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O publikacji

Publikacja zawiera 20 informacji publicznych – wypowiedzi, newsów, 

ogłoszeń podawanych przez lokalne media, osoby publiczne, urzędy lub 

organizacje, w szczególności na terenie Podkarpacia - które zostały 

zweryfikowane przez liderów i liderki naszego projektu. Praca nad treścią 

publikacji pozwoliła im utrwalić pozyskane w ramach szkoleń umiejętności w 

praktyce, a jej efekt może uświadomić Czytelnikom konieczność weryfikacji 

docierających do nich informacji – nie wszystkie bowiem okazały się w pełni 

rzetelne. 

Autorzy i Autorki: 
Gabriela	Bejster, Bożena Bogdan, Mateusz	Brożbar, Kaja	Gagatek, Filip Kaczor, Julia	Kelsz, 

Teresa Medlakowska, Artur Olszówka, Tomasz Racławski, Aleksandra Stańko, Jakub 

Stelmarczyk, Paweł Szczygłowski, Michał Szewczyk, Szymon Szurlej, Izabela Wiercińska, 

Damian	Winarski, Bartłomiej Zabawa

Źródło zdjęć: 
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego


https://www.nac.gov.pl/

Sprawdzam to – fact checking na Podkarpaciu. Analiza wybranych 

informacji publicznych.

© Fundacja ważne rzeczy 2022

Licencja CC BY-NC-SA

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 

- Na tych samych warunkach



Celem Fundacji ważne rzeczy jest umożliwianie młodym ludziom 

kompleksowego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na rozwój 

kompetencji społecznych poprzez oferowanie alternatywnych form uczenia 

się. Działamy na rzecz rozwoju liderstwa, współpracy międzynarodowej 

młodych ludzi oraz aktywności społecznej na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i europejskim. Fundacja jest zarządzana przez 

młodzież, a wszystkie aktywności prowadzi w oparciu o metody 

warsztatowe, bardzo często autorskie, o wysokim poziomie 

innowacyjności – wierząc w wartość edukacji pozaformalnej i wymiany 

międzykulturowej.





Misją Fundacji ważne sprawy jest zwiększanie poziomu debaty publicznej 

poprzez mówienie o istotnych zagadnieniach społecznych w przystępny  

i nowoczesny sposób. Działalność think-do-tanku opiera się na publikacji  

w Internecie kompleksowych opracowań, grafik i artykułów edukacyjnych 

opartych na wiarygodnych danych, tworzeniu narzędzi edukacyjnych, 

a także organizacji i współorganizacji projektów lokalnych, prowadzących 

do rzeczywistego rozwoju ich beneficjentów w obszarach gospodarki, 

polityki społecznej i edukacji.


O nas

O projekcie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  

w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Sprawdzam to – fact checking na Podkarpaciu” jest 

organizowany we współpracy Fundacji ważne rzeczy i Fundacji 

ważne sprawy w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein  

i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Działanie ma na celu edukację 

mieszkańców i mieszkanek Podkarpacia w kontekście sprawdzania  

i poprawnego rozumienia wszystkich informacji podawanych do 

obiegu publicznego. 20 młodych liderek i liderów z całego 

województwa wzięło udział w dwóch szkoleniach, w ramach których 

rozwinęli swoje zdolności, wiedzę oraz narzędzia, które pomagają 

zwalczać dezinformację i identyfikować fake newsy. 



Kierownicy pociągów, konduktorzy  

i ochroniarze brali łapówki od złodziei  

w zamian za umożliwianie im popełniania 

przestępstw 

Podejrzani działali nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale w całej 

Polsce; jednakże w dużej mierze incydenty miały miejsce właśnie na wschodzie 

kraju, ponieważ plan operacyjny kradzieży zakładał napadanie na cudzoziemców 

(ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo zgłoszenia się tych osób do 

odpowiednich organów).

Geneza

O co chodziło?  
W pociągach dochodziło do kradzieży ze względu na to, że osoby 

zatrudnione w Polskich Kolejach Państwowych przyjmowały łapówki od 

złodziei w zamian za umożliwienie im przywłaszczania sobie cudzego 

mienia podczas podróży (w postaci braku jakiejkolwiek reakcji na tego 

rodzaju zachowanie oraz zachowań prewencyjnych).

INFORMACJA PRAWDZIWA



Podejrzani działali nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale w 

całej Polsce; jednakże w dużej mierze incydenty miały miejsce właśnie na 

wschodzie kraju, ponieważ plan operacyjny kradzieży zakładał napadanie 

na cudzoziemców (ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo 

zgłoszenia się tych osób do odpowiednich organów.

wzbudzenie ostrożności osób podróżujących pociągami,


przekaz o skuteczności działań polskich służb,


wywołanie oburzenia wśród czytelników (osoby, które powinny 

wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w środku 

publicznego transportu zachowały się w sposób skandaliczny).


Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatorki

Autorka:

Źródła: 
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28219132,kierownicy-pociagow-

konduktorzy-i-ochroniarze-brali-lapowki.html

Izabela Wiercińska

Zastanawiałam się, czy informacja jest prawdziwa – zdziwiło mnie, że 

osoby pracujące w PKP nie obawiały się konsekwencji i zdecydowali 

się współpracować w nielegalnym procederze. Sądziłam, że 

bezpieczeństwo w publicznych środkach transportu jest jednak 

nieco większe, a ludzie, od których oczekuje się pewnych 

standardów zachowania w pracy mają silniejsze opory przed 

przyjmowaniem łapówek za uczestnictwo w przestępstwie. 

Zaciekawił mnie ten news także ze względu na moje zainteresowanie 

prawem i jego działaniem w praktyce.



Rosyjski dron pojawił się w polskiej 

przestrzeni powietrznej po rozpoczęciu 

przez Rosję wojny z Ukrainą

Wybuch wojny w Ukrainie rozpoczął ogromną falę fałszywych informacji, 

mających na celu wywołanie niepokoju, strachu i paniki wśród Polek i Polaków. 

Tego rodzaju informacja mogłaby mieć znaczenie dla bezpieczeństwa naszego 

kraju, dlatego rozprzestrzeniła się w bardzo szybkim tempie i wymagała 

sprostowania ze strony rządowej.

Geneza

O co chodziło?  
Rosyjski dron znajdował się w przestrzeni powietrznej ukraińskiego 

poligonu, umiejscowionego ok. 20 km od polskiej granicy. Według wcześniej 

opublikowanej przez liczne portale informacji, dron przekroczył granicę i 

znalazł się na terytorium RP.

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA



Szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że jest to informacja 

medialna, której nie potwierdziły ani służby wojskowe polskie, ani 

ukraińskie. Informacja nie była więc zweryfikowana i rzetelna – nie istniało 

wiarygodne źródło jej pochodzenia.

wywołanie powszechnego niepokoju,


uzyskanie wysokich zasięgów rozpowszechnianej informacji,


wprowadzenie w błąd.


Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatorki

Zdenerwowało mnie to, że w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego za 

naszą granicą takie informacje nadal są rozprzestrzeniane i 

udostępniane. Może to doprowadzić do powszechnej paniki, a należy 

tego unikać w miarę możliwości i być wyczulonym na wiarygodność 

przekazów medialnych, szczególnie w temacie wojny.

Autorka:

Źródła: 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Izabela Wiercińska



Tylko te osoby z Ukrainy, które bezpośrednio 

przekroczyły granicę ukraińsko-polską, 

uzyskują status uchodźcy w naszym kraju 

W sytuacji wojny w Ukrainie, jako Polacy chcemy pomagać tamtejszej ludności 

cywilnej. Chęć pomocy i konieczność wysokiej skuteczności działań pozwala 

odkrywać absurdy przepisów, które utrudniają obecną sytuację.

Geneza

O co chodziło?  
Status uchodźcy mają uzyskiwać tylko Ukraińcy, którzy przeszli przez 

granicę polsko – ukraińską. Taka definicja nie włącza osób, które przed 

wojną uciekają przez inne kraje. Jeśli jednak dotrą one na granicę polsko-

ukraińską, przejdą do Ukrainy i wrócą do Polski, to uzyskają status 

uchodźcy. W tej sytuacji firmy transportowe zmobilizowały się do 

masowego przewozu osób potrzebujących statusu uchodźcy na granicę.


INFORMACJA PRAWDZIWA



Treść ustawy faktycznie kilkukrotnie podkreśla, że przekroczenie granicy 

między Ukrainą a Polską jest konieczna do uzyskania statusu uchodźcy, 

chyba, że obywatel Ukrainy przebywał w Polsce już wcześniej lub 

legitymuje się Kartą Polaka (wówczas uzyskuje przedłużony pobyt w 

naszym kraju). Nie ma jednak żadnych regulacji w zakresie tego, jak długo 

należy przebywać w kraju objętym kryzysem, by móc uzyskać status 

uchodźcy – stąd pomysł, by osoby chcące go otrzymać przekraczały 

granicę wyłącznie w tym celu. Organizacji transportu Ukraińców na granicę 

nie ogłoszono medialnie i nie jest to publiczna oferta, dlatego nie jest to 

możliwe do weryfikacji, ale osoba przedstawiona jako lider ruchu istnieje 


i posiada firmę transportową.

Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatora

Było to bardzo ciekawe, by spojrzeć krytycznie na tekst ustawy i 

dowiedzieć się czegoś nowego; jest to też niesamowicie ważne w 

świetle panującej wojny.

Autor:

Źródła: 

https://gliwice.naszemiasto.pl/uciekajacy-przed-wojna-ukraincy-ktorzy-wjechali-do-

polski/ar/c1-8726365)v

Michał Szewczyk

zwrócenie uwagi na problem prawny,


podkreślenie nieszablonowości rozwiązań przyjmowanych w celu 

jego obejścia.




Absolwent IV LO w Rzeszowie jest 

kandydatem do Nagrody Nobla z fizyki

IV LO w Rzeszowie (jak każda szkoła ponadpodstawowa w mieście) zabiega o jak 

najambitniejszych nowych uczniów, w związku z czym tworzy swój wizerunek 

jako placówki na wysokim poziomie pod względem kształcenia, kuźni 

naukowców światowej sławy. Przedstawia swoją istotną rolę na drodze naukowej 

absolwentów.

Geneza

O co chodziło?  
Prof. Artur Ekert, który wykłada fizykę kwantową na Uniwersytecie w 

Cambridge, został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Choć 

pochodzi on z Wrocławia, ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w 

Rzeszowie. Informacja miała na celu wskazanie, że osoba, która ukończyła 

ww. szkołę ma szansę zostać noblistą.

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA


RODZAJ: MYLĄCA TREŚĆ



Prof. Artur Ekert, bo o nim mowa, został nominowany do Nagrody Nobla w 

dziedzinie fizyki, jednak jej nie zdobył. Fizyk rzeczywiście jest 

absolwentem IV LO w Rzeszowie, lecz ukończył je w 1980 r.; placówka 

przeszła więc w tym czasie przez wiele gruntownych zmian i reform 

edukacyjnych, zmieniła się też kadra pedagogiczna. Profesor z kolei 

przebył w tym czasie bardzo długą, międzynarodową ścieżkę akademicką. 




Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatorki

Temat mnie zainteresował, dlatego, że dotyczy rzeszowskiego 

liceum, co jest mi obecnie bardzo bliskie. Ciekawym jest dla mnie to, 

jak sam tytuł może wpłynąć na wyobraźnię odbiorcy, co może mu 

pierwotnie zasugerować i jak może wywołać błędny obraz 

teoretycznie prawdziwej informacji.

Autorka:

Źródła: 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-lo-w-rzeszowie-wsrod-kandydatow-do-nagrody-nobla-z-fizyki,art648/

Aleksandra Stańko

informacja została podana do wiadomości publicznej w okresie 

silnej rywalizacji szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie; miało to 

podnieść prestiż IV LO,


nagłówek mógł sugerować, że osoba nominowana jest bardzo 

młoda i czuje się silnie związana ze swoją szkołą średnią, w 

rzeczywistości było jednak zupełnie inaczej.




Dwie młode wychowanki placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie, 

które zaginęły, zostały odnalezione w 

Warszawie

Dwie nastolatki zaginęły, co wzbudziło obawę rzeszowian o ich własne dzieci 


i wzbudziło pewne zaniepokojenie o bezpieczeństwo młodzieży w mieście.

Geneza

O co chodziło? 

Dwie dziewczyny, wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej w 

Rzeszowie nie pojawiły się w szkole 10 marca. Policja odnalazła je w 

mieszkaniu znajomego im chłopaka w Warszawie 12 marca o godz. 10:00.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Dziewczyny uciekły z placówki, kierując się do Warszawy, by spędzić 

najbliższy czas w mieszkaniu swojego nieco starszego, bliskiego 

znajomego. Policja odnalazła je po dwóch dniach, od kiedy zatrzymały się 

w miejscu docelowym swojej podróży, a następnie podopieczne zostały 

przetransportowane z powrotem do Rzeszowa. Stan ten potwierdził 

pracownik Komendy Policji w Rzeszowie.

uspokojenie odbiorców informacji o zaginięciu dziewczyn,


rzetelne informowanie o wydarzeniach w mieście,


przekazanie sukcesu działania miejskiej Policji.


Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatora

Nie spodziewałem się, że weryfikacja informacji może przebiegać w 

sposób tak bezpośredni (telefon do Komendy Policji w Rzeszowie); 

jestem pozytywnie zaskoczony tym procesem i jestem przekonany, 

że sprawdzany fakt jest potwierdzony przez wiarygodne źródło.

Autor:

Źródła: 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Mateusz Brożbar



Kibice z Przemyśla oddolnie zorganizowali 

się w celu patrolowania i zapewniania 

bezpieczeństwa w mieście

Po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego do Polski zaczęli masowo napływać 

uchodźcy uciekający przed konfliktem zbrojnym. Pierwszym przystankiem za 

granicą z Polską była Medyka, a większym miastem – Przemyśl. Oprócz kobiet z 

dziećmi, granicę przekraczają także studenci innych narodowości oraz uchodźcy 

z Syrii, Iraku, Afganistanu. Społeczeństwo Przemyśla jest raczej konserwatywne, 

w związku z czym sytuacja ta wywołała niepokój części mieszkańców – w tym 

części kibiców klubów sportowych, którzy postanowili „wziąć sprawy w swoje 

ręce”.

Geneza

O co chodziło?  
W grupie na Facebooku „Podkarpaccy kibice” 2 marca pojawił się post, w 

którym poinformowano o próbie wtargnięcia do Szkoły Podstawowej nr 5, 

gdzie przebywały kobiety z dziećmi, a także ataku nożem na kobietę  w 

jednej z dzielnic Przemyśla oraz licznych kradzieżach dokonanych przez 

imigrantów z bliskiego wschodu. Grupy kibiców w odpowiedzi zrzeszyły się 

i patrolują ulice, legitymują osoby – nazwały to „oczyszczaniem miasta”.

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA


RODZAJ: ZMANIPULOWANA


TREŚĆ



Grupy kibiców, które postanowiły „ochraniać” porządek publiczny w 

Przemyślu faktycznie rozpoczęły swoją działalność, jednak niejednokrotnie 

same zachowywały się agresywnie w stosunku do osób napotkanych 

podczas patroli, co zostało potwierdzone przez Komendę Policji w 

Przemyślu.


Stan faktyczny

Cele publikacji

Komentarz weryfikatorki

Z racji tego, że przebywałam w Przemyślu w tamtym czasie, była to 

dla mnie szczególne ważna informacja. Obserwowałam zachowanie 

grup osobiście, a zweryfikowanie tej sytuacji w komunikatach 

lokalnej Policji upewniło mnie w stwierdzeniu, że podane na grupie i 

na portalu informacje mijają się z prawdą.

Autorka:

Źródła: 
https://stadionowioprawcy.net/news/kibice-patroluja-ulice-przemysla/

Gabriela Bejster

przekazanie motywacji grup patrolujących w jak najlepszym 

świetle, unikając kwestii rasizmu i agresji,


podkreślenie nieodpowiednich zachowań osób uchodźczych, 

wzbudzenie niepokoju i niechęci mieszkańców miasta w stosunku 

do nich.




Twórcy kultury z Rzeszowa otrzymają milion 

złotych od ratusza

Prezydent miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, publicznie zobowiązał się do 

wsparcia artystów w stolicy Podkarpacia. Konkursy są więc jednymi z 

pierwszych realnych środków wypełniania tego zobowiązania.

Geneza

O co chodziło? 

Treść artykułu informuje o ogłoszeniu przez ratusz dwóch konkursów na 

realizację zadań publicznych. Dotyczą one wsparcia dla kultury. W treści 

pojawia się informacja o środkach przeznaczonych na ten cel oraz 

szczegółowe opisy każdego z konkursów.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Treść jest prawdziwa; potwierdzają to informacje opublikowane w BIP 

Urzędu Miasta Rzeszowa:C

� https://bip.erzeszow.pl/pl/283-wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/7783-

otwarte-konkursy-ofert/45994-i-otwarty-konkurs-ofert-kultura-2022-

caloroczna-dzialalnosc-kulturalna.html?

fbclid=IwAR2TPPhaAOT95fHgh_EtDqkfwfAFfUI0Y-

jZMzPUV2Kk8J7qXYsU2yA9hBc (19.01.2022 r.)�

� https://bip.erzeszow.pl/pl/283-wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/7783-

otwarte-konkursy-ofert/46648-ii-otwarty-konkurs-ofert-

kultura-2022.html?fbclid=IwAR3J8mwRRnSwvoN_TlT-

pUCkzCxWG9ImOYpmp1f2vwQhq4N-x4VmkGkHo6g (19.01.2022 r.).

Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
http://czytajrzeszow.pl


idd=10&id=21970&poz=mr1&show=-1&pagebl1=0&fbclid=IwAR1lwFFPhFCD_EpQcRD

8W5LgQC5W9pZ6oRPbSOGXV8kKDOPwZ5LQ5-lNWM0

Bartłomiej Zabawa

poinformowanie o działaniach ratusza jak największej liczby osób,


wskazanie, że Prezydent wypełnia swoje zobowiązania,


pokazanie dużej skali planowanej pomocy finansowej dla artystów.


Cele publikacji



Maria Kurowska przekazała Jarosławowi 

Kaczyńskiemu figurkę św. Andrzeja Boboli 

wierząc, że wpłynie ona na poprawę sytuacji 

na granicy polsko – białoruskiej

Artykuł powstał po tym, jak posłanka Kurowska ofiarowała Jarosławowi 

Kaczyńskiemu figurkę przedstawiająca św. Andrzeja Bobolę. Intencją tego 

zachowania była chęć reakcji na kryzys uchodźczy na granicy 


polsko – białoruskiej.

Geneza

O co chodziło? 

W artykule znajdziemy informację, że posłanka Maria Kurowska z Solidarnej 

Polski twierdzi, że to dzięki relikwii świętego, którą sprowadziła do Sejmu, 

sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaczęła się uspokajać. Artykuł 

zawiera również wypowiedzi politolożki i przedstawiciela kurii rzeszowskiej, 

którzy krytycznie odnoszą się do zachowania posłanki.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Treść artykułu jest prawdziwa, co potwierdza sama posłanka w rozmowie z 

autorem artykułu. Nie jest możliwe zweryfikowanie, czy figurka w 

jakikolwiek sposób wpłynęła na sytuację na granicy, jednak akt ofiarowania 

jej prezesowi partii Prawo i Sprawiedliwość oraz motywacja ofiarodawczyni 

okazały się faktem.

Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28008932,poslanka-maria-kurowska-

figurka-sw-andrzeja-boboli-zatrzymala.html?

fbclid=IwAR0f8daq248hKM4iUXikwCQnf3TZcwcx9Z--k9izpeHdcfADPvNxPU6X3jc

Bartłomiej Zabawa

zwrócenie uwagi na konsekwencje łączenia religii z polityką,


wskazanie na absurd zachowania posłank.



Cele publikacji



Posypywarki walczą ze skutkami zimy na 

ulicach Rzeszowa

W momencie, w którym wydany został komunikat znaczna część kraju mierzyła 

się z „atakiem zimy” co wiązało się tradycyjnie z dużymi utrudnieniami na 

drogach. Warunki atmosferyczne były na tyle trudne, iż praca służb miejskich nie 

mogła odbywać się niepostrzeżenie, gdyż była zbyt intensywna.

Geneza

O co chodziło? 

Komunikat informował o bieżących działaniach podejmowanych przez 

miejskie służby w związku ze zwiększonym opadem śniegu występujących 

tego dnia w mieście. Podana została liczba aktywnie pracujących 

posypywarek, liczba pługów pozostających do dyspozycji oraz plany 

instytucji miejskich na walkę z problemem. Podane zostały także informacje 

dotyczące konkretnych służb miejskich odpowiedzialnych za poprawianie 

warunków na drogach.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Przytoczony komunikat pojawił się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. 

Ponadto, analogiczne informacje pojawiły się również w innych mediach 

działających na terenie miasta Rzeszowa, tj.: Polskie Radio Rzeszów, Kurier 

Rzeszowski czy Rzeszów112.pl. Fakty te pozwalają ocenić wiarygodność 

przedstawionej informacji jako wysoką. Poza przytaczanym komunikatem 

Urzędu Miasta brak jest innych oficjalnych komunikatów pozwalających 

zweryfikować przedstawianą informację.

Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
komunikat wydany przez Urząd Miasta Rzeszowa na stronie urzędu w zakładce 

Aktualności

Paweł Szczygłowski

reakcja na oskarżenia o bezczynność i niekompetencję służb 

miejskich w tej sytuacji,


poinformowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach, 

odpowiedzialności za nie i stanie przygotowania służb miejskich,


poprawa nastrojów społecznych; mieszkańcy liczyli na wsparcie 

miasta w sytuacji kryzysowej,


Cele publikacji



Stephane Antiga na dłużej trenerem 

Developresu

Z uwagi na dobre wyniki, którymi szczyci się zespół, którego dotyczy artykuł, 

siatkówka w Rzeszowie niezmiennie budzi duże zainteresowanie. Zespół jest 

rozpoznawalny i stał się niejako miejską maskotką. Podobnym szacunkiem cieszy 

się trener Antiga, który najpierw jako trener reprezentacji Polski, a później innych 

drużyn, osiągnął wiele sukcesów. Informacja przekazana przez ten artykuł 

odpowiadała na pytanie, czy dalsza droga trenera i rzeszowskiej drużyny 

potoczy się wspólnymi torami, czy też Rzeszowianie będą musieli szukać innego 

szkoleniowca.

Geneza

INFORMACJA PRAWDZIWA

O co chodziło? 

Artykuł dotyczył przedłużenia kontraktu na trenera drużyny siatkarskiej 

Developresu ze szkoleniowcem Stephane Antigą. W dużej mierze skupiono 

się na przedstawieniu sylwetki trenera, począwszy od daty i miejsca 

urodzin, początkach kariery siatkarskiej, zespołach, w których grał przyszły 

trener, a także o tytułach i trofeach, które zdobywał. Następnie przybliżone 

zostały szczegóły jego kariery trenerskiej. Samemu przedłużeniu kontraktu 

poświęcony był wyłącznie wstęp i dwa ostatnie zdania artykułu.



Zgodnie z komunikatem z dnia 8 lutego 2022 roku na stronie klubu 

Developres Rzeszów pt. ”Antiga na dłużej w Developres!” przedłużył 

kontrakt z rzeszowskim zespołem. Informacja ta znajduje również 

potwierdzenie w zakładce „Sztab”, gdzie Stephane Antiga przedstawiony 

jest jako trener.

Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
 artykuł prasowy zamieszczony na portalu Rzeszow112.pl

przedstawienie wyników rozmów z dotychczasowym trenerem,


poinformowanie kibiców o przyszłości klubu.



przedstawienie wyników rozmów z dotychczasowym trenerem,


poinformowanie kibiców o przyszłości klubu.



Cele publikacji

Paweł Szczygłowski



Informacja o rekrutacji na stanowisko w 

Urzędzie Miasta Rzeszowa

Informacja o rekrutacji na stanowisko wicedyrektora wydziału jest konsekwencją 

odejścia na emeryturę osoby dotychczas zajmującej to stanowisko.

Geneza

O co chodziło? 

W artykule czytamy, że w związku z przejściem na emeryturę osoby 

odpowiedzialnej za współzarządzanie Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 

Rzeszowa, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek ogłasza nabór na 

stanowisko wicedyrektora wydziału. W treści artykuły znajdziemy 

informacje o kompetencjach wymaganych od kandydatów, o zakresie 

obowiązków przewidzianych dla wakującego stanowiska oraz o terminie 

składania dokumentów rekrutacyjnych.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Treść artykułu jest prawdziwa. Informacja o rekrutacji została 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w dniu 

13.01.2022 r. (https://bip.erzeszow.pl/371-urzad-miasta-rzeszowa/4881-

nabor-na-wolne-stanowiska-pracy/46990-prezydent-miasta-rzeszowa-

oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-zastepcy-dyrektora-w-

wydziale-edukacji-urzedu-miasta-rzeszowa.html).

Stan faktyczny

Autor:

Źródła:

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28002673,praca-w-urzedzie-miasta-

rzeszowa-wymagania-kreatywnosc-otwartosc.html?

fbclid=IwAR1XmkLYjaTwitm7ISuur_ejuWr84xZJVnTXjYIpAXyppfDcsOp4DZB2_A

Damian Winarski

Informacja o rekrutacji na stanowisko wicedyrektora wydziału 

powstała, żeby mogła się o niej dowiedzieć szersza grupa 

odbiorców. Być może intencją autora artykułu było zapewnienie 

możliwie dużej dostępności do tej informacji w celu 

zagwarantowania rzetelności procesu rekrutacji (funkcja kontrolna 

mediów).


Cele publikacji



O kangurze skaczącym po mieście

Artykuł powstał po opublikowaniu posta na grupie Dzień dobry Rzeszów na 

Facebooku.

Geneza

O co chodziło? 

W artykule czytamy o dwóch kangurach, które zostały zaobserwowane 

przez taksówkarza w Rzeszowie w piątkowy wieczór 14.01.2022 r. 

Dowiadujemy się, że zwierzęta były przedstawicielami gatunku Walabia 

Benetta, które uciekły z zagrody Alpaka Team we wsi Nosówka na 

przedmieściach Rzeszowa. Artykuł opisuje, że kangury były widziane także 

w innych miejscach w okolicach Rzeszowa oraz informuje, że powróciły do 

zagrody, po przeprowadzonych poszukiwaniach, bez uszczerbku na 

zdrowiu.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Artykuł jest prawdziwy. Potwierdzają to zdjęcia wykonane przez 

taksówkarza, który zamieścił post w Internecie�

1 https://www.facebook.com/groups/872587329759843/

permalink/1660208547664380/, 



oraz nagranie opublikowane na TikToku, do którego link znajduje sie w 

artykule:+

1 (https://www.tiktok.com/@czyjtomotorek/

video/7053320082977508614?

is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=pl-PL.


 


Stan faktyczny

Komentarz weryfikatorki

Artykuł o kangurze rozbawił mnie w kontekście sloganu, jakim 

pozycjonuje się miasto: Rzeszów - Stolica Innowacji, bo kangurów na 

ulicach nie ma nikt inny w Polsce.

Źródła: 
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28013278,bialy-kangur-noca-skakal-po-

ulicach-rzeszowa-to-byla-dluga.html?

fbclid=IwAR0FJDHQe44Lc8GN2mIwO4lTl9Y2lC9rscqgkIHtNmjeRNp91rdbGCoKZwI

Damian Winiarski

Cele publikacji

Artykuł powstał najprawdopodobniej jako clickbait w celu 

realizowania założeń strategii marketingowej wydawcy tytułu.



Autor:



Tadeusz Ferenc, były Prezydent Rzeszowa, 

znalazł się wśród członków Rady Nadzorczej 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 

w Rzeszowie

Informacja o powrocie ukochanego prezydenta (nie bez powodu rządził 

Rzeszowem blisko 19 lat) jest interesująca dla mieszkańców sama w sobie. 

Dodatkowy dreszczyk emocji powoduje pytanie w tytule artykułu, co do 

wysokości jego zarobków, które mogłoby sugerować nadużycie w tym temacie i 

kolesiostwa. Dodatkowym tropem w tym kierunku są specyficzne okoliczności 

jego rezygnacji z funkcji prezydenta Rzeszowa (rozpoczął on równocześnie 

kampanię wyborczą i na starcie dał przewagę Marcinowi Warchołowi 

O co chodziło? 

Były prezydent Rzeszowa, który zrezygnował z urzędu z powodów 

zdrowotnych, stał się członkiem rady nadzorczej Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie. Spełnia wszystkie ustawowe wymogi 

na ten urząd i będzie zarabiał 2640 złotych brutto.

INFORMACJA PRAWDZIWA

Geneza



Jest to prawdziwa informacja: Tadeusz Ferenc jest członkiem rady 

nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (podał to zarówno 

Urząd Miasta, jak i MZBM). Spełnia ustawowe wymogi (zdał odpowiedni 

egzamin, jak donosi UM, ale świadczy też o tym jego udział w spółce przed 

objęciem funkcji prezydenta). Nie ma opcji weryfikacji jego wynagrodzenia, 

ale sposób jego obliczania i źródło są wiarygodne. Zgodnie z przepisami 

wynagrodzenie bez dodatków i premii (cały artykuł o nich milczy) nie może 

być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku, czyli w tym 

przypadku 5888,80 PLN.

Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
 https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,28260244,82-letni-tadeusz-ferenc-

wsrod-czlonkow-rady-nadzorczej-mzbm.html?disableRedirects=true

Cele publikacji

Michał Szewczyk

z Ministerstwa Sprawiedliwości). Objęcie funkcji w radzie nadzorczej bardzo 

ostro komentuje np. portal ,,Razem dla Rzeszowa”.

zdobycie dużej liczby wyświetleń ze względu na kontrowersję 

finansową,


poinformowanie mieszkańców o dalszych krokach popularnego 

urzędnika.



Komentarz weryfikatora

Potwierdzenie tej informacji było znacznie bardziej czasochłonne niż 

się spodziewałem. Oprócz przeglądania ustawy dotyczącej rad 

nadzorczych musiałem także zweryfikować osobę powoływaną w 

artykule jako pracownika urzędu miasta i przejrzeć, czy MZBD nie 

udostępnia informacji co do wynagrodzeń. Niestety nie udostępniało, 

więc sprawdziłem generalną wiarygodność reszty w innych źródłach 

i każde z nich je potwierdzało, co uznałem za wystarczające.



Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego

O co chodziło? 

Dnia 1 lutego 2022 roku na stronie www.gminakrasne.pl została ogłoszona 

informacja o projekcie pod nazwą “Inkubator sukcesu”. W artykule można 

znaleźć dane na temat:


Dofinansowania: “Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne”; Czasu trwania: (01.07.2021 – 30.06.2023); Oszaru 

działania: “teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w 

skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, 

Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina 

Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, 

Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn”; 


INFORMACJA PRAWDZIWA



 Wartości projektu wraz z dofinansowaniem od Unii Europejskiej: 12 081 

465,00 PLN; 10 269 245,25 PLN; Celu projektu: “utworzenie 195 nowych, 

trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, 

poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające 

otwarcie własnej działalności gospodarczej”; Docelowych uczestników:  

“osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie 

województwa podkarpackiego; Kryteriów wyróżniających: rolnik emeryt; 

opiekun trójki dzieci; Rzeczy, które oferuje: wsparcie finansowe, warsztaty 

szkoleniowe, wsparcie pomostowe, materiały szkoleniowe, wyżywienie.



Na końcu znajduje się link do strony głównej z projektem: https://

www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-

przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/.

Geneza

Wszystkie informacje pochodzą ze strony głównej projektu. Projekt został 

ogłoszony i jest kontrolowany na terenie Podkarpacia przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie, który informacje przekazał dalej do Gminy Krasne.

Stan faktyczny

Autorzy projektu są dyplomowanymi profesjonalistami w dziedzinie szkoleń 

ludzi bezrobotnych oraz zmieniających branżę. Na stronie można znaleźć 

informacje na temat szkoleń oraz innych Projektów Unijnych 

zrealizowanych bądź w trakcie realizacji. Całość funkcjonuje bez zarzutu 

pod pilnym okiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.



Źródła: 
https://www.gminalancut.pl/aktualno%C5%9Bci/1784-inkubator-sukcesu-

przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-na-terenie-rof

Artur Olszówka

Cele publikacji

zachęcenie do wzięcia udziału w projekcie,


informowanie na czym polega projekt,


dotarcie do większego grona potrzebujących środków na rozwój 

własnych biznesów.


Autor:



Estrada Rzeszowska szuka wolontariuszy. 

Potrzebuje młodych i kreatywnych

O co chodziło?

Dnia 2 lutego 2022 roku na stronie www.rzeszow-news.pl została 

zamieszczona informacja o naborze wolontariuszy w Estradzie 

Rzeszowskiej. W artykule możemy znaleźć kryteria, jakie muszą spełniać 

ochotnicy. Czytamy o różnych większych wydarzeniach, organizowanych 

przez tę organizację. Autor ukazał również zalety przynależności do grona 

wolontariuszy, czyli poznanie kulisów koncertów wraz z artystami, 

warsztaty z autoprezentacji, pisania projektów oraz prowadzenia social 

mediów. Podkreślono również skutek, jaki może mieć uzyskanie tytułu 

“absolwenta Akademii Wolontariatu” - wolontariusze z łatwością znajdowali 

stanowiska w innych instytutach kultury. Właściwie wszyscy pracownicy 

Estrady Rzeszowskiej byli za młodu wolontariuszami. Wyłącznie osoby 

powyżej 16. roku życia mogą uzupełnić formularz zgłoszeniowy do 18 

lutego, do którego link znajduje się na końcu artykułu.

INFORMACJA PRAWDZIWA



Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
https://rzeszow-news.pl/estrada-rzeszowska-szuka-wolontariuszy-potrzebuje-

mlodych-i-kreatywnych/)

Cele publikacji

Artur Olszówka

Geneza

Cały tekst został napisany przez jednego z pracowników Estrady Rzeszowskiej. Z 

własnego doświadczenia ukazał klimat i obowiązki związane z wolontariatem. 

Sam rozgłos naboru spowodowany jest niewystarczającą liczbą osób chętnych 

do pomocy. Opierając się na dotychczasowej liczby zgłoszeń może zabraknąć 

rąk do pracy. 

Wszystkie informacje zawarte w artykule dotyczące organizowanych 

wydarzeń, zalet bycia wolontariuszem oraz dostępności formularza są 

prawdziwe. Będąc członkiem Akademii Wolontariatu rzeczywiście można 

poznać kulisy wydarzeń kulturalnych oraz mieć bliższy kontakt z artystami, 

co organizacja zapewnia swoim wolontariuszom od dłuższego czasu (oraz 

to dokumentuje). Sama formuła wolontariatu nie cieszy się małym 

zainteresowaniem, jednakże nie można mieć pewności co do frekwencji 

wszystkich zadeklarowanych wolontariuszy. Aby uniknąć kłopotów 

związanych z niedoborem ludzi do pomocy, Estrada Rzeszowska chce jak 

najbardziej nagłośnić informację o naborze, by uzyskać możliwie 

największą liczbę uzupełnionych formularzy.

uniknięcie kłopotów związanych z niedoborem ludzi do pomocy,


promocja samej organizacji i wolontariatu,


nagłośnienie informacji o naborze i uzyskanie możliwie jak 

największej liczby zgłoszeń.




Miasto Sanok ma zostać poszerzone o 

miejscowości, które obecnie należą do Gminy 

Wiejskiej Sanok, a konsultacje w tej sprawie 

nie cieszą się wysoką frekwencją

O co chodziło? 

Artykuł dotyczy konsultacji obywatelskich w sprawie poszerzenia terytorium 

miasta Sanok. Podano daty, kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje 

oraz punkty, w których się one odbędą.  Została podana również informacja, 

o jakie miejscowości miałby zostać poszerzony Sanok, a także możemy 

przeczytać komentarz, że poprzednie takie konsultacje nie cieszyły się 

zainteresowaniem Sanoczan. Kolejną informacją podaną w artykule jest 

instrukcja, w jaki sposób będzie można wyrazić swoją opinię w sprawie 

poszerzenia gminy.

INFORMACJA PRAWDZIWA

Geneza

Pomysł powiększenia miasta nie jest nowym pomysłem, w ubiegłym roku 

wzbudził on wiele emocji w mieszkańcach Sanoka oraz (zwłaszcza) 

miejscowości, które miały zostać wcielone do miasta Sanok. Ostatecznie  nie 

doszło do powiększenia miasta przez wgląd na brak decyzji Rady Ministrów w tej 

sprawie.



Artykuł podaje, że we wcześniejszych konsultacjach wzięło udział kolejno 

3,7% oraz 3% mieszkańców miasta. Jeśli chodzi o pierwszą liczbę: Urząd 

Miasta Sanoka podał, że frekwencja wyniosła wówczas 3,77%, z czego 

61% opowiedziało się za poszerzeniem granic Sanoka. (https://

sanok.naszemiasto.pl/rozpoczely-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-

zmiany/ar/c1-8532809). Jeśli chodzi o frekwencję drugich konsultacji, 

potwierdzenie tego wyniku oraz bardziej jego szczegółowy opis możemy 

znaleźć np. tutaj: https://tygodniksanocki.pl/2021/11/16/mieszkancy-

wydali-opinie-w-sprawie-poszerzenia-granic/ Są to poprawne liczby, a 

niewielki odsetek mieszkańców biorący udział w konsultacjach może 

rzeczywiście świadczyć o braku zainteresowania konsultacjami. Należy 

jednak wziąć pod uwagę również fakt, że jest to już trzecia propozycja 

związana z powiększeniem terytorium miasta i trzecie konsultacje; temat 

ciągle powraca i mieszkańcy mogą być nim znużeni. 


 


Stan faktyczny

Cele publikacji

podkreślenie braku zainteresowania mieszkańców tym tematem i 

braku ich zaangażowania w poprzednie konsultacje,


poinformowanie mieszkańców danych terenów o zbliżających się 

konsultacjach i samej kwestii pomysłu poszerzenia terytorium 

miasta.



Komentarz weryfikatorki

Jeśli miałabym jednak ocenić nie tylko ten artykuł, ale i całą stronę, 

to z pewnością minusem jest brak jej bezstronności; w swoich 

treściach przekazuje ona ewidentne poglądy jej redaktora.

Autorka:

Bożena Bogdan

Źródła: 
 https://esanok.pl/2022/poszerzenie-sanoka-poczatkiem-lutego-ruszaja-konsultacje-w-

miescie-00e2mp.html



Policjanci zatrzymali 33 – latka, który 

doprowadził do kolizji w Szklarach. Okazało 

się, że posiadał marihuanę

O co chodziło?

Na prostym odcinku drogi kierowca pontiaca stracił panowanie nad 

samochodem, wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Kierowcy ani 

nikomu innemu nic się nie stało, 33-latek otrzymał pouczenie, jednak 

policjanci znaleźli reklamówkę z suszem roślinnym na miejscu zdarzenia. 

Była to marihuana (24 g), do której posiadania przyznał się kierowca. Został 

zatrzymany. 

INFORMACJA PRAWDZIWA

Geneza

Sytuacja ta nie wymaga szczególnego lokalnego komentarza.



Przekaz Komendy Policji w Rzeszowie jest niemal identyczny. Zdjęcie użyte 

w artykule nie występuje nigdzie indziej w Internecie, można więc uznać je 

za wiarygodne. 

Stan faktyczny

Cele publikacji

zwiększenie strachu przed narkotykami, osobami nimi 

dystrybuującymi i ich wpływem na organizm (większość odbiorców, 

kierując się tytułem, może stwierdzić, że wypadek spowodowany 

był pod wpływem marihuany),


zapewnienie o skuteczności działań policji.



Autor:

Filip Kaczor

Źródła: 
https://rzeszow-news.pl/33-letni-kierowca-pontiaca-wjechal-do-rowu-mial-przy-

sobie-marihuane/)



Dwie sąsiadki od 47 lat spierają się o trzy 

metry gruntu. "Wyskoczyła na mnie z 

siekierą"

Przyczyną agresywnego konfliktu był 3-metrowy skrawek ziemi, w konflikcie o 

który rzeczone kobiety oczerniały się już od 47 lat.

O co chodziło? 

Tekst opowiada o sporze pomiędzy dwoma kobietami w wieku 65 i 71 lat, 

między którymi doszło do sporu z użyciem potencjalnej broni białej. 

Awantura z siekierą w roli głównej nie zakończyła się tragicznie, a 65-letniej 

kobiecie postawiono zarzuty kierowania gróźb karalnych, nadano jej dozór 

policyjny i zakaz zbliżania się do poszkodowanej.

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA


RODZAJ: CLICBAIT

Geneza



Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
https://dziennik365.pl/podkarpacie-dwie-sasiadki-od-47-lat-spieraja-sie-o-trzy-

metry-gruntu-wyskoczyla-na-mnie-z-siekiera

Cele publikacji

Jakub Stelmarczyk

Choć na stronie Komendy Policji nie ma informacji na temat przebiegu i 

konsekwencji tej konkretnej sprawy, jednakże tekst został utworzony i 

oparty na wnioskach z rozmowy z Tomaszem Potejko, rzecznikiem 

prasowym leżajskiej Policji.

dzienna dawka informacji związanych z rejonem leżajskim,


clickbait, uzyskanie większej liczby wyświetleń w związku z 

użyciem kontrowersyjnego cytatu w tytule artykułu.



Komentarz weryfikatora

Choć tekst wydaje się być wiarygodny, to wypowiedzi kobiet 

uczestniczących w wydarzeniu są moim zdaniem podawane i 

wybierane w taki sposób, by wyciągnąć jak najwięcej kontrowersji z 

całej sprawy, przedstawić ją w charakterze rozrywkowym, wyciągnąć 

jak najwięcej z clickbaitowego artykułu.



W Rzeszowie odbyła się wielka manifestacja, 

której „bał się” nawet Facebook i YouTube

Województwo podkarpackie nie cieszy się najwyższym w Polsce wskaźnikiem 

szczepień – wręcz przeciwnie, istnieją grupy osób sprzeciwiające się 

szczepieniom oraz wynikającym z ich braku ograniczeniom wprowadzanym 

przez rząd i podmioty prywatne. W związku z tym manifestacja w stolicy 

województwa miała szczególne znaczenie w kontekście wyrażenia woli pewnej 

grupy społecznej.

O co chodziło? 

Artykuł opisuje przebieg manifestacji, która odbyła się w Rzeszowie 15 

stycznia 2021 roku. Jak podaje strona, manifestacja była „wielka” i odbyła 

się „celu wyrażenia sprzeciwu Polaków wobec segregacji sanitarnej i 

przymusowi szczepień.”. Tekst wymienia gości specjalnych wydarzenia, to 

m.in: Grzegorz Braun, raper Maskit oraz radny Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Jacek Kotula.

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA


RODZAJ: ZMANIPULOWANA


TREŚĆ

Geneza



Stan faktyczny

Autor:

Źródła: 
https://tvpolska.pl/wielka-manifestacja-w-rzeszowie-protest-ktorego-bal-sie-

facebook-i-youtube-obejrzyj-tutaj/11636

Cele publikacji

Szymon Szurlej

Rzeczywiście odbyła się taka manifestacja na rynku w Rzeszowie. 

Uczestniczyło w niej około tysiąc osób, co nie świadczy o „ogromnej” skali 

wydarzenia (w Rzeszowie mieszka ok. 180 tys. osób). Wydarzenie zostało 

zorganizowane przez organizacje związane z posłem Grzegorzem 

Braunem. Zgromadzeni ludzie rzeczywiście protestowali przeciwko 

„segregacji sanitarnej”, jednakże głównym przekazem zgromadzenia była 

całkowita negacja choroby Covid-19.

wyrażenie „sprzeciwu wobec dzielenia narodu i bezprawnych 

działań rządu”,


 zwiększenie skali oddziaływania grupy sceptyków, podkreślenie 

ich wpływu na rzeczywistość i wagi ich głosu (cenzura przez media 

społecznościowe przedstawiana jest jako „strach”).



Komentarz weryfikatora

Stwierdzam, że manifestacja nie była „wielka” oraz podaję w 

wątpliwość tezę, że protestu „bał” się Facebook i YT. Artykuł 

stwierdza, że działania rządu są niezgodne z prawem i dążą do 

podziału w społeczeństwie, co stanowi subiektywną opinię autora, a 

nie stwierdzenie faktu. Artykuł zaliczam jako treść zmanipulowaną.



Maria Kurowska twierdzi, że szczepionki nie 

działają, a Omikron jest bezpieczniejszy niż 

poprzedni wariant wirusa

O co chodziło? 

W tym odcinku głównym tematem dyskusji stała się sytuacja epidemiczna w 

Polsce. Swoją wypowiedź Pani Posłanka rozpoczęła od wyrażenia swojej 

opinii, rzekomo opartej na danych z Ministerstwa Zdrowia, na temat 

Omicrona. Maria Kurowska stwierdziła, że jest to typ wirusa łagodniejszy i 

mniej zakaźny od poprzedniego typu korona wirusa. Kontynuując, poddała 

w wątpliwość kompetencje pracy lekarzy z pacjentami chorymi na Covid-19: 

„Nie leczymy covida, odsyłamy ludzi do domu, czekamy, aż stan pacjenta 

się pogorszy”. Następnie, powołując się na Ministerstwo Zdrowia, posłanka 

Solidarnej Polski zarzuciła, że na stronach Ministerstwa zgony na Covid-19 

oraz na Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi były podawane 

wspólnie. W następnej części programu Maria Kurowska przedstawiła 

wykresy ukazujące liczba zgonów w stosunku do procentu zaszczepienia w 

takich państwach jak Australia, Izrael, Anglia czy Francja, z czego 

wywnioskowała, że „szczepionki nie działają”. 

INFORMACJA NIEPRAWDZIWA


RODZAJ: ZMANIPULOWANA


TREŚĆ



Swoją postawę pod koniec poparła przykładem francuskiego wirusologa, 

laureata Nagrody Nobla 2008, który, według słów Marii Kurowskiej, głosi, że 

szczepionki na Covid-19 nie tylko są nieefektywne, a nawet niebezpieczne.

Maria Kurowska jest posłanką Solidarnej Polski IX kadencji (w klubie PiS) od 2019 

roku. Jej poglądy względem pandemii i szczepień są kontrowersyjne, posłanka 

niejednokrotnie wyrażała krytykę względem działań rządu w tym zakresie.

Geneza

Stan faktyczny

Choć Wiele wątków i faktów przedstawionych w postaci wykresów czy 

danych w tej wypowiedzi zostało sfałszowane. Maria Kurowska zarzuciła, 

że Ministerstwo Zdrowia podaje zgony na Covid-19 wraz ze zgonami osób 

z chorobami współistniejącymi. Jest to informacja fałszywa. W 

pandemicznych raportach Ministerstwa Zdrowia wyszczególnione są 

zgony bezpośrednio na COVID-19 oraz takie, gdzie zakażaniu 

towarzyszyły choroby współistniejące. Ta praktyka opracowana została 

przez Ministerstwo Zdrowia jeszcze na początku pandemii, a dokładnie 

01.04.2020 w “Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z 

epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19".W codziennych 

raportach zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) możemy zauważyć, że 

przyczyna zgonu, wtórna czy pierwotna, jest rozdzielona. Następnym 

fałszywym faktem w wypowiedzi Marii Kurowskiej były statystyki i badania 

dotyczące liczby zgonów w stosunku do odsetka zaszczepienia w 

wybranych państwach. W opisanym badaniu obserwacyjnym 

wykorzystano dane za okres od 1 stycznia do 10 października 2021 roku 

otrzymane z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Analizą 

wskazano, że współczynnik umieralności ogólnej skorygowany o wiek, 

wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi 

przeciw COVID-19, był >5-krotnie większy. Współczynnik umieralności 

ogólnej wśród nieszczepionych, w porównaniu z zaszczepionymi, był 

większy we wszystkich grupach wiekowych, w tym >7,5-krotnie większy 

wśród nieszczepionych osób w wieku 71–80 lat oraz 5-krotnie większy 

wśród nieszczepionych osób w wieku >80 lat.



Skorygowany o wiek współczynnik umieralności z powodu COVID-19 

wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi 

przeciwko COVID-19, był prawie 60-krotnie większy. Ponadto, według 

danych CDC, osoby niezaszczepione mają 16-krotnie większe ryzyko 

hospitalizacji z powodu COVID-19 niż osoby zaszczepione dwiema 

dawkami oraz dawką przypominającą. Osoby zaszczepione tylko dwiema 

dawkami miały nieco mniejszą, ale nadal dużą odporność na zakażenie 

oraz większe szanse na przeżycie. Wracając do sytuacji we Francji, a 

mianowicie liczby zgonów w porównaniu do odsetka osób zaszczepionych 

w krajach europejskich:


 


Grafika ta przedstawia porównanie krajów o wysokiej i niskiej 

wyszczepialności. Dane zebrane zostały przez Europejskie Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w listopadzie 2021 roku. Po lewej 

stronie widzimy odsetek osób w pełni zaszczepionych w danym państwie, 

po prawej zaś liczbę zgonów na milion mieszkańców w okresie dwóch 

tygodni. Widzimy wyraźnie, że liczba zgonów jest większa w krajach o 

niskim odsetku osób zaszczepionych. Możemy zauważyć, że na 81% w 

pełni zaszczepionych osób we Francji przypada tylko 7 zgonów na 1 milion 

populacji w przeciągu wybranych 14 dni. W podsumowaniu swojego 

komunikatu posłanka powołuje się na opinię laureata Nagrody Nobla, 

francuskiego wirusologa Luca Montagniera. W każdym kraju „po krzywej 

szczepień następuje krzywa zgonów” - powiedział wirusolog. Jednak 

należy wziąć pod uwagę to, że mimo ogromnego dorobku naukowego, 

Montagnier jest też zwolennikiem tez o sztucznym, laboratoryjnym 

pochodzeniu Sars-COV-2, na korzyść której nie przemawiają żadne 

dowody naukowe. Profesor Szuster-Ciesielska odnosi się też do 

poruszonej przez Francuza kwestii wpływu szczepień na tworzenie nowych 

wariantów. "Nie znalazłam żadnej pracy naukowej na potwierdzenie tej 

teorii. Wprost przeciwnie – przeciwciała 'naznaczają' wirusa, aby 

doprowadzić do jego neutralizacji. Możemy jedynie rozmawiać o 

częściowej skuteczności tej formy obrony, jeśli do organizmu osoby 

zaszczepionej wtargnął inny wariant" - napisała wirusolog. Według niej nie 

jest prawdopodobne, by zjawisko ADE zagrażało szczepionym przeciw 

COVID-19.


 




Autorka:

Źródła: 
program „Konkrety i opinie”, TVP Rzeszów, 24.01.2022 r.

Cele publikacji

Teresa Medlakowska

sfałszowanie faktów oraz wykorzystanie ich w do zmanipulowania 

odbiorców,


budowanie kapitału politycznego (na zjawisku „segregacji 

sanitarnej” i dyskryminacji na podstawie decyzji o szczepieniu),


pobudzanie negatywnych nastrojów społeczeństwa w stosunku do 

ustawy posła PiSu Czesława Hoca, która dawałaby prawo 

pracodawcy żądania od zatrudnionego świadectwa szczepienia, 

negatywnego wyniku testu lub dowodu na przebycie Covid-19.




Komentarz weryfikatorki

Wypowiedź Marii Kurowskiej możemy zaliczyć do treści 

zmanipulowanych. Wypowiedź oparta była na faktach 

zniekształcających rzeczywistość. Wykresy i badania ukazane przez 

Panią Posłankę przekształcane były w taki sposób, aby sprzyjały jej 

opinii.


