
Drogi panie. Prof. Tomasz Grodzki.   

 

Z przerażeniem i niezrozumieniem musimy zauważyć, że twój kraj planuje całkowity zakaz 

wstępu zwierząt do cyrku. 

Poważne, międzynarodowe badania dowodzą, że zwierzęta dobrze sobie radzą w dobrze 

zarządzanym cyrku i wciąż nie ma poważnych badań, które dowodzą czegoś przeciwnego.  

Biolodzy, behawioryści i naukowcy opowiadają się za ochroną cyrku z całą jego 

różnorodnością zwierząt.  

„Kiedy zwierzęta, zwłaszcza dzikie, robią wrażenie w ten sposób, jakby reprezentując swój 

gatunek, symbolizując wzniosłość i piękno stworzenia oraz budząc zdziwienie, podziw i 

współczucie, wnoszą ważny wkład w szacunek dla własnego gatunku. Dlatego tresurze i 

pokazom zwierząt, o ile są one przyjazne dla zwierząt, można również przypisać wartość 

edukacyjną ”. Thomas Althaus (Szwajcarski zoolog i etolog dr Thomas Althaus przez wiele 

lat badał życie zwierząt cyrkowych; od 1986 do 2006 kierował sekcją ochrony gatunkowej 

Federalnego Urzędu Weterynaryjnego w Bernie. 

Większy wybór interesujących wyników badań można znaleźć pod adresem: http://tiere-

gehoeren-zum-circus.de/forschung.htm  

Jednym z powodów, dla których Niemcy nadal nie spełniają fanatycznych żądań 

ideologicznych obrońców praw zwierząt, aby zakazać zwierzętom w cyrku, jest to 

stwierdzenie:  

„Pomimo szeroko zakrojonych badań nie znaleziono żadnych niezależnych badań, które 

udowodniłyby, że trzymanie„ dzikich zwierząt ”w cyrku to nie tylko kwestia okrucieństwa 

wobec zwierząt w indywidualnych przypadkach lub że dobrostan zwierząt jest zagrożony. 
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Często słusznie narzeka się, że polityka nie jest oparta na nauce i faktach, ale podejmuje 

obiektywnie błędne decyzje z oportunizmu lub braku kręgosłupa.  

Ostatecznie ograniczenie lub zakaz dotknąłby również Niemcy. Polscy treserzy zwierząt od 

dziesięcioleci cieszą się uznaniem i wielokrotnie angażują się w Niemczech. W zamian 

niemieckie wystawy zwierząt również mogły znaleźć pracę w Twoim kraju.  

Taka wymiana kulturowa wzmacnia międzynarodowe zrozumienie i pozwala Europie zbliżyć 

się do siebie. I z tego też powodu należy je zachować.  

 

Z poważaniem  

 

K. K. 

Profesjonalne Stowarzyszenie Nauczycieli Zwierząt  
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