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SZANOWNI RODZICE! Miło nam opowiedzieć Państwu, jak wiele wydarzyło się w ciągu minionych tygodni w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie. Mamy za sobą wiele pracowitych dni, które zaowocowały wspaniałymi
efektami. Uczniowie zdobywają wiedzę, kształcą swe umiejętności, biorą udział w konkursach i projektach artystycznych.
Angażują się w życie szkoły i akcje charytatywne. Stają się świadomymi członkami lokalnej społeczności.

Z ŻYCIA SZKOŁY!

Otrzęsiny klas pierwszych
23 września w Ekonomie było gwarno i muzycznie. A wszystko za sprawą tradycyjnej imprezy, jaką są otrzęsiny klas pierwszych.
Co roku najmłodszych rocznik musi przejść próbę, dzięki której poczuje się pełnoprawnym członkiem szkolnej społeczności.
Samorząd Uczniowski do wspólnej zabawy zaprasza wszystkich uczniów. Motywem przewodnim w tym roku była muzyka, która
łączy pokolenia. Klasy pierwsze losowały zespół, w którego członków należało się wcielić. Wyzwaniem było także przygotowanie i
wykonanie jednego z przebojów wylosowanego zespołu. I tak na szkolnej scenie pojawiły się zespoły: The Beatles, Ich Troje,
Akcent i Dżem. Pierwszaki wzięły udział także w pokazie mody, próbie sprawnościowej, wykonały instrumenty z produktów
recyklingowych oraz wykazały się wiedzą w quizie o swych zespołach. We wspaniałej zabawie aktywny udział brali także
wychowawcy i nowi nauczyciele, a całość zmagań oceniało jury. Jak co roku także dyrekcja szkoły oraz nauczyciele pojawili się w
strojach tematycznych. I tak na szkolnych korytarzach dostrzec można było Korę, Michała Szpaka, Michaela Jacksona, Conchitę
Wurst, Britney Spears, Axela Rose’a i wiele innych gwiazd światowej sceny muzycznej. Kolejne konkurencje dowiodły, że
pierwszoklasiści już czują się uczniami naszej szkoły, są zgranymi teamami i mogą zostać przyjęci do szkolnej społeczności.

Logistycy w firmie spedycyjnej Transmeble
27 września przyszli logistycy z klasy 1 LH wybrali się do firmy Transmeble w Śremie. Firma powstała w 1979 r. zajmując się
głównie obsługą transportową przemysłu meblarskiego. Obecnie firma nie zajmuje się przewozem mebli. Aktualną specjalnością
firmy jest obsługa spedycyjna klientów z branży budowlanej. Przedsiębiorstwo

Klasa zapoznała się z funkcjonowaniem

poszczególnych działów firmy w Śremie począwszy od działu technicznego, który zajmuje się monitorowaniem kierowców, dział
transportu, który zajmuje się m.in. załadunkiem danego kierowcy, dział operacyjny, który jest głównym działem operacyjnym
całej firmy wykonującym m.in. pracę fakturowania, dział weryfikacji dokumentów i archiwizacji wspomagający oddział
operacyjny, a zakończywszy na dziale spedycyjnym zajmującym się organizowaniem procesu transportowego, w tym dbaniem,
aby nie było tzw. „pustych przebiegów”.

Logistycy w Poczcie Polskiej w Komornikach
13 października klasa II LB (przyszli logistycy) odwiedzili Pocztę Polską w Komornikach, a mianowicie Terminal Sortowniczy
Poczty Polskiej. Uczniowie zostali oprowadzeni po całym Terminalu, zostali również zapoznani z funkcjonowaniem firmy, przede
wszystkim z procesami logistycznymi. Przewodnik zapoznał młodzież z zasadami działania firmy. Zostały również przedstawione
maszyny do sortowania listów i paczek, które mają na celu szybsze i sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Włącznie z
opiekunami młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadając pytania naszemu przewodnikowi. Firma zrobiła na uczniach
ogromne wrażenie, zwłaszcza maszyny do sortowania listów.
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w przedsiębiorstwie Bać-Pol z siedzibą w Zbrudzewie. Bać-Pol to firma, która istnieje od 1990 roku. Zalicza się do grona
największych firm handlowych w Polsce. W ponad 25-letniej działalności osiągnęli wysoką pozycję na rynku dzięki partnerskiej
współpracy z Producentami i Klientami. Profil działalności to dystrybucja artykułów spożywczych. W roku 2009 firma nabyła
udziały firmy Sezam-Śrem Sp. z siedzibą w Zbrudzewie. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. W czasie kiedy grupa
pierwsza spotkała się z dyrektorem Grzegorzem Linkowskim, druga grupa została oprowadzona po magazynie przez kierownika
logistyki Filipa Krzewinę. Spotkanie w sali z dyrektorem firmy dotyczyło zapoznania się z historią i profilem firmy. Część
praktyczna, jaką było oprowadzenie uczniów po magazynie, okazała się być bardzo przydatna. Młodzież mogła zobaczyć w
praktyce to, o czym uczy się w teorii.

Logistycy w firmie TOTEM
8 listopada grupa logistyków z klasy czwartej odwiedziła firmę TOTEM w Śremie. Klasa została przywitana przez właściciela pana
Artura Strzelca, który oprowadził klasę. Pokazał jak funkcjonuje jego firma. Uczniowie mieli okazję zobaczyć pracę wielu ludzi, od
mechaników w warsztacie do pracowników biurowych. Firma wbrew pozorom ma ogromny zasięg działania. Posiada własną
stacje paliw, stację diagnostyczną, warsztaty i lakiernie. W swojej ofercie posiadają również możliwość wynajmu autobusów czy
przeprowadzenie kursu na prawo jazdy wielu kategorii. Przeprowadzają również testy psychologiczne dla kierowców. Uczniowie
widzieli jak przygotowywane są autobusy zakupione przez firmę. Ile działań trzeba wykonać przed zobaczeniem kolejnego
nowego żółtego autobusu na naszych drogach. Praca całej firmy opiera się na logistyce. Wszystko musi ze sobą współgrać żeby
firma mogła funkcjonować i przynosić zyski. Klasa z dużym zainteresowaniem wysłuchała pracowników, którzy opowiedzieli o
pracy kierowców autobusów wycieczkowych oraz komunikacji miejskiej.

Informatycy w Telewizji Polskiej
22 września informatycy klasy III i wybrali się na wycieczkę do Telewizji Polskiej w Poznaniu. Uczniów oprowadzono po całym
budynku TVP3 oraz pokrótce opowiedziano o urządzeniach oraz pracy każdego pracownika tego oddziału. Młodzież zobaczyła
m.in. studio, w którym prowadzone są takie programy jak: Teleskop, Kurier czy Sportowe Kariery. Poznań posiada jedno z
większych studiów wśród 16-stu oddziałów w Polsce, zaraz po Krakowie. Uczniowie zwiedzili również archiwum TVP Poznań.
Znajdują się tam archiwa zgrywane na najstarszych nośnikach typu taśmy magnetyczne, do tych nowszych w formie taśm
cyfrowych. Są tam przechowywane nie tylko archiwa TVP Poznań, ale i całego miasta.

Teatromaniacy w Ekonomie
W Ekonomie nigdy nie brakowało miłośników sztuki w najróżniejszym wydaniu. Są wśród nich także sympatycy teatru. Grupa
Teatromaniaków rozpoczęła sezon teatralny. 28 października uczniowie Ekonomika mieli okazję gościć w Teatrze Polskim w
Poznaniu na sztuce „Piszczyk”. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie kilku wyjazdów teatralnych w ciągu roku szkolnego.
Miłośnicy teatru mają okazję zasiąść na widowni wielkopolskich teatrów, by smakować sztukę w najlepszym wydaniu. Tym
razem grupa teatralnych zapaleńców wybrała sztukę w reżyserii Piotra Ratajczaka, która nawiązuje do filmu „Obywatel
Piszczyk”. Przed nami kolejne wyjazdy i wspaniałe teatralne doświadczenia. Najbliższe wyjazdy już 25 listopada do Teatru
Miejskiego w Lesznie i 29 listopada do Teatru Nowego w Poznaniu.

Szkoła naszym drugim domem
13 października Ekonomik świętował Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją naszej szkoły obchodom przyświecało hasło:
Szkoła naszym drugim domem. Dlatego nie odbyła się akademia ku czci nauczycieli, lecz cała szkolna społeczność bawiła się w
ramach Dnia Bambosza. Tego dnia przychodzimy do szkoły w domowych, niezobowiązujących strojach. Bawimy się przy dobrej
muzyce, bierzemy udział w konkursach np. czy znasz swoich nauczycieli. Dyrektor szkoły częstuje młodzież cukierkami. Taka
impreza sprawia, że atmosfera w Ekonomiku zawsze jest domowa.

Obchody 11 listopada – w szkole
10 listopada uczniowie Ekonomika mieli okazję uczestniczyć w montażu słowno – muzycznym „Kto Ty jesteś? Polak mały” z
okazji Święta Niepodległości. Uczniowie pod opieką pan Anity Błąkały oraz Katarzyny Grzegorczyk przygotowali wzruszający
program, w którym pojawiły się teksty poetyckie, utwory muzyczne oraz refleksje na temat współczesnego pojmowania pojęcia
patriotyzm. Prowadzący wspomnieli nie tylko w wydarzeniach związanych z rozbiorami Polski, wydarzeniami z roku 1918, ale
także o tragicznych doświadczeniach II wojny światowej i czasach komunizmu. Taka artystyczna lekcja patriotyzmu na pewno na
długo pozostanie w pamięci młodych ludzi. W programie wystąpili: Zuzanna Nowodczyńska, Jan Gabryel, Błażej Wawrzyniak,
Aleksandra Kicińska, Zuzanna Słomczyńska, Weronika Zegar, Maria Klinowska, Joanna Gościniak, Monika Steinitz, Damian
Konieczny.

Współpraca z 6 batalionem chemicznym Sił Powietrznych w Śremie

Goście w mundurach w Ekonomie
28 września klasa logistyczna 1L w ramach zajęć logistyki wojskowości miała możliwość spotkania się z przedstawicielem 6
batalionu chemicznego Sił Powietrznych st. chor. szt. Sławomirem Sienko. Tematyką był zawód żołnierza, czyli jak można nim
zostać. Uczniowie dowiedzieli się, że to, czy będą mogli zostać żołnierzami, zależy od wielu czynników np. znajomość języka
obcego, wyniki na świadectwie maturalnym, sprawność fizyczna, a przede wszystkim nastawienie psychiczne.

3 października 2016 przyszli Logistycy z klasy 1 LH spotkali się z przedstawicielami 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych st. chor. szt. Sienko i st. chor. Wasilewskim. Panowie przedstawili na czym polega praca w wojsku i czym zajmuje się logistyk
wojskowości. Do niego należy ważne zadanie takiego zorganizowaniu wielu aspektów życia, by wojsko mogło sprawnie
funkcjonować. Logistyk woskowości zajmuje się m.in. dostarczeniem broni, ładunków, części do naprawy transportu, paliwa, a
nawet takie codzienne rzeczy, jak umundurowanie czy pożywienie.

Przyszli Logistycy na poligonie wojskowym
12 października 2016 r. pomimo zimnej i deszczowej pogody przyszli Logistycy klas pierwszych wybrali się, w ramach logistyki
wojskowości, na śremski poligon. Przy wejściu na poligon przywitał uczniów st. chor. szt. Sławomir Sienko z 6 batalionu
chemicznego Sił Powietrznych i przedstawił zasady bezpieczeństwa. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie
stanowiska dowodzenia Sił Powietrznych i wiodących jednostek Sił Powietrznych, w tym baz lotniczych, dywizjonów
rakietowych, jednostek radiotechnicznych pod względem obrony przed bronią masowego rażenia. Uczniowie mogli obserwować,
jak likwiduje się skażenie po użyciu broni masowego rażenia, czy cystern z toksycznymi środkami przemysłowymi. Mieli również
możliwość wejścia do pojazdów wojskowych.

KONKURSY

Konkurs recytatorski
Siedmioro uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie uczestniczyło we wtorek 18 października w
rejonowych zmaganiach w ramach Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej organizowanego przez LOK Śrem – Środa.
Przedstawiciele Ekonomika próbowali swych sił zarówno w kategorii recytacja, jak i poezja śpiewana. Zaprezentowali swe
niezwykłe talenty, wybierając utwory, w których artyści w piękny sposób mówili o trudnym pojęciu patriotyzm. W szranki z
uczniami pozostałych śremskich szkół ponadgimnazjalnych stanęli: Zuzanna Nowodczyńska, Zuzanna Słomczyńska, Aleksandra
Kicińska, Weronika Zegar, Joanna Gościniak, Maria Klinowska oraz Błażej Wawrzyniak. Występ okazał się szczęśliwy dla Joasi i
Błażeja, którzy już w piątek 21 października wzięli udział w finale wojewódzkim tego konkursu. Finał odbył się w tym roku w
Słupcy. Błażej Wawrzyniak wywalczył na arenie wojewódzkiej wyróżnienie.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
53 uczniów Ekonoma zdecydowało się na udział w 15 edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG). Projekt adresowany jest
do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy w zespołach 2-4 osobowych pod opieką nauczyciela inwestują wirtualne 20 000
zł (w okresie od października 2016 do stycznia 2017). Zwycięzcy, czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich
wirtualnych inwestycji zdobywają cenne nagrody rzeczowe. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Giełdą Papierów
Wartościowych w Warszawie. Na stronie https://www.sigg.org.pl/ranks można sprawdzać aktualne pozycje naszych drużyn w
rankingu ogólnopolskim oraz wśród zespołów w Wielkopolsce.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Dnia 9 listopada br. Klaudia ( 3ea) i Szymon (3eb) wzięli udział w I etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uczniowie mieli do
rozwiązania test, zadanie oraz musieli napisać pracę na jeden z dwóch podanych tematów . Trzymamy kciuki za wyniki !

ZAWODY SPORTOWE

1. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce: na stadionie Parku miejskiego w Śremie, w środę 21.09.2016r. Do rywalizacji
przystąpili reprezentanci wszystkich szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu. Zawody były bardzo udane dla
naszej ekipy, zawodnicy i zawodniczki z Ekonoma zajęli wiele medalowych pozycji. Jednak najważniejszy był sam start i
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Mistrzami powiatu zostali: Nowak Adrian - 100m, Fiebich Jacek - 200m, Jagsch Natalia - 200m, Nowak Hubert - 1500m,
Stachowiak Mateusz, Drozd Adrian, Fiebich Jacek, Tomczak Adrian - sztafeta szwedzka, Tyrakowski Oskar - pchnięcie
kulą
Nasi wicemistrzowie to: Berger Mikołaj - 100m, Tomczak Adrian - 200m, Berger Mikołaj, Nowak Adrian, Sławek Marcin,
Urbański Jakub - 4x100m
Brąz zdobyli: Drozd Adrian - 200m, Czapracka Alicja - 400m, Haremza Julia - 800m, Nowak Maria -1500m, Mencel Rafał
- 3000m, Napieralska Dominika -skok w dal
2. Bieg na orientację: 22.09.2016r. odbyła się XI edycja biegów na orientację w Łęknie. Naszą szkołę reprezentowało 5
dwuosobowych ekip. Zawody okazały się szczęśliwe dla naszej pary - Kozłowski Krzysztof i Nowak Dawid, która zdobyła
3 miejsce. Jest to pierwsze podium dla ZSE w 4-letniej historii naszych występów w tej imprezie - gratulujemy!
3. Memoriał XX października: Bieganie przełajowe królowało w czwartek (20.10.2016r.) w Parku Miejskim w Śremie.
Naszą szkołę reprezentowało 45 uczniów, którzy wykazali się dużą walecznością i sportową postawą. Miejsce na

podium zapewnili sobie: Jakub Strzelec I miejsce , Alicja Czapracka III miejsce, Adrian Drozd III miejsce. Natomiast w
klasyfikacji drużynowej chłopców, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych otrzymali puchar oraz dyplom za zajęcie I
miejsca.
4.

Sztafeta 20 Października: Park Miejski w Śremie, 23.10.2016r. Ekonom był reprezentowany przez 3 drużyny. W
kategorii drużyn mieszanych zdobyliśmy III miejsce dzięki ekipie Ekonom Team 3: Adrian Tomczak, Jolanta Lester,
Mateusz Kaczmarek, Monika Konieczyńska (III miejsce - kategoria drużyn mieszanych)

5. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym: zawody odbyły się w Zespole Szkół Politechnicznych,

26.10.2016r.

Dziewczyny z Ekonomika zajęły 2 miejsce, a ich koledzy znaleźli się tuż za podium. Składy drużyn: Napieralska
Dominika, Ratajczak Olga , Szymczak Martyna, Stachowiak Mateusz, Świadek Dariusz, Urbański Jakub
6. Powiatowe rozgrywki w halowej piłce nożnej:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, 08.11.2016r.

Drużyna z EKONOMA wygrała rozgrywki powiatowe w halowej piłce nożnej i będzie reprezentować nasz powiat na
etapie rejonowym

EKONOM W ŚRDOWISKU LOKALNYM

Ekonom Partnerem 4 sztafety 20 Października
W niedzielę 23 października 2016 r. w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich odbyła się sztafeta upamiętniająca 77.
rocznicę rozstrzelania na rynku 19 śremian. W tegorocznej sztafecie wzięło udział 101 zespołów w tym 3 zespoły z Ekonoma.
Tego dnia były zbierane pieniądze, które zostały przeznaczone na leczenie Kubusia Frąckowiaka- chłopca chorującego na
wodogłowie (jeden z głównych celów imprezy).
Celem sztafety było również zaangażowanie uczniów Ekonoma w przeprowadzenie imprezy sportowej (realizacja specjalności w
ramach poszczególnych zawodów, w tym

w obszarze zawodu Technik Logistyk – logistyka w sporcie). Blisko 80 przyszłych

logistyków, spedytorów, handlowców, ekonomistów i informatyków zaangażowało się w organizację imprezy sportowej.

POCZET SZTANDAROWY

Rocznica tragicznych wydarzeń na śremskim rynku
W dniu 20 Października br. Poczet Sztandarowy z Ekonoma uczestniczył w Obchodach 77 rocznicy rozstrzelania przez
hitlerowców śremian. W Śremie publiczna egzekucja odbyła się 20 października 1939 r. na rynku. Obchody rozpoczęły się o 18.30
mszą w kościele farnym. Godzinę później odbyła się modlitwa przy mogile na przykościelnym cmentarzu. O 20.00 na rynku miał
miejsce spektakl oraz wygłoszony został apel poległych.

Obchody 11 listopada – w Śremie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie podczas oficjalnych powiatowych obchodów Święta Niepodległości reprezentował Poczet
Sztandarowy. Równolegle grupa nauczycieli i uczniów z Ekonomika czynnie wsparła organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy i Starostwo Powiatowe w Śremie II Powiatowy Bieg Niepodległości pomagając w przeprowadzeniu imprezy oraz
uczestnicząc w Biegu".

Krwiodawcy w Ekonomie
Od kilku lat rośnie w Ekonomiku grupa honorowych dawców krwi. Regularnie oddają krew podczas akcji organizowanych m.in.
przez Komendę Powiatową Policji w Śremie. W tym roku szkolnym już dwukrotnie uczniowie naszej szkoły odwiedzili krwiobus.
We wrześniu i październiku ponad 30 osób podzieliło się najcenniejszym darem, jakim jest krew.

CO PRZED NAMI?

Wymiana polsko – niemiecka
Trwają przygotowania do kolejnej wymiany polsko – niemieckiej. Po ubiegłorocznym sukcesie, wspaniałych doświadczeniach i
niesamowitych wspomnieniach młodzież bardzo chętnie rozpoczęła przygotowania do kolejnego spotkania z niemieckimi
uczniami i ich opiekunami. 27 lutego Niemcy zawitają w Polsce. Najpierw wizyta w Śremie, a potem Poznań i Kraków. Uczniowie
naszej szkoły z rewizytą w tym roku polecą samolotem. Bilety już zarezerwowane, a uczestnicy wymiany czekają niecierpliwie.

Zaproszenie na koncert
Zespół Szkół Ekonomicznych po raz kolejny zaprasza na wyjątkowe wydarzenie kulturalne, a zarazem charytatywne. 10 grudnia
w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych zagra zespół Czerwony Tulipan, a to oznacza wspaniałe przeżycia muzyczne,
niezwykły klimat i niezapomniane emocje. Oprócz koncertu coś miłego także dla miłośników sztuk plastycznych – wernisaż prac
Marii Łuszczewskiej. Ale to nie wszystko, bowiem będzie to kolejny koncert charytatywny pod hasłem „Ekonomik gra dla
Szymona”. Koncertowi towarzyszyć będzie zbiórka i kiermasz świąteczny, a cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc w
leczeniu i rehabilitacji śremianina - Szymona Majewskiego, utalentowanego fotografika, artystę, ojca i przyjaciela. Serdecznie
zapraszamy miłośników dobrej muzyki, ludzi wielkiego serca, przyjaciół Szymona i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Z wielką
radością gościć będziemy śremskich absolwentów klas ekonomicznych, może będzie to okazja, by spotkaniem w miłym gronie
uczcić 55 lecie powstania kierunków ekonomicznych w Śremie. Ekonomik zaprasza 10 grudnia o godzinie 17.00 wstęp wolny.

