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Tak się bawi SPEDYTOR

Z okazji przypadającego na dzień 23 maja DNIA SPEDYTORA uczniowie tego kierunku spędzili ten dzień
wyjątkowo aktywnie i przebojowo.
Rozpoczęliśmy turniejem spedycyjnym Kocham Cie Spedycjo:) Spedytorzy rywalizowali w konkurencjach
rodem z telewizyjnego show. Obejrzeliśmy skecz szkolnego kabaretu. Były odwiedziny gości z firmy
Polskie Piekarnie, którzy opowiedzieli o pracy dostawcy, kierowcy i organizatora przewozów.
Zakończyliśmy międzyklasowym turniejem siatkarskim.

W turnieju Kocham Cię Spedycjo wzięły udział drużyny w składzie:

-

Sylwia Siuta (III TS), Szymon Tokarski, Mateusz Lewiński (II TS), Kamil Podwika, Kacper Skrypak (I
TS)
- Jarek Deć (III TS), Magda Liana, Szymon Szary (II TS), Tomek Karp, Bartek Rafa (I TS)

Po emocjonujących konkurencjach minimalną różnicą punktów zwyciężyła drużyna Sylwii. Oczywiście
wszystkie pytania w quizie były "zawodowe" i dotyczyły branży TLS. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę
powerbanki i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy słodkie upominki.

Na dyplomy i słodkości zasłużyli również członkowie szkolnego kabaretu (Ewa Durlak, Arek Augustyn,
Kewin Stec, Michał Kmak), którzy zaprezentowali popularny skecz kabaretu SMILE "mobilki, mobilki".
Po części rozrywkowej przyszedł czas na trochę edukacji i spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie
Piekarnie, którzy zaprezentowali swój samochód dostawczy i opowiedzieli przyszłym spedytorom o pracy
dostawcy i organizatora przewozów. Nie zabrakło również małego poczęstunku, za który dziękujemy
szefowi firmy Panu Mariuszowi Rudek.
Całą imprezę zakończył międzyklasowy turniej siatkarski drużyn mieszanych, w którym wystartowały
cztery drużyny. Po zaciętych meczach zwycięstwo wywalczyła reprezentacja klasy III TS, miejsce drugie drużyna A klasy I TS, miejsce trzecie - drużyna B klasy I TS, miejsce czwarte - reprezentanci klasy II TS.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy dodatkowo pizzę.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom i dziękujemy ekipie organizacyjnej Dnia Spedytora z klasy I TS oraz
nauczycielom, którzy włączyli się w pomoc w tym przedsięwzięciu.
Zapraszamy do lajkowania zdjęć na naszym profilu, gdzie przy okazji można już dziś obejrzeć występ
kabaretu. Relacja wideo z Dnia Spedytora już wkrótce.
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