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 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/
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"Tylko prawda jest ciekawa" 
Józef Mackiewicz 
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SPACEX NIE WDRAŻA TECHNOLOGII 5G ZA POMOCĄ 12 000 SATELITÓW 

 

Jeden z internetowych portali szokuje doniesieniami, jakoby amerykański przedsiębiorca Elon 

Musk miał zająć się wdrożeniem technologii 5G. Projekt ma mieć globalny zasięg i opierać się 

o satelity poruszające się na niskiej orbicie Ziemi. I tak – to prawda, że SpaceX realizuje pro-

jekt globalnego dostępu do internetu poprzez projekt Starlink. Jednak nie jest on wdrażany 

w technologii 5G.  

 

Na portalu Neon24.pl pojawił się artykuł zawierający całą masę fakenewsów dotyczących technolo-

gii łączności 5G. Większość z nich została już wyjaśniona na naszym portalu. Jednak w tym artyku-

le pojawiło się też jedno nowe doniesienie. Mówi ono, jakoby amerykański przedsiębiorca Elon 

Musk miał na zlecenie amerykańskiego rządu, zająć się wdrażaniem technologii 5G w skali global-

nej.  

 

Amerykańska spółka SpaceX, której założycielem oraz głównym właścicielem jest najbogatszy 

człowiek świata Elon Musk w marcu 2020 r. otrzymała zgodę od Federalnej Komisji Komunikacji 

USA, aby zrealizować projekt dostępu intenretowego dla najuboższych mieszkańców naszej planety 

o budżecie 885 mln dolarów. Projekt będzie polegał na wybudowaniu ok. milion anten naziemnych 

oraz 12 000 satelitów, które mają obsługiwać dostęp do internetu w miejscach, do których nie da się 

doprowadzić naziemnych stacji. 

 

W ten sposób swoich zasięgiem ogarną ok. 3% ludzkości, która jest najbardziej wykluczona 

z dostępności do internetu z uwagi na infrastrukturę oraz położenie geograficzne. Do nawiązania 

połączenia będzie niezbędna antena satelitarna, za pomocą, której, będzie można odebrać sygnał 

od jednego z 12 000 satelitów. 

 

Podsumowując, spółka SpaceX nie realizuje projektu globalnego wdrażania technologii 5G. Zamiast 

tego zajmuje się zapewnieniem dostępu do łączności internetowej dla najuboższych 

oraz wykluczonych mieszkańców naszej planety. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-

technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/ 

 

 

POLSKA ZMIENIA NARRACJE W SPRAWIE NORD STREAM II? TO FAKENEWS 

 

Jeden z rosyjskich portali dezinformacyjnych prawda.ru szokuje treściami o rzekomych 

zmianach, które polska dyplomacja miała wprowadzić w związku z polską narracją w sprawie 

projektu Nord Stream II. To fakenews, ponieważ stanowisko Rzeczypospolitej Polski na temat 

budowy drugiej nitki gazociągu północnego jest niezmienne od samego początku trwania pro-

jektu. 

Gazociąg Nord Stream II jest prawie ukończonym projektem politycznym pomiędzy Berlinem, 

a Moskwą. Projekt jest rozwinięciem już funkcjonującego gazociągu północnego (Nord Stream I), 

poprzez dobudowę drugiej nitki łączącej wschodnie złoża gazu ziemnego, z zachodnioeuropejskimi 

odbiorcami. W telegraficznym skrócie należy wspomnieć, że energiewende, czyli niemiecka trans-

formacja energetyczna, której celem jest odejście od wysokoemisyjnych źródeł na węgiel kamienny 

oraz węgiel brunatny, a także niskoemisyjnych elektrowni jądrowych, na rzecz oparcia miksu ener-

getycznego RFN w 100% o Odnawialne Źródła Energii. Jednak na drodze do osiągnięcia rzeczone-

go stoi brak opracowania technologii umożliwiającej długoterminowe magazynowanie energii elek-

trycznej wyprodukowanej przez Odnawialne Źródła Energii. Ta technologia jest istotna, ponieważ 

bez niej państwa, które opierają swoją strukturę energetyczną o Odnawialne Źródła Energii mogą 

https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/
https://odfejkuj.info/spacex-nie-wdraza-technologii-5g-za-pomoca-12-000-satelitow/
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mieć duże problemy, gdy przysłowiowo: „nie wieje wiatr, nie świeci słońce”, co miało niedawno 

miejsce w Królestwie Szwecji. Pewną jaskółką nadziei na drodze do opracowania niniejszej techno-

logii ma być rozwój technologii wodorowych. Tutaj warto wspomnieć, że aktualnie najłatwiejszym 

i jednym z najtańszych sposobów pozyskiwania wodoru jest pozyskanie go z gazu ziemnego. Nie-

mniej te plany pozostają… właśnie planami. A na ten moment pewnym źródłem stabilizacyjnym 

moc niezbędną do dobrego wykorzystania sieci przesyłowych i zapewnienia nieprzerwanych dostaw 

prądu, mają być elektrownie napędzane poprzez bloki gazowe. 

 

Tak więc cokolwiek by się nie stało, wracamy do punktu wyjścia, którym pozostaje gaz ziemny. 

 

W tym momencie gaz ze Wschodu na Zachód poza gazociągiem północnym jest transportowany 

za pomocą gazociągu jamalskiego, który biegnie przez terytorium Polski oraz Ukrainy. Dzięki temu 

Kreml nie mógł wyłączyć dopływu pełnego wolumenu gazu ziemnego do Warszawy oraz Kijowa 

bez straty dla zachodnich odbiorców. 

 

Budowa drugiej nitki (a niektóre plany strategiczne zakładają także budowę trzeciej nitki) umożliwi 

Federacji Rosyjskiej transport gazu ziemnego do zachodnich odbiorców z pominięciem państw Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej. To stawia państwa tranzytowe w gorszej sytuacji negocjacyjnej 

w trakcie ustalania cen dostaw gazu, a także kosztów które Gazprom musi ponieść za wykorzystanie 

infrastruktury poza terytorium Federacji Rosyjskiej. W związku z tym Polska solidarnie 

z m.in. Ukrainą i Słowacją od samego początku krytycznie ustosunkowuje się do projektu budowy 

drugiej nitki gazociągu północnego. 

 

Redakcja portalu prawda.ru powołuje się na słowa europarlamentarzysty Jacka Saryusza-

Wolskiego: „To jest projekt, który ma służyć zbliżeniu i realizacji jednego zamysłu geopolitycznego 

– niemiecko-rosyjskiego, który dzieli. Szkodzi zarówno Europie, ale również wspólnocie transatlan-

tyckiej. Osłabia NATO i UE.”. I dalej: „Wyłączenie Nord Stream 2 spod prawa europejskiego jest 

zamiarem strony rosyjskiej, czyli podmioty niemieckie, instytucje niemieckie chcą wyraźnie repre-

zentować interesy rosyjskie i nam się to nie podoba.” 

 

Wypowiedzi europarlamentarzysty są wniesione w kontekst zmiany narracji ze strony polskiej 

w związku z powyższym projektem gazociągu północnego. 

 

Tak jak było już wspomniane powyżej, to nic bardziej mylnego, ponieważ polskie rządy od samego 

początku są nastawione negatywnie i nazywają inicjatywę projektem politycznym, 

a nie gospodarczym. 

 

Warto dodać, że Jacek Saryusz-Wolski jeszcze w 2016 roku jako wiceprzewodniczący EPL był ata-

kowany za przeciwstawianie się wobec projektu budowy drugiej nitki gazociągu północnego. 

 

W podobnym tonie wypowiadał się Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej kon-

ferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem: „Budowany 

przez Gazprom gazociąg Nord Stream 2 osłabia Europę i wzmacnia Rosję”. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/polska-zmienia-narracje-

w-sprawie-nord-stream-ii-to-fakenews/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/polska-zmienia-narracje-w-sprawie-nord-stream-ii-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/polska-zmienia-narracje-w-sprawie-nord-stream-ii-to-fakenews/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

EKOLOGICZNE FAKENEWSY W MARKETINGU 

 

W czasach rosnącej wrażliwości względem fauny i flory, a jednocześnie poszerzanej świadomości 

na temat zmian klimatycznych, przymiotnik: „ekologiczny” zaczął coraz częściej pojawiać się przy 

różnych produktach. Jak jednak ostrzega Komisja Europejska, prawie połowa „produktów ekolo-

gicznych”, takimi nie jest. To zwykła zagrywka marketingowa, w celu zwabienia naiwnych konsu-

mentów. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/ekologiczne-fakenewsy-w-marketingu/ 

 

PAŃSTWO ODKUPI HOTELE GOŁĘBIEWSKIEGO? TO FAKE NEWS 

 

Popularna ostatnio w mediach informacja o przejęciu sieci hoteli „Gołębiewski” przez spółkę 

Skarbu Państwa to fake news. Informację zdementował zarówno właściciel hoteli Tadeusz 

Gołębiewski, jak i prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. Fake news padł jednak na podatny 

grunt, bowiem trudne warunki branży hotelarskiej sprzyjają potencjalnej dezinformacji zwłaszcza 

w tak wrażliwej płaszczyźnie, jak przejmowanie biznesów przez państwo. 

 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/panstwo-odkupi-hotele-golebiewskiego-to-fake-news/ 

 

HELIKOPTER NIE ROZPYLAŁ CHEMIKALIÓW NAD FARMĄ WIATROWĄ 

 

Czy to prawda, że mrozy, które nawiedziły w ostatnim czasie nawiedziły świat zachodni, unieru-

chomiły elektrownie wiatrowe? Czy do odmrażania łopat elektrowni wiatrowej została wykorzysta-

na mieszanka chemikaliów? I czy w końcu to bijące rekordy popularności na Facebooku zdjęcie jest 

w ogóle prawdziwe? 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/helikopter-nie-rozpylal-chemikaliow-nad-farma-wiatrowa/ 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/ekologiczne-fakenewsy-w-marketingu/
https://odfejkuj.info/panstwo-odkupi-hotele-golebiewskiego-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/helikopter-nie-rozpylal-chemikaliow-nad-farma-wiatrowa/


9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prawo 
 



10 

 

 

RZĄD ZWOLNIŁ ZAGRANICZNE BANKI Z PODATKU? TO MANIPULACJA 

 

Opublikowane przed Świętami Bożego Narodzenia rozporządzenie Ministra Finansów 

okrzyknięto w mediach jako „zwolnienie zagranicznych banków z podatków” i sprzyjanie 

obcemu kapitałowi kosztem polskiej gospodarki. Nie uwzględniono jednak, iż zwolnienie 

nie dotyczy banków komercyjnych a jedynie zagranicznych banków centralnych. 

Zignorowano także motyw rozporządzenia, którym jest zwiększenie konkurencyjności 

polskiego rynku papierów wartościowych. 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2020 r. określa  nowe zasady opodatkowania 

niektórych instytucji finansowych, inwestujących w polskie obligacje skarbowe. Rozwiązanie 

to zostało skomentowane w mediach jako „zwolnienie zagranicznych banków z podatku”. Zwracano 

uwagę, iż w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią takie rozwiązania jest 

zupełnym nieporozumieniem. Przykładowo na portalu „Pressmania.pl” napisano o szokującym 

rozporządzeniu, przedstawiając także politykę fiskalną rządu jako faworyzującą obcy kapitał 

kosztem rodzimych przedsiębiorców. 

Powyższe stwierdzenia są jednak znacznym zniekształceniem rzeczywistych konstrukcji 

prawnopodatkowych, przyjętych w rozporządzeniu. Nie chodzi bowiem o wszystkie zagraniczne 

banki, a jedynie o zagraniczne banki centralne. Już sama nazwa rozporządzenia wskazuje zakres 

instytucji objętych przyjętą regulacją. Rozporządzenie dotyczy bowiem zaniechania poboru podatku 

dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych. Ponadto paragraf 1 

wskazanego rozporządzenia stanowi, iż „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego 

od osób prawnych od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub 

zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta 

od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym”. Wyraźnie 

widać więc, iż zakres podmiotowy i przedmiotowy tego przepisu jest ograniczony.  

 

Pominięto także zasadniczy cel nowej regulacji, jakim jest zwiększenie atrakcyjności rynku polskich 

papierów wartościowych, dla obcych inwestorów, którymi w znacznej mierze są właśnie 

zagraniczne banki centralne. Ministerstwo wskazuje, iż celem przyjętej regulacji jest stworzenie 

oraz utrzymanie silnej bazy, najwyższej jakości inwestorów instytucjonalnych, które nabywają 

Skarbowe Papiery Wartościowe. Dotychczasowe obciążenie wskazanym podatkiem to ograniczenie, 

sygnalizowane przez zagranicznych inwestorów, w szczególności zaś banki centralne, przy 

podejmowaniu decyzji o zakupie takich obligacji.   

 

Przewiduje się, iż zwolnienie ma pozytywnie wpłynąć na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia 

Skarbu Państwa, poprzez zwiększenie popytu na instrumenty finansowe, emitowane na rynku 

krajowym. Wskazuje się także, iż w związku ze zwiększonymi potrzebami pożyczkowymi budżetu 

państwa w następnych latach istotne staje się wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią obniżenie 

kosztów finansowania pożyczek.  

Jak widać, stwierdzenie o zwolnieniu zagranicznych banków z opodatkowania jest mocno 

przekoloryzowane. Zakres rozporządzenia jest bowiem wyraźnie ograniczony i nie dotyczy banków 

komercyjnych, zorientowany jest natomiast na zwiększenie konkurencyjności polskich papierów 

wartościowych na rynku i pozyskanie nowych inwestorów. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/rzad-zwolnil-zagraniczne-

banki-z-podatku-to-manipulacja/ 

https://odfejkuj.info/rzad-zwolnil-zagraniczne-banki-z-podatku-to-manipulacja/
https://odfejkuj.info/rzad-zwolnil-zagraniczne-banki-z-podatku-to-manipulacja/
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ZASZCZEPIENIE ZWALNIA Z NOSZENIA MASECZKI? – TO FAKENEWS 

 

Zarówno w socialmediach, jak i na portalach informacyjnych pojawiły się doniesienia, jakoby 

zaszczepienie zwalniało z noszenia maseczki. Po przyjrzeniu się sprawy zarówno od strony 

medycznej, jak i prawnej okazuje się, że to fakenews. 

 

Rozpoczęcie narodowego programu szczepień wzbudziło wiele emocji w społeczeństwie. Poza za-

rzutami o skalę i prędkość szczepień, a także aferami związanymi z bezprawnymi szczepieniami 

poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w społeczeństwie narasta zmęczenie 

utrzymującymi się ograniczeniami. 

 

Na fali zmęczenia gospodarczego i społecznego zaczęły pojawiać się plotki dotyczące ewentualnego 

znoszenia obowiązujących ograniczeń. W ten sposób powstał powtarzany fakenews, jakoby za-

szczepienie się automatycznie zwalniało z noszenia maseczki. 

 

Bo przecież, jak zauważa autor powyższego wpisu: „jeśli eksperci mówią ludziom, że trzeba się 

zaszczepić by chronić bliskich a potem się dodaje, że maseczek i tak trzeba nosić, bo szczepionka 

nie chroni przed zakażeniem innych, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że robi się z nas idiotów. 

Przekaz musi być spójny”. 

 

Aby zdementować ten przekaz, należy zdać sobie sprawę, że człowiek nie uzyska odporności 

w momencie szczepienia. Jak zauważają naukowcy u osób, które się zaszczepiły przeciwko koro-

nawirusowi za pomocą szczepionki mRNA wysokie miasta przeciwciał neutralizujących są uzyska-

ne dopiero w siódmym dniu po drugim szczepieniu (prof. Robert Flisiak, prof. Jacek Jemielity, 

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr n. med. Michał Sutkowski, prof. Krzysztof Simon, 

prof. Krzysztof Pyrć). 

 

Prof. Horban (główny doradca Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ds. Covid-19) 

dodaje: „mniej więcej po 14 dniach od zaszczepienia pierwszą dawką, człowiek będzie miał poziom 

odporności, który będzie go chronił. Druga dawka jest przypominająca i wzmacniająca odpowiedź 

immunologiczną, która pozwoli mieć dłużej odporność. Jak długo – tego jeszcze nie wiemy, ponie-

waż jest to nowa jednostka chorobowa i nowa szczepionka.” 

Ponadto warto spojrzeć na parę liczb: 

 

– 95% skutecznością mogą pochwalić się wykorzystywane w Unii Europejskiej szczepionki – wciąż 

pozostaje statystyczne 5% niepewności. 

 

– 70% społeczeństwa powinno być zaszczepionych by państwo uzyskało tak zwaną odporność stad-

ną, nie jest to jednak pewna liczba, a jedynie szacunki. W przypadku odry w celu uzyskania odpor-

ności stadnej były niezbędne szczepienia 95% populacji. 

– 1,5 mln dawek szczepionki trafi do Polski do końca stycznia, co z powodu podwójnej dawki 

szczepionki daje ok. 750 tysięcy zaszczepionych obywateli. To tak jakby zaszczepił się prawie cały 

Kraków. To wciąż mniej niż 2% społeczeństwa. Do szacowanych 70% długa droga. 

 

Ponadto wciąż pozostają sankcje prawne związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, które 

nie przewidują zwolnienia z noszenia maseczek. Na podstawie art. 116 Kodeksu Wykroczeń 

nie przestrzegając zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w pozostałych 

przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze 

grzywny albo karze nagany. Grzywna przyjęta bezpośrednio od policjanta może wynieść od 500,00 
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do 1000,00 zł. W razie ewentualnego odwołania się do sądu i przegrania sprawy kara wymierzona 

orzeczeniem może wzrosnąć do 5000,00 zł + pokrycia kosztów postępowania. 

 

Ponadto funkcjonariusze policji w oparciu o art. 48a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi, mają możliwość doprowadzenia osoby nienoszącej maseczki 

do Sanepidu, który może nałożyć karę administracyjną w wysokości 30 000,00 zł. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-

noszenia-maseczki-to-fakenews/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

LITWA NIE ZNIOSŁA ZAKAZU NOSZENIA MASECZEK 

 

Obostrzenia wprowadzane przez koronawirusa potrafią wzbudzić wiele emocji, a przeciągająca się 

pandemia jedynie je wzmaga. Na tej kanwie ostatnio został rozpowszechniony przez jedną 

z parlamentarnych partii politycznych fakenews. Warto go sprostować. Republika Litewska 

nie zniosła zakazu noszenia maseczek, co najwyżej go poluzowała. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/litwa-nie-zniosla-zakazu-noszenia-maseczek/ 

 

W TRAKCIE OPRACOWANIA SZCZEPIONEK PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

NIE POMINIĘTO TESTÓW NA ZWIERZĘTACH 

 

Współcześnie każda szczepionka dopuszczona do publicznej dystrybucji musi przejść przez szereg 

testów i badań przedklinicznych. Między innymi są to badania na komórkach oraz na zwierzętach. 

Wbrew temu co twierdzą niektórzy przedstawiciele ruchów antyszczepionkowych, w przypadku 

szczepionek przeciwko koronawirusowi nie było inaczej. One także musiały przejść przez testy 

na komórkach oraz na zwierzętach. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/w-trakcie-opracowania-szczepionek-przeciwko-

koronawirusowi-nie-pominieto-testow-na-zwierzetach/ 

OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH OBOWIĄZUJE JEDYNIE W POLSCE 

I PAŃSTWACH ISLAMU? TO FAKENEWS 

 

Robert Biedroń, jeden z liderów LEWICY, a także przewodniczący partii Wiosna na kanwie paru 

spraw sądowych dotyczących obrazy uczuć religijnych powiedział w trakcie programu Fakty 

po Faktach, jakoby sankcja za obraze uczuć religijnych miała obowiązywać jedynie w Polsce 

oraz państwach islamu. To fakenews. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/obraza-uczuc-religijnych-obowiazuje-jedynie-w-polsce-i-

panstwach-islamu-to-fakenews/ 

 

 

 

https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-noszenia-maseczki-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/zaszczepienie-zwalnia-z-noszenia-maseczki-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/litwa-nie-zniosla-zakazu-noszenia-maseczek/
https://odfejkuj.info/w-trakcie-opracowania-szczepionek-przeciwko-koronawirusowi-nie-pominieto-testow-na-zwierzetach/
https://odfejkuj.info/w-trakcie-opracowania-szczepionek-przeciwko-koronawirusowi-nie-pominieto-testow-na-zwierzetach/
https://odfejkuj.info/obraza-uczuc-religijnych-obowiazuje-jedynie-w-polsce-i-panstwach-islamu-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/obraza-uczuc-religijnych-obowiazuje-jedynie-w-polsce-i-panstwach-islamu-to-fakenews/
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WYŁĄCZONE WI-FI NIE POPRAWIA JAKOŚCI SNU 

 

Koalicja Polska Wolna od 5G rozpoczęła kampanie społeczną pt. „Redukujemy Smog 

Elektromagnetyczny”. Elementem kampanii są artykuły publikowane na portalu 

stop5g.com.pl. Jeden z artykułów nawołuje, aby chronić siebie, swoje dzieci i środowisko 

naturalne przed Wi-Fi. Wzywa, by przejść na połączenia przewodowe. Czemu? Aby lepiej 

spać. Co oczywiście jest fakenewsem. 

 

Autor artykułu przekonuje, że badania naukowe dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych 

na ludzki organizm, jednoznacznie wskazują, że owy wpływ jest negatywny. Jak sami wskazują: 

„Jak dowodzą badania naukowe wpływ pól ektromagnetycznych na ludzki organizm jest bardzo 

szkodliwy. Niestety z uwagi na niewidoczność promieniowań oraz wolno postępujące objawy 

chorób, ich wykrycie jest bardzo trudne. Żyjemy w czasach, kiedy różnego rodzaju technologie 

zadomowiły się u nas na dobre, a wraz z nimi zwiększył się zakres promieniowania z urządzeń 

bezprzewodowej komunikacji. Prowadzi to do wielu chorób w tym również cywilizacyjnych. 

Wszystkie radiacje, w których przebywamy, niosą zagrożenie dla nas, naszych dzieci, zwierząt 

i całego środowiska naturalnego.” 

 

W następnej części korzystanie z Wi-Fi jest porównywane do palenia tytoniu. 

 

Warto podkreślić, że na stronie, a także na ulotkach będących częścią kampanii społecznej autorzy 

cały czas powołują się na badania naukowe, ale nie podają, na jakie badania naukowe. Nie wskazują 

autorów ani miejsc, w jakich miałby być one publikowane. W związku z tym ciężko zderzyć ich 

tezy z recenzjami publikacji badań. 

Niemniej i tak można przeanalizować, co mówią dostępne badania naukowe dot. oddziaływania 

sieci bezprzewodowej Wi-Fi na człowieka, a także na jakość snu. 

 

I jak dotąd, żadne z badań nie potwierdzają, by sieć bezprzewodowa miała mieć negatywny wpływ 

na człowieka oraz jego jakość snu. Badania przeprowadzone przez węgierskich oraz włoskich 

naukowców w 2015 r., polegające na poddaniu ekspozycji na obecność sieci Wi-Fi grupy 

wolontariuszy nie potwierdziły, by sieć bezprzewodowa była szkodliwa. 

 

Wtórują temu badacze hiszpańscy oraz holenderscy wskazujący, że tym co wpływa negatywnie 

na jakość snu nie jest ekspozycja na działanie sieci bezprzewodowej, a długi czas spędzany 

przed ekranem urządzeń elektronicznych. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-

poprawia-jakosci-snu/ 

 

LEWICOWA DZIENNIKARKA I AKTYWISTA LGBT INWIGILOWANI? TO FAKE 

NEWS 

 

To nieprawda, że dziennikarka Agata Kowalska i aktywista Bart Staszewski są poddawani 

inwigilacji. Nie istnieje bowiem ani Agencja Bezpieczeństwa Narodowego rzekomo prowadzą-

ca kontrolę operacyjną, ani Sąd Wojewódzki w Warszawie, który miał wydać postanowienie 

w tej sprawie. Fejkowe dokumenty to efekt kampanii promocyjnej dotyczącej prawa obywate-

li do informacji. 
 

Dziennikarka Agata Kowalska i aktywista LGBT Bart Staszewski zamieścili na swoich twittero-

wych profilach zdjęcia dokumentów, z których wynikało, że są poddawani inwigilacji 

przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-poprawia-jakosci-snu/
https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-poprawia-jakosci-snu/
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„W sobotę dostałam takie pismo z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Czy mieli prawo mnie 

inwigilować?” – takim komentarzem opatrzyła fotografię pisma informującego o poddaniu kontroli 

operacyjnej dziennikarka. 

 

Z kolei Staszewski, odnosząc się do dokumentu, napisał: „2 minuty, tyle czasu potrzebuje policjant, 

aby cię zinwigilować. Mamy prawo wiedzieć” 

Łatwo można się przekonać, iż dokumenty przedstawione na fotografiach nie są pismami urzędo-

wymi, a jedynie zostały na takie ustylizowane. Po pierwsze, nie istnieje instytucja o nazwie „Agen-

cja Bezpieczeństwa Narodowego”. Podobnie jest ze wskazaną podstawą prawną. W dokumencie 

wskazano postanowienie z 19 października 2019 r. wydane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 

Należy podkreślić, że takie sądy również nie istnieją. Sądy wojewódzkie zostały bowiem prze-

kształcone w sądy okręgowe na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie 

ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych. Poza wskazanymi elementami na fałszywy charakter 

dokumentu wskazują także pieczątka, niebędąca urzędową pieczęcią a jedynie logiem Fundacji Pa-

noptykon, oraz zamieszczona małym drukiem na dole strony informacja o finansowaniu kampanii 

z funduszy EOG. 

 

Zdjęcia dokumentów miały stanowić kampanię informacyjną dotyczącą prawa do informacji dla 

obywateli. Komentując wspomnianą kampanię na Twitterze, dziennikarz Samuel Pereira zwrócił 

uwagę, iż działania te w swej formie przypominają słynną akcję zamieszczania tablic informacyj-

nych o strefach wolnych od LGBT. 

 

Podsumowując, zarówno dziennikarka Agata Kowalska, jak i aktywista Bart Staszewski nie są in-

wigilowani. Dokumenty to nie pisma urzędowe, ale oryginalna kampania informacyjna, posługująca 

się fejkowym organem, sądem i pieczątką, której edukacyjnym celem miało być uświadomienie 

obywateli w zakresie prawa do informacji.  

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/lewicowa-dziennikarka-i-

aktywista-lgbt-inwigilowani-to-fake-news/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

W SZCZEPIONKACH NIE ZNALEZIONO RAKOTWÓRCZEGO GLIFOSATU 

 

Szczepienia przeciwko koronawirusowi wzbudzają wiele kontrowersji. Na fali społecznych niepo-

kojów, jeszcze mocniej uaktywniły się ruchy antyszczepionkowe. Kolejnym z oręży stosowanych 

w swojej krucjacie przez antyszczepionkowców, jest znalezienie rakotwórczego glifosatu wśród 

pięciu popularnych, dziecięcych szczepionek. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/w-szczepionkach-nie-znaleziono-rakotworczego-glifosatu/ 

 

WITAMINA C NIE ZASTĄPI SZCZEPIONKI 

 

Równolegle do postępującej akcji szczepień, postępuje dezinformacja z nimi związana. W ostatnim 

czasie można było przeczytać, że organizm sobie doskonale poradzi bez szczepionki – wystarczy 

dbać o odporność. Najlepiej za pomocą witaminy C. Już gdzieś to słyszeliśmy, prawda? 

Czytaj więcej:  https://odfejkuj.info/witamina-c-nie-zastapi-szczepionki/ 

https://odfejkuj.info/lewicowa-dziennikarka-i-aktywista-lgbt-inwigilowani-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/lewicowa-dziennikarka-i-aktywista-lgbt-inwigilowani-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/w-szczepionkach-nie-znaleziono-rakotworczego-glifosatu/
https://odfejkuj.info/witamina-c-nie-zastapi-szczepionki/
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TO NIEPRAWDA, ŻE W POLSKICH SZPITALACH NOWORODKI SĄ SZCZEPIONE 

PRZECIWKO COVID-19 

 

Krążąca w sieci informacja o szczepieniu polskich noworodków przeciwko Covid-19 to fake news. 

Żaden harmonogram szczepień nie przewiduje bowiem takiego rozwiązania, a kwestia podawania 

preparatu dzieciom znajduje się dopiero w fazie badań klinicznych i obejmuje dzieci w wieku od lat 

12.  

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-w-polskich-szpitalach-noworodki-sa-

szczepione-przeciwko-covid-19/ 
 

 

 

https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-w-polskich-szpitalach-noworodki-sa-szczepione-przeciwko-covid-19/
https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-w-polskich-szpitalach-noworodki-sa-szczepione-przeciwko-covid-19/
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