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HODOWCY RAZEM – OŚWIADCZENIE SIEDMIU ORGANIZACJI BRANŻOWYCH 

W SPRAWIE MANIPULACJI W MATERIALE TVN24 „ŚMIERĆ KUR” 

 

W dniu 05.02.2022 na antenie TVN24 w programie „Rozmowy o końcu świata” zostało wyemitowane 
nagranie „Śmierć kur”, któremu towarzyszyła dyskusja w studiu. Dzień wcześniej, tj. 04.02.2022, na 
antenie TVN w programie Fakty TVN wyemitowany został materiał zapowiadający „Rozmowy o końcu 
świata”.  

Organizacje zrzeszone w inicjatywie „Hodowcy Razem” stanowczo oświadczają, że oba materiały w 
sposób niedopuszczalny manipulują emocjami widzów. Autorzy nagrania w sposób tendencyjny ukazują 
polską branżę drobiarską, a całe nagranie zawiera szereg nierzetelności, które uderzają w polskich 
hodowców i polskie rolnictwo. Brak obiektywnego podejścia do tematu i jednostronny wydźwięk 
materiałów nasuwają pytania o rzeczywisty cel, który przyświecał powstaniu materiałów.  

Jesteśmy oburzeni faktem, że stacje TVN i TVN24 postanowiły stać się rzecznikiem prasowym organizacji, 
których celem jest likwidacja nie tylko hodowli drobiu, ale również całej produkcji zwierzęcej w Polsce. 
Uważamy, że tak tendencyjne przedstawienie faktów wykracza poza wszelkie dopuszczalne standardy 
dziennikarstwa. 

Opublikowane nagrania nie powstało w większości na podstawie pracy redakcji. Zostały ono 
spreparowane na podstawie materiałów zdjęciowych i dźwiękowych, które już od lat udostępniają w 
internecie organizacje, stawiające sobie za cel likwidację produkcji zwierzęcej w Polsce. W 
zapowiadającym program materiale w Faktach TVN padło stwierdzenie, że „chów klatkowy to tylko jedna 
z wielu ciemnych stron kurzego biznesu, bo ten przemysł to także hodowla kurcząt na mięso”. 
Sugerowanie, że hodowla kurcząt na mięso jest ciemną stroną biznesu wykracza poza jakiekolwiek 
dopuszczalne standardy dziennikarstwa. 

Redakcja bezkrytycznie przyjmuje spreparowane materiały, sugerując widzom np. że nagrania dotyczące 
kogutków, wykonane w 2016 w Australii, są zrealizowane w polskich hodowlach? W materiale pokazano 
tendencyjnie zmontowane różne rodzaje klatek hodowlanych dla drobiu – w tym również takie, które 
od 2012 roku są już wycofane ze względu na niespełnione aktualne unijne normy. Komu zależy na tym, 
aby właśnie teraz w opinii konsumentów utrwalać obrazy hodowli, które nie istnieją już od dekady? 

Kolejnym brakiem obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej jest fakt, że do dyskusji w studiu nie 
zaproszono żadnego przedstawiciela branży drobiarskiej, za to połowę zaproszonych gości stanowili 
przedstawiciele wspominanych powyżej organizacji pseudoekologicznych.  

Stanowczo potępiamy jednostronne i nierzetelne przedstawianie polskiej branży drobiarskiej. Warto 
zastanowić się nad okolicznościami, jakie towarzyszą powstawaniu tego typu materiałów, które 
bezkrytycznie wykorzystuje materiały organizacji pseudoekologicznych? W szczególności mając na 
względzie informacje o zagranicznych źródłach finansowania tych organizacji, w tym grantów fundacji z 
Doliny Krzemowej. Należy przypuszczać, że dążenie do ograniczenia produkcji zwierzęcej u największego 
w Unii Europejskiej producenta mięsa drobiowego może być celowym działaniem obliczonym na 
wyeliminowanie z rynku konkurencyjnych produktów produkowanych w Polsce. 

Niedawno słyszeliśmy o konieczność obrony WOLNYCH I NIEZALEŻNYCH MEDIÓW BO SĄ ONE 
GWARANTEM OBIEKTYWNEJ INFORMACJI. Zgadzamy się z takimi wartościami. Natomiast materiał 
przedstawiony przez nadawcę z pozbawieniem naszej branży możliwości kontrargumentów do 
zmanipulowanych informacji jest zaprzeczeniem tych wartości.  
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#HodowcyRazem to inicjatywa 7 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest 
zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata 
polityki racji i argumentów hodowców. Pokazujemy, że chów zwierząt może i prowadzony jest w sposób 
ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a produkty tego chowu są zdrowe i stanowią niezbędny składnik 
ludzkiej diety. 

 


