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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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POLSKA ZMIENIA NARRACJE W SPRAWIE NORD STREAM II? TO FAKENEWS 

 

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

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

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

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

jektu. 

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

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

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

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

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

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

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

go stoi brak opracowania technologii umożliwiającej długoterminowe magazynowanie energii elek-

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

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

mieć duże problemy, gdy przysłowiowo: „nie wieje wiatr, nie świeci słońce”, co miało niedawno 

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

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

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

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

moc niezbędną do dobrego wykorzystania sieci przesyłowych i zapewnienia nieprzerwanych dostaw 

prądu, mają być elektrownie napędzane poprzez bloki gazowe. 

 

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

 

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

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

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

bez straty dla zachodnich odbiorców. 

 

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

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

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

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

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

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

drugiej nitki gazociągu północnego. 

 

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

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

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

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

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

zentować interesy rosyjskie i nam się to nie podoba.” 

 

Wypowiedzi europarlamentarzysty są wniesione w kontekst zmiany narracji ze strony polskiej 

w związku z powyższym projektem gazociągu północnego. 
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Tak jak było już wspomniane powyżej, to nic bardziej mylnego, ponieważ polskie rządy od samego 

początku są nastawione negatywnie i nazywają inicjatywę projektem politycznym, 

a nie gospodarczym. 

 

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

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

 

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

ferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem: „Budowany 

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

 

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

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

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

NIEMIECKI BANK ZAMYKA RACHUNKI BANKOWE ROSYJSKIM TUBOM 

PROPAGANDOWYM 

 

Niemiecki Commerzbank powiadomił rosyjskie ośrodki zorganizowanej propagandy, funkcjonujące 

w niemieckiej infosferze (Russia Today Germany oraz Ruptly) o zamknięciu rachunków banko-

wych niniejszych instytucji do dn. 31 maja 2021 r. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/niemiecki-bank-zamyka-rachunki-bankowe-rosyjskim-tuba-

propagandowym/ 

 

ROSYJSKA DEZINFORMACJA WOBEC HARMONY LINK 

 

Współczesna gospodarka – zarówno usługi, rolnictwo, jak i przemysł – są w dużej mierze uzależ-

nione od stabilnych dostaw prądu elektrycznego, który najlepiej, aby był oferowany w przystępnej 

cenie dla odbiorcy. W związku z tym tak ważne jest utworzenie Harmony Link. Kluczowego ele-

menty projektu Baltic Synchronisation, którego celem jest podłączeniem Państw Bałtyckich (Esto-

nii, Łotwy i Litwy) do europejskiego systemu sieci elektrycznych. Równoznaczne z odłączeniem 

od rosyjskiego systemu sieci elektrycznych, z jakim dotychczas te państwa były połączone. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wobec-harmony-link/ 

 

 

TO NIEPRAWDA, ŻE SZWECJA ZAKAZAŁA WDROŻENIA TECHNOLOGII 5G 

 

Nie jest prawdą, iż Szwedzi rezygnują z technologii 5G. Zaangażowanie państwa w ten projekt 

w przestrzeni międzynarodowej oraz wybranie wykonawców w celu wdrożenia sieci wskazuje, 

że Szwecja aspiruje do roli lidera w rozwoju 5G. Wycofanie z projektu urządzeń Huawei 

oraz ZTE motywowane jest natomiast względami bezpieczeństwa międzynarodowego, nie zaś 

szkodliwością sieci. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-szwecja-zakazala-wdrozenia-technologii-5g/ 

 

https://odfejkuj.info/polska-zmienia-narracje-w-sprawie-nord-stream-ii-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/polska-zmienia-narracje-w-sprawie-nord-stream-ii-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/niemiecki-bank-zamyka-rachunki-bankowe-rosyjskim-tuba-propagandowym/
https://odfejkuj.info/niemiecki-bank-zamyka-rachunki-bankowe-rosyjskim-tuba-propagandowym/
https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wobec-harmony-link/
https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-szwecja-zakazala-wdrozenia-technologii-5g/
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LITWA NIE ZNIOSŁA ZAKAZU NOSZENIA MASECZEK 

 

Obostrzenia wprowadzane przez koronawirusa potrafią wzbudzić wiele emocji, 

a przeciągająca się pandemia jedynie je wzmaga. Na tej kanwie ostatnio został rozpowszech-

niony przez jedną z parlamentarnych partii politycznych fakenews. Warto go sprostować. Re-

publika Litewska nie zniosła zakazu noszenia maseczek, co najwyżej go poluzowała. 
 

Jeden z oddziałów terenowych parlamentarnej partii Konfederacja Korony Polskiej, na której czele 

stoi poseł Grzegorz Braun (koło poselskie Konfederacji), opublikował w ostatnim czasie grafikę 

rozpowszechniającą fakenewsa. Grafika wpisuję się w szerszą kampanię antyobostrzeniową 

oraz niezadowolenie z polityki realizowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego wobec pandemii 

ze strony członków Konfederacji Korony Polskiej. 

Grafika przedstawia uśmiechniętych obywateli, którzy z radością ściągają maski, a nad nimi po-

wiewają żółto-zielono-czerwone flagi Republiki Litewskiej. Na grafice znajduje się napis: „Litwa 

znosi nakaz chodzenia w masce. Skoro Litwini mogą to dlaczego my nie możemy?!”. 

 

Całość jest okraszona podpisem: „Od wczoraj na Litwie nie ma obowiązku chodzenia w maseczce 

na zewnątrz! Dlaczego nasza władza zamiast brać przykład Litwy, to jeszcze bardziej zaostrza prze-

pisy, i nakazuje chodzić tylko i wyłącznie w maseczce chirurgicznej (zakazuje przyłbic, chust 

i kominów)? Dlaczego na Litwie można a w Polsce nie można? Czym różnią się Litwini 

od Polaków?” 

 

Jako że Litwa jest państwem granicznym do Rzeczypospolitej, a analitycy epidemiologiczni zwraca-

ją uwagę, że zbliżamy się do trzeciej fali, której pik ma być osiągnięty na przełomie marca 

i kwietnia, to tym bardziej warto się przyjrzeć, co tak naprawdę zostało uchwalone przez litewskich 

rządzących. 

 

Od czwartku 25 lutego 2021 na terytorium Litwy częściowo złagodzono wymagania dotyczące ma-

sek. Maseczki nie są już obowiązkowe na zewnątrz, ale jedynie pod warunkiem, że w promieniu 

dwóch metrów od człowieka nie będzie innych osób. Zasada ta nie dotyczy najbliższej rodziny, 

tj. współmałżonków i dzieci. Ponadto nadal obowiązuje na Litwie noszenie maseczek 

w pomieszczeniach. Warto dodać, że do 31 marca 2021 na terenie całego państwa przedłużono we-

wnętrzną kwarantannę (wprowadzoną w listopadzie ubiegłego roku). Ograniczenie przemieszczania 

się osób między gminami zostało przedłużone do 15 marca. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/litwa-nie-zniosla-zakazu-

noszenia-maseczek/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH OBOWIĄZUJE JEDYNIE W POLSCE 

I PAŃSTWACH ISLAMU? TO FAKENEWS 

 

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

spraw sądowych dotyczących obrazy uczuć religijnych powiedział w trakcie programu Fakty 

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

oraz państwach islamu. To fakenews. 

 

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

panstwach-islamu-to-fakenews/ 

https://odfejkuj.info/litwa-nie-zniosla-zakazu-noszenia-maseczek/
https://odfejkuj.info/litwa-nie-zniosla-zakazu-noszenia-maseczek/
https://odfejkuj.info/obraza-uczuc-religijnych-obowiazuje-jedynie-w-polsce-i-panstwach-islamu-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/obraza-uczuc-religijnych-obowiazuje-jedynie-w-polsce-i-panstwach-islamu-to-fakenews/
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TO NIEPRAWDA, ŻE MZ ZAKAZAŁO SPRZEDAŻY W APTEKACH TESTÓW 

NA COVID 

 

Nie jest prawdą, że Ministerstwo Zdrowia zakazało sprzedaży testów na COVID w aptekach. 

Zakaz ten wynika bowiem z ustawy o wyrobach medycznych, obowiązującej od 2010 r. Po-

dobne zakazy obowiązują także w innych państwach europejskich. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-mz-zakazalo-sprzedazy-w-aptekach-testow-na-

covid/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-mz-zakazalo-sprzedazy-w-aptekach-testow-na-covid/
https://odfejkuj.info/to-nieprawda-ze-mz-zakazalo-sprzedazy-w-aptekach-testow-na-covid/
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LEWICOWA DZIENNIKARKA I AKTYWISTA LGBT INWIGILOWANI? TO FAKE 

NEWS 

 

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

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

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

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

li do informacji. 
 

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

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

przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

„W sobotę dostałam takie pismo z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Czy mieli prawo mnie 

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

operacyjnej dziennikarka. 

 

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

aby cię zinwigilować. Mamy prawo wiedzieć” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z funduszy EOG. 

 

Zdjęcia dokumentów miały stanowić kampanię informacyjną dotyczącą prawa do informacji dla 

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

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

nych o strefach wolnych od LGBT. 

 

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

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

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

obywateli w zakresie prawa do informacji.  

 

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

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

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

 

POLACY NIE BŁAGAJĄ O SPUTNIK V 

 

Portale rosyjskiej dezinformacji RIA.ru oraz Rubaltic.ru rozprzestrzeniają w rosyjskiej infosferze 

wypowiedź Władmira Aleksadrowa (pracownika ambasady rosyjskiej), według którego Polacy bła-

gają rosyjskich dyplomatów o umożliwicie im wyjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu 

zaszczepienia się rosyjską szczepionką. Niniejszej narracji wtóruje Igor Żukow (prezes Rossotrud-

https://odfejkuj.info/lewicowa-dziennikarka-i-aktywista-lgbt-inwigilowani-to-fake-news/
https://odfejkuj.info/lewicowa-dziennikarka-i-aktywista-lgbt-inwigilowani-to-fake-news/
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nieczestwa), informujący, że Polacy nieustannie dzwonią do polskiego oddziału Rossotrudniecze-

stwa, a niektórzy kontaktują się bezpośrednio z rosyjskimi szpitalami znajdującymi się w Obwodzie 

Kaliningradzkim. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/polacy-nie-blagaja-o-sputnik-v/ 

 

ZAGROŻENIE RADIOLOGICZNE W POLSCE? FAKE NEWS I ATAK HAKERSKI 

 

Zagrożenie radiologiczne na terenie Polski, o którym rzekomo miała informować Państwowa Agen-

cja Atomistyki (PAA) to nie fakt, ale fake news powielany w wyniku ataku hakerskiego, zarówno 

na stronie Agencji, jak i na indywidualnych kontach użytkowników Facebooka i Twittera. PAA 

informuje, że rozpowszechniana informacja jest nieprawdziwa, aparatura pomiarowa nie wskazuje 

żadnych niepokojących sygnałów, a sytuacja radiologiczna w Polsce pozostaje w normie. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/zagrozenie-radiologiczne-w-polsce-fake-news-i-atak-hakerski/ 

 

BÓJKA MIĘDZY POLAKAMI, A ANGIELSKIMI ŻOŁNIERZAMI? TO FAKENEWS 

 

Strona internetowa: Niezależny Dziennik Polityczny opisał sytuacje, do której miało dojść pomię-

dzy angielskimi żołnierzami, a mieszkańcami polskiej gminy Orzysze. Według Dziennika, 

w miejscowym lokalu gastronomicznych dwóch gejowskich żołnierzy wchodzących w skład wielo-

narodowej grupy bojowej NATO miało okazywać uczucie pomiędzy sobą, co spotkało się 

z agresywną reakcją ze strony polskiej. Jak jednak informuje Żandarmeria Wojskowa – to fakenews. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/bojka-miedzy-polakami-a-angielskimi-zolnierzami-to-

fakenews/ 

 

 

https://odfejkuj.info/polacy-nie-blagaja-o-sputnik-v/
https://odfejkuj.info/zagrozenie-radiologiczne-w-polsce-fake-news-i-atak-hakerski/
https://odfejkuj.info/bojka-miedzy-polakami-a-angielskimi-zolnierzami-to-fakenews/
https://odfejkuj.info/bojka-miedzy-polakami-a-angielskimi-zolnierzami-to-fakenews/
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