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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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TVN NIE JEST NAJWIĘKSZĄ AMERYKAŃSKĄ INWESTYCJĄ W POLSCE. 
 

Kilka dni temu Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając weto Senatu. Część 

komentatorów uważa, że przepisy ustawy godzą w niezależność stacji TVN. W związku z tą sprawą 

pojawiają się informacje nieprecyzyjne lub fałszywe. Jedną z nich jest stwierdzenie, iż TVN 

to największa amerykańska inwestycja w Polsce. 

 

 

 
 

źródło: dorzeczy.pl 

 

 

W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) we współpracy z firmą KPMG 

przygotowały raport podsumowujący 30 lat amerykańskich inwestycji w naszym kraju. Zgodnie z zawartymi 

w nim informacjami, amerykańscy inwestorzy posiadali nad Wisłą aktywa w wysokości 54,5 mld dolarów 

(stan na początek 2020 roku). Raport analizuje poszczególne inwestycje, podając rankingi, posługujące się 

różnorodnymi kryteriami. 
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Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/tvn-nie-jest-najwieksza-

amerykanska-inwestycja-w-polsce/ 
 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/tvn-nie-jest-najwieksza-amerykanska-inwestycja-w-polsce/
https://odfejkuj.info/tvn-nie-jest-najwieksza-amerykanska-inwestycja-w-polsce/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

NIE, PRZEWOŹNIK KOLEJOWY NIE CHWALIŁ SIĘ LICZBĄ PRZEJECHANYCH 

PASAŻERÓW. TO FOTOMONTAŻ 

 

Sieć obiegła grafika, przedstawiająca informację, która miała być wyświetlana w pociągach Polregio. 

Przewoźnik miał informować, iż w ciągu 20 lat pociągi spółki przejechały 1,5 mld. pasażerów… Spółka 

dementuje, jakoby takie treści pojawiły się w pociągach i prezentuje autentyczny komunikat, w którym mowa 

o 1,5 mld. przejechanych kilometrów. Na fejkowy charakter grafiki wskazują także pewne elementy tekstu. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-przewoznik-kolejowy-nie-chwalil-sie-liczba-przejechanych-

pasazerow-to-fotomontaz/ 

  
 

 KANADYJCZYCY NIE KUPIĄ JEDZENIA BEZ OKAZANIA DOWODU ZASZCZEPIENIA? 

SPRAWDZAMY 
 

Wraz z wprowadzeniem surowych restrykcji epidemicznych w kanadyjskiej prowincji Nowy Brunszwik 

w mediach pojawiły się informacje, iż niezaszczepieni przeciwko Covid-19 mogą mieć zakaz wstępu 

do sklepów spożywczych. Te informacje mogą jednak wprowadzać w błąd. Przedstawiciele resortu zdrowia 

wskazują bowiem, iż sprzedawcy nie mają obowiązku żądania od klientów dowodu szczepień, a podstawową 

metodą przeciwdziałania transmisji wirusa będzie egzekwowanie dystansu społecznego. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/kanadyjczycy-nie-kupia-jedzenia-bez-okazania-dowodu-

zaszczepienia-sprawdzamy/ 
 

NIE, SIEĆ 5G NIE AKTYWUJE WIRUSA COVID-19 
 

Mimo wielokrotnych wyjaśnień instytucji międzynarodowych oraz państwowych, jasno podkreślających, iż 

technologia 5G nie ma związku z rozwojem pandemii Covid-19, w sieci wciąż można zetknąć się 

z materiałami rozpowszechniającymi fake newsy na temat tego rzekomego związku. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-siec-5g-nie-aktywuje-wirusa-covid-19/ 

 

 

 

 

https://odfejkuj.info/nie-przewoznik-kolejowy-nie-chwalil-sie-liczba-przejechanych-pasazerow-to-fotomontaz/
https://odfejkuj.info/nie-przewoznik-kolejowy-nie-chwalil-sie-liczba-przejechanych-pasazerow-to-fotomontaz/
https://odfejkuj.info/kanadyjczycy-nie-kupia-jedzenia-bez-okazania-dowodu-zaszczepienia-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/kanadyjczycy-nie-kupia-jedzenia-bez-okazania-dowodu-zaszczepienia-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/nie-siec-5g-nie-aktywuje-wirusa-covid-19/
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NIE, SZWAJCARIA NIE ZALEGALIZOWAŁA „KAPSUŁY DO UMIERANIA” 

 

Wbrew medialnym doniesieniom kapsuła wspomagająca eutanazję nie została zatwierdzona 

przez żaden szwajcarski organ. Twórca kapsuły uznał na podstawie otrzymanej opinii prawnej, iż 

nie potrzebuje takiego zezwolenia. Jak podkreślił, w sprawie mogą pojawić się różne opinie prawne, 

ale ostateczną decyzję w tej kwestii będzie można podjąć, gdy ktoś po użyciu maszyny… wniesie spra-

wę do sądu. 
 

Media szeroko komentowały szwajcarski wynalazek w postaci kapsuły służącej do wspomagania eutanazji. 

Urządzenie nazwane „Sarco” drukowane w 3D zostało zaprojektowane przez dr. Philipa Nitschkego- aktywi-

stę walczącego o prawo do eutanazji. Mechanizm działania urządzenia, które jest aktywowane od wewnątrz, 

polega na szybkim pompowaniu do środka kapsuły azotu, co jednocześnie redukuje poziom tlenu. Osoba 

znajdująca się wewnątrz kapsuły traci przytomność i umiera. W kontekście tego wynalazku w mediach poja-

wiła się informacja wskazująca, iż projekt kapsuły został zatwierdzony przez szwajcarską komisję lekarską. 

Medialne nagłówki informujące o wynalazku nagminnie posługiwały się określeniem „kapsuła do eutanazji 

zatwierdzona (zalegalizowana) w Szwajcarii”. 

 
yahoo.com/screen 

„Krajowa komisja lekarska zatwierdziła użycie Sarco Suicide Pod” czytamy w jednym z artykułów informu-

jących o wynalazku.  

Te informacje nie są jednak zgodne z prawdą i mogą wprowadzać w błąd 
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Szwajcaria nie zatwierdziła kapsuły do eutanazji  

Informacje o rzekomym zatwierdzeniu kapsuły przez SwissMedic (szwajcarską komisję lekarską odpowie-

dzialną za autoryzację leków i produktów medycznych) bądź przez inne szwajcarskie agencje jest niepraw-

dziwa. 

Doniesienia zdementował rzecznik SwissMedic Alex Josty w korespondencji z Reutersem. Jak wskazał, 

nie słyszał o kapsule przed doniesieniami mediów, a sam produkt nie będzie podlegał odpowiedzialności 

SwissMedic.   

Sam twórca kapsuły cytowany przez apnews.com podkreślił, iż z uzyskanej przez niego opinii prawnej wyni-

ka, że żadnego zezwolenia nie potrzebuje. Cytowany przez apnews.com przyznał także, iż w tej kwestii mogą 

pojawić się różne opinie prawne, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii będzie można podjąć, gdy ktoś 

po użyciu maszyny… wniesie sprawę do sądu. 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/nie-szwajcaria-nie-zalegalizowala-

kapsuly-do-umierania/ 
 

 

https://odfejkuj.info/nie-szwajcaria-nie-zalegalizowala-kapsuly-do-umierania/
https://odfejkuj.info/nie-szwajcaria-nie-zalegalizowala-kapsuly-do-umierania/
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POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

RZĄD BĘDZIE KONTROLOWAŁ INTERNET? WERYFIKUJEMY 

 

Doniesienia o rzekomych planach przejęcia przez polski rząd kontroli na Internetem poprzez powołanie 

„operatora narodowego” zdementował resort cyfryzacji. Jako podkreślono „operator Strategicznej Sieci 

Bezpieczeństwa będzie świadczył usługi telekomunikacyjne wyłącznie niektórym podmiotom administracji 

publicznej”. Ministerstwo podkreśla także, iż podobne rozwiązania stosowane są w wielu europejskich 

państwach. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/rzad-bedzie-kontrolowal-internet-weryfikujemy/ 
 

NIE, PRZEWODNICZĄCA KE NIE OPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA ZNIESIENIEM KODEKSU 

NORYMBERSKIEGO I ZMUSZANIEM LUDZI DO SZCZEPIEŃ 

 

Media społecznościowe obiegła informacja o rzekomej zapowiedzi Przewodniczącej Komisji 

Europejskiej na temat zniesienia Kodeksu Norymberskiego dotyczącego przeprowadzania 

eksperymentów medycznych oraz wprowadzenia obowiązku szczepień. W rzeczywistości jednak 

szefowa KE nie zapowiedziała ani zniesienia Kodeksu, ani obowiązkowych szczepień w UE. 

Podkreśliła, iż kwestia obowiązku szczepień należy do kompetencji państw członkowskich, w związku 

z czym nie do niej należy wydawanie jakichkolwiek rekomendacji w tej sprawie. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-przewodniczaca-ke-nie-opowiedziala-sie-za-zniesieniem-

kodeksu-norymberskiego-i-zmuszaniem-ludzi-do-szczepien/ 
 

CZY PRAWNICY WYDALI OPINIĘ MEDYCZNĄ? WYJAŚNIAMY 

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris niejednokrotnie zabiera głos w sprawach dotyczących praw 

naturalnych. Nie są one na pierwszy rzut oka tak oczywiste, jak by się mogło wydawać, ponieważ 

obecny system prawny nie egzemplifikuje ich jasno i przejrzyście. Ostatnio, fundacja zabrała głos 

w sprawie aborcji i przesłanek jej dokonania. W internecie pojawiła się informacja, że prawnicy 

wypowiadają się w przedmiocie medycyny i sugeruje, że nie powinno mieć to miejsca. 

W rzeczywistości, przywołane przez Instytut racje medyczne pochodzą nie od prawników 

ale autorytetów lekarskich. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/czy-prawnicy-wydali-opinie-medyczna-wyjasniamy/ 
 

 

 

 

https://odfejkuj.info/rzad-bedzie-kontrolowal-internet-weryfikujemy/
https://odfejkuj.info/nie-przewodniczaca-ke-nie-opowiedziala-sie-za-zniesieniem-kodeksu-norymberskiego-i-zmuszaniem-ludzi-do-szczepien/
https://odfejkuj.info/nie-przewodniczaca-ke-nie-opowiedziala-sie-za-zniesieniem-kodeksu-norymberskiego-i-zmuszaniem-ludzi-do-szczepien/
https://odfejkuj.info/czy-prawnicy-wydali-opinie-medyczna-wyjasniamy/
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NIE, BOŻE NARODZENIE NIE JEST „OCHRZCZONYM” ŚWIĘTEM POGAŃSKIM 

 

Wbrew pojawiającym się w sieci opiniom świętowanie Bożego Narodzenia akurat 25 grudnia nie jest 

adaptacją pogańskiego święta do Chrześcijaństwa. Obchodzenie Narodzenia Jezusa w tym dniu ma 

głębokie uzasadnienie teologiczne, związane m.in. ze świętem Zwiastowania i jest obecne w tradycji 

chrześcijańskiej już od III wieku. 
 

Pewną popularność zyskują w sieci treści wskazujące na rzekomo pogańskie korzenie chrześcijańskich Świąt 

Bożego Narodzenia. Próbuje się wykazać, iż tradycje różnych wierzeń zostały zaadaptowane 

do chrześcijaństwa, tworząc w rezultacie obecne Święta. 

 
demotywatory.pl 

Popularne teorie wskazują, iż Boże Narodzenie jest pewnego rodzaju przywłaszczeniem rzymskich Saturna-

liów (zwanych też świętem Niezwyciężonego Słońca) obchodzonych w dniach 17-24 grudnia. Podkreśla się, 

iż na bliskim wschodzie oraz w Rzymie czczono perskiego boga słońca-Mitrę. „Największe święto narodzin 

Mitry przypadało właśnie na 25 grudnia (Dies Natalis Solis Invicti – Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słoń-

ca)”.  
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Wiązanie rzymskich świąt pogańskich z chrześcijańskim Bożym Narodzeniem nie jest jednak 

zgodne z prawdą, na co wskazują fakty z historii Chrześcijaństwa  

 
Wprawdzie Ewangelie nie określają żadnej daty dziennej Narodzenia Jezusa, opisując jedynie sam fakt. 

Święty Łukasz określa jedynie historyczne umiejscowienie tego wydarzenia, posługując się datami panowa-

nia cesarza rzymskiego oraz namiestników, św. Mateusz podkreśla, iż wydarzyło się to „w Betlejem w Judei 

za panowania króla Heroda”.   

Niemniej kwestia daty świętowania Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia miała głębokie teologiczne uza-

sadnienie już w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa. Kwestię tę wyłożył Benedykt XVI w swojej książce 

„O duchu liturgii”. Jak wskazał „Nie dają się już dzisiaj utrzymać dawne teorie głoszące, że obchody 25 

grudnia przyjęły się w Rzymie w odpowiedzi na dawny kult Mitry lub kult Słońca Niezwyciężonego”. 

Narodzenie 9 miesięcy po Zwiastowaniu  

 
Jak podkreśla Papież Benedykt XVI „decydujący dla wyboru 25 grudnia stał się zapewne związek stworzenia 

i Krzyża, stworzenia i poczęcia Chrystusa”. Wskazuje także, iż punktem wyjścia dla Świętowania Bożego 

Narodzenia właśnie 25 grudnia był dzień 25 marca uważany w III wieku Chrześcijaństwa za dzień stworze-

nia świata, zwiastowania narodzin Jezusa oraz dzień Jego śmierci krzyżowej. Zatem dzień ten już III w. ob-

chodzono jako Zwiastowanie Pańskie i poczęcie Chrystusa z Ducha Świętego w łonie Dziewicy. Święto Na-

rodzenia obchodzone 25 grudnia wypada więc dokładnie 9 miesięcy po wspomnianym dniu Zwiastowania. 

 
Hans Memling „Zwiastowanie” 

Jak podkreśla Papież Benedykt XVI daty 25 marca i 25 grudnia rozdzielone są datą 24 czerwca, które obcho-

dzone jest w Kościele jako święto narodzenia Jana Chrzciciela. Daty te korespondują ze słowami Ewangelii 
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św. Jana, w których Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: „Potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał”. Narodze-

nie św. Jana przypada na 24 czerwca, a więc czas przesilenia letniego, od kiedy „dzień zaczyna się umniej-

szać”. Narodzenie Jezusa przypada z kolei 25 grudnia, a więc w okolicach przesilenia zimowego, co odpo-

wiada słowom o „wzrastaniu”. 

Jak z kolei podkreśla patrolog ks. Józef Naumowicz w swojej książce “Narodziny Bożego Narodzenia”, cy-

towanej przez aleteia.org, obchody Świętowania Bożego Narodzenia rozpoczęły się od Betlejem, gdzie 

rzymski i egipski kult słońca był nieznany. Ciekawą okoliczności podaną przez ks. Naumowicza jest także 

fakt zakończenia budowy Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w 328 r. Uroczystość odbyła się 24 

i 25 grudnia. Rozpoczęła się od zebrania na polu pasterzy, a następnie wierni całą noc czuwali w Bazylice 

Narodzenia. 

 
Betlejem, wejście do Bazyliki Narodzenia 

Widać więc wyraźnie, iż obchodzenie Świat Narodzenia Jezusa 25 grudnia ma od wczesnych wieków chrze-

ścijaństwa uzasadnienie teologiczne oraz biblijne i nie jest adaptacją pogańskiego święta rzymskiego. 

 

Przeczytaj artykuł na naszej stronie internetowej: https://odfejkuj.info/nie-boze-narodzenie-nie-jest-

ochrzczonym-swietem-poganskim/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 

MEDIA MILCZAŁY O ATAKU NA KATOLICKĄ PROCESJĘ WE FRANCJI? 

https://odfejkuj.info/nie-boze-narodzenie-nie-jest-ochrzczonym-swietem-poganskim/
https://odfejkuj.info/nie-boze-narodzenie-nie-jest-ochrzczonym-swietem-poganskim/
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SPRAWDZAMY 

 

Stwierdzenie, iż informacja o ataku na katolicką procesję we francuskim Nanteree ukazała się w mediach 

z kilkudniowym opóźnieniem i dopiero po nagłośnieniu sprawy przez znaną osobistość wydaje się 

nieprawdopodobna. Jest to jednak przykra rzeczywistość. Atak islamskich fundamentalistów na katolicką 

procesję długo (jak na współczesne standardy) pozostawał bowiem bez medialnego echa. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/media-milczaly-o-ataku-na-katolicka-procesje-we-francji-sprawdzamy/ 
 

NIE, NAPIS „KOD QR CZYNI WOLNYM” NIE JEST DEWIZĄ MINISTERSTWA ZDROWIA 

 

Nie, Ministerstwo Zdrowia nie zamieściło w swojej siedzibie tablicy z hasłem „kod QR czyni wolnym”. 

Prawdziwy napis na tablicy w gmachu resortu zdrowia to „Jesteśmy po to, aby Polki i Polacy żyli dłużej, 

zdrowiej, aktywniej…”. Hasła łączące szczepienia przeciwko Covid-19 z nazistowskim hasłem „Arbeit 

macht frei” stało się ostatnio popularne w środowiskach antyszczepionkowych. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/nie-napis-kod-qr-czyni-wolnym-nie-jest-dewiza-ministerstwa-

zdrowia/ 
 

TO NIE PLAKAT MINISTERSTWA ZDROWIA ZACHĘCAJĄCY DO SZCZEPIEŃ, 

ALE KAMPANIA WYBORCZA PREMIER NOWEJ ZELANDII 

 

Rozpowszechniany w mediach społecznościowych plakat, przypominający o szczepieniu przeciwko 

Covid-19 i przedłużeniu w ten sposób obywatelskich uprawnień, nie pochodzi z Ministerstwa Zdrowia. 

Jest to plakat z kampanii wyborczej w Nowej Zelandii z 2020 r. a widoczna na nim kobieta 

to nowozelandzka Premier Jacinda Ardern. 
 

Czytaj więcej: https://odfejkuj.info/to-nie-plakat-ministerstwa-zdrowia-zachecajacy-do-szczepien-

ale-kampania-wyborcza-premier-nowej-zelandii/ 
 

 

 

 

https://odfejkuj.info/media-milczaly-o-ataku-na-katolicka-procesje-we-francji-sprawdzamy/
https://odfejkuj.info/nie-napis-kod-qr-czyni-wolnym-nie-jest-dewiza-ministerstwa-zdrowia/
https://odfejkuj.info/nie-napis-kod-qr-czyni-wolnym-nie-jest-dewiza-ministerstwa-zdrowia/
https://odfejkuj.info/to-nie-plakat-ministerstwa-zdrowia-zachecajacy-do-szczepien-ale-kampania-wyborcza-premier-nowej-zelandii/
https://odfejkuj.info/to-nie-plakat-ministerstwa-zdrowia-zachecajacy-do-szczepien-ale-kampania-wyborcza-premier-nowej-zelandii/
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