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MACIEJ ORŁOŚ W KAMPANII NA DZIEŃ MATKI 
26 OJCÓW NA 26 MAJA  
 

Z okazji Dnia Matki, ojcowie z całego kraju zaangażowali się w kampanię „Ojcowie dla matek”, 

która ma na celu przypomnienie, w jak okrutny sposób hodowane są świnie – matki. 26 ojców 

na 26 maja pozuje z sercem, które jest jednocześnie ryjkiem świni i symbolem cierpienia, 

jakiego doświadczają te zwierzęta.  

Dziennikarz Maciej Orłoś mówi: „Jestem ojcem, współczuję. Współczuję wszystkim 

zwierzętom zamykanym w klatkach. Już czas zakończyć Epokę Klatkową”. 

 



  
 

Każdego roku w Polsce, prawie milion świń zamyka się w wąskich metalowych klatkach, tzw. 

kojcach porodowych. Kojce te są tak ciasne, że zwierzęta nie są w nich w stanie nawet się 

poruszać. Śledztwo przeprowadzone na polskich fermach świń przez organizację CIWF 

Polska (Compassion in World Farming) pokazuje, w jak okrutny sposób hodowane są świnie 

– matki. Odleżyny, przerośnięte racice, trudności ze wstawaniem i przewlekły stres, to jedne 

z wielu negatywnych skutków przemysłowej hodowli tych zwierząt. Dlatego też organizacja 

wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania kojców porodowych w hodowli świń i 

zakończenia Epoki Klatkowej.  

 

 

CIWF Polska opublikowała nagrania i zdjęcia ze śledztwa w maju zeszłego roku. Na 

materiałach wyraźnie widać, że zamknięte na tak małej przestrzeni zwierzęta cierpią nie tylko 

fizycznie, ale i psychicznie. Od tamtej pory sytuacja nie uległa zmianie, dlatego wraz z 26 

ojcami apeluje do Ministra Rolnictwa o wycofanie klatek z hodowli świń. 



  
 

 

 
 
Spot reklamowy z Maciejem Orłosiem: https://youtu.be/Zy4HNdVSNbQ 
 

 

Petycja do Ministra Rolnictwa: www.ciwf.pl/dzienmatki 

Film ze śledztwa: https://www.youtube.com/watch?v=q24YWAIh-gg 

 

 

 

 

 
CIWF Polska jest częścią międzynarodowej organizacji CIWF - Compassion in World Farming, która powstała 50 lat temu 
w Wielkiej Brytanii i której celem jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. CIWF zmienia prawo, pomaga 
wprowadzać firmom lepsze rozwiązania, konsumentom dokonywać etycznych wyborów i publikuje materiały pokazujące, 
jak traktowane są zwierzęta hodowlane.  
 
Wizją naszej organizacji jest świat, w którym zwierzęta hodowlane takie jak króliki, świnie, krowy czy kury będą 
traktowane ze współczuciem. Marzy nam się świat, w którym zwierzęta będą hodowane z dostępem do słońca i trawy, 
gdzie będą mogły spędzać czas ze swoimi towarzyszami i wyrażać naturalne zachowania. Świat, w którym zwierzęta nigdy 
nie będą zamykane w klatkach. 
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