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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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NIE, ORLEN NIE ZACHĘCA POLAKÓW DO HANDLU GAZEM I ROPĄ. 

CYBEROSZUSTWO I PRÓBA WYŁUDZENIA 

  

Pojawiające się w sieci oferty inwestowania w instrumenty finansowe, czy też w handel ropą 

bądź gazem pod patronatem Orlenu, rzekomo zapewniające szybki, pokaźny oraz niezwiązany 

z ryzykiem zysk, to nie tylko fake news, ale cyberoszustwo, zmierzające do wyłudzenia danych 

osobowych oraz zagrożenie utraty kapitału. Przed fałszywą kampanią ostrzegał na Twiterze 

Orlen oraz Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego 

sektora finansowego utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). 

Jakkolwiek sprawa ma swoje początki już w marcu 2021, wciąż pozostaje aktualnym 

zagrożeniem. 

 

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się oferty, które zachęcają do inwestowania w instrumenty 

finansowe oraz w zasoby naturalne jak ropa czy gaz ziemny, kusząc szybkim i pokaźnym zyskiem z 

inwestycji, które rzekomo nie są obarczone ryzykiem. Nie jest to jednak zwyczajny fake news, ale 

próba oszustwa. Podszywając się pod Orlen, cyberoszuści prowadzą fałszywą kampanię, która ma 

na celu wyłudzenie danych osobowych potencjalnej ofiary.  

 

Koncern ostrzegał przed cyberoszustwem w komunikacie opublikowanym na Twitterze:  

https://twitter.com/PKN_ORLEN/status/1413419292553531393 

 

Przed oszustwem przestrzegał również Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 

Komputerowego polskiego sektora finansowego utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(CSIRT KNF), informując o zagrożeniu we wpisie opublikowanym na Twitterze: 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1413140953326522370 

 

Jak poinformował CSIRT KNF, od początku lipca Komisja zarejestrowała 40 domen, które biorą 

udział w oszustwie inwestycyjnym pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz PKN 

Orlen. Zespół zamieścił w swoim wpisie ostrzegawczym opublikowanym na Twitterze listę adresów 

URL, które biorą udział w fałszywych inwestycjach: 

 

 
Twitter/Screen  

 

https://twitter.com/PKN_ORLEN/status/1413419292553531393
https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1413140953326522370
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Należy podkreślić, iż sprawa nie jest nowa, bowiem informacje o próbach oszustwa, pojawiły się 

już w marcu 2021 i były już wówczas dementowane. Jednakże, jak wynika z ostrzeżenia 

zamieszczonego na profilu CSIRT KNF, zagrożenie wciąż pozostaje aktualne 

 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1378978223296544770 

 

Wówczas stworzona została m.in. strona internetowa wiarygodnie ustylizowana na działającą pod 

patronatem Orlenu i Ministerstwa Energii. Jednakże już w tym miejscu, a więc spojrzenia na 

podmioty, pod których auspicjami strona rzekomo miała działać, podważa autentyczność witryny. 

Wspomniany resort nie funkcjonuje bowiem już od 2019 r.   

 

 
Screen/Twitter 

 

Wiarygodność fałszywego ogłoszenia, miało wzmocnić także zamieszczenie w nim certyfikatu 

potwierdzającego, że „PKN Orlen jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie”.   

 
Twitter/Screen 

https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1378978223296544770
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Mechanizm działania fałszywych stron został szczegółowo opisany na portalu sirt.pl, gdzie 

wskazano, iż informacje na temat platform tradingowych, czy jak również zapewnienia udzielane 

przez konsultanta są nieprawdziwe, a obietnice pokaźnych i szybkich zysków, bez ponoszenia 

ryzyka nierealne.     

 

Podobną metodę oszustwa stanowi także promowana na Facebooku kampania podszywająca się pod 

program „Orlen w portfelu”. Fałszywe informacje zachęcają do inwestowania, zapewniając o 

bardzo szybkim zwrocie inwestycji oraz wsparciu menadżerów. Od akcji zdecydowanie odciął się 

jednak Orlen. W opublikowanym oświadczeniu spółka wskazała, że PKN Orlen nie wysyła do 

potencjalnych klientów żadnych maili, które miałyby zachęcać do inwestowania w instrumenty 

finansowe, oferujące szybkie i wysokie zyski. Wskazano, iż autorzy mailingów i publikacji 

podszywają się pod program „Orlen w portfelu”, a także wykorzystują wizerunek firmy, zachęcając 

do inwestowania w kryptowaluty, bądź w handel ropą i gazem. Spółka poinformowała o zagrożeniu, 

jakie może stanowić dla internautów pozostawienie swoich danych w serwisach zamieszczonych na 

fałszywych stronach, które wykorzystują oznaczenia takie jak: „ORLEN INVEST”, „ORLEN 

Inwestycje”. Podkreślono także, iż jedynym serwisem, opisującym zasady akcji „Orlen w portfelu” 

jest strona internetowa www.orlenwportfelu.pl. Zapewniono także, iż portal na bieżąco podejmuje 

kroki prawne w celu zablokowania i usunięcia z sieci domen i fanpage’ów, przedstawiających 

podobne oferty.  

 

Istotnym aspektem sprawy jest fakt, iż alternatywne metody lokowania funduszy stanowią 

atrakcyjną propozycję w okresie podnoszenia stóp procentowych, kiedy lokaty bankowe nie 

stwarzają okazji do pomnażania kapitału. Tym bardziej konieczne jest zachowanie szczególnej 

ostrożności w zakresie wyboru metod inwestycji oraz podmiotów, którym inwestorzy zamierzają 

powierzyć swój kapitał.  

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-

polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/ 
 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 
ROSYJSKA DEZINFORMACJA WYMIERZONA W POLSKIE BEZPIECZEŃSTWO 

ENERGETYCZNE 

 

Od 1945 r. najpierw Związek Radziecki, a następnie Federacja Rosyjska utrzymują status monopoli-

sty lub dominującego gracza na polskim rynku surowców energetycznych. W związku z tym wszel-

kie polskie procesy dążące do uzyskania pełniejszej suwerenności energetycznej są siłą rzeczy wy-

mierzone w rosyjskie interesy gospodarcze. Jednym z polskim projektów uszytych na miarę suwe-

renności energetycznej państwa oraz regionu jest gazociąg Baltic Pipe. A w tekście będzie 

o kolejnych rosyjskich manipulacjach związanych z niniejszą inwestycją. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-

bezpieczenstwo-energetyczne/ 

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. 

https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/
https://odfejkuj.info/nie-orlen-nie-zacheca-polakow-do-handlu-gazem-i-ropa-cyberoszustwo-i-proba-wyludzenia/
https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-bezpieczenstwo-energetyczne/
https://odfejkuj.info/rosyjska-dezinformacja-wymierzona-w-polskie-bezpieczenstwo-energetyczne/
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Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kredyty-frankowe-mialy-na-celu-likwidacje-klasy-sredniej-

wyjasniamy/ 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/czy-cena-chleba-wzrosla-o-50-w-przeciagu-ostatnich-4-lat/
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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 

 

KARY FINANSOWE ZA BRAK PASZPORTU SANITARNEGO? KAZUS FRANCJI 

 

Francja zasłynęła, jako pierwsze duże państwo europejskie, które wprowadziło szereg ograniczeń 

dotyczących codziennego życia (przykładowo korzystania z kawiarni, chodzenia do galerii, a także 

kin) osób, które odmówiły darmowego skorzystania z francuskiego programu szczepień narodo-

wych przeciwko koronawirusowi. W trakcie debaty dotyczącej wprowadzenia tak daleko idących 

w wolność osobistą ograniczeń pojawił się także temat kary finansowej w wysokości 45 000,00 eu-

ro, który miałby być nakładany przez służby porządkowe za nie posiadanie przy sobie aktualnego 

paszportu sanitarnego. 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kary-finansowe-za-brak-paszportu-sanitarnego-kazus-francji/ 

 

AUSTRALIJSKIE PRAWODAWSTWO OKREŚLA SZCZEPIONKĘ NA COVID-19 

JAKO „TRUCIZNĘ”? WERYFIKUJEMY 

 

Użycie w australijskim akcie prawnym terminu „poison” (trucizna) w kontekście regulacji 

dotyczących szczepionki przeciwko Covid-19 wywołało spore zamieszanie wśród internautów. 

Użycie tego ryzykownego sformułowania staje się jednak zrozumiałe, jeśli uwzględni się, iż 

w australijskim prawodawstwie termin „poison” używany jest nie tylko dla określenia substancji 

niebezpiecznych, ale właściwie wszystkich leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, jak 

np. paracetamol. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/australijskie-prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-

jako-trucizne-weryfikujemy/ 

 

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/ 

 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/kary-finansowe-za-brak-paszportu-sanitarnego-kazus-francji/
https://odfejkuj.info/australijskie-prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-jako-trucizne-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/australijskie-prawodawstwo-okresla-szczepionke-na-covid-19-jako-trucizne-weryfikujemy/
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/
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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 

 

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 
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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/ 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

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/ 

 

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. 

 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/w-polsce-powstawaly-obozy-koncentracyjne-bo-przed-ii-

wojna-swiatowa-panowal-tam-najwiekszy-antysemityzm-sprawdzamy/ 

 

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/ 

 

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/skandaliczna-manipulacja-poslanki-dotyczaca-osoby-bl-kard-wyszynskiego/
https://odfejkuj.info/skandaliczna-manipulacja-poslanki-dotyczaca-osoby-bl-kard-wyszynskiego/
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/zdjecie-ukazuje-afganskich-mezczyzn-ktorzy-wybrali-wygodne-zycie-na-zachodzie-zamiast-walki-o-ojczyzne-z-talibami-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/zdjecie-ukazuje-afganskich-mezczyzn-ktorzy-wybrali-wygodne-zycie-na-zachodzie-zamiast-walki-o-ojczyzne-z-talibami-sprawdzamy/
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