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Szanowni Państwo, 
 
z zaskoczeniem zauważyliśmy, iż w sklepach Smyk sprzedawane są torby z rysunkiem 
przedstawiającym cyrk i występujące w nim uśmiechnięte zwierzęta. Świadomi roli, jaką tak znana 
sieć sklepów odgrywa w kształtowaniu postaw wśród najmłodszych, prosimy Państwa o zapoznanie 
się z tematem wykorzystywania zwierząt w spektaklach cyrkowych, a tym samym o zwrócenie uwagi 
na to, jakiego typu rozrywkę promują Państwo wśród dzieci i ich rodziców.  
 
Wbrew powszechnym opiniom, cyrk nie jest miejscem, w którym przebywają szczęśliwe zwierzęta. 
Przede wszystkim, są tam wbrew własnej woli – oderwane od naturalnego środowiska i stada, przez 
całe życie przetrzymywane w małych klatkach i na łańcuchach, transportowane w trakcie sezonu w 
ciasnych ciężarówkach na długie dystanse. Są poddawane tresurze, która ma skłonić je do 
wykonywania sztuczek niezgodnych z właściwymi im zachowaniami. W związku z ograniczeniem 
przestrzeni do życia często chorują psychicznie, m.in. wykazując apatię i zachowania stereotypowe, 
charakteryzujące się bezcelowym wykonywaniem powtarzalnych ruchów, takich jak nieustanne 
kiwanie się czy kręcenie wokół klatki. Cyrk ze zwierzętami nie ma walorów edukacyjnych, co zostało 
potwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu. Patrzenie na zniewolone, 
poniżane i ośmieszane zwierzęta w rolach, jakich nigdy nie odgrywałyby żyjąc w swoim środowisku, 
nie przynosi dzieciom żadnej wartościowej wiedzy na temat ich natury. Jest to jedynie próżna i okrutna 
rozrywka kosztem cierpienia bezbronnych istot. 
 
Sztuka cyrkowa może być piękna, ale wtedy, kiedy tworzona jest przez artystów, którzy z własnego 
wyboru trenują i prezentują swoje umiejętności. Wiele krajów na świecie promuje cyrk bez zwierząt. 
Wprowadzane są również zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Konieczne jest uświadamianie 
społeczeństwa i odpowiednia edukacja. Więcej informacji w tym temacie mogą Państwo uzyskać 
wchodząc na stronę internetową www.cyrkbezzwierzat.pl, na której znajdą Państwo m.in. wypowiedzi 
naukowców i znanych osób. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wycofanie toreb oraz wszelkich innych produktów 
przedstawiających w fałszywym świetle cyrk ze zwierzętami, ponieważ promują one przedmiotowe 
traktowanie zwierząt. Jako tak duża firma na polskim rynku macie Państwo możliwość wpływania na 
kształtowanie postaw dzieci, uczenia ich szacunku dla innych żywych istot. Na obrazku, który Państwo 
przedstawiliście, nie ma brutalnych scen, ale jest to przekaz nieprawdziwy i przekłamujący 
rzeczywistość. Mamy ogromną nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 
 
Z wyrazami szacunku, 

 
Łukasz Musiał 
Koalicja Cyrk Bez Zwierząt 
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