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O fake newsach naukowo 

(…)określenie fake news stało się niemalże powszechne, lecz używa się go często 

bez zastanowienia, by wzbudzić sensację w sytuacji, gdy powstała nieścisłość 

zakrawa jedynie o oczywistą omyłkę pisarską tzw. „chochlik drukarski” lub 

zwykłe przejęzyczenie. Granica między znanymi w świecie informacji (nota bene 

nieuniknionymi, gdyż pomylić może się każdy) pomyłkami, a fake newsem 

zaciera się z każdym dniem. Wyrażenie fake news pretenduje do roli następcy, 

który zawierałby w sobie wszelkie błędy autorów informacji, jak też umyślnie 

modyfikowanych danych wykorzystywanych, chociażby w celu np. 

zdyskredytowania osoby publicznej – pisze Marcin Waszak z Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w publikacji naukowej „Postprawda i fake 

news czy weryfikacja treści i źródeł informacji?” 

Fake news ma szokować i 

budzić kontrowersje. 

Dotychczas uznawano, że 

informacje kwalifikujemy 

jako fake news wyłącznie w 

momencie ich pojawienia 

się w mediach masowych 

[…]. Obecnie zjawisko fake 

news przybiera na sile i w 

skali światowej jest 

praktycznie nie do 

zmierzenia – czytamy w raporcie Public Dialog (2017, str.6), „Fake news z 

perspektywy polskich dziennikarzy”. 

Polscy dziennikarze biorący udział we wspomnianym badaniu wskazali, że 

głównym źródłem fake news są media społecznościowe oraz zbiorczo Internet 

(Public Dialog, 2017, s. 25). Przyczyna podawania niesprawdzonych informacji, 

to zdaniem publicystów (Public Dialog, 2017, s. 26) w pierwszej kolejności 

tabloidyzacja mediów, chęć posiadania informacji jako pierwszy oraz brak czasu 

na ich dokładne zbadanie. Jako ostatni powód dziennikarze wyszczególniają 

brak kompetencji, osiągnięcie celów politycznych, chęć manipulacji opinią 

publiczną. W świetle powyższych badań, publicyści poprawnie identyfikują 

źródło problemu oraz najczęstsze powody powstawania szkodliwych informacji. 

Dostrzeganie problemów coraz powszechniejszego powstawania 



niesprawdzonych przez dziennikarzy informacji, powinno odbić się na 

zwiększeniu poziomu, i zarazem jakości publikowanych wiadomości. 

Monika Helak z Goethe Instytut w artykule „Co przekształciło plotkę w fake 

news” pisze: Dzisiejsze społeczeństwo często określa się mianem 

informacyjnego – każdy człowiek jest bombardowany bodźcami na 

niespotykaną wcześniej skalę. Ten trend zapoczątkowało radio, mogące 

nadawać komunikaty w czasie rzeczywistym; narodziny telewizji przyspieszyły 

zaś przepływ wizualnych przekazów z całego świata. Później do gry wkroczył 

Internet, który zapewnił ciągły dostęp do informacji i wprowadził 

interaktywność w stopniu dotąd niespotykanym. Śledzenie, a także 

udostępnianie i komentowanie bieżących wydarzeń stało się istotnym 

nawykiem dla wielu ludzi. W efekcie wielkie wydarzenia znalazły się bardzo 

blisko codziennego życia (…)Jednocześnie nasze mózgi mają ograniczone 

możliwości przetwarzania danych i poddawania ich krytycznej analizie, więc 

media zaczęły się prześcigać w zabawianiu swoich odbiorców i zwracaniu ich 

uwagi krzykliwymi nagłówkami. Rezygnacja z namysłu, do którego potrzebny 

jest czas wolny od bodźców, ma bolesne skutki. 

(HTTPS://WWW.GOETHE.DE/INS/PL/PL/KUL/DOS/FNW/21430406.HTML) 

Dziennikarze obywatelscy - w tym Podlasa Redakcja Seniora - też powinni 

dostrzegać te problemy, nie ulegać fałszywym informacjom, nie rozsyłać ich 

dalej i badać źródła informacji. 

Seniorko! Seniorze!  

               

Stanisław (lat 73) uwierzył, że szczepionka przeciw Covid-19 zmienia DNA. 

Elżbieta (lat 67) codziennie otrzymuje „łańcuszki” i  sensacyjne memy od 

znajomych z Facebooka i… rozsyła je dalej. 



Fake newsy – kłamstwa w Internecie to zmora naszych czasów. 

Seniorko! Seniorze! Włącz krytyczne myślenie. Nie daj się oszukać. Nie wierz we 

wszystko, co czytasz i oglądasz w sieci. 

 

 Chcesz wiedzieć więcej- zajrzyj na stronę podlaskisenior.pl i poszukaj banneru 

naszej nowej kampanii edukacyjnej „Fake newsy-prawda jest inna”.  

A kiedy znajdziesz kliknij.  

Elżbietę i Stanisława… też tu zapraszamy😊 

 

Spot filmowy wg powyższego scenariusza można zobaczyć m.in na kanałach 

telewizji internetowej  Wrót Podlasia i Podlaskiego Seniora, na YouTube i w 

mediach społecznościowych: 

wrotapodlasia.pl/ 

podlaskisenior.pl/  

youtube.com/  

 

Skąd pomysł na kampanię edukacyjną? 

 

Przeciwdziałanie dezinformacji i umiejętność krytycznej analizy tekstu są 

szczególnie ważne właśnie teraz – gdy Internet stał się głównym źródłem 

informacji – również dla seniorów. Liczba fałszywych wiadomości w Internecie 

stale rośnie, bo zbyt rzadko stosowane jest krytyczne myślenie  Seniorzy to 

łakomy kąsek dla fake newsów i internetowych oszustów. Nie dość, że wierzą w 

informacje opublikowane w Internecie, to jeszcze je upowszechniają i rozsyłają 

grupom znajomych – jak jest chociażby w przypadku  „łańcuszków” z prośbą o 

wsparcie.  

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Demagog 

(opublikowanego na stronie www.krytycznyumysl.pl), „(...) aż 80% badanych 

zgadza się ze stwierdzeniem, że obecność wiadomości i informacji, które są 

nieprawdziwe lub zniekształcają rzeczywistość, stanowi problem w Polsce. 

Dodatkowo zdaniem ankietowanych, w Polskim społeczeństwie nie istnieje 

wysoka świadomość problematyki powstawania oraz udostępniania i 

rozpowszechniania fałszywych informacji (…). Świadczy o tym fakt, że z ww. 

pojęciem nigdy nie miało do czynienia 49% ogółu przebadanych”. Badania 

https://tv.wrotapodlasia.pl/itv/102148/Fake_newsy_prawda_jest_inna.html
https://podlaskisenior.pl/spot-filmowy-o-fake-newsach/
https://www.youtube.com/watch?v=r89noYTiB3M


dotyczą młodzieży, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że  wśród 

seniorów nieznajomość tego pojęcia jest jeszcze powszechniejsza. 

Podlaska Redakcja Seniora 

tworząca artykuły na 

podlaskisenior.pl  też chce 

uzupełniać na temat prawdy i 

kłamstwa w Internecie, wydaje 

się  niezbędne. Jako 

organizatorzy warsztatów 

korzystamy z doświadczeń i 

refleksji po szkoleniu TechSoup 

Europe. Kampania jest 

przygotowana we współpracy z tą instytucją. 

W ramach kampanii zrealizowano  dwa cykle warsztatów online dla seniorów – 

dziennikarzy obywatelskich z Podlaskiej Redakcji Seniora i Rad Seniora w 

województwie podlaskim. Zrealizowano też kampanię medialną w formie spotu 

filmowego i radiowego oraz cykl 5 artykułów opublikowanych na 

podlaskisenior.pl. Podsumowaniem kampanii i działań w projekcie jest 

oddawany w Państwa ręce PORADNIK DLA SENIORÓW, choć zapraszamy do 

jego lektury również młodsze osoby. 

Poszukiwanie wiarygodnych źródeł  informacji, rozpoznawanie fake newsów, 

poznanie  nowych pojęć, nieznanych dziennikarzom seniorom, takich jak np. 

m.in. bańka informacyjna, homofilia, dezinformacjia, malinformacji, 

misinformacja, deepfake– są niezbędne dla osób, piszących artykuły i 

tworzących informacje. Przyda się to również naszym Czytelnikom. 

Stowarzyszenie Szukamy Polski od czerwca 2020 r. prowadzi Ośrodek 

Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Ma kontakt z 16 radami seniorów w 

naszym regionie. To reprezentacja społeczności lokalnych złożonych z 

przedstawicieli organizacji senioralnych - osób 60+. Podczas spotkań i szkoleń, 

jedną ze zgłaszanych potrzeb były właśnie sprzeczne informacje  w Internecie i 

fake newsy dotyczące np. szczepień przeciw Covid-19. Zgłaszany problem – to 

jak nie ulegać manipulacji.  

Portal podlaskisenior.pl  tworzony i redagowany non-profit – w całości przez 

seniorów, jest coraz bardziej poczytny: stanowi źródło informacji dla osób 



dojrzałych i dlatego  dzięki kampanii chcemy dotrzeć do tej grupy społecznej, 

coraz bardziej zaprzyjaźnionej z Internetem. 

Niniejszy Poradnik zawiera scenariusz warsztatów i cykl artykułów,  może 

stanowić niezbędnik dla seniorów, którzy nie mieli dotąd styczności z wiedzą na 

temat zagrożeń wynikających z dezinformacji. Poradnik w PDF będzie łatwy do 

pobrania. 

Kampania umożliwiła  współpracę między środowiskami z różnych gmin i 

upowszechnienie wartości wymiany poglądów miedzy członkami redakcji i  rad 

seniorów a także samorządem lokalnym i innymi instytucjami. 

Warsztaty  

Podczas organizacji szkolenia na platformie Zoom warto przewidzieć dwie 

osoby do prowadzenia zajęć. Jedna osoba powinna pilnować kwestii 

technicznych, „wpuszczania” uczestników, rozwiązywania kwestii technicznych, 

śledzenia czatu, podsumowania wyników ankiety EX ANTE i EX POST 

reagowania na problemy i trudności. Druga powinna koncentrować się na 

kwestiach merytorycznych, od czasu do czasu sprawdzać wiedzę i  dbać o 

włączanie uczestników do dyskusji oraz dobrą atmosferę.   Podczas warsztatów 

wykorzystano różne formy pracy – mini prelekcję, dyskusja moderowana, burzę 

mózgów, prezentację z fotografiami i filmami, przegląd stron www z 

przykładami. Były też wykorzystane łatwe narzędzia interaktywne – takie jak 

„chat”, „reactions”, wspólna praca na dokumencie przy pomocy np. 

„jamboard” na Google.  

Zajęcia były podzielone na 2 

części:  zadano też pracę 

domową, aby uczestnicy znaleźli 

przykłady dezinformacji w 

Internecie i je przeanalizowali, a 

potem na drugiej części 

warsztatów krótko te przykłady 

przedstawili. 

Każdy z uczestników otrzymał też 

certyfikat z podsumowanym wynikiem wzrostu wiedzy – na podstawie ankiety 

EX ANTE I EX POST. 

Scenariusz warsztatów 

Najlepiej przedstawi to prezentacja multimedialna przygotowana na warsztaty 



z wykorzystaniem Power Point oraz bezpłatnych grafik z portali: unplash.com i 

pixabay.com 

I część warsztatów 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

II część warsztatów 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Przykładowe certyfikaty po warsztatach – dla dwóch grup uczestników 

 

W opinii uczestników – warsztaty były bardzo ciekawe i potrzebne.  

Artykuły  

Artykuł 1 Fake news – manipulacja informacją? 

Fake news to nie jest wynalazek XXI wieku. Zjawisko to znane już było w 

czasach starożytnych. Dawniej nazywano to propagandą, plotką, legendą, 

mitem. Każde z tych określeń oznaczało manipulację informacją. 



Zmanipulowane informacje były narzędziem propagandy, miały wpływać na 

kształtowanie opinii publicznej, podburzać lud, albo przedstawiać władcę w 

dobrym, lub złym świetle. 

Jak dzisiaj wyglądają fake newsy 

Widzimy je po każdorazowym 

uruchomieniu komputera, tabletu, 

telefonu, jak zalewa nas przeogromna 

masa informacji natarczywie 

wymuszających czytanie danego tekstu. 

Pulsujące okienka, krzykliwe tytuły, 

jaskrawe nagłówki, sensacyjne pierwsze 

zdania, to narzędzia do uzyskania 

określonych celów. 
(foto: John Iglar z pixabay.com) 

Jednak chcąc korzystać z dobrodziejstw Internetu, musimy przedostać się przez 

gąszcz tych  niechcianych i nachalnych treści, chociaż przyznam, że jest to 

niezmiernie męczące i denerwujące. Większość z tych informacji to typowe fake 

newsy, czyli nieprawdziwe informacje. Ich intencją jest wprowadzenie 

czytelnika w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub 

prestiżowych. 

Czy na pewno łapki w górę? 

Przecież chętnie stawiamy „łapki w górę” lubimy i powielamy treści, nie 

zastanawiając się dlaczego. A te treści po prostu odpowiadają naszym 

upodobaniom, zainteresowaniom. Albo też chcemy związać się, zintegrować się 

z określoną społecznością, bo w danej chwili wydaje się nam bardziej 

popularną. I często nieświadomie chcemy się trochę ogrzać w jej blasku. 



 Niestety, między innymi 

dlatego, ilość 

nieprawdziwych informacji 

rośnie lawinowo. Wraz z 

rozwojem portali 

społecznościowych, fake 

newsy rozpowszechniane 

są przez nas samych. Dzieje 

się tak, kiedy przesyłamy 

najbliższym osobom  
                 grafika social - media pixaby.com 

informacje z prośbą o „pomoc choremu dziecku”, wysyłamy „światełko do 

nieba”, albo przekazujemy złote myśli i memy. Przecież  to takie niewinne, 

rozbrajające, humanitarne albo po prostu śmieszne. Tylko nikt z nas nie 

sprawdza, czy taka informacja nie niesie za sobą określonej dla nas szkody. 

Co to jest dezinformacja medialna? 

To nic innego, jak narzędzie do manipulacji. Zaczynamy powielać informacje,  

robić to, z czym się świadomie nigdy nie zgodzilibyśmy się, ale ktoś podstępnie 

wpłynął na naszą podświadomość i nas do tego sprowokował. To przypomina 

zabawę w głuchy telefon, gdzie wielokrotnie powielana informacja, traci swój 

pierwotny sens. Dzieje się tak, kiedy kolejna osoba  przekazująca informację 

doda odrobinę coś od siebie i wtedy powstaje hybryda pierwotnego pomysłu. 

Jednak hasło do głuchego telefonu jest tak wymyślone i sprecyzowane, aby 

zachęcić do przekazywania dalej. 

Dezinformacja różni się od niewinnej zabawy w głuchy telefon, bo niesie ze 

sobą określony cel wyrządzenia szkody. Dezinformacja wiąże się z 

fabrykowaniem fałszywych dokumentów, aby odbiorcę wprowadzić w błąd i w 

ten sposób wymusić podjęcie błędnych decyzji. Uwaga! Dotyczy to każdej 

dziedziny życia społecznego, kulturalnego, politycznego. 

W jakim celu rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje? 

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji ma na celu osiągnięcie 

zamierzonych korzyści. Najczęściej są to dobra finansowe, polityczne, 

społeczne, prestiżowe. Najsmutniejszym jest fakt, że najbardziej narażoną 

grupą na fałszywe informacje są dzieci i seniorzy, ludzie ufni, otwarci, oraz ci, 



którzy nie mają wiedzy jak się bronić twórcami fake newsów i internetowymi 

oszustami. 

Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa możemy przeczytać, że 

„Dezinformacja jest sztuką manipulacji” 

W dokumencie opublikowanym przez Europejską Agencję 

Cyberbezpieczeństwa (ENISA), czytamy, że dezinformacja to: “nieprawdziwe, 

niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje rozpowszechnione w 

Internecie, zaprojektowane, przedstawione i promowane w szkodliwym celu 

lub dla zysku”. 

Liczba fałszywych wiadomości w Internecie stale rośnie, bo zbyt rzadko 

stosujemy krytyczne myślenie. Nie dość, że wierzymy w informacje 

opublikowane w Internecie, to jeszcze je upowszechniamy i rozsyłamy grupom 

znajomych. Tak jest chociażby w przypadku „łańcuszków” z prośbą o wsparcie. 

Charakteryzują się one typowym wpisem typu: Bijemy rekord przesyłanych 

serduszek. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udostępnij u siebie, wyślij 

znajomym. Bijemy rekord przesłanych serduszek WOŚP!!! 

(łańcuszek dotyczący WOŚP)- prześlij tą wiadomość kolejnym osobom. 

 Typowym przykładem szkody medialnej dyskredytującej aktora, w tym 

wypadku Cezarego Żaka jest manipulacja zdjęciem. Co widzi i czyta 

facebookowicz?, czy to jest prawda?... nie to typowy przykład fałszu 

medialnego. W tym wypadku z konta Facebooka Cezarego Żaka zrobiono mem, 

który miał za zadnie zdyskredytyować aktora. 

Kliknij, aby dowiedzieć się, które zdjęcie jest prawdziwe 

W taki to sposób zostaliśmy nabici w butelkę, ponieważ  inicjator fake newsa 

osiągnął swój cel, bo zdobył nasze dane osobowe i bazę danych naszych 

znajomych do których wysłaliśmy tę informację. Teraz z łatwością prześle nam 

wszystkim kolejne wiadomości, najczęściej wyłudzające korzyści materialne, 

oraz niezamówione wiadomości reklamowe. A kto z nas lubi nachalne reklamy? 

Nikt. Zauważmy jednak, że treści reklamowe przychodzą do nas jakby na nasze 

zamówienie, bo szukaliśmy w Internecie torebki, książki i obuwia i za chwilę 

mamy całą gamę ofert z tym towarem. Czy da się coś z tym zrobić? 

Jak powinniśmy się  bronić przed fake newsami? 

Tylko szeroko zakrojona edukacja i dobre praktyki wdrażania poszukiwań 

rzetelnych źródeł informacji mogą mam pomóc w walce z demaskowaniem  



fałszywych wiadomości. Najważniejszym elementem obrony przed 

dezinformacją jesteśmy my sami, jako użytkownicy Internetu. Musimy  włączyć 

nasze  krytyczne myślenie, oraz nieustannie ćwiczyć umiejętność rzeczowej 

oceny przedstawianych treści. Przede wszystkich zadawać sobie pytania: co?, 

gdzie?, kiedy? I dlaczego?, oraz ustalić autora treści, jego siedzibę i działalność, 

jaką prowadzi. 

Pomocnym w tym będzie sposób korzystania z rzetelnych informacji w 

Internecie oraz stosowanie narzędzi potwierdzających wiarygodność informacji 

lub jej brak. 

Małymi kroczkami powinniśmy wdrażać wiedzę, jak za pomocą dostępnych 

narzędzi internetowych można odróżnić prawdę od fałszu i jeszcze to 

udokumentować. 

Nawet w ramach zabawy możemy też wcielać się w internetowego Sherlocka 

Holmesa i zacząć tropić i utylizować fake newsy, a jak to zrobić?, opowiemy w 

kolejnym artykule. 

Jakie kroki przedsięwzięto w walce z dezinformacją? 

Niestety, z przykrością stwierdzamy, że Polska jest na szarym końcu państw 

europejskich w rankingu walki z fake newsami. Wprawdzie podejmowana jest 

próba walki z dezinformacją, jednak jest to zbyt mało, aby mówić o sukcesie na 

forum Europy czy świata. Nie czekajmy więc na ustawy i wytyczne, zdobywajmy 

wiedzę, bądźmy krytyczni, działajmy systematycznie, zachęcajmy innych do 

walki z fake newsami. 

10 września 2018 r. Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym 

przedstawiła ocenę wdrożenia i skuteczności Kodeksu postępowania w zakresie 

zwalczania dezinformacji. Zdaniem Komisji przyjęty w 2018 r. Kodeks, mimo 

pewnych niedociągnięć, okazał się praktycznym instrumentem, który przyczynił 

się do zwiększenia przejrzystości strategii platform internetowych przeciwko 

dezinformacji. 

Gov Tech Polska wraz z Polską Agencją Prasową uruchomili akcję #FakeHunter. 

Zespół dziennikarzy oraz wolontariuszy demaskuje fałszywe informacje na 

temat pandemii COVID-19. Z Gov Tech Polska ściśle współpracują:- DOOK, - 

Amazon - Demagog- Google - Portal – gov.pl 

Źródło: 



Państwowy Instytut Badawczy NASK 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa 

Fundacja Centrum Cyfrowe 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 

Stowarzyszenie Demagog 

krytycznyumysł.pl 

Grupa Defence24  

Jolanta Falkowska 

Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy 

 

Artykuł 2 Rodzaje i cele dezinformacji 

Celem dezinformacji jest takie przygotowanie informacji, że będzie ona 

stwarzała w umyśle czytającego poczucie rzeczywistości i chęć podjęcia działań, 

nie wzbudzając przy tym żadnych podejrzeń co do wiarygodności. 

Tak można określić proces preparowania informacji, aby były one prostą drogą 

do zdobycia zamierzonego celu, najczęściej oszustwa internetowego, a co za 

tym idzie łatwego zdobycia zysków. 

Jako przykładem posłużę się zdarzeniem, jak dałam wkręcić się w bańkę 

filtrującą, fake newsa, dezinformację i mal-informację.  

Zapewniam, że z wielką ostrożnością podchodzę do wszelakich zakupów w 

Internecie, jak również  jestem przeciwniczką podpisywania jakichkolwiek 

umów cywilno-prawnych online. Jednak tym razem chęć dalszej kontynuacji 

nauki języka angielskiego, całkowicie przysłoniły mi moją czujność przed 

atakiem specjalistów od wyłudzeń.  

Zaczęło się jak zwykle niewinnie od poszukiwań w Google informacji na temat 

kontynuacji nauki języka angielskiego dla seniorów. Takim poszukiwawczym 

działaniem nieświadomie stworzyłam własną bańkę informacyjną i bańkę 

filtrującą dając wyraźne wskazówki cyfrowym algorytmom, jakie informacje 

należy do mnie kierować. 

I tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęły napływać informacje od 

firm zajmujących się kompleksową nauka języka obcego dla seniorów. Miałam 

w czym wybierać, jednak czekałam na najbardziej według mnie rzetelną ofertę. 

Nie wierzyłam własnym oczom, kiedy na stronie podlaskisenior.pl zobaczyłam 

reklamę z możliwością  skorzystania z dofinansowania nawet do 80% ,na 

wybrany kurs językowy. Program ,,Nauka Bez Barier”, wyglądał zachęcająco.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/raport-prawo-fakenews/
https://demagog.org.pl/
https://www.krytycznyumysl.pl/raport_krytyczny_umysl.pdf
https://www.cyberdefence24.pl/krotki-przewodnik-po-aktualnych-fake-newsach-o-koronawirusie


Kliknęłam w tą ofertę, ponieważ nazwa Europejski Fundusz Wsparcia Nauki 

Języków Obcych i Edukacji nie wzbudzał najmniejszych podejrzeń i wydawał się 

być wiarygodnym źródłem. 

 

Tak, na to czekałam. Na pewno chcę zwiększyć aktywność językową, to jest dla 

mnie, tylko pytanie, czy mogę po raz kolejny skorzystać z dotacji?! 😊 

 

☹Trudno, wypełniam kwestionariusz, podałam nr telefonu i wcisnęłam Enter. 



 

Długo nie czekałam, przemiła pani oznajmiła mi telefonicznie, że otrzymałam 

dotację i mogę w pełni korzystać z nauki języka angielskiego online. 

Dowiedziałam się również, że nie muszę podpisywać umów o częściowym 

dofinansowaniu. Udzielono mi również szereg informacji dotyczących 

błyskawicznej nauki języka angielskiego, o technice unikatowych ćwiczeń, 

spotkań online, autorach podręczników, fiszek, płyt CD itd. 

Decyzję podjęłam błyskawicznie, bo uznałam, że za kompleksową naukę języka 

angielskiego, 40 godzin ze specjalistami językowymi online i to jeszcze w 

dogodnych dla mnie godzinach, kwota 300 zł nie jest aż tak dużym wydatkiem. 

Podałam dane adresowe i po dwóch dniach odebrałam przesyłkę… 

Z dużego pudła wyjęłam broszurkę, z płytą CD i upss!!,  a gdzie aplikacja?, gdzie 

lektorzy?, gdzie spotkania online? Przyznam, że mina mi zrzedła. 

Przeczytałam tytuł książeczki i jej pierwszą stronę i już wiedziałam, że dałam się 

nabić w przysłowiową butelkę. 

Dzięki mojej roztropności, kurier zwrócił pieniądze, jednak przesyłki nie przyjął z 

powodu braku czytelnego adresu nadawcy. Moje usilne starania połączenia się 

z firmą w celu zwrotu drogocennej przesyłki spełzły na niczym.  

Poszukiwanie odnalezienia nadawcy przesyłki doprowadziły mnie do wielu 

ciekawych publikacji w Internecie na temat tego typu firm. Teraz wiem, że 

takich firm na terenie Polski jest mnóstwo i zazwyczaj  mają one siedzibę poza 

granicami kraju. Szukanie adresu i kontaktu telefonicznego też mija się z celem.  



Gdybym wtedy miała taką wiedzę na 

temat fake newsów jaką mam dzisiaj, z 

pewnością nie doszło by do takiej 

sytuacji. Uważnie sprawdziłabym firmę 

przed rozpoczęciem współpracy, 

zapytałabym ekspertów, 

zaciekawiłabym się ich stroną 

internetową, zweryfikowałabym adres. 

No cóż? – mądry Polak po  szkodzie. 

 

 

  

 

Na co należy zwrócić uwagę czytając informację medialną? 

- Rozważyć źródło  

- Czytać treść, nie tylko nagłówek  

- Sprawdzić autorów, aby zweryfikować, czy są oni wiarygodni 

- Ocenić pomocnicze źródła  

- Sprawdzić datę publikacji  

- Upewnić się, czy nie jest to żart 

- Przemyśleć własne uprzedzenia  

- Zapytać ekspertów. 
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Artykuł 3 Zaburzenia informacji  

Warto znać pojęcia i fachowe 

nazewnictwo fake newsów 

serwowanej nam w Internecie 

, bo nie raz możemy z takimi 

określeniami się spotkać. 

Znajomość tych pojęć pomoże 

nam zrozumieć sposób 

powstawania i identyfikacji 

wszelkich zagrożeń jakie na 

nas czyhają w siec 

                                            (foto: pixabay.com) 

Bańka filtrująca  

Powstaje wtedy, kiedy nasza aktywność online jest ograniczona do przestrzeni, 

gdzie wszystko, co napotykamy, wydaje się potwierdzać nasze poglądy. Jest to 

zjawisko personalizowania ukazywanych w Internecie treści oraz 

dopasowywania ich do profilu konkretnego użytkownika. W wyniku działania 

określonego algorytmu, gdzie osoba korzystająca z sieci otrzymała informacje 

wyselekcjonowane, które dobrane zostały na podstawie informacji dostępnych 

na temat użytkownika, np. lokalizacja lub historia wyszukiwania.  

Bańka informacyjna  

Wyobraźmy  sobie, że codziennie dostajemy pod drzwi gazetę. Ale nie taką 

samą jak wszyscy. Ta gazeta została napisana specjalnie dla Ciebie i zawiera 

tylko te informacje, które według wydawcy powinny Cię zainteresować – i 

również wiele reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i możliwości 

finansowych. Można więc powiedzieć, że informacje, na jakie natrafiamy w 

pierwszej kolejności w Internecie, odzwierciedlają nasze zainteresowania, 

podczas gdy obserwatorzy algorytmiczni nieustannie obserwują to, co nas 

ciekawi. 

Komora pogłosowa 



Stwarza wrażenie, że wszyscy mówią o tym samym lub mają to samo zdanie i 

wielokrotnie powtarzane są te same opinie i poglądy, a funkcjonujące w nim 

osoby nie mają kontaktu z osobami o odmiennym światopoglądzie lub opinii na 

dany temat. 

Fake news  

Zjawisko to obrazowo definiuje Dziennik Ethical Journalism Network:  

Fake news to informacje celowo sfabrykowane i publikowane z zamiarem 

wprowadzenia w błąd innych w odniesieniu do wiary w kłamstwa lub 

wątpiących w weryfikowalne fakty. 

Homofilia  

Ludzie, połączeni między sobą przez silne relacje, takie jak więzy małżeństwa, 

wykonywany zawód, płeć, wiek, religia, edukacja, przyjaźni, znajomości, czy też 

przez słabsze powiązania, takie jak przebywanie z kimś w jednym miejscu 

publicznym, czy zwykła rozmowa.  

Influencer  

To osoba, która skutecznie wpływa na opinię innych, a ich pozytywna 

rekomendacja często warta jest więcej niż wysokobudżetowa kampania 

reklamowa. Influencerzy umiejętnie budują wokół siebie grupę lojalnych 

odbiorców, z którymi łączą ich silne relacje i zainteresowania. 

Dezinformacja  

to narzędzie medialnej manipulacji świadomością. Uwagę (i kliknięcia) coraz 

częściej przyciągają sensacyjnie zmanipulowane nagłówki, które prowadzą do 

nijakich treści. 

TRZY RÓŻNE TYPY ZABURZEŃ INFORMACJI 

Przegląd Międzynarodowy  nr 12/2017 przedstawia raport Rady Europy w 

sprawie tzw. „fake newsów. Dokument analizuje zjawisko coraz bardziej 

powszechnych kampanii dezinformacyjnych, które opierając się głównie na 

mediach społecznościowych, przyczyniają się do zaburzeń informacji w 

środowisku medialnym. 

Autorzy Raportu zdefiniowali  trzy różne typy zaburzeń informacji: 

1. Misinformacja -  fałszywa informacja, czyli taka, która jest rozpowszechniana, 

ale nie wyrządza żadnej szkody (mis-information); 



2. Dezinformacja - gdy fałszywe informacje są świadomie rozpowszechniane, 

aby wyrządzić szkodę (dis-information); 

3. Malinformacja - szkodliwa informacja, gdy rozpowszechniane są prawdziwe 

informacje, z zamiarem wyrządzenia szkody (mal-information) 
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Artykuł 4 Jak rozpoznać fałszywe informacje? 

Metod rozpoznawania fałszywych informacji jest wiele, jednak najważniejszą z 

nich jest opracowanie własnego systemu, opartego na zasadzie ograniczonego 

zaufania do treści podawanych wiadomości. 

Podstawową metodą rozpoznawczą jest wyszukiwarka Google, która daje nam 

możliwości sprawdzania wiarygodności informacji. 

- Pierwszy sposób  – sprawdzanie za pomocą wyszukiwania obrazem. Jak to 

działa? 

W wyszukiwarce Google należy kliknąć w grafikę, następnie w  ikonkę aparatu 

fotograficznego – otworzy to opcję „wyszukiwanie obrazem”. 

Wtedy za pomocą myszy 

przeciągamy , przesyłamy, 

lub wklejamy obraz i 

zatwierdzamy polecenie 

szukaj. Otrzymamy szybką 

odpowiedź, czy szukany 

przez nas ekspert np. 

profesor medycyny w 

dziedzinie wirusologii 

istnieje naprawdę, i czy 

https://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/co-warto-wiedziec-o-sledzeniu-profilowaniu-w-sieci
https://ethicaljournalismnetwork.org/
http://www.krrit.gov.pl/
https://panoptykon.org/stop-dezinformacji-przewodnik
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zglos-fake-news


faktycznie jest wirusologiem. Za pomocą wyszukiwania obrazem dowiemy się, 

czy zdjęcie pojawiło się w innych informacjach, lub też sprawdzimy kiedy 

zostało ono wykonane (klikając we właściwości tego zdjęcia). Często okazuje 

się, że jest to zdjęcie dotyczące zupełnie innego wydarzenia, niż opisano w 

informacji.  

- Drugi sposób – wpisanie kluczowej frazy do wyszukiwarki Google. Taka 

operacja pokaże nam obrazy dotyczące naszego zapytanie. Za pomocą 

wyszukiwania frazą możemy porównać i zweryfikować obraz. 

- Trzeci sposób – możemy sprawdzić oryginalną stronę, z której pochodzi 

informacja. Należy też zwrócić uwagę, czy dana strona posiada stopkę 

redakcyjną z informacją o autorze, adresie i danych kontaktowych. Zwracajmy 

też uwagę, czy dany artykuł został podpisany przez autora. 

- Czwarty sposób – wpisujemy w wyszukiwarkę Google frazę, nazwisko , lub 

adres strony i na końcu wpisu po myślniku wpisujemy wyraz Wikipedia, chociaż 

Wikipedia nie jest stuprocentowym źródłem wiedzy, jednak daje nam 

możliwość sprawdzenia podstawowych informacji o osobie, firmie, 

zagadnieniu. 

Po wpisaniu podlaskisenior.pl-wikipedia otrzymujemy plik zdjęciowych 

informacji działalności Podlaskiego Seniora zanotowanych przez Wikipedię. 

 

 

 



Jak rozpoznać fałszywe wiadomości? 

 

 

 



 

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Google wprowadzi w swoim systemie 

weryfikację zdjęć, Ma to pomóc w identyfikacji zmanipulowanych lub 

fałszywych obrazów pojawiających się w sieci. 

Jednak uważam, ze najlepszym sposobem jest wypracowanie swojej osobistej 

listy metod sprawdzania informacji publikowanych treści. 
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Artykuł 5 Jak weryfikować fakty? 
Weryfikowanie informacji to bardzo odpowiedzialne, a przy tym niezwykle 
trudne zadanie. Jest to praca wymagająca dużej wrażliwości, cierpliwości  i 
zwykłej ludzkiej uczciwości. Głównym zadaniem jest sprawdzanie oryginalności 
opublikowanych wypowiedzi i faktów ludzi powszechnie znanych i lubianych, 
jednak najczęściej polityków sprawujących rządy w danym kraju.  

 

Już  W 2003 roku na Uniwersytecie w Pensylwanii założono serwis, zajmujący 
się weryfikowaniem faktów. Jeszcze do niedawna w Polsce nie było żadnej 

https://www.pap.pl/
https://www.pytam.edu.pl/fundacja-edukacji-zdrowotnej-i-psychoterapii
https://fakenews.pl/fundacja-przeciwdzialamy-dezinformacji/
https://demagog.org.pl/stowarzyszenie-demagog-pierwsza-w-polsce-organizacja-factcheckingowa/


organizacji weryfikującej fakty, która posiadałaby certyfikat International Fact-
Checking Network. 

Co to jest Fact-Checking Network (IFCN)? 

International Fact-Checking Network są to instytucje, które zajmują się 
sprawdzaniem faktów. Najczęściej funkcjonują przy redakcjach lub jako 
niezależne organizacje pozarządowe. 

Niestety w Polsce jest niewiele instytucji zajmujących się sprawdzaniem faktów 
i nie wszystkie już istniejące na rynku firmy ściśle współpracują ze sobą, co 
zauważyliśmy na przykład w czasie wyborów. Wprawdzie w ostatnich latach 
powstaje coraz więcej takich firm, jednak zmiany na rynku medialnym są 
niezauważalne. 

To dlatego partnerem medialnym Facebooka w Polsce, odpowiedzialnym za 
sprawdzanie wątpliwych informacji publikowanych na tej platformie, jest 
francuska agencja prasowa AFP 

Z kolei na liście stworzonej przez Reporters’ Lab z Duke University znajdują się 
tylko dwie organizacje fact-checkingowe z Polski –Demagog oraz OKO.press. 

Jak wygląda praca Fact-Checkingowa na świecie? 

Obecnie IFCN zrzesza 70 organizacji z całego świata, które podpisały kodeks 
dobrych praktyk. 
 
Wszystkich członków organizacji Fact-Checking Network obowiązuje regulamin, 
który stanowi ważne zasady , rzetelności  i przejrzystości, a zrzeszone firmy 
zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

Jakie są zasady kodeksu? 

Bezstronność oraz sprawiedliwość – organizacje sprawdzają w równym stopniu 

każdą z opcji politycznych. Kierują się tymi samymi zasadami, bez względu na 

to, czyją wypowiedź weryfikują. Co ważne, nie zajmują stanowiska w sprawach, 

które sprawdzają. 

Transparentność źródeł – organizacje ujawniają dane i dokumenty, na których 

opierają swoje analizy. Czytelnicy mają mieć możliwość samemu również 

wyrobić sobie zdanie i prześledzić proces weryfikacji. Wyjątkiem są sytuacje, w 

których może zostać naruszone bezpieczeństwo źródła informacji. 



Przejrzystość finansowania i struktury organizacji – organizacje opisują 

przygotowanie zawodowe wszystkich kluczowych osób, strukturę i status 

prawny. Ujawniają również źródła swojego finansowania, natomiast ewentualni 

sponsorzy nie mogą wpływać na wyniki prowadzonych analiz. Ważne jest 

również wyraźne zaznaczenie, w jaki sposób czytelnicy mogą się kontaktować z 

organizacją. 

Przejrzystość metodologii – organizacje wyjaśniają na jakiej podstawie 

wybierają materiały do analizy. Opisują metodologię, której używają do 

prowadzenia badań, pisania tekstów czy nanoszenia ewentualnych korekt. 

Zachęcają również czytelników do zgłaszania informacji, które warto 

zweryfikować. 

Zobowiązanie do jawnych i szczerych korekt – organizacje publikują zasady 
dotyczące wprowadzania korekt. Muszą poprawiać swoją pracę w sposób 
przejrzysty i wyraźny, a także zadbać, aby czytelnicy widzieli najbardziej 
aktualną wersję analizy. 

Jak działają organizacje Fact-Checkingowe w Polsce? 

Jak obserwujemy, w Polsce coraz więcej mediów, zajmuje się weryfikacją 
faktów. Niestety dotychczas żadna z polskich platform nie zaangażowała się w 
ściślejszą współpracę międzynarodową. Nie udało się również stworzyć 
wspólnych działań w walce z dezinformacją. Jeżeli firmy działają w tym zakresie, 
to każda z nich pracuje na własnych zasadach. Jednak obserwując rozwój Fact-
Checkingu w Europie i na świecie, można przypuszczać, że jest to dopiero 
początek tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. 

Do grona członków  IFCN w maju 2019 r. dołączyło stowarzyszenie Demagog. 

Obecnie w kraju funkcjonuje co najmniej pięć organizacji zajmujących się 

sprawdzaniem faktów, jednak tylko jedna posiada certyfikat IFCN. 

Niektóre z firm Fact-Checkingowych w Polsce:  

- Demagog 
- OKO.press  
- Konkret24.pl 
- Demaskator24.pl 
- Antyfake 
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… 

PODSUMOWANIE - wiarygodne źródła informacji 

 

 

Wiarygodne źródła 

informacji 

Wiarygodne źródło 

informacji to takie, które 

pozwala jednoznacznie 

ustalić, czy dane 

stwierdzenie jest 

prawdziwe. Jest to źródło 

pierwotne zawierające 

informacje/dane 

nieprzetworzone. Źródłem takich informacji są instytucje państwowe, instytuty 

badawcze, uznane ośrodki naukowe, agencje prasowe, organizacje 

pozarządowe. 

Przykładowe źródła: 

1. Strony internetowe urzędów, instytucji, organizacji, w szczególności 

Biuletyny Informacji Publicznej. 

2. Opracowania naukowe, podręczniki, encyklopedie, książki specjalistyczne, 

czasopisma branżowe/specjalistyczne, archiwa, kroniki, przewodniki. 

3. Raporty, wyniki kontroli np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby 

Kontroli. 

4. Raporty, opinie ekspertów. 

5. Dane statystyczne  i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. 

https://cyberpolicy.nask.pl/
file:///C:/akademia.demagog.org.pl
https://konkret24.tvn24.pl/
https://demaskator24.pl/
https://www.antyfake.pl/


6. Wyjaśnienia, interpretacje dotyczące obowiązującego prawa pochodzące od 

instytucji państwowych (ministerstwa, agencje rządowe i unijne, samorządy, 

organy skarbowe). 

7. Wyroki (prawomocne) sądów.  

Ważne pytania 

Mając przed 

sobą wyniki 

wyszukiwania, 

należy zadać 

szereg pytań 

dotyczących 

interesujących 

nas danych. 

Odpowiedzi na 

te pytania pozwolą skutecznie rozwiać nasze wątpliwości. 

1. Gdzie artykuł został opublikowany? 

2. Kto jest autorem artykułu? 

3. Czy tekst zawiera fakty, czy opinie? 

4. Jeśli zawiera fakty, to czy poparte są dowodami? 

5. Jeśli zawiera opinie, to czy są one poparte faktami? 

6. Czy argumentacja jest logiczna, czy emocjonalna? 

7. Czy autor starał się zachować obiektywizm w stosunku do opisywanego 

tematu? 

8. Kiedy powstał tekst? 

9. Czy można znaleźć inne artykuły potwierdzające przedstawioną tezę? 

Gdzie szukać pomocy 

1. Stowarzyszenie Demagog (www.demagog.org.pl)  pierwsza w Polsce 

organizacja fact – checkingowa. Głównym celem jej działania jest poprawa 

jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnej i 

wiarygodnej informacji. 



2. Sieć Obywatelska Watchdog Polska (www.siecobywatelska.pl) stoi na straży 

jawności rządzących czyli prawa obywateli do informacji. Według 

stowarzyszenia jest to nie tylko warunek dobrego państwa, ale przede 

wszystkim jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność 

wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. 

 

Na zakończenie 

Planowane rezultaty i oczekiwania zmiana 

Edukacja seniorów  przyczyni się do nabycia umiejętności rozpoznawania 

fałszywych informacji i może rozpocząć proces zmniejszenia liczby fałszywych 

informacji w Internecie.  

Umiejętność poszukiwania rzetelnych źródeł informacji, rozróżnianie opinii od 

faktów, wyjście poza swoją bańkę informacyjna i zrozumienie zjawiska 

homofilii,  przyczyni się do zwiększenia jakości życia seniorów – szczególnie w 

tak trudnych czasach epidemii.  

Mamy nadzieję, że wymiernym rezultatem będzie zwiększenie wiedzy 

dziennikarzy obywatelskich, przedstawicieli podlaskich rad seniora i innych 

seniorów w województwie podlaskim. Efektem tego będzie  zmiana sposobu 

korzystania z informacji w Internecie i stosowanie narzędzi potwierdzających 

wiarygodność informacji lub jej brak. 

  

 

                  Osoby odpowiedzialne za realizację kampanii: 

 Bożena Bednarek Stowarzyszenie Szukamy Polski 

Jolanta Falkowska Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy 

                                                          

 

 

 

 


