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Biuletyn szkolny ZSZ Nr 2  

im. Powstańców Wielkopolskich  

we Wrześni 
 

 

Redakcja „Wieści z Koszar” wita wszystkich (szczególnie „pierwszaków” )  

w nowym roku szkolnym 2013/2014.  

Redakcja zachęca wszystkie osoby chętne do współtworzenia Naszego 

biuletynu. Być może w gronie szacownych „pierwszaków” znajdują się osoby 

ze „smykałką dziennikarską”. Wstęp do grona redakcji WOLNY!!! 
 

W 17 numerze „Wieści z Koszar” znajdziecie: 

  aktualny spis wszystkich nauczycieli, 

  wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników szkoły, 

  zagadkę: poznaj naszych nowych katechetów. 

 

Na zakończenie wstępu nie mogło zabraknąć „złotej myśli”. Jej autorem jest 

„pewna osoba”, która nie udzieliła zgody na publikację jej danych osobowych, 

więc bez nazwisk będzie... Niech ta „złota myśl”, zrodzona za „grubymi 

murami”, będzie przestrogą dla osób balansujących na krawędzi prawa. 

 

„Cenne jest życie, gdy cenić je umiesz, 

Jak cenna jest wolność w więzieniu zrozumiesz”. 
 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl 

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


 



 
 

Nasi pracownicy potrafią także samodzielnie przyrządzać dania z kuchni 

wielkopolskiej. Najlepiej im wychodzą: pyry z gzikiem, szare kluski, pyzy i placki 

ziemniaczane. A na drugie śniadanie spożywają: kanapkę, jogurt lub drożdżówkę.  
 

SMACZNEGO!!! 

 



ZAGADKA!!! 
Poznaj naszych nowych katechetów po „danych liczbowych”. 

Rozwiązania przynieś do p. Edyty Raczak do 25 października.  

Upominki gwarantowane!!!  

KSIĄDZ NUMER 1 
Suma cyfr z daty urodzenia – 30 

Numer domu i mieszkania – 26/1 

Telefoniczny numer kierunkowy – 61  

Długość stopy – 30 cm 

Obwód klatki piersiowej – 110 cm                             

Wysokość – 190 cm 

Numer sali lekcyjnej w ZSZ Nr 2  – 110                                   

Cyfry z tablicy rejestracyjnej auta – 0 3                          

Ilość włosów na głowie – 2 miliony 

Liczba piegów na nosie – 50 sztuk 

Liczba stałych zębów – 12 sztuk 

Ilość guzików na sutannie – 35 sztuk 

Ilość swoich uczniów – 80 

Ciężar ciała – 95 kg 

Długość kończyn górnych – 190 cm 

Staż pracy nauczycielskiej – 2 lata 

Liczba rodzeństwa – 6 

Szczęśliwe liczby w LOTTO – 23, 11, 15, 30, 7, 9 (nie kopiować!) 

 
KSIĄDZ NUMER 2 

Suma cyfr z daty urodzenia – 33 

Numer domu i mieszkania – 26/2 

Telefoniczny numer kierunkowy – 61 

Długość stopy – numer mniejszy od kajaka 

Obwód klatki piersiowej – nie do ogarnięcia 

Wysokość – niższy od wieżowca 

Numer sali lekcyjnej w ZSZ NR 2 – 7 

Cyfry z tablicy rejestracyjnej auta – 6597                                   

Ilość włosów na głowie – nie wiem, bo łysieję 

Liczba piegów na nosie –  

Liczba stałych zębów –11 sztuk 

Ilość guzików na sutannie – sporo 

Ilość swoich uczniów – mam ich tysiące 

Ciężar ciała – wstydzę się powiedzieć 

Długość kończyn górnych – długie 

Staż pracy nauczycielskiej – 13 lat 

Liczba rodzeństwa – 1 

Szczęśliwe liczby w LOTTO – nie wiem, bo nie gram 
 

                                                            Redakcja „ Wieści z Koszar”:                                                  

Edyta Raczak oraz Łukasz Tokarski. 

Dziękujemy za współpracę: p. M. Nowak, A. Stanisławczyk, p. P. Moch, ks. B. Czulińskiemu, 

ks. K. Wysockiemu. Rysunki wykonał Mikołaj Sołtysiak z kl.Iawz. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! 


