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Książkowe znaleziska
Co można znaleźć w książce? Wiedzę, rozrywkę, wzruszenie albo… „skarby” pozostawione przez
czytelników szkolnej biblioteki,  jako zakładki w zwracanych przez nich książkach.

Wystawa, na której
eksponatami są
rzeczy, znalezione
w zwracanych
przez
czytelników książkach została
przygotowana
przez bibliotekarkę
Magdę Riske we
współpracy z panią
Bogusławą
Różańska. 
Wśród ciekawych i
często
zaskakujących

zakładek znalazły
się: pocztówki,
nieaktualne
banknoty, przybory
szkolne, obrazki o
tematyce religijnej,
bilety wstępu, bilety
autobusowe i do
kina, zdjęcia,
karteczki, notatki do
lekcji, ściągi,
kserówki, kalendarzyki,
kupony rabatowe,
paragony,
wizytówki,

ulotki, karty,
zakładki, foldery,
sprawdziany,
pomoce naukowe,
korespondencja,
pisma urzędowe…
Takie „skarby” są
jeszcze cenniejsze,
gdy znajdujemy je
po wielu latach. 
Uroczystemu
otwarciu wystawy w
obecności pana
dyrektora, 

towarzyszyły
popisy artystyczne
naszych uczniów-
gra na
instrumentach:
gitarze - Macieja z
klasy 7b i flecie
poprzecznym w
wykonaniu Mai z
klasy 4d. 
Dodatkową atrakcją
dla zwiedzających
wystawę były 
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Warto
przeczytać...
"Ambaras" 
Tomasz Samojlik

"Legenda
wieszcza
 Adama"

zajęcia
warsztatowe z
myślografii,
kaligrafii, warsztat
zakładek, wpisy do
księgi pamiątkowej
oraz gry i zabawy w
przeinaczone tytuły
czy gry planszowe. 

Magda Riske

.
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Warto przeczytać...
"Ambaras" Tomasz Samojlik

,,Krótko, aczkolwiek
ciekawie o książce”

ponieważ
posiadał
przyjaciół, 
którzy pomagali
mu poruszać
się bezpiecznie
po lesie i
ukrywać jego
wadę.
"Ambaras" to
wyjątkowe,

pełne przygód
dzieło, dzięki
któremu
możemy
dowiedzieć się
wielu ważnych
informacji,
ciekawostek na
temat wilków i
ich życia.

Lidka

Na dziesiąte
urodziny
dostałam od
moich dziadków
książkę pod
tytułem
„Ambaras”. Jej
autorem jest
współczesny
pisarz Tomasz
Samojlik.
Została wydana
23 maja 2018
roku. Autor ten
napisał wiele
książek o
tematyce
związanej z
przyrodą i
zwierzętami. 

Jest to książka,
która zwraca
uwagę bardzo
ładną sztywną
okładką z
pięknym
obrazkiem.
Czyta się ją
bardzo dobrze,
bo ma duże
litery i wiele
przepięknych
ilustracji, które
namalowała
Elżbieta
Wasiuńska.
Głównymi
bohaterami
książki
"Ambaras"

są zwierzęta,
wilk o imieniu
Ambaras i jego
przyjaciele
orzesznica
Łupinka i dzik
Niuch.
  „Ambaras” to
książka
przygodowa,
która ukazuje
życie zwierząt.
W wilczej
norze, ukrytej
głęboko pod
ziemią,
przychodzi na
świat troje
szczeniąt.  

Matka była
zachwycona
maluchami.
Jednak jeden z
wilczków okazał
się mniejszy i
słabszy od
reszty. Dlatego
dostał imię
Ambaras, które
oznaczało
kłopoty.
Wilczek ten nie
czuł żadnych
zapachów, co
dla wilków jest
dużym
problemem. 
Jednak
posiadał
zdolność
rozumienia
ludzkiej mowy.
Ambaras miał
jednak dużo
szczęścia,
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20 maja 2019
roku odbył się
Powiatowy 
Konkurs
Czytelniczy dla
uczniów klas
7,8 i 3
gimnazjum
pt.,,Krótko,
aczkolwiek 

ciekawie o
książce”,
którego
organizatorem
była Biblioteka
Gimnazjum
Towarzystwa
Salezjańskiego.
Zadaniem
każdego
uczestnika była 

ustna
prezentacja
wybranej przez
siebie książki
metodą
booktalking.
Naszą szkołę
reprezentowały:
Witkowska
Zuzanna z
klasy 8B ,
Gawrońska
Oliwia z klasy
8B, Konieczko
Małgorzata 8B.

 E. Smęda
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