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Narodowe Czytanie 2018 

 

8 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w 

Nowogardzie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Lekturą zarekomendowaną 

przez parę prezydencką w tym roku zostało "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. O godz. 

10:00 spotkanie zainaugurowała dyrektor MBP - Aneta Wysoszyńska witając wszystkich 

przybyłych gości. Spektakl zaczął się niebanalnie. Rozpoczął bowiem Generał Zdzisław 

Goral, którego głos wyłonił się z tłumu. Następnie włączył się Burmistrz Robert Czapla 

oraz  dyrektor MBP. Kolejnym punktem programu Narodowego Czytania w naszej Bibliotece 

był występ artystyczny zatytułowany „Tradycyjne polskie instrumenty”. Pan Ryszard 

Zagórski poza wspaniałą grą uświetnił swój występ śpiewem, co wywołało wśród 

publiczności uśmiechy na twarzach. Po zakończeniu występu dyrektor zaprosiła wszystkich 

czytelników na kawę, słodkości i domowe ciasto oraz wystawę, którą przygotowało 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego Dziwnów na czele z prezesem 

Ryszardem Horniakiem. Pokaz eksponatów związany był z Setną Rocznicą Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Pan Generał broni Zdzisław Goral jak również Burmistrz Robert 

Czapla zostali wyróżnieni pamiątkowym medalem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 

Batalionu Szturmowego. Po przerwie dyrektor MBP – Aneta Wysoszyńska przekazała głos 

Pani Małgorzacie Martyniuk reprezentującej Zakład Karny w Nowogardzie. Następnie 

oddano głos pani Katarzynie Kijana wraz z uczennicami, która reprezentowała Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Kolejno  głos zabrały również 

przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku  działającego w naszej Bibliotece - Pani 

Wanda Obrębska oraz Jadwiga Cichecka. Następnie wysłuchaliśmy fragmentu Przedwiośnia 

czytanego przez Panią Józefę Szukalską. Pani Kazimiera Fecak przytoczyła artykuł 

opublikowany w Głosie Szczecińskim dnia 18.02.1966 r. na temat nadania imienia Stefana 

Żeromskiego naszej Bibliotece. Panie reprezentowały Dyskusyjny Klub Książki działający w 

Bibliotece. Dalej postać lektora przybrała nauczycielka języka polskiego z Liceum 

Ogólnokształcącego Nr 1 w Nowogardzie, pani Dorota Borzeszkowska- Buriak. Gościliśmy 

również podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, których reprezentantka 



pani Danusia, również przeczytała fragment lektury Narodowego Czytania. Jako ostatnia 

wystąpiła Pani Genowefa Makarewicz. Wygłosiła piękny wiersz własnego autorstwa,  pt. 

„Moja Ojczyzna”. Gdy zakończyła się oficjalna część uroczystości, przybyli goście 

prowadzili rozmowy w kuluarach przy kawie i słodkim poczęstunku. W wydarzeniu wzięło 

udział około 100 osób. Dziękujemy wszystkim za wspólne Narodowe Czytanie i zapraszamy 

do udziału w przyszłym roku. 

 

 



„Ocalić od zapomnienia”  

 Nauczyciele Nowogardzkiego Liceum 

Ogólnokształcącego 

 

14 września miało miejsce pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie z cyklu: 

''Ocalić od zapomnienia". Bohaterami dziewiątego spotkania byli Nauczyciele 

Nowogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego - Pani Anastazja Nowak oraz Pan Edward 

Chudziński. Życiorysy omawianych postaci przedstawiła moderatorka spotkań - Pani 

Kazimiera Fecak, która w ramach podziękowania za zaangażowanie oraz pracę jaką wkłada w 

przygotowanie spotkań została obdarowana symbolicznym kwiatem. Następnie Pan 

Franciszek Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. Kolejnym punktem spotkania 

były rozmowy oraz wspomnienia uczestników przy herbacie, kawie oraz słodkim 

poczęstunku. 

 

 

Dzień Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych 

 

15 września po raz pierwszy w Nowogardzie, został zorganizowany Dzień 

Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych. Organizatorem tego wydarzenia byli: 

Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, burmistrz Robert Czapla oraz Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Stowarzyszeń ze Szczecina. Na Placu Wolności, prezentowały się 

stowarzyszenia, działające na terenie naszej gminy. Był to pierwszy taki piknik i okazja do 

pokazania się mieszkańcom Nowogardu. Nie zabrakło reprezentantów Towarzystwa 



Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, które działa we współpracy z naszą Biblioteką. W 

namiocie TMZN można było zobaczyć Kroniki Nowogardzkie, których autorem jest Pan 

Franciszek Karolewski, długoletni członek stowarzyszenia. Szczególną uwagę przyciągały 

również stare zdjęcia Nowogardu. Ciekawe były również książki poświęcone Nowogardowi z 

których te najstarsze napisane są w języku niemieckim. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie 

takie wydarzenie w naszym mieście i że w przyszłym roku, będziemy mogli zaprezentować 

się jeszcze szerzej. 

 

 

Światowy Dzień Sybiraka 

 

17 września o godzinie 12:00 z okazji Dnia Sybiraka na cmentarzu pod pomnikiem 

Sybiraków, zebrali się uczestnicy uroczystości. W tym roku obchody te miały szczególny 

wydźwięk, ponieważ dotyczyły trzydziestolecia reaktywacji Związku Sybiraków na Ziemiach 

Nowogardzkich oraz setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Oficjalną 

część uroczystości prowadziła Pani Franciszka Kobylińska – Prezes Nowogardzkiego Koła 

Związku Sybiraków. Wspomniała ona czasy Syberii oraz jaki ciężki los jej jak i innym 

Sybirakom zgotowało życie. Mówiła jak ważna jest pamięć o  tamtych wydarzeniach. 

Odśpiewano Hymn Sybiraków oraz Hymn Polski. Kolejnym punktem obchodów było 

złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem pamięci Sybiraków. W dalszej części 

uroczystość przeniosła się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. Zgromadzeni 

obejrzeli film z obchodów 90 rocznicy utworzenia Związku Sybiraków. Pani Franciszka 

podziękowała wszystkim za przybycie,  za wieloletnią współpracę uhonorowała Pana 

Burmistrza Roberta Czaplę odznaką upamiętniającą 90 rocznicę powstania Związków 

Sybiraków a Dyrektor MBP – Aneta Wysoszyńska otrzymała piękny bukiet kwiatów. 



 

 

Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej 

Pani Cecylia Judek w naszej Bibliotece 

 

18 września o godz. 11.00 Pani Cecylia Judek Sekretarz Naukowy Książnicy 

Pomorskiej wygłosiła prelekcje na temat życia Zbigniewa Herberta. Uczestnikami spotkania 

byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z opiekunami Paniami 

Dorotą Borzeszkowską- Buriak oraz Katarzyną Szkup. Pani Cecylia w swoim wykładzie 

podkreślała jak ważne jest podejmowanie przemyślanych decyzji. Mówiła o tym, że każdy 

wybór wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zachęcała aby poznawać historię nie tylko tą 

z książek, żeby być dociekliwym i patrzeć szerzej. Następnie, o godzinie 13 Pani Cecylia 

Judek przedstawiła biografię Ireny Sendlerowej dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki 

oraz Uniwersytetu III Wieku. Jest to już kolejna wizyta pani Cecylii w naszej Bibliotece i za 

każdym razem dobra okazja do poszerzenia swojej wiedzy o życiu wybitnych twórców 

polskiej literatury. O każdym z nich opowiada z prawdziwą pasją a swój wykład ilustruje 

slajdami. 



 

 

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

 

26 września odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Ksiązki. Omawianą lekturą było dzieło  Gabriela Garcíę Márqueza pt. 

Miłość w czasach zarazy.  To niezwykła powieść o miłości, która okazuje się silniejsza od 

samotności, od fatum i od śmierci. Jest to historia uczucia niewydarzonego bękarta i poety 

Florentino Arizy oraz trzeźwej, rozsądnej Ferminy Dazy, spełniającego się po półwieczu 



oczekiwania. Oboje przechodzą przez wszystkie kręgi miłości – młodzieńcze zadurzenie, 

małżeństwo z rozsądku, szalone namiętności, miłości idealizowane i ulotne pragnienia 

cielesne. Ta niespotykana w dotychczasowej twórczości Garcíi Márqueza tematyka i tonacja 

przysporzyła pisarzowi miliony nowych czytelników całym świecie. Według zebranych, 

książka ta była ciężkim orzechem do zgryzienia, jednak na pewno wartym przeczytania.  

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 

28 września br. w naszej Bibliotece obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. Dzień ten został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Stał 

się okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania tj: rozwijanie wyobraźni, 

stymulowanie rozwoju czy wzbogacenie słownictwa. Uczestnikami spotkania były dzieci z 

Zielonego Przedszkola (gr. Fasolki) oraz klasa 0 z SP1 w Nowogardzie. Dzieci chętnie 

wysłuchały opowiadania pt: "Praktyczny pan" oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach.  

 



Światowy Dzień Zwierząt – kiermasz charytatywny 

 

W miniony piątek (05.10.2018) w Miejskie Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 

odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Schroniska w Sosnowicach z okazji 

Światowego Dnia Zwierząt. Poza zbiórką rzeczową zorganizowany został również kiermasz 

ciast. Każdy mógł za symboliczną złotówkę zakupić coś słodkiego, poczęstować się kawą lub 

herbatą i tym samym wspomóc akcję. O godzinie 11 odbyła się pogadanka edukacyjna dla 

uczniów klas 1a i 1c SP 1 w Nowogardzie poprowadzona przez Panią Martę Tysiąc – Stępień, 

kierownik Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Spotkanie 

miało na celu wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpiecznego obcowania z psami, budzenie 

potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz przełamanie bariery w 

kontakcie ze zwierzętami. Dzieci nauczyły się bezpiecznej postawy „żółwia” niezbędnej w 

sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, poznały zasady funkcjonowania schronisk. Uczestnicy 

zadawali mnóstwo pytań i chętnie opowiadali o swoich zwierzętach. Przedsięwzięcie 

zakończyło się ogromnym sukcesem ! Poza imponującą ilością karm, koców, leżanek i 

innych, udało napełnić się skarbonki na kwotę 835 zł !!!. Zostanie ona przeznaczona na zakup 

karm dla potrzebujących psiaków. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM  ZA ZAANGAŻOWANIE, ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ I 

KAŻDY KOC !!!! 

ZAPRASZAMY ZA ROK !!! 

 



 

 

"Objazdowe kino uchodźcze" oraz "Warsztaty 

kreatywnego rozwoju" w naszej Bibliotece 

 

6 i 7 października MBP stała dla wszystkich otworem za sprawą 

Stowarzyszenia Refugees Szczecin i inicjatywy Dom Otwarty dzięki którym uczestniczyliśmy 

w akcji „Filmy w drodze. Objazdowe kino uchodźcze” oraz Fundacji Animatus, 

organizatorom „Warsztatów Kreatywnego Rozwoju”. Sobotni maraton 

rozpoczęły  „Warsztaty Kreatywnego Rozwoju”. Zajęcia podzielone zostały na dwa moduły: 

1. „Przystanek Ja” –zajęcia z trenerem rozwoju osobistego, certyfikowanym coachem. Celem 

warsztatów jest lepsze poznanie Siebie, odkrycie swoich pragnień i marzeń, wzmocnienie 

pewności siebie oraz umiejętności planowanie celów życiowych, zawodowych itp. 

2. Warsztaty FRIS. Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE 

– IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). FRIS nie tylko diagnozuje predyspozycje, ale 

również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej się sprawdzamy, jak skutecznie 

podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej komunikować się z osobami o 

innych Stylach Myślenia. FRIS opisuje jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą. 

  O godzinie 11 odbyły się zajęcia dla najmłodszych. Dzieci wysłuchały opowieści o 

Kunkuszu czyli  kocie uchodźcy.  Historia ta została przedstawiona w formie kami shibai, 

czyli opowieści obrazkowej. O godzinie 15  seans rozpoczął film pt. „Pokażcie to wszystko 

światu”. Jeden dzień w Ventimiglia – nadmorskim miasteczku na granicy włosko-francuskiej, 

w którym utknęło kilkuset afrykańskich migrantów. Determinacja przybyszy, gotowych 

umknąć na niebezpieczne skały, by uniknąć wywózki, kontrastuje z rzeczowym, choć mało 

skutecznym podejściem ścigających ich policjantów, a wszystko to pod okiem dziesiątek 

fotoreporterów i dziennikarzy. Bo też medialny show wokół trwającego kryzysu jest jednym z 



głównych tematów tego filmu. Z jednej strony mamy migrantów i uchodźców, którzy w 

wyniku decyzji francuskich władz o zamknięciu granicy znaleźli się w próżni, z drugiej – 

media, które przyciąga jedynie sensacyjny temat. Następnie wyświetlono film pt. „Czeczenia. 

Wojna bez śladu” Ze ścian budynków i plakatów spogląda twarz Putina. Człowiek, który 

złamał waleczny naród, trzyma pod butem cały kraj. Powszechnie wiadomo, że prezydent 

Ramzan Kadyrow jest na usługach Kremla. Traktuje ojczyznę jak swój prywatny folwark. 

Stawia siebie ponad konstytucję i prawo. Reżimowe władze nie znają litości. Każde 

nieposłuszeństwo, cień podejrzenia o działalność wywrotową to wyrok. Ludzie żyją w 

ciągłym strachu. Wojsko po nocach wkracza do domów, bije, przesłuchuje, uprowadza. Po 

wielu osobach ślad zaginął. Zrozpaczone rodziny nie mają szans na ich odnalezienie. 

Zakazane jest mówienie o tych, którzy zniknęli. Czeczenia to państwo policyjne, 

przypominające najgorsze stalinowskie czasy. Liczy się tylko posłuszeństwo i zadowolenie 

rosyjskiego patrona. Ostatni tytuł tego dnia to: „Ciężar dowodu”. Ten film konfrontuje 

stanowiska dwóch stron kryzysu: dwóch Afrykańczyków ubiegających się o status uchodźcy i 

urzędnika imigracyjnego, z których każdy głosi swoją prawdę, ale żaden nie potrafi jej 

udowodnić. W niedzielę o godzinie 11 najmłodsi ponownie mieli okazję spotkać się z 

Kunkuszem – kotem uchodźcą. Dorośli natomiast od godziny 15, mogli uczestniczyć w 

pokazie filmów. Tego dnia rozpoczął się on tytułem: „Granice. Europejski sen. Granice to 

film o uchodźcach – ich losach, marzeniach, rozczarowaniach po przekroczeniu europejskiej 

granicy. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w obozie dla uchodźców w Idomeni w Grecji – 

w miejscu gdzie od wielu miesięcy toczy się walka o życie. Życie polegające na czekaniu w 

nieludzkich warunkach na otwarcie granic. Granice to również próba przekroczenia barier w 

nas samych – rezerwy, nieufności, strachu, przed ludźmi, którzy zmuszeni do opuszczenia 

swoich domów, szukają dla siebie nowego miejsca na ziemi. Następnie wyświetlono 

produkcje pt: „The Land Between. Spojrzenie na ukryte i desperackie życie migrantów z 

Afryki Subsaharyjskiej, żyjących w górach północnego Maroko. Marzeniem większości jest 

dostanie się do Europy dzięki pokonaniu mocno zmilitaryzowanego płotu oddzielającego 

Melillę – hiszpańską enklawę na kontynencie afrykańskim. 

Unikalny i bezprecedensowy dostęp autorów filmu do bohaterów pozwolił na 

udokumentowanie codziennego życia migrantów uwięzionych w próżni, a także wyjątkowej 

przemocy i nieustannego złego traktowania, którego doświadczają ze strony władz 

marokańskich i hiszpańskich. Na tym tle film przygląda się także pytaniom uniwersalnym: w 

jaki sposób i dlaczego ludzie ryzykują wszystko, w tym swoje życie, by opuścić kraj, rodzinę 

i przyjaciół w poszukiwaniu nowego życia. Zwieńczeniem całego weekendu było 

wyświetlenie filmu „ Ciężar dowodu”. Pokazom towarzyszyła w holu Biblioteki wystawa 

zdjęć z Brześcia. 



 

 

 

  



"Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia" - 

Spotkanie z Panem Gabrielem Chmielewskim 

 

14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się 

spotkanie w ramach Klubu Zdrowia działającego w naszej Bibliotece. Pan Gabriel 

Chmielewski wygłosił wykład pt "Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia". Aktywność 

fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb 

organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja 

rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na 

prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność 

i wydolność fizyczną. Kluczem do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia jest nie tylko 

zdrowe odżywianie, ale i aktywność fizyczna, które zawsze powinny iść w parze.   

 

 

Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 

Mniejszych Szans „Więź” w naszej Bibliotece 

 

W sobotę 27 października 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 

odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Promocja zdrowia psychicznego” Stowarzyszenia 

Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”. 

Na uroczystość przybyło wielu gości, których przywitała Dyrektor Biblioteki Pani Aneta 

Wysoszyńska. Wśród zgormadzonych gości znajdował się również Burmistrz Nowogardu – 



Pan Robert Czapla, dla którego temat zdrowia, jest szczególnie ważny. Głos zabrała również 

Prezes Stowarzyszenia – Pani Maria Kapuścińska. Następnie przybyli goście wysłuchali 

wykładu psycholog Pani Anny Dłoniak pt ” Jak radzić sobie po kryzysie psychicznym”. Po 

wykładzie nastąpiła prezentacja wierszy Pana Mariusza Krówki, którego w tym dniu 

reprezentowała mama. O godz. 17.50 przybyli goście zebrali się w holu bibliotecznym, gdzie 

mieściła się wystawa prac malarskich Pani Małgorzaty Krawczyk oraz fotografii artystycznej 

autorstwa Radosława Kwasta. Pani Małgorzata zabrała również głos. W swoim przemówieniu 

podziękowała za możliwość stażu w naszej Bibliotece, opowiedziała również o swojej 

działalności artystycznej. Po intelektualnej uczcie przyszedł czas na ucztę dla kubków 

smakowych. Uczestnicy spotkań przy kawie, herbacie i smakołykach podziwiali prace Pani 

Małgorzaty. Ostatnią atrakcją tego dnia był spektakl tanecznym „Maciej K”. Po zakończeniu 

występu przybyli goście przy kawie, herbacie i słodkościach dzielili się wzajemnie swoimi 

wrażeniami. Cała uroczystość odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze.  

 

 

Finały konkursów 
 

29 października o godz. 16:00 w naszej Bibliotece odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom w konkursie czytelniczym „Myślę, więc czytam” oraz „Miejsko-gminnym 

konkursie plastycznym promującym czytelnictwo” którego honorowym patronatem był 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard Robert Czapla. Warto zaznaczyć, że do udziału w 

konkursie czytelniczym zgłosiło się 20 uczniów, a 14 z nich aktywnie w nim uczestniczyło, 

ponieważ przeczytali wymaganą liczbę książek i odpowiedzieli na zawarte w nich pytania. 

Natomiast do konkursu plastycznego promującego czytelnictwo wpłynęło 119 prac uczniów 

klas I – VII szkół podstawowych Gminy Nowogard.  

 



LAUREACI VI edycji konkursu czytelniczego „Myślę, więc czytam”  

Kategoria klas III – IV 

Miejsce I - Kwiatek Oliwia 

Miejsce II – Białowąs Nadia 

Miejsce III – Ślipek Tomasz 

Kategoria klas V – VI 

Miejsce I –Kosakiewicz Konrad 

Kategoria klas VII – VIII i III Gimnazjum 

Miejsce I – Więzowska Aleksandra 

Miejsce II – Pasik Weronika 

Miejsce III – Jasińska Zuzanna 

LAUREACI „Miejsko – gminnego konkursu plastycznego promującego czytelnictwo” 

Kategoria klas I – III 

Miejsce I – Staniszewska Zuzanna 

Miejsce II – Lasocki Kamil 

Miejsce III - Jasiński Franciszek, Jasiński Filip 

Wyróżnienia: Stefanowska Agata, Skowyra Amelia 

Kategoria klas IV – VI 

Miejsce I – Radel Justyna 

Miejsce II – Dworecka Julia 

Miejsce III – Miklas Wiktor 

Wyróżnienia: Michalska Amelia, Paradowska Anna 

 

 

Spotkanie autorskie z Panem Piotrem Słomskim 

 

We wtorek 30 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło 

się spotkanie autorskie z Panem Piotrem Słomskim. Tematem spotkania była książka 

zatytułowana „ Do zobaczenia, kasztanku !”. Na początku spotkania Dyrektor MBP – Pani 



Aneta Wysoszyńska przywitała przybyłych gości. Wśród zgormadzonych znaleźli się 

Burmistrz Nowogardu – Pan Robert Czapla oraz nowogardzcy Sybiracy. Następnie autor 

opowiedział historię powstania książki, która zaczęła się już 7 lat temu. Jak sam wspomniał 

na początku miał być to cykl wywiadów przeprowadzanych z nowogardzkimi Sybirakami. 

Inicjatorką całego przedsięwzięcia była mama Pana Piotra. Punktem wyjścia były losy 

rodzinny autora. Podczas pracy nad książką liczba jej bohaterów cały czas rosła. Poza 

nowogardzkimi Sybirakami, w książce przedstawione są również losy Sybiraków z Gryfina, 

Stargardu, Szczecina oraz Pani doktor Helena Rodziewicz mieszkająca w Kamieniu 

Pomorskim, której fotografia znajduje się na okładce. Także tytuł jest cytatem słów Pani 

Heleny. „Do zobaczenia, kasztanku” – słowa które wypowiedziała mała dziewczynka na 

pożegnanie do konika. Pan Piotr w swojej książce przedstawił  realny obraz deportacji. Mówił 

również o tym jak ważna jest nadzieja. Dla deportowanych była ona promykiem, dzięki 

któremu mieli siłę do walki. Twórca poruszył również temat wolności. My młode pokolenie 

zbyt szybko się do niej przyzwyczailiśmy, dla nas jest ona czymś „normalnym”, to nasza 

codzienność. Musimy jednak pamiętać, w jaki sposób i jakim kosztem ją otrzymaliśmy, być 

za to wdzięczni i o tym pamiętać. Następnym puntem spotkania były rozmowy z twórcą. Głos 

zabrali zebrani Sybiracy. Na zakończenie pani Dyrektor MBP wręczyła na ręce Pana Piotra 

symboliczny bukiet kwiatów, natomiast zebrani goście mogli napić się gorącej kawy, herbaty 

oraz poczęstować się przygotowanymi słodkościami. 

 

 



Spotkanie z cyklu "Ocalić od zapomnienia" 

 

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu: ''Ocalić od zapomnienia". Bohaterami dziesiątego już spotkania byli 

Nauczyciele Nowogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego - Pani Maria Galińska oraz Pan 

Roman Gruchała. Szczególnymi gośćmi byli Janina Galińska – synowa Pani Marii, oraz 

wieloletnia pracownica Biblioteki, Państwo Urszula i Roman Szałkiewiczowie, a także Pan 

Zbigniew Wacław Szych, który obecnie mieszka w Szczecinie. Życiorysy omawianych 

postaci przedstawiła moderatorka spotkań - Pani Kazimiera Fecak. Następnie Pan Franciszek 

Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. W trakcie prezentacji fotografii zebrani 

goście wspominali nauczycieli przy kawie, herbacie oraz domowym cieście. 

 

 

  



Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

 

7 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się spotkanie w 

ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawianą lekturą była książka pt" Traktat o łuskaniu 

fasoli". Dzieło Wiesława Myśliwskiego.  

 

  

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto wszystkich bajkowych postaci i 

dobry moment, by je sobie przypomnieć. Bajki są z nami od najmłodszych lat, rozweselają, 

uczą oraz przekazują ważne prawdy o życiu. Z tej okazji od 6 do 9 listopada w miłej i 

bajecznej atmosferze MBP odbyły się spotkania dla uczniów kl O SP3, dzieci z Zielonego 

Przedszkola gr. Motylki i Fasolki oraz dzieci z Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola 

Fantazja. Uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą o bajkach i z łatwością poradziły sobie z 

dopasowaniem rekwizytu bajkowego do odpowiedniej książki – było przy tym mnóstwo 

radości i śmiechu. Następnie wysłuchały opowiadania A. Lindgren „Pippi Pończoszanka” 

oraz baśni „Czerwony Kapturek”. Bajkowe spotkania poprowadziły pracownice Działu Dla 

Dzieci i Młodzieży: Ewelina Kamińska, Milena Wiśniewska i Marta Grycner. Atmosfery 

dodały obrazy przestawiające bohaterów naszych bajek namalowane przez Małgorzatę 

Krawczyk. Łącznie w tych dniach Bibliotekę odwiedziło ponad 100 dzieci. Serdecznie 

zapraszamy na kolejne zajęcia do biblioteki. 

 



 

 

  



Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę w naszej Bibliotece 

 

11 listopada w Dzień Niepodległości Biblioteka tętniła życiem. Mieszkańcy 

Nowogardu bardzo chętnie spędzili wiele godzin w bibliotece na intelektualnej uczcie. O 

godz. 13:00 na przybyłych gości czekała załoga Biblioteki wraz z Dyrektor Anetą 

Wysoszyńską. Na początku zebrani goście mogli obejrzeć przygotowane wystawy oraz 

ekspozycje. W holu bibliotecznym czekała ekspozycja "100 lat niepodległości na monetach i 

banknotach", którą mogliśmy zaprezentować dzięki Nowogardzkiemu Kołu 

Numizmatycznemu. Kolejno zebrani mogli obejrzeć: "Ojcowie Niepodległości" - wystawę 

Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego z Dziwnowa oraz Zarządu 

Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, "Tak powstała niepodległa" - biuletyn 

informacyjny wydany na 11 planszach, który powstała z inicjatywy Biura Programu 

„Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale 

historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro 

Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się "Schody do Niepodległości", które prowadzą na piętro 

biblioteczne. Od godz. 12:30 w Dziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły się patriotyczne 

warsztaty dla najmłodszych. Dzieci wysłuchały opowiadania Z. Staneckiej “O niepodległą 

bazę ! ”, własnoręcznie wykonały flagi Polski, rozwiązywały quizy I zagadki. Na zakończenie 

wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Dla uczestników „11 listopada w Bibliotece” 

zostały również otwarte wypożyczalnia oraz czytelnia gdzie dostępne były wystawy “100 

książek na 100 lat Niepodległości” oraz “Kobiety niepodległe”. Należy nie zapominać, że 11 

listopada to także, dzień nadania praw wyborczych kobietom w Polsce. O godz. 15.30 ze 

swoją prelekcją zagościł Pan Jacek Stróżyński, który również znalazł swoje grono odbiorców. 

Tematem historycznego wykładu były “Kobiety w walce o niepodległość”. Następnie miała 

miejsce prezentacja Generała Broni SZ RP w st. spocz. Zdzisława Gorala na temat 

niepodległości. Po wystąpieniach Panowie prelegenci otrzymali od pracowników Biblioteki 

bukiet biało-czerwonych kwiatów. 11 listopada w Bibliotece jak zwykle nasi goście mogli 

napić się kawy, herbaty a także zjeść coś słodkiego. W tym roku dodatkowo Pan Dawid 

Szewc przygotował barszcz i paszteciki. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem.  

 

 



 

 

 

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii 

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii w MBP zostało przeprowadzone spotkanie 

czytelnicze w oparciu o książkę H. Tullet "Naciśnij mnie" dla uczniów kl 0 SP1. Książka o 

niezwykłych przygodach kolorych kropek jest niezapomniana, zachęcająca dzieci do 

wspólnej zabawy i nauki, rozbudza wyobraźnię każdego czytelnika 

 



Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze 

 

W ramach projektu "Ruchome wykłady pomorzoznawcze", w dniu 22 listopada 2018r w 

MBP odbyło się spotkanie z panem Bartoszem Sitarzem - historykiem, pracownikiem 

Archiwum Państwowego w Szczecinie, miłośnikiem historii regionalnej i lokalnej (zwłaszcza 

okresu drugiej wojny światowej i pierwszych lat polskiej administracji); autorem książki 

„Trudne początki. Powiat szczeciński 1945-1950” (Police 2012) oraz artykułów, m.in. w 

„Szczecinerze”, „Roczniku Historycznym Polic” i „Szczecińskich Studiach Archiwalno-

Historycznych”. 

Tematem wykładu wygłoszonego 22 listopada 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Stefana Żeromskiego w Nowogardzie była niemiecka fabryka benzyny syntetycznej 

Hydrierwerke Pölitz AG działająca w Policach w latach 1938-1945. Był to jeden z kilkunastu 

zakładów w ówczesnych Niemczech, a jeden z czterech na obecnych ziemiach polskich, 

produkujących paliwa płynne z węgla metodą opracowaną przez Friedricha Bergiusa (laureata 

Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1931 r.). Choć jako jedyny położony był z dala od złóż 

węgla, osiągnął na przełomie lat 1943-1944 pierwsze miejsce pod względem produkcji. Jako 

zakład o strategicznym znaczeniu dla niemieckiej gospodarki wojennej stał się celem 

alianckich nalotów bombowych, które zadały bardzo poważne straty, lecz do końca wojny nie 

zdołały go całkowicie wyeliminować. Na potrzeby kombinatu zatrudniano tysiące 

pracowników cywilnych (w przeważającej części przymusowych), jeńców wojennych i 

więźniów pochodzących z całej Europy, głównie zaś Polaków, Rosjan, Francuzów, Belgów, 

Włochów i Słowaków. Skupieni oni byli w kilku obozach zbiorowego zakwaterowania (w 

tym jednym na statku), obozie karnym oraz filii obozu koncentracyjnego Stutthof. W końcu 

kwietnia 1945 r. wraz z całym rejonem Polic zakład znalazł się na półtora roku pod 

administracją radziecką i został poddany rabunkowemu demontażowi jako obiekt zdobyczny. 

Odzyskany przez Polskę dopiero pod koniec września 1946 r. stał się miejscem pozyskiwania 

różnych elementów metalowych, złomu, cegieł i innych materiałów potrzebnych dla 

odbudowy kraju. Stan taki trwał aż do początków 1957 roku. Do dziś pozostały rozległe 

betonowe ruiny, stopniowo coraz bardziej pochłaniane przez przyrodę. 

Wystąpienie zostało wzbogacone prezentacją multimedialną zawierającą liczne fotografie. 

Ponadto zaprezentowano również oryginalne pamiątki związane z historią zakładu 

(dokumenty, korespondencję pracowników przymusowych), pochodzące ze zbiorów 

Dominika Wołyńskiego. 



 

 

Spotkanie w ramach Klubu Zdrowia  

działającego przy MBP 

 

23 listopada (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się 

kolejne spotkanie w ramach Klubu Zdrowia. Przybyli goście wysłuchali wykładu Pana Jacka 

Mattera pt "Biblia, a medycyna". Pan Jacek w swoim wykładzie poruszył m.in. takie tematy, 

jak: - struktura osobowości a stres - właściwa samoocena - krzywda i etapy przebaczenia - 

zawiłości procesu gojenia - zaburzenia komunikacji międzyludzkiej.  

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie 

  



 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i 

niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu- Pluszowy Miś. Z tej okazji w MBP odbyły się 

zajęcia, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Orzechowie 

oraz przedszkolaki z "Krainy Fantazji i Zielonego Przedszkola" 

 

 



 

Spotkanie z pisarką - Dorotą Schrammek 

 

27 listopada popołudnie, nie było ani szare, ani nudne, bowiem MBP stała dla 

wszystkich otworem. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Dorotę Schrammek - pisarkę 

związaną z Pomorzem i autorkę powieści obyczajowych, takich jak „Horyzonty uczuć”, 

„Dom, którego nie było” oraz „Niepełka”. Pani Dorota podczas spotkania opowiedziała o 

początku swojej przygody z pisaniem, o rodzinnym domu, mężu, dzieciach. Autorka bardzo 

chętnie odpowiadała na zadawane pytania, a całe spotkanie przebiegło w bardzo milej 

atmosferze przy ciepłej kawie, herbacie i pysznym cieście.  

 

 

Spotkanie autorskie w Bibliotece 

 

W piątek 29 listopada w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych Barbarą Kosmowską! Już od samego początku autorka 

wzbudziła sympatię u dzieci. Barbara Kosmowska jest ciepłą i pełną humoru osobą, która 

darzy wielkim szacunkiem odbiorców swoich książek. Spotkanie przebiegło 

w niezwykłej, miłej atmosferze. Autorka w sympatyczny sposób i z humorem opowiadała o 

sobie, swojej rodzinie, książkach. W zabawny sposób przedstawiła początki swojej przygody 

z pisaniem. Zdradziła jak powstają jej książki i skąd czerpie inspiracje. Barbara Kosmowska 

odpowiedziała na licznie zadawane pytania dzieci: 

"Czy praca pisarki jest trudna?", "Kim Pani chciała zostać w przyszłości będąc dzieckiem?", 

"Ile Pani ma lat?", "Jaki był tytuł pierwszej książki?". Na zakończenie spotkania szczęśliwi 

posiadacze książek otrzymali od Pani Basi autografy. 



 

 

Wernisaż w MBP 

 

4 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste otwarcie poplenerowej 

wystawy malarstwa słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku z naszego regionu 

przygotowaną przez prezeskę golczewskiego UTW Panią Janinę Kołodzińską. Całe spotkanie 

przebiegło w bardzo miłej atmosferze, nie zabrakło kawy, herbaty i słodkiego poczęstunku. 

Wernisaż będzie dostępny w naszej Bibliotece do 13 grudnia.  

 

 



 

 

 

Ocalić od zapomnienia - ks. Grzegorz Zaklika 

 

6 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się ostatnie w tym 

roku spotkanie z cyklu: ''Ocalić od zapomnienia". Bohaterem jedenastego już spotkania był 

ks. kan. Grzegorz Zaklika. Było to szczególne spotkanie nie tylko ze względu na omawianą 

postać ks. Grzegorza. Tego dnia zebrani mieli przyjemność wysłuchać wspólnego występu 

muzycznego Pani Marty Laskowskiej i ks. Waldemara Piątka. Była to prawdziwa uczta dla 

duszy. Wśród obecnych gości była również bliska ks. Grzegorzowi osoba - Pani Barbara 

Szcześniak. Życiorys omawianej postaci przedstawiła moderatorka spotkań - Pani Kazimiera 

Fecak. Następnie Pan Franciszek Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. W trakcie 

prezentacji fotografii zebrani goście wspominali ks. Grzegorza przy kawie, herbacie oraz 

domowym cieście. 

 



 

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  

 

13 grudnia w MPB odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Omawianą lekturą była książka autorstwa Paula Kalanithi pt. "Jeszcze jeden 

oddech". Jest to szczera, wzruszająca historia wybitnego lekarza, który stanął twarzą w twarz 

ze śmiercią. Książka inspirowana życiem twórcy nie doczekała zakończenia. Paul Kalanithi 

zmarł w 2015 r. Gościem specjalnym tego spotkania był ks. Bartosz Wach.   

 


