Poznań, 17 grudnia 2010 roku

Hubert Kowal z Zielonej Góry w finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

53 osoby zakwalifikowały się do finału III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
To właśnie oni, 18 marca 2011 roku spotkają się w siedzibie Wyższej Szkoły
Logistyki, by rywalizować o miano najlepszego. Jako finaliści są już zwolnieni z
części pisemnej egzaminu zawodowego, teraz powalczą o możliwość bezpłatnego
studiowania w WSL. Wśród najlepszych jest również Hubert Kowal z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
Finaliści pokonali ponad 4,5 tysiąca uczniów ze 175 szkół startujących w I etapie
olimpiady. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się już tylko 613 uczestników ze 100
szkół. To oni 10 grudnia 2010 roku w 12 miastach Polski zmagali się z takimi pytaniami
jak między innymi: Co to jest zlecenie spedycyjne, ERP, czy Serial Shipping Container
Code? Od czego zależne jest zapotrzebowanie oraz jakie czynności występują w procesie
transportu? Maksymalnie uczniowie mogli zdobyć 40 punktów, ale aby przejść do III
etapu potrzebowali ich 24. Udało się to 53 osobom. Najlepsza okazała się Weronika
Zniszczoł z Technikum nr 2 z Żor, która uzyskała w teście 32 punkty.
W finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Zespół Szkół Ekonomicznych w
Zielonej Górze będzie reprezentować Hubert Kowal. Uzyskując wymagane 24 punkty
okazał się być najlepszym spośród 6 osób, które reprezentowały zielonogórską
placówkę w II etapie olimpiady. Jest to tym samym szansa na powtórzenie sukcesu
Mirelli Gierwatowskiej, która w ostatniej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
zajęła 15 miejsce.
Najwięcej finalistów pochodzi z województwa łódzkiego (10 osób) i wielkopolskiego (10
osób). Pod względem liczby osób zakwalifikowanych do III etapu (3 osoby) najlepsze
okazały się następujące szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych z Leszna, Zespół Szkół nr 1
z Wielunia oraz Zespół Szkół nr 2 z Chełmna. Ta ostatnio, okazała się dodatkowo
najlepsza pod względem liczby punktów zdobytych przez uczniów zakwalifikowanych
do finału (78). Która z tych placówek otrzyma tytuł „Najlepszej Szkoły” przekonamy się
15 kwietnia 2011 roku podczas gali ogłoszenia wyników III Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej. Przed finalistami jednak jeszcze ostateczny etap zmagań zaplanowany na
marzec przyszłego roku.

Na laureatów olimpiady czekają nie tylko wartościowe nagrody rzeczowe, ale także
zwolnienie z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach:
technik logistyk i technik spedytor oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki.
Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Patronat Honorowy
nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.
Partnerami merytorycznymi olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz
Polskie Towarzystwo Logistyczne. Sponsorem Strategicznym została firma CHEP.
Przedsięwzięcie wspierają również firmy: Agrobex, DPD, Emapa, Panopa, Dachser, VW
Poznań, Omega-Pilzno (sponsoring złoty) oraz Still, TSLogistic, Epicor, Kuehne+Nagel,
Raben, L-Systems, DHL Express, Kontenerowy.pl, (sponsoring srebrny).

Patronat medialny: Czasopismo „Logistyka”, dziennik "Polska Głos Wielkopolski",
"EuroLogistics", "TSL Biznes", „TopLogistyk”, „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny
Magazyn”, „Transport i Spedycja”, Radio Planeta.fm, Perspektywy.pl, Logistyka.net.pl,
Spedycje.pl, dlaStudenta.pl, Studentnews.pl, Forumtransportu.pl, Etransport.pl.
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