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GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Ogrody na dachu zdobywają coraz więcej 
zwolenników- zdjęcie Internet 

 
 
 
 
 

 
 

 
21 marca każdy szanujący się uczeń obchodzi DZIEŃ WAGAROWICZA. Aby ułatwić nam godne 
świętowanie tego dnia, Samorząd  zaprosił całą społeczność szkolną do wspólnej zabawy. Sala 
gimnastyczna stała się areną zmagań dwóch drużyn- w pierwszej znalazły się dziewczęta a w drugiej 
brzydsza cześć naszej szkoły. Przeciwnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem, a zgromadzeni 
uczniowie i nauczyciele gorąco dopingowali zawodników, ale tak naprawdę nie chodziło o wynik, ale 
o przednią zabawę. Zaproponowane  konkurencje były bowiem humorystyczne, np. "wieszanie 
prania", "kapelusz pani wiosny" czy "zbierz wszystkie kwiaty". Wszystkim bardzo się podobało 
ponieważ było ciekawie i śmiesznie. Każdy uczeń za udział w zawodach dostał słodką nagrodę. 
Spędziliśmy wszyscy ten dzień w miłej i dobrej atmosferze.    
       Op: A. Fuz  pod opieką p. Renaty Gaworskiej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zakończyła się zima, wielkimi krokami nadchodzi 
wiosna, która pobudza do życia przyrodę. Ogrody 
przed naszymi domami zaczynają pięknie rozkwitać  
i to nie tylko na wsi, ale również w mieście. 
Niedawno wpadł mi w ręce artykuł Marii 
Kruczkowskiej „Warzywniak na dachu”. Autorka 
opisuje w nim nowość, która jest w fazie projektu  
a dotyczącą ogrodów zakładanych w dużych 
miastach. Projekt realizowany jest w Nowym Yorku, 
gdzie na dachach drapaczy chmur zakładane są 
ogrody i fermy hodowlane. Produkcja warzyw 
odbywa się już w różnych miejscach odbywa się 
metodą hydroponiczną, gdzie glebę zastępuje 
mieszanka bazaltu, skał wulkanicznych 
wzbogaconych o minerały. Nawadniane są zwykłą 
pompą i okazało się, że wystarczy jedna dziesiąta 
ilości wody zużywanej przez tradycyjne gospodarstwo a plony są 20 razy większe.  Obok ogrodów 
warzywnych, w Nowym Yorku możemy zobaczyć szklarnie na barkach rzecznych, kurniki na dachach 
domów czy też pasiekę na 250 uli. Naukowcy uważają, że jest to pewna alternatywa dla rolnictwa, 
ponieważ to przemysłowe zużywa wielką ilość wody i zatruwa środowisko. Więcej informacji uzyskasz 
w Internecie.     Op: Bogusława Kalinowska, Paulina Kokoszczyńska  
                                                       na podstawie artykułu z Gazety Wyborczej z dn. 10.03.2012r. 

Drużyna chłopców dzielnie stawała do 
każdego zadania. Mieszkańcy internatu również nie zapomnieli  

o przywitaniu wiosny. 
 


