
 

Ziemia to zagadkowa i cudowna planeta. Żyją na niej przeróżne gatunki roślin 
i zwierząt. Te ostatnie – tak jak ludzie – mają swoje sprawy, odrębne zwyczaje, 
upodobania, tryb życia… Choć tak bardzo się różnimy, to łączy nas jednak wiele.  

Człowiek jest gatunkiem, który zdominował życie na Ziemi i potrafi pod wieloma 
względami podporządkować sobie naturę. Powinien więc pamiętać, że każdy najmniejszy 
element środowiska ma wielkie znaczenie dla życia na naszej planecie. Wyobraźmy sobie 
Ziemię bez ludzi – czy życie na niej nagle by się skończyło, gdyby za sprawą czarodziejskiej 
różdżki wszyscy ludzie zniknęli? Oczywiście, 
że nie. A teraz zastanówmy się – czy gdyby 
zabrakło roślin i zwierząt, ludzie by przetrwali? 
Sami widzicie, człowiek nie jest „pępkiem 
świata”, choć często tak uważa. 

Natura obdarzyła nas dużą inteligencją 
i dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzy-
stywać przyrodę do naszych celów. Nie upo-
ważnia nas to jednak do niszczenia jej w bez-
myślny sposób. Weźmy na przykład takiego 
pająka lub ropuchę. Już widzę miny niektórych 
z was – „brrr pająk!”, „blee ropucha!”. Ale tak 
właściwie, dlaczego „brrr” i dlaczego „blee”? 
Czy kiedyś się nad tym zastanawialiście? 
Co zawinił biedny pająk czy niezbyt urodziwa ropucha? Czy to, że często uważamy te 
stworzenia za brzydkie lub obrzydliwe, daje nam prawo je krzywdzić? My sami też nie 
każdemu się podobamy. Na świecie są różni ludzie – ładniejsi i brzydsi, tacy, których lubimy 
i kochamy, i tacy, od których wolimy się trzymać z daleka. 

Tak, kochani, zanim zdepczecie biednego pająka lub „trzaśniecie gazetą” zabłąkaną 
pszczołę, zastanówcie się przez chwilę, czy to naprawdę konieczne. Pamiętajcie, 
że te stworzenia mają również do odegrania ważną rolę w przyrodzie. Zwierzęta w dużej 
mierze zdane są na naszą łaskę – nawet te potencjalnie groźne, takie jak lwy, tygrysy, wilki 
czy rekiny – w obliczu wyposażonego w broń człowieka są bezbronne. 
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Od czasów, gdy ludzie nauczyli się uprawiać rośliny i hodować zwierzęta na własny 
użytek, nasze życie stało się o wiele łatwiejsze. Już nie musimy przemierzać wielu 
kilometrów w poszukiwaniu jadalnych owoców czy biegać po lesie, polując na swój obiad. 
Mamy to w zasięgu ręki. Tym bardziej powinniśmy doceniać dary natury, które zapewniają 
nam pełny brzuch i spokojne, wygodne życie. Ludzie często zapominają o szacunku 
dla zwierząt i o tym, że czują one tak jak my: ból, strach, tęsknotę, smutek czy radość. 

Naszych domowych pupili (koty, psy, chomiki itd.) zazwyczaj traktujemy 
z miłością, ze zwierzętami hodowlanymi jest już inaczej. Kupując w sklepie mięso, 
nie myślimy o tym, skąd się tam wzięło. Nie znaczy to, że mamy go nie jeść 
– zwierzęta także na siebie polują i wzajemnie się zjadają, tak urządziła 
to natura. Musimy jednak zrobić wszystko, aby zależne od nas zwierzę, które być może 
wkrótce wyląduje na naszym talerzu, miało dobre i szczęśliwe życie.  

Podczas hodowli powinno się zapewnić 
zwierzętom odpowiednio dużo miejsca, dobrą 
karmę i poczucie bezpieczeństwa, aby mogły 
swobodnie i ze spokojem rosnąć i się 
rozwijać. Traktowanie zwierząt z szacunkiem 
do ostatnich chwil ich życia jest naszym 
obowiązkiem. Nawet odbierając życie, można 
zrobić to w sposób szybki, bezbolesny – 
tak aby zwierzę nie cierpiało.  

Brak odpowiedniej opieki, przewożenie 
przerażonych, stłoczonych w samochodach 
i wagonach krów, świń czy owiec to ska-
zywanie ich na męczarnie i niepotrzebny ból. 

Takie zachowanie jest okrutne i nieludzkie! Trzymanie kur przez całe ich życie w ciasnych 
klatkach, bez możliwości poruszania się, brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej, bicie 
czy zadawanie innego bólu zwierzętom jest czymś strasznym i nie do pomyślenia. One 
same się nie obronią, mamy nad nimi władzę i często wykorzystujemy ją w bardzo zły 
sposób. Wyobraźcie sobie, że ktoś zamyka was w ciasnej komórce i macie tam spędzić całe 
swoje życie! Przerażająca perspektywa, prawda? 

Zapamiętajcie więc słowo „humanitarny”. To taki stosunek do ludzi i zwierząt, 
który ma na celu poszanowanie ich praw i godności oraz zaoszczędzenie cierpień 
– jednym słowem, ma na uwadze ich dobro. 

- Ciekawe, dlaczego należy szanować zwierzęta - 
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