
Biblioteka Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach 

otrzymała w roku 2017 w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa – Priorytet 3 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór 

biblioteki wzbogacił się o 1112 woluminów o wartości 15 000 zł. 

 Raz w tygodniu w każdy piątek chętni uczniowie zbierają się w bibliotece 

na „Wspólne czytanie”.  

 Zaczęli od książki Martina Widmark, Heleny Willis z serii Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai pt. „Tajemnica mumii”. 

Czy to możliwe, żeby w muzeum  

w Valleby obudziła się licząca 3000 lat 

egipska mumia? Przerażony strażnik 

twierdzi, że widział to na własne oczy. 

Tej samej nocy, której z muzeum zginął 

najcenniejszy obraz... Lasse i Maja 

natychmiast udają się do muzeum, żeby 

osobiście zbadać sprawę. 

Lasse i Maja to najlepsi przyjaciele, 

którzy chodzą do jednej klasy. Z pozoru 

to całkiem zwykłe dzieci. Nie potrafią 

latać ani czytać w myślach. Jednak 

dzięki swej ciekawości, inteligencji, 

wyobraźni i pozytywnemu nastawieniu 

potrafią rozwiązać każdą zagadkę 

kryminalną. W niewielkim szwedzkim 

miasteczku Valleby posiadają swoje Biuro Detektywistyczne, które mieści się  

w piwnicy Mai. Mają w nim wiele pomocnych sprzętów: lupę, aparat 

fotograficzny, sztuczne nosy, komputer i wiele innych, bez których dobry 

detektyw obejść się nie może. Ciche miasteczko kryje w sobie wiele 

niezwykłych zagadek, które rozwiązać potrafi tylko ta para przyjaciół. 

W naszej bibliotece znajdują się też inne książki z tej serii, które warto 

przeczytać. 

 Następną książką, którą uczniowie wspólnie czytali była „Asiunia” 

Joanny Porazińskiej. „Asiunia" to opowieść przeznaczona dla młodszych 

czytelników, mająca za zadanie przybliżyć im tematykę II wojny światowej. Jest 

http://lubimyczytac.pl/autor/34063/martin-widmark
http://lubimyczytac.pl/autor/34064/helena-willis


to książka wyjątkowa bowiem jej bohaterką 

jest znana dzieciom i ich rodzicom z 

pięknych wierszy oraz opowiadań Joanna 

Papuzińska. Tytułowa Asiunia gdy wojna 

się rozpoczęła miała niewiele ponad pięć 

lat. Ten trudny dla wszystkich czas również 

w życiu naszej bohaterki zmienił wiele. Nie 

mogła już mieszkać w swoim domu, nie 

było z nią rodziców, tylko bracia. „Asiunia" 

to przerażająco szczere wspomnienia 

osoby, która nie rozumiała dlaczego na 

świecie było tyle okrucieństwa.                                                                                                

 

 

Na następnym spotkaniu czytali „Dziewczynkę z parku” Barbary 

Kosmowskiej.  

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż 

wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło 

się coś strasznego – umarł jej tata. Dziewczynka 

tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na 

życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami 

przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem 

leczącym smutek. Przede wszystkim jednak 

brakuje jej wypraw do parku, w którym tata, 

zapalony ornitolog, uczył ją dostrzegać piękno 

przyrody. Nie jest łatwo poradzić sobie  

z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć  

o pewnej tajemnicy powierzonej przez tatę. 

Może również liczyć na kolegę, Jeremiasza, 

który przywraca uśmiech na jej twarzy. Czy 

dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret?   

Zachęcamy do sięgnięcia po te pozycje, a także zapaszmy do biblioteki  

po inne nowości wydawnicze. 


