
Ekologiczne działania ZSO w Mogielnicy! 

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  

w Mogielnicy konsekwentnie kontynuuje swoje ekologiczne przedsięwzięcia  

w ramach  projektu „Młodzi w działaniu – SC Johnson z myślą o innych” 

prowadzonego przez Fundację Polki Mogą Wszystko oraz firmę SC Johnson.  

Ku ogólnemu zadowoleniu na terenie szkoły w kilku miejscach stanęły już pojemniki 

do segregacji odpadów. Wszyscy chętnie z nich korzystają! Niedawno odbył się 

także dwudniowy Piknik Ekologiczny, który przyciągnął całą rzeszę 

zainteresowanych. Dzięki nieocenionej pomocy uczniów (począwszy  

od przedszkolaków, a na maturzystach skończywszy), rodziców i nauczycieli półki  



na naszym stoisku aż uginały się od zdrowej żywności. To wspaniale, że wszystkie 

smakołyki przypadły do gustu dziewczętom i chłopcom.  

Wykonane własnoręcznie przekąski cieszyły się dużą  

popularnością. Znalazły się wśród nich:  pełne owoców szaszłyki, jabłkowe, 

gruszkowe, śliwkowe chipsy, dyniowe oraz marchewkowe ciasta,  

ciasteczka z kokosem, owsem, sezamem, żurawiną, pestkami dyni  

i słonecznika, pożywne batoniki, pełnoziarnisty chleb i shake na bazie  

pysznej maślanki.  Uczestnicy przedsięwzięcia chętnie częstowali się także świeżymi 

warzywami z jogurtowym dipem. Rozmiar szkolnego EKOPIKNIKU przerósł 

oczekiwania organizatorów!!! Przedstawicielki SU: Zofia Kosatka, Olimpia Omen 

wraz z paniami: Karoliną Lewandowską-Górecką, Edytą Mydłowską, Iwoną 

Pajewską, Dagmarą Janicką oraz wolontariuszki: Martyna Krawczyk, Roksana 

Żytkiewicz, Luiza Smolaga, Magdalena Cypryjak  nie miały chwili wytchnienia.  

W drugim dniu imprezy królowały dietetyczne tosty i mleczne napoje. 

Dziękujemy bardzo p. Annie Lipiec i p. Romanie Lipiec. 

Dziękujemy Dyrekcji ZSO za wsparcie. 

 

PIERWSZE ZAŁOŻENIE PROJEKTU EKOLOGICZNEGO ZOSTAŁO 

ZREALIZOWANE W 100% 

 

         Entuzjazm Samorządu Uczniowskiego motywuje uczniów ZSO do kolejnych 

działań proekologicznych. Uczennice klasy IIC LO: Marta Jagielińska,  

Zofia Kosatka, Anna Sułek, Wiktoria Kosacz i Aleksandra Wasiak pod opieką  

nauczyciela biologii p. Pauliny Andryki-Dudek poszerzały wiedzę na temat Celów 

Zrównoważonego Rozwoju w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. 

        Warto dodać, że Samorząd Uczniowski już planuje kolejne wydarzenie 

ekologiczne. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych działań na facebooku: 

https://www.facebook.com/su.zso.mogielnica/  

                           
     Samorząd Uczniowski ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy 

 

 


