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1. Kuchenka mikrofalowa – powolna śmierć?

– Dzień dobry, ciociu! Cześć, wujku!

Aleks z szerokim uśmiechem otworzył drzwi. Bardzo ich lubił. Po pierwsze

często dawali mu fajne prezenty, choć najfajniejsze były oczywiście koperty

z forsą zasilającą jego skromny budżet, a po drugie zawsze żartowali. Tym

razem jednak spotkało go rozczarowanie – goście, którzy przyszli na

urodzinowy obiad mamy, wyglądali na podenerwowanych.

– Cześć, kochani! – zawołała wesoło mama, ale ciotka tylko sztucznie się
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uśmiechnęła i sztywno ją ucałowała, a wujek z przesadną wylewnością

przywitał się z tatą.

Mama trochę się zdziwiła, jednak nie skomentowała ich zachowania.

– Siadajcie do stołu! – powiedziała. – Trochę się spóźniliście. Zaraz podgrzeję

zupę.

– Czy aby nie wmikrofali? – odezwał się wujek z przestraszoną miną.

– Dajże ty wreszcie spokój! – warknęła ciotka, a Aleks od razu wywnioskował,

że właśnie wrócili do przerwanej kłótni.

– Tobie może to nie przeszkadza, ale mnie tak – odparł wujek z godnością.

– Nie wciśniecie mi jedzenia z mikrofali – oznajmił. – A tę kuchenkę, którą

kupiłaś, zwróć do sklepu. Albo ją wyrzucę!

– Łatwo ci mówić, bo sam nigdy nic nie ugotowałeś. Ja tyram w kuchni,

adzięki nowej kuchence oszczędzammnóstwo czasu! – odparowała ciotka.

– Kupiłaś kuchenkę mikrofalową? – wtrąciła mama. – To świetnie. Ja jestem

ze swojej bardzo zadowolona. Ciągle z niej korzystam. Można przyrządzić

wcześniej obiad, a potem wystarczy go tylko odgrzać w mikrofali. Tak jest

o wiele szybciej niż na kuchence gazowej.

Wujek popatrzył na nie ponuro.

– Szybciej to ten obiad wpędzi was do grobu – wycedził. – Jedzenie

odgrzewane w mikrofali to powolna śmierć. Mikrofale rozbijają cząsteczki

i zamieniają żywność w toksyny. Mogą spowodować raka albo zaćmę.

W najlepszym razie bezsenność. – Przeniósł spojrzenie na Aleksa, a potem

zewspółczuciem pokiwał głową. – Pomyśl o chłopcu – zwrócił się

znów domamy. – Niszczysz jego zdrowie!

– Ty już całkiem zwariowałeś! – obruszyła się ciotka, siadając przy stole. – To
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jakieś kompletne bzdury!

– Wcale nie – odparł wuj. – W Japonii zakazano sprzedaży mikrofalówek!

Tam już wiedzą, jakie są niebezpieczne!

Osłupiała ciotka nie wiedziała, co odpowiedzieć, a rodzice Aleksa wymienili

między sobą znaczące spojrzenia. W końcu mama zmieniła temat rozmowy,

mimo to reszta rodzinnego obiadu upłynęła w nieprzyjemnej atmosferze.

***

Aleks długo nie mógł się uspokoić po wizycie wujka i ciotki. Jego

rodzice nigdy aż tak się nie kłócili, miewali oczywiście różne zdania i czasem

się spierali, tak jak on ze swoimi kolegami, ale nigdy nie zachowywali się jak

wujek i ciocia. W dodatku nie dostał żadnego prezentu! Tego już naprawdę

było za wiele. Czuł, że musi się komuś wygadać. Szybko pożegnał się

z rodzicami, wybiegł z domu i wsiadł na rower. Już po chwili siedział u Kuby,

swojego przyjaciela, i opowiadał mu całą historię.

– Żebyś ich widział… Normalnie jak pies z kotem! – dodał na koniec, a potem

się nachmurzył. Coś nie dawało mu spokoju. – Mama rzeczywiście często

odgrzewami jedzenie wmikrofali… –mruknął po chwili. – Co, jeśli wujekma

rację?

– Daj spokój. Przecież to niemożliwe – uspokajał go Kuba. – Ja też ciągle jem

obiady odgrzewane wmikrofali i nic mi nie jest.

Aleks popatrzył na niego badawczo. W sumie jego przyjaciel wyglądał raczej

na zdrowego, ale z tego, co mówił wujek…

–Wujek twierdzi, że to działa powoli. Stopniowo zatruwa i w końcu zaczynasz

chorować na raka.
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Kuba nerwowo przełknął ślinę.

– Wiesz co, jedźmy do Zosi. Ona będzie wiedziała, co zrobić – zaproponował.

To prawda, Zosia zawsze wiedziała, co zrobić, a nawet jeśli nie wiedziała, co

jednak rzadko jej się zdarzało, jakimś cudem wiedziała, gdzie albo od kogo

się tego dowiedzieć. Obaj chłopcy bardzo to doceniali – jak mawiał Aleks,

dobrze mieć za przyjaciela kogoś, kto ogarnia, a Kuba najczęściej prostował:

na ogół ogarnia.

Pół godziny później siedzieli na podłodze w jej pokoju i pogryzali pokrojone

świeżutkie marchewki, ogórki i cukinie. Mama Zosi była weganką i zawsze

podawała zdrowe przekąski. Za pierwszym razem chłopcy trochę się zdziwili

– liczyli raczej na chipsy albo przynajmniej paluszki, ale Zośka chrupała

marchewki z takim upodobaniem, że w końcu ich tym zaraziła. Dlatego teraz

Aleks wybierając kawałki ogórka spomiędzy cukinii, po raz drugi opowiadał

całą historię.

– Ciotka była taka zła, że zrobiła się czerwona jak…. – Rozejrzał się po pokoju,

szukając w nim czegoś intensywnie czerwonego, do czego mógłby

przyrównać twarz cioci, ale nic nie wpadło mu w oko.

– Jak burak? – podsunął Kuba, który z kolei preferował cukinię, więc wyjadał

z miseczki to, co zostawiał jego kolega.

Aleks pokiwał głową.

– I zapomnieli o moim prezencie – dodał z żalem.

– Ty zawsze tylko myślisz o kasie – skwitowała Zosia z krzywym

uśmieszkiem. – Twój wujek pewnie się naczytał różnych historii z Internetu.

Pamiętacie, co nam mówił wirtualny profesor1? Nie można wierzyć

we wszystko, co się znajdzie w sieci.

Kuba bardzo dobrze o tym pamiętał, w końcu to onmusiał z wielkim trudem

udowodnić, że naprawdę zobaczył żywego ptaka, którego artykuły w sieci

opisały jako wymarłego.

– Tak, opowiadał, jak ocenić, czy informacjew sieci sąwiarygodne –mruknął,

po czym się zasępił. – Tylko nie pamiętam tych zasad…

– Nie szkodzi. Zapytamy jeszcze raz – odpowiedziała Zosia i bez wahania

otworzyła pokrywę swojego laptopa.Weszła na stronęwirtualnego profesora

i gdy tylko wpisała pytanie, na ekranie zaraz pokazała się odpowiedź.

Jak sprawdzić, czy informacje w sieci WWW są prawdziwe?

Wyobraźcie sobie, że ktoś idzie do lekarza, bo czuje się chory. Lekarz może

posłużyć się różnymi badaniami diagnostycznymi, żeby sprawdzić stan

zdrowia pacjenta, na przykład za pomocą termometru zmierzy temperaturę,

specjalnym aparatem ciśnienie albo nawet zrobi USG. Może także pobrać

krew do badania.

Podobnie jest z badaniem prawdziwości informacji – istnieje wiele

sposobów, którymi możemy się posłużyć. Czasem wystarczy jeden z nich,

innym razemmusimy spróbować kilku. Opowiem wam o nich po kolei.

• Znajdźcie autora informacji i oceńcie, czy wie, o czym mówi,

i czy zwykle mówi prawdę.

• Zastanówcie się, w jakim celu informacja została opublikowana.

Czy chce Was do czegoś przekonać, czy prezentuje argumenty za i przeciw,

czy próbuje wpłynąć naWasze emocje?

• Sprawdźcie, czy informacja jest aktualna.

• Znajdźcie informacje z wielu różnych źródeł i porównajcie je

z ocenianą informacją.
1 Początek przygód Aleksa, Zosi i Kuby został opisany w książce „Tajemnica sieci”. Tam właśnie występuje
wirtualny profesor, czyli program, który dzieci znalazły w sieci.
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– No właśnie! – ucieszył się Kuba, ale zaraz znów zmarkotniał. – Przecież nie

wiemy, na jakie strony wchodził twój wujek. Jak mamy sprawdzić, czy to

prawda?

– Napiszę do niego – szybko zaproponował Aleks. – Jak tylko mi prześle te

strony, wszystko posprawdzam, bo nie będęmógł spokojnie zjeść zupy, którą

mama odgrzeje w kuchence, dopóki nie upewnię się, że to bezpieczne.

Pomożecie mi? – Spojrzał na swoich przyjaciół.

– Jasne! – zawołał Kuba, a Zosia tylko przytaknęła z uśmiechem.

***

Następnego dnia po szkole Kuba i Zosia otrzymali wiadomość od

Aleksa. Wujek przysłał mu długi list z kilkoma linkami do różnych stron.

Szczegółowo opisał straszne choroby, które grożą każdemu, kto je posiłki

odgrzewane w kuchence mikrofalowej, i zakończył ostrzeżeniem, żeby

siostrzeniec kazał mamie odgrzewać sobie obiady na starej, ale zdrowszej

kuchence gazowej.

Tym razem Kuba i Zosia wybrali się do kolegi. Na miejscu zastali już Natalię,

która gawędziła z Aleksem, pogryzając chipsy i popcorn. Zosia skrzywiła się

trochę na niezdrowe jedzenie, ale dała się skusić – w końcu wszystko było

pochodzenia roślinnego. No, może na popcornie znajdowało się trochę

masła…

– Pokaż, co przysłał ten twój wujek – zakomenderowała.

Aleks zaraz włączył komputer i kliknął w pierwszy link z listu wujka. Na

ekranie pojawił się artykuł o złowieszczym tytule: „Mikrofalówka – ukryta
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prawda”.

– Czerwonyzagonek.pl? Co za dziwna strona… – parsknął śmiechem Kuba,

ale zaraz ugryzł się w język. Pomyślał, że może mama Zosi odwiedza takie

strony, a przecież za nic nie chciał zrobić przykrości przyjaciółce.

– Patrzcie, co tu jest napisane… – jęknął Aleks. – „Mikrofalówka zwiększa

obecność rakotwórczych wolnych rodników, natomiast zmniejsza ilość

minerałów, witaminy, B, C i E i nasyconych kwasów tłuszczowych”. –

Przejrzał do końca stronę i spojrzał na Zosię. – Podobno zbadali to jacyś

szwajcarscy biochemicy…

– A jest tam źródło tych badań? – zapytała trzeźwo.

Nie było.

– „Wysokie częstotliwości sprawiają, że większość atomów, komórek czy

molekuł nie ma szans wytrzymać tak destrukcyjnej siły, przez co wcześniej

odżywczy brokuł staje się nieznanym dziwolągiem spożywczym” – wyczytał

Kuba przez ramię Aleksa. – Co za bzdury! – prychnął. – Mikrofale nie mają

wysokich częstotliwości. A poza tym nie mogą uszkodzić atomów –

zachichotał. Fizyka była jednymz jego ulubionych przedmiotów. – I spójrzcie

na datę. Ten artykuł jest stary, z 2014 roku.

Aleks pokiwał głową i zamknął stronę, po czym wszedł w kolejny link.

– „Kuchenka mikrofalowa, czyli od zaćmy do raka.” No, tu jest jeszcze gorzej

– westchnął. – Wymieniają trzynaście chorób, które powodują mikrofalówki.

Piszą, że „Mikrofale mogą wywoływać natychmiastowe niepożądane efekty

w ciele człowieka. Związane jest to z promieniowaniem o częstotliwości 2,4

GHz.”

– 2,4 GHz? To przecież częstotliwość sieci WiFi – zauważył Kuba.

– Też słyszałam, że szkodzą… – mruknęła Zosia. – Ale to chyba nieprawda, bo

przecież wszystkie nasze urządzenia w domu ciągle działają w tej sieci.

Natalia zerknęła na ekran.

– Znowu piszą o tym, że gotowanie w mikrofalówce obniża wartości

odżywcze – dodała. – Zwłaszcza traci się witaminę B 12. I tu powołują się na

badania naukowe. – Pokazała palcem odpowiedni fragment tekstu i Zosia też

przyjrzała się artykułowi.

– Ale wymieniają tylko rok i nazwę czasopisma. Nie podają ani autorów, ani

tytułów. Jak mamy to sprawdzić? Nie ma też linku – odparła. – O, zobaczcie!

Tu piszą to samo, comówił profesor: żeby traktować poważnie tylko te teksty,

w których źródłach pojawiają się artykuły naukowe.

– I dodał, żebyśmy porównywali źródła – zauważyła Natalia. – A na razie

mamy tylko dwa artykuły.

– No to poszukajmy innych. – Kuba zepchnął Aleksa z krzesła i szybko

wystukał coś na klawiaturze. – Zobaczcie! Tu jest artykuł na blogu

Crazynauka.pl!

Wszystkie głowy pochyliły się nad ekranem.

– Piszą, że jedzenie gotowane w kuchencemikrofalowej jest zdrowsze niż na

kuchence gazowej lub elektrycznej! – zawołał Aleks. – Teraz to już nic nie

rozumiem…

– I powołują się na opinię Światowej Organizacji Zdrowia – stwierdziła

zadowolona Zosia. – To brzmi o wiele lepiej niż poprzednie artykuły. Jest

nawet link do tej opinii.

– Zobaczcie, wspominają też o witaminie B 12 – zauważyła Natalia. – Jest ona

zawarta głównie w mięsie i dlatego nie powinno się gotować go w mikrofali.
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Można je tylko podgrzewać.

Zosia uśmiechnęła się lekceważąco. To akurat nie był dla niej żaden

problem, bo nie jadła mięsa.

– Kto by gotował mięso w mikrofali? – skrzywił się Aleks. – Ohyda! Wszyscy

wiedzą, że najlepsze jest z grilla, smażone lub pieczone – zaśmiał się,

a potem mrugnął do Zośki. – No dobra, wujek przysłał jeszcze jeden link,

do artykułu o zakazie sprzedaży mikrofalówek w Japonii. – Nachylił się nad

ramieniem Kuby, kliknął w link i zawołał: – Ej, to przecież wpis na blogu na

Wykopie!

Wszyscy popatrzyli na ekran za zdziwieniem.

– Znowu powołują się na naukowców, tym razem z uniwersytetu

w Hiroszimie – zauważyła Natalia. – Podobno dwadzieścia lat używania

mikrofalówki szkodzi bardziej niż bomba atomowa.

– Co za bzdura – wymamrotał Kuba. – Promieniowanie z bomby atomowej

ma zupełnie inne właściwości niżmikrofale i jest o wiele bardziej szkodliwe.

Mikrofale nie spowodują, że coś staje się radioaktywne!

Zosia zastanawiała się przez chwilę, marszcząc czoło. Nie wyglądała na

przekonaną tym wpisem, ale wolała się upewnić.

– Jeśli Japonia naprawdę zakazała mikrofalówek, to w sieci musi być o tym

więcej informacji – stwierdziła w końcu, zerkając na Kubę, a ten od razu

otworzył wyszukiwarkę i zaczął szukać innych artykułów na ten temat.

Po chwili zdziwiony zwrócił się do przyjaciół:

– Nie ma tu nic nowego. Kilka stron powtarza to samo, ale nie podają

żadnych źródeł.

Przyjaciele spojrzeli po sobie.
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– To co robimy? – zapytał Aleks.

– Może spróbujmy wpisać zapytanie po angielsku – zaproponował Kuba.

– Dobry pomysł – odparła Zośka. – Tylko wiesz co, zacznij od Snopes.

Podobna na tej stroniemożna sprawdzać, czy coś jest fałszywąwiadomością.

Kuba nie kojarzył tej strony, więc ustąpił miejsca Zosi, a ta szybko otworzyła

stronę Snopes.com i wpisała: „Did Japan ban microwaves?”. Momentalnie

wyświetliła się odpowiedź. – Zobaczcie! Jest o tym artykuł!

– Super! Trafiłaś w dziesiątkę! – zachwyciła się Natalia.

– I jest ocena – dodała Zośka z satysfakcją. – To nieprawda! Podobno ta

wiadomość pochodzi z rosyjskiej strony Panorama.pub, która publikuje

tylko nieprawdziwe informacje.

– Serio? Po co ludzie w ogóle robią taką stronę? – zdziwił się Aleks.

– Dla żartu. To strona satyryczna – wyjaśniła Zosia. – Tyle że potem, jak sami

widzicie, rozchodzi się to po całej sieci.

Aleks prychnął z oburzeniem.

– No, i mnóstwo ludzi w to wierzy!

– Akurat padło na twojego wujka. Miałeś pecha – roześmiała się Natalka.

– To powinno być zabronione! – wściekał się dalej Aleks, tymczasem Zosia

znów zaczęła wystukiwać coś na klawiaturze.

– Znalazłam artykuł o prawidłowym przygotowywaniu jedzenia –

stwierdziła z satysfakcją. – Piszą tu, że gotowanie zmniejsza zawartość

witamin i minerałów. A zatem jeśli ugotuje się obiad na kuchence gazowej,

i tak straci on część witamin, więc odgrzewanie go potem w mikrofali

niczego już nie zmieni.

– To może najlepiej jest jeść wszystko na surowo – zażartował Kuba.

– Brrr… – wzdrygnął się Aleks.

– Wcale nie – odpowiedziała Zosia i obaj chłopcy spojrzeli na nią

ze zdumieniem. Uznali, że jako wegetarianka z obsesją na punkcie zdrowego

odżywania, która wcina surowe marchewki, ogórki i cukinię, weźmie na

poważnie tezę Kuby, tymczasem ona palnęła im wykład: – Weźmy na

przykład ziemniaki. Surowe są niejadalne, ale po ugotowaniu już bardzo

pożywne. Gotowanie powoduje, że lepiej przyswajamy niektóre składniki

z jedzenia. Po prostu nie powinno się rozgotowywać warzyw i tyle.

Na samą myśl o rozgotowanych warzywach Aleksowi zrobiło się niedobrze,

postanowił więc zmienić temat.

– No dobra, czyli informacja o szkodliwości kuchenek mikrofalowych jest

zwykłym fejkiem. Ale jak mam to wszystko wytłumaczyć wujkowi?

Kuba zasugerował, żeby pokazać mu kilka stron, po czym zaczął się spierać

z Zosią o to, które linki najszybciej przekonają wujka. Aleks słuchał ich przez

chwilę, a potem przewrócił oczami i opadł z westchnieniem na kanapę.

– Mam pomysł – szepnęła mu do ucha Natalia. – Pójdziemy do niego

w odwiedziny i pokażemy mu, jak bezpiecznie używać kuchenki

mikrofalowej. Skoro w kółko kłócą się o to z twoją ciotką, pewnie oboje

marzą o normalnym obiedzie bez żadnych sporów. Łatwiej go przekonamy,

jeśli powiemymu, że dzięki temu sprawi swojej żonie niespodziankę.

***

Wujek bardzo się zdziwił, kiedy otrzymał od Aleksa długi list

z raportem na temat kuchenek mikrofalowych. Omawiał on wszystkie za
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i przeciw, był pełen linków do różnych stron WWW i miał ponad pięć stron

długości. Następnego dnia siostrzeniec zadzwonił i zapytał, czy wujek

przeczytał już raport. Oczywiście wujek tego nie zrobił i za bardzo nie

wiedział, co odpowiedzieć, więc zawstydzony zgodził się, by Aleks przyjechał

i wszystko mu wytłumaczył. Kazał mu tylko przyjść zaraz po szkole, kiedy

żona jeszcze była w pracy. Nie chciał ponownie poruszać w jej obecności

tematu kuchenki – po ostatniej kłótni wolał nie ryzykować.

Zabrzmiał dzwonek do drzwi.Wujek otworzył i zaniemówił – Aleks przyszedł

z dziewczyną, która z uśmiechem wyciągnęła dłoń i przedstawiła się jako

Natalia.

Na dworze było chłodno i deszczowo, więc goście dostali herbatę, po czym

usiedli w kuchni, a Aleks położył na stole wydrukowany raport. Zanim

jednak zdążył się rozgadać, Natalia poprosiła wujka, żeby pokazał im

instrukcję obsługi kuchenki, a potem wyjęła z plecaka przepis na sałatkę

z jajkiem w koszulce. Wujek jadł kiedyś takie jajko i bardzo mu smakowało,

tyle że sposób przygotowania wydawał mu się zbyt skomplikowany. Trzeba

było gotować je bez skorupki, tak żeby białko ścięło się na zewnątrz,

w środku znajdowało się płynne żółtko. W tym celu należało do wody dodać

odrobinę octu, potem mieszając ją, stworzyć wir, stłuc jajko i wlać je

do środka. To niewykonalne – uznał wówczas wujek i sam nigdy nawet nie

spróbował przygotować jajka w koszulce. Jednak była też inna możliwość:

wystarczyło wlać do filiżanki odrobinę wody, rozbić skorupkę jajka i dodać

jego zwartość, a potem gotować w mikrofalówce przez minutę, używając

mocy 600W.

Natalka wyjęła z lodówki jajka i przygotowywała pozostałe składniki na

sałatkę, po czym zapędziła wujka do mycia rukoli. Aleks zajął się
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śledzącymi fejki!

Tym razem to dziewczyny podniosły kciuki, a Kuba entuzjastycznie pokiwał

głową, bo dopiero co wgryzł się w swoją pizzę.

Ćwiczenia

1. Jeśli też chcecie zabawić się w internetowego detektywa,

musicie pamiętać o złotych zasadach sprawdzania informacji. Zastanówcie

się i napiszcie, co byście sprawdzili, gdybyście znaleźli w internecie

podejrzaną informację.

Możliwe odpowiedzi: sprawdzenie daty informacji, jej źródła (tego, skąd

pochodzi) oraz autora, porównanie jej z nowszymi, znalezienie podobnych

informacji.

2. Przetestujcie teraz swoje pomysły. Tak jak wujek Aleksa

w opowiadaniu, ludzie wciąż obawiają się promieniowania

elektromagnetycznego (tzw. PEM) i jego wpływu na nasze zdrowie. W sieci

znajdziemy również obawy przed wi-fi. Kilka osób w mediach

społecznościowych publikowało informacje o tym, że lalki z modułem wi-fi

powodują napromieniowanie dzieci! To oczywiście nieprawda. Spróbujcie

jednak sami zbadać tę sprawę. Czy faktycznie powinniśmy obawiać się wi-fi?

Czy taka lalka może być niebezpieczna?

Podpowiedź: Spróbujcie wpisać w wyszukiwarkę hasła takie jak „lalka wifi”,

„fake news”, „napromieniowanie dzieci”. Czy jakieś strony rządowe (czyli

przygotowaniem sosu i wypakowaniem małych chrupiących grzanek,

przyprawionych czosnkiem i ziołami. Po chwili na stole stały trzy miseczki

z sałatką oraz idealnym jajkiem w koszulce.

Podczas jedzenia Aleks opowiadał wujkowi o wynikach swoich badań nad

kuchenkami mikrofalowymi, a na koniec Natalia jeszcze raz pokazała, jak

ugotować jajko w koszulce w mikrofali. Kiedy oboje wchodzili, Aleks był

bardzo ciekaw, jaką minę będzie miała ciotka, kiedy wujek zrobi jej na

kolację sałatkę z niespodzianką.

***

– Dzięki za pomoc – powiedział Aleks z pełnymi ustami. – Wujek przestał się

już trząść ze strachu, ilekroć ktoś włączy mikrofalówkę.

Kuba uniósł kciuk, a dziewczyny pokiwały głowami, zajęte zjadaniem pizzy,

którą Aleks zamówił online, żeby uczcić z przyjaciółmi sukces ich misji.

– Wkurza mnie tylko, że ktoś sobie umieścił w sieci bzdury dla żartu, a mój

wujek się na to nabrał.

– Obawiam się, że nie on jeden – odparła Zosia, przełknąwszy kawałek

margarity. – W sieci jest pełno dezinformacji, nie tylko o mikrofalówkach.

– Wiecie co, chyba zostanę fact-checkerem – stwierdził nagle Aleks. –

Spodobało mi demaskowanie bzdur. To naprawdę ciekawa praca! Podobno

w sieci działa wiele organizacji, które się tym zajmują. Jedna z nich nawet

wytropiła rosyjskich szpiegów w Anglii. – Sięgnął po kolejny kawałek swojej

ulubionej hawajskiej. – Ale samemu chyba nie dałbym rady – dodał po chwili

namysłu. – Pomożecie mi? Możemy być sieciowymi detektywami,



22 23

kończące się na gov.pl) piszą o tej historii? Czy jakieś portale naukowe lub

fact-checkingowe piszą o wi-fi?

Odpowiedź: Wiarygodne informacje dotyczące promieniowania, wi-fi

i zabawek znajdziemy na portalach naukowych, np. tutaj: https://

nafalinauki.pl/aktualnosci/pole-elektromagnetyczne-w-zabawkach/. Temat

lalek z wi-fi został również przeanalizowany przez ekspertów państwowych,

którzy udowodnili, że nie jest to prawda: https://www.gov.pl/web/5g/

powiedzsprawdzam-czy-lalka-wifi-napromieniuje-mi-dziecko

2. Niesamowite wakacje Ola

– Ufff, za oknem znowu trzydzieści dwa stopnie… Ciekawe, kto jeszcze nie

wierzy w globalne ocieplenie – stęknął Kuba. – Komputer mi się nagrzewa

tak, że aż parzy!

Faktycznie, sierpień przygniótł wszystkich falą upałów, a w południe

właściwie nie dało się opuszczać domu, dlatego wszyscy siedzieli u Kuby już

od dziesiątej rano. Kot schował się pod łóżkiem i nie wychodził już czwartą

godzinę, pomimo usilnych próśb Natalii, by został jej modelem do nowego

rysunku, Zosia próbowała skupić się na czytaniu, ale jedynie wachlowała się

książką, a Aleks, który zazwyczaj był w trzech miejscach jednocześnie, leżał

teraz na fotelu do góry nogami i przeglądał zdjęcia z wakacji kolegów

https://nafalinauki.pl/aktualnosci/pole-elektromagnetyczne-w-zabawkach/
https://nafalinauki.pl/aktualnosci/pole-elektromagnetyczne-w-zabawkach/
https://www.gov.pl/web/5g/powiedzsprawdzam-czy-lalka-wifi-napromieniuje-mi-dziecko
https://www.gov.pl/web/5g/powiedzsprawdzam-czy-lalka-wifi-napromieniuje-mi-dziecko
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i koleżanek. Na koniec roku szkolnego wszyscy z klasy postanowili, że będą

wysyłać sobie cyfrowe pocztówki z wakacji.

– Wow! – krzyknął i aż podniósł się z fotela. – Widzieliście fotę Ola?!

Zdjęcie rzeczywiście było niezłe. Olo stał sobie z zaczepną miną, okularami

przeciwsłonecznymi na nosie i w czapce z daszkiem przekrzywionym na

bok, a w tle… najnowsze, czerwone, błyszczące ferrari na płycie ogromnego

lotniska lub toru wyścigowego. Wszyscy zajrzeli Aleksowi przez ramię.

– Jest bardziej czerwone niż twoje policzki, gdy pod koniec roku

odpowiadałeś pod tablicą z matmy – zaśmiał się Kuba.

– Ej! Bez takich mi tu – mruknął Aleks i tym razem, przypomniawszy sobie

o tamtym nieszczęsnym dniu, oblał się tylko lekkim rumieńcem. – Spójrzcie

lepiej na następną fotkę – dodał szybko, żeby odwrócić uwagę reszty od

komentarza Kuby.

Drugie zdjęcie było jeszcze bardziej niesamowite. Uśmiechnięty od ucha

do ucha Olo siedział w samochodzie po stronie kierowcy i trzymał ręce na

kierownicy.

– Ferrari to włoska firma – zauważyła Zosia. – Czyli jednak pojechał

z rodzicami na wakacje do Włoch. A wydawało mi się, że mieli jechać

do Grecji. Ciekawe, czy oglądał też Koloseum… – dodała z rozmarzeniem.

– A tam Koloseum! – skrzywił się Kuba. – Sterta kamieni i tyle. Ciekawe, czy

dali mu poprowadzić!

Tylko Natalia wydawała się nieprzekonana i długo przyglądała się obu

zdjęciom. Gdy reszta zastanawiała się, z jaką prędkością mógł jechać Olo,

ona myślała, jak to możliwe, że cień chłopca pada z drugiej strony niż cień

samochodu. Ostatnio na zajęciach z rysunku nauczycielka opowiadała



o światłocieniu. Postawiła na stoliku kubek i oświetlała go lampką z różnych

stron tak, żeby cień tańczył dookoła kubka. Natalia spojrzała na różne

drobiazgi leżące na zalanym słońcem parapecie Kuby – wszystkie rzucały

cień z tej samej strony…

***

Następnego dnia spotkali się w czwórkę u Zosi i zaledwie sekundę później

jej uporządkowany zazwyczaj pokój wyglądał, jakby ktoś wrzucił do środka

bombę. Aleks z Kubą otworzyli drzwi tak mocno, że te uderzyły o regał,

a figurki, klocki i książki posypały się na podłogę jak lawina. Zosia z Natalią

zamarły i z przerażeniem patrzyły na bałagan. Ostania kredka toczyła się

właśnie pod biurko, gdy z telefonu Aleksa dobiegło głośne „klik”. To kolejna

wiadomość od Ola pojawiła się na czacie.

– Patrzcie, patrzcie! Są kolejne zdjęcia! – Aleks zaczął wymachiwać

telefonem przed nosami dziewczyn.

– Czy naprawdę zdjęcia jakiegoś samochodu są warte takiego bałaganu?

Spójrzcie tylko na moje rzeczy! Leżą na całej podłodze… – jęknęła Zosia, nie

spoglądając nawet na ekran.

– Tym razem to coś NAPRAWDĘ dużego. Olo spotkał Roberta

Lewandowskiego na wakacjach! – zawołał zaaferowany Aleks.

Dziewczyny spojrzały na siebie – wszystko było jasne. Ich kolega miał

w swoim pokoju jego plakat, a na tapecie telefonu zdjęcie logo klubu

piłkarskiego. Spotkanie tak znanego piłkarza jak Robert Lewandowski

musiało zrobić na nim wrażenie.

26 27
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Zosia i Natalia pochyliły się zaciekawione nad zdjęciem. Prawdę mówiąc,

Zosia też lubiła piłkę nożną i interesowała się znanymi piłkarzami.

Lewandowski ubrany był w strój sportowy: krótkie spodenki i koszulkę

ze słynnym numerem 9.Wyglądał, jakby dopiero co zszedł z boiska, a jednak

stał uśmiechnięty na zielonej trawie i przybijał w powietrzu piątkę

rozradowanemu Olemu. Krótka wiadomość pod spodem była jak prztyczek

w nos dla całej klasy: „Pozdrowienia z wakacji i do zobaczenia na boisku! Olo

”.

– No nie wierzę! Co za szczęściarz… – westchnął Aleks i z wrażenia aż opadł

na łóżko. – Żebyw ciągu dwóch dni przejechać się ferrari i spotkać ROBERTA

LEWANDOWSKIEGO…? A mój tata po raz jedenasty zabiera mnie i mamę

do Jastarni…

– Daj spokój, przecież lubisz windsurfing – przypomniała mu

Zosia, z zaciekawieniem jeszcze raz spojrzała na zdjęcie. – Nic nie rozumiem.

Gdzie on w końcu pojechał na wakacje? Czy ten klub nie jest przypadkiem

w Barcelonie?

– Tak! – zachwycił się Aleks. – Mecze, byki, torreadorzy, bitwy na pomidory!

W Hiszpanii mają wszystko!

Zosia posłała mu sceptyczne spojrzenie.

– Tylko dlaczego mówił, że jadą do Grecji, skoro miał takie ekstra plany na

wakacje? – rzuciła po chwili. – To bardzo podejrzane… Jak myślisz, Natalka?

Natalia z poważną miną przyglądała się zdjęciu, zupełnie ich nie słuchając.

Dwoma palcami oddalała i przybliżała fragmenty obrazu.

– Halooo… – Kuba zamachał ręką między telefonem a jej oczami.

– No właśnie, coś tu jest poważnie nie halo – stwierdziła, podnosząc na nich

wzrok. – Kolor trawy pod stopami Ola jest inny od tej po stronie
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– Serio uważasz, że Olo je zmienił? – zapytał Kuba, wchodząc na czat na

laptopie Zosi.

Natalia przytaknęła. Odczekała, aż zdjęcie wyświetli się na ekranie, a potem

powiedziała im, w czym rzecz.

– Zobaczcie, że wulkan jest całkiem rozmyty, a Olo tak wyraźny, jakby stał

obok nas. Myślę, że po prostu użył fotki z internetu. – Wzruszyła ramionami.

Aleks popatrzył najpierw na wulkan, potem na Olego, a na końcu na Natalię.

– To bardzo poważne oskarżenie – stwierdził po chwili. – Trzeba to sprawdzić!

– zapalił się. – Może zacznijmy od zapytania profesora o to całe

fotoszopowanie.

Co to znaczy, że zdjęcie zostało sfotoszopowane?

Jeśli ktoś fotoszopuje zdjęcie, to znaczy, że zmienił je w specjalnym

programie graficznym. Słowo to pochodzi od programu Photoshop, który

pozwala na edycję zdjęć i filmów. Czasem taka edycja jest bardzo

profesjonalna i naniesionych zmian w ogóle nie jesteśmy w stanie

rozpoznać, a czasem są to bardzo proste połączenia dwóch lub kilku

obrazów. Wyobraźcie sobie, że bierzecie nożyczki i wycinacie jakąś postać

z komiksu, a potem wklejacie ją do zeszytu lub książki. Źle zrobiona edycja

może wyglądać równie nienaturalnie.

– No dobrze, ale czymożemy jakoś sprawdzić, czy Olo naprawdęwkleił siebie

do zdjęcia wulkanu? – zapytała Zosia.

– A naprawdę musimy sprawdzać? Przecież to widać gołym okiem! –

zaprotestowała Natalia.

Lewandowskiego, poza tym jedną rękę ma dłuższą od drugiej i tło wokół

niego wydaje się rozmyte…

Wszyscy jeszcze raz spojrzeli na zdjęcie.

– No nie wiem – powoli powiedział Aleks. – Pewnie ktoś poruszył telefonem

i dlatego fotka jest rozmyta. Zdarza się, nie?

– A te kolory? I długość ręki? – Natalia nie dawała za wygraną.

– To pewnie kwestia kadru. Po prostu ci się wydaje – mruknął Kuba, myśląc

o tym, ile by dał za takie zdjęcie z Lewandowskim.

– Mówię wam, on coś z tymi zdjęciami zrobił – upierała się Natalia. – Z tymi

poprzednimi też było coś nie tak. Cienie padały z różnych stron, a na

zajęciach z rysunku…

– Co, zazdrosna? – przerwał jej Aleks. – Nie martw się, wszyscy jesteśmy

trochę zazdrośni – westchnął ciężko, po czym ze zrozumieniem poklepał ją

po ramieniu.

Natalia tylko przewróciła oczami. Nie miała już ochoty na rozmowę.

Niespełna godzinę później na czacie klasowym pojawiło się kolejne zdjęcie.

Tym razem nikt nie mógł w to uwierzyć – Olo z tą samą zadziorną miną stał

na krawędzi wulkanu, a tuż za nim było widać wrzącą lawę! Na małym

ekranie telefonu wyglądało to co najmniej dziwnie.

Kuba zagwizdał pod nosem, a Aleks znowu westchnął.

– To ja już naprawdę nie wiem, gdzie on jest – odezwała się Zosia. – Aktywne

wulkany są chyba na Islandii, prawda? – mruknęła w zadumie. – Pokaż to

bliżej.

– Właśnie, popatrzmy na zdjęcie na komputerze – poprosiła Natalia. – Myślę,

że zostało sfotoszopowane!
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Tak, teraz, gdy już pokazała im różnice na zdjęciach Olego, przyznali jej

rację, Aleks jednak wiedział, że muszą to sprawdzić, dlatego pokiwał głową.

– Jeśli Olo okłamuje wszystkich w klasie tylko po to, żebyśmymu zazdrościli,

musimy utrzeć mu nosa – ogłosił stanowczo. – A poza tym to świetna sprawa

dla młodego detektywa fact-checkera!

– No dobrze fact-detektywie – westchnęła Zosia. – Ale jak to zrobić?

Jak sprawdzić, czy zdjęcie było edytowane/fotoszopowane?

Nie jest to łatwe zadanie. Istnieją specjalne programy, któremogą to wykryć,

na przykład Forensically, ale działają tylko w przypadku naprawdę

wyraźnego edytowania zdjęcia. Możecie spróbować użyć tego programu

online – przez przeglądarkę internetową. Innym sposobem jest odwrotne

wyszukiwanie obrazem. Google pozwala nam na szukanie zdjęć i filmów.

Spróbujcie wpisać w przeglądarce „ptak królówka” i kliknijcie zakładkę

„grafika” pod paskiem. Google pokaże Wam kilkaset zdjęć ptaka

z niezwykłym pióropuszem. Tak samo w pasek przeglądarki możecie wkleić

zdjęcie, które wydaje sięWam podejrzane. Wystarczy, że klikniecie w ikonkę

aparatu i dodacie zdjęcie z komputera. Możecie wtedy sprawdzić, skąd tak

naprawdę ono pochodzi i czy stanowi całość, czy też tylko część

oryginalnego zdjęcia.

– Jest! Miałam rację! Edytował to zdjęcie! – ucieszyła się Natalia.

Na ekranie monitora wyraźnie widać było, że Olo i wulkan pochodzą

z dwóch różnych zdjęć – program jasnym kolorem zaznaczył całą sylwetkę

chłopca, a ciemniejszym wulkan. Olo po prostu wkleił swoje zdjęcie na tło
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– Ale skąd wiadomo, że to nie ta dziewczyna sfabrykowała zdjęcie z Olem? –

zapytał Kuba.

W pokoju Zosi na chwilę zapadła cisza. Przerwał ją w końcu Aleks.

– Hm, myślę, że musimy sprawdzić, skąd pochodzi to zdjęcie z dziewczynką

– zasugerował, a reszta przytaknęła.

Kuba kliknął w zdjęcie, a następnie w link pod nim. W nowym oknie

otworzyła się oficjalna strona klubu piłkarskiego, w którym gra Robert

Lewandowski. Pod zdjęciem znajdował się artykuł o przejściu piłkarza

do nowego klubu oraz gratulacje.

– Widzicie, mówiłam wam. Olo wziął zdjęcie, wyciął dziewczynkę i wkleił na

jej miejsce siebie. Nie umiał tego zrobić dobrze, więc jego ręka jest dłuższa.

O, tutaj! – Wskazała palcem Natalia.

Tak, teraz wszyscy to widzieli i właściwie byli już pewni, że zdjęcie z nowym

modelem Ferrari też jest ściemą, ale mimo to postanowili je sprawdzić

odwróconym wyszukiwaniem obrazu.

Obrazy czerwonego jak chiński smok auta pokryły całą stronę

wyszukiwarki. Były to dokładnie takie same zdjęcia, jak te, które wykorzystał

Olo! Gdy kliknęli w jedno z nich, okazało się, że wóz stoi na torze

wyścigowym. Ich kolega po prostu uciął je w taki sposób, by widać było tylko

asfalt, a nie reklamy Formuły 1 i publiczność.

– Spójrzcie na cienie – powiedziała Natalia. – Cień samochodu pada z prawej

strony, a Olego z lewej. Jak się rysuje tyle co ja, łatwo to zauważyć – dodała

szybko, bo chłopcy wyglądali na niezadowolonych z tego, że wcześniej sami

tego nie widzieli.

– No to mamy ostateczny dowód na to, że żadne z tych zdjęć nie jest

aktywnego wulkanu.

– Miałaś rację – przyznała z uznaniem Zosia. – Ale czy to znaczy, że wszystkie

jego zdjęcia z wakacji są nieprawdziwe? – Popatrzyła na swoich przyjaciół,

a potem zmrużyła oczy i uśmiechnęła się lekko. – Może sprawdzimy, czy

naprawdę spotkał Roberta Lewandowskiego?

Nie musiała ich długo namawiać. Szczerze mówiąc, nie musiała namawiać

w ogóle, bo o ile Natalia dobrze wiedziała, że to zdjęcie również zostało

sfotoszopowane, o tyle chłopcom ulżyłoby, gdyby rzeczywiście tak było.

Zazdrość to paskudne uczucie, zwłaszcza gdy w grę wchodzi taki piłkarz.

Pasek ładowania ciągnął się w nieskończoność, ale w końcu udało się

załadować zdjęcie. Niestety na ekranie nie było widać nic konkretnego,

żadnej wyraźnej postaci zaznaczonej innym kolorem, tylko masę białych

i kolorowych kropek.

– Nic to nie dało. To żaden dowód – zniechęcił się Kuba. – Profesor mówił

jeszcze o wyszukiwaniu obrazem. Spróbujemy?

Nie czekając na odpowiedź, szybko znalazł zdjęcie Olego ze znanym

piłkarzem i wkleił je do paska wyszukiwania w przeglądarce Google’a.

Wyświetliły się setki wyników ze zdjęciami Lewandowskiego, ale żadnych

zdjęć ich kolegi z klasy. Uważnie oglądając każde zdjęcie, przesuwali myszką

od obrazka do obrazka, aż w końcu…

– Znaleźliśmy! – ucieszyła się Zosia. – Tę samą fotkę Roberta

Lewandowskiego wykorzystał Olo!

Faktycznie, piłkarz miał na sobie ten sam strój, stał w tej samej pozycji, tak

samo się uśmiechał i tak samo przybijał piątkę – ale nie Olemu, tylko jakiejś

ciemnowłosej dziewczynce.
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prawdziwe – stwierdził Aleks. – A reszta klasy pewnie dalej wierzy, że Oloma

takie super wakacje – westchnął z irytacją, po czym niespodziewanie

szeroko się uśmiechnął. – Wiem, co zrobimy! Napiszemy o tym na czacie!

Kuba już sięgnął po telefon, ale Zosia położyła mu rękę na ramieniu.

– Poczekaj. Najpierw pogadajmy z Olem. Niech wytłumaczy, dlaczego wysłał

te zdjęcia. Może miał jakiś dobry powód.

***

Umówili się z nim w parku, gdzie drzewa przynajmniej rzucały nieco cienia

i upał był o wiele łatwiejszy do przeżycia. Olo siedział na ławce i pomachał

do nich, gdy wyłonili się zza zakrętu.

– Cześć – rzucił Aleks. Uznał, że nie ma na co czekać, dlatego od razu

przeszedł do rzeczy. – Przywiozłeś autograf Lewandowskiego ze swoich

niesamowitych wakacji?

Chłopiec uśmiechnął się szeroko.

– Pfff… Po co komu autograf, skoro przybił mi piątkę po meczu – stwierdził

wyraźnie z siebie zadowolony.

Kuba nie wytrzymał.

– Kłamczuch! – zawołał. – Kłamczuch i dezinformator!

Oczy Ola zrobiły się wielkie jak dwa spodki, ale nic nie odpowiedział.

– Olo, wiemy, że przerobiłeś zdjęcia – odezwała się spokojnie Zosia, zanim

Kuba jeszcze bardziej się zapalił. – Natalia od razu rozpoznała, że coś jest

z nimi nie tak.

Chłopiec zerwał się z ławki.
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– Ale najpierwmusisz usunąć zdjęcia z klasowego czatu – dodał stanowczo.

– I napisać wszystkim, że to była nieprawda – dorzuciła Zosia. –

Okłamywanie innych jest nie fair. Masz czas do wieczora!

***

Telefon leżący na biurku zawibrował. Kuba oderwał się od komputera

i zerknął do smartfona. To Olo odezwał się na czacie.

„Hej! I jak tam, nabraliście się na moje przerobione zdjęcia z wakacji? Nie

miałbym nic przeciwko temu, żeby jeździć ferrari, spotkać Roberta

Lewandowskiego i wejść do wulkanu, ale niestety – nie miałem okazji. Za to

nauczyłem się trochę przerabiać zdjęcia. Kto chce iść ze mną i Natalką na

zajęcia z Photoshopa we wtorek?”

– Sami kłamiecie! – Kuba i Aleks zastąpili mu drogę.

– Musisz popracować trochę nad kolorami i perspektywą. I generalnie

z Photoshopem – rzuciła Natalia. – Jednego tylko nie rozumiemy: po co

wysłałeś wszystkim w klasie przerobione zdjęcia?

Olo posłał jej rozpaczliwe spojrzenie, włożył ręce do kieszeni, zgarbił się, po

czym z powrotem opadł na ławkę. Siedział przez chwilę z pochyloną głową

i już zaczęli podejrzewać, że nie odezwie się do nich ani słowem, kiedy

w końcu zaczął mówić.

– Mieliśmy jechać do Grecji… Mama obiecała mi, że nauczę się w tym roku

nurkować albo pływać na windsurfingu. A potem nagle wszyscy złapaliśmy

koronawirusa. Odwołali całe wakacje! Bilety przepadły i siedzieliśmy dwa

tygodnie w domu zamiast na plaży, a ja już wszystkim powiedziałem, że

jedziemy… No, musiałem coś zrobić, tylko nie wiedziałem co, ale wtedy

trafiłem na kanał na YouTubie o przerabianiu zdjęć i… – Olo schował twarz

w dłoniach. Spomiędzy jego palców pociekły łzy.

Zosi zrobiło się go żal.

– To naprawdę nie jest dobry powód, by okłamywać klasę – powiedziała

łagodnie.

– Ale całe moje wakacje są beznadziejne! – jęknął chłopiec. – Wszyscy wrócą

do szkoły i będą chwalić się wakacjami w Japonii albo innej Patagonii, a ja…

– Wcale, że nie – przerwał mu Aleks. – Po pierwsze zostały jeszcze dwa

tygodnie wakacji, więc możesz coś z nimi zrobić, a po drugie wcale nie

musisz jechać do Grecji, żeby uczyć się windsurfingu. Ja uczę się nad

Bałtykiem. – Popatrzył na Natalię, a ta uśmiechnęła się do niego z aprobatą.

Ćwiczenia

1. Badanie zdjęć i filmów to nie zawsze prosta sprawa. Na szczęście

jest kilka narzędzi, któremogą nam pomóc. Zajrzyjcie na stronę darmowego

programu, z którego korzystali bohaterowie opowiadania: https://29a.ch/

photo-forensics/#forensic-magnifier

• pojawi się tam obraz testowy z UFO! Spróbujcie najpierw

zastanowić się nad zdjęciem. Czy wydaje się wam podejrzane? Dlaczego?

Podpowiedź: najeżdżając na obraz myszką, możecie powiększyć jego

fragmenty.

• teraz czas na zabawę funkcjami. Sprawdźcie wszystkie przyciski

https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier
https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier
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po prawej stronie ekranu i najeżdżajcie kursorem na obraz, by zobaczyć

efekt analizy. Czy któreś fragmenty zdjęcia zostały oznaczone inaczej niż

reszta? Które?

• podsumujcie swoje śledztwo! Które fragmenty zdjęcia zostały

zmienione lub dodane?

Odpowiedź: Podczas badania można znaleźć klony/duplikaty chmur

i niektórych fragmentów tła (Clone Detection), a funkcja Error Level

Analysis pokazuje, że UFO, jego cień i spadochroniarz zostały nałożone na

inne zdjęcie. Dodatkowo można odkryć, że spadochroniarz był na

oryginalnym zdjęciu, chociaż w innymmiejscu (Thumbnail Analysis).

2. Czasem, by wprowadzić kogoś w błąd przy pomocy obrazu,

wystarczy pokazanie jedynie fragmentu zdjęcia. Spróbujcie zrobić analizę

tego zdjęcia

• otwórzcie wyszukiwarkę Google i kliknijcie ikonę aparatu –

pozwoli wam to wejść w funkcję „wyszukiwanie obrazem”. Wklejcie zdjęcie

w wyszukiwarkę.

• kto znajduje się na zdjęciu? Czym się zajmuje?

• gdzie zostało zrobione to zdjęcie i kiedy?

• postać znajduje się na podium. Któremiejsce zajęła? Kto jeszcze

zdobył medale? Jaka była to dziedzina sportu?

Odpowiedź: Usain Bolt, biegacz. Olimpiada w Rio 2016 roku. Zajął pierwsze

miejsce w biegu na 100 metrów mężczyzn. Pozostałe medale: srebro Justin

Gatlin, brąz Andre De Grasse.
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3. Gry wideo wzmacniają twój mózg!

– Co? – zapytał Kuba, patrząc na nią nieprzytomnym wzrokiem. Zosia

parsknęła.

– Ty chyba ogłuchłeś! Trzeci raz do ciebie mówię. Co się z tobą dzieje?!

– Chce mi się spać – ziewnął Kuba.

– Znowu grałeś w nocy? Przecież wiesz, że dziś jest klasówka z matmy…

– Nic się nie bój, poradzę sobie – odparł pewnie. – Mój mózg pracuje na

pełnych obrotach. I to właśnie dzięki graniu! – dodał z dumą.

– Ej, ty chyba naprawdę jesteś nieprzytomny, bo bredzisz…

– Czytałem, że gry wideo są dobre dla mózgu – wyjaśnił uspokajająco. – Im
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więcej grasz, tym bardziej aktywny jest twój mózg. Potwierdzają to

najnowsze wyniki badań naukowych.

Zosia przyglądała mu się przez chwilę z dziwną miną.

– Zwariowałeś? – rzuciła w końcu. – To jakaś totalna bzdura!

– Zobaczysz, na pewno dobrze mi pójdzie – uparł się Kuba.

Lubił matematykę, ale nie chciałomu się rozwiązywać wielu nudnych zadań,

żeby się przygotować do klasówki. Dlatego bardzo się ucieszył, kiedy trafił

w sieci na artykuł o wynikach badań nad grami. Mógł grać w swoją ulubioną

grę, co w dodatku przygotowywało go do klasówki – przyjemne

z pożytecznym! Może tylko trochę przeholował, bo za długo siedział przy

komputerze i poszedł spać dopiero późno w nocy, no ale przecież sam

przeczytał, że aby trening grami był skuteczny, trzeba grać po kilka godzin

na dobę!

W tej chwili do sali weszła pani od matematyki. Zaczęła się klasówka…

***

Dwa dni później na lekcji pani rozdała ocenione klasówki.

– No, Kuba, po tobie spodziewałam się więcej – mruknęła, oddając mu jego

pracę.

Na pierwszej stronie widoczna była ocena 1.

Zszokowany Kuba z niedowierzaniem wpatrywał się w kartkę. To była

najgorsza ocena zmatematyki, jaką dostał w tym roku!Właściwie, jaką dostał

kiedykolwiek. Czuł ogromne rozczarowanie i zawód. Dlaczego tak źle mu

poszło? Przecież tak długo trenował granie!

Zosia, która siedziała w ławce obok, nachyliła się i zerknęła na jego

sprawdzian.

– A nie mówiłam? – szepnęła. – Nie trzeba było grać po nocach!

Posłał jej zrezygnowane spojrzenie. Wyglądał na załamanego, dlatego

zrobiło jej się go żal.

– Nie przejmuj się, poprawisz – dodała pocieszająco.

– Tym razem już nie będę trenowałmózgu grami –wymamrotał zawstydzony

i zły. – To pewnie jakiś fejk!

– A mówiłeś, że to badanie naukowe.

– Tak było napisane w artykule. Muszę to sprawdzić! Może coś zrobiłem źle?

Może powinienem grać w jakąś inną grę? – zastanawiał się półgłosem,

a Zosia tylko pokręciła głową.

Sama bardzo lubiła grać wMinecraft, alemama nigdy nie pozwalała jej na to

po godzinie dwudziestej pierwszej. Uważała, że nie należy korzystać

z urządzeń elektronicznych co najmniej godzinę przed położeniem się spać.

– No dobrze, kochani. – Pani klasnęła w dłonie, by uciszyć rozmowy. –

Poprawa za tydzień. I przygotujcie się, proszę – dodała, zerkając znacząco na

Kubę.

***

Po szkole Kuba wezwał przyjaciół na naradę.

–Musiciemi pomóc sprawdzić ten artykuł – poprosił. – Zobaczcie, tu podane

jest źródło. To prawdziwy artykuł naukowy, opublikowany w czasopiśmie

o neurologii! Zbadali mózgi graczy rezonansemmagnetycznym i okazało się,
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że granie im pomogło. Dlaczego na mnie to nie działa? To niesprawiedliwe!

– A sprawdziłeś inne źródła? – zapytał Aleks.

Nie sprawdził. Tak bardzo przekonał go tamten artykuł, że niemiał ochoty go

weryfikować. Tak zazwyczaj bywa w sytuacjach, gdy czytamy o czymś, z czym

w głębi ducha się zgadzamy, no a kto by się nie zgodził z tym, że gry

komputerowe trenują mózg? Kuba posłusznie otworzył wyszukiwarkę

i wpisał zapytanie.

– Zobaczcie, tu jest jeszcze jeden artykuł, który to potwierdza! I ma tytuł „Daj

dziecku pograć” – uśmiechnął się z triumfem.

– Nie tak szybko – ostrzegł go kolega. – Musisz przeczytać co najmniej kilka

źródeł. Niech każdy znajdzie coś na własną rękę – zarządził, wyjmując

z kieszeni telefon.

Dziewczyny pochyliły się swoimi komórkami i wpisały to samo

wyszukiwanie, co Kuba.

– Jeszcze jeden artykuł o zaletach grania – zdziwiła się Zosia.

– Ale ja mam taki, w którym piszą, że to bez sensu – odparła Natalia. – I to

z 2021 roku, a nowsze źródła są lepsze.

Zosia zmarszczyła czoło i przygryzła dolnąwargę. Często tak robiła, kiedy się

zamyślała.

– Wydaje mi się, że źle szukamy – powiedziała po chwili. – Powinniśmy

zapytać, czy gry szkodzą, a nie czy trenują mózg.

– Dlaczego zaraz szkodzą? –westchnął Kuba. Ten kierunek szukania podobał

mu się zdecydowanie mniej.

– Bo dzięki temu poznamy przeciwny punkt widzenia – odparła

zdecydowanie i wpisała: „Czy granie w gry może szkodzić?”. – Zobaczcie, jest
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mnóstwo wyników! – wykrzyknęła. – Według jednego z artykułów można się

od tego uzależnić! I ma to wiele szkodliwych skutków… Kuba – dodała,

patrząc na niego z niepokojem – musisz ograniczyć granie! A jeśli już się

uzależniłeś?

– No coś ty… przecież ja wcale tyle nie gram… – bronił się zawstydzony Kuba.

– A kto grał całą noc przed klasówką z matmy?

Natalia i Aleks wbili w niego zdziwione spojrzenia. Całą noc?!

– Przecież wiesz, że to przez ten głupi artykuł – wymamrotał Kuba. – Sama

widziałaś, ile w sieci piszą o trenowaniu mózgu za pomocą gier… Zresztą to

chyba musi trochę działać… – dodał bez przekonania, chociaż w głębi ducha

bardzo na to liczył.

– Może i tak, ale te artykuły powinny przynajmniej wspomnieć

o negatywnych skutkach grania. O, na przykład jak ten: „Pozytywne

i negatywne skutki gier komputerowych” – przeczytała Zosia. – Jeśli artykuł

przedstawia tylko jeden punkt widzenia, łatwo można się dać przekonać. To

chyba jest jakiś rodzaj manipulacji.

– Zapytajmy profesora – zaproponował Kuba, żeby w końcu skończyć już

temat uzależnienia od gier.

Przecież nie jestem uzależniony – pomyślał, wchodząc na stronę

wirtualnego profesora.
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Czy artykuły w sieci mogą przedstawiać tylko jeden punkt widzenia?

W sieci publikowane są różne rodzaje artykułów. Niektóre z nich

przedstawiają opinie ich autorów. Każdy z nas ma prawo do swojej opinii na

jakiś temat, choć nie zawsze powinniśmy ją wyrażać publicznie – może to

być na przykład niegrzeczne. Korzystając z sieci, powinniśmy umieć

odróżnić opinie od treści, które informują o faktach. Jeśli artykuł (lub film)

nie przedstawia czyjegoś subiektywnego wrażenia na dany temat, powinien

prezentować informacje w sposób kompletny i bezstronny. Wyobraźmy

sobie, że informujemy w sieci o działaniu szczepionki przeciwko grypie.

Powinniśmy przedstawić zarówno pozytywne działanie szczepionki (czyli

uodpornienie na grypę), jak i możliwe skutki uboczne (na przykład

przejściowy ból głowy i złe samopoczucie). Jeśli tego nie zrobimy, nasz

artykuł nie będzie bezstronny.

Kiedy ktoś pisze na dany temat, ale pomija ważne fakty, które nie

potwierdzają jego tezy, stosuje rodzaj manipulacji. Taką technikę

manipulacyjną nazywamy selekcją, polega bowiem na selekcji informacji

w celu jednostronnego przedstawienia tematu. Artykuły lub filmy, które

stworzono, stosując tę technikę, są dezinformacją, i nie powinniście im

wierzyć.

– Wiedziałem, że ten artykuł to jakiś fejk – mruknął zdenerwowany Kuba. –

Szkoda tylko, że wcześniej go nie zweryfikowałem.
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– Bo chciałeś w to wierzyć – skwitowała uszczypliwie Zosia. –Wszyscy wiemy,

jak lubisz grać.

– A teraz muszę poprawiać tróję z matmy…

***

Dwa tygodnie później Kuba z dumą pokazał kartkę, którą pani od

matematyki wręczyła mu na poprzedniej lekcji.

– Dostałem szóstkę!

–Musiałeś się nieźle obkuć – odparł Aleks. Bez względu na to, ile by się uczył,

w życiu nie dostałby szóstki z matmy. Próbował tyle razy, że już dawno dał

sobie z tym spokój, ale i tak czuł zazdrość, patrząc na duże czerwone 6 przy

nazwisku kumpla.

– Wcale nie, zrobiłem tylko więcej zadań – zapewnił Kuba. – Ale się cieszę!

– Nie przesadzaj – mruknął jego przyjaciel. – To przecież tylko ocena…

– Za to najwyższa – pochwaliła Kubę Zosia.

– Nic nie rozumiecie. – Kuba uśmiechnął się szeroko. – Tata tak się zmartwił,

gdy zobaczył tę tróję, że obiecał mi nową grę, jeśli poprawię!

Zosia wywróciła oczami, a Aleks roześmiał się głośno.

– Jak tylko ją zainstaluję, zaproszę was na wspólne granie! – obiecał

przyjaciołom Kuba, po czym nagle się zasępił. – Ale nie będziemy

przesadzać. Po dwóch godzinach zrobimy sobie krótką przerwę, żeby się nie

uzależnić… – dodał z niepokojem.

Dziewczyny spojrzały na siebie i zachichotały.
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Ćwiczenia:

1. Zdarza się, że autorzy artykułów specjalnie przedstawiają

odbiorcom tylko część informacji, by wprowadzić ich w błąd. Czasem robią

to specjalnie, czasem nieumyślnie, zawsze jednak warto wiedzieć, jaki jest

cały obraz danej sytuacji. Sprawdźmy to na przykładzie debaty: czy tablety

powinny zastąpić podręczniki?

• zastanówcie się, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii – czy lepiej

byłoby się uczyć z tabletu czy z podręcznika? Czy jesteście w stanie wymyślić

argumenty za i przeciw każdemu rozwiązaniu?

• przeczytajcie zestaw argumentów ZA wykorzystywaniem

tabletów zamiast podręczników. Czy wasze zdanie się zmieniło lub

umocniło?

• Tablety pomagają uczniom szybciej opanować więcej materiału.

Według Departamentu Edukacji USA nauczanie oparte na technologii może

skrócić czas potrzebny uczniom na osiągnięcie celu nauczania o 30–80%.

• Tablety mogą pomieścić setki podręczników na jednym

urządzeniu, plus prace domowe, quizy i inne pliki. Nie musimy więc nosić

wielu książek.

• E-podręczniki na tabletach kosztują mniej niż podręczniki

drukowane.

• Tablety dają użytkownikom możliwość podkreślania

i edytowania tekstu oraz pisania notatek bez rujnowania podręcznika dla

następnego użytkownika. Tablety mają funkcję wyszukiwania, opcję

podświetlenia, aby czytać w słabym świetle, a także wbudowany słownik.

Interaktywne diagramy i filmy zwiększają kreatywność uczniów, motywację,

uważność i zaangażowanie wmateriały lekcyjne.

• Podręczniki drukowane są ciężkie i mogą powodować urazy,

podczas gdy tablet waży niewiele. Lekarze zalecają, aby uczniowie nosili

w plecaku mniej niż 15% masy ciała, ale łączna średnia waga podręczników

do historii, matematyki, nauk ścisłych i czytania/języka przekracza ten

procent. Według amerykańskiej Komisji Bezpieczeństwa Produktów

Konsumenckich, w roku szkolnym 2011–12 ponad 13 700 dzieci w wieku od

5 do 18 lat było leczonych z powodu urazów związanych z plecakiem.

Wskaźnik ten spadł do 6 300 w 2016 roku (spadek o 54%) – między innymi

dzięki coraz częstszemu używaniu tabletów.

• Tablety obniżają ilość papieru, który nauczyciele muszą

drukować, co pomaga chronić środowisko i oszczędzać pieniądze.

• a teraz przeczytajcie zestaw argumentów PRZECIW

wykorzystywaniu tabletów zamiast podręczników. Czy wasze zdanie się

zmieniło lub umocniło?

• Długie używanie tabletówmoże negatywnie wpłynąć na zdrowie

uczniów, np. pogorszyć wzrok i postawę.

• Zakup tabletów i e-podręczników i oprogramowania jest dużo

droższy niż zakup zwykłych podręczników.

• Tablety w klasie mogą powodować rozproszenie uwagi uczniów,

którzy będą chcieli używać innych aplikacji, a nie czytać e-podręczniki.

• Ludzie, którzy czytają tekst drukowany, rozumieją więcej,

pamiętają więcej i uczą się więcej niż ci, którzy czytają tekst cyfrowy. Mózg

interpretuje tekst drukowany i cyfrowy w różny sposób, a ludzie zazwyczaj
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4. Fact-checking dla zagranicznej dziennikarki

– Pamiętasz ciocię Oliwię? Odwiedziła nas w zeszłym roku – odezwała się

nagle mama, kiedy Zosia szła do kuchni.

Odrobiła już wszystkie prace domowe i właśnie miała zamiar zrobić sobie

herbatę, a potem włączyć ulubioną grę, ale przystanęła i zajrzała do salonu,

gdzie mama siedziała przed komputerem i sprawdzała pocztę.

Zosia dobrze pamiętała jej koleżankę ze studiów, Oliwię, która była

dziennikarką i mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Miała dwie córki mniej

więcej w wieku Zosi i zawsze przywoziła fajne prezenty.

– Zwróciła się do mnie z dziwną prośbą. – Mama zmarszczyła czoło, co

wskazywało na to, że jest zirytowana. – Pisze artykuł do gazety, chyba

czytają tekst cyfrowy o 20–30% wolniej niż drukowany.

• Wielu studentów nie ma wystarczającej przepustowości

domowego internetu, aby korzystać z tabletów.

• Produkcja tabletów jest wyniszczająca dla środowiska

i niebezpieczna dla zdrowia ludzi. Według „New York Timesa” negatywny

wpływna zdrowie związany z produkcją jednego e-czytnika szacuje się na 70

razy większy niż ten związany z produkcją jednej książki.

• Zepsuty tablet wymaga doświadczonego technika do naprawy,

co może być kosztowne i czasochłonne. Podręczniki mogą być zazwyczaj

naprawione przy użyciu podstawowych materiałów, takich jak klej lub

taśma.

• Podręczniki drukowane niemogą ulec awarii, nie zawieszają się

i nie mogą zostać zhakowane.

• Ś redni czas pracy baterii w tablecie wynosi 7,26 godziny, czyli

jest krótszy niż długość dnia szkolnego. Tablety wymagają ciągłego

ładowania, co zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną w szkołach

i potrzebę nowych gniazdek elektrycznych.

• Tablety są bardziej narażone na zgubienie lub kradzież niż

podręczniki drukowane.

• zastanówcie się nad tym, jaki jest pełny obraz sytuacji.
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„Chicago Sunday Times”, o sytuacji Ukraińców, którzy uciekli do Polski

z powodu wojny. Sama nie może tu przyjechać i dlatego szuka informacji

przez internet. Głównie na Facebooku – prychnęła pogardliwie.

Zosia uśmiechnęła się. Dobrze znała opinię mamy o mediach

społecznościowych – uważała je za stratę czasu i prawie z nich nie

korzystała, chyba że kontaktował się z nią ktoś, kogo naprawdę znała.

– Poprosiła mnie, żebym potwierdziła informacje, które znalazła, ale ja

zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać – przyznała bezradnie mama. –

Różni jej znajomi na Facebooku twierdzą, że uchodźcy roznoszą choroby

i rząd wydaje na nich za dużo pieniędzy. Co za bzdury! Zupełnie nie wiem,

kto wypisuje takie rzeczy! – dodała zbulwersowana.

Zosia wreszcie zrozumiała, dlaczego mama jest tak zdenerwowana – przez

wiele miesięcy pomagała uchodźcom jako wolontariuszka i dobrze

wiedziała, jak naprawdę wygląda ich sytuacja.

– Ty znasz Facebook o wiele lepiej niż ja. Możesz jej jakoś pomóc? – Mama

popatrzyła na nią błagalnie.

– Spróbuję – obiecała Zosia.

Wiedziała, że w tej sprawie może liczyć na pomoc Aleksa, Kuby i Natalii. To

była sprawa w sam raz dla internetowych detektywów!

***

Internetowi detektywi szybko stawili się nawezwanie. Rozsiedli się w pokoju

i chrupali warzywne chipsy, którymi poczęstowała ichmama Zosi. To znaczy

chrupały Natalia i Zosia, bo Kuba tylko podejrzliwie przyglądał się
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pieczonym batatom i marchewkom udającym chipsy, po czym na wszelki

wypadek przesiadł się nieco dalej.

– Czyli mamy pomóc tej dziennikarce sprawdzić, czy rząd wydaje za dużo

pieniędzy na ukraińskich uchodźców? Albo że są dla nas zagrożeniem? –

upewnił się Aleks, gdy Zosia zdążyła wszystkim opowiedzieć, o co chodzi.

– To oczywiście bzdura, ale trzeba to jakoś uzasadnić – odparła, jednak onnie

był wcale tego taki pewien.

– A jeśli to prawda? – zapytał. – Musimy być obiektywni.

– Ty chyba żartujesz! – rozzłościła się. – Nie myślisz chyba, że uchodźcy

naprawdę roznoszą choroby?!

– Pewnie, że nie – wtrącił się Kuba, żeby uspokoić sytuację. – Ale Aleks ma

rację: musimy sprawdzić wszystkie możliwości. Tak robią prawdziwi fact-

checkerzy.

Natalia, która dotąd przyglądała im się bez słowa, wyjęła swój telefon.

Po chwili na jej twarzy pojawiło się niedowierzanie.

– Serio?! – zawołała, po czym spojrzała na swoich przyjaciół. – To profil

mojego kuzyna. Jest trochę starszy od nas, chodzi do liceum – dodała,

pokazując im smartfona. Na ekranie widniał post „STOP ukrainizacji Polski”.

Przejrzała ostatnie wpisy kuzyna i szybko trafiła na kolejny post

dotyczący uchodźców, sprzed zaledwie dwóch dni: „Boli cię gardło? Lepiej

teraz nie choruj. W szpitalach przyjmują tylko Ukraińców i osoby

z wypadków. Jak zachorujesz, zostań w domu. Ostatnio odesłali ze szpitala

kobietę ze złamaną nogą, bo przyjmowali samych Ukraińców!”.

– W mailu od Oliwii jest chyba podobna historia – zauważyła Zosia. –

Czekajcie, zaraz sprawdzę. – Odszukała wiadomość, którą podesłała jej
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mama, i zaczęła czytać. – „Na Twitterze pojawił się ostatnio niepokojącywpis.

Podobno w przychodni w Ząbkowicach Małych doszło do dziwnej sytuacji.

Pielęgniarka odesłała dziewczynkę ze skręconą kostką, mówiąc, że

pierwszeństwo w kolejce do lekarza mają osoby z Ukrainy.”

– Obie historie trochę się od siebie różnią, ale chodzi w nich o to samo:

że osoby z Ukrainy przyjmowane są do lekarza przed Polakami – zauważył

Kuba.

– Co oczywiście jest nieprawdą! – zawołała zirytowana Zosia.

Aleks przysunął sobie bliżejmiskę z chipsami. Kuba już chciał go przestrzec,

ale zmienił zdanie: postanowił przetestować te dziwne warzywne podróbki

na swoim kumplu. Będzie moim wiarygodnym źródłem informacji –

pomyślał z rozbawieniem i nagle go olśniło.

– No właśnie! – wykrzyknął, aż wszyscy podskoczyli. – Musimy dotrzeć

do wiarygodnego źródła informacji! No wiecie, na fejsie czy Twitterzemożna

wypisywać same bzdury, bo nikt tego nie weryfikuje, ale dziennikarze nie

mogą tego robić, prawda?

Zosia wcale nie była tego pewna, ale przynajmniej mogli spróbować. Każde

z nich zaczęło wpisywać do wyszukiwarki różne kombinacje słów:

„Ząbkowice Małe, lekarz, kolejka, skręcona kostka, złamana noga, uchodźcy,

Ukraińcy”.Wwynikach pojawiło się sporo artykułów z nieznanych importali

prasowych, na przykład zabkowicemale24h.eu. Czy mogli im zaufać?

– Chyba coś znalazłem – ucieszył się Kuba. – Dziennikarze TVN-u napisali

o centrummedycznym w Ząbkowicach Małych. Kojarzycie TVN, nie?

Przytaknęli. Co prawda niespecjalnie interesowała ich telewizja, ale słyszeli

o tej stacji, tyle że na ekranie Kuby widniała trochę inna nazwa:
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napisali o tej przychodni.

Kliknęli w link i przed ich oczami pojawił się bardzo długi artykuł.

Dziennikarze najpierw napisali w nim, co będą badać, później pokazali

zdjęcie tweeta z historią o dziewczynce odesłanej z przychodni, a na końcu

dodali, że zostało to przeinaczone w mediach społecznościowych:

ze skręconej kostki zrobiła się nagle złamana noga, a centrum medyczne

dziwnym trafem zmieniło lokalizację i pojawiło się nagle w zupełnie innym

mieście.

– Czyli Oliwia dotarła do pierwszej historii, a kuzyn Natalii trafił na plotki –

zauważył Kuba. – Tyle że oba te źródła dotyczą tego samego. I co teraz

robimy? – zapytał niepewnie.

Zerknęli jeszcze raz do artykułu. Dziennikarze szczegółowo opisali

swoje śledztwo – musieli zacząć od znalezienia właściwej przychodni

w Ząbkowicach Małych, więc obdzwonili wszystkie i w końcu od jednej

z pielęgniarek usłyszeli, że każda osoba, która pojawia się w przychodni

ze skręconą kostką, musi ustąpić miejsca osobie ze złamaną nogą, udarem

czy ofierze poważnego wypadku samochodowego, bo jeśli ktoś wymaga

natychmiastowej opieki, przyjmowany jest w pierwszej kolejności. Nikt

nikogo nie pyta o obywatelstwo, a uchodźcy z Ukrainy czekają razem

z Polakami w kolejce do lekarzy.

– A nie mówiłam? – ucieszyła się Zosia. – To wszystko nieprawda. Musimy

zaraz wysłać to Oliwii, a ty napisz o tym swojemu kuzynowi – dodała,

spoglądając na Natalię.

W tym samym momencie ktoś zapukał do drzwi i w progu stanęła mama

Zosi.

„konkret24.tvn24.pl”. To wcale nie brzmiało jak TVN, za to dziwnie

przypominało zabkowicemale24h.eu.

– Hm, na swojej stronie piszą, że są dziennikarską organizacją fact-

checkingową – zauważył Aleks, który zdążył już to sprawdzić. – Ale

Wikipedia nie wspomina o żadnej z nich. Może zapytajmy o to profesora?

Co to są organizacje fact-checkingowe?

Organizacje fact-checkingowe zajmują się sprawdzaniem faktów. Może to

być część redakcji jakiejś gazety, niezależna organizacja pozarządowa,

a czasem nawet grupa badaczy z uczelni. Ich zadanie jest zawsze takie samo:

sprawdzają, czy dane artykuły lub stwierdzenia są prawdziwe. Porównują je

z badaniami naukowymi lub oficjalnymi danymi, czasem wykorzystują

specjalne narzędzia do badania zdjęć i filmów.

– Ha, czyli robią dokładnie to, czego potrzebujemy! – ucieszył się Aleks. – Ale

czy można im ufać?

Czy można ufać organizacjom fact-checkingowym?

Organizacje debunkingowe i fact-checkingowe sprawdzają tylko te treści,

które da się zweryfikować. To znaczy, że jeśli mają jakieś wątpliwości, muszą

o nich napisać. Zazwyczaj są to bardzo wiarygodne źródła informacji, bo

używają dobrej metodologii do wykrywania i weryfikowania dezinformacji

oraz fałszu. Możecie na nich polegać albo sami powtórzyć ich działanie.

– Skoro to znana stacja dziennikarska, a w dodatku jeszcze organizacja fact-

checkingowa, chyba możemy jej zaufać – stwierdziła Zosia. – Sprawdźmy, co
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mama Zosi, ale skoro przeprowadzali własne śledztwo, woleli prześwietlić

każdy szczegół. Na oficjalnej stronie, która zajmuje się szczepieniami –

szczepienia.pzh.gov.pl – znaleźli informację, że szczepionka na polio jest

obowiązkowa zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

– Dodzwoniliśmy się! – zawołała Zosia i włączyła głośnik w telefonie,

żeby reszta mogła usłyszeć całą rozmowę. – Dzień dobry, dzwonię w sprawie

dokumentu, który podobno został przez państwa udostępniony

w internecie. Mówi on o tym, że grozi nam epidemia polio, ponieważ

do Polski przyjechały osoby z Ukrainy. Chciałabym zapytać, czy to prawda.

– Nie, to nie jest prawda. – Głos w słuchawce sugerował, że pani, z którą Zosia

rozmawiała, była zmęczona. – To już któryś telefon w tej sprawie. Nie grozi

nam żadna epidemia.

– Ale czy ten dokument jest prawdziwy? – rzucił Kuba, przysuwając się bliżej.

– Tak, ale to nasza wewnętrzna informacja. Chodzi o to, że nie wszyscy się

szczepią, chociaż szczepienia na polio są obowiązkowe. Dotyczy to zarówno

Polaków, jak i Ukraińców, dlatego teraz chcemy do tego wszystkich zachęcić.

Nie ma jednak powodu do paniki. W ciągu ostatnich kilku miesięcy

mieliśmy tylko dwa przypadki zachorowania na polio w Ukrainie. Zależy

nam wyłącznie na tym, by lekarze mieli nad tym kontrolę i pilnowali

terminowych szczepień. Dziękuję wam za telefon – dodała pani z Sanepidu.

– Jeszcze dzisiaj opublikujemy oświadczenie w tej sprawie na naszej stronie

internetowej. Musimy walczyć z fake newsami.

***

– Dostałam kolejnego maila od Oliwii – powiedziała z ciężkim

westchnieniem. – Dzisiaj na różnych grupach w mediach

społecznościowych pojawiła się informacja, że osoby z Ukrainy nie były

szczepione na polio i Polsce grozi epidemia. Podobno w sieci krążą jakieś

dokumenty, które to potwierdzają.

Natalia szybko zerknęła do swojego telefonu.

– Tak, mój kuzyn też o tym pisze. Słuchajcie: „Macie Ukraińca w klasie?

To lepiej uważajcie, żeby was nie zaraził. U nich nikt się nie szczepi i teraz

grozi nam epidemia! Chyba polio”.

– Wszyscy zostaliśmy zaszczepieni na polio, więc nawet jeśli ktoś zachoruje,

nic poważnego mu nie grozi – uspokoiła ich szybko mama Zosi. – Za to grozi

nam epidemia fejków! – Potrząsnęła z oburzeniem głową i już chciała wyjść

z pokoju, ale zatrzymała ją Natalia.

– A te dokumenty, które niby krąży w sieci? – zapytała. – Wie pani, o co

dokładnie chodzi?

Chodziło o oficjalne pisma z Sanepidu, czyli państwowej organizacji,

która odpowiada za przestrzeganie zasad dotyczących ochrony zdrowia.

Oliwia w mailu wspomniała o oddziale w Rzeszowie, więc Zosia od razu

postanowiła to sprawdzić. Znalazła w sieci numer telefonu i zadzwoniła tam,

żeby spytać o dokument o zagrożeniu epidemią polio oraz o to, czy osoby

z Ukrainy rzeczywiście nie zostały zaszczepione, ale nikt nie odbierał.

Siedziała więc ze smartfonem w ręku i słuchała melodyjki, czekając na

zgłoszenie się konsultanta.

Pozostała trójka zajęła się googlowaniem. Najpierw Kuba sprawdził, czy

szczepienie na polio jest obowiązkowe w Polsce. Co prawda tak twierdziła
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Kuba i Zosia postanowili zebrać wszystkie informacje i napisać maila

do Oliwii wyjaśniającego, że obie historie – zarówna ta o przychodni, jak

i epidemii – były po prostu fałszywe. Dodali również kilka linków do stron

organizacji fact-checkingowych i zasugerowali, by zadzwoniła do polskich

instytucji, choćby do Sanepidu. Zosia siedziała przed komputerem i pisała,

a Kuba sprawdzał strony i co rusz sięgał do miski z czipsami, zupełnie

zapominając o tym, że je pieczone bataty i marchewki. W tym samym czasie

Natalia z Aleksem odwiedzili jej kuzyna, żeby opowiedzieć mu o swoich

odkryciach. Licealista przyglądał im się ze zdziwieniem – na początku nie

mógł uwierzyć w to, że dał się nabrać, a młodsze od niego dzieciaki same

dotarły do prawdy, ale kiedy kuzynka opowiedziała mu o zasadach

weryfikowania treści udostępnionych w sieci, nie miał już wątpliwości.

– A gdzie właściwie znalazłeś te informacje? – zapytała na koniec.

– Znajomy zaprosił mnie do jednej grupy. Jest tam sporo o polityce, którą się

nie interesuję, ale trochę też o grach, więc postanowiłem dołączyć. Gdy

wybuchła wojna, zaczęły się pojawiać informacje o uchodźcach. Myślałem,

że są prawdziwe… Wiesz co, podeślesz mi linki do tych organizacji fact-

checkingowych, które znaleźliście? – zapytał. – Zaraz podrzucę je znajomym

z tej grupy.

Natalia szybko pokiwała głową, a Aleks aż się uśmiechnął. Kolejne śledztwo

zakończone sukcesem – pomyślał z satysfakcją.
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Ć wiczenia:

1. Fake newsy i manipulacje mogą nam być podane na różne

sposoby. Czasem ktoś po prostu kłamie, a czasem wykorzystuje różne

techniki manipulacyjne. Zagrajcie w Bad News Game (https://

www.getbadnews.pl/#intro). Jakie techniki i metodymogą być wykorzystane

do rozprzestrzeniania fałszywych informacji?

2. Jakie organizacje fact-checkingowe działają w Polsce?

Spróbujcie znaleźć przynajmniej trzy strony takich organizacji i na każdej

z nich znajdźcie po jednym artykule, który omawia kwestię szczepień.

https://www.getbadnews.pl/#intro
https://www.getbadnews.pl/#intro
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5. Boty i trolle atakują!

– No nie! Znowu wszystko pozmieniali na tej stronie… – westchnęła mama

Zosi. Już od godziny próbowała zwrócić buty, które kupiła w sklepie

internetowym. Podobały jej się, ale gdy paczka dotarła do domu i mama je

przymierzyła, okazały się za duże. – Tutaj był formularz z etykietą

do wydrukowania, a teraz w ogóle nie ma tej zakładki!

Zosia liczyła, że jeśli mama odda te buty, kupi jej nowe korki do gry w piłkę.

Widziała takie w kolorze zielonym jak trawa. Były idealne! Przeciwnicy nie

mieliby szans w następnym meczu – pomyślała i zerknęła na ekran

komputera.

– I kolejne reklamy! – denerwowała się mama na widok co rusz

wyskakujących zielonych okienek z tekstem. Zamykała je tak szybko, że nie
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dało się przeczytać, co się wyświetliło.

Kiedy zrezygnowana oznajmiła, że idzie po herbatę, Zosia natychmiast

podsiadła ją przed komputerem. W rogu ekranu nagle pojawiło się „Czy

mogę Ci jakoś pomóc?”. Przyjazny komunikat brzmiał obiecująco, chociaż

mama do tej pory go ignorowała. Zosia obejrzała się przez ramię, upewniła,

że mama wstawia herbatę, i postanowiła wziąć sprawy we własne ręce.

Wiedziała, że nie powinna pisać z obcymi przez internet, kliknęła więc

w czacie ikonkę „i” jak informacje.

„Jestem chatbotem, automatycznym asystentem Twoich zakupów. Jeśli nie

możesz znaleźć czegoś na naszej stronie, napisz do mnie w komunikatorze.

Wystarczy, że wpiszesz na przykład hasło »reklamacja«, a ja wskażę Ci, gdzie

znajdziesz odpowiedni formularz na naszej stronie.”

To zupełnie jak wirtualny profesor! – pomyślała Zosia. – Ale czy to na pewno

bezpieczne? Lepiej zapytam profesora.

Co to jest chatbot?

Sam jestem chatbotem, więc dobrze wiem, co to jest! Chatbot to program

komputerowy (rodzaj tak zwanego bota), który potrafi rozmawiać z ludźmi

przez komunikator. To, co pisze chatbot, jest wynikiem działania sztucznej

inteligencji. Może być na przykład wykorzystywany przez sklepy, żeby

pomóc ludziom znaleźć dany produkt na stronie internetowej. Im lepszy jest

program, tym lepiej odpowiada na zadawane pytania. Chatboty mogą być

przydatne, ale nie zawsze dobrze działają. Warto z nich skorzystać, zanim

zadzwoni się do konsultanta lub konsultantki.

Zosia postanowiła spróbować. Miała już pewne doświadczenie w zadawaniu

pytań profesorowi, chatbot nie powinienwięc być problemem. „Zwrot butów”

– wpisała do komunikatora i od razu wyświetliła się odpowiedź: „Jeśli chcesz

zwrócić towar, kliknij w link poniżej, zaloguj się na swoje konto zakupowe

i wybierz opcję »Zwrot« po lewej stronie na dole listy”.

– Mamo! Chodź, zobacz. Chyba wiem, jak zwrócić twoje buty! – zawołała.

***

W pokoju Kuby panowała przygnębiająca cisza. Nowe zielone korki nie

przyniosły jej wiele szczęścia – nie dość, że drużyna przegrała mecz, to

jeszcze Zosia skręciła kostkę. Teraz siedziała z opuchniętą nogą i patrzyła się

w sufit.

– Nie jest tak źle… – zaczął Aleks. – To dopiero początek sezonu, a noga się

zagoi – pocieszał.

– Dokładnie – przytaknęła Natalia. – A mecz nie był wcale taki zły.

Był fatalny i Zosia dobrze o tym wiedziała. Zbierało jej się na płacz, ale nie

chciała przy nich płakać, więc powiedziała tylko, że jest zmęczona i musi

trochę odpocząć. Przyjaciele pozbierali swoje rzeczy i powoli wyszli

z pokoju, poklepując ją po ramieniu i rzucając słowa wsparcia. Zosia

wpatrywała się w zabandażowaną kostkę, pociągając nosem, aż w końcu

postanowiła wyjaśnić wszystko na forum. Zrobiła zdjęcie opuchniętej stopy

i wrzuciła je na swoje konto na Instagramie. „Bardzo Was przepraszam

za tenmecz… – napisała. –Mam teraz skręconą kostkę i nie wiem, kiedy znów

wejdę na boisko…”.

Po kilku godzinach pod postem pojawiła się lawina wspierających



76 77

komentarzy i serduszek. Pojawił się też jeden komentarz, przez który Zosia

nie mogła zasnąć – „Mega! Super mi się to podoba :P”. Nie znała tego konta,

chociaż profil obserwował ją na Instagramie już od kilku miesięcy. Założyła,

że to po prostu ktoś ze szkoły. Ale ktomógłby być tak niemiły, żeby cieszyć się

z końca jej kariery na boisku?

***

Kiedy przyjaciele wpadli do niej po lekcjach, pokazała im ten komentarz.

– Hm… Nie znam tego profilu – mruknął zamyślony Aleks. – Ale wygląda

dziwnie, nie? – rzucił, po czym kliknął w konto.

Nie wyglądało jak żadne z kont ich kolegów i koleżanek. W nazwie były same

cyferki i literki, a zdjęcie profilowe nie przedstawiało nikogo konkretnego,

tylko flagę Polski. Ale profil obserwowało ponad dziesięć tysięcy

użytkowników! Najwyraźniej był to ktoś bardzo popularny, tylko dlaczego

ukrywał się pod dziwną nazwą i zdjęciem?

– Słuchajcie, to musi być ktoś ze szkoły, tylko się ukrywa. Kojarzycie tę grę

Among us? Mamy dokładnie takie samo zadanie: musimy go znaleźć! –

ekscytował się Aleks, jednak Natalia nie wyglądała na przekonaną.

– A co, jeśli to nie jest ktoś ze szkoły? – rzuciła. – Poza tym ten komentarz…

„Mega! Super mi się to podoba :P” pod informacją o skręconej kostce? To

zupełnie bez sensu! Pasuje raczej do jakiegoś posta czy zdjęcia, którym ktoś

chce się pochwalić.

– To sprawdźmy, co jeszcze ta osoba wrzuca na swoje konto – zaproponował

Aleks. – Przeprowadzimy nasze własne śledztwo!

Przewijali powoli kolejne zdjęcia. Były ich setki, a nawet tysiące!
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– O, patrzcie na to – powiedział Kuba. – Kojarzycie?

Zdjęcie przedstawiało mikrofalówkę z wyszczerzonymi zębami, a napis pod

nim głosił: „Japonia zakazuje mikrofalówek! Nie używajcie ich, chyba że

chcecie mieć raka!”.

Oczywiście, że kojarzyli – Aleks musiał się sporo namęczyć, zanim udało się

przekonać wujka, że to zwykły fejk. Przewijali dalej. Użytkownik wrzucał na

swoje konto nawet kilkadziesiąt postów na minutę. Spora część z nich była

bardzo emocjonalna: wykrzykniki, słowa pisane wielkimi literami, jaskrawe

kolory zdjęć – wszystko to wręcz krzyczało. Bardzo dużo treści dotyczyło

polityki, więc nie do końca wiedzieli, o co chodzi, jednak z wpisów typu

„straszna Unia Europejska”, „zgniły Zachód” czy „krwiożercze korporacje”

wynikało, że właściwie cały świat jest przeciwko zwykłym ludziom. No

i żaden z postów nie dotyczył ani piłki nożnej, ani ich szkoły.

– Dalej nie wiemy, czy to ktoś z naszej szkoły, ale jeśli tak, to może nie lubi

Zosi? – zastanawiał się na głos Kuba.

– Ale kto niby nie lubi Zosi? Może jest po prostu zazdrosny? – zapytała

Natalia.

Zosia skrzywiła się. Nie były to miłe rozważania – zastanawianie się, kto

może jej źle życzyć.

– Nie, to głupie. Musi być lepsze rozwiązanie niż oskarżanie na oślep naszych

znajomych z klasy – stwierdziła stanowczo.

– Hm… wydaje mi się, że widziałam podobne konto – zaczęła powoli Natalia.

– W nazwie użytkownika też były tylko literki i cyfry. Dajcie mi chwilę. –

Sięgnęła do plecaka po swoją komórkę. – Czytałam ostatnio komentarze pod

zdjęciem nowego wizerunku Dawida Podsiadły na jego profilu. O, spójrzcie,
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część jest dodawanych właśnie z takich dziwnych profili. – Pokazała im kilka

komentarzy do wpisu Podsiadły. – A ten to już w ogóle jest odjechany:

namawia, by odwiedzić profil i kupić maseczkę do twarzy na trądzik!

Faktycznie, na ekranie widniał krótki komentarz: „Żeby cieszyć się zawsze

gładką cerą, musisz spróbować tej maski! Przekonaj się – zapraszam na mój

profil”. Pod nim znajdowały się odpowiedzi w stylu „Faktycznie działa”,

„Ciekawe”, „Podoba mi się”. Tylko jeden był zupełnie inny: „Głupi spambot”.

– Co to jest spambot? – zapytała Natalia, po czym od razu weszła na stronę

wirtualnego profesora.

Co to jest spambot?

Bardzo nie lubię tych programów… Spambot to program komputerowy

zaprojektowany do wysyłania spamu czy niechcianych reklam a czasem

linków, które mogą być niebezpieczne dla użytkowników (na przykład

zarażających wirusem). Często spamboty służą do zakładania fałszywych

adresów mailowych (i wtedy niechciane wiadomości możemy dostać na

naszą skrzynkę mailową), a ostatnio także do zakładania fałszywych kont

w mediach społecznościowych. Mogą wysyłać prywatne wiadomości

do użytkowników, zostawiać komentarze, lajkować zdjęcia. Trzeba nauczyć

się rozpoznawać takie konta i nie zwracać uwagi na wysyłane przez nie

informacje ani linki. Spamboty mogą być wykorzystywane w mediach

społecznościowych do szerzenia dezinformacji albo wpływania na opinie

użytkowników.

– Wszystkie posty, które wrzucał ten użytkownik, dotyczyły polityki albo

społeczeństwa – zauważyła Zosia. – Może chodziło o to, by mnie

zmanipulować. Ale skąd mamwiedzieć, że to faktycznie bot?

– E, czekaj, a może to po prostu zwykły TROLL internetowy? No wiecie, taki

z farmy trolli.

Zosia patrzyła na niego w milczeniu. Niewiele rozumiała z tego, co

powiedział. Jakie znowu farmy trolli? Sięgnęła po swój telefon i zapytała

wirtualnego profesora.

Co to są farmy trolli?

Trollem określa się użytkownika, który zajmuje się uprzykrzaniem życia

innym użytkownikom. Prowokuje ich i denerwuje, wrzuca złośliwe

komentarze, próbuje wyprowadzić z równowagi. Czasem robi to, po prostu

żartując, a czasem działa w ramach tak zwanej farmy trolli. Farmy trolli to

miejsca, w których prawdziwi ludzie produkują fałszywe lub bardzo

emocjonalne treści, by kontrolować zwykłych użytkowników. Mogą

wykorzystywać je do swoich celów, często by ingerować w politykę.

– To musiał być troll, który chciał wyprowadzić cię z równowagi – stwierdził

Kuba. – Trafił nam się taki na czacie w Mincrafcie.

– Dokładnie – przytaknął Aleks. – Graliśmy w trybie wieloosobowym i jakiś

gość dołączył do naszej grupy. Zaczął pisać głupie komentarze na czacie

i inni gracze zaczęli pisać, że to troll i trzeba go wyrzucić.

Zosia ciężko westchnęła. Bot? Troll? Jak ich w ogóle rozróżnić?



82 83

Jak odróżnić bota od trolla?

Troll może korzystać z normalnego konta i być zwykłym użytkownikiem.

Rozpoznamy go po jego zachowaniu, złośliwych komentarzach pisanych

emocjonalnym językiem, wulgaryzmach czy wyzwiskach. A jak rozpoznać

bota? Jeśli chcecie sprawdzić, czy dane konto jest programem

komputerowym, musicie zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

• nazwa użytkownika

Często nazwa konta bota jest przypadkowa, może się składać z popularnych

imion i kombinacji cyfr.

• częstotliwość publikowania treści i komentowania

Boty to programy, więc komentarze i posty wrzucają automatycznie.

Zazwyczaj jest ich bardzo dużo i publikowane są bardzo często – znacznie

częściej, niż robiłby to zwykły użytkownik, na przykład kilka komentarzy na

minutę. Możecie spojrzeć na to, kiedy konto zostało utworzone i ile ma

postów.

• liczba obserwowanych i obserwujących użytkowników

Zwykli użytkownicy internetu obserwują tylko strony, które lubią, lub swoich

znajomych. Boty mogą obserwować tysiące użytkowników i być

obserwowane przez tysiące innych. Często konta botów obserwują się

nawzajem i publikują lub udostępniają podobne treści.

• zdjęcie oraz informacje w profilu

W przeciwieństwie do zwykłych użytkowników boty bardzo często nie mają

zdjęć. Wykorzystują obrazki z internetu lub w ogóle nie wstawiają zdjęć

profilowych. Zazwyczaj też nie podają żadnych informacji o sobie czy życiu
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prywatnym. Nic dziwnego – przecież go nie mają!

• sens publikowanych treści

Często komentarze botów nie mają sensu i w ogóle nie pasują do treści

komentowanego posta – to dlatego, że tworzone są automatycznie.

Aleks wszedł na podejrzane konto.

– Nazwa użytkownika jest dziwna, same literki i cyferki, czyli pierwszy punkt

się zgadza – zauważył.

– Postów też jest ogrom. I zobaczcie, setki publikowane są w środku nocy,

o tej samej godzinie! – dodał Kuba. – Konto powstało zaledwie dwa miesiące

temu i już ma powyżej dziesięciu tysięcy obserwowanych kont, a jeszcze

więcej obserwujących. To też się zgadza.

– No i ta flaga zamiast zdjęcia profilowego… – mruknęła Natalia. –

Podejrzane, nie sądzicie? W opisie profilu też nie ma żadnych informacji.

– A komentarz do mojego zdjęcia w sumie nie ma sensu, nic o skręconej

kostce ani piłce nożnej, czyli chyba nie jest złośliwy – z ulgą stwierdziła

Zosia. – Po prostu został stworzony automatycznie, by zachęcić mnie

do obserwowania tego profilu. Czyli nie powinnam się tym zupełnie

przejmować – dodała pod nosem, ale coś wciąż nie dawało jej spokoju.

A co, jeśli bot skomentuje posty innych osób? Przecież ktoś tak jak onamoże

się tym przejąć. A jeśli inni użytkownicy zaczną go obserwować i wierzyć

w fałszywe informacje, które udostępnia? Popatrzyła na chłopców.

– Słuchajcie, to nie koniec. Coś przecież trzeba z tym kontem zrobić. Tylko

co?
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Ćwiczenia:

1. Czy wiecie, skąd boty i trolle biorą swoje zdjęcia profilowe?

Z internetu! Są to sztucznie wygenerowane twarze, a nie prawdziwe osoby.

Wejdźcie na stronę thispersondoesnotexist.com (czyli po angielsku: ta osoba

nie istnieje). Za każdym razem gdy odświeżycie stronę, pojawi się nowe

zdjęcie nieprawdziwej osoby. Spróbujcie odświeżyć stronę kilka lub

kilkanaście razy i zacznijcie przyglądać się zdjęciom. Co jest z nimi nie tak?

Podpowiedź: zwróćcie szczególną uwagę na uszy (czy są oba? czy w obu są

kolczyki?), tło i ramiona, linięwłosów. Program, który generuje te zdjęcia, nie

jest doskonały. Na pewno na którymś z nich znajdziecie podejrzane

fragmenty.

2. Spójrzcie na poniższe zdjęcia tweedów i postów. Czy jesteście

w stanie stwierdzić, co jest z nimi nie tak? Czy zaufalibyście im?

Co zrobić, gdy znajdzie się konto bota?

Trzeba zacząć działać! Większość mediów społecznościowych jak Facebook,

TikTok czy Instagram ma opcje zgłoszenia konta, jeśli wprowadza ono

innych użytkownikóww błąd lub publikuje treści niezgodne z regulaminem.

Jeżeli znaleźliście konto bota na Instagramie, wystarczywniewejść, stuknąć

w ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybrać opcję „zgłoś”,

a następnie „zgłoś konto”. Tam musicie zaznaczyć, dlaczego uważacie, że

konto nie powinno być na platformie. Za jakiś czas dostaniecie odpowiedź,

a konto prawdopodobnie zostanie usunięte lub zablokowane.

***

– Jest, już jest! – Zosia podbiegła do znajomych, lekko już tylko kulejąc.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni jej skręcona kostka niemal się zagoiła.

– Co jest? – zdziwiła się Natalia.

– Raport o moim zgłoszeniu konta bota! Zostało usunięte. Już nikogo nie

nabierze – z dumą stwierdziła Zosia.

– Fantastycznie! Wygraliśmywojnę z botem! – ucieszył się Aleks. – Musimy to

uczcić! To co, pizza?

Wszyscy się roześmieli, ale po szkole w czwórkę wybrali się do swojej

ulubionej pizzerii.
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3. A może sami widzieliście takie konto? Jeśli tak, spróbujcie je

zgłosić!


