
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ECOLOGICAL PICNIC 2018 
 
April 20, 2017 Water reservoir Morawa, Katowice Poland  
 
As part of this year’s Earth Day on 20 April, we organised an 
ecological picnic and a competition on environmental problems 
for the students in our town..  
   
Total number of students from Szramek High School: 43 

 

ECOLOGICAL PICNIC 2018 

 
The ecological picnic herded 650 students from several schools of Katowice. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
ECOLOGICAL PICNIC 2018 

Between 20-21 April 2018, as part of the celebration of International Earth Day , 43 students 
participated in the Ecological Festival “ Szopienice – Borki” in which they cleaned the lakes 
banks and adjacent areas of Morawa, Borki and Hubertus- part of  Katowice natural and 
landscape complex Szopinice - Borki. The Festival was carried out under patronage and co-
financed by Department of Environmental Development of the Katowice City Hall. The 
Ecological Picnic started with a short ecological competition. Then we divided into 3 groups, 
each group was responsible for cleaning a fragment of the area around the lakes Morawa, 
Borki and Hubertus.  After work there came a time to have fun: workshops, competitions, 
meeting with policemen and firemen, pea soup with a doorstep, Dr. Waldemar Szendera’s talk 
about willows and their role in water bodies. 
 
At the end of the picnic the winners of the ecological competition Marysia Michalewska and 
Amelia Luboń received awards from Mrs. Ewa Kołodziej and Mr. Grzegorz Franki – 
chairman of the Upper Silesia Union. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Piknik ekologiczny 2018 
 
W dniach 20 - 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 43 
uczniów uczestniczyło w V Festynie Ekologicznym „Szopienice – Borki” połączonym z 
posprzątaniem akwenów, brzegów i terenów przyległych zbiorników wodnych Morawa, 
Borki, Hubertusy – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo Przyrodniczego Szopienice- Borki. 
Festyn został objęty patronatem i współfinansowany przez Wydział Kształtowania 
Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach 
 
Festyn ekologiczny rozpoczął się krótkim konkursem wiedzy ekologicznej. Następnie 
podzieliliśmy się na trzy zespoły, każdy odpowiedzialny za sprzątanie fragmentu terenu 
wokół stawów Morawa, Borki i Hubertus. Po pracy nadszedł czas na przyjemności: warsztaty, 
konkursy, spotkanie z policjantami i strażnikami miejskimi, grochówka z pajdą chleba, 
pogadanka pana dr Waldemara Szendery o wierzbach i ich roli w akwenach wodnych. Na 
zakończenie festynu zwycięzcy konkursu przyrodniczego (laureatkami z naszej szkoły zostały 
Marysia Michalewska i Amelka Luboń) otrzymali nagrody z rąk pani poseł Ewy Kołodziej 
oraz przewodniczącego Związku Górnośląskiego Grzegorza Franki. 
 
Reports on the radio and TV: 
https://www.gpw.katowice.pl/aktualnosc,745,wyciaganie-smieci-z-jeziora.php 
http://www.ecocafe.pl/lodowki-i-zjezdzalnie-czyli-wodne-smieci 
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/swiatowy-dzien-ziemi-2018-festyn-
ekologiczny-szopienice-borki-w-katowicach-ze-sprzataniem-tereno-przy-stawach-zdjecia,13118510/ 
https://www.radio.katowice.pl/zobacz,36092,V-Festyn-Ekologiczny-Sprzatanie-terenow-zielonych-
audio-foto-.html#.WuW-K2WTlP5 
https://www.gpw.katowice.pl/aktualnosc,745,wyciaganie-smieci-z-jeziora.php 
 
 
 
 

 

Bożena Kurzeja, bkarp@wp.pl 

 


