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"Kawa czy herbata?" 
12 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dietetykiem, 

promotorem zdrowia – Panem Gabrielem Chmielewskim. Wydarzenie miało ciekawy tytuł: 

„Kawa czy herbata?” 

Razem z uczestnikami Pan Gabriel rozważał wszystkie za i przeciw picia kawy i herbaty. 

Podczas wykładu publiczność aktywnie uczestniczyła w rozmowie z prowadzącym. 

Spotkanie trwało dwie godziny, a pytań do prelegenta nie było końca. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zachęcamy do śledzenia naszych 

spotkań w ramach „Klubu Zdrowia” w Bibliotece.  

 



Ocalić od zapomnienia 
We wtorek (16 stycznia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się czwarte już spotkanie  

z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Tym razem wspominaną postacią był Ś.P. Lech Szpon. 

Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki Aneta Wysoszyńska szczególnie 

podkreślając obecność żony Pana Lecha – Jadwigi oraz syna Jakuba. 

Następnie głos zabrał Pan Lech Jurek przedstawiając swój chór „Animando” działający przy 

Nowogardzkim Domu Kultury i prezentując krótkie wspomnienia z bohaterem spotkania. 

Zaśpiewano m.in. piosenkę o Nowogardzie pt. „Moją ulicą jest Promenada”, do której 

muzykę skomponował Ś.P. Lech Szpon,  słowa napisał – Zenon Mól, natomiast całość 

zaaranżował Pan Lech Jurek. Usłyszeć można było również kompozycje „Mars rozkwitnie 

jabłoniami”, „Daleko szukajcie nas” oraz „Deszczowe lato”. 

W następnym punkcie spotkania głos zabrała moderatorka spotkań „Ocalić od zapomnienia” 

– Kazimiera Fecak, która przygotowała krótki życiorys Ś.P. Lecha Szpona. 

Obszerną prezentację złożoną ze zdjęć przygotował jak zwykle Pan Franciszek Karolewski. 

Głos zabierali również uczestnicy spotkania, którzy byli związani z postacią Ś.P. Lecha, 

dziękując za zorganizowane spotkanie oraz dzieląc się swoimi wspomnieniami. Szczególnie 

w rozmowach uczestniczyli Lilianna i Mikołaj Pańkowscy - przyjaciele rodziny Szpon. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na to spotkanie.  

 

 

 



Podsumowanie ferii zimowych 2018 
W ramach akcji ”Ferie zimowe 2018 w Bibliotece” od 15 stycznia przez dwa tygodnie  

w Dziale dla Dzieci MBP i wszystkich filiach odbywały się ciekawe zajęcia dla chętnych 

dzieci od 6 lat. Cieszymy się bardzo, że ponad 400 uczestników tegorocznych ferii zechciało 

ten wolny czas spędzić nie tylko przed komputerem czy telewizorem, lecz w Bibliotece  

w towarzystwie rówieśników i książek. Staraliśmy się dostarczyć uczestnikom miłych 

wrażeń. 

Celem tegorocznych ferii było zapewnienie dzieciom udziału w różnych formach zabaw 

plastyczno – technicznych, literackich, głośnym czytaniu, zabawach ruchowych  

i integracyjnych, warsztatach i pogadankach z ciekawymi ludźmi.  

W Bibliotece gościliśmy: leśniczego M. Heisera z Nadleśnictwa Nowogard, wolontariuszki 

Karinę Mazur i Joannę Sobczyk ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, 

Izabelę Ferensztajn i Monikę Olechnowicz-Krakowską z CZG-RXXI w Słajsinie, strażaków 

Straży Pożarnej Nowogard, policjantów Komisariatu Policji w Nowogardzie wraz  

z komendantem jednostki asp. szt. Piotrem Pietrzak. Odbyły się również warsztaty  

z Bartoszem Kajatem, spotkanie autorskie z pisarką Anną Paszkiewicz, a w magiczny  

i baśniowy nastrój wprowadził nas spektakl teatralny pt. „ W domku Baby Jagi”. 

Dziękujemy Piekarni – Cukierni SATURN za poczęstunek, a wszystkim prelegentom 

składamy podziękowania za mądre i pouczające wykłady. Dzieci zapraszamy ponownie za 

rok.  

 

Dzieci na spotkaniu z leśniczym Z Nadleśnictwa Nowogard – Markiem Heiserem 



 

Dzieci podczas zajęć z Izabelą Ferensztajn i Moniką Olechnowicz-Krakowską z CZG-RXXI 

w Słajsinie 

 

Wolontariuszki Karina Mazur i Joanna Sobczyk ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt  

w Sosnowicach podczas warsztatów z dziećmi 



 

Spotkanie autorskie dzieci z pisarką Anną Paszkiewicz 

 

Spotkanie policjantów Komisariatu Policji w Nowogardzie wraz  

z komendantem jednostki asp. szt. Piotrem Pietrzakiem z dziećmi 

 

 



Otwarcie Pracowni Orange 
1 lutego w nadszedł długo oczekiwany moment otwarcia Pracowni Orange, którą wygrała 

Nowogardzka Biblioteka. Bój o pracownię wymagał od pracowników placówki nie lada 

pomysłów, motywacji, a także działania. W październiku 2017 roku Fundacja Orange ruszyła 

z kolejną edycją Pracowni Orange. Pierwszym etapem konkursu był projekt, w którym 

biblioteka musiała przedstawić swój pomysł na użytkowanie Pracowni. Pokonując inne 

placówki dostaliśmy się na listę kilkudziesięciu Bibliotek z całej Polski przechodząc do 

następnego etapu. W tym etapie liczyły się już tylko głosy internautów. Właśnie dzięki 

wszystkim, którzy głosowali na Bibliotekę w Nowogardzie udało się osiągnąć cel i wygrać 

Pracownię Orange!  

Na otwarcie pracowni przybyły dzieci, władze miasta, a także Ci, którzy przyczynili się do 

powstania tego miejsca. Gości przywitała Dyrektor Aneta Wysoszyńska, krótko streszczając 

drogę do powstania pracowni. Następnie głos zabrał Burmistrz Nowogardu – Robert Czapla 

gratulując pracownikom biblioteki tego wielkiego sukcesu. Po tych życzeniach Burmistrz 

oraz przedstawiciel młodego pokolenia dokonali otwarcia Pracowni Orange przecinając 

wstęgę. Na salę wjechał ogromny tort, którego każdy z chęcią spróbował. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i zapraszamy do korzystania  

z Pracowni Orange w Czytelni Dla Dzieci i Młodzieży.  

 

 

 

 



Cukier - legalny narkotyk 
W piątek (02.02.2018r.) o godz. 17:00 w Bibliotece odbyło się spotkanie w ramach Klubu 

Zdrowia. Ponownie bibliotekę odwiedził Pan Gabriel Chmielewski. Tym razem jego wykład 

dotyczył cukru. 

Spotkanie z Panem Gabrielem zgromadziło bardzo wielu sympatyków jego wykładów. Jest 

on bowiem profesjonalistą, który przekazuje swoją wiedzę w bardzo przystępny sposób. 

Na tymże wykładzie promotor zdrowia wyjaśnił szkodliwość spożywania popularnego, 

białego cukru. Uświadomił widzów jakie są konsekwencje przyjmowania tego swoistego 

"legalnego narkotyku" oraz przedstawił jego naturalne zamienniki. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach "Klubu Zdrowia" w Bibliotece. 

Ocalić od zapomnienia 
W dniu 20.02 (wtorek) odbyło się piąte z kolei spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. 

Wspominaną osobą był Ś.P. Bolesław Wosiński. Gośćmi specjalnymi spotkania byli 

prawnukowie Bolesława Wosińskiego oraz generał broni SZ RP w st. spocz. – Pan Zdzisław 

Goral. 

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Biblioteki – Aneta Wysoszyńska. Następnie głos 

zabrała moderatorka spotkań – Kazimiera Fecak. Przypominając ideę spotkań oraz 

pomysłodawców tego przedsięwzięcia zachęciła do współpracy oraz udziału w najbliższych 

spotkaniach. Przybliżyła również historię życia Bolesława Wosińskiego. 

Pan Franciszek Karolewski przygotował obszerną prezentację złożoną z zachowanych do tej 

pory fotografii, dotyczącą wszystkich okresów życia głównego bohatera. 

Po obejrzeniu niesamowitych fotografii wszyscy uczestnicy spotkania mogli opowiedzieć  

o swoich wspomnieniach z Bolesławem Wosińskim. Prezes Koła Numizmatycznego – 

Tadeusz Łukaszewicz – przekazał na ręce prawnuków pamiątkową monetę. 

Dziękujemy wszystkim którzy znaleźli czas, aby uczestniczyć w tym spotkaniu oraz tym, 

którzy wspierają nas w tych ważnych wydarzeniach.  

 



I Miejsko - Gminny Konkurs  

"Mistrz Ortografii Ziemi Nowogardzkiej 2018" 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego 21 lutego Miejska 

Biblioteka Publiczna w Nowogardzie o godz. 10:00 zorganizowała I Miejsko-Gminny 

konkurs pt. „Mistrz Ortografii Ziemi Nowogardzkiej 2018”.  Celem konkursu było 

promowanie i krzewienie kultury języka polskiego, popularyzowanie wśród uczniów zasad 

poprawnej polszczyzny oraz stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej 

wiedzy. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VI – VI szkół podstawowych naszej 

gminy. Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda z jak najmniejszą ilością popełnionych 

błędów ortograficznych. Komisja Konkursowa w składzie: Anna Ochocka, Wiesława 

Parzybut, Ewelina Kamińska, Milena Wiśniewska wyłoniła zwycięzców: 

 

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej 2018 otrzymała Klara 

Kraszewska SP 1 Nowogard 

II miejsce Weronika Marzysz SP 1 Nowogard, Julia Kaczmarek SP 3 Nowogard, 

Karolina Iwan SP 1 Nowogard 

III miejsce Milena Muraszko SP Żabowo 

Wyróżnienia: Kuba Wojtyniak SP 3, Eryk Paradowski SP Strzelewo, Jarosław Kopka 

SP Długołęka 

     Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody, natomiast pozostali uczestnicy dyplomy za 

udział i drobne upominki. Dziękujemy za ufundowanie nagród: CZG RXXI w Słajsinie, 

Czesławowi Sowa z Hurtowni Artykułów Spożywczych i Przemysłowych, Romanowi 

Szlachetce Fabryka Okien i Drzwi ARNO Nowogard oraz Mariannie Malinowskiej  

z Cukierni Marysieńka. Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY i zapraszamy 

ponownie za rok! Zdj nr 10, 11 



 

Zdobywczyni tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej 2018 – Klara Kraszewska  

wraz z członkiniami jury (po lewej: Anna Ochocka, po prawej: Dyrektor Biblioteki Aneta 

Wysoszyńska) 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz organizatorami 

 

 

 



BAJKOGRANIE czyli wierszyki ze szczyptą 

muzyki w Bibliotece 

23 lutego w Bibliotece odbyło się BAJKOGRANIE czyli wierszyki ze szczyptą muzyki. 

Spektakl pt. Paweł i Gaweł i altówka w wykonali aktorzy z Teatru Rozmaitości „Gwitajcie” 

ze Szczecina. Celem spektaklu połączonego z warsztatami był rozwój wyobraźni naszych 

najmłodszych widzów. Dzieci poprzez wesołą zabawę poznały budowę instrumentów 

muzycznych i zapoznały się z brzmieniem altówki słuchając różnego rodzaju fragmentów 

muzycznych. Wizyta aktorów w Naszej Bibliotece była prezentem od Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Goleniowie.  



Spotkanie autorskie z Dariuszem Bitnerem 

27 lutego w Ośrodku Konferencyjno- Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach 

odbyło się spotkanie ze szczecińskim pisarzem Dariuszem Bitnerem, w którym wzięli udział 

członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs "Dlaczego kochasz czytać?" - 

rozstrzygnięty! 

W ostatni dzień lutego, w Bibliotece, wręczono nagrody laureatom konkursu "Dlaczego 

kochasz czytać?". Konkurs trwał od 5 do 23 lutego. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 

pytanie zawarte w tytule konkursu.  

Oto laureaci oraz wyróżnieni w konkursie: 

I miejsce - Pani Bożena Bartoszewska 

II miejsce - Pani Jadwiga Garbacz 

III miejsce - Pani Danuta Ciekańska 

Wyróżnienia otrzymali: 

Pani Ewa Żytko 

Pani Edyta Damas 

Pan Jakub Piotrowski 

Nagrodę specjalną otrzymała Natalia Kielar. 

Dziękujemy również fundatorom nagród : 

Zakład fryzjerski Alicja Wiśniewska 

Zakład fryzjerski Danuta Celmer 

Kwiaciarnia "Róża" Anna Słowińska 

Księgarnia "Małgorzata" Bożena Bondarowicz 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do udziału w następnych 

przedsięwzięciach!  

 



Otwarcie wystawy  

"Nowogard w oczach Kazimiery Linkiewicz" 

1 marca w Bibliotece otwarto wystawę lokalnej artystki – Pani Kazimiery Linkiewicz, pt. 

„Nowogard w oczach Kazimiery Linkiewicz”. 

Miesiąc marzec jest niezwykłym miesiącem zarówno dla Pani Kazimiery, która obchodzi  

w nim imieniny i urodziny, oraz dla Nowogardu, który 5 marca obchodzi swoje święto. 

Pani Kazimiera jest Absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych im. M. Kopernika w Toruniu. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej „SAIE” w Szczecinie. 

Zajmuje się głownie grafiką (linoryt, monotypia, piórko i techniki własne) oraz malarstwem 

(olej, akryl). Chętnie pracuje w glinie (ceramika). Głównym tematem jej prac jest człowiek  

i jego emocje. Źródłem inspiracji jest natura i jej zmienność. 

Uroczyście wystawę otworzyła Dyrektor Biblioteki Aneta Wysoszyńska. Następnie autorka 

wystawy powiedziała kilka słów o swojej twórczości i historii jej powstania. Dziękując za 

bardzo liczne przybycie gościom, zaprosiła do obejrzenia swoich prac. Należy podkreślić, iż 

Pani Kazimiera ma duże grono sympatyków swoich prac, które i tym razem nie zawiodło. 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Nowogard w oczach Kazimiery Linkiewicz” do 30 

marca. Prace wyeksponowane na wystawie można nabyć, po uzgodnieniu ceny z Autorką 

obrazów.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocalić od zapomnienia 

Po raz kolejny w Bibliotece (6 marca) spotkali się ludzie, którzy chcą utrwalić życiorysy 

nieżyjących już mieszkańców naszego miasta. W cyklu „Ocalić od zapomnienia” odbyło się 

już pięć  spotkań. Na szóstym spotkaniu bohaterem był Ś.P. Władysław Kuczyński. 

Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki – Aneta Wysoszyńska. Krótki życiorys Ś.P. 

Władysława Kuczyńskiego przedstawiła moderatorka spotkań – Kazimiera Fecak. Następnie 

obszerną prezentację multimedialną złożoną ze zdjęć pokazał Pan Franciszek Karolewski. 

Kolejnym punktem spotkania były rozmowy uczestników związane z przedstawianą postacią 

przy ciepłej herbacie, kawie oraz kawałku ciasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkania cykliczne: 

Poniedziałki:  15:30 - Pierwszy poniedziałek miesiąca  

            spotkanie Koła Diabetyków 

Wtorki:  11:00 – „Poranki malucha” 

Środy:  14:00 - 16:00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biuro) 

 16:00 – Klub Świerszczyka (Dział dla Dzieci) 

Czwartki:  16:00 – Brydż sportowy 

Piątki:    15:30 – J. niemiecki 

17:30 – Klub Ludzi Przedsiębiorczych 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek-piątek              9.00-19.00 

Sobota                                  9.00-14.00 

Wakacje (lipiec-sierpień)     9.00-17.00 (w soboty nieczynna) 

 
 
 
 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową 
www.nowogard.naszabiblioteka.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 

Oprac. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Nowogardzie 

 


