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SYNTEZA – I NOWOGARDZKI WIECZÓR 

ARTYSTÓW 

Sobota (12 maja) była wieczorem kulturalnych wrażeń. O godzinie 18 nastąpiło 

otwarcie długo oczekiwanego 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). 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! 



 

Pułapki umysłu - kiedy czarne jest białe czyli rzecz  

o tolerancji 

14 maja mieliśmy przyjemność gościć pana Tytusa Gudzowskiego. Poruszył on 

bardzo temat jakim jest tolerancja. W wykładzie wzięli udział uczniowie Liceum nr 1  

w Nowogardzie wraz z opiekunami - Panią Barbarą Papuszką i Jolantą Machut. 

 

 

 

 

 

https://nowogard.naszabiblioteka.com/n,pulapki-umyslu-kiedy-czarne-jest-biale-czyli-rzecz-o-tolerancji
https://nowogard.naszabiblioteka.com/n,pulapki-umyslu-kiedy-czarne-jest-biale-czyli-rzecz-o-tolerancji


Sympozjum: "Ludzie książki Pomorza 

Zachodniego". Nowogard reprezentowany przez 

członków Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Nowogardzkiej 

15 maja 2018 odbyło się VI już sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego" 

poświęcone upamiętnieniu osób promujących czytelnictwo na Pomorzu Zachodnim, w tym 

bibliotekarzom: Annie Malejce, Janinie Tylman, Aleksandrze Kwiecińskiej, Franciszkowi 

Wójcikowi, Felicji Skibie, Stanisławowi Niśkiewiczowi. Bohaterami referatów byli także: 

bibliograf Jan Jurczak, księgarz Karol Czejarek oraz autor bloga 

PrzemekGłowa.Blogspot.com.  

 



Debata społeczna pn. 

„Sytuacja zwierząt - prawo a rzeczywistość” 
 

6 czerwca (środa) br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyła się 

debata społeczna pn. „Sytuacja zwierząt, prawo a rzeczywistość”. Organizatorami  

i uczestnikami spotkania byli m.in. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie na 

czele z kom. Dorotą Zając. Obecny był także insp. Krzysztof Targoński - komendant 

Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, asp. sztab. Piotr Pietrzak, dzielnicowi KP  

w Nowogardzie Piotr Leyk i Dariusz Rogala. W spotkaniu wziął udział również Burmistrz 

Nowogardu Robert Czapla, Monika Kukiełka (Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM), Karina Mazur – specjalista ds. odławiania 

zwierząt, Agata Kiziuk – prezes Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Koło w Goleniowie, 

lek. wet. Zdzisław Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, Agnieszka Głogowska oraz 

Katarzyna Rasowska reprezentująca bibliotekę. 

Debata miała na celu edukację mieszkańcow Gminy Nowogard na rzecz godnego 

traktowania zwierząt. Zapoznanie z wybranymi art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (wraz z nowelizacją ustawy z dnia 06 marca 2018 r) w celu uwrażliwienia 

uczestników debaty ze szczególnym uwzględnieniem sołtysów wsi gminy Nowogard na 

sytuację zwierząt domowych i gospodarskich podległego im terenu. 

W debacie poruszono również tak ważne tematy jak: kastracja, sterylizacja, 

znakowanie. Są to zabiegi, które w pierwszej kolejności pomogą walczyć z bezdomnością 

zwierząt. W związku ze zbliżającymi się wakacjami i upałami przedstawione zostały prawne 

konsekwencje zaniedbywania zwierząt. Każde zwierzę powinno mieć dostęp do świeżej 

wody, światła oraz pożywienia. Porzucenie zwierzęcia również jest przestępstwem. Jeśli 

według naszej wiedzy jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda lub jest zaniedbywane  

(brak opieki lekarskiej również jest wykroczeniem) powinniśmy zgłosić to na policję.  

Za około pół roku odbędzie się druga debata ewaluacyjna, podsumowująca działania  

i wnioski związane z ochroną zwierząt 



„Jak nie czytam jak czytam "- ogólnopolska akcja 

czytelnicza 
 

8 czerwca br. o godz. 10:00 MBP wzięła udział w III edycji ogólnopolskiej akcji 

czytelniczej pt: "Jak nie czytam jak czytam". 

           Uczestnikami były 5-latki z Przedszkola Nr 4.  Symbol akcji to rekord liczby 

czytających w tym samym momencie, ale jej faktycznym celem jest promocja czytelnictwa. 

Chcemy pokazać nieczytającym, że książka, to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie są 

kary, ale głównie przyjemna forma spędzania czasu. 

 

 

  

 



XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod 

hasłem „Czytanie łączy”. 

 

Nasza biblioteka wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom 

pod hasłem „Czytanie łączy”. To duże coroczne wydarzenie kulturalne w ramach 

kampanii  „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Z tej okazji w dniach 2-10 czerwca 

zostało zorganizowanych wiele czytelniczych atrakcji. Odbył się Dzień Dziecka, pogadanka  

z policjantem, a przede wszystkim dużo zabaw inspirowanych literaturą dziecięcą. W akcji 

przez tydzień udział wzięło ponad 170 dzieci, byli to uczniowie  i przedszkolaki  

z nowogardzkich szkół i przedszkoli oraz czytelnicy biblioteki. 

 

 

 

 

 

 



NOWOGARDZKA NOC BIBLIOTEK 2018 

Nasza biblioteka wzięła udział w niezwykle ciekawej akcji „Noc Bibliotek” pod 

hasłem „Rzeczpospoczyta”. Dla blisko 40 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały 

różne atrakcje promujące bibliotekę jako miejsce przyjazne i otwarte.  

8 czerwca uczestnicy akcji obejrzeli film przygodowy pt. „TARAPATY”. Następnego 

dnia do godz. 22:00 odbyły się nocne poszukiwania zakładek z latarkami na terenie biblioteki. 

W trakcie poszukiwań uczestnicy mieli do wykonania różne zaskakujące zadania, m.in. 

ułożenie domina z książek, pełną śmiechu była zabawa ze skrzynią tajemnic, a teatrzyk cieni 

wprowadził dzieci w mroczny nastrój. Sporym zainteresowaniem okazało się zrobienie sobie 

selfie w gabinecie Dyrektora Biblioteki. Pomimo późnej wieczorowej pory dzieci 

wykazywały bardzo dużo energii!!!  

           Tegoroczna Noc Bibliotek była niezwykła również dla dorosłych. Po raz pierwszy 

mieli oni okazję uczestniczyć w tej ogólnopolskiej akcji w naszej bibliotece.  

Pierwszym punktem programu był pokaz malarski artysty malującego ustami – Pana 

Mariusza Mączki. Jest on zrzeszony w wydawnictwie AMUN, które jest jedną z 46 placówek 

na świecie zajmujących się publikacją reprodukcji obrazów artystów malarzy tworzących 

ustami i stopą.  

            Po opowiedzeniu kilku słów na swój temat Pan Mariusz przystąpił do pokazu 

malarskiego. W pokazie uczestniczyły również dzieci. Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali 

się jak z minuty na minutę obraz staje się barwniejszy i pełen szczegółów. Po pokazie goście 

chętnie zadawali pytania artyście.  

            Następnym punktem programu było wspólne czytanie pracowników biblioteki  

i uczestników nocy bibliotek. Niespodzianką, którą przygotowali pracownicy była próba 

przeczytania łamańców językowych. Na zachętę jako pierwsza wystąpiła Pani Elżbieta 

Kwiatkowska- pracownik wypożyczalni dla dorosłych. Przeczytała niełatwy tekst, który 

wprowadził czytelników w śmiech i dobry humor. Zachęciła do spróbowania swoich sił 

pozostałych uczestników. Trwało również losowanie tekstów sprawdzających dykcję naszych 

gości np. „Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmiot gromko grzmiał grożąc 

grzesznikom”. W międzyczasie Pan Maciej Korpuliński (aktor grający w spektaklu Maciej 

K.) opowiedział o wystawie fotografii artystycznej fotografa z Goleniowa – Radosława 

Kwasta. Naprawdę warto było zobaczyć te wspaniałe zdjęcia! 

              Po językowej corridzie przyszedł czas na spektakl taneczny pt. „Maciej K.”. Maciej 

K. to historia, której bohaterem jest osoba chora psychicznie. Jest to opowieść chorego na 

organiczne zaburzenia osobowości, dla którego sztuka jest oddechem normalności a taniec 

odskocznią i azylem wolności. Reżyserem spektaklu jest Krzysztof Lubka, który również 

występuje z Maćkiem w spektaklu. Widzowie z niezwykłym zainteresowaniem oglądali 

występ aktorów. Po zakończeniu występu publiczność nie mogła przestać bić braw oddając 

szacunek i podziw aktorom. Wielu z nich popłynęły łzy dając upust emocjom.  

Zwieńczeniem akcji Nocy Bibliotek było pamiątkowe zdjęcie z aktorami spektaklu, 

pracownikami oraz uczestnikami przedsięwzięcia.  



Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wieczoru. 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji już za rok! 



"Afrykańskie inspiracje" w bibliotece 

 

20 czerwca o godz. 17:00  w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie miało miejsce 

otwarcie wystawy ceramiki stworzonej przez dzieci, młodzież oraz dorosłych w Pracowni 

Ceramiki Artystycznej „Dwojaczek”. Organizatorką oraz prowadzącą warsztaty ceramiczne 

jest Pani Katarzyna Gnacińska- Olczyk. Dzięki jej pracy oraz osób z nią współpracujących 

powstały niezwykłe dzieła. W tym roku inspirowane były małym państwem w Afryce 

Zachodniej – Burkiną Faso oraz podróżnikiem Kazimierzem Nowakiem który w latach 1931-

1936 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe, a następnie z powrotem, 

pokonując około 40 tys. km rowerem, pieszo, konno, na wielbłądzie oraz pociągiem. Stąd 

również tytuł wystawy - „Afrykańskie inspiracje”. 

W Sali wystawowej zgromadzonych gości przywitała Pani Katarzyna gratulując 

dokonań artystycznych oraz wręczając dyplomy wszystkim uczestnikom warsztatów, na 

których czekał również słodki poczęstunek. Nie zabrakło również podziękowań dla 

wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tejże wystawy. 

Po oficjalnej części spotkania, wszyscy zgromadzeni udali się do ogrodu 

bibliotecznego gdzie czekała na nich wspaniała i efektowna wystawa prac stworzonych 

podczas warsztatów przez wszystkich uczestników. Dodatkiem do wystawy były również 

zdjęcia wykonane podczas pracy przy tworzeniu ceramiki. Wszyscy z wielkim 

zainteresowaniem oglądali dzieła małych i dużych artystów. 

 

 

 

 

https://nowogard.naszabiblioteka.com/n,afrykanskie-inspiracje-w-bibliotece


Spotkanie autorskie z panią Mirosławą Górecką 
 

22 czerwca w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie członków DKK, a także innych 

przybyłych gości z pisarką - Mirosławą Górecką.  

Pani Mirosława pochodzi z Łobza, a na swoim koncie posiada 3 książki. Rozmawiała 

o nich z nowogardzkimi czytelnikami podczas piątkowego spotkania. Opowiedziała także  

o swojej przygodzie z pisaniem i historiach powstania książek. Uczestnicy zadawali pytania 

związane z powieściami, na które pisarka chętnie odpowiadała. Wszystko przebiegało w miłej 

atmosferze przy dobrej kawie. Na spotkaniu była również możliwość zakupu książek autorki 

oraz otrzymania dedykowanego autografu.  

Pani Mirosława otrzymała od biblioteki i czytelników pamiątkowy kwiat oraz ogrom 

życzeń na dalszą twórczość pisarską. 

 

 

 

 

 

 

 



Ocalić od zapomnienia 

 

           29 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu: ''Ocalić od zapomnienia". 

Bohaterem ósmego już spotkania był Ś.P Pan Franciszek Tarczykowski. Życiorys Pana 

Franciszka Tarczykowskiego przedstawiła moderatorka spotkań - Pani Kazimiera Fecak. 

Następnie Pan Franciszek Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. Szczególnym 

gościem tego spotkania była córka Pana Franciszka Tarczykowskiego. Kolejnym punktem 

spotkania były rozmowy uczestników związane z przedstawianą postacią przy herbacie, 

kawie oraz słodkim poczęstunku. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Spotkanie z historią 

 3 sierpnia w ramach projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Kultury i Historii Kołobrzegu i Muzeum Patria Colbergiensis - Kołobrzeg, 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego z mieszkańcami Nowogardu 

spotkali się ludzie, którzy działają w tym Stowarzyszeniu i rozpowszechniają historię. 

Opowiedzieli o wojskach Wielkiej Armii idących przez nasze miasto na Kołobrzeg. Zadanie 

pt. "Polsko - włoskie braterstwo broni podczas kampanii 1807 roku pod Kołobrzegiem" 

realizują dzięki wsparciu finansowemu ze środków Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego #pomorzezachodnie program #społecznik. Dziękujemy, że mogliśmy 

uczestniczyć w tej drodze! 

 

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Kultury-i-Historii-Ko%C5%82obrzegu-104246393425951/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Kultury-i-Historii-Ko%C5%82obrzegu-104246393425951/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colbergiensis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/pomorzezachodnie?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/spo%C5%82ecznik?source=feed_text


Wakacje w Bibliotece 2018 dobiegły końca 

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Bibliotece w Nowogardzie oraz wszystkich filiach 

dobiegły końca. Przez 5 tygodni każdego dnia na dzieci czekały różnorodne atrakcje: głośne 

czytanie, gry i zagadki, bajkowe łamigłówki, zabawy plastyczne, integracyjne, ruchowo-

muzyczne, pogadanki z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia i wyjazd poza teren biblioteki. 

Uczestnicy odwiedzili budynek Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie  Piekarnie – 

Cukiernie Waldemar Pędziszczak, Komisariat Policji, Stacje Pogotowia Ratunkowego oraz 

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Dzieci wzięły udział w 

zadowodach drużynowych zorganizowanych przez UM Nowogard na Plaży Miejskiej. 

Mieliśmy zaszczyt gościć ciekawych ludzi. Odwiedził nas leśniczy Pan Marek Heiser, który 

przeprowadził ciekawą pogadankę o zwierzętach żyjących w lesie. Atrakcją były zajęcia 

edukacyjne "Niewypały – Stop – Wezwij Saperów", którą poprowadzili saperzy z 5 Pułku 

Inżynieryjnego w Szczecinie. W czasie wakacji w Pracowni Orange odbyły się warsztaty dla 

dzieci z "Druku 3D" oraz trzydniowe i bardzo ciekawe warsztaty kulinarne "E – kuchnia". W 

każdym z pięciu tygodni odbywały się zajęcia czytelnicze m.in. pogadanka edukacyjna o 

tolerancji w oparciu o książkę P. Spier "Ludzie", czytanie ze "Świerszczykiem" – 

czasopismem, które uczy, bawi i rozwija, a także zajęcia z elementami bajkoterapii. Na 

zakończenie ostatniego dnia dzięki uprzejmości Państwa Wencel wspólnie wybraliśmy się na 

pizze do Pizzerni Neptun. W akcji "Wakacje z Biblioteką 2018" łącznie wzięło udział ponad 

1100 uczestników. Piekarni – Cukierni SATURN oraz wszystkim prelegentom serdecznie 

DZIĘKUJEMY! Na "Wakacje z Biblioteką" zapraszamy za rok, a od września serdecznie 

ZAPRASZAMY na inne ciekawe propozycje cyklicznych zajęć w Bibliotece! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


