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Magdalena Majcher w naszej Bibliotece 

4 czerwca mieliśmy przyjemność gościć Panią Magdalenę Majcher – pisarkę i copywriterkę. 

Podczas spotkania autorka promowała książkę. „Obcy powiew wiatru”, która jest pierwszym 

tomem trzyczęściowej Sagi Nadmorskiej. Akcja została osadzona w Ustroniu Morskim. Pani 

Magdalena zdradziła czytelnikom, iż drugi i trzeci tom sagi ukaże się jeszcze w tym roku. 

Autorka przedstawiła wszystkie swoje tytuły i krótko opowiedziała ich fabułę. Jak sama 

przyznaje, pisze o tym co ją interesuje. Tematy jakie porusza są ważne i trudne, to m.in. rzeź 

wołyńska, przesiedlenia, powstanie warszawskie, adopcja, przemoc domowa i wiele innych. 

Pisarka mieszka i tworzy w Katowicach. Pani Magdalena dała się poznać nie tylko od strony 

zawodowej ale i prywatnej.  To bardzo młoda, otwarta, energiczna i pozytywnie myśląca 

osoba, która bez problemu nawiązuje kontakt z czytelnikami wprowadzając wspaniałą 

atmosferę spotkania. Na koniec chętni mogli zakupić książki z  autografem autorki. W naszej 

bibliotece i jej filiach są dostępne wszystkie tytuły. Zapraszamy do lektury. 

 



XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

"Sportowcy czytają dzieciom - wychowanie przez sport i czytanie". Pod tym hasłem odbywa 

się tegoroczny XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W naszej bibliotece 

gościliśmy czterokrotną Mistrzynię Polski Juniorów w kolarstwie - Nikolę Wielowską. Nikola 

opowiadała przedszkolakom o swojej pasji i związanych z nią planach na przyszłość. 

Sportsmenka przeczytała dzieciom opowiadanie o indywidualności Felicji Law "Zebra 

Zanzibar". Dziękujemy Nikoli za przyjęcie zaproszenia 

 

 

 



Stanisław Heropolitański czyta dzieciom 

W ramach akcji "XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" w MBP czytał Stanisław 

Heropolitański - znany lektor, dziennikarz, pracownik Książnicy Pomorskiej. Przedszkolaki 

poznały pojęcie lektor oraz Książnica Pomorska, a przede wszystkim wysłuchały pięknie 

przeczytanego opowiadania J. Chmielewskiej pt. "Muszla".  

 

"Jak nie czytam, jak czytam” 

7 czerwca o godz.10:00 wzięliśmy udział w najpopularniejszej w Polsce akcji czytelniczej 

"Jak nie czytam, jak czytam". Akcja promująca czytelnictwo oraz pobijanie rekordów 

czytania w prosty i radosny sposób w miłych okolicznościach: na trawie w gronie koleżanek, 

kolegów i nauczycieli! Dziękujemy uczniom SP1 oraz SP3 za udział! 

 



Suplementy diety cz. II 

10 czerwca b.r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Gabriela Chmielewskiego. Prelegent 

podczas spotkania kontynuował wcześniej poruszony temat suplementacji. Dowiedzieliśmy 

się jakie suplementy przyjmować, w jakich dawkach i o jakiej porze dnia, co jest bardzo 

istotne. 

Każdy dorosły powinien przyjmować Magnez, Witaminę C i Kwas Omega 3. Dobrym 

nawykiem jest również przyjmowanie Witamin : B12 i D3+K2 Mk7, jednak należy to 

wcześniej skonsultować z lekarzem. 

Oczywiście wybieramy suplementy o najwyższej jakości i pochodzenia naturalnego (jeżeli to 

możliwe). Nie zapominamy o zdrowej, zbilansowanej diecie. 

Następny wykład Pana Gabriela w ramach Klubu Zdrowia w Bibliotece, odbędzie się jesienią 

i będzie dotyczył zdrowia naszych stawów. Zapraszamy. 

 

  



Warsztaty "Historia książki"  

oraz "Od tabliczki glinianej do e-booka" 

 10 czerwca w MBP odbyły się warsztaty pt. "Historia książki" oraz "Od tabliczki glinianej do 

e-booka", które poprowadziła Bogna Tokarska wraz z Marcinem Gibalskim - pracownicy 

Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Uczestnikami niezwykle ciekawych warsztatów byli 

uczniowie klasy II a SP2 oraz IV d SP1.  

 

 

 

 

  



Bookcrossing – uwolnij książkę 

14 czerwca z okazji Święta Uwolnionych Książek pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Nowogardzie wybrali się w rajd rowerowy, aby częstować przechodniów dobrą literaturą. 

Dziękujemy za miły odbiór i do zobaczenia za rok !  



 



Tanya Valko w naszej Bibliotece 

17 czerwca w MBP mieliśmy przyjemność gościć Tanyę Valko - autorkę Arabskiej Sagi, 

arabistkę i znawczynie Bliskiego Wschodu. Podczas spotkania autorka promowała swoją 

najnowszą książkę pt " Arabski raj", która jest kontynuacją losów bohaterki cyklu: Doroty 

oraz jej córek - Marysi i Darii. Arabistka opowiedziała o swoich początkach w Libii, o silnej 

Polonii, o tamtejszych zwyczajach i tradycjach. Ponadto mogliśmy usłyszeć o tym jak 

wygląda życie kobiet w krajach muzułmańskich. Na koniec spotkania chętni mogli zakupić 

książki, uzyskać autograf autorki i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dla wszystkich, którzy 

nie mogli być z nami tego dnia mamy dobre wieści - Pani Tanya odwiedzi nas jeszcze przy 

okazji promocji kolejnej książki. A tymczasem zapraszamy do wypożyczania ! Wszystkie 

pozycje autorki dostępne są w naszej Bibliotece  

 

 



"PORANEK MALUCHA"  

uroczyste zakończenie cyklicznych zajęć  

dla najmłodszych 
 

 

 

 



Uczestnicy półkolonii letniej ze Świetlicy Promyk  

z wizytą 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 

 

 
 

 


