DARCZYŃCY NASZEJ BIBLIOTEKI
Oto pierwsi darczyńcy naszej biblioteki szkolnej! Sebastian Kosicki klasa 8, Szymon Kosicki klasa
8, Basia Zielińska klasa 6. Bardzo dziękujemy za cenne książki, które wzbogacą nasz księgozbiór i
pozwolą innym cieszyć się lekturą. Zachęcamy również pozostałych uczniów do przekazywania do
biblioteki książek, z których już nie korzystają. Szczególnie potrzebujemy lektur szkolnych w
bardzo dobrym stanie, aby służyły kolejnym rocznikom dzieci.

Kolejni darczyńcy naszej biblioteki!
Bardzo dziękujemy uczniom, którzy przynieśli z domów swoje książki i podarowali je naszej całej
społeczności szkolnej. Dzięki nim księgozbiór został wzbogacony i odświeżony. Hojnymi
darczyńcami są: Lena Bartkowiak ( kl. V),Ola Żegleń ( kl. VI), Bartek Furmanowski ( kl.VI).
Dziękujemy serdecznie!

Cieszymy się, że dajecie drugie życie swoim
książkom.
Z Waszych domów nadal
spływają one do biblioteki szkolnej i radują
czytelników. Cudownie, że potraficie dzielić
się dobrem, którym jest świat literatury!
Serdecznie dziękujemy Wiktorii Andrzejak z
klasy V i Martynie Błoszyk z klasy VIII oraz
jej Mamie, która imponuje wielu osobom
swoją pasją do czytania. Dzięki Mamie
Martyny do biblioteki trafiły m.in. książki dla
młodzieży napisane przez śremianki: Olgę
Rudnicką oraz Annę Naskręt.

Do grona darczyńców biblioteki dołączyli w ostatnim czasie uczniowie: Ania Łopińska kl.VIII, jej
brat Adam Łopiński kl. VI, Aleksander Słoma kl. III, ale również panie nauczycielki : p. Maja
Studzińska, p. Monika Komorowska- Ptak, a także sympatyk szkoły: p. Anna Gapys. Na uwagę
zasługuje fakt, że pani Ania pomimo tego, że nie ma dzieci w naszej szkole, to jednak
odpowiedziała na nasz apel i przekazała bibliotece ponad 100 książek w bardzo dobrym stanie,
przeznaczonych zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci. Wszystkim serdecznie dziękujemy
i gratulujemy szlachetnej postawy.

Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego kończymy akcję przekazywania swoich książek do
biblioteki szkolnej. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wrażliwość i hojność.
Biblioteka wzbogaciła się dzięki tym osobom o około 200 egzemplarzy wartościowych książek.
Ostatnim darczyńcą była Marcelinka Marciniak z klasy pierwszej. Dziewczynka jest częstym
gościem biblioteki i sama dużo czyta. Cieszy to, że potrafi dzielić się z innymi swoimi
książeczkami.

