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Mogą być małe i większe, mniej lub lepiej uszyte
– bo nie liczy się talent, ale serce i zaangażowanie.
Bardzo prosimy wszystkich chętnych, by przez cały
kwiecień, zawsze w piątek o godzinie 18:00 przycho-
dzili na wielkie szycie lalek dla chorej Elizy.. 

Eliza Banicka z Gniezna cierpi na rzadką chorobę Niemanna-
Picka, dla której lekarstwa kosztują 12 tysięcy złotych tygodnio-
wo. Środki uzyskane ze sprzedaży uszytych lalek zasilą fundusze
przeznaczone na zakup leku utrzymującego Elizę przy życiu.

Przy szyciu lalek – szmacianek, każdy może się wykazać
inwencją twórczą i fantazją, ważne jest jedynie to, by wszystkie
lalki były uśmiechnięte, jak chora Eliza. Pomysłodawczynią akcji
jest Joanna Krzyżanek, autorka książek dla dzieci o Cecylce
Knedelek. Dzieci uczęszczające na zajęcia edukacyjno – literackie
„Pajacyk i Bajka” włączyły się w akcję szycia lalek oczywiście 
z pomocą swoich rodziców i dziadków oraz Pani Ewy z oddziału
dla dzieci. Lalki można też szyć w domu. Szczegółowe informacje
oraz przepis – krok po kroku – jak uszyć lalkę, znaleźć też można
na blogu Cecylki Knedelek http://blog.cecylkaknedelek.pl.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania, na których wspólnie
szyjemy lalki. Słowa uznania należą się Pani Elżbiecie Ptok,
która podeszła do sprawy profesjonalnie i jest naszą Mistrzynią 
i przewodniczką w tych wcale nie łatwych zajęciach.

Czekamy na Was w każdy piątek kwietnia – 13, 20 i 27,
zawsze o godzinie 18:00. Zabezpieczamy wszystkie potrzebne
materiały. Do zobaczenia!
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Dzieci 
z Biblioteki 
szyją lalki 
dla Elizy



3

Relacje między ludźmi i zwierzętami bez wątpienia
rzutują na ocenę naszej odpowiedzialności i człowiecze-
ństwa. Tym ważnym, społecznym tematem zaintereso-
waliśmy dzieci i młodzież, także ich rodziców. To projekt
o odpowiedzialnych relacjach między ludźmi a zwierzęta-
mi domowymi, które bez naszej pomocy nie potrafią prze-
żyć. Przez realizację działań pokazaliśmy młodym, jak
ważna jest odpowiedzialność za czworonożnego przyja-
ciela, jak wiele możemy dać mu my i jak wiele on -– nam.

Atrakcyjne działania pomogły poznać świat odpowiedzialności, uwrażliwiły na los
zwierząt i nauczyły, jak ważna jest rola przyjaźni w życiu. Podjęta tematyka była naszą
odpowiedzią na alarmujące informacje o bestialskim traktowaniu zwierząt i negatyw-
nych postawach w stosunku do nich.

Kształtowanie postaw humanitarnego traktowania „braci mniejszych” przez czło-
wieka oraz wzrost świadomości w tym zakresie zapewniła realizacja projektu pod
nazwą „Cztery Łapy”. Został on tak skonstruowany, by mogła w nim wziąć udział duża
liczba dzieci (w różnym wieku) uczęszczających do Biblioteki. Pies, kot ani inne zwie-
rzę nigdy nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem. Jednocześnie jako żywa istota
– czuje, cierpi, przywiązuje się do swojego opiekuna. Pokazaliśmy też dzieciom, że
zwierzęta są coraz ważniejszym elementem codzienności ludzi. Spełniają funkcję od
towarzyskiej po terapeutyczno – opiekuńczą, są bardzo ważnym elementem wspie-
rającym pracę policji, straży pożarnej oraz wszelkich służb ratowniczych.

Wierzymy, że dzięki edukacji uda się powstrzymać stale powiększające się zja-
wisko bezdomności psów i kotów oraz niestety liczne akty okrucieństwa wobec
zwierząt. Zrealizowany projekt to szerokie działanie na rzecz zmiany negatyw-
nych postaw w stosunku do zwierząt, uświadomienie obowiązków ludzi wobec
nich a także zapoznanie z podstawowymi prawami zwierząt i rolami wypełnia-
nymi przez nie: pies – ratownik, pies – policjant, pies – przewodnik.

Na projekt składał się cykl spotkań w Bibliotece i poza nią umożliwiający
dzieciom zdobycie cennej wiedzy poprzez dobrą zabawę. Aby pogłębić eduka-
cyjny i wychowawczy wymiar działań skierowanych do najmłodszych uczest-
ników projektu (5-7 lat) odbyły się spotkania oparte o serię książek
„Zaopiekuj się mną”. Wspomniana seria to wzruszające historie o przyjaźni
dzieci i zwierząt.

Na ich podstawie przygotowano spotkania dla maluchów pod nazwą
„Mój przyjaciel” i „Zaprzyjaźnij się ze mną”. Zamierzeniem naszym było
wyzwolić aktywność uczestników w sferze intelektualnej i twórczej, dlate-
go ogłosiliśmy ogólnomiejski konkurs plastyczny pod nazwą „Czworonożni
ulubieńcy”.

Spośród wszystkich 117 prac zgłoszonych do konkursu, jury wyłoniło 
12 najlepszych, które zostały zamieszczone w kalendarzu na 2012 rok. Odbył się bal przebie-
rańców dla dzieci pod nazwą „101 dalmatyńczków” – każde dziecko przebrane było za dalmatyńczyka.
Ogłosiliśmy zbiórkę karmy dla schroniska „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach, byliśmy też tam z wizytą. Mieliśmy okazję spotkać się
uzdolnionymi psami ze Śląskiego Centrum Kynologicznego PRESTOR, z psem Igorem – przewodnikiem Magdaleny Kulus oraz
Bohunem – psem policyjnym. Każdy uczestniczący w działaniach otrzymał przygotowaną specjalnie na potrzeby projektu zakład-
kę „Pamiętaj” a najbardziej aktywni - medale. Młodzi uczestnicy projektu „zamieniali ” się nawet w pieski i pisa-
li „Listy do swojego Pana”. Na następnej stronie jeden z nich napisany przez Wojtka Rabusa, który osobiście
odczytał go na zakończenie spotkania podsumowującego.

„Cztery Łapy”
zakończyliśmy realizację
projektu dla dzieci
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Drogi Właścicielu,

Piszę do Ciebie, aby Ci przypomnieć , 

że istnieję. Chciałbym, aby było tak jak kiedyś,

żebyś się ze mną bawił, opiekował się mną,

dawał mi jeść, pielęgnował mnie tak jak wtedy

gdy byłem szczeniakiem. Wtedy poświęcałeś

mi więcej czasu, przytulałeś mnie i głaskałeś.

Teraz, mimo tego, że dorosłem też czekam 

na miłe gesty z Twojej strony. Brakuje mi

wspólnych, długich spacerów. Nauczyłeś mnie

wielu sztuczek, a teraz nie mam komu się

nimi pochwalić. Obiecuję, że jak się zmienisz

to będę podawał Ci kapcie. Wiem, że mnie

kochasz i zmienisz się dla mnie.

Twój wierny przyjaciel

Kajtek

Najbardziej aktywni uczestnicy 

otrzymali pamiątkowy MEDAL

Każdy uczestnik projektu 

otrzymał zakładkę PAMIĘTAJ!


