009/2010. 

Szczególnie witam „pierwszaków”, którzy dołączyli do społeczności ZSZ 
oraz nowych członków Redakcji. 

14 października 2009 roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 
Właśnie dlatego numer 4 biuletynu „obfituje” w informacje i ciekawostki 

o Gronie Pedagogicznym ZSZ. 

W numerze m.in. 
- wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kadry profesorskiej,

- konkurs „I kto to mówi …” 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl

http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/


Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich

mgr Dariusz Bibel - wychowanie fizyczne
mgr Edward Biliński - wychowanie fizyczne
inż. Marek Błaszczyk - przedmioty 
zawodowe
mgr Maria Chlebik - biblioteka
mgr Dorota Chuda - religia
mgr Waldemar Dankowski - historia i wos
mgr Andrzej Dawidowicz - wychowanie 
fizyczne, historia i wos, bhp
mgr Dariusz Dobrucki - język niemiecki
mgr Romuald Frąckowiak - historia i wos, 
PO
ks. mgr Piotr Froelich - religia
mgr Piotr Gruszecki – przedmioty 
zawodowe
mgr inż. Krzysztof Harembski - przedmioty 
zawodowe, wychowanie fizyczne
mgr Beata Hoffmann-Trocha - wychowanie 
fizyczne

Aleksandra Hoppe - język angielski
     mgr inż. Marek Jankowski - matematyka, wychowanie fizyczne, chemia
      mgr inż. Dorota Kaczmarek - chemia, przedmioty zawodowe
      mgr inż. Piotr Kapelak – przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne
      mgr Ewa Kasprzak – pedagog, wdż
       mgr Anna Knocińska - komendant OHP, wdż
      ks. mgr Waldemar Kobyliński - religia
      mgr Joanna Kowalewska - język polski
      mgr Danuta Marciniak - matematyka
      mgr Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne
      mgr Joanna Mielczarek - matematyka
      mgr Maciej Mielczarek - matematyka
      mgr inż. Przemysław Moch - biologia, przysposobienie obronne
      mgr Jerzy Mojżeszewicz - język polski
      mgr Mariola Musielak - opiekun klubu szkolnego
      mgr Małgorzata Nowak - matematyka, informatyka
      mgr Ryszard Olszewski - fizyka i astronomia, informatyka
      mgr Jacek Pawlaczyk - fizyka i astronomia
      mgr Jacek Pawlak - wychowanie fizyczne
     mgr Edyta Raczak - język niemiecki, biblioteka
      mgr Alina Sieradzka - geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
      mgr Beata Sieradzka - język polski, wiedza o kulturze
      mgr inż. Anna Stanisławczyk - przedmioty zawodowe
      mgr Hanna Sterczyńska – Bartkowiak - przedmioty zawodowe
      mgr Lidia Szczublewska - język niemiecki
      mgr Beata Szymańska - język niemiecki
      mgr Łukasz Tokarski - geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, podstawy
        przedsiębiorczości, opiekun klubu szkolnego
      mgr Aneta Włodarczyk - język polski, podstawy psychologii
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