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Biuletyn szkolny ZSZ Nr 2 
im. Powstańców Wielkopolskich

Oddajemy w Wasze ręce drugi specjalny numer biuletynu „Wieści z Koszar”. 
Został on wydany w związku z organizowanymi 

20 marca 2009 roku Targami Edukacyjnymi, które odbędą się w Gimnazjum nr 2 
im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Życzymy miłej lektury!!!

A w numerze:

► SUKCESY NASZYCH „PROFESJONALISTÓW”
► POKAŻ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W SZKOLNYCH KONKURSACH!!!

► CO JESZCZE FASCYNUJĄCEGO „NA KOSZARACH”?
► ZOSTAŃ DOBRYM FACHOWCEM!!!
► HUFIEC PRACY 15-42 WE WRZEŚNI

► ROZRYWKA

Złota myśl…

„Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to wszystko, co mu pozostało” - 
- H. Jackson Brown, Jr. 

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



SUKCESY NASZYCH „PROFESJONALISTÓW”

    Dnia 12 lutego 2009r. w firmie „Progress” we Wrześni odbył się  IV Powiatowy 
Konkurs Fryzjerski. Organizatorem konkursu był Cech Rzemiosł Różnych oraz ZSZ 
Nr  2.  Konkurs  odbył  się  pod  patronatem  Starostwa  Powiatowego.  Uczestników 
konkursu oceniała niezależna trzyosobowa komisja. 15 pracodawców zgłosiło swoich 
uczniów do udziału w rywalizacji. Uczniowie podzieleni byli na trzy kategorie:

- klasa I – nawinięcie na wałki i wyczesanie fryzury dziennej;
- klasa II – nawinięcie na klipsy płaskie i spiralne, modelowanie fryzury dziennej;
- klasa III – wykonanie fal i fryzury fantazyjnej.

   Uczestnicy,  którzy  zajęli  trzy  pierwsze  miejsca  w  poszczególnych  kategoriach 
wiekowych otrzymali nagrody ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.
   Zwycięzcami konkursu zostali: Julita Szymkowiak kl. I a wz, Julia Gibowska 
kl.  II b wz, Daria Łabęcka kl.  III c wz.  Laureatki uczą się zawodu w Zakładzie 
Fryzjerskim „Iza” we Wrześni. 
                                                                                             

                                

   Kolejnym etapem zmagań  fryzjerskich  był  zorganizowany  1  marca  br.  w Izbie 
Rzemieślniczej  w  Poznaniu  VI  Ogólnopolski  Konkurs  Uczniów  Rzemiosła 
Fryzjerskiego im S. Siankowskiego. Nasza szkołę reprezentowało 14 uczniów. 
    Reprezentanci naszej szkoły konkurowali z rówieśnikami z całej Polski w układaniu 
fal  na  mokro,  czesaniu  fryzury  dziennej  konsumenckiej  oraz  fryzury  wieczorowej. 
Nasi fryzjerzy zdobywali wysokie noty. Niewiele brakowało, żebyśmy zdobyli miejsca 
na podium. Wszystko przed nami, bo niedługo kolejny sprawdzian umiejętności. Będą 
to Mistrzostwa Polski, które odbędą się 25 kwietnia w Poznaniu.
                                                                                                    

                                     



SUKCESY NASZYCH „PROFESJONALISTÓW”

    W dniu 25 listopada 2008r. odbył się etap szkolny XIV Ogólnopolskiego Turnieju
na  Najlepszego  Ucznia  w  Zawodzie  Cukiernik  i  Piekarz.  W  turnieju  wzięli
udział uczniowie z klas III ZSZ Nr 2. Każdy z uczniów po godzinnym teście przystąpił 

do  części  praktycznej  turnieju, 
którego  tematem  przewodnim  były 
"Dyscypliny  sportowe".  Cukiernicy 
musieli  wykonać  tort,  figurki 
marcepanowe  i  napis  z  czekolady, 
natomiast  piekarze  –  bułki 
poznańskie, chałki, rogale, plecionki. 
Komisja turnieju wyłoniła laureatów - 
w  turnieju  cukierniczym  I  miejsce 
Rafał Juszczak; w zawodzie piekarz 
I  miejsce  Przemysław  Wiśniewski. 

Organizatorami turnieju byli: Przemysław Kuczora  "Cukiernia-Kuczora" oraz Dorota 
Kaczmarek ZSZ Nr 2.

   12 stycznia 2009 roku odbył się w naszej szkole po raz pierwszy etap wojewódzki 
XIV  Ogólnopolskiego  Turnieju  na  Najlepszego  Ucznia  w  Zawodzie  Piekarz  
i Cukiernik. W turnieju wzięli udział uczniowie z Wielkopolski. Zanim przystąpili do 

części  praktycznej  przeszli  niełatwy, 
miejscami  podchwytliwy  test 
teoretyczny. W ocenie wojewódzkiego 
jury  był  to  pokaz  pod  każdym 
względem godny mistrzów. Wszystkie 
nagrodzone  miejsca  zajęli  nasi 
uczniowie!  W  zawodzie  piekarz 
Damian  Hałas  a  w  zawodzie 
cukiernik  Rafał  Juszczak  i  Dawid 
Przewoźny  zakwalifikowali  się  do 
finału, który odbędzie się 23-25 marca 
2009 roku we Wrocławiu. Uczestnicy 
demonstrowali  swoje  umiejętności  

w zakładzie Przemysława Kuczory (cukiernicy) i piekarni PSS „Społem” (piekarze).

Naszą dumą i chlubą jest 
nasz uczeń - cukiernik

Łukasz Błaszczyk
MISTRZ POLSKI (2006).



POKAŻ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W SZKOLNYCH KONKURSACH!!!

 Turniej  Piekarski  i  Cukierniczy   pozwala  uczestnikom  zaprezentować  wysoki  poziom 
sztuki  piekarskiej  i  cukierniczej.  Najlepsi  uczniowie  reprezentują  szkołę  na  etapie 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 

 Turniej  na  Najlepszego  Ucznia  w  Zawodzie  Kucharz  Małej  Gastronomii   jest 
organizowany każdego roku. Uczniowie rywalizując między sobą na etapie szkolnym, 
mogą wymienić się doświadczeniami zdobytymi podczas praktycznej nauki zawodu. Na 
początku rozwiązują test następnie przechodzą do etapu praktycznego.

 Konkurs  Wiedzy  o  Motoryzacji   cieszy  się  dużym  powodzeniem  wśród  uczniów 
kształcących się w zawodach związanych z motoryzacją. W tym roku odbędzie się już 
VIII edycja konkursu. 

 Konkurs  Recytatorski   jest  organizowany od początku istnienia  szkoły.  Ma on na celu 
rozwijanie talentów literackich i zainteresowań humanistycznych uczniów.

 Konkurs  Ortograficzny   pt.  „Zostań  mistrzem  ortografii”  cieszy  się  ogromną 
popularnością.  Finaliści  dyktand  startują  w  Powiatowym  Konkursie  Ortograficznym  
„O złotą stalówkę” pod patronatem Starosty Powiatu Wrzesińskiego.

 Konkurs Językowy „Pokaż nam język”   jest organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową 
w  Poznaniu.  Zainteresowani  uczniowie  każdego  roku  biorą  udział  
w kolejnych edycjach szkolnego etapu kwalifikacyjnego.

 Konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim „Niemcy bez tajemnic”   realizujemy 
także  cyklicznie  na  terenie  ZSZ Nr  2.  Testy  konkursowe dostarcza  organizator,  czyli 
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Konkurs „Mistrz rachunku”   odbywa się od kilku lat. Zwycięzcą tego konkursu jest uczeń, 
który w czasie 60 minut rozwiąże najwięcej spośród 100 przykładów rachunkowych.

 Konkurs  Czytania  ze  Zrozumieniem  Tekstu  Matematycznego   polega  na  tym,  
że  zadaniem  uczniów  jest  zapoznanie  się  z  tekstem  związanym  z  matematyką  
i podanie odpowiedzi na postawione pytania.

 Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS, Turniej „Wiemy,   
co zdrowe”,  Konkurs  Wiedzy o Nikotynie to  działania  podejmowane każdego roku z 
inicjatywy pedagoga szkolnego. W realizacji tych imprez współpracujemy z Sanepidem, 
Starostwem  Powiatowym,  Młodymi  Liderami  Zdrowia  i  Powiatowym  Rzecznikiem 
Konsumentów.

 Olimpiada  Teologii  Katolickiej  pt.  „Otoczmy troską  życie”   odbyła  się  w styczniu  br. 
Dwóch  laureatów  przeszło  do  etapu  diecezjalnego.  Olimpiada  oprócz  nagród  
i wyróżnień dała uczniom możliwość bliższego poznania aspektów życiowych, takich jak 
miłość, dobroć, życzliwość.                                 



CO JESZCZE FASCYNUJĄCEGO „NA KOSZARACH”?

 W dniach 20-21 września 2008 w ZSZ Nr 2 odbył się VII  Ogólnopolski Zlot Szkół  
i  Drużyn  Harcerskich  im.  Powstańców  Wielkopolskich  pod  patronatem  Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego. Na zakończenie zlotu 
mogliśmy  obejrzeć  fabularyzowany  film  pt.  „Pierwsze  godziny  powstania  we 
Wrześni”, zrealizowany przez naszych nauczycieli! Gratulujemy!

 Akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” została zorganizowana w naszej szkole 
już po raz dwunasty. W tym roku postanowiliśmy sprawić niespodziankę dzieciom  
z  Domu  Dziecka  w  Kórniku-Bninie.  Przy  pomocy  naszych  uczniów  oraz  ich 
pracodawców zebraliśmy słodycze, książki, zabawki, przybory szkolne oraz pieniądze 
– 1660zł.

 Już  od  8  lat  każdej  jesieni  uczniowie  wraz  z  księdzem,  p.  katechetką  oraz 
nauczycielami uczestniczą w  duszpastersko-integracyjnej pielgrzymce rowerowej do 
Sanktuarium  Maryjnego  w  Biechowie.  Po  mszy  świętej  pielgrzymi  w  parku 
przyklasztornym regenerują swoje siły przy kiełbaskach z grilla. 

 Rokrocznie  na  przełomie  maja  i  czerwca  jest  organizowany  przez  Oddział 
Zamiejscowy w Pyzdrach biwak sportowo- rekreacyjny w Szydłówcu.

 Koordynatorem działań Klubu Konesera na terenie szkoły jest  Samorząd Uczniowski 
wraz  z  jego  opiekunem.  Cykliczne  spotkania  w  kinie  „Trójka”  z  ambitnym 
repertuarem filmowym ściągają stałych członków klubu, do którego należą uczniowie 
i nauczyciele.

  Grupa  Młodych Liderów działa na terenie szkoły w ramach Powiatowego Programu 
Wspierania  Edukacji  i  Wyrównywania  Szans  Edukacyjnych  Dzieci  i  Młodzieży. 
Młodzi  Liderzy  zajmują  się  zgłoszonymi  przez  uczniów  problemami,  udzielają 
pomocy w sytuacjach trudnych, przekazując sprawy uczniowskie osobom mogącym 
udzielić fachowej pomocy. Włączają się w życie szkoły, współpracując z Samorządem 
Uczniowskim wspólnie organizują uroczystości  i akcje społeczne (np. pasowanie na 
ucznia,  charytatywna  akcja  „Szlachetna  Paczka”).  Utworzyli  „Kącik  Pomocy 
Koleżeńskiej”, w którym udzielana jest pomoc w nauce języków obcych, matematyki, 
fizyki i chemii. W dniach 4 – 7.12.2008r. czworo Liderów przebywało na szkoleniu w 
Wolfenbüttel. 

 Szkoła  posiada  bogatą  ofertę  sportowych  zajęć  pozalekcyjnych. W  Oddziale 
Zamiejscowym w Pyzdrach proponujemy uczniom piłkę ręczną i halową. We Wrześni 
zapraszamy uczniów na piłkę siatkową i tenis stołowy. Nasi siatkarze od roku 2004 
uczestniczą w rozgrywkach ligi rekreacyjnej. 

 Reprezentacja  uczniów  naszej  szkoły  bierze  udział  w  comiesięcznym  strzelaniu  
w ramach Powiatowej Ligi Strzeleckiej LOK. Drugi sezon funkcjonuje  Szkolna Liga 
Strzelectwa Sportowego.

 Już siódmy rok z rzędu odbywa się „Wielki Zbiór Surowców Wtórnych”. Za pieniądze 
z ich sprzedaży organizowane są wycieczki do górskiego parku narodowego.



ZOSTAŃ DOBRYM FACHOWCEM!!!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
to  dobrze  wszystkim  znana  placówka,  kształcąca  od  ponad  15  lat  świetnych 
fachowców w licznych zawodach. Doskonała kadra nauczycieli przygotowuje uczniów 
do egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. Wyniki egzaminu zawodowego z ostatnich lat są dowodem na 
to,  że  młodzież  jest  dobrze  przygotowana.  Nadrzędnym jednak celem nauczycieli-
wychowawców  jest  kształtowanie,  wychowywanie  młodzieży.  Praca  trudna  
i  niewdzięczna,  ale  dająca  satysfakcję.  Szkoła  może  poszczycić  się  wieloma 
osiągnięciami  na  polu  kształcenia  zawodowego,  gdzie  ogromnym  wsparciem  są 
nauczyciele  zawodu  w  zakładach  pracy.  Cieszą  również  drobne  sukcesy  uczniów, 
zwłaszcza te okupione ciężką pracą i wytrwałością. Szkoła dba również o krzewienie 
pamięci  o  powstaniu  wielkopolskim,  dbając  o  mogiłę  Powstańców  na  cmentarzu 
wrzesińskim.  W  szkole  organizowanych  jest  wiele  zajęć  pozalekcyjnych, 
pozwalających uczniom doskonalić wiedzę i umiejętności oraz przygotowywać się do 
egzaminów.  W Pyzdrach  od kilku lat  działa  Oddział  Zamiejscowy,  aby wszystkim 
ułatwić dostęp do edukacji.  Uczniowie w tej szkole czują się bezpiecznie nie tylko 
dzięki nowoczesnemu monitoringowi, ale również dzięki zasadom, których się tutaj 
konsekwentnie  przestrzega.  Jest  jeszcze tyle  dobrych rzeczy,  które  można by o tej 
szkole powiedzieć, szkole tak potrzebnej, a czasami tak niedocenionej…, że jest klub 
szkolny, radiowęzeł, gazetka „Wieści z Koszar”, strona internetowa, nowe boisko, że 
są organizowane liczne konkursy. Biblioteka szkolna, poza uzupełnianym nowościami 
księgozbiorem  oraz  akcjami  promującymi  czytelnictwo  (np.  „Cała  Polska  czyta 
dzieciom”), przyciąga młodzież pracownią multimedialną. 
    Dla  tegorocznych  absolwentów gimnazjów oraz  dla  osób  dorosłych  chcących 
uzupełnić wykształcenie, przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną:
- TECHNIKUM – ZAWÓD TECHNIK HANDLOWIEC I TECHNIK KELNER 
- UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH 
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RZEMIEŚLNICZA 
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH 
   Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy w Polsce i w Europie, dajemy 
naszym absolwentom doskonałe przygotowanie.  Nauka języków obcych pod kątem 
zawodowym jest również atutem na przyszłość. 

Mamy marzenie…, aby mówiono o nas dobrze…
              

                              



Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

Hufiec Pracy we Wrześni jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych 
OHP.  Organizuje  dla  swoich  podopiecznych  kształcenie  praktyczne  w  formie 
przyuczenia  do  wykonywania  określonej  pracy  i  nauki  zawodu  w  zakładach 
rzemieślniczych  na  terenie  powiatu  wrzesińskiego.  Działa  na  rzecz  młodzieży 
borykającej  się  z  problemami  szkolnymi,  wychowawczymi,  socjalno-bytowymi  
i innymi życiowymi niepowodzeniami. 

Hufiec  organizuje  także  szereg  imprez  kulturalno-oświatowych,  konkursów 
wiedzy  oraz  innych  form  spędzania  czasu  wolnego  zgodnie  
z zainteresowaniami i potrzebami uczestników. W Hufcu działają: Klub Podróżnika, 
Kółko  Plastyczne,  Kółko  Teatralne,  Klub  Aktywnych,  Sekcja  Sportowa,  Świetlica 
Środowiskowa. Każdego roku młodzież uczestniczy m.in. w: pielgrzymce do Lichenia, 
przeglądach  artystycznych  w  Gostyniu  i  Lesznie,  licznych  turniejach  sportowych, 
spływach kajakowych rzeką Wartą i po jeziorze powidzkim. 

Uczestnicy hufca aktywnie angażują się w działalność społeczną (wolontariat), 
np.  opiekę  nad  dziećmi  podczas  półkolonii,  pomoc  starszym ludziom,  współpracę
z Fundacją Centaurus, która zajmuje się końmi. Więcej informacji można uzyskać na 
stronach:  
http://www.ohp.mserwer.pl/
http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl
http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/hufiecglowna.htm

http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/hufiecglowna.htm
http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/
http://www.ohp.mserwer.pl/


ROZRYWKA

Zagadka:

Z podanych ciągów liter utwórz sensowne wyrazy. Następnie z pierwszych liter tych 
wyrazów ułóż wyraz będący rozwiązaniem.
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ROZWIĄZANIE  .......








Humor: 

(1) Przychodzi baba do lekarza i mówi:                            
- Panie doktorze, cierpię na zaniki pamięci
- Od kiedy?
- Co od kiedy?

(2) Tylko Chuck Norris potrafi zgrać cały Internet na dyskietkę.
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