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WSTĘP
Pandemia COVID-19 pojawiła się na początku 
2020 r. i wpłynęła na wiele aspektów życia ludzi 
na całym świecie. Od kwestii związanych ze zdro-
wiem, przez społeczno-ekonomiczne i polityczne, 
aż po związane z problematyką funkcjonowania 
przestrzeni informacyjnej. COVID-19 i kwestie 
z nim związane, były także głównymi tematami 
rozmów zwykłych ludzi, którzy czerpali informa-
cje o pandemii zarówno z mediów tradycyjnych, 
jak i platform internetowych. Rozsyłając dalej 
przeczytane treści w Internecie, odbiorcy stawali 
się nadawcami i źródłami wiadomości dla innych. 
Ogrom informacji produkowanych na temat 
COVID-19 oraz tak wysokie zainteresowanie spo-
łeczne skutkowało i wciąż skutkuje rozprzestrze-
nianiem się dezinformacji na dotąd niespotykaną 
skalę. Dezinformacja związana z COVID-19 przy-
biera zróżnicowane formy i stanowi zagrożenie dla 
wielu ludzi - ze względu na swoją skalę zyskała 
nawet określenie infodemia. Prowadzi ona do groź-
nego w swoich konsekwencjach ignorowania fak-
tów naukowych, akceleruje zjawisko utraty zaufa-
nia do instytucji publicznych oraz władzy, kreuje 
chaos w przestrzeni informacyjnej.

Fałszywe wiadomości o tematyce COVID-19 roz-
przestrzeniane są przez szereg różnych aktorów. 
Zaliczają się do nich m.in zwykli obywatele powiela-
jący fałszywe informacje oraz narracje, przestępcy, 
aparaty państwowe, podmioty wspierane przez 
rządy, a także oportuniści mający na celu dyskre-
dytowanie oficjalnych źródeł, czy konspiracjoni-
ści. Motywacje stojące za ich rozprzestrzenianiem 
także mogą być bardzo zróżnicowane. Mają one 
m.in. charakter finansowy, polityczny lub biorący na 
cel pogłębianie podziałów społecznych. Ponadto, 
mogą wynikać z indywidualnych pobudek lub igno-
rancji skutkującej nieświadomym rozprzestrzenia-
niem wiadomości typu fake news. Wśród badaczy 
tematyki powstał osobny termin infodemia, porów-
nujący skalę rozprzestrzeniania się nieprawdzi-
wych wiadomości do skali światowej pandemii. 
Zjawisko infodemii istnieje na niespotykaną skalę 
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również w Polsce, gdzie nieprawdziwe i zmanipu-
lowane informacje na temat COVID-19 cyrkulują 
we wszystkich formach, na portalach informacyj-
nych, w mediach społecznościowych, na forach 
dyskusyjnych i blogach oraz poprzez komuni-
katory internetowe. W kontrze do tego zjawi-
ska wiele organizacji pozarządowych, prospo-
łecznych oraz medialnych rozpoczęło szeroko 
zakrojone działania mające na celu demaskowa-
nie fałszywych wiadomości i upublicznianie ich 
sprostowań. Także platformy mediów społecz-
nościowych wprowadziły aktualizacje do swoich 

serwisów mające na celu przeciwdziałanie dezin-
formacji oraz ułatwienie przekazywania rzetel-
nych i sprawdzonych informacji. Działania w tym 
zakresie są także dostrzegalne na poziomie kra-
jowym oraz międzynarodowym, wprowadzono 
w życie wiele inicjatyw, m.in. współtworzony 
przez polski rząd i PAP projekt #FakeHunter1, 
stworzona przez NATO research task group2 zaj-
mująca się tym problemem, działania informa-
cyjne Unii Europejskiej3 oraz analizy i raporty 
przygotowywane przez UNESCO4. 

PRZYPISY

1 #Fake Hunter, 31 sierpnia 2020, [online]: https://fakehunter.pap.pl/.

2 SHAPE NATO, Video: How is NATO Responding to Disinformation on COVID-19, 10 czerwca 2020, [online]: https://shape.nato.
int/news-archive/2020/video-how-is-nato-responding-to-disinformation-on-covid19. 

3 European Commission, Fighting disinformation, 10 czerwca 2020, [online]: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/
health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en. 

4 UNESCO, Combating the disinfodemic: Working for truth in the time of COVID-19, 10 czerwca 2020, [online]: https://en.unesco.
org/covid19/disinfodemic.

5

https://fakehunter.pap.pl/
https://shape.nato.int/news-archive/2020/video-how-is-nato-responding-to-disinformation-on-covid19
https://shape.nato.int/news-archive/2020/video-how-is-nato-responding-to-disinformation-on-covid19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic


6

COVID 19:
DEZINFORMACJA W POLSKIEJ CYBERPRZESTRZENI



7

COVID 19:
DEZINFORMACJA W POLSKIEJ CYBERPRZESTRZENI

KEY TAKEWAYS
• Raport przedstawia szeroką analizę ponad 

23 tys. polskojęzycznych postów, tweetów 
i znalezisk z portali Facebook, Twitter oraz 
Wykop.pl (z czerwca i lipca 2020 r.). Próba ba-
dawcza objęła wszystkie trzy rodzaje zakłóceń 
środowiska informacyjnego – disinformation, 
misinformation i malinformaton;

• Narracje dezinformacyjne różnią się w zależ-
ności od platformy (np. na Wykopie popularne 
były fake news dotyczące sytuacji pandemicznej 
w państwach trzecich, czy uderzające w różne 
grupy społeczne, a na Facebooku fałszywe wia-
domości na temat szczepionek i maseczek);

• Osoby rozprzestrzeniające dezinformację naj-
częściej wykorzystują do tego celu treści typu 
junk news, czyli nieprawdziwe lub zmanipulo-
wane wiadomości pochodzących ze źródeł al-
ternatywnych, charakteryzujących się niską 
rzetelnością, konspiracyjnym charakterem oraz 
propagujących skrajne poglądy i wierzenia. 
Wysoka liczba takich serwisów, często powsta-
łych w ostatnich kilku miesięcy, stanowi duże wy-
zwanie w walce z infodemią;

• Procentowy udział nieprawdziwych treści 
w próbach badawczych okazał się być niższy 
niż zakładany (np. 4% dla Twittera);

• Zaledwie około 1% zbadanych wiadomości fake 
news z Facebooka został oznaczony przez plat-
formę jako treści nieprawdziwe lub został usu-
nięty z serwisu. Pokazuje to słabą wydajność 
narzędzi wprowadzonych przez serwis do walki 
z infodemią na polskojęzycznej wersji platformy;

• Stosunkowo często zamieszczane były odno-
śniki do zewnętrznego źródła, najczęściej do 
platformy YouTube;

• Do replikowania narracji dezinformacyjnych 
wykorzystywane były także treści pochodzące 
z rzetelnych serwisów informacyjnych – przede 
wszystkim poprzez złośliwą manipulację;

• Ogromny problem stanowią zamknięte grupy 
na Facebooku, które tworzą bańki informa-
cyjne, gdzie zwolennicy teorii spiskowych 
i osoby mające wątpliwości związane z pan-
demią koronawirusa tworzą zamknięty obieg 
dezinformacji. Treści propagowane w takich 
miejscach są ekstremalnie ciężkie do śledze-
nia i przeciwdziałania;

• Najczęściej pojawiające się narracje to: fał-
szywa pandemia – podważająca istnienie sa-
mego wirusa bądź stanu światowej pandemii, 
pochodzenie wirusa i jego rozprzestrzenia-
nie – mówiące najczęściej o laboratoryjnym 
pochodzeniu wirusa, teorie spiskowe oraz nar-
racje antyszczepionkowa i antymaseczkowa;

• Analiza treści na Facebooku ujawniła wysoki 
udział w rozprzestrzenianiu dezinformacji na 
temat COVID-19, osób i grup związanych z ru-
chem bądź poglądami antyszczepionkowymi. 
Wykorzystywane często są do tego grupy bądź 
strony z nimi związane, które w ostatnich mie-
siącach zmieniły swój profil oraz nazwy na wła-
śnie kojarzące się z pandemią koronawirusa;

• Duży problem stanowi także tzw. grassroot 
disinformation, czyli nieskoordynowana działal-
ność tysięcy osób, propagujących i rozprzestrze-
niających za pomocą mediów społecznościowych 
teorii konspiracyjnych i wiadomości typu fake 
news. Motywacje w takim przypadku są najczę-
ściej związane z poglądami danej osoby;

• Narracje dezinformacyjne brały za swój cel różne 
grupy społeczne (np. policjantów, górników) oraz 
mniejszości narodowe (np. Żydów, Ukraińców);

• Częstym zjawiskiem było wykorzystywanie 
przez osoby rozprzestrzeniające dezinformację 
wypowiedzi znanych publicznie osób – polity-
ków, aktorów i muzyków. Działalność influence-
rów w tym temacie jest bardzo szkodliwa, głów-
nie ze względu na ich ponadprzeciętne zasięgi.
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EXECUTIVE SUMMARY
Prezentowany raport przedstawia analizę polsko-
języcznej przestrzeni informacyjnej w Internecie 
przeprowadzoną w przeciągu dwóch miesięcy, 
czerwca i lipca 2020 r. Analiza skupiła się na bada-
niu dezinformacji, w tym jej trzech postaci: disinfor-
mation (dezinformacji sensu stricto), misinformation 
i malinformation, zidentyfikowanych na porta-
lach społecznościowych Facebook i Twitter oraz 
w serwisie Wykop.pl, a także na próbie scharak-
teryzowania jej źródeł, współistniejących treści, 
charakteru i innych zmiennych. Głównym celem 
była identyfikacja nieprawdziwych informacji i nar-
racji obecnych w polskiej cyberprzestrzeni oraz 
próba zbadania sposobu ich rozprzestrzeniania. 

Wszystkie trzy platformy zostały przeanalizowane 
pod kątem treści zawartych w postach, wiado-
mościach i tweetach, które zostały wyselekcjono-
wane na podstawie występowania w nich słowa 
kluczowego lub hasztagu koronawirus. Dodatkowo 
w przypadku Facebooka, ze względu na jego charak-
terystykę i sposób rozprzestrzeniania się tam informa-
cji, analizie poddane zostały także posty z zamknię-
tych grup związanych tematycznie z COVID-19. 

Każda z trzech analiz ujawniła występowanie 
wszystkich z trzech typów zakłóceń informa-
cyjnych, czyli disinformation, misinformation oraz 
malinformation. Dezinformacja związana z COVID-
19 przybrała bardzo zróżnicowane formy oraz 
porusza często odległe od siebie tematy. Dzięki 
analizie zidentyfikowanych jako dezinformacja 
wiadomości, postów i tweetów udało się wyod-
rębnić zbiór narracji. W zależności od platformy, 
zidentyfikowane treści dotyczyły różnych tema-
tów, które można jednak przedstawić w dziewięciu 
poniższych kategoriach:

1. Pochodzenie wirusa SARS-CoV-2 i jego rozprze-
strzenianie się 

2. Fałszywa pandemia

3. Teorie spiskowe i apokaliptyczne
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4. Upolitycznienie pandemii 

5. Ruch antyszczepionkowy oraz antymaseczkowy

6. Medyczna dezinformacja

7. Wpływ ekonomiczny i społeczny

8. Dezinformacja biorąca sobie za cel mniejszo-
ści narodowe, etniczne i seksualne

9. Dezinformacja wycelowana w inne kraje

Najczęściej poruszanymi tematami były zdecy-
dowanie pochodzenie wirusa, sposób jego roz-
przestrzeniania oraz kwestionowanie istnienia 
światowej pandemii. Często przejawiającymi się 
informacjami były te mówiące o laboratoryjnym 
pochodzeniu wirusa, spisku elit mających na celu 
depopulację świata czy chińskim oddziaływaniu 
na świat zachodni za pomocą stworzonego przez 
nich wirusa SARS-CoV-2. Informacje takie czę-
sto opierały się na zmanipulowanych wypowie-
dziach naukowców i polityków oraz na stosowaniu 
wypaczonych i nieodpowiednio interpretowanych 
statystyk. Ciekawym zjawiskiem jest natomiast 
znaczna ilość w próbie badawczej pochodzącej 
z Facebooka, treści antyszczepionkowych oraz 
zyskująca na popularności tematyka antymasecz-
kowa, poddająca w wątpliwość słuszność zakry-
wania ust i nosa, nawołująca do łamania takiego 
nakazu i portretująca go jako narzędzia do zniewo-
lenia i poniżenia społeczeństwa.  

Zbadanie źródeł nieprawdziwych wiadomości 
zidentyfikowanych na Facebooku pozwoliło na 
poznanie serwisów, które najczęściej je rozprze-
strzeniają oraz na scharakteryzowanie źródeł pod 
względem typów wiadomości jakie produkują. 
Najczęściej wykorzystywanymi źródłami były ser-
wisy rozprzestrzeniające wiadomości typu junk 
news, czyli treści charakteryzujące się najmniejszą 
jakością, często nastawione na przyciągnie sensa-
cyjnym tytułem i wydźwiękiem artykułu, skrajnie 
jednostronne i wykorzystujące teorie spiskowe. 
Kolejne najczęściej wykorzystywane typy wia-
domości powielających dezinformację to autor-
skie posty, publikowane przez autentycznych 

użytkowników, wyrażające ich opinie i tworzone 
spontanicznie, których wysoki udział obrazuje pro-
blem grassroots disinfo czyli oddolnie tworzonej 
dezinformacji, rozprzestrzenianej w prywatnych 
grupach oraz na prywatnych tablicach, gdzie śle-
dzenie treści oraz działania moderatorskie są bar-
dzo ograniczone. Trzecim znaczącym typem źródła 
są treści wideo, w znakomitej większości pocho-
dzące z serwisu YouTube. Duża część filmów poru-
sza kwestie związane z pochodzeniem pandemii 
oraz jej rozwojem, wykorzystując do tego szereg 
teorii spiskowych oraz zmanipulowanych faktów 
i danych statystycznych. Wysoki udział treści tego 
typu potwierdza jak ważną rolę obecnie odgrywają 
treści wideo w polskiej przestrzeni informacyjnej 
związane z COVID-19 i co za tym idzie jak waż-
nym jest większe zwrócenie na nie uwagi instytu-
cji i organizacji walczących z dezinformacją oraz 
większa aktywność samej platformy w zwalczaniu 
nieprawdziwych wiadomości. 

Analiza treści z Facebooka, najpopularniejszego 
portalu społecznościowego w Polsce, ukazała 
także, jak ważną rolę w obiegu dezinformacji peł-
nią prywatne grupy tematyczne, w których tysiące 
użytkowników codziennie styka się z dziesiąt-
kami nowych postów zawierających nieprawdziwe 
informacje. Grupy wypełnione fake newsami two-
rzą zamknięte bańki informacyjne oraz służą jako 
źródło informacji rozprzestrzenianych następnie 
przez ich członków wśród swoich Facebookowych 
znajomych, zwiększając drastycznie ich zasięgi. 
Ważną rolę w zjawisku popularyzacji dezinforma-
cji odgrywają także tzw. influencerzy, czyli znane 
publicznie osoby, posiadające tysiące obserwa-
torów w mediach społecznościowych, które udo-
stępniając teorie spiskowe lub wyrażając opinie 
podważające naukowe fakty tworzą efekt potwier-
dzenia dla wielu osób, który jest bardzo ciężki do 
zaprzeczenia i przeciwdziałania. 

W przypadku serwisów Twitter oraz Wykop.pl wia-
domości scharakteryzowane jako fake news wyko-
rzystywały najczęściej treści pochodzące z ser-
wisu YouTube, odnośniki do innych postów z tych 
samych platform społecznościowych, a w następnej 
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kolejności z alternatywnych serwisów informa-
cyjnych i w najmniejszym stopniu z mainstre-
amowych portalów informacyjnych. Powielane 
w taki sposób narracje nie różniły się w swoim 
wydźwięku w porównaniu z tymi z Facebooka, 
a jedynie w popularności poszczególnych typów 
wiadomości. Do najczęściej przewijających się 
narracji można zaliczyć mówiącą o fałszywej pan-
demii, teorie spiskowe i konspiracyjne, wiadomo-
ści biorące na cel państwa trzecie oraz narracje 
o charakterze antyrządowym. 

Trzeba także odnotować działania poszczególnych 
platform w celu ograniczenia rozprzestrzeniania 
się dezinformacji oraz ułatwienia przepływu rze-
telnych i oficjalnych wiadomości. Głównym działa-
niem było stworzenie dedykowanych przestrzeni, 
w których gromadzone były takie informacje, 
współpraca z organizacjami fact-checkingowymi, 
oraz oznaczanie i usuwanie wiadomości zidenty-
fikowanych jako nieprawdziwe lub wprowadza-
jące w błąd. Wśród wykorzystanej próby badaw-
czej w tej analizie znalazło się kilka wiadomości na 
Facebooku, których zasięgi, ze względu na dezin-
formację zostały zmniejszone bądź wiadomość 
została całkowicie usunięta z portalu. 
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METODOLOGIA 
RAPORTU
Zaburzenia informacyjne (ang. information disor-
der), nieposiadające powszechnie przyjętej defi-
nicji, zostały określone na potrzeby tego raportu, 
zgodnie z definicją Unii Europejskiej1, jako ogólny 
termin zawierający trzy różne typy wprowadzania 
w błąd za pomocą informacji. Pierwszym z nich 
jest dezinformacja obejmująca całkowicie nie-
prawdziwe lub mylące informacje, najczęściej 
przyjmujące formę fake newsów bądź teorii spi-
skowych i rozprzestrzeniane w sposób świadomy 
i w konkretnym celu. Drugi typ to sposób dezin-
formowania określany przez pochodzący z języka 
angielskiego termin misinformation, oznaczający 
nieprawdziwe lub mylące informacje rozprzestrze-
niane w sposób nieświadomy lub przypadkowy. 
Ostatnim typem jest malinformation, czyli informa-
cja mająca swoje źródło w faktycznym i realnym 
stanie rzeczy, jednak wykorzystana w mylący bądź 
wypaczony sposób w celu wprowadzenia chaosu 
informacyjnego bądź do osiągnięcia jakiegoś celu2. 
Do kategoryzacji informacji jako dezinformacji 
wykorzystany został model stworzony przez orga-
nizację Full Fact i jego wytyczne dotyczące dezin-
formacji związanej z koronawirusem3. W celu rze-
telnego przeprowadzenia analizy oraz klarownego 
przedstawienia modelu naszego działania należy 
nadmienić, iż w opinii autorów niniejszego raportu 
fake news i przede wszystkim forma zjawiskowa 
zakłócenia środowiska informacyjnego (ang. infor-
mation distortion) jaką jest misinformation stanowią 
kategorie bardzo szerokie i niedookreślone znacze-
niowo. Praktyczne wykorzystanie modelu stwo-
rzonego przez Full Fact pozwala na odpowiednio 
szerokie (i w gruncie rzeczy – kompleksowe) roz-
poznanie sytuacji w obszarze polskiej przestrzeni 
informacyjnej, co odpowiada założeniom raportu. 
Jednocześnie, co należy zauważyć, skutkuje on 
wyodrębnieniem niejednorodnej próby, w której 
znajdują się jednocześnie przypadki skrajne (np. 
spiskowe Prezydent Burundi umiera nagle po wyda-
leniu [z kraju] WHO z powodu fałszywej pandemii4) 
oraz przypadki złośliwe lub wprowadzające w błąd 
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(np. np. Estonia wdraża planGatesa – Cyfrowy pasz-
port odporności5), oskarżający Estonię o współ-
udział w realizacji planu depopulacji świata, ale 
też np. Rzeszowska młodzież kpi z koronawirusa? Tak 
się bawi wieczorami na...6, którego charakter jest 
przede wszystkim sensacyjny. Autorzy są świa-
domi występującej gradacji fake news (pod wzglę-
dem struktury językowej, złośliwości intencji roz-
powszechniania, czy potencjalnej szkodliwości), 
jednak powyższe znaleziska wpisują się w zastoso-
wany model teoretyczny. 

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie ochrony grup 
wrażliwych oraz konieczność wzmacniania świa-
domości społecznej, na temat faktu, że zaburze-
nia informacyjne mają na celu pogłębianie podzia-
łów i często wcale nie wykorzystują całościowo 
nieprawdziwych informacji, tylko raczej (pozor-
nie) nieszkodliwe treści sensacyjne lub tabloidowe, 

zdecydowaliśmy o ich włączeniu. A contrario należy 
zauważyć, że ich zignorowanie i wyłączenie z próby 
zakrzywiłoby obraz rzeczywiście istniejących fake 
news i mogłoby negatywnie wpłynąć na czystość 
próby oraz, być może, na dalsze próby przeprowa-
dzone przy wykorzystaniu bardziej zaawansowa-
nych modeli bazujących na uczeniu maszynowym 
i przetwarzaniu języka naturalnego.

Jest rzeczą oczywistą, że nawet najbardziej obiek-
tywny analityk może ulegać świadomym lub nie-
świadomym uprzedzeniom, stąd wstępnie wyizolo-
wana z próby przez pierwszego analityka podgrupa 
treści o charakterze fake news została przekazana 
do oceny i wtórej klasyfikacji pozostałym człon-
kom zespołu projektowego. Dwustopniowa ana-
liza pozwoliła na uniknięcie rażących błędów 
w klasyfikacji informacji oraz zapewniła rzetelność 
wynikom analizy. 

PRZYPISY

1 European Commission, A multi-dimensional approach to disinformation, 10 czerwca 2020, [online]: https://ec.europa.eu/dig-
ital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation. 

2 https://en.unesco.org/sites/default/files/f._jfnd_handbook_module_2.pdf

3 How you can fact check claims about the new coronavirus, Full Fact, 2020, [online]: https://fullfact.org/health/
how-to-fact-check-coronavirus/.
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FACEBOOK
WSTĘP

Facebook to działająca na całym świecie platforma 
społecznościowa pozwalająca na zakładanie dar-
mowych kont użytkownika, które służą do budo-
wania sieci znajomych i łatwego komunikowania 
się na odległość. Pozwala użytkownikom udostęp-
niać zdjęcia, muzykę, filmy i artykuły oraz własne 
przemyślenia i opinie do swoich znajomych lub 
w formie publicznego postu. Globalnie Facebook 
ma ponad 2,5 miliarda użytkowników, z czego 1,59 
miliarda używa serwisu codziennie1. W Polsce 
Facebook posiada ponad 18 milionów użytkow-
ników, co czyni go zdecydowanie najpopularniej-
szą platformą społecznościową nad Wisłą. Prawie 
jedną trzecią polskich użytkowników stanowią 
osoby w przedziale wiekowym 25-342. Statystyki 
te dobrze obrazują jak wpływowym narzędziem 
jest Facebook, który stwarza możliwość dotar-
cia do ponad połowy populacji Polski. Podmioty 
rozprzestrzeniające nieprawdziwe wiadomości, 
dezinformacje oraz prowadzące operacje infor-
macyjne w doskonały sposób przystosowały się 
do ery mediów społecznościowych wykorzystując 
narzędzia udostępniane przez Facebook oraz jego 
zasięgi. Dzięki temu prowadzenie działań dezinfor-
macyjnych, zarówno zorganizowanych jak i spon-
tanicznych stało się dużo łatwiejsze, i umożliwiło 
działanie na niespotykaną dotąd skalę nawet indy-
widualnym aktorom.

METODOLOGIA

Analiza treści pochodzących z Facebooka, ze 
względu na charakterystykę platformy oraz wyko-
rzystane narzędzia analityczne, została przepro-
wadzona dwutorowo. W pierwszej części ana-
liza dokonana została na danych pozyskanych 
za pomocą platformy CrowdTangle – oficjalnego 
narzędzia Facebooka do obserwacji i analizy 
publicznych treści z platform społecznościowych. 
Dzięki jej wykorzystaniu możliwym było pozyska-
nie treści związanych z COVID-19, dodanych na 
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platformie za pomocą stron na Facebooku oraz 
przez zweryfikowane profile publiczne. Ważnym 
jest odnotowanie tutaj ograniczenia takiego roz-
wiązania, dzięki któremu można pozyskać jedy-
nie posty dodane przez oficjalne i publiczne pro-
file oraz strony Facebooka, pomijając tym samym 
posty pochodzące z profilów prywatnych oraz 
z zamkniętych grup dyskusyjnych, na których sku-
piona była druga część analizy. 

Za pomocą CrowdTangle zbadane zostały wszyst-
kie posty zawierające słowo kluczowe korona-
wirus, opublikowane na Facebooku w czerwcu 
2020. Razem złożyło się to na 16,466 publicznych 
postów, które następnie przeanalizowane zostały 
pod kątem występowania fake newsów, dezinforma-
cji oraz manipulacji. Ku zaskoczeniu jedynie około 
1% z publicznych postów zawierało fake newsy 
bądź przejawy manipulacji. Spowodowane jest to 
prawdopodobnie typem wiadomości (posty profili 
publicznych), które zostały pozyskane na tym eta-
pie, ich źródłem oraz bardzo dużą ilością wszyst-
kich postów związanych z koronawirusem, który 
będąc głównym medialnym tematem od kilku mie-
sięcy, zawładnął większością publicznych stron na 
Facebooku informujących o rozwoju wydarzeń. 
To mogło doprowadzić do statystycznej minimali-
zacji występowania fałszywych treści, przy jedno-
czesnym wysokim oddziaływaniu dezinformacji za 
pomocą mniej licznych, ale wysoce popularnych 
wiadomości, poprzez wykorzystanie grup prywat-
nych oraz poprzez aktywność influencerów.

Dlatego w kolejnym etapie poddane analizie 
zostały wiadomości z zamkniętych grup facebo-
okowych o tematyce COVID-19, z okresu czer-
wiec – lipiec 2020. Dzięki temu uzyskany został 
dostęp do szerokiej bazy danych nieprawdzi-
wych, spiskowych i wypaczonych wiadomo-
ści oraz wyodrębniona została próba badawcza 
licząca 200 postów szerzących dezinformację na 
temat koronawirusa. Jednym z wniosków analizy 
Facebooka jest centralna rola grup dyskusyjnych 
w procesie rozprzestrzeniania dezinformacji oraz 
tworzeniu szkodliwych, z punktu widzenia pra-
widłowego przepływu informacyjnego, baniek 

informacyjnych, w których liczni członkowie 
tychże grup utwierdzają siebie nawzajem w kolej-
nych teoriach spiskowych i fake newsach. 

W obu powyżej opisanych krokach pozyska-
nia danych, zidentyfikowano razem 333 wiado-
mości scharakteryzowane jako disinformation, 
misinformation lub malinformation, które stano-
wią całościową próbę badawczą. Poniższa analiza 
próbuje odpowiedzieć na następujące pytania 
badawcze: jakiego typu źródła służą do pozyski-
wania nieprawdziwych i wypaczonych wiadomo-
ści? Jakie narracje pojawiają się najczęściej? Kto 
odpowiada za rozprzestrzenianie dezinformacji 
i nieprawdziwych wiadomości?

NARRACJE

Pierwszym krokiem była identyfikacja i charaktery-
styka nieprawdziwych informacji pod kątem używa-
nych narracji. Dzięki temu możliwa jest analiza jako-
ściowa oraz ilościowa tematyki zidentyfikowanej 
dezinformacji. Wyodrębnione narracje odpowiadają 
wszystkim znalezionym postom zawierającym nie-
prawdziwe informacje. Kilka z najpopularniejszych 
zawiera w sobie dużą część całości zidentyfikowa-
nych nieprawdziwych informacji, pozostałe nato-
miast jedynie po kilka wiadomości. Zidentyfikowano 
razem 15 następujących narracji:

• Fałszywa pandemia

Pierwszą i powszechnie najczęściej spoty-
kaną, także ze względu na swoją szerokość 
pojęciową, jest narracja podważająca re-
alne istnienie pandemii. Jest ona odmieniana 
przez wiele przypadków i łączy się z wiado-
mościami podważającymi zarówno istnienie 
wirusa SARS-CoV-2, jak i z opiniami jedynie 
poddającymi w wątpliwość jego szkodliwość 
oraz mówiącymi o braku wystarczających 
okoliczności do ogłoszenia stanu światowej 
pandemii. Często wykorzystuje zmanipu-
lowane dane do porównania koronawirusa 
z pospolitymi chorobami jak grypa. 
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• Spisek WHO

Narracja mówiąca o odpowiedzialności 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 
fałszywą pandemię koronawirusa. W zależ-
ności od wersji, został on stworzony przez 
współpracujące z WHO i finansujące organi-
zację Chiny lub w ogóle nie istnieje, a sama 
pandemia jest wykreowana przy pomocy 
WHO na zlecenie rządu w Pekinie bądź 
innych nieujawnionych mocodawców.

• Krytyka obostrzeń

Wykorzystywanie nieprawdziwych, zmanipu-
lowanych bądź wypaczonych informacji me-
dycznych, statystycznych oraz społecznych 
i politycznych do krytyki obostrzeń wprowa-
dzonych przez rząd. Poddaje w wątpliwość 
adekwatność ograniczeń w przestrzeni pu-
blicznej oraz uwydatnia ich negatywne spo-
łeczno-gospodarcze skutki.

• Narracja antyszczepionkowa

Narracja łącząca postulaty ruchu antyszczepion-
kowego z pandemią koronawirusa i pracami nad 
szczepionką przeciwko niemu. Narracja ta jest 
często wykorzystywana przez ruchy antyszcze-
pionkowe do zdobycia popularności i zasięgów 
w mediach społecznościowych. Jednym z wystę-
pujących schematów jest wykorzystywanie ist-
niejących już facebookowych grup zrzeszających 
antyszczepionkowców do pozyskania nowych 
członków poprzez zmianę nazwy na kojarzącą 
się z negacjonizmem pandemii COVID-19.

• Bill Gates – spisek przeciwko ludzkości

Bardzo popularna narracja łącząca osobę Billa 
Gatesa, amerykańskiego przedsiębiorcy, współ-
założyciela Microsoftu i filantropa z serią fake 
newsów i teorii spiskowych mówiących o jego 
powiązaniach ze sztucznym stworzeniem wi-
rusa SARS-CoV-2 lub fałszywą pandemią. 
Portretowane są one jako część większego 
planu, mającego na celu zniewolenie społe-
czeństwa bądź w innych wersjach zmniejszenie 
liczby ludzi na świecie.

• Spisek elit

Podobnie jak w powyższych przykładach, 
także tutaj wirus SARS-CoV-2 oraz pandemia 
poddawane są w wątpliwość i łączone ze sto-
jącym za chorobą spiskiem szeroko pojętych 
elit przeciwko zwykłym ludziom, który ma na 
celu zniewolenie społeczeństwa, depopulację 
i wiele innych. Definicja elity w tym przypadku 
jest szeroka, od przykładów skrajnie antyse-
mickich (w tym m.in. ród Rothschildów) po 
spiski masońskie, narracje antyreligijne i inne 
często spotykane przykłady przywoływane 
w przypadku podobnych teorii spiskowych. 

• Narracja antymaseczkowa

Zyskująca na popularności narracja kryty-
kująca obowiązek zakrywania nosa i ust 
w Polsce. Służące do tego maseczki są tutaj 
przedstawiane jako symbol opresji ze strony 
państwa i klasy politycznej oraz zniewolenia 
społeczeństwa. Do jej szerzenia wykorzysty-
wane są najczęściej nieprawdziwe bądź zma-
nipulowane dane i informacje naukowe na 
temat ich skuteczności oraz szkodliwości dla 
ludzkiego układu oddechowego. Wiadomości 
rozprzestrzeniające te narrację nawołują bar-
dzo często do społecznego nieposłuszeństwa 
i łamania nakazów. 

• Medyczna dezinformacja

Narracja obejmująca dezinformację wokół 
medycznych aspektów koronawirusa, leków 
przeciwdziałających oraz sposobów leczenia. 
Tego typu wiadomości były najpopularniej-
sze w początkowym okresie pandemii, obec-
nie ich procentowy udział we wszystkich nie-
prawdziwych informacjach publikowanych 
w Internecie jest mniejszy.

• Depopulacja

Teorie spiskowe opisujący plan depopu-
lacji światowego społeczeństwa, którego 
jednym z etapów jest pandemia koronawi-
rusa, sztucznie stworzona w tym celu przez 
ludzi. W ramach tej narracji pojawia się także 
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problem szczepionek, które miałyby być 
środkiem użytym do wykonania depopulacji, 
a pandemia koronawirus jest w takim przy-
padku przedstawiana jako pretekst do ich ma-
sowego użycia. 

• Koronawirus jako chińskie działania prze-
ciwko Zachodowi

Wirus jak i pandemia łączone są tutaj 
z Chińską Republiką Ludową. Wiadomości 
takie oskarżają Pekin zarówno o stworzenie 
wcześniej niespotykanego wirusa, jak i o roz-
przestrzenienie wirusa SARS-CoV-2 na świecie 
oraz nieodpowiednie działania zapobiegawcze 
skutkujące globalną pandemią. 

• Trzecia wojna światowa/apokalipsa

Narracja oparta w całości na teoriach spisko-
wych charakteryzujących pandemię korona-
wirusa jako element toczącej się już III Wojny 
Światowej, bądź jako krok przygotowujący 
na jej nadejście. Oba warianty powiązane są 
z narracją o fałszywej pandemii bądź wirusie 
stworzonym przez człowieka. Dostrzegalne są 
także wersje łączące koronawirusa z apoka-
lipsą, czyli nadchodzącym końcem świata.

• COVID-19 stworzony przez człowieka

Narracja mówiąca o laboratoryjnym pocho-
dzeniu wirusa SARS-CoV-2, według większo-
ści wiadomości ją powielających stworzonym 
w laboratorium w Wuhan.

• COVID-19 i protesty w USA

Narracja łącząca protesty zwolenników ruchu 
Black Lives Matters w Stanach Zjednoczonych 
z tematyką pandemii COVID-19. 

Analiza tematyki wykazała, iż zdecydowanie naj-
częściej pojawiającą się narracją była fałszywa pan-
demia, podważająca na różne sposoby istnienie 
pandemii, przybierając często spiskowe brzmienie, 
jak w wiadomości przedstawiającej rzekome nagra-
nie z pustego szpitala jednoimiennego w Brazylii, 
które zostało oznaczone jako dezinformacja i usu-
nięte przez samą platformę3. Następnie najczęściej 
powielane narracje to narracja antyszczepionkowa, 
z fake newsami poruszającymi między innymi teorie 
spiskowe o szczepionkach jako narzędziu do uśmier-
cenia sporej części społeczeństwa bądź łączącymi 
je z groźbą „chipowania”; narracja krytykująca obo-
strzenia związane z pandemią oraz narracja łącząca 
osobę Billa Gatesa z pandemią. W dalszej kolejności 
mamy kilka mniej znaczących procentowo narracji: 
spisek elit, narracja antymaseczkowa, pandemia jako 
zniewolenie społeczeństwa, medyczna dezinformacja 
oraz depopulacja. Wysoki udział procentowy treści 
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antyszczepionkowych dobrze ukazuje charakter 
dużej części dezinformacji związanej z COVID-19, 
która odznacza się instrumentalnym jej traktowa-
niem przez osoby prezentujące poglądy spiskowe, 
antyrządowe i antyestablishmentowe. Pokazuje 
także, iż w wielu przypadkach nieprawdziwe tre-
ści o COVID-19 tworzone są i rozprzestrzeniane 
przez „zawodowych spiskowców”, czyli ludzi pre-
zentujących spiskowe podejście do większości 
wydarzeń społeczno-politycznych, odrzucających 
równocześnie naukowe i medyczne autorytety 
oraz argumenty oparte na faktach.

Porównując dane dotyczące narracji ze względu na 
ich źródło, czyli publiczne profile oraz posty pocho-
dzące z grup tematycznych zauważymy kilka róż-
nic. Narracja związana z osobą Billa Gatesa czę-
ściej pojawia się wśród postów dodanych przez 
profile publiczne (16% do 5,5%), podobnie jak kry-
tyka obostrzeń związanych z pandemią (19% do 4%), 
medyczna dezinformacja (16% do 0%) oraz koronawi-
rus jako chińskie działanie przeciwko zachodowi (8% 
do 1,5%). Posty dodawane przez publiczne profile na 
Facebooku dużo częściej służyły do krytyki wprowa-
dzanych obostrzeń w życiu społecznym oraz zawie-
rały dezinformację medyczną w przeciwieństwie 
do postów z drugiej kategorii. Jednym z powodów 
jest spory udział w próbie postów użytkowników 

związanych z frakcjami politycznymi wykorzystują-
cymi działania związane z pandemią do walki poli-
tycznej i krytyki działań rządu. Pokazuje to także 
większe skupienie tego typu postów na kwestiach 
związanych z przebiegiem choroby i pandemii oraz 
reakcji na nią, a w mniejszym stopniu na teoriach spi-
skowych nawiązujących do pochodzenia wirusa oraz 
związanych ze szczepionkami. 

Posty pochodzące z grup na Facebooku częściej 
wykorzystują m.in. następujące narracje: fałszywa 
pandemia (27,5 do 23%), narracja antyszczepion-
kowa (16% do 1%), depopulacja (7% do 0%) oraz 
narracja antymaseczkowa (10,5% do 0%). Wyraźna 
przewaga narracji takich jak antyszczepionkowa czy 
depopulacja po stronie grup facebookowych dobrze 
odzwierciedla ich charakter, będący mieszanką teo-
rii spiskowych, działalności antyszczepionkowych 
aktywistów, całkowitego negacjonizmu koronawi-
rusa oraz sensacjonizmu. Istnieją przykłady grup 
pierwotnie o profilu antyszczepionkowym, które 
w ostatnich tygodniach zmieniły swoje nazwy na 
kojarzące się z pandemią COVID-19 i zaadoptowały 
jej tematykę do swoich działań dezinformacyjnych 
związanych z tematem szczepień.

Wykres nr 2. Porównanie popularności narracji 
wg pochodzenia.

23
%

9%

1% 0
%

16
%

0
%

9%

16
%

27
,5

%

4
%

16
%

10
,5

%

5,
5% 7% 8,

5%

0
%

Narracje wśród postów publicznych Narracje wśród grup prywatnych



18

COVID 19:
DEZINFORMACJA W POLSKIEJ CYBERPRZESTRZENI

ŹRÓDŁA

Analiza źródeł i ich typów wykazała natomiast, iż 
najczęściej wykorzystywanymi były źródła skate-
goryzowane jako junk news, które stanowią ponad 
1/3 całości i na które składają się amatorskie 
i alternatywne serwisy informacyjne lub blogi, naj-
częściej rozprzestrzeniające teorie spiskowe o cha-
rakterze antyestablishmentowym oraz charakte-
ryzujące się dużą stronniczością. Wśród serwisów 
tego typu przodowały m.in. odkrywamyzakryte.
com, niewiarygodnie.pl, hnews.pl i kuprawdzie.
pl. W dalszej kolejności porównywalnie wyso-
kie wyniki uzyskały autorskie posty na platformach 
społecznościowych oraz kategoria wideo/YouTube. 
Stosunkowo popularne były także źródła z katego-
rii inne serwisy informacyjne, natomiast marginalny 
udział wykazały profesjonalne serwisy informacyjne. 

Tak spory udział procentowy wiadomości typu junk 
news wskazuje na charakter nieprawdziwych wiado-
mości oraz dezinformacji, które opierają się na teo-
riach spiskowych oraz sensacyjnych wiadomościach. 

Wiele z takich wiadomości łączy pandemię koro-
nawirusa z istniejącymi już wcześniej teoriami 
spiskowymi i narracjami, próbując tym samym 
tworzyć spójną całość tłumaczącą pandemię koro-
nawirusa spiskiem, bądź byciem częścią większych 
działań wrogich społeczeństwu podmiotów.

Filmy wideo, najczęściej pochodzące z serwisu 
YouTube, będące źródłem dla prawie 20% nie-
prawdziwych wiadomości są kolejnym ważnym 
aspektem, który musi być wzięty pod uwagę 
badając zjawisko dezinformacji w czasie pande-
mii COVID-19. Filmy wideo spełniają ważną rolę 
w rozprzestrzenianiu nieprawdziwych i konspira-
cyjnych treści, a w połączeniu z mediami społecz-
nościowymi, które służą do ich amplifikacji two-
rzą poważny problem. Do głębszego poznania 
tej kwestii potrzebna jest osobna analiza treści 
pochodzących jedynie z YouTube.

Widoczny jest także nowy trend wśród osób pod-
dających w wątpliwość istnienie pandemii COVID-
19, nazwany przez nas ruchem antymaseczkowym. 
Relatywnie niegroźne i niekontrowersyjne zasady 
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej uro-
sły do ważnej kwestii wśród użytkowników należą-
cych do grup o tematyce koronawirusa. Noszenie 
maseczek jest przedstawiane jako groźne dla zdro-
wia, a egzekwowanie ich nakazu zakładania jako nie-
zgodne z prawem i poniżające dla społeczeństwa. 

Wykres nr 3. Źródła wiadomości.

Jeśli natomiast porównamy ze sobą dane pozy-
skane w dwa różne sposoby opisane powyżej, 
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(29,5% do 4%) oraz kategorii junk news używa-
nej częściej przez profile publiczne (50% do 32%). 
Źródła zaliczane do kategorii inne serwisy informa-
cyjne były dużo liczniej reprezentowane w pró-
bie pochodzącej z postów publicznych (23% do 
8,5%) a autorskie posty z platform społecznościo-
wych w próbie pochodzącej z grup dyskusyjnych 
(28,5% do 21%)

Wykres nr 4. Porównanie popularności źródeł 
wg pochodzenia

DODATKOWE WNIOSKI

• Treści nieprawdziwe i zmanipulowane rozprze-
strzeniane są najczęściej w schemacie: fake 
news opublikowany na portalu informacyjnym/
blogu/YouTube -> udostępniony przez użyt-
kownika -> udostępniony na grupie tematycz-
nej -> udostępniany przez prywatne profile. 
Schemat ten wykorzystuje wcześniej już wspo-
mniane zjawisko baniek informacyjnych, które 
tworzą zamknięte grupy tematyczne oraz zjawi-
sko kryzysu społecznego zaufania do mediów, 
polityków i organizacji społecznych, którym lu-
dzie w dużej części ufają mniej niż najbliższemu 
kręgu rodziny oraz przyjaciół4. Z tego powodu 
nawet w oczywisty sposób podejrzana lub nie-
prawdziwa informacja przesłana lub udostęp-
niona przez bliską osobę ma większą szansę na 
aprobatę niż rzetelna wiadomość z mainstre-
amowych mediów lub od polityków.

• Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu dezin-
formacji związanej z pandemią odgrywają za-
mknięte grupy facebookowe, które aż kipią od 
fake newsów i teorii konspiracyjnych. Istnieje 
wiele takich grup, które gromadzą od kilkuset 
użytkowników po kilkanaście tysięcy. W takich 
grupach nie ma żadnej kontroli nad rozprze-
strzenianymi treściami. 

• Duży odsetek nieprawdziwych informacji, 
które były tworzone przez samych użytkow-
ników i rozprzestrzeniane za pomocą ich po-
stów oraz w komentarzach ukazuje problem 
grassroots disinfo, czyli oddolnej, tworzonej 
przez nieskoordynowanych i autentycznych 
użytkowników dezinformacji, rozprzestrze-
nianej najczęściej poprzez grupy tematyczne 
bądź na prywatnych tablicach użytkowni-
ków. Taki rodzaj dezinformacji jest szczególnie 
ciężki do przeciwdziałania, gdyż jej niezorgani-
zowany charakter oraz jej ilość uniemożliwiają 
efektywnie śledzenie i zwalczanie. 

• Facebook wobec pandemii COVID-19 i towa-
rzyszącej jej infodemii, kreującej zalew nie-
prawdziwych informacji na niespotykaną do 
tej pory skalę, rozpoczął pracę nad wykreowa-
niem skutecznego sposobu jej przeciwdziała-
nia. Jego ważnym elementem jest etykieto-
wanie (ang. labeling) treści nieprawdziwych 
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na podstawie analiz fact-checkerów, których 
zasięgi są następnie zmniejszane bądź treść 
całkowicie usuwana z portalu. Facebook infor-
mował o oznaczeniu w ten sposób aż ponad 40 
milionów wiadomości powiązanych z COVID-
19. Podczas prowadzenia tej analizy, pośród 
próby badawczej, jedynie około 1,5% postów 
zawierających treści fałszywe było oznaczo-
nych przez platformę jako nieprawdziwe i usu-
nięte. Dotyczyło to głównie fake newsa przed-
stawiającego wideo rzekomo dokumentujące 
pustki w szpitalu jednoimiennym w Brazylii, 
mające dowodzić brak pacjentów cierpiących 
na COVID-19. Tak mała liczba może być spo-
wodowana zalewem nieprawdziwych wia-
domości, których efektywne demaskowanie 
jest niemożliwe lub też skupieniem platformy 
na stosowaniu narzędzi przeciwdziałania na 
rynku amerykańskim i anglojęzycznym.  

• Częstym przypadkiem zaobserwowanym w pró-
bie badawczej jest cytowanie osób publicz-
nych, które na różne sposoby poddawały pan-
demię COVID-19 w wątpliwość. Najczęściej 
byli to politycy, np. Grzegorz Braun, artyści np. 
Edyta Górniak oraz sportowcy. Jest to znany 
już efekt tzw. influencerów, którzy dzięki swo-
jej pozycji są w stanie pojedynczymi wypowie-
dziami wpływać na szerokie grono odbiorców.

Analiza Facebooka potwierdziła wiele przypuszczeń 
dotyczących charakterystyki rozprzestrzeniania się 
nieprawdziwych informacji o tematyce koronawi-
rusa na tej platformie. Przeanalizowanie ponad 15 
tysięcy wiadomości związanych z COVID-19 uka-
zało znaczne ilości dezinformacji kolportowanej 
za pomocą wiadomości pochodzących z szeregu 
zróżnicowanych źródeł, od portali informacyjnych, 
przez blogi i serwisy wideo, aż po autorskie posty 
użytkowników. Wśród nich znalazły się zarówno 
publiczne posty użytkowników oraz wiadomo-
ści pochodzące z popularnych zamkniętych grup 
związanych z COVID-19. Kluczową rolę okazały 
się odgrywać właśnie prywatne grupy tematyczne 
gdzie użytkownicy wymieniają się kolejnymi fał-
szywymi wiadomościami oraz teoriami spiskami, 
które następnie w wielu przypadkach udostęp-
niają wśród grona swoich znajomych na platfor-
mie. Przeanalizowanie tak znacznej ilości postów 
i wiadomości oraz źródeł nieprawdziwych infor-
macji pozwoliło na określenie charakteru niepraw-
dziwych informacji związanych z koronawirusem 
na polskojęzycznej platformie. Analiza ta jest także 
elementem systematyzacji tego zagadnienia, dzięki 
której możliwa będzie głębsze zbadanie zjawi-
ska w przyszłości oraz stworzenie odpowiednich 
mechanizmów przeciwdziałania. 
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TWITTER
WSTĘP

Twitter jest założoną w 2006 roku platformą 
mediów społecznościowych, która umożliwia użyt-
kownikom publikację krótkich wiadomościach tek-
stowych, czyli tweetów, które pierwotnie liczyły do 
140 znaków, ale limit ten został podniesiony do 280 
w 2017 r1. W Polsce, Twitter jest drugą najchęt-
niej używaną platformą mediów społecznościo-
wych2. Zgodnie z Przewodnikiem po social media 
w Polsce3 korzysta z niego ponad 6 mln użytkow-
ników, przede wszystkim w przedziale wiekowym 
18-34 (co reprezentuje blisko 70% użytkowników).

Twitter jest stosunkowo otwartą platformą oferu-
jącą łatwy dostęp do API i zasobów serwisu. Jego 
popularność i owa dostępność sprawiły, że treści 
na niej zamieszczane często stają się przedmio-
tem badań dotyczących dezinformacji. Obejmuje 
to m.in. analizy sieci społecznościowych, roz-
przestrzeniania dezinformacji, czy przetwarza-
nia języka naturalnego. Zawartość Twittera pod 
kątem polskojęzycznej cyberprzestrzeni budziła 
już wcześniej zainteresowanie badaczy. Dobrymi 
przykładami istniejących analiz są Computational 
Propaganda in Poland: False Amplifiers and the 
Digital Public Sphere (2017)4, Treści Dezinformacyjne 
Rozpowszechniane w Portalach Społecznościowych 
(2019)5, a także Trends in Perception of Covid-19 in 
Polish Internet (2020)6. Niniejszy rozdział stanowi 
uzupełnienie istniejących prac poprzez zebranie 
i przeanalizowanie istniejących narracji, które jed-
nocześnie dotyczą COVID-19.

OPIS PRÓBY

Próba obejmuje wpisy opublikowane na platfor-
mie Twitter na przestrzeni dwóch miesięcy, tj. od 
1 czerwca do 31 lipca 2020 r., które zawierały 
słowo kluczowe „koronawirus”. Na tej podstawie 
utworzona została licząca blisko 40 tys. pozycji lista 
tweetów (23 226 w czerwcu oraz 16 152 w lipcu), 
z której następnie wyodrębniona została finalna 

http://m.in
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próba licząca 4 364 wpisów (2 634 w czerwcu oraz 
1 730 w lipcu). Arbitralnym kryterium zawężają-
cym grupę był pułap minimalnego rozprzestrzenie-
nia (zasięgu), który został ustanowiony na poziomie 
min. 3 retweetów. Celem zawężenia próby była eli-
minacja szumu informacyjnego oraz eliminacja tych 
treści, które nie spotkały się z żadnym zaintereso-
waniem pozostałych użytkowników platformy. 

Próba obejmuje łącznie 187 wpisów rozpowszech-
niających fałszywe treści, przy czym warto zauwa-
żyć, że w czerwcu zarejestrowano aż 125 przy-
padków, natomiast w lipcu tylko 62. Fałszywe 
treści stanowią łącznie ok. 4% próby. Poza wpi-
sami, próba zawiera ponadto metadane, w tym 
przede wszystkim: datę i godzinę publikacji wpisu, 
opublikowane źródła i fotografie, zagregowane 
polubienia (likes), odpowiedzi (replies) oraz poda-
nia dalej (retweets7), a także zamieszczone hasz-
tagi i wspomnienia (mentions), czyli wpisy wzmian-
kujące innych użytkowników. Ostatnia metadana 
(oraz kilka pomocniczych) nie pozwoliły niestety na 
przeprowadzenie analizy sieci i dalszą eksplorację 
danych – konta, które zamieściły wpisy sklasyfiko-
wane jako misinformation nie wchodziły ze sobą 
w interakcje, jedynie sporadycznie wzmiankując 
inne konta. Co istotne, wzmiankowanymi były czę-
sto oficjalne (potwierdzone przez Twittera) konta, 
np. rządowe lub też wzmiankowanie samych sie-
bie przez konta należące do próby. W efekcie, 
uzyskane dane są szczątkowe, zanieczyszczone 
i nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej analizy 
sieci społecznościowej, co jednocześnie prowa-
dzi paradoksalnie do pozytywnego wniosku. Jeżeli 
bowiem brak jest wyraźnych interakcji między 
użytkownikami rozpowszechniającymi fake news, 
to zarazem może to pośrednio wskazywać na brak 
oczywistych zorganizowanych ruchów stojących 
za misinformation w polskiej przestrzeni informa-
cyjnej. Taka interpretacja danych musi pozostać 
jednak jedynie poszlaką, szczególnie wobec braku 
dostępu do innych metadanych, np. wykresów 
detalicznej aktywności użytkowników.

ZAGADNIENIE POPULARNOŚCI 
I WAGI MISINFORMATION

Zagadnienie popularności i wagi zindywidualizowa-
nych wpisów na Twitterze jest problemem nurtują-
cym badaczy mediów społecznościowych. Istnieje 
wiele możliwości, od analizy parametrów treści lub 
profilu (np. tych dostarczane przez API Twittera) po 
złożone modele analityczne (np. ranking Page’a). 
Ponieważ niniejsza analiza nie wyciąga całościo-
wych wniosków dotyczących kont, a skupia się 
jedynie na zawartości określonych tweetów oraz 
obecnych narracjach, wystarczające będzie wyko-
rzystanie metadanych wpisów. 

Metadane zawierają zagregowane sumy polubień, 
odpowiedzi i retweetów dla wyłonionych treści, 
umożliwiają na poczynienie kilku obserwacji doty-
czących próby, ale również ich ogólnej użytecz-
ności w badaniu zasięgu dezinformacji8. Nie ulega 
wątpliwości, że polubienie wpisu lub podanie dalej 
wymagają od użytkownika mniej działania niż 
podanie dalej z komentarzem, czy też odpowiedź 
w stworzonym wątku. Oznacza to, że (modelowo) 
wpisy z większą liczbą komentarzy lub udostęp-
nień z komentarzami będą bardziej poruszały użyt-
kowników niż te, gdzie liczba komentarzy lub udo-
stępnień jest niewielka. 

Nieco gorszym miernikiem popularności jest 
w opinii zespołu zagregowana liczba polubień lub 
udostępnień, jednak należy tu wskazać, że w bada-
niu fake news często zjawisko rozpowszechnia-
nia ma większe znaczenie niż popularność. 
Rozpowszechnienie z kolei najlepiej mierzalne 
jest często poprzez ogólną liczbę udostępnień9 – 
istotne jest to również dlatego, że znaczna liczba 
komentarzy czy polubień nie musi oznaczać auto-
matycznie znacznej liczby retweetów. 

NARRACJE

Zaobserwowane w próbie narracje zawierają się 
w kilku kategoriach. Najpopularniejszą są różnego 
rodzaju teorie konspiracyjne (77 z 187 wszyst-
kich przypadków, ok. 41% próby) oraz teoria 
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fałszywej pandemii (60 z 187, czyli ok. 32% próby). 
Oznacza to, że dwie główne kategorie stanowią 
znaczącą większość – 73% wszystkich zaobser-
wowanych fake news. Pozostałe sześć kategorii 
obejmuje: powiązaną z COVID-19 misinformation 
dotyczącą reakcji społecznych na samoizolację 
oraz wirusa lub atakującą określone grupy spo-
łeczne i zawodowe10 (np. policję, lekarzy) – ogó-
łem 19 przypadków; misinformation dotycząca 
samego wirusa, szczepionek lub leków (9 przypad-
ków); dotycząca sytuacji pandemii i działań rządów 
w państwach trzecich (8 przypadków); mniejszo-
ści, w tym przede wszystkim Żydów i Ukraińców 
(7 przypadków); „spiskowych” zarzutów korup-
cji i niedbalstwa (4 przypadki) oraz, najrzadszych, 
przypadków „apokaliptycznych”, czyli natchnio-
nych i gnostycznych wpisów wieszczących rozma-
ite kataklizmy, koniec świata itp.

Tabela 1 przedstawiająca zawarte w próbie 
i sklasyfikowane według kategorii przykłady 
misinformation. 

Etykieta Liczba wystąpień
Conspiracy 77
False pandemic 60
Social 19
Virus 9
Other state 8
Minorities 7
Corruption 4
Apocalyptic 3
Suma 187

1. Teorie konspiracyjne

Do kategorii teorii konspiracyjnych należą nastę-
pujące narracje:

a. „SARS-CoV-2 został stworzony przez czło-
wieka” – jest to teoria spiskowa, która zakłada 
zazwyczaj, że wirus powstał w sposób sztuczny 
i laboratoryjny, a także, że powstał w jakimś celu, 
przykładowo jako broń biologiczna. Przykład:

• „1/1 norweski wirusolog B.Sørensen 
i prof. A.Dalgleish z St. George’s, University of 
London opublikowali badanie wg którego se-
kwencja genetyczna Covid-19 została “uzu-
pełniona” czyli koronawirus nie powstał natu-
ralnie, ale został stworzony przez człowieka11”,

b. „Chińska Republika Ludowa/Komunistyczna 
Partia Chin stworzyła lub instrumentalnie 
wykorzystuje wirusa w celu przejęcia władzy 
nad światem” – nie ulega wątpliwości, że pan-
demia niesie ze sobą wiele zmian zarówno spo-
łeczno-gospodarczych, jak i politycznych, co 
widoczne jest również na płaszczyźnie stosun-
ków międzynarodowych. Dobrym przykładem 
jest tu m.in. próba ocieplenia wizerunku Chin 
i Rosji poprzez tzw. „dyplomację maseczkową”, 
tj. pomoc polegającą na dostawie maseczek 
i innego sprzętu medycznego krajom dotknię-
tym przez pandemię, np. Włochom i Hiszpanii. 
Jednocześnie hiperbolizacja instrumentalnego 
wykorzystania pandemii i przydanie państwu 
Środka zamiaru wykorzystania koronawirusa 
do zdobycia bezpośredniej władzy nad świa-
tem wykracza poza racjonalne postrzeganie 
dynamiki procesów geopolitycznych oraz glo-
balnej rywalizacji mocarstw.

• “Nie miejcie złudzeń, Komunistyczna Partia 
Chin od pierwszego dnia istnienia ma cały czas 
ten sam cel – zdobyć hegemonię nad światem” 
– ostrzegł Manyan Ng, szef @EpochTimes 
na VI Zjeździe Klubów #IPPTV pod hasłem 
“Wolność vs. komunizm” #koronawirus RT!12”

c. Teoria dotycząca rzekomych ukrytych moty-
wów za działaniami rządów – obejmuje 
również treści odnoszące się do Nowego 
Porządku Świata, kontroli obywateli, etc.

• „Holocaust polskich górników trwa. @SasinJacek 
pod pretekstem #koronawirus zamknął 
6 kopalni, gdzie nie ma żadnego przypadku. 
Kopalnie zakażone fedrują dalej13.”,

• „Nowe wydanie komunizmu. Koronawirus jest 
kontrolowaną epidemią, która na celu ma nie 
tylko depopulację ludności świata, ale głównie 

http://m.in
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wprowadzenie nowego porządku świata. 
To się już dzieje14.”,„Koronawirus oficjalnie 
OPERACJĄ FAŁSZYWEJ FLAGI15”,

• „Koronawirus to największa ściema #NWO. 
Korona wirus jest potrzebny jako #KoronaSystem. 
Jak w razie czego gdyby nie poszły po myśli 
wybory trzymać władze? Wystarczy wprowa-
dzić stan wyjątkowy16”.

2. Fałszywa pandemia jest znacznie mniej zróż-
nicowana niż zbiór teorii konspiracyjnych. 
Podobnie jak w innych częściach raportu, tj. 
rozdziałach dotyczących Facebooka i Wykop.pl 
teoria fałszywej pandemii jest jedną z najczę-
ściej występujących. 

• Zangrillo (ordynator szpitala w Mediolanie): 
„Wirus klinicznie już nie istnieje, terroryzo-
wanie kraju jest czymś, za co ktoś powinien 
odpowiedzieć17”,

• „Ktoś jeszcze uważa, że mamy jakąś epidemię? 
To dlaczego nikt z tego towarzystwa nie ma 
maseczki? BO NIE MA EPIDEMII!!! Jest tylko 
medialna psychoza strachu stworzona dla 
tłuszczy, by ją karać, zaszczepić i na koniec za-
czipować!?? #KoronaWirus #PodłaZmiana18”,

• „Największe kłamstwo ostatnich czasów, któ-
rym skutecznie globaliści oczadzili cały świat! 
Nagle na konto rzekomej pandemii, ludzie 
przestali nagle chorować na grypę i przezię-
bienia. Koronawirus-tresura społeczeństwa do 
posłuszeństwa! #zrzućkaganiec #wyjdźzbun-
kra #fałszywapandemia19”.

3. Narracje „społeczne” biorą za cel zarówno 
ogół społeczeństwa, które zdaniem auto-
rów jest zbyt uległe wobec władzy wyko-
nawczej, jak również wymierzone są bezpo-
średnio w określone grupy społeczne. Wpisy 
często łączą się z negacją pandemii, jednak 
skupiają się przede wszystkim na reakcjach 
ludzi. Często ofiarą „społecznej” misinforma-
tion w przypadkach wyodrębnionych w próbie 
padają lekarze, policjanci oraz górnicy. Poniżej 
kilka przykładów, pisownia oryginalna.

• „A gdzie maseczki? Są tylko dla hołoty w skle-
pach, prawda? Wy „elyta” doskonale wiecie, że 
nie ma żadnej epidemii – wymyśliliście ją po to, 
by zwykłych ludzi wziąć za pyski i ograbić!!????20”,

• „Lekarze w Polsce zdezerterowali! Jak nie 
masz covida to spadaj! To chyba prawda 
ze konkwały mają płacone za wykrywanie 
#koronawirus21”,

• „„Nie wolno pozwolić, by dobry kryzys poszedł 
na marne” – taką cichą mantrę powtarzali ci, 
którzy chronili najbogatszych ludzi świata 
po krachu finansowym z 2008 roku #kryzys 
#pandemia #koronawirus #gospodarka #eko-
nomia #TarczaAntykryzysowa22”,

• „Mafia lekarska w calej okazalosci. I oni decy-
duja czy mamy epidemie czy nie. #Koronawirus 
WPolsce #koronawirus #koronawiruspolska23”.

Oprócz powyższych wyróżniono jeszcze kilka 
mniej popularnych kategorii, w tym fake news na 
temat samego wirusa (zachorowalności, szczepio-
nek, leków, maseczek, etc.). 

• „Ten wirus nie nazywa się tak jak od lat „ko-
ronawirus-19”, tylko w ramach marketingu 
pandemii strachu – „zespół ciężkiej ostrej nie-
wydolności oddechowej”. Rzekoma choroba, 
zespól, jest nazwą wirusa! To jest prymitywna 
komercyjna manipulacja. Mająca na celu przy-
mus szczepień24”.

Inne teorie obejmują zbiorcze grupy fake news 
dotyczące państw trzecich, mniejszości, korup-
cji oraz fałszywe informacje o charakterze apoka-
liptycznym. Różne formy ich występowanie poka-
zują poniższe przykłady:

• „Lewica wykorzystuje koronawirus-kryzys do 
zwiększenia finansowania aborcji ze środków 
publicznych, szybszego wdrażania totalitarnej 
agendy LGBT, ograniczeń wolności religijnej 
i kreowania nowego ogromnego długu pu-
blicznego – pisze Ignacio Arsuaga CitizenGO",

http://Wykop.pl
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• „Kolejne KLAMSTWO karakana – „ z bandera do 
europy nie wejdziecie” po czym wpuscil do Polski 
4 mln swoloczy i robi wszystko zeby zylo im sie 
tu lepiej niz Polakom. TFU #donald #tvpinfo 
#kosciuszko #antifa #poin #ukraincy #korona-
wirus #wtylewizji #szumowski #duda2020 #wy-
bory2020 pic.twitter.com/zgUjH8ST4d”,

• „Czy w okresie #pandemia @MZ_GOV_PL ku-
piło coś co nie pochodziło od znajomych ro-
dziny #Szumowski?”,

• „koronawirus to wstep do DEPOPULACJI 
o 6,5 mld-czyli NAJWIEKSZEGO w historii 
LUDOBOJSTWA i TOTALITARYZMU NWO-
niosacego Nowy Wspanialy Swiat dla 
WYBRANYCH i KOSZMAR dla LUDZKOSCI. 
#Lewica #SilniRazem #wybory2020 #korona-
wirus #AferaSzumowskiego #Terlecki #Gowin”.

HASZTAGI I STRONY WWW

Wpisy użytkowników zostały zaetykietowane hasz-
tagami. Najpowszechniej rzecz jasna występowały 
w próbie odniesienia do koronawirusa (#korona-
wirus, #koronawiruswpolsce, #koronawiruspolska, 
#covid19, #szumowski25 etc.) jednak nie niosły żad-
nej szczególnej informacji dotyczącej publikowa-
nych treści. 

Najbardziej popularnymi współwystępującymi 
hasztagami były #zajob (15 – interesującym fak-
tem jest to, że owo wulgarne zapożyczenie z języka 
rosyjskiego bardzo rzadko występuje w języku pol-
skim, jednak przylgnęło do tematu koronawirusa, 
a zwłaszcza do teorii fałszywej pandemii), #fał-
szywa pandemia (14), #nwo (9), #wieszwiecej (8), 
#polin (7), #plandemia (6), #ipptv (Idź Pod Prąd.
TV, 6), czy #kwarantanna (4). Do innych hasz-
tagów należały etykiety polityczne bez bezpo-
średniego związku z pandemią (np. #duda2020, 
#trzaskowski2020, #wyboryprezydenckie2020, 
#wybory2020, #wybory). Do rzadziej używa-
nych, ale jednocześnie ściśle związanych z misin-
formation należały m.in. #ligaswiata (powiązana 
z #dydymus – grupa hasztagów używanych przez 

pojedynczego i bardzo aktywnego popularyza-
tora teorii spiskowych), #fakepandemia, #zrzuć-
kaganiec, #tresuradlacalkowitegoposluszenstwa, 
#ccpvirus, #koronasciema, #gates i wiele innych.

Analiza hasztagów potwierdziła wyniki analizy tre-
ści i narracji dezinformacyjnych, tj. częstość wystę-
powania teorii fałszywej pandemii, fragmentację 
teorii spiskowych (które reprezentowane są przez 
pojedyncze lub podwójne użycia w próbie) oraz 
wykorzystywanie popularnych hasztagów poli-
tycznych w celu zwiększenia zasięgu fake news. 

Tabela 2 przedstawiająca popularne współwystę-
pujące hasztagi, z wyłączeniem grupy hasztagów 
wprost dotyczących koronawirusa

Hasztagi Liczba wystąpień

#zajob 15

#fałszywapandemia 14

#duda2020 11

#nwo 9

#trzaskowski2020 7

#polin 7

#plandemia 6

#ipptv 6

#wieszwiecej 6

#pis 6

#wyboryprezydenckie2020 6

#wybory2020 5

#szumowski 5

#kwarantanna 4

#jedziemy 4

#wybory 4

#pandemia 4

Dotyczące koronawirusa zaburzenia informacyjne 
zawierały często odnośnik do innej strony inter-
netowej. W tweetach najczęściej pojawiały się 
odniesienia do innych wpisów na platformie, ale 
stosunkowo często także do YouTube, co potwier-
dza obserwacje poczynione w rozdziale raportu 
dotyczącym udostępnianych stron na Wykop.pl. 

http://pic.twitter.com/zgUjH8ST4d
http://d.TV
http://d.TV
http://m.in
http://Wykop.pl
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Wśród udostępnianych stron dominują serwisy 
informacyjne, w tym zarówno należące do main-
streamu (Polsatnews.pl, tvp.info oraz Microsoft 
news), jak i niezależne lub katolickie (idzpodprad.
pl, pch24.pl). Kilkukrotnie udostępnione zostały 
również inne serwisy o kwestionowalnej rzetelno-
ści takie jak nczas.com, marucha.wordpress.com 
oraz www.prokapitalizm.pl. Do mniej popularnych 
zarejestrowanych źródeł internetowych należą 
m.in.: globalclou.wordpress.com, globalna.info oraz 
covid1984pl.wordpress.com.

Oprócz odnośników do stron publikowane były rów-
nież ilustracje, ale stosunkowo rzadko miały one cha-
rakter typowy dla fake news. Kilka przykładów poniżej.

Źródło: https://twitter.com/michniqremek/
status/1289277705255411714.

Źródło: https://twitter.com/Laurunia3/
status/1272416077478334464.

Źródło: https://twitter.com/Pol88486498/
status/1272975998204641280.

http://Polsatnews.pl
http://idzpodprad.pl
http://idzpodprad.pl
http://pch24.pl
http://nczas.com
http://marucha.wordpress.com
http://www.prokapitalizm.pl
http://m.in
http://globalclou.wordpress.com
http://covid1984pl.wordpress.com
https://twitter.com/michniqremek/status/1289277705255411714
https://twitter.com/michniqremek/status/1289277705255411714
https://twitter.com/Laurunia3/status/1272416077478334464
https://twitter.com/Laurunia3/status/1272416077478334464
https://twitter.com/Pol88486498/status/1272975998204641280
https://twitter.com/Pol88486498/status/1272975998204641280
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PODSUMOWANIE

Wyłoniona próba potwierdziła przewagę kategorii 
teorii spiskowych oraz narracji fałszywej pandemii 
jako najbardziej typowych, powiązanych z COVID-
19, zaburzeń środowiska informacyjnego. Tweety, 
które zostały sklasyfikowane jako misinformation 
stanowiły tylko 4% próby, co wskazuje z jednej 
strony na zauważalność fake news w całym zbiorze, 
a z drugiej nie wskazuje na znaczną popularność, 
co jest wnioskiem pozytywnym. Ponadto, zareje-
strowane przypadki nie wchodziły ze sobą w inte-
rakcje, co uniemożliwiło przeprowadzenie analizy 
sieci społecznościowej. Wartością dodaną bada-
nia są informacje dotyczące autorów, źródeł oraz 
hasztagów, które mogą być w przyszłości użyte do 
bardziej kompleksowego i dłuższego w horyzoncie 
czasowym badania. 

Zarejestrowane narracje wpisują się w typowy 
zbiór misinformation i poza teoriami związanymi np. 
z planowanym zniszczeniem polskiego górnictwa 
i poczynaniami rządu (i jego konkretnych przedsta-
wicieli) nieszczególnie wskazują jakąś typową dla 
regionu specyfikę. Negatywną obserwacją jest wyż-
szy niż zakładany udział w próbie wpisów biorących 
za cel grupy społeczne w tym mniejszości seksualne 
i narodowe. Pozytywną wiadomością jest z kolei 
niski udział obrazków, bądź memów w publikowa-
nych treściach, które zdaniem niektórych autorów 
znacznie zwiększają zasięgi fake news26.
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ANALIZA WYKOP.PL
O PLATFORMIE

Wykop.pl jest założoną w 2005 r. stroną Web 2.0 
wzorowaną na dawnym amerykańskim agregato-
rze newsów Digg.com. Portal sklada się z dwóch 
głównych sekcji – Wykopaliska, w której znajdują 
się linki do znalezisk i newsów oraz Mikrobloga, 
czyli przestrzeni blogerskiej, w której użytkow-
nicy serwisu publikują treści, często pod stworzo-
nymi przez siebie hasztagami. Użytkownicy mogą 
ponadto wchodzić ze sobą w interakcję, szczegól-
nie pod znaleziskami oraz w obszarze Mikrobloga, 
co sprawia, że serwis może być postrzegany jako 
quasi-platforma społecznościowa. System ocenia-
nia znalezisk (wykop dla wartościowych treści oraz 
zakop dla niemile widzianych) oraz „plusowania” 
wpisów na Mikroblogu pozwala na wyciągnięcie 
częściowych ocen dotyczących popularności oraz 
poziomu poparcia wobec określonej treści. 

Zgodnie z badaniami serwisu wirtualnemedia.pl 
w 20191 r. Wykop.pl był trzecią co do popularno-
ści (po Facebooku i Instagramie) platformą w Polsce 
co do odsłon (zarówno na komputerach, jak i na 
urządzeniach mobilnych), osiągając wedle stanu na 
grudzień 2018 liczbę 5 276 011 użytkowników. 
Popularność Wykop.pl odzwierciedla się w stałej 
obecności oficjalnych kont mediów, firm oraz poli-
tyków (użytkownikiem Wykop.pl był m.in. były pre-
zydent RP Lech Wałęsa). Ci ostatni często wcho-
dzą w interakcję z użytkownikami w ramach fomuły 
AMA, czyli Ask-Me-Anything, gdzie odpowiadają 
na żywo na zadane z wolnej stopy pytania. Spośród 
dwóch wymienionych sekcji, to Wykopalisko cieszy 
się większą popularnością. Najpopularniejsze zna-
leziska tworzą treść głównej strony portalu, przy 
czym logika serwisu pozwala na etykietowanie zna-
lezisk określonymi hasztagami. 
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METODOLOGIA

Opierając się na znaleziskach publikowanych na 
Wykopalisku pod hasztagiem #koronawirus, wyod-
rębniona została próba obejmująca 2341 znaleziska,  
czyli ogół znalezisk opublikowanych przez użytkow-
ników na przestrzeni dwóch miesięcy – czerwca 
i lipca 2020 r. Próba zawiera metadane wpisów, 
w tym m.in. ich datę publikacji, tytuł, opis, wykorzy-
stane hasztagi (użytkownicy mogą używać więcej 
niż jednego), a także wspomniane powyżej wykopy 
i zakopy, czyli relatywne mierniki popularności treści. 
Nie ulega wątpliwości, że wysoki stosunek wykopów 
do zakopów oznacza pozytywną recepcję newsa 
przez społeczność serwisu (i odwrotnie), natomiast 
znaczna ilość wykopów wskazuje pośrednio na to, że 
użytkownicy uznali znalezisko za interesujące. 

Niestety należy tutaj zauważyć, że podziały ide-
ologiczne wśród użytkowników doprowadziły 
do stworzenia swoistych wewnętrznych koterii, 
wśród których wiodą prym dwie główne grupy: 
lewicowa #neuropa oraz nieco mniej liczne prawi-
cowe #4konserwy. Powyższe dwie grupy organi-
zują się na osobnych platformach (przede wszyst-
kim na Discordzie) w celu zorganizowanego 
„wykopywania” lub „zakopywania” określonej tre-
ści (autor niniejszej części raportu ma informa-
cje z pierwszej ręki, ponieważ mógł się zapoznać 
z jednym z takich kanałów na Discord osobiście). 
Oprócz wewnętrznych grup manipulacji treścią 
dopuszczają się prawdopodobnie również użyt-
kownicy „zewnętrzni” (np. konta powiązane z par-
tiami politycznymi), których znakiem aktywnosci 
jest wątpliwa koincydencja czasowa w odniesie-
niu do daty utworzenia konta. Nowi użytkownicy 
wyróżniają się zieloną nazwą w opozycji do poma-
rańczowych („zwykłych”) kont. Obserwacja taka 
została poczyniona przez autora bloga Offensive 
OSINT2, który jako jeden z nielicznych podjął się 
ilościowej i jakościowej analizie publikowanych 
treści na Wykop.pl. 

Ze względu na przedmiot niniejszego raportu kwe-
stia manipulacji lub rzeczywista popularność znale-
zisk mają charakter niejako wtórny wobec samego 

faktu zaistnienia treści fake news na łamach hasz-
tagu #koronawirus, jednak może dać pośrednie 
informacje dotyczące recepcji oraz podatnosci 
użytkowników, jak również wskazać grupy wraż-
liwe. Z tej przyczyny w dalszej częsci przeanalizo-
wane zostaną również kwestie popularności narra-
cji, hasztagów oraz stron WWW.

Analiza jakościowa próby została przeprowa-
dzona na podstawie treści nagłówków oraz 
opisu znalezisk. Ze względu na brak algorytmów 
badania języka naturalnego, które automatycz-
nie mogłyby ocenić treść wedle obiektywnego 
wzorca, jak również ze względu na brak jednolitej 
definicji dezinformacji, za model wspomagający 
identyfikację fake news przyjęte zostały specjali-
styczne wytyczne Full Fact dotyczące koronawi-
rusa3. Ze względu na to, że naszym celem było 
nie tyle nie stać się ofiarą dezinformacji, co ową 
dezinformację (choćby potencjalną) znaleźć, zmo-
dyfikowaliśmy jedną z przesłanek dotyczącą „nie-
poprzestawaniu na czytaniu nagłówka”. W przy-
padku analizy serwisu Wykop.pl analizowana była 
przede wszystkim treść nagłówków oraz krótkich 
opisów znalezisk. W przypadku wątpliwości ana-
lizowana była treść źródła oraz kontekst w jakim 
zostało zamieszczone.

Po następczej weryfikacji i korekcie wyodrębniona 
została grupa znalezisk, które zostaly sklasyfiko-
wane jako zaburzenia informacyjne (fake news) 
oraz pozostałe, określone zbiorczo jako real news.
Wyodrębnione w niej zostało 91 przykładów fake 
news we wszystkich trzech postaciach – misinfor-
mation, disinformation oraz malinformation, co sta-
nowi ok. 4% całości próby. Jak zostało wcześniej 
zaznaczone, sklasyfikowane treści są bardzo nie-
jednorodne i obejmują zarówno przypadki skrajne 
jak i np. złośliwe i sensacyjne pomówienia skiero-
wane w stronę jakiejś grupy społecznej, przynale-
żącej do szeroko rozumianej mniejszości. 
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NARRACJE

Zaobserwowane narracje często są względem sie-
bie podobne i dotyczą kilku zbliżonych tematów, 
co wynika z faktu, że na przestrzeni dwóch mie-
sięcy w debacie publicznej pojawiają się często  
umożliwiających ich ogólne pogrupowanie. Należy 
jednak przyznać, że często wpisują się w więcej niż 
jedną kategorię. Jako przykład bardzo dobrze tutaj 
posłuży znalezisko Mateusz Morawiecki wprost 
w Sejmie o tym, że nadchodzi Nowy Porządek Świata4 
które: 1) rozpowszechnia interesującą spiskową 
teorię, w myśl której globalne elity spiskują w celu 
wprowadzenia nowego i odpowiadającego im 
ładu. W myśl teorii mają wykorzystywać do tego 
socjotechnikę i sterują zakulisowo bezwolnymi 
demokratycznymi instytucjami oraz 2) wprost 
oskarża prezesa naczelnego organu administracji 
publicznej o bezpośrednią partycypację w urze-
czywistnieniu Nowego Porządku Świata. Aby móc 
przedstawić zebrane narracje w sposób precyzyjny 
i logicznie rozłączny, każda z nich została przy-
pisana do pojedynczej etykiety. W przypadkach 
niejednorodnych, zostały one arbitralnie przypi-
sane do tej etykiety, która zdaniem autorów miała 
dominujące znaczenie w kontekście w jakim opu-
blikowane zostało znalezisko. 

Wśród wyodrębnionych w próbie fake news naj-
częściej pojawiały się znaleziska dotyczące: 

•	 państwa trzeciego (18), czyli tworzące nie-
prawdziwy lub celowo zmanipulowany obraz 
sytuacji powiązanej z COVID-19 w innym 
kraju. Interesującym spostrzeżeniem jest 
fakt, że wiele znalezisk w tej kategorii nie 
dotyczy bezpośrednio koronawirusa (np. 
dobrym przykładem manipulacji jest wyko-
rzystanie opinii redaktora Rzeczpospolitej 
pt. Wizerunek Ameryki się sypie5, dotyczącej 
rzeczywistych trudności USA. Autor zna-
leziska „wzmocnił” przekaz apokaliptycz-
nym zdjęciem i stosownym opisem „(…) 
Stany Zjednoczone dostarczają wstrząsa-
jących kadrów mediom na całym świecie”. 
Przesądzająca w tym przypadku była jednak 

historia konta i wzgląd na inne publikowane 
treści, które podkreśliły ogólny brak rzetel-
ności). Do innych przykładów należą m.in. 
Dramatyczna sytuacja w Hiszpanii. „Rząd ska-
zał osoby starsze na śmierć67”; Jedna trzecia 
Amerykanów zmarła z powodu koronawirusa!8 
oraz Obszar Układa Warszawskiego ma kilka-
naście razy mniejszą śmiertelność od NATO9 
(pisownia oryginalna),

•	 Treści podkopujące zaufanie do rządu (15). 
O ile krytyka [i obywatelska kontrola] rządu 
jest nieodzownym elementem funkcjonującej 
demokracji, w opisywanym przez nas przy-
padku chodzi o bezpodstawne oskarżenia eg-
zekutywy o korupcję, nieudolność, ukryte za-
miary, etc. Przykładami narracji są następujące 
znaleziska: Zaraza Jako Początek Wprowadzania 
Władzy Totalnej10; MON wcieli cię do wojska. 
Walka z bezrobociem po koronawirusie11 oraz 
Szumowski chce, by aplikację mieli wszyscy. 
Pozwól się śledzić12,

•	 Treści wymierzone w społeczeństwo i grupy 
społeczne (14). Jest to najprawdopodobniej 
najbardziej niejednorodna grupa, bardzo po-
dobna do narracji podkopującej zaufanie do 
rządu, jednak wymierzona w społeczeństwo 
(w tym w jednostkę), jego zachowanie oraz 
w grupy społeczne. Przykładami narracji są 
m.in.: 2500zł Premii Motywacyjnej dla Milicji od 
Rządu za walkę z Covid przed wyborami13 (wy-
mierzona również w rząd, jednak tu Policja – 
zwana złośliwie Milicją – jest głównym celem 
dezinformacji); Miliony tracą pracę, a miliarde-
rzy mnożą swoje fortuny14 oraz, cytowane już 
wcześniej, Rzeszowska młodzież kpi z koronawi-
rusa? Tak się bawi wieczorami na... 

•	 Kolejna grupa narracji dotyczy niebezpiecz-
nej teorii „fałszywej pandemii” (12). Ten 
rodzaj fake news ma na celu przekonanie od-
biorcy, że pandemia nie istnieje, koronawirusa 
można zbagatelizować (jest rzekomo „cięższą 
grypą”), a także tego, że przedsięwzięte środki 
ostrożności są szkodliwe i bezsensowne. Fakt, 
że uciążliwe dla społeczeństwa lockdowny 
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zostały złagodzone mimo stale rosnącej liczby 
wykrytych przypadków COVID-19 skutkuje 
słusznymi, zdaje się, refleksjami na temat tego 
jakie środki ostrożności powinny być zasto-
sowane. Niektórzy jednak owe złagodzenia 
uznali ze znak, że pandemia albo nigdy nie ist-
niała, albo jest stosunkowo niegroźna. Granica 
między racjonalną krytyką a groźnym w skut-
kach bagatelizowaniem jest cienka, dowody 
wspólne, a sposób rozumowania podobny, 
dlatego fake news w tym przypadku najła-
twiej rozpoznać po intencji i celach autorów. 
Przykładami narracji są m.in. Dr Martynowska: 
„Nie mamy do czynienia z pandemią, ale z obłę-
dem15”; Kazik: Niegroźny wirus zasiał panikę. 
Ludzie dobrowolnie poddali się inwigilacji16 oraz 
Tucker o lockdownie: niepotrzebny17,

•	 Ostatnimi z liczniejszych grup narracji są róż-
nego rodzaju teorie konspiracyjne (10) oraz fake 
news dotyczące samego wirusa (9). Obydwie 
kategorie często dotyczą miejsca pochodze-
nia lub okoliczności powstania wirusa. Często 
obejmują informacje dotyczące liczby przypad-
ków, teorie o wirusie jako broni biologicznej. 
Cechą szczególną pierwszej grupy jest zmowa 
służąca urzeczywistnieniu jakiegoś celu na-
tomiast drugą grupę charakteryzuje bardziej 
ogólne zjawisko istoty, rozpowszechniania 
i zwalczania wirusa. Ponieważ w chwili pisa-
nia tego artykułu nie ma żadnej wiarygodnej 
informacji o masowym wdrożeniu szczepionki 
przeciwko SARS-CoV-2, za fake news zostały 
uznane informacje np. znalezienia leku przez 
najszybszy superkomputer18.

•	 Do nieco mniej popularnych narracji należą tre-
ści sensacyjne i clickbait (4), treści o tematyce 
antyklerykalnej (3), narracje „apokaliptyczne” (2), 
wymierzone w mniejszości (2) oraz pojedyncze 
przypadki dotyczące Śląska oraz politycznego 
wirusa, który zasługuje na oddzielne wyróżnie-
nie ze względu na uwikłanie frazy „polityczny 
wirus” we wzajemne oskarżenia na arenie mię-
dzynarodowej dotyczące instrumentalizacji pan-
demii do osiągnięcia celów politycznych (np. wy-
suwane w stronę USA przez ChRL19). 

HASZTAGI

Hasztagi, podobnie do tagów, pełnią funkcję kate-
goryzującą dla zamieszczanych w mediach społecz-
nościowych treści - za ich pośrednictwem łatwiej 
użytkownikom dotrzeć do interesujących ich treści. 
Przykładowo, do celów niniejszego badania wyko-
rzystany został hasztag #koronawirus, za którego 
pośrednictwem zebrana została próba badawcza. 
Jako że zazwyczaj użytkownik chce z publikowaną 
przez siebie treścią dotrzeć do jak największej liczby 
odbiorców, często używa on więcej niż jednego 
hasztagu. Treści sklasyfikowane jako fake news nie są 
wyjątkiem, w związku z czym, obok hasztagu #koro-
nawirus, 91 znalezisk opisano w sumie 473 innymi 
#hasztagami, natomiast w ujęciu indywidualnym – 
127 różnymi etykietami.

Następnie z próby zostały wyodrębnione najpopular-
niejsze równolegle wykorzystane hasztagi. Należą do 
nich etykiety wskazane w poniższej tabeli.

Hasztagi Liczba 
wystąpień Hasztagi Liczba 

wystąpień Hasztagi Liczba 
wystąpień

#Polska 40 #zdrowie 12 #Chiny 5
#covid19 31 #nauka 10 #Emigracja 5
#Polityka 26 #ekonomia 9 #Teoriespiskowe 5
#Europa 20 #epidemia 9 #Wybory 5
#Swiat 20 #medycyna 7 #Afera 4
#Ciekawostki 13 #usa 7 #Gospodarka 4

Tabela 1. Liczba wystąpień współistniejących 
hasztagów w próbie.
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ŹRÓDŁA

Hybrydowy charakter Wykop.pl pozwala zarówno 
na zamieszczanie własnych treści jak i na publika-
cję linków prowadzących do stron trzecich, ocenia-
nych następnie przez użytkowników. Znajdujące 
się w próbie znaleziska, które zostały sklasyfiko-
wane jako fake news zawierają na ogół odnośniki 
do zewnętrznych źródeł. Niektóre źródła poja-
wiają się w próbie więcej niż raz, są one przedsta-
wione wraz z sumarycznymi wykopami/zakopami 
w tabeli poniżej.

Uwagę przykuwa kilka elementów:

a. Najczęściej misinformation rozprzestrzeniana 
była za pośrednictwem filmów na YouTube 
(14 znalezisk), który działa jako hosting 

i przypomina w tym zakresie Wykop.pl, znaj-
dujący się na drugim miejscu (6 znalezisk). 
Biorąc pod uwagę fakt, że liczba znalezisk 
sklasyfikowanych jako misinformation wynosi 
91, można zauważyć, że witryny web 2.0 
łączące w sobie elementy hostingowe oraz 
ideę „bycia tworzonymi przez użytkowników” 
odpowiadają łącznie 22% wykrytych w próbie 
fałszywych treści.

b. Wśród źródeł znajdują się media tradycyjne, 
które należą do polskiego krajobrazu informa-
cyjnego i co do zasady nie są łączone z jego 
zakłócaniem. Mowa tu o Polsat News, Fakty 

Interia, RMF 24, czy o2. Może to sugerować 
wyjęcie z kontekstu i manipulowanie prawdzi-
wymi informacjami (ocenianie w końcu były 
nagłówki i opisy napisane przez publikują-
cych na Wykop.pl) lub też o tym, że mediom 

Źródlo Liczba wystąpień Suma wykopów Suma zakopów

YouTube 14 1630 333

Wykop.pl 6 185 94

Stowarzyszenie RKW 4 490 61

Polsat News 4 971 29

Nczas 4 920 137

Fakty Interia 3 9 10

wgospodarce.pl 2 15 9

subiektywnieofinansach 2 23 4

RMF24 2 382 46

Rp.pl 2 8 6

Glos wielkopolski 2 23 11

Tvn24 2 97 33

anywhere.pl 2 22 7

Zerohedge 2 34 3

o2.pl 2 235 122

Tabela 2. Najpopularniejsze źrodła fake news 
w próbie.



34

COVID 19:
DEZINFORMACJA W POLSKIEJ CYBERPRZESTRZENI

publicznym, publikującym w końcu olbrzymie 
ilości artykułów, może się również przydarzyć 
powielenie fake news, 

c. Innymi popularnymi źródłami jest Stowarzyszenie 
RKW, nczas, anywhere.pl oraz Zerohedge, 
które były już wcześniej przedmiotami zainte-
resowania badaczy fake news gdyż „cieszą się” 
złą sławą pod względem rzetelności i intencji 
w zakresie zawartych na nich treści.

d. Na liście znajduje się również Głos Wielkopolski. 
Na wyróżnienie zasługuje ze względu na fakt, 
że czasopisma regionalne bardzo często bywają 
wykorzystywane do rozpowszechniania dezin-
formacji oraz zwielokrotniania zasięgu fake 
news. O ile artykuł z Głosu Wielkopolskiego 
dwukrotnie został wykorzystany do zamiesz-
czenia misinformation, warto zwrócić uwagę, 
że – poza wymienionymi powyżej – w znaj-
dujących się w próbie fake news odstępnia-
nie były też inne portale, m.in. Śląski Biznes, 
Tarnogórski, Lublin112, czy Gazeta Krakowska. 
Podobnie jak w przypadku tradycyjnych 
mediów, nie oznacza to koniecznie tego, że 
samo czasopismo opublikowało fake news. 

e. Istotną kwestią jest przeciętnie wysoki sto-
sunek sumarycznych zakopów do wykopów, 
który oznacza, że znaczna liczba odbiorców 
nie zgadzała się z publikowanymi artykułami. 
Należy tu zauważyć, że zakopywanie arty-
kułu wymaga większego zaangażowania od 
użytkownika niż wykopanie (należy wybrać 
powód). Świadczy to pośrednio o tym, że 
nawet jeżeli moderacja nie usunęła znalezi-
ska, to i tak artykuł spotkał się z zauważalną 
negatywną reakcją części odbiorców. Biorąc 
pod uwagę fakt, że procentowy udział w pró-
bie treści sklasyfikowanych jako fake news jest 
wyjątkowo niski, należy pozytywnie ocenić 
działania moderacji i użytkowników serwisu 
dotyczące ochrony Wykop.pl przed zakłóce-
niami informacyjnymi.

PODSUMOWANIE

Spośród zarejestrowanych 2341 polskojęzycznych 
znalezisk opublikowanych w serwisie Wykop.pl 
pod hasztagiem #koronawirus wyróżniono 91 wpi-
sów o charakterze fake news. Wpisy obejmowały 
wszystkie trzy typy zakłóceń informacyjnych, 
tj. disinformation, misinformation oraz malinforma-
tion. Szeroka, ale dostosowana do potrzeb badania 
definicja fake news zaproponowana przez Full Fact, 
pozwoliła na kompleksowe zbadanie zjawiska fake 
news na platformie. Opublikowane treści były 
zróżnicowane tematycznie oraz reprezentowały 
szeroki wachlarz narracji, od szkodliwej i poważnej 
dezinformacji, po treści typu clickbait i sensacyjne. 

Badanie ujawniło które narracje były dominu-
jące w próbie, które platformy najczęściej rozpo-
wszechniały fake newsy oraz które hasztagi były 
najczęściej używane obok badanego #koronawirus 
w odniesieniu do wykrytych fake news. 

Kolejnym wnioskiem badawczym jest zadowala-
jąco niski procentowy udział fake news w próbie 
(ok. 4%), który jest pośrednim dowodem na sku-
teczną moderację oraz zaangażowanie użytkowni-
ków dla zachowania wysokich standardów publi-
kowanych znalezisk dotyczących koronawirusa. 
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