
   Październik Miesiącem     

Dobroci Dla Zwierząt? 

   My dbamy o zwierzęta   

przez cały rok!! 
 

Niechaj wreszcie świat się 

dowie, 

Jaki dla psów bywa człowiek, 

Że jest gniewny, że jest zły, 

Ale przecież – wszystkie psy 

Chcą mu służyć tak jak psy 

Aż do kresu swoich dni! 

PAMIĘTAJ!! 

Kiedy przyjaciel zawiedzie 

Wśród życia różnych pułapek, 

Pies nie opuści Cię w biedzie 

I zawsze poda Ci łapę! 
 

 

Najgorszy jest los psa, 

Jeżeli nikt go nie głaszcze, 

Nie mówi do niego: kochany... 

Biegam więc, węszę i szukam 

Kogoś dobrego, co powie: 

Piesku! I rękę położy 

Na mojej kudłatej głowie. 

Nie jestem rasowy, wiem, 

Do piękności psiej mi daleko, 

Ale choć jestem kundlem 

I mam pchły, 

Pragnę kogoś pokochać! 



Ceni zalety kundelków 

człowiek, 

Bo są to pieski wielorasowe, 

Które czekają w schronisku 

zwierząt 

I w ludzką miłość do piesków 

wierzą. 

 

 

"Nie ma magazynów z 

przyjaciółmi" 

- powiedział lis do Małego 

Księcia. 

A my dodajemy: 

"Ale są schroniska, w których 

można 

znaleźć najwspanialszego 

przyjaciela!" 

 

Gdy od dziecka coś pamiętasz, 

to na pewno swe zwierzęta: 

miś pluszowy, słonik mały… 

ile Ci radości dały?! 

A pamiętasz? Jakby w chmurach 

gnałeś koniem na biegunach? 

Pomnij swoje przytulanki: 

mały piesek, kot od Hanki… 

Gdy Ci latek przybywało 

to twe ZOO ożywało. 

Chciałeś pieska rasowego. 

Już nie z pluszu, lecz żywego. 



Spójrz za siebie, ile wokół 

znajdziesz zwierząt w skali 

roku, 

co przyjaciół swych nie mają, 

chociaż nieraz ich szukają. 

Te zwierzęta (patrząc z bliska) 

dziś trafiają do schroniska. 

I czekają tam w niewoli, 

aż je wreszcie ktoś wyzwoli. 

Gorzej, gdy brak też funduszy, 

dobrej woli, bratniej duszy, 

co da jadło dla schroniska, 

by nie była pusta miska. 

 

 

Teraz wspomnij przytulanki, 

które z Tobą noce, ranki 

były zawsze kiedy chciałeś, 

I otuchę od nich miałeś. 

Pomóż, aby tam w schronisku, 

jak w domowym Twym ognisku, 

było dobrze im żyć dalej, 

by choć jadło miały stale. 

Mogę przysiąc – daj to Boże! 

- mały grosik im pomoże. 

Na nic odtąd już nie czekaj! 

One liczą na … człowieka! 



Nie bądź taki! Nie bądź taka! 

Daj złotówkę na zwierzaka! 

Pieska dola tego psa, 

Który pusta miskę ma. 

Pełna miska, ciepła buda, 

Dzięki Tobie to się uda! 

Gdy jest zwierzak 

nieszczęśliwy, 

Ludzie się powinni wstydzić. 

Kto serduszko dobre ma - 

Na schronisko zwierząt da!! 

 
  

 

POMÓŻ! 

Bezdomne zwierzaki i ich opiekunowie  

będą wdzięczni za każdy datek. 

 


