
25 PAŹDZIERNIKA 

DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT, CZYLI DZIEŃ KUNDELKA 

w ZSP nr 1 w Sieradzu 

 

"Jedynym absolutnie pozbawionym egoizmu przyjacielem jakiego człowiek może posiadać w 

tym samolubnym świecie, jedynym, który mu nigdy nie okaże niewdzięczności, ani go nie 

zdradzi, jest jego pies. Ucałuje dłoń, na której nie ma dla niego ani kąska strawy...                            

Kiedy wszyscy inni przyjaciele odchodzą… on pozostaje". 

George Vest 

 

DZIEŃ KUNDELKA to nieformalne polskie święto społeczne, które zostało ustalone na 

pamiątkę uchwalenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (ustawa weszła                    

w życie 24 października1997r. ). Ustawa określa: 

 ogólne zasady ochrony zwierząt 

 zasady transportu zwierząt domowych 

 zasady uśmiercania i uboju zwierząt 

 zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, 

filmowych, sportowych i specjalnych 

 zasady ochrony zwierząt wolno żyjących 

 kary za naruszenie przepisów ustawy. 

 Jeden z głównych punktów ustawy zakłada, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 

odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i 

opiekę”. Natomiast sam miesiąc październik został ustanowiony Miesiącem Dobroci dla 

Zwierząt.  

Dzień Kundelka  stał się swego rodzaju hołdem składanym dla wszystkich psów                                           

i innych zwierząt nierasowych, a więc mieszanych, wielorasowych. 25 października 

właściciele kundelków, wychodząc z założenia, iż serduszko kundelka jest olbrzymie i 

zawsze pełne miłości dla swojego pana tak jak i serca psów rasowych, organizują wystawy 

swoich wielorasowych pupili.   

  Antoine de Saint – Exupéry napisał w „Małym Księciu: „Stajesz się odpowiedzialny 

na zawsze za to, co oswoiłeś.” Niestety, wbrew tym słowom, zwierzęta nierzadko 

doświadczają krzywdy ze strony człowieka. I to właśnie kundelki są najczęściej porzucane 

przez swych właścicieli. Dlatego też w tym dniu schroniska dla zwierząt organizują dni 

otwarte i zachęcają do ich odwiedzania w celu adopcji kundelków oraz innych zwierząt, jak 

również pozyskania wsparcia (np. w postaci datków, karmy, koców).  

   Od 2010 r. w Czartkach rozpoczęło działalność Przytulisko i Hotel Dla 

Zwierząt Domowych "FUNNY PETS". Schronisko ma na celu zapewnienie jak najlepszej 

opieki wychowawczej oraz weterynaryjnej zwierzętom zagubionym, zabłąkanym, 

porzuconym lub z innych przyczyn bezdomnym. Na terenie naszego miasta i okolic 

funkcjonuje również SERCEM PSA – STOWARZYSZENIE  SIERADZ. Z działaniami 

http://psy-pies.com/artykul/pies-nierasowy-kundelek-mieszaniec,916.html
http://psy-pies.com/forum/Forum-mazowieckie
http://psy-pies.com/galeria/zdjecie/kundelek,1,689.html
http://psy-pies.com/forum/Forum-kujawsko-pomorskie


oraz potrzebami organizacji można zapoznać się na Facebook’u 

(https://www.facebook.com/SercemPsaSieradz/). 

Na krzywdę oraz niedolę naszych „braci mniejszych” nie pozostała obojętna 

społeczność ZSP Nr 1 w Sieradzu. Z okazji Dnia Kundelka uczniowie klasy 2 LO wraz z 

wychowawcą, panią Lucyną Nowak-Pietras przygotowali wystawkę na holu szkoły. 

Ekspozycja zawierała ulotki, foldery oraz gazetki poruszające tematykę pomocy zwierzętom 

udzielanej przez różne organizacje pozarządowe, takie jak: Viva, Centaurus, WwF. W ten 

sposób promowaliśmy poszanowanie praw zwierząt w środowisku lokalnym. Mamy nadzieję, 

że zainteresują Was również zdjęcia szczęśliwych zwierząt wraz ze swoimi opiekunami 

(nauczycielami oraz uczniami ZSP Nr 1) zamieszczone w galerii na stronie internetowej 

naszej szkoły.   
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https://www.facebook.com/SercemPsaSieradz/

