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Drodzy Czytelnicy,  
większość z nas deklaruje, 
że kocha zwierzęta. Skąd 
więc na świecie tyle cier-
pienia i okrutnego trakto-
wania zwierząt? 

Być może dlatego, że mó-
wiąc, że kochamy zwierzęta 
mamy na myśli psy, koty, 
króliki, a nie kury, świnie 
czy jaszczurki. 

Często też nie zastanawia-
my się jak wygląda życie 
zwierząt cyrkowych, kur 
znoszących jajka czy koni 
wyścigowych. 

Ta książka nie jest taka miła 
i przyjemna jak większość 
książek których bohatera-
mi są zwierzaki, ale dzięki 
niej i dzięki Wam Drodzy 
Czytelnicy, zwierzętom 
może żyć się lepiej.   





W 1997 roku  
w Polsce weszła w życie 

ustawa o ochronie 
zwierząt, jej pierwszy 

artykuł mówi: 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania 

cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę”.





Na świecie  
żyją miliony gatunków 
zwierząt. Każdy z nich jest 
na swój sposób fascynujący 
i każdy odgrywa ważną 
rolę w ekosystemie. 

Nie ma zwierząt lepszych 
i gorszych.





Wybór zwierzęcia
to bardzo odpowiedzial-
na decyzja, którą należy 

głęboko przemyśleć. Jeśli 
planujesz zaopiekować się 
zwierzęciem, weź po uwa-

gę, że często jest to decyzja 
na kilkanaście lat.

 Zastanów się czy masz 
odpowiednie warunki 

i wystarczającą ilość 
czasu i pieniędzy, które 

możesz i chcesz poświęcić 
na opiekę. 

Zanim weźmiesz zwierzaka 
pod swój dach dokładnie 
zapoznaj się z potrzebami 
danego gatunku czy rasy. 





Poznaj potrzeby 
twojego zwierzęcia. 
Karm je regularnie odpo-
wiednią karmą. 
Zapewnij czystą wodę. 
Zadbaj o odpowiednią 
ilość ruchu. 

Zapewnij zwierzakowi 
wygodne, przestronne 
miejsce, gdzie może 
odpocząć i schronić się. 

Zwróć uwagę na to czy 
twój dom jest bezpieczny 
dla zwierzaka. Poświęcaj 
swojemu zwierzęciu 
czas i uwagę. 





Pamiętaj, zwierzak 
jest częścią waszej rodziny. 

Już podczas planowania 
wakacyjnych wojaży pomyśl 

o nim: czy pojedzie z całą 
rodziną, jeśli nie, to kto się 

nim zaopiekuje podczas 
waszej nieobecności. 

Zawczasu poszukajcie 
i umówcie 

odpowiedzialnego 
opiekuna na ten czas lub 

zarezerwujcie miejsce 
w sprawdzonym hotelu 

dla zwierząt. 





Zwierzę nie jest rzeczą…  
ani prezentem. 

Decyzja o posiadaniu 
zwierzęcia jest bardzo 
trudna i wymaga 
przemyślenia, dlatego 
– jeśli nie chcesz, żeby 
zwierzak wylądował 
w schronisku – nie 
możesz nikogo zaskakiwać 
takim niespodziewanym 
prezentem. 





Wybierz psa, kota  
lub chomika zamiast żółwia 

czy papugi. 

Kupując zwierzęta 
egzotyczne przyczyniamy 

się do zagłady ginących 
gatunków a także do 

cierpienia zwierząt, którym 
nie potrafimy zapewnić 

warunków choćby 
zbliżonych do naturalnych. 

Pomyśl jak bardzo 
różni się życie papugi 

zamkniętej w klatce od 
życia jej kuzynów żyjących 

w wielkich stadach 
w ciepłym równikowym 

lesie w Amazonii, 
codziennie pokonujących 

dziesiątki kilometrów. 





Odławianie zwierząt  
z ich naturalnego środowi-
ska i przemyt w okrutnych 
warunkach (podczas które-
go nawet 9 na 10 zwierząt 
umiera) w celu późniejsze-
go sprzedania ich pseudo-
miłośnikom zwierząt, spo-
wodowały, że wiele gatun-
ków egzotycznych znalazło 
się na granicy wyginięcia 
i w naturze żyją już tylko 
pojedyncze egzemplarze.





Handel  
wieloma ginącymi gatun-

kami zwierząt jest ograni-
czony międzynarodowymi 

przepisami (Konwencją 
Waszyngtońską). 

Jeśli masz w domu 
egzotyczne zwierzę objęte 

konwencją powinieneś 
mieć także dokumenty 

potwierdzające, że trafiło 
ono do Polski legalnie 

(sprzedawca ma obowiązek 
dać taki dokument).

 Każdy posiadacz 
takiego zwierzęcia ma 
także obowiązek jego 
zgłoszenia do rejestru 
prowadzonego przez 

starostwo powiatowe lub 
urząd miasta.





Pamiętaj,  
żeby z egzotycznych waka-
cji nie przywozić pamiątek 
zrobionych ze zwierząt 
(np. kość słoniowa, skorupy 
żółwi, skóry aligatora czy 
tygrysa, suszone chrząszcze, 
motyle itp.). 

Przywożenie takich rzeczy 
nie tylko powoduje zagładę 
zwierząt ale jest nielegalne. 
Przemyt tych przedmiotów 
jest zagrożony karą pozba-
wienia wolności do 5 lat.





W ogrodach zoologicznych 
zwierzęta cierpią w cia-

snych klatkach i na małych 
betonowych wybiegach. 

Żyjąc w nieodpowiednim 
klimacie, pozbawione moż-
liwości życia w naturalnym 

środowisku i w sposób 
właściwy dla swojego ga-

tunku zapadają na choroby 
psychiczne i fizyczne.

Niczego nie nauczysz się 
obserwując je, lepiej obej-

rzyj film przyrodniczy.





Idąc do cyrku  
oczekujesz dobrej zabawy. 
Jak sądzisz ile cierpienia 
wiąże się z nauczeniem 
zwierząt tak nienaturalnych 
zachowań jak tańczenie 
na podestach, jazda na 
rowerze czy skakanie przez 
płonącą obręcz? 

Treserzy długotrwałym 
biciem i straszeniem uczą 
zwierzęta tych bezsensow-
nych sztuczek.  

Cyrk jest śmieszny, nie dla 
zwierząt! Nie płać za drę-
czenie zwierząt, nie chodź 
do cyrku. 





Szympansy,  
goryle i orangutany są 

niezwykle bliskimi krew-
nymi człowieka. Czy wiesz, 

że przy pomocy gestów 
potrafią płynnie rozma-

wiać z ludźmi, opowiadać 
o swoich uczuciach, marze-

niach i wspomnieniach?

 W niektórych krajach 
trwają prace nad przyzna-

niem tym tak inteligentnym 
istotom prawa do życia, 
wolności oraz unikania 

cierpienia. 





Wbrew opinii myśliwych 
polowania nie są potrzebne 
do zachowania równowagi 
ekologicznej w lesie  
– to tylko okrutna zabawa 
w zabijanie bezbronnych 
zwierząt.





Czy zdajesz sobie sprawę 
z tego, że ryby mają po-
dobnie jak ludzie, rozwi-

nięte zmysły: słuchu, węchu, 
smaku i dotyku?

Ryby są wrażliwe na ból, 
a ich skóra jest bardzo de-
likatna – jest tak wrażliwa 

jak ludzkie oko. 

Poranione haczykami i po-
zbawione wody potrafią 

krzyczeć, choć dźwięk ten 
nie jest słyszalny dla ucha 

ludzkiego.  





Choć okres świąt  
Bożego Narodzenia kojarzy 
się z radością, to czas ten 
okupiony jest cierpieniem 
milionów karpi wyławia-
nych ze stawów, przerzuca-
nych do brezentowych ba-
senów, przetrzymywanych 
bez wody, przenoszonych 
w reklamówce a na końcu 
nieudolnie zabijanych… 

Święta mogą być piękne 
– bez karpia na stole. 





Czy wiesz,  
że wielu ludzi na całym 

świecie rezygnuje z jedze-
nia mięsa, gdyż nie chcą 

przyczyniać się do cierpie-
nia i śmierci zwierząt? 

Wegetarianizm jest po-
lecany przez wielu le-

karzy jako dieta zdrowa 
i pełnowartościowa.  





Wybieraj jajka  
oznaczone kodem 0-PL 
lub 1-PL. Oznacza to, że 
kury, które je zniosły mogły 
swobodnie spacerować po 
trawie, grzebać (co jest ich 
ulubioną czynnością). 

Jajka oznaczone kodem 
3-PL znoszone są przez 
kury z hodowli przemysło-
wej – ptaki są tam przez 
całe życie stłoczone w tak 
ciasnych klatkach że nie 
mogą się nawet obrócić, 
nie znają zapachu trawy 
i światła słonecznego. 





Składniki  
wielu kosmetyków są 

w okrutny sposób testo-
wane na królikach, myszach, 
kotach i innych zwierzętach.

Upewnij się, że kupujesz 
kosmetyki nie testowa-
ne na zwierzętach – są 

one znaczone symbolem 
króliczka. 





Jak sądzisz,  
czy w we współczesnym 
świecie ktokolwiek poza 
samymi zwierzętami powi-
nien jeszcze nosić natural-
ne futra? 

Nie ma powodu, by zabijać 
dziesiątki pięknych zwierząt 
w imię mody. 

Nawet na mroźnym biegu-
nie nikt nie nosi futer lecz 
kombinezony z nowocze-
snych odpornych na wiatr, 
zimno i wilgoć tkanin.





W wielu dyscyplinach 
sportu wykorzystywane 

są zwierzęta. Ponoszą 
one ogromny wysiłek 

i narażone są na liczne 
kontuzje po to, by zapew-

nić zwycięstwo, zabawę 
i pieniądze ludziom.





Dokarmiaj ptaki mądrze 
– tak aby im pomóc a nie 
zaszkodzić. Ptaki dokarmia-
my tylko zimą, kiedy same 
nie mogą zdobyć poży-
wienia tzn. kiedy jest mróz 
i dużo śniegu. 

Ptakom dajemy przede 
wszystkim ziarno (np. 
słonecznik, proso, kasza, 
pszenica), suszone owoce 
jarzębiny, czarnego bzu, 
porzeczek, może być też 
świeża (nie solona) sło-
nina, drobno pokrojony 
suchy chleb. 

Pamiętajmy – pokarm nie 
może być zepsuty (sple-
śniały, zatęchły) czy solony.  





Spotkanie  
z dzikim zwierzęciem jest 

niesamowitą przygodą. 
Pamiętaj jednak, że las czy 
łąka to dom zwierząt, a Ty 
jesteś tam tylko gościem. 

Nie niszcz ich środowiska, 
nie hałasuj, nie płosz i nie 

dotykaj zwierząt. 

Możesz za to zastygnąć 
w bezruchu i obserwować. 





Środowisko naturalne  
jest domem milionów 
zwierząt, dbając o nie 
– dbamy o zwierzęta, ale 
także o siebie samych. 

Każda z istot potrzebuje 
czystego powietrza, wody 
i przestrzeni do życia.

Pomyśl o tym i wytrenuj 
w sobie pozytywne na-
wyki, oszczędzaj energię 
i wodę, rób zakupy z głową, 
nie kupuj niepotrzebnych 
rzeczy, przemieszczaj się 
pieszo, rowerem albo ko-
munikacją zbiorową – te 
wszystkie nasze codzienne 
zachowania mają wpływ 
na zwierzęta. 

Dowiedz się więcej nt. tego 
jak żyć ekologicznie.  





Każdy z nas  
– sam lub z przyjaciółmi 

– może zrobić coś dla 
zwierząt. 

Możesz: rozmawiać z ko-
legami nt. praw zwierząt, 

opracować gazetkę szkolną 
np. zachęcającą do wy-
boru jajek oznaczonych 
kodem 0 lub 1-PL albo 
kosmetyków nietesto-

wanych na zwierzętach, 
zorganizować happening 

zniechęcający do chodzenia 
do cyrku lub kupowania 

zwierząt egzotycznych, 
albo zorganizować kwestę 

na schronisko… 

Zawsze powinieneś 
reagować na akty prze-
mocy i nieludzkie trak-
towanie zwierząt, w ta-
kich sytuacjach poproś 

o pomoc dorosłego.  





Jeśli naprawdę  
kochasz zwierzęta i chciał-
byś poprawić ich los, zgłoś 
się do organizacji zajmują-
cych się prawami zwierząt 
i włącz się w jej działania.

W Polsce jest co najmniej 
kilkaset organizacji, których 
celem jest pomoc zwierzę-
tom. Najbardziej znane to 
Empatia (www.empatia.pl) 
i Fundacja Viva!  
(www.viva.org.pl). 







Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” 

od 15 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską. 
Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez 
aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, 
wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, 
edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji regionalnej, 
obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które 
na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej 
podstawy programowej. Opracowujemy są własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, 
kart pracy. Nasza oferta obejmuje ponad sześćdziesiąt tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży 
realizowanych zarówno w naszym ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi, 
Warszawie i Krakowie oraz w terenie, organizujemy także „Bardzo Zielone Szkoły” dla szkół 
z całej Polski – są to 5-dniowe wycieczki z intensywnym programem edukacji ekologicznej 
i przyrodniczej prowadzone przez doświadczonych trenerów w 7 miejscach kraju.

Misją naszego utworzonego w Łodzi Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona 27” jest przybli-
żenie młodzieży spędzającej większość życia w wielkim mieście idei ochrony przyrody zarówno 
w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nie-
odnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego 
z zasad zrównoważonego rozwoju.

„Źródła” są członkiem-założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Nasze sto-
warzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można przekazać nam swój 
1% podatku.

Więcej informacji na naszych stronach internetowych:

www.zrodla.org 
www.zieloneszkoly.pl









Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 1993 roku zajmuje 

się ochroną humanitarną zwierząt. W 1995 ośrodek zorganizował 

w Łodzi wystawę „Prawa zwierząt”, w latach 1995-2000 wydawał 

kwartalnik „Psubraty”, organizował cykliczne kwesty na rzecz schro-

niska dla bezdomnych zwierząt, prowadził kampanię „Egzotyczni 

więźniowie” przeciwko przemytowi zwierząt chronionych a także 

prowadził szkolenia dla liderów młodzieżowych chcących zajmować 

się ochroną zwierząt. 

Od kilkunastu lat tematyka praw zwierząt jest ważnym elementem 

działań edukacyjnych „Źródeł” skierowanych do młodzieży szkolnej.
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