
Expose 

 
W związku z tragiczną sytuacją  ZOO (patrz: “Główne problemy”) powołany przez Najwyższy Urząd Krajowy 
zarząd komisaryczny ZOO wytypował problemy i powołał nowego dyrektora. Dyrektor zajmuje się ważnymi 
sprawami i nie ma czasu dla kierowników obszarów, w związku z czym  wysłał do pracowników ZOO tylko 
swoje expose i wytyczne oraz główne problemy każdego z obszarów 
 
Główne problemy ZOO: 

 spadająca odwiedzalność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
 mały parking 
 duża rotacja pracowników, którzy pracę traktują jak pańszczyznę, 
 przerost administracyjny 
 zły PR - problemy z ekologami (ciasne, stare klatki, zwierzęta z chorobą sierocą, skandal z handlem 

kością słoniową) 
 starzejące się zwierzęta 
 brak progenitury - bierność wśród młodych zwierząt w kwestii rozmnażania 
 brak środków na inwestycje 

 długi w elektrowni - zagrożenie odcięciem dostaw  prądu i egzekucją komorniczą 
 agresywne szczury atakujące gości w ciągu dnia 

 
  



 

Wyciąg z expose dyrektora ZOO: 
 
Poprzez wyeliminowanie problemów największej wagi oraz modernizację infrastrukturalno-sprzętową, w 
połączeniu z celnie wybranymi i tanio, acz dobrze zrealizowanymi inwestycjami finansowanymi przez 
partnerstwo publiczno-prywatne z udziałem pozyskanych sponsorów - ambasadorów ZOO, chcemy 
przekształcić obecny ogród w tętniące życiem miejsce spędzania wolnego czasu przez młode, dynamiczne i 
wykształcone rodziny z dużych ośrodków województwa pomorskiego. Należy sfokusować się na 
odpowiednio stargetowanym wyborze zwierząt atrakcyjnych dla wspomnianej grupy, jednocześnie wysoko 
pozycjonując się również w środowisku ekologów, umiejętnie wychwytując imponderabilia, które stanowią 
źródło troski tejże grupy. 
 
Stawiamy na: 

 szczęśliwe zwierzęta unikalnych gatunków jedzące z ręki gościom 
 młode rodziny spędzające w ZOO swój wolny czas 
 młodych wolontariuszy zamiast zepsutych i przepłacanych pracowników 
 ekologów wspierających w mediach ZOO i pozyskujących sponsorów 

  



 

AFRYKARIUM i ADMINISTRACJA MEDIAMI 

 
Główne problemy: 

 skandal wizerunkowy związany ze sprzedażą kości słoniowej przez jednego z pracowników 
 duża i stale rosnąca apatia u hipopotama 

 kończący się pokarm, wystarczy go na kilka dni 
 zagrożenie likwidacją stanowiska mrówkojadów w przypadku niewdrożenia dyrektywy unijnej w ciągu 

najbliższego tygodnia 
 długi w elektrowni - zagrożenie odcięciem dostaw prądu i egzekucją komorniczą, dług musi być 

zapłacony w ciągu tygodnia 
 
  



 

PTASZARNIA i INFRASTRUKTURA ZOO 

 
Główne problemy: 

 dziurawe klatki, niektóre otwory są tak duże, że ptaki mogą uciec, 
 zdezelowana woliera dla orłów, niebezpieczna dla zdrowia ptaków, 
 padły ostatnie kondory, 
 kończący się pokarm, od przyszłego tygodnia zwierzęta nie będą miały co jeść 
 przestarzałe tabliczki informacyjne 
 agresywne szczury atakujące gości w ciągu dnia 

 zainteresowanie Sanepidu warunkami bytowymi ptaków i rozplenieniem się szczurów 
 mały parking 

 
  



 

OCEANARIUM i ADMINISTRACJA 

 
Problemy: 
 

 nieświeża woda 
 skandal wizerunkowy - ryby sprzedawane do smażalni, pracownicy kradnący ikrę jesiotrów i 

sprzedający ją do zakładów produkcji kawioru 
 cieknące akwaria, podklejane taśmą znacznie zmniejszające atrakcyjność obiektów a także wzrost 

rachunków za wodę i za prąd (natlenienie) 

 przerost administracyjny 
 Rekiny tygrysie nie mają możliwości rozrodu - są tylko dwie samice - problemy  związane z tą sytuacja 

- poprzedni samiec został niezaakceptowany i pożarty 
 kończący się pokarm, za dwa tygodnie zwierzęta nie będą miały co jeść 

 
  



 

INSEKTARIUM 

 
Problemy: 

 włamanie mrówkojada, który zjadł wszystkie mrówki 
 skandal wizerunkowy - potomstwo ślimaków sprzedane do francuskiej restauracji 
 problem z Radą Miasta - zbiegły, bardzo duży pająk ukąsił burmistrza podczas ostatniej wizytacji 
 nadmierny rozród Blatta orientalis zakończył się katastrofalną w skutkach ucieczką z przepełnionych 

terrariów i rozprzestrzenieniem się w pobliskich domach i mieszkaniach, co spotkało się z 
kategorycznym sprzeciwem mieszkańców - ZOO musiało zapłacić za usunięcie niechcianych lokatorów 

 nieatrakcyjny sposób prezentacji okazów powoduje omijanie insektarium przez niektórych 
zwiedzających jako niepożądaną atrakcje  

 insekty nie mają co jeść, pokarmu starczy na 2 dni 
 

 


