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Termin 

 

 
15 lutego - 7 marca 2016 r.  
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 80 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w tym 59 
osób, które wpisały swoje nazwiska na liście obecności) 
62 osoby zgłosiły  uwagi drogą elektroniczną 
 

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
 
Punktem startowym dla przeprowadzenia konsultacji był list Komitetu 
Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej skierowany do Prezydenta 
Miasta Torunia, z apelem o nieudostępnianie terenów należących do 
Gminy Miasta Toruń cyrkom mającym w swoich programach tresurę 
zwierząt. List był podpisany przez grupę 1335 osób. Przed podjęciem 
decyzji w tej sprawie Prezydent Torunia postanowił zasięgnąć opinii 
Mieszkańców, w trybie regulaminu konsultacji społecznych. 

 

 

Przebieg 

 

Harmonogram konsultacji społecznych 
- 15 lutego 2016 r. - początek konsultacji społecznych 
- 15 lutego – 7 marca 2015 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 25 lutego 2016 r. - debata z mieszkańcami 
- 18 – 22 lutego 2016 r. – badanie sondażowe  
- 7 marca 2016 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 

I. Spotkanie konsultacyjne 
25 lutego 2016 r. o godz. 17:00 Instytut Socjologii UMK we 
współpracy z Urzędem Miasta Torunia zorganizował debatę 
z mieszkańcami na temat wynajmowania terenów gminnych cyrkom 
organizującym występy ze zwierzętami.  
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: 

 Xavier Bayle – przedstawiciel Komitetu Obrony Zwierząt i 
Edukacji Ekologicznej 

 prof. Andrzej Elżanowski – zoolog i paleontolog, Polska 
Akademia Nauk, kierownik Sekcji Dobrostanu Zwierząt w 
Polskim Towarzystwie Etycznym 

 Paweł Kaliszewski – technik weterynarii, trener zwierząt, 
artysta widowiskowy współpracujący z Cyrkiem Zalewski 

 Zbigniew Krzywicki – lekarz weterynarii 
 Sylwia Siedlecka - adiunkt w Zakładzie Literatur i Kultur 

Słowiańskich, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 
Uniwersytet Warszawski 

 Dorota Stankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Toruniu 
oraz mieszkańcy (ok. 80 osób, w tym 59 osób, które wpisały się na 
listę) i przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Była to kolejna z cyklu 
miejskich debat organizowanych przez Instytut Socjologii UMK i 
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Fundację Art Watch w odpowiedzi na aktualnie rozważane problemy 
społeczne.   
 
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień zaproszonych specjalistów. 
Pani dr Sylwia Siedlecka omówiła zjawisko cyrku w świadomości 
społecznej, historię cyrku i zjawisko Nowego Cyrku w Polsce. 
 
Pani Dorota Stankiewicz przedstawiła przepisy weterynaryjne w 
zakresie warunków utrzymania i tresury zwierząt w cyrkach. 
Podkreślała niedoskonałości w systemie prawnym dotyczące ochrony 
praw zwierząt. Wskazała także, że nawet najlepsze przepisy, opieka 
weterynaryjna i jedzenie nie zastąpią naturalnych warunków 
środowiskowych zwierzęcia.   
 
Przedstawiciel Komitetu Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej 
Xavier Bayle wskazywał na konieczność zdefiniowania, czym tak 
naprawdę jest cyrk – czy to miejsce rozrywki, czy może zoo. Zwrócił 
uwagę na fakt, że prawo adaptuje się do wymagań moralnych 
społeczeństwa. Podkreślił także etyczne aspekty funkcjonowania 
cyrku – 100 lat temu w cyrkach pokazywano zdeformowanych ludzi i 
było to zabawne. Dzisiaj oglądamy w cyrku słonie i ma to swoje 
podłoże w dążeniu człowieka do dominacji nad naturą. Należy 
odróżnić pojęcie tortury fizycznej od psychicznej, której poddawane 
są zwierzęta w cyrku. Pan Bayle zaproponował także, aby cyrk, jako 
element naszej kultury, był finansowany przez Państwo.  
 
Prof. Andrzej Elżanowski omówił zjawisko udomowienia zwierząt, 
które jest procesem ewolucyjnym, długotrwałym. Dzikie zwierzęta, 
które tego procesu nie przeszły, nie nadają się do tresowania - takie 
zwierzęta należy najpierw złamać. Zwracał uwagę na brutalność, jaka 
towarzyszy „łamaniu” zwierzęcia. Wskazywał przy tym tytuły 
publikacji naukowych traktujących o brutalnym traktowaniu zwierząt. 
Omówił także kwestie dotyczące warunków bytowania zwierząt w 
cyrkach – są to minimalne warunki wskazane w przepisach prawa. 
Brak jest rzeczywistych europejskich norm w zakresie utrzymania 
zwierząt w cyrkach i na tym polega hipokryzja właścicieli cyrków, 
którzy w materiałach reklamowych „chwalą się” spełnianiem 
wszystkich wymogów prawnych i „mydlą ludziom oczy”.  
 
Lekarz weterynarii Zbigniew Krzywicki podkreślił, że jako „praktyk” nie 
może zgodzić się z wieloma argumentami przeciwników obecności 
zwierząt w cyrku – w polskich cyrkach nie ma brutalności, łamanie jest 
elementem tresury archaicznej, a ludzie zajmujący się zwierzętami w 
cyrku są profesjonalistami, którzy traktują je z szacunkiem.  
 
Paweł Kaliszewski – przedstawiciel Cyrku Zalewski wygłosił 
oświadczenie, w którym wskazał, że argumentacja przeciwników 
obecności zwierząt w cyrkach sprowadza się do ataków, oczerniania i 
straszenia publiczności. Cyrk to wielopokoleniowe rodziny, które nie 
mogą sobie pozwolić na nieetyczne zachowania. Pan Kaliszewski 
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wskazał, że grupa „eko-terrorystów” przygotowała projekt ustawy, 
która zakłada przejęcie cyrkowych zwierząt na koszt Skarbu Państwa. 
Nie można budować kapitału politycznego kosztem cyrków. 
 
Pytania zadawane przez mieszkańców spowodowały, że dyskusja 
przybrała charakter bardzo emocjonujący, wywołując spore oburzenie 
na sali. Niestety żadna ze stron – ani przeciwnicy ani zwolennicy 
obecności zwierząt w cyrkach, nie zdołała przekonać do swoich racji. 
 
Zapis audio/video debaty jest dostępny w Internecie, pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=8930JsLQCSI  
 
 
II. Konsultacje internetowe 
Do 7 marca 2016 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystały 62 osoby. 
 
Dodatkowo opublikowano 41 komentarzy do posta na portalu 
Facebook, informującego o debacie cyrkowej. Znaczącej części tych 
komentarzy towarzyszą odpowiedzi użytkowników FB. Wszystkie 
wpisy można znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.12674130737763
0.39188.118794484838979/1107938582591226/?type=3&theater  
 
 

 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców Torunia.  Zastosowano następujące 
narzędzia komunikacyjne: 
serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
serwis społecznościowy Facebook 
plakaty na słupach ogłoszeniowych w całym mieście 
informacje w mediach lokalnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8930JsLQCSI
https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.126741307377630.39188.118794484838979/1107938582591226/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.126741307377630.39188.118794484838979/1107938582591226/?type=3&theater
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Koszty Koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosły 5.596,54 zł brutto. 
Na powyższą kwotę składają się:  

 koszt wydruku plakatów –  873,30 zł  

 koszt ekspozycji plakatów na słupach ogłoszeniowych – 
723,24 

 koszt organizacji debaty – 500,00 zł 

 koszt przeprowadzenia badania społecznego – 3500,00 zł  

 

 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących konsultowanej kwestii. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało 62 mieszkańców. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
I. Zestawienie opinii zgłoszonych w trakcie debaty 
II. Zestawienie opinii zgłoszonych drogą elektroniczną       
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone w trakcie debaty w dniu 25 lutego  2015 r.  

1. p. Michał 
Domagam się przeprosin od p. Kaliszewskiego – nazywanie 
mieszkańców ekoterrorystami jest niestosowne. Twierdzenie, że cyrki 
nie szantażują biletami jest kłamstwem, bo bilety są kolportowane w 
szkołach i przedszkolach. Domagam się wprowadzenia całkowitego 
zakazu wynajmowania terenów gminnych cyrkom.  

p. Paweł Kaliszewski, Cyrk ZALEWSKI 
Nie rozprowadzamy biletów, tylko ulotki.  

2. p. Piotr  
Pracowałem w cyrku. Tresura koni polega na biciu. W trakcie 
transportu są ściskane i maltretowane w ciasnych wagonach.  

p. Paweł Kaliszewski, Cyrk ZALEWSKI 
Cyrk, o którym pan wspomina, to nie jest cyrk polski. My nie stosujemy takich 
metod. My stosujemy metodę pozytywnych wzmocnień, opartą na systemie 
nagród.  

3. p. Emilia 
Zajmuję się szkoleniem psów. Zawsze wśród zwierząt występują 
zachowania niepożądane. Chciałabym zapytać, jaka jest reakcja 
trenera  w cyrku, kiedy zwierzę np. ugryzie.  

p. Paweł Kaliszewski, Cyrk ZALEWSKI 
Zawsze trzeba pamiętać, że jest to zwierzę dzikie. Ugryzienia ignorujemy.  

4. p. Marcin 
Czy widzicie Państwo w cyrkach potencjał, aby odejść całkowicie od 
tresury zwierząt i skupić się na ludziach? 

p. Ewa Zalewska, Cyrk ZALEWSKI 
Cyrk się zmienia i tradycja się zmienia, ale to nie jest tylko profesja, to również 
nasze życie. Zwierzętom w naszym cyrku naprawdę nie jest źle. Prosimy o 
większe zrozumienie. Często rozmawiam z osobami, które przychodzą na 
występy – wszyscy podkreślają, że atrakcją w cyrku są zwierzęta, a nie klauny i 
akrobaci. Być może zmienia się świadomość społeczna, ale w małych 
miasteczkach wygląda to zupełnie inaczej. Ludzie nie przyjdą do cyrku bez 
zwierząt, których i tak jest w cyrku coraz mniej. Będziemy próbowali robić 
różne spektakle, jesteśmy otwarci.  

5. p. Karol 
Chciałbym się dowiedzieć, w jakich warunkach przebywają słonie i jaki 
to wywiera wpływ na psychikę tego zwierzęcia? 

 p. Ewa Zalewska, Cyrk ZALEWSKI 
W Polsce nie ma słoni, przyjeżdżają z zagranicy. W bazie cyrkowej mamy 
wielbłądy, kozy – wszystkie zwierzęta mają bardzo dobre warunki.  
 



 
 

8 
 

6. NN 
Chciałabym usłyszeć deklaracje, że w tresurze zwierząt nie są 
używane narzędzia które traktują zwierzęta prądem. Mam wrażenie, 
że osoby pracujące w  cyrku mają inny próg wrażliwości niż osoby 
sprzeciwiające się obecności zwierząt w cyrkach.  

p. Ewa Zalewska, Cyrk ZALEWSKI 
Mówicie Państwo dużo o świadomości, ale sami jesteście mało świadomi w 
zakresie funkcjonowania cyrku. O cyrku najwięcej mówią ludzie, którzy do 
cyrku nie chodzą. Zwierzęta lubią bliskość człowieka, tak jak człowiek lubi 
bliskość zwierzęcia.   
Przedstawiciel Cyrku Arena  
Zwierzęta nie otrzymują żadnych środków farmakologicznych. W Cyrku Arena 
występują zwierzęta, w tym roku także słoń, który występuje z małą 5-letnią 
dziewczynką 

7. p. Sylwia Kowalska 
Pani Zalewska zadeklarowała, że dopuszcza zmianę, ile czasu 
potrzebne jest, aby taka zmiana nastąpiła? Jaka jest perspektywa 
Cyrku Zalewski na najbliższe 5, 10 lat? 
 

p. Ewa Zalewska, Cyrk ZALEWSKI 
Nie mogę w tym momencie dyskutować o przyszłości mojego cyrku, bo to 
określi rzeczywistość. Mam nadzieję, że nadal będzie wiodącym na rynku. 
Tradycja się oczywiście zmienia, ale szanujmy ją, bo z niej się wszyscy 
wywodzimy. Tresura psów, woltyżerka to również tradycja, to także elementy 
cyrkowe. Pani Gronkiewicz – Waltz co roku zaprasza nas do udziału w orszaku 
Trzech Króli, w tym roku również uczestniczył w orszaku CYRK Zalewski, a po 
dwóch tygodniach pani prezydent wprowadziła zakaz udostępniania terenów 
miejskich cyrkom ze zwierzętami.   

8. p. Natalia  
Sprzeciwiam się tresowaniu zwierząt, to nie jest własność materialna, 
to są istoty żywe, nie są niczyim majątkiem. Wrażliwość osób 
wykorzystujących zwierzęta jest zupełnie inna.   

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia.  
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1. p. Grażyna Misiak 
Cyrk BEZ zwierząt ! 
 
 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia.  
 
 

2. p. Damian Jabłoński 
Chciałbym wyrazić swoją opinię odnośnie tego, czy cyrki ze zwierzętami 
powinny być wpuszczane do Torunia. Według mnie nie! To czyste 
okrucieństwo zwłaszcza dla zwierząt egzotycznych, a chyba jeszcze 
bardziej dla drapieżników. Metody tresury, oparte na przemocy można 
zobaczyć dzięki wielu organizacjom prozwierzęcym. Nie mówiąc o 
brudzie, jaki po sobie cyrk zostawia na placu cyrkowym koło Obi, 
mnóstwo gnojówki... w cyrku dzieci nie poznają zwierząt, tygrys w 
klatce, a potem skaczący przez obręcz to żadna nauka, to hańba dla 
człowieka zanurzonego w swoim gatunkowizmie. Już lepiej byłoby 
otworzyć park-rezerwat ogrodzony dla zwierząt z cyrków i tam 
organizować wycieczki. Cyrki OK- tresura psów, akrobaci, klauni, ale 
dzikie zwierzęta nie MOGĄ już dłużej być w nich męczone. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

3. p. Emilia Rożko 
Uważam, że powinno zakazać się działalności cyrków w ogóle jako 
miejsc, w których zwierzęta zmuszane są do wykonywania poleceń 
często sprzecznych z ich naturą. Jaka przyjemność płynie z oglądania psa 
skaczącego w przerażeniu przez płonącą obręcz lub konia tańczącego w 
rytm uderzeń bata??? Myślę że nasze piękne miasto zyska na wizerunku, 
jeśli zrezygnuje z takiej formy "rozrywki".  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

4. p. Monika Pałubicka 
Chciałabym wyrazić swoją opinię na temat występów zwierząt w 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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pokazach cyrkowych i użyczania gruntów gminnych cyrkom, które w 
programach pokazów mają tresurę zwierząt. W mojej opinii nie ma 
możliwości, żeby zwierzęta wykorzystywane do występów były 
traktowane humanitarnie, co wynika z samej specyfiki działalności cyrku 
(klatki, częsty transport, tresura, warunki podczas występów itd.). W 
związku z czym jestem zdecydowanie przeciwko udostępnianiu 
możliwości organizowania takich pokazów w Toruniu. 
Na marginesie, dziwi mnie nieco, że Pan Prezydent, w drugiej dekadzie 
XXI wieku, potrzebuje konsultacji w tej sprawie - "za" przemawia tylko 
argument ekonomiczny, "przeciw" wszystko inne... 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

5. p. Joanna Gizielska 
Bardzo cieszy mnie fakt, że miasto zainteresowało się tym tematem. Ja 
jestem zdecydowanie przeciwko występom zwierząt w cyrku. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

6. p. Tomasz Sikorski 
NIE ZGADZAM się na dręczenie zwierząt w cyrkach! Nie chcę, aby w 
moim mieście występował cyrk, w którym męczone są zwierzęta! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

7. NN 
Jestem za cyrkiem bez zwierząt. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

8. p. G. Jabłońska 
Cyrk bez zwierząt - nie mam co tej decyzji wątpliwości. Dlaczego? 
Przecież to oczywiste, który mamy wiek? Od ilu lat prowadzona jest 
walka o wolność zwierząt? Czy nie powinniśmy się rozwijać, jako 
Człowiek, jako Istota myśląca? Czy nie chcemy dawać Dobrego przykładu 
naszym dzieciom? Przecież to oni pozostaną po nas, to im wszczepiamy 
zalążki obycia społecznego, to im wpajamy, co jest dobre a co złe, co 
należy a co nie... Czy nie chcielibyśmy kiedyś, już zza chmur, zobaczyć 
harmonię, dobro i mądrość w naszych potomkach? 
Ostatni raz w cyrku byłam jako dziecko, jeszcze ze swoim tatą i już 
wtedy nie mogłam zrozumieć, dlaczego ten słoń jest smagany batem i 
dlaczego tamten niedźwiedź musi udawać człowieka skoro jest Misiem!  
Teraz jestem dorosła, mam swoją rodzinę. Do cyrku nie chodzimy. Ze 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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względu na poniżanie tam zwierząt. I ze względu na charakter 
wykonywanej "ich pracy". Czasy niewolnicze się skończyły proszę 
państwa. Niech niedźwiedź będzie niedźwiedziem a małpka - małpką. 
Nie ma nic śmiesznego w tamtych zwierzętach. Cyrk tak, ale bez 
zwierząt. Rozśmiesza nas klown, a nie wybrane zwierzę. Niech on 
pokazuje swoje show, robi to przecież z własnej woli, prawda? 
Panie prezydencie, czy wiedział pan, że Europejska Federacja Lekarzy 
Weterynarii niedawno wezwała wszystkie państwa UE do wprowadzenia 
zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, jasno stwierdzając, iż cyrki 
nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb dzikich zwierząt oraz 
przetrzymywanie dzikich zwierząt w cyrkach zagraża nie tylko ich 
zdrowiu, ale także bezpieczeństwu publicznemu. Te dzikie ssaki mogą 
zagrażać życiu swoich opiekunów, a także przenosić groźne choroby 
odzwierzęce. Obiektywne środowiska weterynaryjne nie pozostawiają 
wątpliwości co do słuszności wprowadzenia zakazu wykorzystywania 
zwierząt w cyrkach." -??? Czy czytał pan ten artykuł  - 
https://cyrkbezzwierzat.wordpress.com/2015/08/21/komentarz-
koalicji-cyrk-bez-zwierzat/ 
WARTO. Teraz proszę przysłuchać się swojemu sumieniu. Jeszcze raz, ale 
teraz tak szczerze.  Czy nie zgadza się pan, panie prezydencie miasta 
Toruń, że cyrk ze zwierzętami to powinno być już przykre wspomnienie 
okrutnej tresury zniewolonych zwierząt? Czy nie lepiej czerpać zyski z 
mniej okrutnych inicjatyw?...i czy nie lepiej wypiąć dumnie pierś jako 
człowiek, który jest w stanie przeciwstawić się chorej tradycji?... tkwić w 
błędzie może tylko _____... dobrze pan o tym wie  
pozdrawiam serdecznie licząc, że list zostanie dostarczony do pana i nie 
zniknie gdzieś po drodze "biurokracji" 

9. p. Magdalena Ozimkowska - Sarzala 
Jestem zdecydowanie przeciwna wszelkim cyrkom w Toruniu, w 
zwłaszcza cyrkom ze zwierzętami. Aż trudno w to uwierzyć, że w XXI w. 
lud karmi sią taką prymitywną rozrywką.. zwierząt żal... 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

https://cyrkbezzwierzat.wordpress.com/2015/08/21/komentarz-koalicji-cyrk-bez-zwierzat/
https://cyrkbezzwierzat.wordpress.com/2015/08/21/komentarz-koalicji-cyrk-bez-zwierzat/
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10. p. Joanna Kapelaty 
Jestem przeciwna cyrkowi ze zwierzętami w Toruniu. Chciałabym, aby 
tak jak w innych miastach Polski wprowadzony został zakaz cyrków ze 
zwierzętami w naszym mieście Toruniu. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

11. NN 
Jestem przeciwniczką wpuszczania do naszego miasta cyrków 
organizującym pokazy ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

12. p. Anna Sowińska 
Witam serdecznie, piszę do Państwa, gdyż jestem od bardzo wielu lat 
miłośnikiem  cyrku - zamiłowanie zaszczepiła mi babcia, potem mama, a 
kiedy miałam swoje dzieci także chodziłam z nimi do cyrku, było to dla 
nas wielkie wydarzenie i czar pozostający na długo w pamięci. Dziś mam 
61 lat i chodzę z moimi wnuczkami, nie wyobrażam sobie cyrku bez 
zwierząt,  a wiem z doświadczenia (zawsze mam zwierzątko w domu), 
źle traktowane zwierzę nie da do siebie dojść, tylko warczy. Serdecznie 
pozdrawiam. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

13. p. Konrad Dral 
Jestem absolutnie za cyrkami ze zwierzętami. Wiem, że nie dzieje im się 
tam żadna krzywda. Wielokrotnie oglądałem z rodziną spektakle 
cyrkowe, byłem na cyrkowym zapleczu. Zwierzęta zawsze były czyste, 
dobrze odżywione, nie bały się ludzi. Inaczej oceniam ekologów, którzy 
wielokrotnie, stojąc pod kasą, wyzywali mnie i moją rodzinę, byli bardzo 
agresywni, robili zdjęcia bez zgody widzów. Uważam, że takie zakazy to 
tylko zagranie pijarowe. Tak dla cyrków. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

14. p. Kacper Kordecki 
Pragnę wyrazić, że cyrk ze zwierzętami to piękna tradycja... W polskich 
cyrkach zwierzęta mają bardzo dobre warunki - dowód na to jest taki, że 
zwierzęta cyrkowe się rozmnażają, a do tego oczywiste jest, że muszą 
mieć korzystne warunki... 
Pseudoobrońcy praw zwierząt nie wiedzą, jaka jest sytuacja w naszych 
cyrkach, moim zdaniem szukają tylko rozgłosu medialnego. POPIERAM 
CYRK ZE ZWIERZĘTAMI!!! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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15. NN 
Zwierzęta nie żyją po to, żeby traktować je jak zabawki. Jestem 
przeciwko męczeniu zwierząt w cyrku.   

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

16. p. Marek Berak 
Odpowiadam na pytanie do debaty 25 lutego br.: Cyrk ze zwierzętami 
czy bez? 
Bez. 
Jestem za usunięciem z Torunia cyrków z występami zwierząt, 
ponieważ kultura tego wymaga.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

17. p. Beata Bielska  
Jako mieszkanka Torunia jestem zdecydowanie przeciwko udostępnianiu 
terenów gminy na potrzeby cyrków ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

18. p. Martyna Książkiewicz 
Niestety nie mogę być na czwartkowej debacie, ale bardzo chciałabym 
wyrazić swoją opinię na temat cyrku ze zwierzętami/bez zwierząt. 
Jestem jak najbardziej przeciwna zabawie kosztem zwierząt. Dla ludzi 
jest to chwila rozrywki, ale czy ktoś myśli o zwierzętach? Zwierzętach, 
które latami są tresowane, często w sposób brutalny (bo przecież taki 
lew czy inne dzikie zwierzę to nie jest nasz domowy piesek, któremu da 
się smakołyk i wykona sztuczkę), przewożone z miejsca na miejsce, 
odcięte od naturalnych warunków. Większość czasu spędzają w cyrku, 
który jest dla nich gehenną tylko po to, żeby na końcu (w najlepszym 
wypadku!) trafić do zoo? I po co to wszystko? Dla ludzkiej uciechy? 
Myślę, że warto się zastanowić, czego uczymy dzieci (bo to przecież 
głównie rozrywka dla najmłodszych) zabierając je do cyrku ze 
zwierzętami. I przede wszystkim warto zadać sobie pytanie "Czy 
warto?". Zwierzęta nie potrafią mówić, ale powinniśmy pamiętać o tym, 
że odczuwają ból w ten sam sposób. Może dla ludzi cyrk jest śmieszny. 
Dla zwierząt jednak już niekoniecznie.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

19. p. Agnieszka Martuszewska 
Dziękuję za zorganizowanie w mieście konsultacji w sprawie 
nieudostępniania terenów miejskich cyrkom wykorzystującym 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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zwierzęta. Uważam, że tego typu "rozrywki" kosztem cierpienia zwierząt 
nie powinny mieć miejsca w naszym mieście. 

20. p. Magdalena Geraga 
Proszę przyjąć moją jednoznaczną odmowę goszczenia cyrku ze 
zwierzętami w Toruniu.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

21. p. Piotr Fiszeder 
Cyrk ze zwierzętami. Dlaczego mamy ulegać lobby zielonych? 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

22. p. Ewa Błażejewska, Klub Melisa i Jazz 
Jako mieszkanka Torunia apeluję o przyłączenie się Torunia do grona 
postępowych miast nie wpuszczających cyrków ze zwierzętami.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

23. p. Małgorzata Karczewska  
W związku z konsultacjami społecznymi w sprawie udostępniania 
terenów publicznych cyrkom, które w programach pokazów mają 
tresurę zwierząt, pragnę dołączyć swój głos do grona osób 
sprzeciwiających się obecności i tresurze zwierząt w pokazach 
cyrkowych.  
Jestem absolwentką biologii naszego Uniwersytetu i od dziecka 
fascynowała mnie otaczającą przyroda. Z czasów dzieciństwa pamiętam 
jednak moją jedyną wizytę w cyrku ze zwierzętami. Nie zapomnę uczucia 
smutku i współczucia dla zwierząt występujących na scenie. Nigdy 
więcej już nie poszłam do cyrku. Nie zafundowałam też wizyty w tym 
smutnym miejscu żadnemu z moich dzieci. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

24. p. Katarzyna Madecka 
Z uwagi na niemożność przybycia na konsultacje, chciałabym przekazać 
swoją opinię nt. występów cyrkowych w naszym pięknym mieście: 
Jestem za wprowadzeniem zakazu udostępniania terenów miejskich 
właścicielom cyrków organizującym występy ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

25. p. Adrian Stelmaszyk 
Koordynator Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Partii Razem Toruńsko-
Włocławski Okręg RAZEM sprzeciwia się obecności cyrków 
wykorzystujących zwierzęta w regionie. Sprzeciwiamy się zmuszaniu 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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zwierząt do uczestniczenia w niehumanitarnych spektaklach cyrkowych 
opartych na tresurze, w której często stosuje się bodźce bólowe. 
Zwierzęta przebywające poza swoim naturalnym środowiskiem 
przetrzymywane są w klatkach lub na niewielkich wybiegach, a 
nieustanne przenoszenie z miejsca na miejsce stanowi dla nich źródło 
dodatkowego stresu. Sprzeciwiamy się też stwarzaniu przez Toruń 
warunków do upowszechniania wśród dzieci negatywnych wzorców 
traktowania zwierząt. Oglądanie autentycznego bólu i krzywdy nie może 
stanowić akceptowalnej formy rozrywki. Cyrk z udziałem zwierząt jest 
pozbawiony walorów edukacyjnych, a pokazy cyrkowe prezentujące 
przedmiotowy stosunek do żywych stworzeń jako element zabawy są 
szkodliwe wychowawczo i nie sprzyjają właściwemu rozwojowi 
emocjonalnemu dzieci. 

26. p. Magdalena Siatkowska-Białecka 
Chcę wyrazić moją opinię na temat cyrków - chciałabym, by nie było 
zgody na udział zwierząt w przedstawieniach. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

27. Komitet Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej  
W ramach inicjatywy “Toruń zasługuje na etyczną rozrywkę” oraz 
ogólnopolskiej kampanii “Cyrk bez Zwierząt” Komitet Obrony Zwierząt i 
Edukacji Ekologicznej wręczy w sekretariacie Urzędu petycje podpisane 
przez społeczność Torunia odnośnie NIEUDOSTĘPNIANIA terenów 
publicznych miasta oraz niedostarczania wody i prądu cyrkom 
posiadającym w programie występy z udziałem zwierząt.  
Wsparcie dla pomysłu zostało udzielone przez 49 instytucji i organizacji 
(firmy, oddolne inicjatywy, galerie sztuki, fundacje, szkoły, grupy 
lokalne, festiwale kulturalne i artystyczne oraz różnego rodzaju 
projekty), które uważają, iż zgodnie ze współczesną etyką traktowanie 
zwierząt wymaga poszanowania ich godności. Petycję podpisało 8 
wykładowców uniwersyteckich oraz 1340 mieszkańców miasta, 
zwracając się tym samym do swoich reprezentantów o przyjęcie i 
realizację petycji. Polska pragnie wpisać się w ogólnoeuropejski trend 
zezwalania na występy wyłącznie cyrkom funkcjonującym bez zwierząt, 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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aby zakończyć owo absurdalne okrucieństwo odbywające się w imię 
rozrywki, gdyż tradycja bazująca na niewolnictwie zwierząt nie zasługuje 
na jej zachowanie. Należy tu podkreślić, iż zniewolone zwierzęta cierpią 
przez 24 godziny na dobę, opuszczają klatki jedynie, żeby wyjść na 
pięciominutowy występ. Zmiany temperatur, hałas, stres, zamknięcie, 
małe rozmiary klatek, pragnienie przed występem, rany, strach, 
samotność, zachowania niezgodne z naturą, zaburzenia psychiczne, 
depresje i stereotypowe traktowanie degradujące zwierzęta do roli 
zabawek - to wszystko składa się na cierpienie zwierząt w cyrkach. 
Nasza oddolna inicjatywa oczekuje na odpowiedź ze strony władz 
lokalnych, bowiem Toruń, jako przykład miasta, gdzie promuje się 
kulturę i sztukę, będącego ponadto ośrodkiem turystycznym, zasługuje 
na inny rodzaj postaw etycznych wobec zwierząt. 

28. p. Anita Kurpiewska 
Używanie zwierząt podczas przedstawień cyrkowych powinno być 
całkowicie zakazane przez prawo. Mam serdecznie dosyć oglądania 
cierpienia zwierząt, nie tylko cyrkowych i tej znieczulicy, która panuje 
wśród społeczeństwa. Zwierzę nie jest rzeczą i nie może być w ten 
sposób traktowane. Jedyne co cyrk uczy nasze dzieci jest to, jak 
przedmiotowo traktować naszych braci mniejszych, którzy tak samo jak 
my ludzie, odczuwają ból i stres w ich przypadku związany z tresurą, 
występem, transportem i ogólnie życiem jako cyrkowa marionetka. Nie 
dla cyrków ze zwierzętami! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

29. p. Michał Bomastyk 
Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat tego, czy miasto powinno 
udostępniać grunty miejskie dla cyrków, w których występują zwierzęta. 
Otóż wyrażam sprzeciw dla tego typu praktyk. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

30. p. Izabella Mueller 
Cyrk ze zwierzętami to okrucieństwo!! Opowiadam się za cyrkiem BEZ 
ZWIERZĄT! To nie zabawki, które dla ludzkiej pociechy można dalej 
torturować mimo 21 wieku! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i Radnym Rady Miasta Torunia. 

mailto:izabella.mueller@gmail.com
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31. p. Kasia Dąbrowska  
Stanowczo sprzeciwiam się organizowaniu wystąpień cyrków z udziałem 
zwierząt w naszym mieście. Cyrk nie jest miejscem, w którym powinny 
żyć zwierzęta, przewożone z miejsca na miejsce w klatkach, poddawane 
ciągłemu stresowi podczas występów, nie wspominając o metodach 
przygotowywania ich do tych występów. Żadna istota żywa nie zasługuje 
na życie w klatce bez możliwości ruchu, wolnej przestrzeni. Życie w 
cyrku jest sprzeczne z naturą dzikich zwierząt! Na świecie istnieje wiele 
wspaniałych cyrków, które nie zmuszają zwierząt do pracy i są świetną 
rozrywką dla społeczeństwa i takie proponuję zapraszać do miasta, a 
tym cyrkom, które każą całe życie spędzać dzikim zwierzętom w klatkach 
zamknąć drzwi do naszego miasta. Tylko wyrażając swój sprzeciw 
możemy zmienić politykę panującą w cyrkach dotyczącą występów 
zwierząt! Toruń wolny od cierpienia zwierząt!  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

32. p. Anna Janaszkiewicz 
 Chcę przekazać głos, że jestem PRZECIWNA cyrkom ze zwierzętami. 
Występy i ciągłe podróże to nie dla nich. Uważam, że nie powinno się 
wynajmować terenu takim cyrkom. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

33. p. Adrianna Markiewicz  
Witam, chciałabym napisać do Państwa, co sądzę na temat cyrku ze 
zwierzętami. Jestem osobą niepełnoletnią, ale mam własną opinię na 
ten temat. Uważam, że nie powinno być miejsca dla tego cyrku w 
Toruniu. Zwierzęta są męczone. Cierpią. Ludziom natomiast można 
zapewnić rozrywkę zapraszając do naszego pięknego miasta cyrk z 
akrobatami, bez zwierząt. Coraz więcej miast zamyka bramy dla takich 
cyrków. Idźmy z duchem czasu. Nie bądźmy gorsi. Nie traktujmy 
zwierząt przedmiotowo, dla własnej rozrywki. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i Radnym Rady Miasta Torunia. 

34. p. Katarzyna Kluczwajd  
Cyrk zdecydowanie BEZ ZWIERZĄT! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

35. p. Paulina Warachim 
Witam. Pragnę wyrazić swoje zdanie na temat udziału zwierząt w 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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cyrkach. Nie zgadzam się na zmuszanie dzikich zwierząt do sztuczek, 
trików i innych nienaturalnych dla nich zachowań oraz więzienia ich w 
klatkach (tak samo jak jestem przeciw trzymania zwierząt w zoo). Mam 
nadzieję, że Toruń dołączy do miast, które sprzeciwiły się tego typu 
rozrywce. 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

36. p. Jolanta Osińska 
Popieram akcję, jestem przeciwna wykorzystywaniu zwierząt w cyrku. 
Zwierzęta nie powinny być rozrywką dla ludzi. Dlatego zdecydowanie nie 
zgadzam się na wpuszczanie cyrku, proponującego tego typu rozrywkę 
do naszego miasta. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

37. p. Maria Lemańska 
Jestem przeciwna cyrkowi z udziałem zwierząt w Toruniu. Sprzeciwiam 
się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach dla potrzeb ludzkiej rozrywki. 
Zmuszanie zwierząt do pracy, często niezgodnej z ich naturą i 
umiejscawiającej je w zupełnym oderwaniu od ich środowiska 
naturalnego, uważam za nieetyczne i pozbawione walorów 
edukacyjnych. Zwracam się z apelem do Prezydenta Miasta Torunia o 
wprowadzenie zakazu organizowania na terenach miejskich 
przedstawień z udziałem zwierząt oraz należytego egzekwowania 
zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w 
szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 2. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

38. p. Michał Daniecki  
Oczekuję od władz Torunia zakazu wstępu cyrków ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

39. p. Marek Kwiatkowski  
Oddaję swój głos w konsultacjach społecznych opowiadając się za 
zakazem wstępu do Torunia cyrków ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

40. p. Michał Kwiatkowski  
Jako mieszkaniec Torunia wyrażam swój głos i proszę o wprowadzenie 
zakazu występów cyrków ze zwierzętami do naszego miasta. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

41. p. Jarek Ziemieniecki 
Jestem mieszkańcem Torunia i proszę o wprowadzenie zakazu 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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występów w naszym mieście cyrków ze zwierzętami. Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

42. p. Justyna Piontkowska, zoofizjoterapeutka, wolontariuszka Fundacji 
KOT 
Chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec wynajmowania terenów 
miejskich cyrkom wykorzystującym w swoich przedstawieniach żywe 
zwierzęta. Całe moje życie, także zawodowe, związane jest ze 
zwierzętami. Oprócz psów, kotów, królików i ptaków mieszkających w 
moim domu, przez wiele lat miałam do czynienia z końmi jako 
instruktorka jazdy konnej i hipoterapeutka. Codziennie widzę, jak 
kruchymi, delikatnymi, czującymi istotami są wszystkie zwierzęta. Jak 
skomplikowane osobowości reprezentują i jak złożone są ich relacje z 
innymi stworzeniami. Z tego powodu mój wielki sprzeciw budzi każde 
przedmiotowe traktowanie zwierząt, poczynając od ferm 
przemysłowych, rzeźni, fermy zwierząt futerkowych, cyrków i wielu 
innych miejsc, gdzie te stworzenia są potwornie traktowane. 
Od wielu lat jestem wegetarianką, od niedawna weganką. Zarzuciłam 
jazdę konną. Po wielu latach codziennego przyglądania się 
wykorzystaniu koni w rekreacji, sporcie i rehabilitacji uważam, że te 
piękne i wrażliwe stworzenia nie zasługują na skakanie im po plecach i 
ciągnięcie metalowym wędzidłem za buzię. Nie uwierzę, że bieganie w 
wypinaczach po arenie i wykonywanie poleceń jest  dla konia 
przyjemnością i "nierobieniem niczego", jak twierdzi pani Zalewska. 
Od wielu lat mam do czynienia z kotami, domowymi i dzikimi, wolno 
żyjącymi. Nie uwierzę, że przygotowanie do występu lwa czy tygrysa 
odbywa się przyjaznymi metodami, to zwierzęta jeszcze bardziej 
niezależne niż nasze koty domowe. Nie wierzę gładkim słówkom pani 
Zalewskiej, które usłyszałam podczas debaty. To kobieta od dziecka 
przygotowana do występów i aktorstwa, wiedząca jak manipulować 
wypowiedzią, żeby była ona częściowo prawdziwa, ale niepełna. 
Podobno lwy i słonie nie występują w jej cyrku. Tymczasem na 
facebooku Cyrku Zalewski i nagraniach pokazanych na stronach Koalicji 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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Cyrk Bez Zwierząt widzimy te właśnie zwierzęta. Nie interesują mnie 
umowy cyrku z podwykonawcami. Widzę zwierzęta zmuszane do 
wykonywania poleceń tresera podczas występów. Niestety stosunek 
cyrkowców do zwierząt idealnie oddaje zdanie z przeczytanego podczas 
debaty oświadczenia: "Dlaczego chcecie nam odebrać nasz MAJĄTEK?" 
Od wielu lat jestem OPIEKUNEM zwierząt i do głowy by mi nie przyszło 
nazwanie się ich WŁAŚCICIELEM. Jest XXI wiek. Jeszcze niedawno normą 
było niewolnictwo i brak praw wyborczych kobiet. W tej chwili 
wyzwolenie zwierząt rysuje się jako fanaberia oszołomów. Mam 
nadzieję, że za jakiś czas i one, zwierzęta, zostaną potraktowane z 
należnym szacunkiem. Rezygnacja z cyrku ze zwierzętami jest jednym z 
kroków w tym kierunku. Mam nadzieję, ze Toruń dołączy do 
nowoczesnych miast, które nie pozwalają sobie uczestniczyć w tym 
uwłaczającym czującym istotom pokazach. 

43. p. Sylwester Piontkowski  
Jako mieszkaniec Torunia jestem przeciwny wynajmowaniu terenów 
miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta w pokazach.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

44. pp.Danuta Szabunio, Jan Szabunio, Krystyna Kiendysz 
Jesteśmy przeciw występom zwierząt w cyrkach. Niech zwierzęta żyją na 
wolności ew. w zoo. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

45. p. Kazimierz Szczechowicz 
Jestem za udostępnieniem terenu na występy cyrkowe ze zwierzętami. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

46. p. Ewa Głodowska-Morawska  
Jestem za zakazem udostępniania terenów miejskich właścicielom 
cyrków organizującym występy ze zwierzętami  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

47. p. Kasia Gucajtis  
Jestem zdecydowanie przeciwna CYRKOWI w mieście TORUNIU i każdym 
innym mieście w naszym kraju. Stop wykorzystywaniu zwierząt w celu 
rozrywki. Jest to nienaturalne i nieetyczne! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

48. p. Paweł Morawski  
Jestem za zakazem udostępniania terenów miejskich właścicielom 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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cyrków organizującym występy ze zwierzętami !!! Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

49. p. Artur Marcinkowski  
Witam Cyrk BEZ zwierząt. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

50. p. Adam Beifus  
Zdecydowanie popieram pomysł, aby moje pięknie miasto Toruń nie 
pozwalało na występy cyrkom które mają w swoim programie pokazy 
zwierząt. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

51. p. Ewa Piotrowska 
Stanowczo sprzeciwiam się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach i 
bardzo liczę na wprowadzenie zakazu wynajmowania terenów gminnych 
cyrkom, które mają z programie pokazy ze zwierzętami. Uważam to za 
nieetyczne i pozbawione walorów edukacyjnych i Toruń powinien pójść 
śladem innych miast i nie powinien wspierać tego typu rozrywki. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

52. NN 
Wyrażam swój sprzeciw w sprawie cyrku ze zwierzętami w Toruniu. 
Uważam, że powinniśmy wprowadzić w Naszym mieście zakaz 
udostępniania terenów gminnych cyrkom, które w sposób 
niehumanitarny wykorzystują zwierzęta.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

53. p. Dariusz Piotrowski  
Sprzeciwiam się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach i myślę, że 
najwyższy czas, aby Toruń wprowadził zakaz wynajmowania terenów 
gminnych cyrkom, które wykorzystują zwierzęta.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

54. p. Monika  Ozimkowska  
Niestety, nie mogę wziąć udziału w konsultacjach, ale popieram 
inicjatywę mającą na celu zakazanie występu cyrkom - nie tylko w moim 
rodzinnym mieście - które wykorzystują zwierzęta do celów 
rozrywkowych.  
Nie rozumiem, jak w ogóle to może być "śmieszne", jak można uczyć 
dziecko takiego rodzaju humoru. Pokazywać ogłupione, przestraszone, 
wydarte ze swego naturalnego środowiska zwierzę, "od małego" ucząc 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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supremacji człowieka. I rezultatem będzie to, że gdy dziecko już 
dorośnie, będzie sądziło, że tak właśnie powinno być. A fakt, że jedyną 
możliwość zobaczenia np. takiego niedźwiedzia uzyska klikając w 
obrazek w Wikipedii, będzie już sprawą drugorzędną (trochę zbaczam z 
tematu, te oskarżenie bardziej odnosi się do kłusowników i ZOO). 
Moja mama nauczyła mnie wrażliwości na krzywdę zwierząt, 
powtarzając: "Nie wolno męczyć zwierząt, bo one nie mają się jak 
obronić". Żadne z nich nie ma szans z pułapkami, sidłami, bronią - 
ludźmi, jednym słowem. Na koniec dodam jeszcze cytat z "Dzikich serc" 
T. Kijańskiego: 
"Jesteś, człowieku, tylko częścią przyrody. 
Pamiętaj o prawach braterstwa i miłości". 
Chcę wierzyć, mieć nadzieję, że moje miasto będzie o tym pamiętać. 

55. p. Emilia Prusevicius  
Chciałam krótko wyrazić swoją opinię na temat cyrków ze zwierzętami. 
Nie chciałabym, aby pokazy przez nie organizowane odbywały się w 
Toruniu. Uważam, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako 
narzędzie do zarabiania pieniędzy i zabawiania tłumu. Dopóki nie 
zrozumiemy lepiej potrzeb fizycznych i psychicznych zwierząt - dzikich, 
czy udomowionych - powinniśmy też wstrzymać się z szerzeniem wśród 
ludzi przekonania, że można sobie z nimi pozwolić na wszystko. To po 
prostu niebezpieczne. Dodatkowo, obecnie obowiązująca ustawa 
chroniąca prawa zwierząt jest niedopracowana i w praktyce bardzo 
rzadko faktycznie te zwierzęta chroni. Za mało też wiemy o tym, jak 
zwierzęta cierpią, jeśli chodzi o emocje. Tak naprawdę określamy ich 
samopoczucie na bazie tego, co nam się wydaje. Dlatego nie da się 
jednoznacznie, ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że obecne 
warunki bytowania zwierząt w cyrkach im odpowiadają i że w nich nie 
cierpią. Dopóki nie będziemy mieć tej pewności, nie powinniśmy 
ryzykować narażania ich na niepotrzebny stres i potencjalnie różne 
zaburzenia psychiczne, na przykład depresję. 
Dlatego jestem PRZECIWKO cyrkom ze zwierzętami w Toruniu. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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56. p. Magdalena Koś 
Jako mieszkanka Torunia, serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi na 
problem zwierząt w przemyśle rozrywkowym, za przeprowadzenie 
konsultacji społecznych oraz za możliwość wypowiedzenia się na temat 
przyszłości cyrku ze zwierzętami w Toruniu. Pragnę podzielić się moją 
opinią, która jest przeciwna cyrkom ze zwierzętami. Pracowałam jako 
wolontariuszka w Elephant Nature Park (ENP), parku dla słoni ‘na 
emeryturze’ stworzonego przez Panią Lek Chailert, która otrzymała 
wiele nagród (min. magazyn Time, występowała w National Geographic, 
BBC, spotkała się z Hilary Clinton). Na 65 słoni w ENP, blisko 15 jest po 
'cyrkowej' scieżce kariery. Są one tak samo psychicznie zmaltretowane, 
jak słonie wcześniej pracujące przy wyrębach lasów. Wszystkie słonie, 
nawet te cyrkowe, przechodzą bardzo brutalny etap 'łamania' charateru 
('pajaan'), by mogły być potem poddane skutecznej tresurze. Tresura 
polega na stosowaniu kar oraz haka. Słonie, zwierzęta stadne, bardzo źle 
znoszą samotność lub sztuczne uformowanie z nich trupy cyrkowej. Są 
zmuszone tolerować ludzki dotyk, hałas i reflektory. W ENP miałam 
możliwość obserwacji, jak dużo uwagi, czasu i pracy behawiorystów 
potrzeba, by słonie mogły uciszyć traumę nabytą podczas służenia 
ludzkiej rozrywce oraz ‘edukacji’.Chcę jednocześnie podkreślić, że nie 
jestem przeciwna biznesowi cyrkowemu tak długo, jak występujący tam  
artyści pracują z własnej woli i wyboru. Rozumiem, że w przypadku 
wprowadzenia zakazu na cyrki ze zwierzętami, pojawi się problem 
bezrobotnych treserów i zwierząt. Czy istniałaby możliwość zasięgnięcia 
rad od państw, które już takie zakazy wprowadziły, co zrobiono, by 
pomóc zarówno treserom w przekwalifikowaniu się, jak i zwierzętom w 
zapewnieniu im godnej emerytury poza areną?  
Chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za konsultacje, 
ponieważ już zadając samo pytanie, rozbudziliście Państwo świadomość 
u wielu Mieszkańców Torunia tym tematem. Żywię gorącą nadzieję na 
to, by Miasto Toruń mogło z dumą powiedzieć, że nie zgadza się na 
dalsze maltretowanie zwierząt pod hasłem 'edukacji' i 'rozrywki'.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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57. p. Rafał Markiewicz  
Mam nadzieję, że w moim Toruniu nie będzie miejsca dla cyrków, które 
stosują tresurę dzikich zwierząt. Jest to obrzydliwy proceder i w mieście 
aspirującym do miana postępowego i nowoczesnego nie powinno być 
na to przyzwolenia. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

58. p. Bogna Kociołowicz-Wiśniewska 
Pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec cyrków ze zwierzętami w Toruniu. 
Wbrew zapewnieniom ludzi, którzy czerpią z nich finansową korzyść, 
zwierzęta nie są szczęśliwe występując w hałaśliwym i niezgodnym z ich 
naturą środowisku. Żadna instytucja publiczna nie powinna tego 
wspierać. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

59. p. Sylwia Żukowska  
Podczas debaty - a było zbyt mało czasu na nią - nie padły podstawowe 
argumenty. Czy razem z cyrkiem jeździ weterynarz? Otóż nie! Co w 
nagłych przypadkach? Dlaczego cyrk zostawił u nas na placu cyrkowym 
nieżywego wielbłąda??? Czy to jest humanitarne podejście? Otóż nie! 
Poza tym można poczytać opinie ministerstwa oświaty - cyrk nie jest 
edukacyjny! Nie szerzy właściwych postaw wśród dzieci! Naprawdę 
Toruń chce, by dzieci tresowały za przykładem cyrku swoje zwierzątka i 
rodziły się z tego tragedie?? Absolutne NIE dla cyrku ze zwierzętami. 
Niech zarabiają na akrobatach clownach itp. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

60. p. Ida Dardzińska  
Chciałabym, aby Toruń dołączył do miast, w których jest zakaz 
wpuszczania cyrków ze zwierzętami! 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 

61. p. Agata Jabłońska  
Moim zdaniem cyrk ze zwierzętami powinien mieć wstęp do Torunia, 
ponieważ:  
a) nie przyjeżdża do nas Cirque du Soleil, który jest słynny z pokazów 
akrobatycznych itp., a nie ze zwierząt;  
b) dzieciaki głównie chodzą (wyciągają rodziców), by zobaczyć zwierzęta 
i co one potrafią  
c) zwierzęta w cyrkach przyjeżdżających do Torunia (odwiedzam 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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cyrki przyjeżdżające do naszego miasta od roku) NIE SĄ źle traktowane, 
to widać. 
Jeśli UM zabroni cyrkom występów zwierząt, to te cyrki gdzieś będą 
musiały te zwierzęta zostawić, wypuścić, sprzedać, zabić itp., co nie 
wpłynie na ich życie raczej dobrze. Jak tak bardzo ludzie są przeciwni 
cyrkom (z powodów złego traktowania zwierząt), to niech pomagają też 
innym zwierzętom w regionie, jak bite psy, przywiązywane do drzew, 
wrzucane do rzek, głodne, bezpańskie lub schroniskowe (w schronisku 
mają dobrze, ale w domu na pewno byłoby im lepiej). Jestem ciekawa, 
jaką decyzję podejmie UM.  
ps. to że p. Biedroń tak zrobił, i miał rozgłos, nie znaczy, że trzeba go 
naśladować, bo wg mnie to była pierwsza jego źle podjęta decyzja 
(przynajmniej z tych, o których głośno było). 

62. p. Sara Kostrzewska 
Jestem oczywiście przeciw, by zwierzęta były w cyrku. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia. 
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Wyniki badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej  
 
Badanie zostało wykonane w dniach 18-22 lutego 2016 r. przez Pracownię Badań SOMA w Toruniu    
na próbie reprezentatywnej  500 mieszkańców. Wyniki badania wskazują wyraźnie na przewagę osób 
przeciwnych udostępnianiu terenów miejskich właścicielom cyrków ze zwierzętami nad 
zwolennikami udostępniania terenów w stosunku ok. 2/3 do 1/3.  
 
Przeciwnicy argumentując swoją decyzję wskazywali przede wszystkim na niewłaściwe traktowanie 
zwierząt w cyrkach (65% badanych), sprzeciw wobec tresowania (26% badanych), jak również na 
negatywny wizerunek miasta w mediach (6% badanych). Podnosili także zarzut przestarzałej formy 
rozrywki (2% badanych) .  
 
Zwolennicy obecności zwierząt w cyrku podkreślali, że to przede wszystkim atrakcja dla mieszkańców 
(55 % badanych). Zwracali również uwagę, że cyrk bez zwierząt traci swój charakter (20% badanych). 
W cyrku ze zwierzętami dzieci mają możliwość oglądania występów zwierząt (16% badanych) 
i nierzadko podziwiania ich egzotyki (12% badanych). 
 
Szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania stanowią załącznik do niniejszego raportu.  
 
 
 

 

 
Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne „#Cyrk. Ze zwierzętami czy bez?” umożliwiły 
mieszkańcom przedstawienie własnych opinii na temat 
wynajmowania terenów gminnych cyrkom organizującym występy 
ze zwierzętami. 
Łącznie wpłynęły do urzędu 62 opinie wysłane drogą elektroniczną, 
z których zaledwie cztery wyrażają akceptację dla przedstawień 
cyrkowych ze zwierzętami. 
Zorganizowana debata z udziałem zaproszonych specjalistów 
wzbudziła wiele emocji i nie zaowocowała jakąkolwiek próbą 
porozumienia pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecności 
zwierząt w cyrku. Z przeprowadzonego badania społecznego na 
próbie reprezentatywnej wynika, że większość torunian jest 
przeciwna obecności zwierząt w cyrkach. 
 
Wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych wzbudza w całej 
Polsce coraz więcej kontrowersji. Kolejne miasta wprowadzają zakaz 
udostępniania terenów miejskich właścicielom cyrków 
organizującym występy ze zwierzętami. Sprzeciw budzi 
przedmiotowe traktowanie zwierząt w cyrkach, zmuszanie poprzez 
tresurę do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą, 
niezapewnianie im warunków bytowania stosownych do potrzeb 
gatunku. Argumenty właścicieli cyrków, mówiące o humanitarnym 
traktowaniu zwierząt, o spełnianiu wszelkich unijnych norm, nie są 
przekonujące dla przeciwników wykorzystywania zwierząt podczas 
występów cyrkowych.  
 
Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej, jaki można 
zaobserwować nie tylko w Toruniu, determinuje wzory kanonów 
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artystycznych cyrków, których wartość edukacyjna jest obecnie 
podważana i dezawuowana. Rozwój nauki, szczególnie biologii i 
psychologii, zainicjowany w ubiegłym wieku, stał się impulsem dla 
refleksji etycznej związanej z dobrostanem zwierząt.  Pytania o 
status zwierząt, o właściwe relacje człowiek-zwierzę i o konieczność 
objęcia ich ochroną etyczną lub prawną pojawiają się coraz częściej 
w debacie publicznej – apele o „niewpuszczanie” do Torunia cyrków 
ze zwierzętami kierowane do  władz miasta również wpisują się w 
ten współczesny paradygmat, w którym dotychczasowy 
antropocentryczny światopogląd ustępuje miejsca wrażliwości 
społecznej uwzględniającej los zwierząt przy dokonywaniu wielu 
wyborów etycznych. 
 
W kontekście uwidocznionej podczas debaty i przeprowadzonego 
badania społecznego przewagi przeciwników cyrków ze zwierzętami 
nad ich zwolennikami w stosunku ok. 2/3 do 1/3, przesłanych uwag i 
opinii torunian w trakcie konsultacji społecznych, jak również 
ogólnych tendencji społecznych postulujących etyczne traktowanie 
zwierząt i poszanowanie ich godności, Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji rekomenduje niewynajmowanie terenów 
miejskich cyrkom organizującym występy z udziałem zwierząt. Takie 
działanie miasta będzie odpowiedzią na postulaty większości 
torunian, którym nie jest obojętny los zwierząt. 

 

 
Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  

Wyniki badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej 

 

 

 

 

 

             Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik  nr 1  

Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 15 lutego 2016 r.  

 

cały tekst: 

Prezydent Miasta, po licznych sygnałach od mieszkańców Torunia, sprzeciwiających się występom 
zwierząt w pokazach cyrkowych i użyczaniu gruntów gminnych cyrkom, które w programach 
pokazów mają tresurę zwierząt, podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej 
sprawie. 
Kolejne miasta w Polsce wprowadzają zakaz udostępniania terenów miejskich właścicielom cyrków 
organizującym występy ze zwierzętami. Decyzje argumentują niehumanitarnym traktowaniem 
zwierząt i troską o przestrzeganie ich praw. Prezydent Torunia, przed podjęciem decyzji w sprawie 
wprowadzenia zakazu udostępniania terenów gminnych cyrkom, chce wysłuchać argumentów każdej 
ze stron zaangażowanych w sprawę – w tym przypadku są to zarówno przedsiębiorcy prowadzący 
legalną działalność cyrkową i deklarujący zapewnienie godnych warunków dla zwierząt, mieszkańcy 

http://www.torun.pl/
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korzystający z rozrywki i widowisk oferowanych przez cyrki, jak i przeciwnicy obecności zwierząt w 
cyrkach. 
Instytut Socjologii UMK we współpracy z Urzędem Miasta Torunia organizuje debatę, na której 
zaproszeni prelegenci odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące 
organizowania występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Jest to kolejna z cyklu miejskich debat 
organizowanych przez Instytut Socjologii UMK i Fundację Art Watch w odpowiedzi na aktualnie 
rozważane problemy społeczne.  W spotkaniu wezmą udział: 

 Xavier Bayle – przedstawiciel Komitetu Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej 
 dr Agata Chałupnik – adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego 
 prof. Andrzej Elżanowski – zoolog i paleontolog, Polska Akademia Nauk, kierownik Sekcji 

Dobrostanu Zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym 
 Paweł Kaliszewski – technik weterynarii, trener zwierząt, artysta widowiskowy 

współpracujący z Cyrkiem Zalewski 
 Zbigniew Krzywicki – lekarz weterynarii 
 Dorota Stankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu 

Urząd Miasta planuje również przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców Torunia 
na temat udostępniania terenów miejskich cyrkom organizującym pokazy ze zwierzętami. 
Przyjdź na spotkanie 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na debatę, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o 
godz. 17.00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Fosa Staromiejska 1a 
(Harmonijka) 
Napisz do nas 
Jeśli nie możesz być na spotkaniu prześlij nam swoją opinię do 7 marca 2016 r. na adres 
konsultacje@um.torun.pl 
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, 
tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl 

Data publikacji: 2016-02-15 
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Facebook, profil Mój Toruń, 15 lutego 2016 r.  

 

 

 

 

 

  

 



 
 

31 
 

Facebook, profil Mój Toruń 
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Facebook, profil Mój Toruń 
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Facebook, profil Mój Toruń 
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Radio GRA, 16 lutego 2016 r.  
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Radio PiK, 17 lutego 2016 r.  
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Gazeta Wyborcza, 23 lutego 2016 r.  
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 Nowości, 23 lutego 2016 r.  
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Nowości, 25 lutego 2016 r.  
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Gazeta Wyborcza, 26 lutego 2016 r.  
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Telewizja Bydgoszcz, 26 lutego 2016 r.  
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Nowości, 27 lutego 2016 r.  
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Nasze Miasto Toruń, 3 marca 2016 r.  
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