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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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POPULARNA SIEĆ SKLEPÓW OTWIERA SIĘ NA KRYPTOWALUTĘ? SPRAWDZAMY 

 

Kiedy sieć obiegła informacja o planach wdrożenia przez największą amerykańską sieć skle-

pów płatności za pomocą kryptowaluty Litecoin (LTC), kurs LTC zanotował błyskawiczny 

pokaźny wzrost. Równie szybko jednak nastąpił jego spadek, kiedy okazało się, że cała sytua-

cja to fake news, a informacji o porozumieniu w kwestii wprowadzenia płatności wirtualną 

walutą zaprzeczyły obie strony rzekomej umowy.    
 

Na początku tygodnia w serwisie GlobalNewswire ukazał się komunikat prasowy dotyczący rzeko-

mych planów wprowadzenia przez największego amerykańskiego sprzedawcę detalicznego- sieć 

Walmart możliwości płatności w sklepach tej sieci za pomocą kryptowaluty Litecoin. Walmart miał 

od 1 października wprowadzić opcję płatności za pomocą wirtualnej waluty we wszystkich swoich 

serwisach i sklepach internetowych. 

 
publish0x.com/Screen 

 

Informację w niedługim czasie opublikowało wiele portali. Zgodnie z prasowymi doniesieniami 

 

JEDNAKŻE INFORMACJA TA NIE JEST PRAWDZIWA, ZAPRZECZYŁY JEJ OBIE 

STRONY RZEKOMEGO POROZUMIENIA. 
 

Informacja została zdementowana na Twitterze przez Litecoin: „Fundacja Litecoin nie nawiązała 

współpracy z Walmartem”, a także przez Walmart: „Niepoprawny komunikat prasowy wydany dzi-

siaj fałszywie stwierdzał, iż Walmart ogłosił partnerstwo z Litecoin (LTC). Walmart nie ma związ-

ku z Litecoinem” 
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Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Puls Biznesu GlobalNewswire najprawdopodobniej 

padł ofiarą ataku hakerskiego. 

 

Jak informuje portal fxmag.pl, wiarygodność informacji została wzmocniona przez zamieszczenia 

rzekomej wypowiedzi prezesa spółki Duga McMillona, w której okazywał zadowolenie 

z wprowadzenia płatności kryptowalutą w sieci sklepów. Ponadto Walmart stanowił dogodny cel 

dla akcji dezinformacyjnej, z uwagi na fakt, iż w sierpniu poszukiwał ekspertów, którzy stworzą 

strategię wykorzystania kryptowalut, a ponadto centra logistyczne sieci od kilku lat wykorzystują 

cyfrową technologię blockchain, dla realizacji zamówień i dostaw.   

 

Fake news dotyczący Walmartu i Litecoina spowodował wzrost kursu kryptowaluty o ponad 

20%.  Kurs ten został jednak szybko skorygowany i w krótkim czasie cena wróciła do poziomu po-

niżej 180 $. 

 

 
pl.investing.com 

 

Jak informuje portal  fxmag.pl „Litecoin jest jedną z najstarszych oraz najbardziej rozpoznawalnych 

kryptowalut, która przed 2014 r. była drugą pod względem wartości rynkowej za bitcoinem”. 

 

Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/popularna-siec-

sklepow-otwiera-sie-na-kryptowalute-sprawdzamy/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/popularna-siec-sklepow-otwiera-sie-na-kryptowalute-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/popularna-siec-sklepow-otwiera-sie-na-kryptowalute-sprawdzamy/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

CZY CENA CHLEBA WZROSŁA O 50% W PRZECIĄGU OSTATNICH 4 LAT? 

 

Temat ceny chleba powraca na tapetę przy okazji każdej pogarszającej się sytuacji kraju. Dotyczy 

to niemal każdego obozu rządzącego oraz opozycji. Dziennikarze próbują ustalić, czy politycy stą-

pają po ziemi, czy jednak tylko bujają w obłokach. Okazuje się, że rzadko kiedy znają realne pro-

blemy zwykłych zjadaczy chleba. W ostatnim czasie Donald Tusk stwierdził, że cena chleba 

w ciągu ostatnich 4 lat zdrożała o niemal 50 %. Jest to jednak nieprecyzyjna kalkulacja. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/czy-cena-chleba-wzrosla-o-50-w-przeciagu-ostatnich-4-lat/ 

 

 

KRYZYS PALIWOWY W WIELKIEJ BRYTANII TO PRÓBA WYPRZEDANIA 

PALIWA ZGROMADZONEGO W CZASIE LOCKDOWNU? SPRAWDZAMY 

 

W związku z lokalnymi niedoborami paliwa w Wielkiej Brytanii, w sieci pojawiły się teorie wiążą-

ce kryzy paliwowy z rzekomą próbą sprzedaży nadwyżek paliwa zgromadzonych w czasie lock-

downu. Informacja ta nie jest jednak zgodna z prawdą, a obecne niedobory, to skutek braku kierow-

ców realizujących dostawy, czego rezultatem są deficyty w kilku branżach nie tylko paliwowej, tak-

że spożywczej.   

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kryzys-paliwowy-w-wielkiej-brytanii-to-proba-wyprzedania-

paliwa-zgromadzonego-w-czasie-lockdownu-sprawdzamy/ 

 
 

DEKRET  PREZYDENTA  MACRONA  UNIEMOŻLIWIŁ  NIEZASZCZEPIONYM 

FRANCUZOM  ZAKUP  PODSTAWOWYCH  PRODUKTÓW?  SPRAWDZAMY 
 

Informacja, zgodnie z którą z powodu dekretu Prezydenta Francji, nakładającego obowiązek posia-

dania certyfikatu covidowego w centrach handlowych, obywatele nie mogli zakupić podstawowych 

produktów, w tym żywnościowych nie jest zgodna z prawdą. Nakazy dotyczące certyfikatów były 

bowiem wydawane nie przez prezydenta, ale przez niektórych prefektów i dotyczyły wielkopo-

wierzchniowych centrów handlowych. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/dekret-prezydenta-macrona-uniemozliwil-niezaszczepionym-

francuzom-zakup-podstawowych-produktow-sprawdzamy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/czy-cena-chleba-wzrosla-o-50-w-przeciagu-ostatnich-4-lat/
https://odfejkuj.info/kryzys-paliwowy-w-wielkiej-brytanii-to-proba-wyprzedania-paliwa-zgromadzonego-w-czasie-lockdownu-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/kryzys-paliwowy-w-wielkiej-brytanii-to-proba-wyprzedania-paliwa-zgromadzonego-w-czasie-lockdownu-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/dekret-prezydenta-macrona-uniemozliwil-niezaszczepionym-francuzom-zakup-podstawowych-produktow-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/dekret-prezydenta-macrona-uniemozliwil-niezaszczepionym-francuzom-zakup-podstawowych-produktow-sprawdzamy/
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Prawo 
 



10 

 

 

 

DOSTĘP DO ABORCJI JEST PODSTAWOWYM PRAWEM W DEMOKRATYCZNYM 

PAŃSTWIE PRAWA? TO FAŁSZ 
 

Belgijska minister ds. równości Sarah Schiltz przekonywała w ostatnich dniach, że aborcja 

jest podstawowym prawem człowieka w demokratycznym państwie prawa. Kobiety zaś po-

winny móc decydować o swoim ciele i nie powinny być zmuszane do rezygnowania ze swoich 

życiowych szans. Niejednokrotnie podkreślała, że aborcja jest podstawowym prawem 

w demokratycznym państwie prawa. Jest to jednak informacja fałszywa. 

źródło: oko.press 

 

Po pierwsze, warto zauważyć sprzeczność w rozumowaniu przedstawionym przez belgijską minister 

ds. równości. Z jednej strony twierdzi, że dostęp do aborcji, czyli nieograniczona możliwość 

zabijania nienarodzonych dzieci to podstawowe prawo. Z drugiej jednak podkreśla, że “gdy państwo 

nie chroni obywateli i obywatelek do akcji musi wkroczyć społeczeństwo”. Widać więc, że pani 

minister chce równocześnie mordować ludzi, jak i ich chronić. Takie rozumowanie jest wewnętrznie 

sprzeczne, czyli absurdalne. 

 

Po drugie, żaden akt krajowy ani międzynarodowy nie stwierdza, że aborcja jest podstawowym 

prawem człowieka w systemie demokratycznym. 

 

Przykładowe regulacje prawne dotyczące ochrony życia stanowią: 

 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. 

zm.), stwierdza, że „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości” 

(art. 2 ust. 1). 

 Orzeczenie TK z 28.5.1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997/2/1 – w demokratycznym państwie najwięk-

szą wartością jest życie, musi ono znajdować się pod ochroną konstytucyjną, na każdym etapie roz-

woju 

 Art. 2. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. – 

1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie po-

zbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestępstwo, 

za które ustawa przewiduje taką karę. 

 

Żaden akt prawny nie stanowi, że dostęp do aborcji jest podstawowym prawem w demokratycznym 

państwie prawa. To musiałoby skutkować koniecznością regulacji aborcji w każdym państwie-

sygnatariuszu aktu, który by owo prawo określało, a tak nie jest. Przeciwnie – mnogość aktów 

prawnych chroni życie i to je określa podstawowym prawem. 

 

W związku z tym, wypowiedź ministra ds. równości – Sarah Schlitz – jest informacją fałszywą 

i stanowi co najwyżej jej osobistą, prywatną opinię. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/dostep-do-aborcji-jest-

podstawowym-prawem-w-demokratycznym-panstwie-prawa-to-falsz/ 

 

https://odfejkuj.info/dostep-do-aborcji-jest-podstawowym-prawem-w-demokratycznym-panstwie-prawa-to-falsz/
https://odfejkuj.info/dostep-do-aborcji-jest-podstawowym-prawem-w-demokratycznym-panstwie-prawa-to-falsz/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

CZY ZGODNIE Z KONWENCJĄ GENEWSKĄ POLSKA MA ABSOLUTNY 

OBOWIĄZEK UDZIELENIA MIGRANTOM OCHRONY? SPRAWDZAMY 

 

W reakcji na słowa Premiera Mateusza Morawieckiego, w których stwierdził, iż migranci, któ-

rzy chcieliby zgłosić status uchodźcy, zgodnie z prawem międzynarodowym muszą to zrobić, 

na terytorium Białorusi, która jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej, pojawiły się głosy, iż 

twierdzenie to jest nieprawdziwe, a Polska w świetle przepisów konwencji ma obowiązek zapewnić 

migrantom możliwość złożenia wniosków o ochronę międzynarodową, a nawet zezwolić 

na przekroczenie granicy i pozostanie w Polsce do czasu rozpatrzenia wniosku. Jak jest naprawdę? 

Wyjaśniamy 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/czy-zgodnie-z-konwencja-genewska-polska-ma-absolutny-

obowiazek-udzielenia-migrantom-ochrony-sprawdzamy/ 

 

NIE, USTAWA NIE ZMUSI DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19, ANI 

NIE NAŁOŻY KAR ZA NEGOWANIE PANDEMII 

 

Nie będzie obowiązku szczepień przeciwko Covid-19, ani też kar za negowanie pandemii, 

w związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Wbrew krążą-

cym w sieci twierdzeniom projekt ustawy, nie przewiduje takich rozwiązań. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-ustawa-nie-zmusi-do-szczepien-przeciwko-covid-19-ani-

nie-nalozy-kar-za-negowanie-pandemii/ 

 

PONOWNA NIEŚCISŁOŚĆ W OPEROWANIU SŁOWAMI “WYNAJEM” I “NAJEM”. 

WYJAŚNIAMY. 

 

Nieścisłości w terminologii prawnej i prawniczej wciąż są poważnym problemem w przestrzeni 

internetowej. Niektóre błędy pojawiają się regularnie, a ci, którzy je powielają, nie są skłonni 

do poprawy. Kwestia rozróżnienia na wynajmującego i najemcę w dalszym ciągu budzi pewne trud-

ności. Z tego względu, ponownie tłumaczymy jaka jest różnica w owych wyrażeniach oraz dlaczego 

wynajmujący i najemca to dwie zupełnie różne osoby. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/ponowna-niescislosc-w-operowaniu-slowami-wynajem-i-

najem-wyjasniamy/ 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/czy-zgodnie-z-konwencja-genewska-polska-ma-absolutny-obowiazek-udzielenia-migrantom-ochrony-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/czy-zgodnie-z-konwencja-genewska-polska-ma-absolutny-obowiazek-udzielenia-migrantom-ochrony-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/nie-ustawa-nie-zmusi-do-szczepien-przeciwko-covid-19-ani-nie-nalozy-kar-za-negowanie-pandemii/
https://odfejkuj.info/nie-ustawa-nie-zmusi-do-szczepien-przeciwko-covid-19-ani-nie-nalozy-kar-za-negowanie-pandemii/
https://odfejkuj.info/ponowna-niescislosc-w-operowaniu-slowami-wynajem-i-najem-wyjasniamy/
https://odfejkuj.info/ponowna-niescislosc-w-operowaniu-slowami-wynajem-i-najem-wyjasniamy/
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NIE, TO ZDJĘCIE NIE PRZEDSTAWIA JOSEPHA RATZINGERA WYKONUJĄCEGO GEST 

„HEIL HITLER” 

 

Fotografia przedstawiająca młodego Josepha Ratzingera w geście nazistowskiego pozdrowie-

nia to manipulacja. Zdjęcie zostało spreparowane, tak by uzasadnić tezę o nazistowskiej przy-

należności przyszłego Papieża. Zarzuty na temat owej przynależności, również 

nie odpowiadają historycznej prawdzie na temat ówczesnej sytuacji w Niemczech. 
 

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie młodego Josepha Ratzingera-późniejszego Pa-

pieża Benedykta XVI, ukazujące go w pozie przypominającej nazistowskie pozdrowienie „Heil Hi-

tler”. Zdjęcie miało stanowić potwierdzenie tezy, jakoby młody Ratzinger był nazistą. 

 

 
Twitter/screen 

 
Oskarżanie Josepha Ratzingera o nazistowską przynależność to manipulacja  
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Zarówno informacja, jak i mające ją potwierdzać zdjęcie są nieprawdziwe. Fotografia została zma-

nipulowana w ten sposób, by ukazać tylko twarz kapłana i wyprostowane ramię. 

 

 
aleteia.org/Screen 
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Zdjęcie ze święceń kapłańskich  

 

Święcenia kapłańskie Joseph Ratzinger przyjął wraz ze swoim starszym bratem Georgiem 29 

czerwca 1951 r. w Katedrze we Fryzyndze, i to właśnie z tego wydarzenia pochodzi fotografia, któ-

ra stała się przedmiotem manipulacji. Na zdjęciu widać wyraźnie, iż dłonie kapłanów uniesione są 

w geście błogosławieństwa. 

 

Joseph Ratzinger został przymusowo wcielony do Hitlerjugend 

 

Jak wspominał Benedykt XVI w swojej autobiografii „Z mojego życia”, w 1941 r. w wieku 14 lat, 

został przymusowo wcielony do Hitlerjugend. Jak wskazuje, starał się nie uczestniczyć 

w spotkaniach nazistowskiej młodzieżówki i na ogół mu się to udawało. Odnosząc się do tego cza-

su, Georg Ratzinger w rozmowie z włoskim dziennikarzem podkreślał, iż „Nie było wolności wybo-

ru, a niestawienie się miałoby z całą pewnością negatywne konsekwencje. Mój brat jednak 

nie chodził na te spotkania i nie stawiał się na apele”. (cytowanie za tvn24.pl). 

 

W czasie wojny Joseph Ratzinger został zmuszony do służby w obronie przeciwlotniczej. Jak moż-

na przeczytać w biografii Benedykta XVI  „Świadek Prawdy” autorstwa Elio Guerriero „Dla Jose-

pha, bardzo młodego i przeciwnego militaryzacji, a jednak zmuszonego do udziału w wojnie, był 

to trudny czas. Starał się jak najlepiej przystosować do sytuacji. Uzyskał przydział do służb rozpo-

znawczych, a następnie telefonicznych, każdą wolną chwilę przeznaczał na naukę i lekturę i nie bał 

się otwarcie mówić, że gdy dorośnie, zostanie księdzem. Ostatecznie zaskarbił sobie powszechny 

szacunek. We wrześniu 1944 roku, po roku wędrówek między Austrią a Niemcami, uczniowie zo-

stali zwolnieni z obrony przeciwlotniczej”. Później Joseph Ratzinger został wezwany do Służby 

Pracy Rzeszy i wysłany na Węgry, a następnie otrzymał przydział do Wehrmachtu, skąd ostatecznie 

zdezerterował. 

 

Warto także przybliżyć sytuację próby wciągnięcia Josepha Ratzingera do SS. Jak czytamy 

w biografii „Kiedy przyszła kolej Josepha, na pytanie o dotychczasową naukę i plany na przyszłość 

odpowiedział, że chce zostać księdzem. Został obrzucony wyzwiskami i kpinami, ale szczęśliwie 

nie był więcej indagowany, by zaciągnąć się do SS”. 

Komentowanie przynależności Josepha Ratzingera do Hitlerhugend wymaga uwzględnienia histo-

rycznych realiów, tak aby nie popaść w historyczną ignorancję. Jak wskazuje specjalista od historii 

III Rzeszy Hans-Urlich Wehler, w wywiadzie dla “Frankfurter Allgemeine Zeitung” cytowany 

przez portal interia.pl “Kto o tym pisze, powinien wiedzieć, że od 1936 roku obowiązywała, zao-

strzona jeszcze w 1938 roku, ustawa o obowiązkach młodzieży. Zgodnie z nią, każdy chłopiec 

i każda dziewczynka przyjmowani byli w wieku 10 lat do Niemieckiej Młodzieży (Deutsches 

Jungvolk), a w wieku 14 lat wstępowali do Hitlerjugend bądź do Związku Niemieckich Dziewcząt 

(BDM)”. 

 

O sprawie manipulacji fotografią pisał również portal factcheckingowy Konkret24. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/nie-to-zdjecie-nie-

przedstawia-josepha-ratzingera-wykonujacego-gest-heil-hitler/ 

 

https://odfejkuj.info/nie-to-zdjecie-nie-przedstawia-josepha-ratzingera-wykonujacego-gest-heil-hitler/
https://odfejkuj.info/nie-to-zdjecie-nie-przedstawia-josepha-ratzingera-wykonujacego-gest-heil-hitler/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

KAPŁAN KUPIŁ SAMOCHÓD ZA PIENIĄDZE PRZEZNACZONE NA REMONT 

KOŚCIOŁA? TO FAKE NEWS. 
 

Temat Kościoła katolickiego powraca do przestrzeni internetowej każdego dnia. Oprócz informacji 

sprawdzonych i rzeczywistych pojawiają się też niestety fake newsy. Jednym z nich okazała się in-

formacja, jakoby ksiądz Janusz Chyła kupił sobie samochód za pieniądze przeznaczone na remont 

kościoła. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kaplan-kupil-samochod-za-pieniadze-przeznaczone-na-remont-

kosciola-to-fake-news/ 

 

SKANDALICZNA MANIPULACJA POSŁANKI DOTYCZĄCA OSOBY BŁ. KARD. 

WYSZYŃSKIEGO 
 

Posłanka Klaudia Jachira określiła bł. kard. Stefana Wyszyńskiego mianem „faszysty i antysemity”. 

Te skandaliczne oskarżenia są fałszywe i oparte na manipulacji. Zarzuty pod adresem Prymasa Ty-

siąclecia nie mają żadnego uzasadnienia w faktach. W czasie wojny aktywnie uczestniczył 

w ratowaniu Żydów. Także teksty, publikowane w Ateneum Kapłańskim, którego był redaktorem 

naczelnym, nie dają podstaw dla takich oskarżeń. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/skandaliczna-manipulacja-poslanki-dotyczaca-osoby-bl-kard-

wyszynskiego/ 

 

PIRAMIDA MASLOWA – AUTOR NIE PISAŁ W TEORII MOTYWACJI 

O DUCHOWOŚCI? WYJAŚNIAMY. 

 

Nowy podręcznik do WOSu wywołał w przestrzeni internetowej dyskusję, jak w istocie wyglądała 

piramida potrzeb Maslowa. Autorzy podręcznika umieścili w niej tzw. “nową piramidę”, któ-

ra obiegła Internet już parę lat temu. Różni się od “starej” tym, że na szczycie potrzeb umiejscawia 

“duchowość”. Czy sam Maslow jednak w istocie zmienił swoje poglądy, czy też nie – wyjaśniamy 

w niniejszym artykule. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/piramida-maslowa-autor-nie-pisal-w-teorii-motywacji-o-

duchowosci-wyjasniamy/ 
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