
Szczecin, dnia 13 sierpnia 2012 r.

Pan

Piotr Krzystek Prezydent

Miasta Szczecin

Zwracamy się do Pana z apelem, aby władze Miasta Szczecin nie wynajmowały gminnych terenów cyrkom, 
w których wykorzystuje się zwierzęta. Do takich terenów należą m.in. plac przy ul. Emilii Plater. 

Stanowczo sprzeciwiamy się organizowaniu niehumanitarnych spektakli, które pozbawione są 
walorów wychowawczych. Najwyższy czas oczyścić kulturę naszego miasta ze zwyczaju zabawy i rozrywki 
kosztem upokorzonych, uległych i zmuszanych do nienaturalnych zachowań zwierząt.

Cyrki są prowadzone nie z miłości do zwierząt, a z chęci zysku, który jest osiągany ich kosztem. 
Zwierzęta cyrkowe przebywają często w nienaturalnym dla nich klimacie, oderwane od stada i 
przetrzymywane w stalowych klatkach, które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej, są nieustannie 
przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem stresu. Standardową techniką szkolenia 
zwierząt cyrkowych jest stosowanie kar cielesnych i nagród. Zwierzęta są silne, więc do ich kontroli 
wykorzystuje się środki pełne przemocy, a nawet leki uspokajające. Ponieważ szkolenie odbywa się poza 
zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jego warunkach pozostaje w większości nieznana widzom.

Przypomnijmy, że w styczniu 2010 roku w celu zwrócenia uwagi mieszkańców naszego miasta na 
problem cyrków ze zwierzętami, zostały złożone pisma do kilku istotnych szczecińskich instytucji 
kulturalnych - w tym miejsc, które dzieci i rodzice darzą wielkim szacunkiem i z chęcią odwiedzają - oraz do 
szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W pismach zawarta była prośba o zajęcie 
stanowiska wobec cyrków, które wykorzystują w spektaklach zwierzęta.

Dyrektorzy: Teatru Lalek Pleciuga, Ośrodka Teatralnego Kana, Pałacu Młodzieży – Pomorskiego 
Centrum Edukacji, 13 Muz oraz prezes STiPS zgodzili się z głównymi tezami pisma i podpisali się pod 
zdaniem: „Cyrki ze zwierzętami pozbawione są walorów wychowawczych i prezentują niehumanitarne 
spektakle.” Szczeciński oddział TOZ’u przekazał własne pismo, w którym przybliża swoje stanowisko w tej 
sprawie. Czytamy w nim między innymi, że „sytuacje obserwowane podczas występów nie oddają w pełni 
bólu i cierpienia zwierząt, jakie mają miejsce między występami, podczas tresury i dalekiego transportu.”

21 czerwca 2010 r. do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pana Artura Gałęskiego złożone 
zostało pismo, w którym mowa była o poglądach wyrażonych przez przedstawicieli wspomnianych 
instytucji, co powinno stanowić dla pracowników Kuratorium Oświaty znak, aby poinformować dyrekcje 
placówek szkolnych, nauczycieli i rodziców o negatywnym wpływie cyrków ze zwierzętami na wychowanie 
i edukację dzieci. Dodatkowo pismo zawierało apel, aby Pan Artur Gałęski poinformował dyrekcje palcówek 
oświaty o zebranych podpisach oraz zwrócił uwagę na problem reklam cyrkowych w szkołach i 
przedszkolach.

29 czerwca 2010 r. w.z. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Maria Borecka 
poinformowała, iż stosowny komunikat został skierowany do dyrektorów szkół i placówek Miasta Szczecin. 
Uważamy, że odpowiednie działania w sprawie odwiedzających Szczecin cyrków podjąć powinni również 
przedstawiciele Miasta Szczecin.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego apelu.

Z poważaniem

Basta! Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt


