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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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MINISTER CZARNEK W SKŁADZIE RADY ROZWOJU REAKTORÓW 

JĄDROWYCH? SPRAWDZAMY 

 

Internet obiegł news o powołaniu w skład Rady do Spraw Rozwoju Technologii 

Wysokotemperaturowych Reaktorów Jądrowych Chłodzonych Gazem (HTGR) Ministra 

Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Przy okazji tego wydarzenia pojawiło się sporo 

żartów z kompetencji Ministra w temacie technologii jądrowej, ale także miały miejsce 

fakenewsy, które warto wyjaśnić. 

 

źródło: 

gospodarka.dziennik.pl 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Minister Przemysław Czarnek nie nadzoruje 

przygotowań Polski do budowy elektrowni jądrowych zapowiadanych wcześniej w Planie 

Energetyki Polski do 2040 r. W tym momencie w Polsce trwają pracę koncepcyjne nad dwoma 

cywilnymi programami jądrowymi. Pierwszy – rządowy – jest odpowiedzią Państwa 

na transformację energetyczną, która musi być przeprowadzona z uwagi na politykę klimatyczną 

Unii Europejskiej, a także trwającą czwartą rewolucję przemysłową. Celem rządowego programu 

jest budowa w Polsce reaktorów o łącznej mocy od 6 do 9 GW. Technologia wykorzystana 

w niniejszym projekcie to standardowe, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe 

generacji III i III+. Harmonogram tego projektu zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch 

elektrowni jądrowych, z czego na każdą mają składać się trzy reaktory. Do końca 2022 r. ma dojść 

do wyboru lokalizacji pierwszej z elektrowni, natomiast przysłowiowa „łopata pod budowę” ma być 

wbita w 2026 r. Uruchomienie pierwszej elektrowni jest datowane na 2033 r., natomiast oddanie 

do użytku ostatniego reaktora drugiej elektrowni jest datowane na 2043 r. Opis tego projektu jest 

szerzej opisany w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) – wersji zaktualizowanej w 2020 

r. Reasumując program budowy polskiej elektrowni jądrowej jest na początkowym etapie, niemniej 

już trwa i minister Czarnego za nic w nim nie odpowiada. 

źródło: wiadomosci.onet.pl 

Drugi projekt jądrowy o którym dopiero od nie dawna jest głośno, dotyczy komercyjnej budowy 

małych reaktorów modułowych (Small Modular Reactors – SMR). To są reaktory o mocy do 300 

MW, które dzięki modułowej budowie można łączyć w większe kompleksy energetyczne. W tych 

konstrukcjach przewiduje się cztery zasadnicze typy reaktorów: 
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 lekkowodne (PWR, BWR); 

 prędkie chłodzone sodem, ołowiem lub eutektyką ołowiu z bizmutem (FNR/Na, Pb, Pb-Bi); 

 wysokotemperaturowe grafitowe (HTGR); 

 na stopione sole (MSR). 

Budowę małych, modułowych reaktorów jądrowych przy swoich zakładach produkcyjnych 

zapowiadają prywatny Synthos (Michał Sołowow) wraz z państwowym Orlenem, a także ZE PAK 

(Zygmunt Solorz – Żak). W przypadku inwestycji Synthosu z Orlenem zostały już podpisane listy 

intencyjne w celu powołania spółki budującej elektrownie, a także umowa ramowa w obszarze 

budowy małych reaktorów jądrowych oraz morskiej energetyki wiatrowej. 

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że ta technologia wciąż ma charakter laboratoryjny 

i najprawdopodobniej dopiero ok. 2027/2028 roku ma zostać szerzej skomercjalizowana. Zbigniew 

Warmuz (Prezes Synthosu) szacuje, że w Polsce realnym terminem na uruchomienie elektrowni 

SMR jest przełom lat 2030/2031. Z tymi projektami minister Czarnek także nie ma nic wspólnego. 

źródło: dorzeczy.pl 

Skoro Minister Czarnek nie jest zamieszany w budowę elektrowni jądrowej przez Skarb Państwa, 

a także nie jest powiązany z budową małych reaktorów jądrowych przez przedsiębiorców, pozostaje 

pytanie, w takim razie do jakiej rady został powołany Minister Edukacji i Nauki? 

Rada do spraw Rozwoju Technologii Reaktorów HTGR obejmuje opiekę nad projektami 

naukowymi dotyczącymi budowy nowej technologii reaktorów jądrowych IV generacji. Te 

wysokotemperaturowe reaktory jądrowe osiągają o wiele wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora 

niż zwykle reaktory wodne. W związku z tym do ich chłodzenia wykorzystywane będą inne 

materiały chłodzące, jak na przykład hel. Ta technologia jest jednak na etapie koncepcyjnym 

i wymaga dalszych badań. Aby badania doszły do skutku, naukowcy oraz inżynierowie pracujący 

nad technologią potrzebują środków finansowych, a jako że jest to rządowy projekt badawczy, 

to środki są dysponowane ze Skarbu Państwa. Natomiast środki na rozwój nauki w Polsce są 

dysponowane przez… Ministra Edukacji i NAUKI. Dokładnie rzecz ujmując, Minister Czarnek 

przekazał ze swojego ministerstwa 60 mln złotych na rozwój prac badawczych związanych 

w wysokotemperaturowymi reaktorami jądrowymi chłodzonymi gazem (HTGR). Na koniec warto 

dodać, że celem pracy komisji jest stworzenie małej jednostki badawczej (ok. 30 MW mocy), 

która będzie działała w tej technologii. Podpisanie umowy na realizacje niniejszego reaktora miało 

miejsce 12 maja 2021 r. 

Już teraz w Polsce działa jeden reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW. Nosi on nazwę MARIA 

na część Marii Skłodowskiej-Curie, a został uruchomiony w 1974 r. w Otwocku pod Warszawą. 

Reaktorem zarządza Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/minister-czarnek-w-

skladzie-rady-rozwoju-reaktorow-jadrowych-sprawdzamy/ 

 

https://odfejkuj.info/minister-czarnek-w-skladzie-rady-rozwoju-reaktorow-jadrowych-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/minister-czarnek-w-skladzie-rady-rozwoju-reaktorow-jadrowych-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

 

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SZCZEPIONEK PRZECIWKO 

COVID-19 WYGASŁO? SPRAWDZAMY 

 

Nie, zezwolenie na stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19 nie zostało uchylone 

przez Europejską Agencję Leków w związku z zezwoleniem na stosowanie niektórych przeciwciał 

monoklonalnych przeciwko Covid-19 we Włoszech. Rozpowszechnianą w mediach informację 

zdementowała Włoska Agencja Leków, oświadczając, iż zezwolenia pozostają aktualne. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/pozwolenie-na-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-

przeciwko-covid-19-wygaslo-sprawdzamy/ 

KREDYTY FRANKOWE MIAŁY NA CELU LIKWIDACJĘ KLASY ŚREDNIEJ? 

WYJAŚNIAMY 

 

Kredyty frankowe to temat, który niewątpliwie emocjonuje opinię publiczną. Kredytobiorcy, 

których sytuacja finansowa wskutek zmiany kursu waluty uległa diametralnej zmianie upatrują 

nadziei w niedawnych orzeczeniach TSUE oraz polskich sądów, stwarzających możliwości 

unieważnienia umów kredytowych. Wobec kredytów frankowych pojawiają się jednak często 

nieprawdziwe oskarżenia, których weryfikacja jest przedmiotem niniejszego artykułu. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kredyty-frankowe-mialy-na-celu-likwidacje-klasy-sredniej-

wyjasniamy/ 

BILL GATES NIE MA ZWIĄZKÓW ZE SPROWADZENIEM SZCZEPIONEK 

PRZECIWKO COVID-19 DO AFRYKI?? TO FAŁSZ 

 

Miliarder znany jest z tego, iż działa w wielu obszarach – zarówno informatycznych, jak 

i zdrowotnych. Jego fundacja finansuje też uniwersytety i przeznacza niemałe sumy na cele 

charytatywne. Jeden z portali podał informację, jakoby Gates nie sprowadził szczepionki przeciwko 

Covid-19 na kontynent afrykański. Przyjrzyjmy się jednak sprawie bliżej, ponieważ nie jest ona 

tak oczywista. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/bill-gates-nie-ma-zwiazkow-ze-sprowadzeniem-szczepionek-

przeciwko-covid-19-do-afryki-to-falsz/ 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/pozwolenie-na-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-przeciwko-covid-19-wygaslo-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/pozwolenie-na-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-przeciwko-covid-19-wygaslo-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/kredyty-frankowe-mialy-na-celu-likwidacje-klasy-sredniej-wyjasniamy/
https://odfejkuj.info/kredyty-frankowe-mialy-na-celu-likwidacje-klasy-sredniej-wyjasniamy/
https://odfejkuj.info/bill-gates-nie-ma-zwiazkow-ze-sprowadzeniem-szczepionek-przeciwko-covid-19-do-afryki-to-falsz/
https://odfejkuj.info/bill-gates-nie-ma-zwiazkow-ze-sprowadzeniem-szczepionek-przeciwko-covid-19-do-afryki-to-falsz/
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PROJEKT USTAWY „STOP LGBT” JEST WEWNĘTRZNIE SPRZECZNY? 

SPRAWDZAMY 

 

9 sierpnia, gdy po raz kolejny złożono do Sejmu projekt ustawy „Stop LGBT”, Internet pod-

niósł larum. Wydarzenie jest szeroko komentowane nie tylko przez media lewicowe, 

ale i prawicowe. Budzi spore zainteresowanie, dlatego pojawiają się też w temacie informacje 

fałszywe, nieprecyzyjne lub nacechowane emocjami. Sprawdzamy, czy projekt ustawy zawiera 

sprzeczne ze sobą elementy, czy też nie. 

fot.: https://stoplgbt.pl/ 

CO ZNACZY “ABSURDALNY”? 

“Projekt jest w oczywisty sposób homofobiczny i sprzeczny z konstytucyjną zasadą wolności zgro-

madzeń, ale jest też na swój sposób absurdalny“. – podaje gazeta.pl – “Absurdalny, bo to, co robi 

fundacja, jest właśnie wywieraniem presji na parlamentarzystach, która spowoduje przeforsowanie 

korzystnych dla niej zmian w prawie“. 

Wyrażenie “absurdalny” filozofia, a także słownik języka polskiego PWN, określa jako wewnętrz-

nie sprzeczny (nie mający racji bytu), pozbawiony sensu. Zgodnie z przytoczonym cytatem, posłu-

żono się niekonsekwencją terminologiczną. Z łc. absurdus oznacza – “fałszywy, nieczysty 

(o melodii), niezgodnie brzmiący” – stąd – wewnętrznie sprzeczny lub nielogiczny. 

Projekt byłby bowiem absurdalny, gdyby – przykładowo – postulował zarówno niedopuszczalność 

małżeństw osób tej samej płci, jak i ich legalizację. Te postulaty były by nie do pogodzenia – były-

by sprzeczne, a więc i absurdalne. 

CO PRZEWIDUJE PROJEKT USTAWY “STOP LGBT”? 
Strona stoplgbt.pl mówi o najważniejszych założeniach ustawy: 

 zabezpiecza przed profanacjami i atakami na Kościół Katolicki poprzez doprecyzowanie przepisów, 

 chroni przestrzeń publiczną przed homopropagandą, 

 realizuje zawartą w Konstytucji zasadę ochrony rodziny, 

 zabrania domagania się adopcji dzieci przez pary homoseksualne, 

 chroni przed zgorszeniem na ulicach (negliż, gorsząca sceny w trakcie zgromadzeń aktywistów 

LGBT), 

 chroni przed wyśmiewaniem najważniejszych symboli związanych z historią Polski 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że projekt ustawy nie zawiera postulatów, które 

by wewnętrznie ze sobą kolidowały – przeciwnie, przedstawia przejrzyste propozycje. Można się 

więc z nim zgadzać lub nie, jednak nie można odmówić mu wartości logicznej i spójności. 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/automatycznie-zapisany-

szkicprojekt-ustawy-stop-lgbt-jest-wewnetrznie-sprzeczny-sprawdzamy/ 

https://odfejkuj.info/automatycznie-zapisany-szkicprojekt-ustawy-stop-lgbt-jest-wewnetrznie-sprzeczny-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/automatycznie-zapisany-szkicprojekt-ustawy-stop-lgbt-jest-wewnetrznie-sprzeczny-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

PAS ZIEMI NICZYJEJ NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ? SPRAWDZAMY 

 

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, sprzyja szerzeniu się dezinformacji. Przy okazji 

komentarzy dotyczących osób koczujących na granicy, pojawiły się twierdzenia, zgodnie z którymi 

osoby te miały się znajdować w pasie ziemi niczyjej pomiędzy granicami. Jak podkreślają eksperci, 

nie ma czegoś takiego jak pas ziemi niczyjej, a granica jest ściśle wyznaczona. Rzecznik Straży 

Granicznej poinformowała, iż migranci znajdują się po stronie białoruskiej. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/pas-ziemi-niczyjej-na-granicy-polsko-bialoruskiej-sprawdzamy/ 

 

RZĄD WIELKIEJ BRYTANII NARUSZYŁ PRAWA NIEZBYWALNE WALCZĄC 

Z PANDEMIĄ? SPRAWDZAMY 

 

W Wielkiej Brytanii protestujący przeciwko szczepionkom, którzy zebrali się przed dawną siedzibą 

BBC, domagali się ochrony swoich niezbywalnych praw, w tym prawa do wyboru, wolności 

wypowiedzi oraz przemieszczania się. Jednakże konstrukcja praw podstawowych w Wielkiej 

Brytanii jest inna niż w prawie amerykańskim, a pewne uprawnienia mogą być ograniczone ustawą 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza dotyczących ochrony zdrowia.   

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rzad-wielkiej-brytanii-naruszyl-prawa-niezbywalne-walczac-z-

pandemia-sprawdzamy/ 

 

W HISZPANII OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE PRAWO KRWI? TO FAŁSZ 

 

W rozmowie dla Gazety Wyborczej, Pani Anna Mazurczak wyraziła pogląd: “To, że ktoś rodzi się 

w Hiszpanii, Holandii czy Wielkiej Brytanii, nie powoduje jeszcze, że automatycznie nabywa 

obywatelstwo tego państwa”. Należy stwierdzić, że kwestia obywatelstwa ma dwie podstawowe – 

odmienne zasady – prawo ziemi lub prawo krwi. Zgodnie z pierwszą – obywatelstwo nabywa się 

poprzez urodzenie na terytorium danego państwa. Druga zaś stanowi, że obywatelstwo dziecka 

zależy od obywatelstwa rodziców. Jak jest jednak w przypadku ww. krajów? 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/w-hiszpanii-obowiazuje-wylacznie-prawo-krwi-to-falsz/ 
 

 

 

https://odfejkuj.info/pas-ziemi-niczyjej-na-granicy-polsko-bialoruskiej-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/rzad-wielkiej-brytanii-naruszyl-prawa-niezbywalne-walczac-z-pandemia-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/rzad-wielkiej-brytanii-naruszyl-prawa-niezbywalne-walczac-z-pandemia-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/w-hiszpanii-obowiazuje-wylacznie-prawo-krwi-to-falsz/
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W POLSCE POWSTAWAŁY OBOZY KONCENTRACYJNE, BO PRZED II WOJNĄ 

ŚWIATOWĄ PANOWAŁ TAM NAJWIĘKSZY ANTYSEMITYZM? SPRAWDZAMY 

 

Słowa posła Artura Łąckiego upatrujące przyczyny powstawania obozów koncentracyjnych 

w Polsce, w tym, iż rzekomo to w Polsce miał być największy antysemityzm przed II wojną 

światową, wywołały powszechne oburzenie. Słowa te są historycznym kłamstwem, o czym 

w niniejszym artykule. 

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ma ona zapobiec rozprzestrzenianiu się tzw. „dzikiej reprywatyzacji”, która pozbawiła wielu ludzi 

dachu nad głową m.in. w Warszawie. Części środowisk żydowskich i amerykańskich nie podoba się 

to działanie, gdyż uderza w ich interesy – sugerują, że ma antysemicki charakter. Podczas rozmowy 

w programie TVP „Minęła 20” poseł PO Artur Łącki powiedział: „Obozy koncentracyjne, 

w których mordowano Żydów, Polaków i wszystkich innych, powstały na terenie Polski, dlatego 

że w Polsce był największy antysemityzm przed II wojną światową”. 

Te słowa oburzyły m.in. posła PiS Adama Andruszkiewicza, który skomentował na Twitterze: 

Niesamowity skandal! Uważam, że te obrzydliwe „opinie” powielane przez posła PO […] powinny 

zakończyć „karierę” polityczną pana posła Łąckiego”. Zbigniewa Boguckiego, wojewodę 

zachodniopomorskiego również zbulwersowała wypowiedź posła PO: „Pan poseł Łącki ma takie 

pojęcie o procesach historycznych jak ja o neurochirurgii, czyli żadne. To chyba jest próba 

zaistnienia, wywołania pewnego skandalu, żeby zyskać rozgłos. Niestety dzieje się to kosztem 

prawdy historycznej”. 

Pogląd jakoby Niemcy tworzyli obozy koncentracyjne na terenie Polski, z uwagi na największy 

antysemityzm obala dr Wojciech Wichert z IPN w Szczecinie: „Żydzi znaleźli tutaj miejsce 

zamieszkania. Odpowiednie warunki kulturowe do rozwijania swojej kultury, religii i swoich 

obyczajów, i w tym im nie przeszkadzano. Można powiedzieć, że jedynie na terenie Polski znaleźli 

oni warunki, gdzie mogli egzystować, gdzie mogli zamieszkać”. 

Portal oko.press prostuje, iż Niemcy wybierali miejsca obozów koncentracyjnych na terenie Polski 

nie z powodu rzekomego antysemityzmu, ale z przyczyn logistycznych. 6 obozów zagłady: 

Chełmno, Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek i Auschwitz-Birkenau założono przy głównych 

liniach kolejowych, a także w pobliżu największych żydowskich gett, aby ułatwić transport 

tak wielkiej liczby ludzi. 

Warto dodać, że Polska była jedynym krajem w czasie II wojny światowej, w którym za pomoc 

Żydom groziła kara śmierci. Do takich kroków skłonił Niemców z pewnością fakt, że na ponad 26 

tysięcy Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, największą grupę, bo aż 25 procent stanowią 

Polacy. 

Niestety coraz częściej wśród polskich polityków pojawiają się wypowiedzi przekłamujące prawdę 

historyczną. Posłanka Lewicy, Małgorzata Prokop-Paczkowska zaszokowała opinię publiczną 

słowami: „To, co się dzieje dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, 

z kobietami, które domagają się swoich praw, to jest to samo, co tzw. prawdziwi Polacy robili 

kiedyś z Żydami”. Wszczęto przeciwko posłance postępowanie karne, ponieważ za znieważenie 

narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej publicznie grozi do 3 lat więzienia. 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/w-polsce-powstawaly-

obozy-koncentracyjne-bo-przed-ii-wojna-swiatowa-panowal-tam-najwiekszy-antysemityzm-

sprawdzamy/ 

https://odfejkuj.info/w-polsce-powstawaly-obozy-koncentracyjne-bo-przed-ii-wojna-swiatowa-panowal-tam-najwiekszy-antysemityzm-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/w-polsce-powstawaly-obozy-koncentracyjne-bo-przed-ii-wojna-swiatowa-panowal-tam-najwiekszy-antysemityzm-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/w-polsce-powstawaly-obozy-koncentracyjne-bo-przed-ii-wojna-swiatowa-panowal-tam-najwiekszy-antysemityzm-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

 

 

NIE, POLSCY DUCHOWNI NIE OPOWIADAJĄ SIĘ ZA PAŃSTWEM 

WYZNANIOWYM 

 

Grafika, zestawiająca wypowiedzi Papieży Franciszka oraz Benedykta XVI, z wypowiedziami 

polskich biskupów, nie przedstawia stanowiska polskich duchownych, a jedynie zniekształca ich 

prawdziwe wypowiedzi. Grafika wpisuje się w obecną ostatnio w polskiej debacie publicznej 

narrację o zmierzaniu Polski w kierunku państwa wyznaniowego, posługuje się jednak manipulacją 

i ukazuje nieprawdziwy obraz rzeczywistości.   

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-polscy-duchowni-nie-opowiadaja-sie-za-panstwem-

wyznaniowym/ 

 

ZDJĘCIE UKAZUJE AFGAŃSKICH MĘŻCZYZN, KTÓRZY WYBRALI WYGODNE 

ŻYCIE NA ZACHODZIE, ZAMIAST WALKI Z TALIBAMI O OJCZYZNĘ? 

SPRAWDZAMY 

 

Talibowie zajmują Afganistan, a młodzi mężczyźni uciekają z kraju, zamiast walczyć o ojczyznę? 

Tak zinterpretowano fotografię przedstawiającą kilkudziesięciu mężczyzn o ciemnej karnacji 

w samolocie. Pytano też, gdzie są afgańskie kobiety i dzieci. Zdjęcie nie przedstawia jednak 

Afgańczyków uciekających obecnie z kraju, ale uchodźców z tego państwa deportowanych 

z terytorium Turcji w 2018 r. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/zdjecie-ukazuje-afganskich-mezczyzn-ktorzy-wybrali-

wygodne-zycie-na-zachodzie-zamiast-walki-o-ojczyzne-z-talibami-sprawdzamy/ 

 

ĆWICZENIA WCALE NIE SŁUŻĄ DŁUŻSZEMU ŻYCIU, BO WYNALAZCA 

GIMNASTYKI ŻYŁ 57 LAT, A PRODUCENT PAPIEROSÓW PONAD 100? 

SPRAWDZAMY 

 

Nie warto prowadzić aktywnego sportowo trybu życia- taki wniosek wynika z popularnej 

w mediach społecznościowych grafiki. Zgodnie z zawartymi w niej danymi, osoby związane 

ze sportem jak wynalazca gimnastyki żyły najwyżej 60 lat, podczas gdy producenci używek nawet 

ponad 100. Grafika zawiera jednak kilka fałszywych informacji odnośnie do wieku poszczególnych 

osób, a dane, którymi operuje, nie mogą być reprezentatywne dla forsowanej tezy. Stanowisko 

medycyny jest natomiast w tym zakresie jasne: aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie 

zapobiegają wielu schorzeniom i poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/cwiczenia-wcale-nie-sluza-dluzszemu-zyciu-bo-wynalazca-

gimnastyki-zyl-57-lat-a-producent-papierosow-ponad-100-sprawdzamy/ 
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