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22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt 
Został on ustanowiony przez Klub Gaja w 1997 r. aby zwrócić uwagę społeczeństwa na 
to, że zwierzę nie jest rzeczą. Corocznie wykorzystuje się ponad 60 miliardów zwierząt 
hodowanych na mięso, skóry, jaja i mleko. Do roku 2050 ta liczba może wzrosnąć do 
120 miliardów. Świadomi konsumenci mogą to zmienić zmniejszając spożycie mięsa 
i jednocześnie wpływając na ograniczenie przyczyn zmian klimatycznych, ponieważ 
produkcja zwierzęca to źródło 18% światowych emisji gazów cieplarnianych. 

Zmieńmy klimat przy stole. Nie jedzmy mięsa 22 maja! Zróbcie akcje informa-
cyjne, zaproście znajomych na wegetariański posiłek. Opiszcie swój bezmięsny 
dzień! Relacje i zdjęcia prześlijcie do Klubu Gaja na adres klubgaja@klubgaja.pl

Przyłącz się i JEDZ Z KLIMATEM!
Jedz z klimatem tak, aby sprzyjało to Twojemu zdrowiu, 
zwierzętom i środowisku naturalnemu! 

Jedz z klimatem, by zmniejszyć swój „ślad węglowy”! 

Jedz z klimatem, by poprawiać jakość swojego życia 
i innych stworzeń wokół!
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Program Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat Klubu Gaja objęty jest patronatem ministra Środowiska, 
bierze udział w Partnerstwie dla Klimatu. Dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Wywiad z aktorką i informacje o programie na:
www.klubgaja.pl/projekty/pomagamy_zwierzetom/
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Dzień Praw Zwierząt i program Klubu Gaja
Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat
popiera znana aktorka Magdalena Różczka:

To bardzo dobry program. Warto mówić o wpływie 
przemysłowych hodowli zwierząt na zmiany klimatyczne. 
Może za 10 lat powody ograniczenia spożycia mięsa,  
albo zupełnej rezygnacji z niego nie będą nikogo dziwić 
lub drażnić, będą czymś zrozumiałym i normalnym. 

Kiedy kilka lat temu przestałam jeść mięso miałam  
takie poczucie, że moja decyzja niczego nie zmieni,  
bo przecież ludzie nie przestaną go produkować,  
nie przestaną go jeść. Teraz jednak myślę, że przez te 6 lat 
zjadłabym olbrzymie góry mięsa, a więc okazuje się,  
że ta jednostkowa decyzja nie była bez znaczenia!
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