I Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w naszej szkole
W czwartek 27 listopada 2008 odbyły się zawody pierwszego stopnia I Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 2200 uczniów z całej Polski.
W naszej szkole udział wzięło 14 uczniów trzeciej klasy technikum logistycznego.
Uczniowie przez sześćdziesiąt minut odpowiadali na czterdzieści pytań, opracowanych przez
Komitet Naukowy, złoŜony z wykładowców akademickich. Rozwiązując test jednokrotnego
wyboru sprawdzali swoją wiedzę z zakresu terminologii logistycznej, umiejętności
zarządzania zamówieniami, zakupami, dostawami oraz magazynami, a takŜe z technik
i technologii w procesach logistycznych.
Do zawodów drugiego stopnia (etap okręgowy) zakwalifikowali się;
Damian Bojarski, Natalia Urbaniak, Andrzej Kiełbasa, Krystian Duch, Sylwia Golębiewska,
Mateusz Dąbrowski.
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Półfinał I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
W poniedziałek 5 stycznia 2009 w ośmiu miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi,
Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gliwicach i Szczecinie odbył się półfinał I Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej.
Około pięciuset uczniów z całej Polski walczyło o miano
najlepszego wśród młodych logistyków. Sześciu zakwalifikowanych do półfinału uczniów
naszej szkoły przystąpiło do etapu okręgowego w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku.
Tym razem rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z dwudziestu pytań,
opracowany przez Komitet Naukowy OOL. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu
terminologii logistycznej, umiejętności zarządzania zamówieniami oraz działalnością
transportową, a takŜe z logistyki utylizacji oraz logistyki miejskiej.
Po zebraniu kart odpowiedzi, na olimpijczyków czekała mała niespodzianka. Dziesięć osób,
które zdobyły najlepsze wyniki w Polsce w zawodach pierwszego stopnia, otrzymały od
organizatora Olimpiady WyŜszej Szkoły Logistyki pamiątkowy dyplom oraz ksiąŜkę
„Zarządzanie Logistyczne” Johna J. Coye’a, Edwarda J. Bardi’ego, C. Johna Langley’a Jr.
Wśród dziesiątki najlepszych znalazł się uczeń naszej szkoły Damian Bojarski.
Gratulujemy!
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Damian Bojarski w dziesiątce najlepszych

Etap okręgowy w Gdańsku

Natalia Urbaniak w finale I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
Uczennica trzeciej klasy technikum logistycznego Natalia Urbaniak zakwalifikowała się do
finału I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W ostatecznej rozgrywce o zwycięski laur
zawalczy 43 uczniów wyłonionych z blisko 2000 osób w dwóch pierwszych etapach
(szkolnym i okręgowym). Finał odbędzie się 20 marca w auli WyŜszej Szkoły Logistyki
w Poznaniu, która jest organizatorem Olimpiady. Partnerami merytorycznymi Olimpiady są:
Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
Sponsorami są firmy Epicor i L-Systems.
Zarówno laureaci, jak i finaliści zostają zwolnieni z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Najlepsi mają zapewnione
bezpłatne studia w WyŜszej Szkole Logistyki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zawalczyć jest zatem warto. Trzymamy kciuki, Natalio
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W środku Natalia Urbaniak

