
MOJA PODRÓŻ MARZEŃ – POWIATOWY KONKURS LOGISTYCZNY

   25 maja 2016 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyła się  kolejna edycja 
Powiatowego Konkursu Logistycznego pod hasłem z dziedziny spedycji i transportu: „Moja 
podróż marzeń”.

Młodzież biorąca udział w konkursie miała wiele pomysłów na podróż życia za pomocą 
niekonwencjonalnych środków transportu. Odwiedziliśmy prawie cały świat (począwszy od 
Madagaskaru), płynęliśmy Amazonką w specjalnym statku, zabrano nas również w podróż w 
głąb Ziemi oraz w kosmos.
   Jury miało bardzo trudny wybór, choć po uwzględnieniu kryteriów wynikających z regulaminu,
było jednogłośne w swojej decyzji. 

Każda praca konkursowa była wykonana w sposób przemyślany, niezwykle pomysłowy i 
estetyczny.
   

Pierwsze miejsce zostało przyznane zespołowi z  Gimnazjum nr 2 w Bieruniu w składzie:

Wiktoria Duży, Sandra Abucka oraz Maciej Pomietło (pomocnik z technikum logistycznego). 
Młodzieżą opiekował się Pan Adam Śleziona. 

Młodzież wykazała się największą kreatywnością, twórczym podejściem do tematu, estetyką 
wykonania oraz wykorzystaniem różnorodnych środków transportu. Znalazły się tu m.in. czołg, 
balon, byk, łódź podwodna, rakieta kosmiczna. 

Nagrodą główną były urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon.   

Drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 w Lędzinach pod opieką Pani Katarzyny 
Koclęga, w składzie: Julia Socha, Aneta Kloska a także Oliwia Nowak (z PZS –u w Lędzinach). 

Nagrodą były  głośniki bluetooth.   

Trzecie miejsce w tej edycji zajęło Gimnazjum nr 2 w Lędzinach, którego opiekunem 
była Pani Agnieszka Kupczyk. Zespół w składzie:  Wiktoria Mazurkiewicz, Zuzanna Nowak oraz
Wojciech Kozioł (reprezentant technikum logistycznego Powiatowego Zespołu Szkół w 
Lędzinach) otrzymało w nagrodę powerbanki.

 Czwarte miejsce uzyskało Gimnazjum nr 1 z Bierunia pod opieką Pani Łucji Harmaty w 
składzie: Szymon Kwadrans, Dariusz Szalonek wraz z opiekunką merytoryczną Patrycją 
Matuszyk z klasy logistycznej. 

Konkurs był przeprowadzony dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Bieruniu, które 
było sponsorem nagród. 

   Organizatorzy dziękują  Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – Pani 
Ewie Matusik za nieustanną pomoc, dobre rady, życzliwość i wsparcie w przygotowaniach do 
konkursu.

  Dziękujemy również wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział, ogromną wiedzę,
zaangażowanie i wspaniałe prace i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

 Opracowała Justyna Pilch

                                                                                             




