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„Ocalić od zapomnienia” 

Podczas spotkania (4 marzec) z cyklu „Ocalić od zapomnienia” wspominaliśmy postać 

wielkiego sportowca – Zbigniewa Szczepkowskiego. Dla wszystkich miłośników sportu 

pozostanie na zawsze przykładem niezłomnego, sportowego ducha. Dla mieszkańców miasta 

pozostanie ambasadorem Nowogardu – nigdy nie zapomniał o nim. Szczególnie dziękujemy 

za obecność Kazimierzowi Lembasowi, Ryszardowi Posackiemu, Janowi Tandeckiemu, 

Krzysztofowi Kuli, Czesławowi Polewiakowi – ludziom nowogardzkiego sportu. Dziękujemy 

również za przekazanie pamiątek bohatera spotkania do Izby Pamięci i Tradycji Ziemi 

Nowogardzkiej, które za pośrednictwem Pana Ryszarda przekazał syn Zbigniewa 

Szczepkowskiego - Pan Arkadiusz.  



Klub Zdrowia w Bibliotece 

Czy można cofnąć czas ? Otóż tak ! Kluczem do sukcesu są PRZECIWUTLENIACZE. 

6 marca (środa) przekonywał nas o tym Pan Wojciech Karpowicz w swojej prelekcji 

„Flawonoidy – więcej niż warzywa, więcej niż owoce; super-antyoksydanty”. Po spotkaniu 

zainteresowani mogli zapoznać się z szeroką ofertą suplementów bogatych we flawonoidy 

firmy FLAVON, którą prelegent reprezentował. 

 

 

 

„Wspomnienia dawnych lat na fotografiach 

Franciszka Karolewskiego” 

18 marca w naszej Bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie „Wspomnienia dawnych lat na 

fotografiach Franciszka Karolewskiego”. Przybyli goście to mieszkańcy Nowogardu, 

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie Towarzystwa Emerytów  

i Rencistów w naszym Mieście. Mieli oni możliwość obejrzeć obszerną galerię zdjęć Pana 

Franciszka dotyczącą historii funkcjonowania Towarzystwa Emerytów i Rencistów . W czasie 

prezentacji zebrani wspominali uwiecznione na fotografiach miejsca i osoby, których być 

może już nie ma wśród nas. Spotkanie odbyło się w niezwykłej atmosferze przy kawie, 

herbacie i słodkim poczęstunku. Uczestniczyło w nim około 70 osób. 



 

 

Dzień Przedsiębiorczości 

20 marca Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie gościła  

u siebie uczniów I i II LO w Nowogardzie w ramach Ogólnopolskiego Dnia 

Przedsiębiorczości. Od godziny 9:00 mieli oni okazję uczestniczyć w warsztatach na których 

poruszono temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości i komunikacji 

międzyludzkiej. Zajęcia przeprowadzili Pani Beata Brodzka oraz Pan Bartosz Kajat. 

Prowadzący byli pod wrażeniem świadomości i dojrzałości młodzieży. Forma zajęć 

zaproponowana przez bibliotekę - połączenie teorii z praktyką, podobała się uczestnikom. 

Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w przyszłości. Dyrektor i pracownicy Biblioteki 

składają podziękowania prelegentom Pani Beacie Brodzkiej i Panu Bartoszowi Kajatowi oraz 

uczestnikom Dnia Przedsiębiorczości w naszej Bibliotece. Zapraszamy za rok. 



”Mój Boski Rozwód” 

22 marca (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie mieliśmy przyjemność 

gościć Panią Krystynę Podleską, która zaprezentowała monodram pt: „Mój Boski Rozwód”. 

Aktorka jest wszystkim doskonale znana z roli Oli w kultowym filmie MIŚStanisława Barei, 

cieszy się dużą popularnością i wielkim sentymentem wśród widzów. 

Dzięki werwie, temperamentowi i talentowi komicznemu Krystyny Podleskiej, znakomitej 

reżyserii Jerzego Gruzy oraz mądrej, dowcipnej treści sztuki Geraldine Aron spektakl ten 

wywołał wśród widzów żywą reakcję. 

To wzruszająca, pełna optymizmu historia kobiety w średnim wieku, którą porzuca mąż, a 

córka wyprowadza się do narzeczonego. Do wypełnienia pustki Angela ma tylko psa i telefon. 

Teraz na nowo musi znaleźć swoje miejsce na ziemi, odnaleźć sens życia i szczęście. Czy jej 

się udało ? Nowogardzka publiczność już wie ! 

Po spektaklu widzowie podziękowali za wystąp gromkim brawami. Zebrani goście mieli 

okazję porozmawiać z aktorką, zrobić wspólną fotografię, wziąć autograf.  Dziękujemy 

wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w Bibliotece ! 



Spotkania cykliczne: 

Poniedziałki:  15:30 – Pierwszy poniedziałek miesiąca  

             spotkanie Koła Diabetyków 

Wtorki:  12:00 – „Poranki malucha” 

 16:00 – Gry planszowe dla dzieci i młodzieży 

Środy:  13:00 – 15:00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biuro) 

 16:00 – Klub Świerszczyka (Dział dla Dzieci) 

 17:00 – J. angielski dla dorosłych 

Czwartki:  16:00 – Spotkania koła szachowego 

Piątki:    17:00 – J. angielski dla dzieci 

 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek-piątek              8.00-19.00 

Sobota                                  9.00-14.00 

 
 
 

 


