
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT 

„Zarozumiałością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, 

tylko dlatego, że są nieme dla jego percepcji”. (Mark Twain)  

  

 

      Dzień Praw Zwierząt, obchodzony 22 maja akcentuje uchwalenie przez  
Sejm RP (w 1997 r.) Ustawy o ochronie zwierząt. Art. 1, ust.1 tej ustawy mówi: 
„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. 

       Inne święto poświęcone zwierzętom to Światowy Dzień Zwierząt 
obchodzony 4 października ( ustanowiony w 1931 r. ) w dzień wspominania                
w Kościele św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Głosił 
on, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, 
narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel 
powinien być wysłuchany i przyjęty. Od 4 do 11 października trwa Tydzień 
Zwierząt, a cały miesiąc został ustanowiony Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt.   

      Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje organy administracji publicznej do 
podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym 
zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. 

Na rzecz zwierząt działają np.: 

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce –zajmujące się dobrostanem 
zwierząt i ochroną środowiska ,  

- Klub Gaja – działająca na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw 
zwierząt, 



- Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! – zajmujący się walką                             
o poprawę losu zwierząt, 

 - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – 
stowarzyszenie prowadzące schroniska dla zwierząt, Inspektoraty ds. Ochrony 
Zwierząt.  

       Ważne jest, aby reagować, aby nie być obojętnym, gdy zwierzęciu dzieje                      
się krzywda.  Instytucje, które pomogą uratować zwierzę to Policja, Straż 
Miejska, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jest także Ekopatrol powołany 
w celu dbania o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, sprawdza on 
m.in.: warunki w jakich są trzymane zwierzęta domowe i gospodarskie. Numer 
telefonu do Ekopatrolu to 986. 

1. Kolejny już quiz dla Was pt. „Zwierzę nie jest rzeczą” na stronie 
https://samequizy.pl/zwierze-nie-jest-rzecza/.  Wielu z Was może zdobyć 
maksymalną liczbę punków. Kilka podpowiedzi macie w powyższym tekście. 
Inne, znajdziecie na stronach internetowych poświęconych ekologii. 

2. Obejrzyjcie film animowany "Eko patrol" ( czyta Jarosław Boberek ). Film 
dostępny na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M.  

3.   Wiersz Barbary Borzymowskiej 

 

 „Psia dusza” 

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies... 

A ja ci powiem 

Że pies to czasem więcej jest niż człowiek 

On nie ma duszy, mówisz... 

Popatrz jeszcze raz 

https://samequizy.pl/zwierze-nie-jest-rzecza/
https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M


Psia dusza większa jest od psa 

My mamy dusze kieszonkowe 

Maleńka dusza, wielki człowiek 

Psia dusza się nie mieści w psie 

I kiedy się uśmiechasz do niej 

Ona się huśta na ogonie 

A kiedy się pożegnać trzeba 

I psu czas iść do psiego nieba 

To niedaleko pies wyrusza 

Przecież przy tobie jest psie niebo 

Z tobą zostaje jego dusza. 

     

Dobrej zabawy i miłego oglądania ! 

                 Agnieszka Carbuch-Leszczyńska, Iwona Witan, Iza Koczara 

 


