


Szanowni  Państwo,  oddajemy  w  Państwa  ręce  raport  z
najważniejszych  naszym  zdaniem  informacji,  które  pojawiły  się  w
naszym serwisie odfejkuj.info. Zgromadzone w raporcie artykuły to
jedynie  próbka  naszej  działalności,  którą  prowadzimy.  Więcej
materiałów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 

https://www.odfejkuj.info

KIM JESTEŚMY?

Serwis odfejkuj.info założony przez Ośrodek Analiz Cegielskiego powstał, aby
weryfikować i  korygować kłamstwa i  manipulacje.  Zalew fałszywych informacji  w
przestrzeni  publicznej  uderza  w  sferę  gospodarczą,  prawną  i  społeczną.  Fact-
checking w czasach  mnożenia  się  kłamstw jest  czynnością  niezbędną,  aby  opinia
publiczna  otrzymywała  wiarygodne  informacje.  Redakcja  odfejkuj.info  wychodzi
temu naprzeciw,  a  Czytelnik  na naszym portalu może zapoznać się  z  weryfikacją
zmanipulowanych i kłamliwych informacji, przekrojowymi analizami oraz artykułami.
Pandemia COVID-19 unaoczniła jak wielkim problemem jest odmieniany przez wielu
„fakenews”.  Obserwujemy  to  zwłaszcza  w  mediach  społecznościowych.  Dlatego
chcemy „odfejkować” rzeczywistość.

Portal  powstał  przy  wsparciu  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

https://www.odfejkuj.info/


"Tylko prawda jest ciekawa"
Józef Mackiewicz
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Gospodarka



GREENPEACE TWIERDZI, ŻE WODA Z FUKUSHIMY MOŻE USZKODZIĆ
LUDZKIE DNA – TO FAKENEWS

Według  Greenpeace’u  woda  z  reaktora  w  japońskiej  Fukushimie  zawiera  niebezpiecznie
wysoki  poziom  promieniotwórczych  izotopów  węgla.  Organizacja  ekologiczna  twierdzi,  że
substancja jest w stanie uszkodzić ludzkie DNA. Na szczęście jest to fakenews.

Na początku października pojawiła się informacja dotycząca wypuszczenia zamieszczonej wodzy z
elektrowni atomowej Fukushima Daiichi do Oceanu Spokojnego. W tym momencie prawie 1,23
mln  ton  wody  jest  przechowywanych  w  ponad  1000  zbiornikach.  Budząca  wiele  kontrowersji
decyzja  zostanie  podjęta  przez  rząd  japoński  w  ciągu  najbliższego  tygodnia,  natomiast  proces
pozbywania się zanieczyszczeń ma rozpocząć się już w 2022 roku i trwać dziesięciolecia.

Według dochodzenia przeprowadzonego przez organizacje ekologiczną, woda zmagazynowana w
zbiornikach zawiera promieniotwórczy izotop węgla C-14, a także niebezpiecznie wysokie poziomy
nietrwałego  izotopu  wodoru,  trytu  oraz  innych  radionuklidów.  Z  raportu  podsumowującego
dochodzenie Greenpeacu wynika, że okres półtrwania izotopu węgla C-14 wynosi około 5370 lat.
Dalej organizacja ekologiczna piszę, że izotop węgla C-14 jest „włączony do całej żywej materii.
Koncentruje  się  w rybach  na  poziomie  tysiące  razy  wyższym niż  tryt.  Izorop węgla  C-14  jest
szczególnie ważny jako główny czynnik przyczyniający się do zbiorczej dawki promieniowania u
ludzi  i  może  uszkodzić  ludzkie  DNA”.  Główny  autor  raportu  Shaun  Burnie  zauważa,  że  w
zbiornikach  znajduje  się  63,6  GB1  (gigabekereli)  izotopu  węgla  C-14,  który  „pozostanie
niebezpieczny przez tysiące lat i może powodować uszkodzenia genetyczne”.

Raport  Greenpeacu  kwestionują  środowiska  naukowe  i  tak  profesor  Andrzej  Strupczewski  z
Narodowego Centrum Badań Jądrowych mówi: „Jak stwierdzili  naukowcy japońscy, a także jak
pisze ekspert nuklearny Jim Conca w czasopiśmie Forbes, zrzut wody skażonej trytem do  oceanu
jest w pełni uzasadniony”. „Krytycy, tacy jak Greenpeace, jak zwykle atakują pod hasłem <<każdy
atom jest niebezpieczny>> a woda powinna być gromadzona i przechowywana w nieskończoność.
Widać, że nie rozumieją oni promieniotwórczości ani chemii” – kontynuuje prof. Strupczewski. 

Dr inż. Paweł Gajda z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i
Paliw  Akademii  Górniczo  Hutniczej  w  Katowicach  dodaję:  „Stężenie  C-14  w  tej  wodzie  jest
zbliżone  do  naturalnie  występującego  w produktach żywnościowych czy ciele  człowieka.  Tutaj
mowa jest  o  2 do 220 Bq/l.  Zakładając 60 Bq/kg dla  mięsa  i  jego konsumpcję  u przeciętnego
Japończyka na poziomie ok. 30 kg rocznie, to Japończycy rocznie w samym mięsie zjadają 225
GBq C-14”.  „To  woda  po  filtracji,  więc  stosunkowo czysta.  Aktywność  samego  C-14  w ciele
człowieka to ok. 40 Bq/kg więc też jak w tej wodzie. Sugerowanie, że jest to stężenie groźne dla
zdrowia to nic innego jak zupełnie niepotrzebnie nakręcanie strachu” – kontynuuje dr Gajda.
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„W dobie postępujących zmian klimatycznych musimy przykładać szczególną wagę do rzetelnej
komunikacji  na  temat  potencjalnych  zagrożeń.  Stosowanie  narracji,  która  nieadekwatnie
reprezentuje skalę pomijalnego zagrożenia i odwołuje się do emocji strachu jest niedopuszczalne i
kontrproduktywne,  energia  jądrowa  pozostaje  bowiem  najbezpieczniejszą  formą  wytwarzania
energii elektrycznej i jej stosowanie jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności planety Ziemia” –
komentuje sytuację Adam Błażowski z organizacji ekologicznej FOTA4Climate.

Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie: https://odfejkuj.info/greenpeace-twierdzi-ze-woda-z-
fukushimy-moze-uszkodzic-ludzkie-dna-to-fakenews/ 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

FAŁSZYWE KONTO MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Czy to prawda, że Ministerstwo Cyfryzacji na swoim twitterowym profilu odradza od korzystania z
rządowej aplikacji STOPCOVID, a jednocześnie agituję przeciwko ACTA2? Ciężko by miało to
robić,  skoro  od  rekonstrukcji  rządu  formalnie  nie  istnieję,  a  departamenty  odpowiedzialne  za
cyfryzacje  funkcjonuję  na  Twitterze  pod  inną  nazwą.  Popularne  w  ostatnim  czasie  posty  są
fakenewsami.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/falszywe-konto-ministerstwa-cyfryzacji/ 

ADOBE WALCZY Z FAKENEWS’AMI

Światowy  internet  został  opanowany  przez  fakenewsy  oraz  deepfake.  Postępujący  rozwój
technologii  wraz  z  rozprzestrzenieniem się  epidemii,  były katalizatorami,  które  jeszcze  mocniej
zintensyfikowały dezinformację.  Naprzeciw rosnącemu problemowi wystąpiły spółki  z  branż  IT
oraz  informacyjnej.  Pierwszym  owocem  współpracy  jest  system  rozpoznawania  zdjęć  w
najnowszym Photoshopie.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/adobe-walczy-z-fakenewsami/ 
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Prawo



PIERWSZY  KURZ  OPADŁ  –  O  CO  CHODZI  Z  ORZECZENIEM  TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO?

Na emocjach wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego żeruje wiele fakenewsów.
Jeden  z  nich,  szczególnie  widoczny  w  trakcie  protestów,  insynuuje  jakoby  orzeczenie  TK
zdelegalizowało  w  Polsce  zabieg  aborcji.  Oczywiście  nie  jest  to  prawdą,  ponieważ  istnieją
jeszcze dwie przesłanki uchylające konstytucyjną ochronę życia dziecka.

Popołudniem 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie wniesionej przez
grupę 119 posłów pod przewodnictwem posłów doktora Bartłomieja Wróblewskiego oraz Piotra
Uścińskiego  jeszcze  w  2019  roku.  Kontrowersyjne  posiedzenie  dotyczyło  przesłanek
dopuszczalności przerywania ciąży, dotyczącej sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka (wynikająca z artykułu 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z
dnia  7  stycznia  1993  roku  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu  ludzkiego  i  warunkach
dopuszczalności ciąży. Wnioskodawcy zakwestionowali zgodność z Konstytucją przesłanki wyżej
opisanej  przesłanki  jako  legalizującej  praktyki  eugeniczne  w  stosunku  do  dziecka  jeszcze
nieurodzonego,  odmawiając  mu  poszanowania  i  ochrony  godności  człowieka.  Parlamentarzyści
podnieśli  szereg  dodatkowych  okoliczności  pozwalających  stwierdzić  niezgodność  wskazanego
przepisu  z  normami  wynikającymi  z  Konstytucji  RP.  Przede  wszystkim  można  wskazać  tu
uzależnienie  ochrony  prawnej  życia  dziecka  poczętego  od  stanu  jego  zdrowia,  co  stanowiło
bezpośrednią  dyskryminację,  a  także  legalizację  przerywania  ciąży  bez  dostatecznego
usprawiedliwienia  koniecznością  ochrony  innej  wartości,  prawa  lub  wolności  konstytucyjnej,  a
także posługiwania się przy tym nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób
gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. 

Trybunał  w pełnym składzie  (przy dwóch zdaniach odmiennych)  orzekł,  że  wyżej  wspomniana
przesłanka jest niezgodna z treścią Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (konkretnie TK miał na
myśli artykuł 30 oraz artykuł 38 Konstytucji RP).

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma charakter ostateczny (co wynika z artykułu 190 ust. 1
Konstytucji RP), a więc nie podlega podważeniu. Orzeczenie wchodzi w życie z dniem publikacji w
Dzienniku Ustaw, za co odpowiedzialny jest Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego delegalizuje aborcję na terenie Rzeczypospolitej?

To  często  pojawiający  się  fakenews,  zwłaszcza  widoczny  wśród  transparentów  obecnych  na
ulicznych protestach. Tak jak napisałem we wstępie, wyrok Trybunału uznał za niekonstytucyjną
jedną  z  trzech  obecnych  w  ustawie  przesłanek.  Wciąż  funkcjonują  przesłanka  pozwalająca  na
uchylenie  konstytucyjnej  ochrony  życia  dziecka,  w  sytuacji,  gdy  ciąża  jest  wynikiem  czynu
zabronionego  (artykułu  4a  ust.  1  pkt  3  ustawy),  a  także  przesłanka  pozwalająca  na  uchylenie
konstytucyjnej  ochrony  życia  dziecka,  w  sytuacji,  gdy ciąża  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub
zdrowia  matki  (artykułu  4a  ust.  1  pkt  1  ustawy).  Co  ważne  podkreślenia,  dotyczy to  zarówno
przypadków, gdy choroba czy ciężka wada dziecka stwarza niebezpieczeństwo dla organizmu matki,
jak również sytuacji, w których ciąża jest niebezpieczna ze względu na ciężki stan zdrowia matki.
Niezależnie  od  tego,  ogólne  przepisy  prawa  karnego  dotyczące  stanu  wyższej  konieczności
pozwalają  na  uchylenie  ochrony  dziecka  także,  gdy  zdiagnozowana  u  niego  wada  genetyczna
zagraża rodzeństwu podczas ciąży mnogiej.
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Poprzednio  na  łamach  Odfejkuj.info  pisaliśmy  także  o  fakenewsie  dotyczącym  nieważności
orzeczenia ze względu na niedopatrzenie prof. Krystyny Pawłowicz:

www.odfejkuj.info/kolejny-fakenews-dotyczacy-orzeczenia-trybunalu-konstytucyjnego/

oraz związanych z orzeczeniem manipulacjach:

Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie: https://odfejkuj.info/pierwszy-kurz-opadl-o-co-chodzi-
z-orzeczeniem-trybunalu-konstytucyjnego/ 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

FARMACEUTA  BĘDZIE  MÓGŁ  ODMÓWIĆ  SPRZEDAŻY  PREZERWATYW?  –  TO
FAKENEWS

W ostatnim czasie z niesamowitą prędkością rozprzestrzenił się w Internecie fakenews, dotyczący
nowelizacji  ustawy o zawodzie farmaceuty.  Według głośnych doniesień medialnych nowelizacja
miałaby  wprowadzić  klauzule  sumienia  do  aptek.  To  miałoby  skutkować  ewentualną  odmową
sprzedaży środków antykoncepcyjnych przez aptekarza. Te doniesienia nie są prawdą. W tekście
nowelizacji nie ma mowy o jakiejkolwiek klauzuli sumienia dla farmaceuty.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/farmaceuta-bedzie-mogl-odmowic-sprzedazy-prezerwatyw-to-
fakenews/ 

WIĘZIENIE ZA SZERZENIE FAKENEWSÓW

We  wrześniu  bieżącego  roku  w  Węgrzech  doszło  do  skazania  23  latka  na  rok  więzienia  w
zawieszeniu  do  dwóch.  Przesłanką  do  rozpoczęcia  procesu  karnego  był  fakenews  dotyczący
koronawirusa zrobiony oraz rozpowszechniony przez 23 latka.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wiezienie-za-szerzenie-fakenewsow/ 

10

https://odfejkuj.info/wiezienie-za-szerzenie-fakenewsow/
https://odfejkuj.info/farmaceuta-bedzie-mogl-odmowic-sprzedazy-prezerwatyw-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/farmaceuta-bedzie-mogl-odmowic-sprzedazy-prezerwatyw-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/pierwszy-kurz-opadl-o-co-chodzi-z-orzeczeniem-trybunalu-konstytucyjnego/
https://odfejkuj.info/pierwszy-kurz-opadl-o-co-chodzi-z-orzeczeniem-trybunalu-konstytucyjnego/


RADA GMINY NIE MUSI INDYWIDUALNIE ZAWIADAMIAĆ KAŻDEGO KANDYDATA 
NA ŁAWNIKA O TERMINIE SESJI

W 2019 r. organ uchwałodawczy jednej z polskim gmin podjął uchwałę dotyczącą wyboru ławniku
do miejscowego Sądu Okręgowego na  kadencje  2020 –  2023.  Jeden z  niewybranych  z  pośród
aplikujących  do  funkcji  ławnika  złożył  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądy  Administracyjnego  z
siedzibą w Bydgoszczy, w którym zarzucił Radzie Gminy niepowiadomienie go o terminie sesji. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rada-gminy-nie-musi-indywidualnie-zawiadamiac-kazdego-
kandydata-na-lawnika-o-terminie-sesji/ 

KASZEL NIE WYSTARCZY, BY BYĆ UZNANYM ZA ZAKAŻONEGO

Samoistnie  występujące:  kaszel,  gorączka  czy  duszności  nie  wystarczy  by  zostać  uznanym  za
potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Nowe definicje opublikowane przez Główny
Inspektorat  Sanitarny  ze  skrupulatnością  metodologa  tłumaczą,  w  jaki  sposób  klasyfikować
odpowiednie objawy i co one znaczą. Warto się w nie wczytać ze zrozumieniem.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kaszel-nie-wystarczy-by-byc-uznanym-za-zakazonego/ 

WYKLUCZENIE POLSKI  I  WĘGIER  Z  FUNDUSZU  ODBUDOWY TO BLEF.  JACEK
SARYUSZ-WOLSKI DEMENTUJE FAKE NEWSA OPOZYCJI

Jacek Saryusz Wolski zdementował fake newsa opozycji o możliwości wykluczenia Polski i Węgier
z  Funduszu  Odbudowy.  Regulacje  unijnych  Traktatów  dotyczące  procedury  wzmocnionej
współpracy nie pozwalają na takie rozwiązanie.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wykluczenie-polski-i-wegier-z-funduszu-odbudowy-to-blef-
jacek-saryusz-wolski-dementuje-fake-newsa-opozycji/ 
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Społeczeństwo



RESPIRATORY ARM NIE ROZRYWAJĄ PŁUC

Portal Super Express informuje, że respiratory które miały ratować życie, tak naprawdę dają
śmierć.  Według  portalu  respiratory  przekazywane  przez  rząd  za  pomocą  Agencji  Rezerw
Materiałowych  dosłownie  rozrywają  płuca.  A co  gorsza,  na  naprawę  wadliwego  sprzętu
szpitale muszą długo czekać. Jak często bywa, tak emocjonalnie napisany news, to fakenews.

Według  dziennikarzy portalu  superbiz,  działającego  w ramach  grupy Super  Express  respiratory
przekazywane  przez  rząd  szpitalom  są  wadliwe.  Poprzez  swoje  uszkodzenie  mają  dosłownie
rozrywać płuca. Powołując się na lekarza opisującego sytuację na jednym z forów internetowych:
„płucko wybuchło”. 

Opisane  respiratory  pochodzą  z  Agencji  Rezerw  Materiałowych,  a  ich  sprowadzenie  zostało
sfinansowane przez  środki  samorządów, organizacji  pozarządowych oraz  samej  Agencji  Rezerw
Materiałowych.

Jak się okazuje po dalszej lekturze tekstu płuco nie było prawdziwe – ludzkie, jak dziennikarze
insynuują w clickbaitowym tytule oraz pierwszych akapitach – tylko sztuczne.

Dalej  Super  Express  piszę,  że  sprzęt,  który  powinien  być  skalibrowany  przez  profesjonalnego
specjalistę,  zostaję  uruchamiany przez  zwykłych  lekarzy przy pomocy dołączonej  instrukcji.  W
efekcie  czego,  najprawdopodobniej  lekarz  nie  skalibrował  odpowiednio  ciśnienia  tlenu  w
urządzeniu,  a  w  trakcie  testu  uruchomionego  respiratora  na  sztucznych  płucu,  mogło  dojść  do
całego zdarzenia.

Do sytuacji ustosunkował się prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski:

„Harmonogram serwisowy (uwzględniający m.in. instalację i uruchomienie sprzętu oraz szkolenia
personelu) ustalany jest bezpośrednio między szpitalem, a firmą dostarczającą sprzęt. Wielokrotnie
zdarzało się, że szpitale zmieniały terminy wizyt albo po przyjeździe serwisu odmawiały instalacji.
Tego typu sytuacje sprawiły, że serwis był nieefektywnie dysponowany i stworzyły się zatory w
konfiguracji  respiratorów.”  Dalej  Kuczmierowski  dodaje,  że  została  uruchomiona  usługa
serwisowania  door-to-door.  „Szpitale,  które  otrzymały  nieskalibrowane  respiratory  otrzymają
prawidłowo  skonfigurowane  urządzenia,  a  wcześniej  otrzymane  powinny  zwrócić  przez
wojewodów lub dedykowanych kurierów.  W nagłych przypadkach, respiratory będą wymieniane w
trybie pilnym – nawet w ciągu kilku godzin. Taką potrzebę należy zgłosić do serwisu, ARM lub
wojewody” – tłumaczy prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

Na  koniec  Kuczmierowski  kwituję,  że  jak  dotąd  do  ARM  wpłynęło  5  reklamacji  dotyczących
respiratorów AMbulT7 i  „żadna nie dotyczyła problemów z funkcjonowaniem respiratora”.   Od
początku trwania pandemii państwowa Agencja Rezerw Materiałowych wydała 3463 respiratorów z
wymaganym osprzętem, a także dokumentacją oraz instrukcją, zawierającą informację o koniecznej
kalibracji sprzętu przed jego pierwszym użyciem. W samym październiku oraz listopadzie były to
3253 respiratory.

Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie: https://odfejkuj.info/respiratory-arm-nie-rozrywaja-
pluc/ 

https://odfejkuj.info/respiratory-arm-nie-rozrywaja-pluc/
https://odfejkuj.info/respiratory-arm-nie-rozrywaja-pluc/


POZOSTAŁE ARTYKUŁY

ICEPREMIER  KACZYŃSKI  NIE  POJAWIŁ  SIĘ  NA  CMENTARZU  POMIMO
OBOWIĄZUJĄCEGO ZAKAZU

W  ubiegły  piątek  Premier  Morawiecki  ogłosił  na  rządowej  konferencji  prasowej  zamknięcie
cmentarzy. Decyzja wzbudziła emocje, a emocje jak to często bywa, są pożywką dla fakenewsów.
Tak  było  i  w  tym  przypadku.  Obiektem  ataków  była  wizyta  wicepremiera  Kaczyńskiego  na
cmentarzu. Wizyta, która nigdy nie miała miejsca.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wicepremier-kaczynski-nie-pojawil-sie-na-cmentarzu-pomimo-
obowiazujacego-zakazu/ 

PROTESTY STRAJKU KOBIET NIEGROŹNE EPIDEMIOLOGICZNIE? TO FAKE NEWS

Protestujący przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego mężczyzna pobił księdza i pojawił się
na manifestacji  świadomy swojego chorowania na COVID-19.  Mężczyzna został  zatrzymany w
czwartek. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie postawiła mu zarzuty. Ponadto dr nauk medycznych
Paweł  Rajewski  informuje  o  skutkach  niezachowywania  dystansu  przez  protestujących,  a  poseł
Katarzyna Lubnauer o problemie dużych skupisk w tramwajach.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/protesty-strajku-kobiet-niegrozne-epidemiologicznie-to-fake-
news/ 

TWEET DONALDA TRUMPA UDOSTĘPNIONY W GAZECIE WYBORCZEJ JEST 
FAŁSZYWY

Amerykańskie wybory prezydenckie cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. W związku z
tym niczym dziwnym nie jest,  że popularności amerykańskich wyborów towarzyszą związane z
nimi  fakenewsy.  Wczoraj  często  retweetowany,  a  ostatecznie  także  udostępniony  w  portalu
ogólnopolskiej prasy, został fałszywy wpis Donalda Trumpa dziękującego Polakom za oddane na
niego głosy. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/tweet-donalda-trumpa-udostepniony-w-gazecie-wyborczej-jest-
falszywy/ 
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POZNAJ CZŁONKÓW RADY KONSULTACYJNEJ STRAJKU KOBIET I ICH FAKE 
NEWSY

Były  minister  ukrywający  latami  współpracę  z  SB,  współzałożyciel  Obywateli  RP  tolerujący
wulgarny  język  na  manifestacjach,  żona  Jacka  Kuronia  popierająca  odbudowę  pomnika
banderowskiej UPA, działaczka SLD nieudolnie próbująca udowodnić nietransparentność Kościoła,
opozycjonistka w PRL, którą „rozbawiło” wulgarne słowo upodobnione do logotypu Solidarności,
działacz  twierdzący,  że  PiS  wyprowadzi  Polskę  z  ONZ,  była  pracownica  kancelarii  prezydenta
Kwaśniewskiego uczestnicząca w spotkaniach sekty, której guru twierdzi, że został teleportowany
na Marsa, a ponadto profesorka twierdząca,  że w małżeństwach homoseksualnych rodzi się tyle
samo dzieci, a nawet więcej niż w heteroseksualnych – czyli o lewicowym „mózgu” Strajku Kobiet.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/poznaj-czlonkow-rady-konsultacyjnej-strajku-kobiet-i-ich-fake-
newsy/                       

ZAMIESZANIE WOKÓŁ WPISU OJCÓW PAULINÓW Z JASNEJ GÓRY

Wpis  wykonany przez ojców Paulinów na  twitterowym koncie  @JasnaGoraNews związał  się  z
licznymi  kontrowersjami  oraz  dużym  odzewem  w  Internecie.  Wielu  internautów  zarzuciło
zakonnikom  nawoływanie  do  agresji,  a  także  wyzwało  Kościół  Katolicki  od  organizacji
przestępczej.  Taka agresywna interpretacja  słów Paulinów jest  mocnym nadużyciem, co wynika
zarówno z samego zamieszczonego cytatu, jak i kontekstu całej wypowiedzi.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/zamieszanie-wokol-wpisu-ojcow-paulinow-z-jasnej-gory/ 

KLEMENTYNA SUCHANOW I JEJ MANIPULACJE

Twierdzi, że organizacja chrześcijańska to sekta, ale nie zna argumentów, które mogłyby poprzeć jej
tezę. Jej fake news o odbieganiu Polski od europejskich standardów aborcyjnych zdemaskowany
został  przez  Radosława  Sikorskiego,  w  swojej  książce  obraża  Policję  i  ministrów  spraw
wewnętrznych.  Uważa,  że  w  Polsce  cały  czas  rządzi  jedna  grupa  osób,  ministra  nazywa
„skur***nem”.  Ponadto  działacz  lewicy  Margot  twierdzi,  że  dopuściła  się  molestowania  –  o
Klementynie Suchanow i jej manipulacjach.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/klementyna-suchanow-i-jej-manipulacje/ 

WYPOWIEDŹ O TESTACH, KTÓREJ NIE BYŁO

O testach na koronawirusa napisano już chyba wszystko. Mimo to niektóre portale wciąż powielają
podstawowe błędy, myląc testy genowe (PCR) z testami antygenowymi. Testy PCR mają za zadanie
wykryć materiał genetyczny koronawirusa w organizmie, natomiast testy antygenowe, co wydaję się
naturalne – wykrywają antygeny. Czyli o wypowiedzi profesora Flisiaka, której nie było.

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/wypowiedz-o-testach-ktorej-nie-bylo/ 

15

https://odfejkuj.info/wypowiedz-o-testach-ktorej-nie-bylo/
https://odfejkuj.info/klementyna-suchanow-i-jej-manipulacje/
https://odfejkuj.info/zamieszanie-wokol-wpisu-ojcow-paulinow-z-jasnej-gory/
https://odfejkuj.info/poznaj-czlonkow-rady-konsultacyjnej-strajku-kobiet-i-ich-fake-newsy/
https://odfejkuj.info/poznaj-czlonkow-rady-konsultacyjnej-strajku-kobiet-i-ich-fake-newsy/



	KIM JESTEŚMY?
	GREENPEACE TWIERDZI, ŻE WODA Z FUKUSHIMY MOŻE USZKODZIĆ LUDZKIE DNA – TO FAKENEWS

