
WIWAT CYRKI BEZ TRESURY
scenariusz przedstawienia oparty na podstawie komiksu pt. „Krótka bajeczka o wyprawie Mirka do 

cyrku…”
Bohaterowie: tata, Mirek, narrator, słoń, niedźwiedź, foka, koń, zebra, tygrys, treser 1, treser 2;
Zwierząt może być po kilka danego gatunku w zależności od liczby dzieci.
Zwierzęta są przebrane w stroje więźniów z numerami na piersiach, twarze mają wymalowane 
farbami/kredkami do malowania twarzy na wzór danego zwierzęcia, opaski z uszami itp.)

DOM
(łóżko z materaca, stolik, krzesło, książka pt. „Uczucia zwierząt”)

Mirek siedzi przy stole, czyta
TATA (wchodząc): 
W poniedziałek drogi Mirku tata weźmie cię do cyrku. 
Jest tam zwierząt co niemiara: foki, słoń, żyrafa stara.
A przez ogień tygrys skacze, tańczą wkoło cztery klacze!
MIREK (wstaje):
W poniedziałek, super sprawa.
Chyba czeka mnie zabawa. 
Akrobatów, zwierząt pełna sala,
buzia będzie roześmiana.
(Mirek kładzie się do łóżka, kręci się, nie może spać; tata wychodzi)
NARRATOR: Mirek w nocy spać nie może, Ksieżyc dawno już na dworze,
MIREK (siada na łóżku i mówi kwestie, kładzie się): Będę  czekał tak do rana, bo to frajda niesłychana 
ujrzeć wszystkie te zwierzęta: węże, konie i koźlęta.
NARRATOR: Wreszcie nastał poniedziałek, już śniadanie je niemałe i w pośpiechu się ubiera.
(Mirek wykonuje kolejno wszystkie czynności)
MIREK: Chcę do cyrku, szybko, teraz! Już gotowy jestem tato! Co ty powiesz na to?
TATA: Taka zmiana! Mirek stara się od rana.
(Mirek i tata idą do cyrku, siadają na krzesełkach ustawionych po bokach sceny)

CYRK
TRESER 1 (ubrany w marynarkę od smokingu i kapelusz, wychodzi i staje na środku sceny, mówi wolno i 
zwierzęta kolejno przedstawiane wchodzą na scenę z 2 stron przedstawiając „swoje” sztuczki a następnie 
ustawiają się po bokach tresera w równej linii):
Czas więc zacząć przedstawienie: po kolei są na scenie:
Foki, co w siatkówke grają, 
dwa tygrysy się ganiają, treser każde im podskoczyć i ognistą kulę toczyć (tu pojawia się Treser 2 z batem, 
ubrany na ciemno), 
Słoń gdzieś na rowerze jedzie, 
przytuptują w rytm niedźwiedzie.
MIREK: Jak tu pięknie, kolorowo! Cud natury, daję słowo! (Mirek wstaje i podziwia miejsce)
NARRATOR: Patrzy Mirek zachwycony, na zwierzęta, tłum, balony.
MIREK: Chciałbym dotknąć słonia, fokę, i na węża rzucić okiem…
NARRATOR:
A że to wigilia była zadziałała magii siła lub też inne jakieś siły i zwierzęta przemówiły!
Na początek panie foki poskarżyły się na smoking.
FOKA (wychodzi na środek sceny przed inne zwierzęta, mówi kwestię i wraca na miejsce):
W fok naturze nijak leży obnoszenie się w odzieży.
 My kochamy wolność, morza, zamist klatki hen w przestworza. 
W cyrku zaś od kilku lat nic nie mamy oprócz krat.

TYGRYS (wychodzi na środek sceny przed inne zwierzęta, mówi kwestię i wraca na miejsce i dalej inne 
zwierzęta):
Lecz  już  znośne  są  te  mury  w  porównaniu  do  tresury!  Treser  zawsze  bije  batem,  pokazując  kto  jest 
chwatem, a uśmiecha się przed światem. Całą godność mi odbiera dla pieniędzy i cudzego wesela.
NARRATOR: Słonie tutaj się zgodziły.
SŁOŃ: Na tresera nie ma siły. Bije, karci, dręczy, zmusza, ciągle spokój nasz narusza!



NARRATOR: Mirek zrobił kwaśną minkę i pomyślał nad tym chwilkę:
MIREK: A co jeśli nie uwierzę?
NIEDŹWIEDŹ: Czy miś jeździ na rowerze?
SŁOŃ: Czy widziałeś wśród przyrody, jak słoń skacze przez przeszkody? Staje dęba, kokietuje i w hałasie 
paraduje?
TYGRYS: Tygrys nie ma w swej naturze skoków w ogien i na rurze!
KONIE: My jesteśmy tu w niewoli, przyjrzyj naszej się niedoli!
MIREK: Kto da wiarę w takie dziwy?
SŁOŃ: Spójrz, to łańcuch jest prawdziwy! (pokazuje na łańcuch na nodze)
NIEDŹWIEDŹ: A to przy obroży rana, bo za ciasno uwiązana! (pokazuje na obrożę i ranę)
MIREK: 
Już wam wierzę drogie słonie, zebry, małpy, foki, konie…
Ja o niczym nie wiedziałem! Wasze męki tu niemałe.
(wychodzą na środek 3 zwierzęta i kolejno mówią):
ZWIERZĘ (np. słoń):
Cyrk istnieje też dlatego, że ty mały nasz kolego i podobne tobie dziatki za nic macie nasze klatki!
ZWIERZĘ (np. koń): Nie myślicie o złym losie, lub zwyczajnie macie w nosie!
ZWIERZĘ (np.  niedźwiedź):  Przychodzicie  dla  zabawy,  nie  zdajecie  sobie  sprawy jak  my bardzo  tu 
cierpimy, kiedy ludzki tłum bawimy.
WSZYSTKIE ZWIERZĘTA: Triki cyrkowe narażają też nasze życie a wy dzieci o tym nic nie wiecie?
NARRATOR: Mirek złapał taty rękę.
MIREK: Tato, skończmy tę udrękę! ZWIERZĘ W CYRKU CO ZA BZDURY! WIWAT CYRKI BEZ 
TRESURY!
NARRATOR: Mirek zastanowił się przez chwilę. Co zwierzęta powiedziały zapamiętał chłopiec mały.
MIREK:
Ja opowiem wszystkim w szkole jak zakończyć te niewolę. 
Co poradzić na tresury i jak rozbić kraty, mury!
BY ZWIERZĘTA NA WOLNOŚCI MOGŁY SKAKAĆ, LECZ Z RADOŚCI!
A NIE CIERPIEĆ PRZEZ TORTURY, KRATY, MURY, DLA ROZRYWKI, DLA TRESURY.
WIĘC POWTÓRZMY WSZYSCY WRAZ:
WSZYSCY: Innych cyrków nadszedł czas!!!

MIREK
WYBIERZ CYRK GDZIE W WIELKIM TRUDZIE, ZAMIAST ZWIERZĄT ĆWICZĄ LUDZIE,
Wszyscy:
 KTÓRZY SAMI Z WŁASNEJ WOLI CHCĄ PRACOWAĆ W TAKIEJ ROLI!
 KTÓRYCH NIKT NIE ZMUSZA BATEM, TYLKO GODNĄ DA ZAPŁATE.

Można również dodać na koniec wiersz Wisławy Szymborskiej:
Zwierzęta cyrkowe

"Przytupują do taktu niedźwiedzie,
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie ,
trzaska bat i muzyka brzęczy,
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt,
słoń obnosi karafkę na głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.

Wstydzę się bardzo, ja - człowiek.

źle się bawiono tego dnia:
nie szczędzono hucznych oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat
cień rzucała ostry na pisaku." 
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