
Światowy Dzień Zwierząt 

 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony corocznie 4 października, istnieje od 1931 roku. 

Dzisiejsze święto zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji                   

i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. W Polsce 

obchody Światowego Dnia Zwierząt zorganizowano po raz pierwszy w 1993 r.  

Święto obchodzone jest w dzień wspomnienia w Kościele Katolickim Św. Franciszka z Asyżu                

– patrona zwierząt i ekologii.  

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał 

ideę braterstwa wszystkich stworzeń głosząc, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez 

względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy a każdy, kto prosi o pomoc, wróg 

czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty. 

Przekazy głoszą, że święty Franciszek potrafił rozmawiać ze zwierzętami, dlatego jest 

przedstawiany w licznych dziełach sztuki w otoczeniu zwierząt. 

Św. Franciszek nazywał wszystkie stworzenia swoimi braćmi i siostrami, głosząc również 

kazania ptakom. Wierzył, że istoty ludzkie mają obowiązek chronić przyrodę jako szafarze 

Bożego stworzenia.  

Światowy Dzień Zwierząt to okazja by przypomnieć wszystkim, że zwierzęta nie są rzeczami, 

a istotami żywymi, które posiadają swoje prawa. Ideą obchodów Światowego Dnia Zwierząt 

jest również poprawa dobrostanu zwierząt na całym świecie, zachowanie gatunków ginących                      

i przestrzeganie prawa w kwestii dotyczącej zwierząt. 

Obchody mają również zwracać uwagę i zmieniać na lepsze, zachowanie ludzi w stosunku 

do zwierząt ponieważ musimy umieć szanować się nawzajem. Obchody zwracają dodatkowo 

uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki 

bytowe zwierząt.  

To my możemy mieć bezpośredni wpływ na życie i zdrowie naszych własnych zwierząt, 

wiedzieć jak odpowiednio o nie dbać, co zrobić, aby utrzymać je w zdrowiu, jak je karmić,  jak 

im pomóc.  

Liczne badania naukowe udowodniły, że kontakt ze zwierzęciem poprawia nastrój                                  

i samopoczucie, redukuje stres i poczucie osamotnienia, wycisza. Każde stworzenie może  

wnieść mnóstwo radości do naszego życia. 

Miłość jest wtedy, kiedy można być sobą, bez wątpliwości i niedomówień, bez wstydu, czując 

się bezpiecznie. Tego potrzebują zarówno ludzie, jak i psy, koty, króliki oraz wiele innych 

gatunków. To daje siłę i motywację do życia. Niezależnie od gatunku, wszyscy potrzebujemy 

miłości do życia, przyjaciela u boku. 

Tak więc, nie tylko podczas Światowego Dnia Zwierząt dzielmy się miłością ze zwierzętami, 

zwracajmy uwagę na ich ochronę, pomagajmy i przede wszystkim szanujmy. 
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