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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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WIELE POZYTYWNYCH OPINII O KARABINKU GROT. WERYFIKUJEMY 

 

Seria artykułów portalu onet.pl negatywnie charakteryzujących karabinki MSBS GROT ze-

lektryzowała media nie tylko w Polsce. Po wspomnianej publikacji pojawiło się jednak wiele 

opinii krytykujących tezy „Onetu” i to ze strony ekspertów ds. strzelectwa oraz wojska. Za-

dośćuczynienia w wysokości 1 mln zł i przeprosin domaga się sama Fabryka Broni „Łucznik” 

w Radomiu od wydawcy Ringier Axel Springer w związku z artykułem „Onetu” . Radomska 

fabryka jest producentem broni i złożyła pozew. 
 

Reakcja karabinka na zapiaszczenie 
Do poprzednich artykułów onet.pl dołączył także ten z którego wynika, iż Grot jest bronią wadliwą 

i źle reaguje na zapiaszczenie. Problem w tym, iż testy związane z zapiaszczeniem były już publi-

kowane w Internecie, a eksperci ds. strzelectwa dochodzili do odmiennych wniosków niż redakcja 

onet.pl. Na koncie na facebook’u serwisu „Gunblog” pojawił się bardzo ciekawy wpis o takiej tre-

ści: 

 

„FAKE TEST 2.0 

Zespół red. Edyta Żemła z Onetu i expert p. Moszner zrobili kolejny fake test. Jak się to robi? Bierze 

się suchutki drobny piaseczek kwarcowy. Jest zima więc trzeba taki piaseczek przynieść ze sobą. 

Bierze się broń i zawala się ją grubo smarem tam gdzie ma się przycinać. Obsypuje się na grubo 

piaseczkiem. Robi się piaskowy dżem i zacięcie gotowe. Broń nadal z serii przedprodukcyjnej z 2017 

roku, numery widać. Na zdjęciach pięknie widać jak piasek klei się do grota obsmarowanego grubo, 

tam gdzie ekspert zaplanował. A z wyczyszczonych do sucha ARa i AK piaseczek się ładnie obsypu-

je. Expert Onetu ponownie jak poprzednio doprowadził do awarii – zalał mocno broń oliwą 

i smarem tak że wycieka wszędzie, zasypał broń piachem a następnie próbował ją przeładować” 

 

Autor wpisu odniósł się także do powszechnie dostępnych w Internecie testów „Grota” 

na zapiaszczenie, gdzie widzimy strzelców którzy po wyciągnięciu karabinku z góry piachu strzela-

ją nadal. 

 

„Co prawda WSZYSCY w branży robią testy dust & sand tak, że mają broń przeładowaną, zasypują 

ją, podnoszą ją i od razu strzelają, więc pierwszy strzał usuwa piasek z broni, ale jak robi się “test” 

pod tezę to można doprowadzić do awarii. Głównym zarzutem experta wobec broni jest brak … 

“klapki” której nie ma większość nowoczesnych konstrukcji broni o czym piszemy tutaj. Jeśli ktoś 

chciałby zawołać PANIE EKSPERT TAK SIE BRONI NIE CZYŚCI! to dajcie sobie spokój” 

 

https://www.facebook.com/gunblog.eu/posts/5217986398242622 

 

„Szkoła Ognia”, która oferuje specjalistyczne szkolenia strzeleckie także odniosła się do faktu, jak 

„Grot” zachowuje się po zapiaszczeniu. Zdaniem autora komentarza – lepiej niż inne karabinki. 

 

„AR-y są czule na zapiaszczoną amunicję. Od razu są zacięcia. GROT-em ćwiczę walki z okna oko-

pu (piasek dookoła broni), magazynki są dorzucane na stanowisko strzelca na ziemię i karabinek 

chodzi, sam jestem pod wrażeniem. AR-y już nie radzą sobie w takim środowisku. Podobna rzecz ma 

się z brudnymi ładownicami i śmieciami zabieranym z dna ładownicy z nabojem w magazynku. AR-y 

zakleszcza mały papierek, czy błotko zabrane przez nabój z ładownicy” 

Co z wadliwością „Grota”? Czytamy wcześniej, iż: 

 

„W AR-ach pękają mi części, na razie w GROT-ach nie odnotowałem żadnych awarii broni. GROT-

y leżą na deszczu i na śniegu. Nie chowam ich do walizek czy pod dach. Nie ma żadnej rdzy. Broń 

strzela. Tak w sumie to przy GROTACH na razie nie mam napraw, w BERYLACH to raz padła igli-

ca od 2017 roku. GROT nie jest czuły na amunicję. Niestety, AR-y są. Do GROTÓW używam amu-

https://www.facebook.com/gunblog.eu/posts/5217986398242622
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nicji BARNAUL, rzekomo ma niszczyć lufę. Jeden z egzemplarzy przekroczył 10K i nadal trzyma 

celność.” 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=483132236411287 

 

Każdy może na własne oczy zobaczyć jak Grot zachowuje się po zapiaszczeniu. Specjalistyczny 

magazyn wojskowy MILMAG opublikował materiał video na którym widzimy krok po kroku, 

że polski karabinek… strzela. 

 

„To co widzimy teraz jest dopracowane w każdym szczególe. Jak mi się z niego strzelało? Cudow-

nie. Naprawdę jest bronią przyjazną jeśli chodzi o manipulowanie i bardzo przyjazną jeśli chodzi 

o strzelanie (…) Bardzo się cieszę, że mogłem dziś postrzelać z tej konstrukcji. Fabryka Broni 

w Radomiu – brawka wielkie” – tak ocenił „Grota” kolejny ekspert ds. strzelectwa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-J_-hX57nY&feature=emb_logo 

 

Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej komentuje 
 

Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik WOT, odniósł się wcześniej do artykułu onet.pl. W zasadzie 

w obszernym oświadczeniu fragment po fragmencie, teza po tezie, skomentował doniesienia porta-

lu. Oto jeden z fragmentów oświadczenia: 

„Nieprawda: „Jednym z najpoważniejszych problemów było przegrzewanie się broni w stopniu, 

który uniemożliwia korzystanie z niej” 

 

Jaka jest prawda: W dniu 3 listopada 2017 r.  w FB Łucznik przeprowadzono testy porównawcze 

temperatury łóż karabinków MSBS GROT, HK-416D oraz BERYL podczas strzelania ogniem in-

tensywnym. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że temperatura łoża karabinka MSBS 

GROT uzyskana w wyniku intensywnego ognia (daleko wykraczającego poza normy wynikające 

z przeznaczenia taktycznego broni), nie odbiegała od temperatury łóż innych nowoczesnych kara-

binków o podobnej konstrukcji. Dla przykładu łoże karabinka MSBS GROT nagrzewało się średnio 

do temperatury o 10 stopni C niższej niż w wypadku karabinka HK-416D, a w przypadku karabinka 

BERYL ta różnica była niższa nawet o 50 stopni na korzyść karabinka GROT. Powyższe jest pod-

parte wynikami badań, w których brali udział eksperci FB Łucznik oraz WAT. Przebieg porównania 

udokumentowany został materiałem filmowym” 

 

Pełne oświadczenie znajdą Państwo pod tym linkiem: 

 

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/636592/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-

dowodztwa-wot-do-publikacji-onet-

pl?fbclid=IwAR0foxRwAqWZ4vZxlq0fkSf2wfCAVr4FFfermVHkmVuzNQgx6LpiKtd0k78 

 

Tezy „Onet’u” związane z „Grot-em” opublikowała tuba rosyjskiej propagandy „Sputnik”. Jak czy-

tamy w artykule Tygodnika Solidarność: „Onet opublikował kolejny materiał uderzający w polską 

konstrukcję, co natychmiast podchwycił rosyjski propagandowy portal Sputnik” 

 

https://www.tysol.pl/a60699-GROT-przegrywa-Rosyjski-propagandowy-Sputnik-zachwycony-

publikacjami-Onetu 

 

Co ciekawe, na temat rzekomej wadliwości „Grota” konferencję prasową zorganizowali posłowie 

PO – Czesław Mroczek i Tomasz Siemoniak (byli ministrowie obrony narodowej w rządzie PO-

PSL). 

 

https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1353671360762023936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam

p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1353671360762023936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_ur

https://www.facebook.com/watch/?v=483132236411287
https://www.youtube.com/watch?v=i-J_-hX57nY&feature=emb_logo
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/636592/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-dowodztwa-wot-do-publikacji-onet-pl?fbclid=IwAR0foxRwAqWZ4vZxlq0fkSf2wfCAVr4FFfermVHkmVuzNQgx6LpiKtd0k78
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/636592/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-dowodztwa-wot-do-publikacji-onet-pl?fbclid=IwAR0foxRwAqWZ4vZxlq0fkSf2wfCAVr4FFfermVHkmVuzNQgx6LpiKtd0k78
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/636592/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-dowodztwa-wot-do-publikacji-onet-pl?fbclid=IwAR0foxRwAqWZ4vZxlq0fkSf2wfCAVr4FFfermVHkmVuzNQgx6LpiKtd0k78
https://www.tysol.pl/a60699-GROT-przegrywa-Rosyjski-propagandowy-Sputnik-zachwycony-publikacjami-Onetu
https://www.tysol.pl/a60699-GROT-przegrywa-Rosyjski-propagandowy-Sputnik-zachwycony-publikacjami-Onetu
https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1353671360762023936?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353671360762023936|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1353671360762023936?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353671360762023936|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
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l=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-

dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo 

https://twitter.com/czeslawmroczek/status/1353620846036865025?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca

mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1353620846036865025%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_

url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-

dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo 

 

Problem w tym, iż Czesław Mroczek jeszcze jako wiceminister obrony narodowej przyznał „Gro-

towi” nagrodę. 

 

„Nagroda Defendera” została przyznana za „wyróżniające rozwiązania techniczne sprzętu dla 

obronności i bezpieczeństwa państwa prezentowanego na XXIII MSPO, za karabinek standardowy 

w układzie klasycznym systemu MSBS – 5,56…” – czytamy na dyplomie opublikowanym 

w Internecie, podpisanym przez Czesława Mroczka. 

 

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/kieleckie-trofea-2015/ 

 

Przeczytaj artykuł na stronie internetowej: https://odfejkuj.info/wiele-pozytywnych-opinii-o-

karabinku-grot-weryfikujemy/ 

 

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/ 

 

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://twitter.com/NewsPlatforma/status/1353671360762023936?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353671360762023936|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1353671360762023936?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353671360762023936|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/czeslawmroczek/status/1353620846036865025?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353620846036865025|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/czeslawmroczek/status/1353620846036865025?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353620846036865025|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/czeslawmroczek/status/1353620846036865025?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353620846036865025|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://twitter.com/czeslawmroczek/status/1353620846036865025?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1353620846036865025|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tysol.pl%2Fa60349-Posel-PO-przyznal-nagrode-karabinkom-Grot-a-dzis-krytykuje-Chlopa-zamroczylo
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/kieleckie-trofea-2015/
https://odfejkuj.info/wiele-pozytywnych-opinii-o-karabinku-grot-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/wiele-pozytywnych-opinii-o-karabinku-grot-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/ekologiczne-fakenewsy-w-marketingu/
https://odfejkuj.info/helikopter-nie-rozpylal-chemikaliow-nad-farma-wiatrowa/
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SĘDZIOWIE TK ODMAWIALI PODPISU POD UZASADNIENIEM WYROKU 

W SPRAWIE ABORCJI? TO FAKE NEWS 

 

Nie jest prawdą, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odmawiali podpisania uzasadnienia 

do wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej aborcji. Biuro 

Prasowe TK opublikowało oświadczenie, w którym zdementowało pojawiające się 

w tej kwestii fake newsy oraz przybliżyło dokładny przebieg procedury publikacyjnej. 
 

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z 22 października 

2020 r. (K 1/20), w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu zezwalającego na aborcję 

w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. 

W czwartek Dziennik Gazeta Prawna napisał, że „uzasadnienie do wyroku TK w sprawie aborcji 

pojawiło się nie wiadomo skąd. Część sędziów nie chciała go podpisać”. Dziennik podał także in-

formację, iż „część członków składu orzekającego odmówiła podpisu po zapoznaniu się z dość beł-

kotliwym uzasadnieniem”. 

W związku ze wskazanymi informacjami Biuro Prasowe Trybunału Konstytucyjnego opublikowało 

oświadczenie, w którym zdementowano pojawiające się w przestrzeni publicznej fake newsy doty-

czące publikacji wyroku K 1/20. Podkreślono, iż nieprawdą jest, jakoby sędziowie TK odmawiali 

podpisania uzasadnienia do wskazanego wyroku. Przybliżono także sekwencję zdarzeń, związanych 

z procedurą publikacji. Poinformowano, iż uzasadnienie wyroku podpisane zostało 3 grudnia 2020 

r. Następnie, sędziowie, którzy zgłosili zdanie odrębne, składali pisemne uzasadnienia, 

z których pierwsze zostało złożone 3 grudnia 2020 r., a ostatnie 27 stycznia 2021 r. W komunikacie 

wskazano, iż tego samego dnia, w którym złożone zostało ostatnie uzasadnienie zdania odrębnego, 

uzasadnienie wyroku wraz ze wszystkimi zdaniami odrębnymi zostało opublikowane na stronie in-

ternetowej TK zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na tydzień przed publikacją, w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi publikacji 

wyroku i uzasadnienia, TK wydał komunikat, przybliżając aktualny stan procedury publikacji. Biuro 

Prasowe TK poinformowało, że sędziowie, którzy zgłosili zdania odrębne do wyroku, złożyli już 

pisemne uzasadnienia. Wskazano także, iż zgłoszone zostały 3 zdania odrębne do samego uzasad-

nienia i dwóch sędziów złożyło już swoje uzasadnienia. 

W środę 27 stycznia po zamieszczeniu pisemnego uzasadnienia przez TK wyrok został opublikowa-

ny w Dzienniku Ustaw, uzasadnienie natomiast w Monitorze Polskim. 

Jak wynika z informacji podanych przez TK, wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, kiedy stało się to możliwe po uzyskaniu wszystkich pisem-

nych uzasadnień do zdań odrębnych. Nie jest więc prawdą, jakoby sędziowie odmawiali podpisania 

uzasadnienia, a wszelkie pojawiające się zastrzeżenia zostały zgodnie z procedurą przekazane 

do Trybunału. 

Przeczytaj artykuł na stronie internetowej: https://odfejkuj.info/sedziowie-tk-odmawiali-

podpisu-pod-uzasadnieniem-wyroku-w-sprawie-aborcji-to-fake-news/ 

 

 

https://odfejkuj.info/sedziowie-tk-odmawiali-podpisu-pod-uzasadnieniem-wyroku-w-sprawie-aborcji-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/sedziowie-tk-odmawiali-podpisu-pod-uzasadnieniem-wyroku-w-sprawie-aborcji-to-fake-news/
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PZOSTAŁE ARTYKUŁY 

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/ 

NA RAZIE NIE SZCZEPIMY PRZECIWKO COVID-19 PSÓW I KOTÓW 

 

Nieprawdą jest, abyśmy szczepili psy oraz koty przeciwko koronawirusowi. Na ten moment cała 

produkcja szczepionek przeciwko koronawirusowi jest przeznaczona dla ludzi. Ponadto, jak dotąd, 

nie został opracowany preparat, który miałby być aplikowany zwierzętom domowym. Nie wyklucza 

to jednak szczepienia zwierząt w przyszłości. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/na-razie-nie-szczepimy-przeciwko-covid-19-psow-i-kotow/ 

 

SZPITALE NIE ROZWAŻAJĄ WDROŻENIA KOMPUTEROWEGO TYPOWANIA 

OSÓB, KTÓRE UMRĄ NA KORONAWIRUSA 

 

Sztuczna inteligencja miałaby zacząć typować osoby, które mają umrzeć na koronawirusa? Według 

autora artykułu opublikowanego na www.swiatwiedzy.pl to melodia najbliższej przyszłości, 

a przynajmniej w akademickim szpitalu Uniwersytetu Kopenhaskiego. Autor powołuje się na raport 

opublikowany w prestiżowym „Nature”, a my sprawdzamy czy aby na pewno zrobił to dobrze. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/szpitale-nie-rozwazaja-wdrozenia-komputerowego-typowania-

osob-ktore-umra-na-koronawirusa/ 

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA ZNIESIONY? TO FAKE NEWS 

 

Opublikowana na Facebooku informacja o ustaniu obowiązku zakrywania ust i nosa jest niepraw-

dziwa. Mimo iż nakaz nie został wspomniany w rozporządzeniu z 22 stycznia, nadal obowiązuje. 

Wspomnianą kwestię regulują bowiem dwa inne rozporządzenia, w których podtrzymano nakaz 

i przedłużono jego obowiązywanie do 14 lutego 2021 r.   

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-zniesiony-to-fake-news/ 

 

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/na-razie-nie-szczepimy-przeciwko-covid-19-psow-i-kotow/
http://www.swiatwiedzy.pl/
https://odfejkuj.info/szpitale-nie-rozwazaja-wdrozenia-komputerowego-typowania-osob-ktore-umra-na-koronawirusa/
https://odfejkuj.info/szpitale-nie-rozwazaja-wdrozenia-komputerowego-typowania-osob-ktore-umra-na-koronawirusa/
https://odfejkuj.info/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-zniesiony-to-fake-news/
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WYŁĄCZONE WI-FI NIE POPRAWIA JAKOŚCI SNU 

 

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

tromagnetyczny”. 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 cho-

rób, ich wykrycie jest bardzo trudne. Żyjemy w czasach, kiedy różnego rodzaju technologie zado-

mowiły się u nas na dobre, a wraz z nimi zwiększył się zakres promieniowania z urządzeń bezprze-

wodowej komunikacji. Prowadzi to do wielu chorób w tym również cywilizacyjnych. Wszystkie 

radiacje, w których przebywamy, niosą zagrożenie dla nas, naszych dzieci, zwierząt i całego środo-

wiska 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 nau-

kowców 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 stronie internetowej:  https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-poprawia-

jakosci-snu/ 

 

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/ 

https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-poprawia-jakosci-snu/
https://odfejkuj.info/wylaczone-wi-fi-nie-poprawia-jakosci-snu/
https://odfejkuj.info/w-szczepionkach-nie-znaleziono-rakotworczego-glifosatu/
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INNOWACYJNY PROJEKT POLSKICH NAUKOWCÓW DOTYCZĄCY 

FAKENEWSÓW 

 

Świat, w którym każdy dzięki telefonowi oraz mediom społecznościowym może zostać „dziennika-

rzem” przyzwyczaił nas do fakenewsów. Skala dezinformacji towarzysząca pandemii koronawirusa 

przekroczyła wszelkie przypuszczenia. W związku z tym warto spojrzeć na innowacyjny projekt 

rozpoczęty przez polskich naukowców. Celem projektu jest poznać profil osób najbardziej podat-

nych na fakenewsy, a w konsekwencji lepsze dobranie środków walki z szalejącą dezinformacją. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/innowacyjny-projekt-polskich-naukowcow-dotyczacy-

fakenewsow/ 

 

BISKUP BASZOR NIE DOMAGA SIĘ KARY ŚMIERCI DLA LGBT 

 

Czy to prawda, że biskup Baszor oświadczył, że w imieniu Kościoła Katolickiego zaproponuje rzą-

dowi przywrócenie kary śmierci dla osób utożsamiających się z ideologią LGBT? 

To rozpowszechniany w internecie fakenews 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/biskup-baszor-nie-domaga-sie-kary-smierci-dla-lgbt/ 

 

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/innowacyjny-projekt-polskich-naukowcow-dotyczacy-fakenewsow/
https://odfejkuj.info/innowacyjny-projekt-polskich-naukowcow-dotyczacy-fakenewsow/
https://odfejkuj.info/biskup-baszor-nie-domaga-sie-kary-smierci-dla-lgbt/
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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