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NATO - gwarantem bezpieczeństwa narodowego 

20 marca Polska obchodziła 19. rocznicę wstąpienia do NATO. Z tej okazji 22 marca  

w Bibliotece odbyło się spotkanie z generałem broni SZ RP w st. spocz. – Panem Zdzisławem 

Goralem – mieszkańcem Nowogardu. 

Tematem spotkania było „NATO – gwarantem bezpieczeństwa narodowego”. 

Pan Goral na początku skupił się na historii powstania NATO oraz zimnej wojnie. Następnie 

przybliżył główny powód, dla którego NATO powstało i jakie są jego zadania. Podkreślał, że 

NATO jest ciągle otwarte na przyjęcie nowych państw. 

Przedstawił również współczesne zagrożenia  m.in. : terroryzm, konflikty na tle religijnym  

i wojny domowe. 

Na koniec spotkania uczestnicy otworzyli dyskusję z prowadzącym na temat wojska, 

uzbrojenia i bezpieczeństwa naszego państwa. 

Dziękujemy Panu Generałowi za tę interesującą i pouczającą prelekcję. 

 

 



Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

Dzień Książki dla Dzieci to Święto obchodzone co roku 2 kwietnia, na pamiątkę urodzin 

duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Święto to ma na celu promocję czytelnictwa 

wśród najmłodszych. To właśnie książka dostarcza nowych wiadomości, wzbogaca 

słownictwo, wzbudza zainteresowania i ciekawość świata.  Dlatego takie ważne jest, aby 

czytać dzieciom oraz zachęcić je do samodzielnego czytania. 

Dyskusyjny Klub Książki 

Dnia 9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem 

dyskusji była książka Marii Nurowskiej „Bohaterowie są zmęczeni. Leon i Ludwik 

Niemczyk”. Członkowie Klubu chętnie wypowiadali się na temat aktora Leona Niemczyka, 

który gościł w naszym mieście w ramach festiwalu „Lato z Muzami” organizowanego przez 

Nowogardzki Dom Kultury”. 

 

 

 

 

 

 

 



Otwarcie wystawy lalek 

Dnia 10 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy lalek kolekcji Pani Aliny Wierzbickiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioterapia dla dzieci 

Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści 

psychoterapeutyczne, które pomagają dziecku budować pozytywny obraz siebie i świata, 

rozwijają wyobraźnię, mogą pomóc w wielu trudnych bądź wątpliwych dla niego sytuacjach. 

W czwartek 12 kwietnia w naszej Bibliotece odbyły się warsztaty z bajkoterapii, które 

poprowadził Mariusz Kiełtyka z Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Odbiorcami spotkania byli 

uczniowie klasy I a SP 1 . 

      Prowadzący przeczytał wybrany fragment tekstu bajki autorstwa J. Wilczyńskiej i M. 

Pollaka  "O Królewnie, która chciała jeździć koparką". W trakcie jego omawiania uczniowie 

dochodzą do wniosku, że każdy człowiek jest inny, ma prawo do własnych marzeń, które 

należy szanować. Spełniając marzenia człowiek uszczęśliwia siebie i innych. Zapraszamy 

uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym na kolejne zajęcia z biblioterapii. 

 

 

 

 

 

 



Otwarcie polsko-macedońskiej wystawy fotograficznej 

ZSP 

17 kwietnia w Bibliotece uroczyście otwarto polsko-macedońską wystawę fotografii, która 

jest owocem współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  

w Nowogardzie oraz SSOU Kole Nedelkovski Veles z Macedonii. Tytuł wystawy to 

"Moment piękna w obiektywie". Fotografie mają różnorodną tematykę. Można było obejrzeć 

przepiękne krajobrazy, zdjęcia zwierząt, przyrody, roślinności, a także portrety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie z Andrzejem Wojtkowskim 

23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem 

Wojtkowskim - właścicielem ekologicznego gospodarstwa "EKO ZIOŁA" w Pratkowie. 

Uczestników spotkania powitała Dyrektor Biblioteki Aneta Wysoszyńska. Następnie nasz 

gość rozpoczął swój wykład na temat roślinności, która jest wokół nas. Bardzo często nie 

jesteśmy świadomi otaczających nas, naturalnych składników leczniczych, z których można 

stworzyć herbatę bądź mieszankę przypraw. W swojej prezentacji przedstawił również 

rośliny, które działają na nasz organizm uspokajająco, odtruwająco, oczyszczająco. W trakcie 

wykładu miał miejsce poczęstunek - herbatę z dzikiej róży. 

Po zakończeniu prezentacji multimedialnej Pan Andrzej chętnie wdał się w dyskusję  

z uczestnikami spotkania odpowiadając na ich ciekawe pytania. 

 

 

 

 

 

 



Laur Cisowy 2018 dla Kazimiery Fecak 

30 kwietnia odbyło się wręczenie nagród przyznawanych co roku m.in. za działalność 

społeczną w gminie Nowogard. Jedną z tych nagród otrzymała emerytowana pracownica 

naszej Biblioteki – Kazimiera Fecak. Gratulujemy Pani Kazimierze zdobycia tak prestiżowej 

nagrody! Cieszymy się, że jej praca została doceniona. Jednocześnie gratulujemy pozostałym 

uhonorowanym! 

 



 

8 maja 

We wtorek 8 maja w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie Dyrektor Aneta Wysoszyńska  

uroczyście otworzyła tydzień bibliotek. Ponieważ jest to również Dzień Bibliotekarza było 

nam niezmiernie miło gościć Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czaplę wraz ze 

skarbnikiem Marcinem Marchewką.  

Pan burmistrz wręczył wszystkim pracownikom biblioteki  kwiaty wraz z życzeniami oraz 

podziękował za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę.  Podkreślił również jak ważny 

jest zawód bibliotekarza, który służy dobremu imieniu miasta i jego społeczności. O godzinie 

10 przedszkolaki  obejrzały spektakl pt. „ Przygody Kota Filona”. To bajka interakcyjna 

nawiązująca do wieczorynki "Przygody kota Filemona". Dzięki niej zostały przekazane 

dzieciom zasady, że trzeba uczyć się od starszych oraz czerpać mądrość z ich doświadczenia.  

O godzinie 12 miało miejsce spotkanie  

z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Pani Kazimiera Fecak (inicjatorka spotkań)  przedstawiła 

postać pierwszego dyrektora biblioteki Ś.P. Franciszka Wójcika. Wykład był wzbogacony 

prezentacją fotografii. Dwie godziny później, odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie 

Najlepszego Czytelnika roku 2017 Działu Dziecięcego oraz Działu Dla Dorosłych. Pani 

Dyrektor wraz z Panem Burmistrzem uhonorowali najaktywniejszych czytelników.  

 



 

 

 



9 maja 

W środę 9 maja gościliśmy w naszej bibliotece historyka Pana Jacka Stróżyńskiego. W 

godzinach przedpołudniowych przeprowadził on zajęcia dla młodzieży, w których 

uczestniczyły dwie klasy gimnazjalne. Natomiast o godzinie 17 spotkał się on z dorosłymi 

sympatykami historii. Wszystkie te wykłady nosiły tytuł „Twórcy Niepodległej Polski”. Tego 

dnia odbyło się również spotkanie  

z przedszkolakami. Dzieci obejrzały wystawę pt. „ Niezwykły świat książki dziecięcej” oraz „ 

Nowogard- moje miasto”. Dodatkowo odbyły się warsztaty z bajkoterapii. Inspiracją do 

przeprowadzenia zajęć była książka pt. „O królewnie która chciała jeździć koparką” J. 

Wilczyńskiego. 

 

 



10 maja 

W czwartek 10 maja odwiedzili bibliotekę uczniowie trzech klas gimnazjalnych w ramach 

lekcji bibliotecznych. Zapoznali się oni z poszczególnymi działami mieszczącymi się w 

Bibliotece oraz  

z historią jej powstania. Następnym etapem spotkania była prezentacja z informacjami oraz 

ciekawostkami dotyczącymi instytucji. W szczególności uwagę uczniów przykuła wystawa 

najbardziej interesujących opraw książkowych i najstarszych eksponatów. Po zajęciach 

przeprowadzono quiz związany z Biblioteką w Nowogardzie. Odbyły się również warsztaty 

edukacyjne dla dzieci o tolerancji inspirowane książką Peter Spier pt. "Ludzie". Zajęcia 

poprowadziła Pani Małgorzata Narożna- właścicielka kluboksięgarni Fika w Szczecinie. 

Celem ww zajęć było przybliżenie najmłodszym pojęcia „tolerancja”. Zajęcia te będą 

kontynuowane przez pracownice Działu Dla Dzieci i Młodzieży MBP. 

 

 



11 maja 

W piątek Dział dla Dorosłych odwiedziła klasa 3c z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie w 

ramach lekcji bibliotecznych. Poznali bliżej zasady funkcjonowania oraz mieli okazję 

zobaczyć prezentację przedstawiającą krótki zarys historyczny Biblioteki. Wzięli również 

udział w anonimowej ankiecie,  

w której mogli przedstawić swoje pomysły na jej funkcjonowanie.  Odbyły się także zajęcia 

dla dzieci pt. „Bajeczne zabawy z kółkami origami”. Uczestnicy wykonali z kółek origami  

Pippi Pończoszankę oraz zapoznały się z opowiadaniem pt. „ Czy znasz Pippi 

Pończoszankę?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 maja 

Sobota była wieczorem kulturalnych wrażeń. O godzinie 18 nastąpiło otwarcie długo oczekiwanego I 

Nowogardzkiego Wieczoru Artystów „SYNTEZA”. W programie zaprezentowano lokalnych poetów 

(Marcin Ościłowski, Genowefa Makarewicz, Zbigniew Kędra, Tomasz Chmiel), malarzy (Bożena 

Kubiak, Kazimiera Linkiewicz, Halina Pokorska, Małgorzata Krawczyk, Zuzanna Bakalarczyk)  

i muzyków (Ryszard Zagórski, Marcin Szpigiel, Chór Adwentystów). Swoją etiudę przedstawił 

również Teatr POTO – „Krótka rozmowa o emigracji”. Wszyscy artyści mieli okazję zaprezentować 

swoje dzieła, utwory szerokiej publiczności. Była to pierwsza edycja SYNTEZY. Na kolejną 

zapraszamy już za rok! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 maja 

W niedzielę na Placu Wolności miała miejsce akcja propagująca zdrowy styl życia - „EXPO 

ZDROWIE”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli spróbować kanapek stworzonych ze zdrowych, 

naturalnych składników, zbadać swój stan zdrowia. Akcja od kilku lat cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

 

 

 

 



14 maja 

Poniedziałek upłynął pod hasłem „Pułapki umysłu – kiedy czarne jest białe czyli rzecz o tolerancji”.  

Z takim właśnie wykładem gościł w naszej bibliotece Pan Tytus Gudzowski. O godzinie 12 spotkał się 

on z młodzieżą z Liceum nr 1 w Nowogardzie wraz z opiekunkami. Po południu podjął ten temat 

również z dorosłymi. 

 

15 maja 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej odbyła się konferencja pt. „Ludzie 

Książki Pomorza Zachodniego”. W tej konferencji wzięła udział także nasza biblioteka przedstawiając 

postać Franciszka Wójcika – pierwszego Dyrektora Nowogardzkiej Biblioteki. 15 maja odbyły się 

warsztaty z bajkoterapii. Zajęcia inspirowane książką pt. „ O królewnie, która chciała jeździć 

koparką”. Spotkanie dla uczniów z ważnym i mądrym przesłaniem o wielkiej sile naszych marzeń. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Przez cały tydzień w holu biblioteki dostępna była anonimowa ankieta. Każdy z czytelników  

i użytkowników Biblioteki mógł wypowiedzieć się na temat jej działalności, zaproponować nowe 

pomysły na spotkania, pochwalić za dotychczasowe osiągnięcia.  

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

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 


