
 

 

 

Najważniejsze informacje o cyrkach ze zwierzętami w Polsce. 

Za kulisami 

Zwierzęta nie przebywają w cyrku z własnej woli – pracują niewolniczo dla ludzi, 

którzy zarabiają kosztem ich cierpienia. Dzikie zwierzęta, oderwane od naturalnego 

środowiska i własnego stada, przetrzymuje się w ciasnych klatkach                               

lub przywiązane łańcuchami na niewielkich wybiegach. Podczas sezonu 

przewożone są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu. Duże koty 

spędzają nawet do 99% swojego życia w małej klatce: podczas transportu, postoju      

i w kwaterach zimowych. Jedyne chwile, w których opuszczają stalowe więzienie, 

to czas przeznaczony na tresurę i wyjście na arenę. Wiele zwierząt, np. słonie, 

niedźwiedzie czy tygrysy, choruje psychicznie z braku potrzebnej do normalnego 

życia przestrzeni, przejawiając zachowania stereotypowe, takie jak (łatwe                       

do zaobserwowania, kiedy wyjdzie się na tyły cyrku) zataczanie się, ustawiczne 

kiwanie głową, czy bezustanne kręcenie się z jednej strony klatki na drugą. Gatunki 

naczelne, które normalnie żyją w grupach społecznych, w cyrku przebywają                       

w izolacji i samotności, co poważnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym                         

i fizycznym. 

Tresura 

Jak zachęcić lwa, żeby skakał przez obręcze? Wykonywanie dziwacznych sztuczek 

nie leży w naturze zwierząt. Są do nich zmuszane poprzez brutalne metody tresury        

i głodzenie. Okrutna „nauka” posłuszeństwa zaczyna się, kiedy zwierzę jest jeszcze 

młode i łatwiej złamać jego psychikę (50% małych słoni umiera podczas 

brutalnego obrządku „łamania”) – trwa jednak przez całe ich życie. Treserzy 

zmuszają zwierzęta do nienaturalnych zachowań i poddaństwa za pomocą haków, 



elektrycznych pałek czy pejczy, narażając ich zdrowie, a nawet życie. Pracownicy 

cyrków nie ujawniają, w jaki sposób “uczą” zwierzęta sztuczek, na szczęście 

materiały nagrane przez aktywistów ukrytą kamerą pokazują prawdę. 

Poza sezonem 

Sezon cyrkowy trwa około 9 miesięcy, ponieważ w okresie zimowym nie 

organizuje się spektakli. Gdzie podziewają się wtedy zwierzęta? Wielkie słonie                

i dzikie tygrysy? Przetrzymuje się je w kwaterach zimowych, które często okazują 

się być niewiele większymi klatkami od tych, w których zamyka się je w okresie 

letnich pokazów. Często zwierzęta są także wykorzystywane do pracy np. podczas 

świątecznych jarmarków, czy procesji. 

Brak walorów edukacyjnych 

Nauka i wychowanie dzieci powinny wiązać się z rozbudzaniem odpowiedzialności 

i wrażliwości na krzywdę innych. Cyrki ze zwierzętami nie dostarczają wiedzy                   

na temat prawdziwej natury, zachowań, uczuć i potrzeb zwierząt. Pokazują 

nienaturalne, wymuszone zachowania zwierząt, które pracują wbrew własnej woli 

w przemyśle rozrywkowym.  

 

Dziś mamy już nieograniczony dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych 

– filmów przyrodniczych, gier komputerowych i stron internetowych, które 

przybliżają bogactwo świata zwierząt. Istnieją azyle i schroniska dla zwierząt,                 

w których dzieci mogą uczyć się empatii. Wycieczki do lasu czy parku dają 

możliwość kontaktu z naturą. Nic nie zastąpi nauki związanej z obserwacją 

zwierząt we właściwym dla nich środowisku. Dnia 27 marca 2015 Komitet 

Psychologii Polskiej Akademii Nauk wydał uchwałę w sprawie poparcia działań 

podejmowanych w celu ograniczenia wykorzystywania zwierząt w działalności 

rozrywkowej prowadzonej w cyrkach. 

 



Czytamy w niej m.in,  że “Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione 

walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania 

młodych ludzi”. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu określiło nakłanianie dzieci                           

do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami jako działalność niepożądaną. 

Według MENiS jest to niezgodne z Konwencją Praw Dziecka podkreślającą,                  

iż nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania 

środowiska naturalnego. Czego uczą się dzieci o naturze tygrysa, patrząc na 

zamknięte w klatce, kręcące się w kółko na niewielkiej przestrzeni, zestresowane                      

i złamane psychicznie zwierzę? 

 

 

 


