
Światowy Dzień Zwierząt

 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października. 
Jednoczy on ludzi, którzy
i działają na ich rzecz. Dziś święto zmieniło się w
sobie, by uczynić świat lepsz

 

Od wieków ludzie żyli i 
dotrzymujących towarzystwa w starożytnym Egipcie, przez 
w XIX wieku, po psy terapeutyczne i 

Łączymy się również ze 
np. mądra sowa, pracowita pszczółka, leniwy leniwiec, opiekuń
psotny szop. 

Wielu z nas czerpie głęboką radość, towarzystwo i uzdrowienie od 
mieszkają w naszych domach. 
Dlatego właśnie powinniśmy o nie 

 

4 października to także święto Franciszka z
Święty Franciszek z Asyżu uważał, że
wszystkie stworzenia swoimi „braćmi” i
obowiązek chronić przyrodę jako szafarze Bożego stworzenia. Przekazy głoszą, 
że święty Franciszek potrafił rozmawiać ze
przedstawiany w licznych dziełach sztuki w
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Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października. 
Jednoczy on ludzi, którzy opowiadają się za lepszym traktowaniem zwierząt 

ich rzecz. Dziś święto zmieniło się w globalny ruch, który za cel stawia 
uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich zwierząt.

ludzie żyli i ściśle współpracowali ze zwierzętami
dotrzymujących towarzystwa w starożytnym Egipcie, przez 

XIX wieku, po psy terapeutyczne i wykrywające bomby…  

Łączymy się również ze zwierzętami, identyfikując się z 
mądra sowa, pracowita pszczółka, leniwy leniwiec, opiekuńcza nied

e głęboką radość, towarzystwo i uzdrowienie od 
naszych domach. Potrzebujemy zwierząt do naszego przetrwani

Dlatego właśnie powinniśmy o nie dbać. 

także święto Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i
Asyżu uważał, że natura jest „zwierciadłem Boga”. Nazywał 

wszystkie stworzenia swoimi „braćmi” i siostrami. Wierzył, że istoty ludzkie mają 
obowiązek chronić przyrodę jako szafarze Bożego stworzenia. Przekazy głoszą, 

święty Franciszek potrafił rozmawiać ze zwierzętami, dlatego jest 
przedstawiany w licznych dziełach sztuki w otoczeniu zwierząt. 
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ym miejscem dla wszystkich zwierząt. 

ętami. Od kotów 
dotrzymujących towarzystwa w starożytnym Egipcie, przez gołębie pocztowe 

wierzętami, identyfikując się z ich cechami:  
cza niedźwiedzica, czy 

e głęboką radość, towarzystwo i uzdrowienie od zwierząt, które 
naszego przetrwania. 

Asyżu, patrona ekologii i zwierząt. 
natura jest „zwierciadłem Boga”. Nazywał 

istoty ludzkie mają 
obowiązek chronić przyrodę jako szafarze Bożego stworzenia. Przekazy głoszą, 

zwierzętami, dlatego jest 
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Każdy z nas może zrobić dla zwierząt tylko drobiazg, 
ale razem właśnie dzięki tym drobiazgom 

uczynimy świat lepszym 
dla naszych „braci mniejszych”.

 

Serdecznie 
którzy zechcieli podzielić się

i w ten sposób uczcić

nas może zrobić dla zwierząt tylko drobiazg, 
razem właśnie dzięki tym drobiazgom 

uczynimy świat lepszym  
naszych „braci mniejszych”. 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  
którzy zechcieli podzielić się z nami zdjęciami swoich pupili 

sposób uczcić Światowy Dzień Zwierząt.

nas może zrobić dla zwierząt tylko drobiazg,  
razem właśnie dzięki tym drobiazgom  

 

z nami zdjęciami swoich pupili  
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