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Streszczenie

Problem: W zwi¡zku rozprzestrzenianiem si¦ zaka»e« wirusem SARS CoV-2 i choroby COVID-

2019 istnieje potrzeba analizy percepcji problemu w Polsce w celu przygotowania szczególnych

rozwi¡za«, umo»liwiaj¡cych podejmowanie dziaªa« minimalizuj¡cych zagro»enie dla zdrowia pu-

blicznego. Wi¦cej z SARS-CoV-2 paniki ni» rzeczywistego pandemicznego ryzyka, ale przy dys-

funkcjonalnej polskiej sªu»bie zdrowia (brak kadr i dost¦pno±ci do szybkich testów itp.), wirus mo»e

tra�¢ na podatny grunt, zwªaszcza »e 04.03.2020 potwierdzono pierwszy przypadek wirusa w Polsce.

Metodologia: Naszym zadaniem jest badanie percepcji wirusa w polskim spoªecze«stwie za po-

moc¡ analizy ilo±ciowej ±ladu cyfrowego w Internecie (Twitter, Google, Youtube, Wikipedia i media

elektroniczne reprezentowane przez Event Registry) od pojawienia si¦ pierwszych informacji w

styczniu 2020 do 03.03.2020. Wykorzystano proste techniki dataminingowe, przetwarzania j¦zyka

naturalnego czy analizy danych spoªeczno±ciowych. Ka»da badana platforma internetowa zostaªa

poddana analizie reprezentatywno±ci oraz skªadu grupy docelowej.

Wyniki: Zainteresowanie wirusem ma charakter falowy i posiada informacyjne fazy �chi«sk¡� i

�wªosk¡� na wszystkich platformach oraz faz¦ komentatorsk¡ na mediach spoªeczno±ciowych do-

tycz¡c¡ specustawy. W mediach spoªeczno±ciowych du»e znaczenie maj¡ poj¦cia i zagadnienie

zagro»enia, strachu i prewencji. Sieci Twittera odzwierciedlaj¡ polsk¡ scen¦ i podziaªy polityczne.

Zidenty�kowano potencjalne ¹ródªa dezinformacji oraz zaprezentowano gªównych aktorów i in�u-

encerów.

Wnioski: Media tradycyjnie i spoªeczno±ciowe nie tylko odzwierciedlaj¡ rzeczywisto±¢, ale j¡ te»

tworz¡. Polskie wªadze mogªy by, posiadaj¡c rzeteln¡ analiz¦ percepcji problemu, przygotowa¢ si¦

i zarz¡dza¢ spoªecznym wymiarem epidemii w sposób optymalny. Ze wzgl¦du na zaobserwowanie

baniek informacyjnych (np. na Twitterze), publiczne kampanie informacyjne mog¡ mie¢ mniejszy

wpªyw na spoªecze«stwo ni» oczekiwano. W celu wi¦kszej penetracji, by¢ mo»e nale»y bardziej

dywersy�kowa¢ kanaªy informacyjne, by dotrze¢ do jak najwi¦kszej liczby ludzi. Premier i woje-

wodowie, korzystaj¡c z uprawnie« wynikaj¡cych z procedowanej specustawy o zwalczaniu COVID-

2010, mog¡ nakaza¢ blokowanie kont i tre±ci szerz¡cych dezinformacj¦ oraz podejrzewanych o bycie

agentami wpªywu wywiadów zagranicznych.
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WST�P

Cho¢ spora cz¦±¢ polskiej populacji usªyszaªa o koronawirusach kilka tygodni temu, to

w rzeczywisto±ci mamy z nimi do czynienia bez przerwy, ale dopiero pojawienie si¦ nowego

szczepu z Wuhan daªo nowe znaczenie sªowu �Koronawirus�. Poªowa Polaków uwa»a, »e to

wªa±nie koronawirus jest najwa»niejszym tematem w drugiej poªowie lutego 2020 (IBRIS

[8]). Mimo, »e (na podstawie aktualnego stanu wiedzy) zaka¹no±¢ wirusa jest umiarkowana

(R0 ∼ 2), a ±miertelno±¢ w populacjach nieobci¡»onych niska (<1%)(Worldmeter [43]), wirus

przyczynia si¦ do gª¦bokich zmian w aspekcie ekonomicznym (np. ogólno±wiatowe braki w

zaopatrzeniu produktów, spadki na gieªdach), spoªecznym (np. panika, ograniczenia migra-

cji i udziaªu w imprezach masowych), kulturowym (np. ograniczenie swobód i rygorystyczne

±rodki mitygacyjne). Naszym zadaniem jest szybka i powierzchowna ocena postrzegania wi-

rusa SARS CoV-2 i choroby COVID-2019 za pomoc¡ cyfrowej analizy agentów i zdarze« w

mediach internetowych (gªównie spoªeczno±ciowych) przy wykorzystaniu prostych technik

eksploracyjnych (Jarynowski et al. [13]). Choroba nie wyst¦powaªa w Polsce (przynajmniej

o�cjalnie) do 03.03.2020, ale ze znaczeniami medialnymi i spoªecznymi informacji, którymi

»yj¡ ludzie warto zajmowa¢ si¦ na bie»¡co, zwªaszcza w obliczu post¦puj¡cej nieznanej cho-

roby. Nie zaobserwowano takiego zjawiska medialnego jak burza wokóª Koronawiursa na

tak¡ skal¦ jeszcze w historii Internetu. Podmioty takie jak �rmy, organizacje czy instytucje

wykorzystuj¡ Internet w budowaniu marki czy propagowaniu tre±ci, np. poprzez marke-

ting wiralny (odpowiednik szerzenia si¦ wirtualnych chorób zaka¹nych (Jarynowski et al.

[14])). Rozprzestrzenianie si¦ informacji (cykl »ycia produktu) mo»e równie» przyj¡¢ cha-

rakter epidemiczny (Jarynowski et al. [13]) pocz¡wszy od fazy wzrostu zainteresowania (tzw.

�early adoption�) przez faz¦ ogólnego zainteresowania (tzw. �majority�), by w ko«cu traci¢

na popularno±ci (tzw. �laggers stage�). My równie» widzimy pomniejsze cykle zaintereso-

wania koronowirusem w Polsce (jak w przypadki innych zagro»e« zdrowotnych ([12])), cho¢

dopiero rzeczywisty pik oczekujemy po o�cjalnym potwierdzeniu wirusa w Polsce. Powszech-

nie na caªym ±wiecie wydobywa si¦ wi¦c aktywno±¢ w mediach spoªeczno±ciowych, aby lepiej

zrozumie¢ postrzeganie chorób, a w niektórych przypadkach dzi¦ki temu mo»na ±ledzi¢ roz-

przestrzenianie si¦ chorób (Joshi et al. [17]). Media spoªeczno±ciowe dostarczaj¡ informacje

i dezinformacje (Kasprzyk [18]) na temat wirusa globalnie z niespotykan¡ szybko±ci¡, pod-

sycaj¡c panik¦ i tworz¡c tzw. infodemi¦ (ang. �infodemic�) niszcz¡c caªe pa«stwa, takie jak
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Wªochy (Guardian [7]). Internet stanowi po»ywk¦ do gªoszenia pogl¡dów cz¦sto sprzecznych

z aktualnym stanem wiedzy medycznej przy wykorzystaniu technik propagandy i perswazji

przy podatno±ci pewnych grup docelowych na teorie spiskowe (Lusawa et al. [24]). Zwªasz-

cza, »e autorzy tre±ci mog¡ sªu»y¢ na swój sposób za tzw. �po»ytecznych idiotów� i spolary-

zowa¢ spoªecze«stwo, co mo»e by¢ celem ingerencji obcych wywiadów. Epidemii wywoªanej

przez wirusa towarzysz¡ wi¦c zachowania zwi¡zane z panik¡, a Internet jest tu gªównym

elementem po±rednicz¡cym. Dodatkowo mamy do czynienia z zachowaniami zbiorowymi,

np. ksenofobicznymi, gdzie za niebezpiecznych obwinia si¦ Chi«czyków, czy Wªochów oraz

stosowana jest wobec nich w Internecie przemoc symboliczna (cytat z Twittera �powinno si¦

zakaza¢ wjazdu Chi«czykom�).

Metodologia

Socjologiczna analiza kwestii zdrowotnych zajmuje si¦ jak w tym przypadku relacjami

mi¦dzy kultur¡ masow¡, a wiedz¡ medyczn¡. Z tego powodu nie ma bezpo±redniego prze-

ªo»enia mi¦dzy naukowymi dowodami (np. kwesta skuteczno±ci masek ochronnych w pre-

wencji zaka»enia), a modelami wiedzy potocznej opisuj¡cej chorob¦ zaka¹n¡ (Taranowicz

[37]). W zwi¡zku z tym, »e ró»ni agenci inaczej postrzegaj¡ ryzyka zwi¡zane z wirusem

(w tym równie» naukowy prezentuj¡ skrajnie ró»ne, cz¦sto niepoparte »adnymi badaniami

opinie) analiza percepcji jest konieczna i to jest gªówny cel tego artykuªu. W tej pracy

poprzez ilo±ciow¡ analiz¦ ±ladów cyfrowych w Internecie (np. mediach spoªeczno±ciowych)

odtworzymy powierzchowny socjologiczny obraz dyskursu wokóª SARS CoV-2 w kluczowych

wymiarach: (1) form dziaªania (np. liczba i charakter zdarze« spoªecznych jak poszukiwa-

nie informacji), (2) symbolicznych schematów poj¦ciowych (np. analiza sentymentu i pól

poj¦ciowych), (3) interakcj¦ z otoczeniem spoªecznym i politycznym (czy u»ywaj¡c analizy

sieciowej osób oraz techniki �topic modeling�, czy badaj¡c obecno±¢ pola zewn¦trznego).

Wykorzystuj¡c elementy teorii aktora-sie¢ (ANT ([21])) podkre±lamy istot¦ sieci semiotycz-

nych, stawiaj¡c sprawczo±¢ biologicznego czynnika wirusowego wpªywaj¡cego na zachowania

ludzi (aktorów). Pole, czyli przestrze« potencjalnych semantycznych powi¡za« mi¦dzy zna-

czeniami wyra»anymi przez reprezentantów ró»nych organizacji, kapitaªów spoªecznych b¡d¹

ideologii. Interesuje nas te» sposób (Diani [3]), w jaki aktorzy podejmuj¡ ze sob¡ wspóª-

prac¦, dystrybuuj¡c zasoby lub wchodz¡ w kon�ikt, kre±l¡c wobec siebie wyra¹ne granice
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(co obserwujemy wyra¹nie w sieciach Twittera [Rys. 11]) .

Ze wzgl¦dów metodologicznych przyj¦li±my, »e b¦dziemy przede wszystkim opisywa¢ ilo-

±ciowe dane ±ladu cyfrowego w Internecie od stycznia do 03.03.2020 z uwzgl¦dnieniem ich

reprezentatywno±ci. Liczba internautów w Polsce w styczniu 2020 roku wyniosªa ogóªem 28,1

mln (PBI [30]) oraz odpowiednio 28,6 mln w roku 2019 (PBI [29]). Nasycenie Internetem

jest na poziom 85% caªkowitej pi±miennej populacji. W zwi¡zku z tym, pasywna reprezen-

tatywno±¢ Internetu jest relatywnie wysoka, jednak aktywna (tworzenie wªasnych tre±ci) ju»

jest obci¡»ona w stron¦: mªodszych grup wiekowych (zdecydowanie wi¦ksza aktywno±¢ w

Internecie, np. statystyczny polski nastolatek dziennie sp¦dza w sieci okoªo 5h (Tana± et al.

[36])), kobiet (nawet 85% tre±ci o tematyce zdrowotnej w mediach spoªeczno±ciowych jest

generowana przez kobiety a ponad 99% mªodych Polek korzysta z Internetu (Jarynowski and

Belik [10])). Ka»da opisywana z osobna platforma ma swoje swoiste obci¡»enia. Giganci

technologiczni, tacy jak Google, Twitter, Facebook, obiecali wdro»y¢ wery�kacj¦ faktów do

�ltrowania informacji. Ostatecznie analiza danych mo»e by¢ stronnicza ze wzgl¦du na za-

anga»owanie algorytmów platform medialnych w dyskurs, nawet je±li ilo±¢ ±ladu cyfrowego

(nawet dla Polski) jest ogromna. Techniki obliczeniowych nauk spoªecznych (Jarynowski

et al. [13]), pomimo wielu wad i raczej wyª¡cznie eksploracyjnego charakteru, daj¡ jednak

mo»liwo±¢ analizy ogromnej ilo±ci danych (Big Data) niskim kosztem i w krótkim czasie.

GOOGLE TRENDS

Google posiada zasi¦g w±ród Internautów na poziomie 95% z ponad 8 mld wej±¢ mie-

si¦cznie i jest niekwestionowanym liderem na rynku internetowym w Polsce (PBI [30]).

Zainteresowanie Koronawirusem z Wuhan mo»na mierzy¢ liczb¡ zapyta« w wyszukiwarce

Google.

Temat koronawirusa zaistniaª dopiero caªkiem niedawno po wydarzeniach z Wuhan.

Mo»na wyró»ni¢ 2 fazy zainteresowania [Rys. 1] � z ko«ca stycznia (kiedy w Chinach ogªo-

szono i potwierdzono epidemi¦) oraz z ko«ca lutego (kiedy we Wªoszech wzrosªa liczba

zaka»e«). W porównaniu do innych cz¦±ci ±wiata (USA, Europa Zachodnia), w Polsce za-

interesowanie tym tematem w uj¦ciu ogólnym byªo niskie (Widzialni [40]) a od ko«cówki

lutego 2020 jest wci¡» jedynie umiarkowane [Rys. 2].

Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e fachowe sªownictwo jak �higiena r¡k� praktycznie nie pojawia si¦
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Rysunek 1. Intensywno±¢ zapyta« ze sªowem �koronawirus� w Google (01.01-03.03.2020) wygene-

rowane przy u»yciu narz¦dzia Google Trend.

Rysunek 2. (Lewy) Geogra�a Intensywno±ci tematu �Coronavius� na ±wiecie w Google (01.01-

03.03.2020) oraz (Prawy) porównanie intensywno±ci wyszukiwa« fraz �maska ochronna� i �dezynfek-

cja r¡k� województwami (25.02-03.03.2020). Wygenerowane z zapyta« Google przy u»yciu narz¦dzia

Google Trend (im ciemniejszy odcie« danego koloru tym wi¦ksza intensywno±¢).

w zapytaniach (poni»ej progu szumu w porównaniu z innymi terminami epidemiologicznymi

[Rys. 3]), oraz poszukiwanie informacji na temat zaka»enie jest wci¡» dalekie od krajów

zaawansowanych cywilizacyjnie [Rys. 2] (z uwzgl¦dnieniem ró»nicy, »e kraje o wysokiej

�connectivness� przepªywu osób (Lai et al. [20]) posiadaªy ju» wcze±niej potwierdzone przy-

padki zaka»enia). By¢ mo»e wi¡»e si¦ to z nisk¡ ±wiadomo±ci¡ epidemiologiczn¡ Polaków.

Dodatkowo obserwujemy, »e w województwach poªudniowych oraz pomorskim i kujawsko-

pomorskim rzadziej poszukuj¡ frazy �maska ochronna� zwi¡zanej z panik¡ [Rys. 2]. M.in.

tak peryferyjne poªo»enie Polski spowodowaªo, »e pierwszy potwierdzony przypadek zostaª

zawleczony drog¡ l¡dow¡, a nie lotnicz¡ (nota bene co zostaªo przewidziane przez autorów

artykuªu jeszcze w styczniu 2019 (Interdisciplinary [9])).
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Rysunek 3. Intensywno±¢ zapyta« ze frazami �maska ochronna�, �mycie r¡k�, �dezynfekcja r¡k� w

Google (01.01-03.03.2020) wygenerowane przy u»yciu narz¦dzia Google Trend.

Nale»y zwróci¢ w tym miejscu uwag¦, »e badaj¡c popularno±¢ poj¦¢ o chorobach zaka¹-

nych operujemy na ich znaczeniach spoªecznych, a nie medycznych. Przykªadowo, najwi¦k-

szy pik zainteresowa« wirusem HIV miaª miejsce w 2015 roku (ponad 5-krotnie wi¦ksza

liczba zapyta« w Google ni» przeci¦tnie), kiedy Charlie Sheen przyznaªa si¦ do bycia seropo-

zytywn¡, co nie ma zwi¡zku z medycznymi post¦pami w dziedzinie immuno, czy wakcyno-

logii.

Ludzie poszukuj¡ informacji na epidemiologiczne tematy zwi¡zane z zaka»eniem i epide-

mi¡ [Rys. 3]. Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e fachowe sªownictwo jak �higiena r¡k� praktycznie

nie pojawia si¦ w zapytaniach. Kwestie zwi¡zane z higien¡ r¡k maj¡ pik lutowy oraz mar-

cowy. Maski miaªy swój szczyt popularno±ci pod koniec lutego i brak wzrostu popularno±ci w

marcu (w porównaniu z innymi epidemiologicznymi terminami) mo»e np. wynika¢ z efektyw-

no±ci kampanii informacyjnych na temat ich skuteczno±ci lub po prostu z braku dost¦pno±ci

towaru.

Ponadto analizuj¡c sieci semantyczne mo»na odtworzy¢ najcz¦±ciej wspóªwyst¦puj¡ce

frazy w wyszukiwarce wraz ze sªowem �Koronawirus� w mianowniku [Rys. 4]. Taka sie¢

zawiera informacj¦ w jaki sposób predykat � rzeczownik Koronawirus � wi¡»¡ si¦ ze swoimi

argumentami w frazie pytaj¡cej ([25]).

W tej konwencji obserwujemy [Rys. 4], »e najcz¦±ciej pytania wi¡»¡ si¦ z zagro»eniem (np.

czy jest/dotrze w/do Polski(ce)/blisko Polski; czy mo»na umrze¢/jak zabija), a w drugiej

kolejno±ci w odno±nie prewencji (np. jak zapobiec/ chroni¢ si¦/ zabezpieczy¢ si¦). Ponadto

pojawiaj¡ si¦ trzecioplanowe w¡tki jak objawy, historia, czy restrykcje. Bardzo wa»ny jest

te» aspekt blisko±ci geogra�cznej (miejscowniki w okolicy, niedaleko, obok, blisko) dominuje

wr¦cz pole semantyczne wokóª sªowa �koronowirus�.
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Rysunek 4. Sie¢ semantyczna fraz ze sªowem �koronawirus� w wyszukiwarce Google (01.01-

28.02.2020) wygenerowane przy u»yciu narz¦dzia Answer the Public (AnswearPublic [1])

FACEBOOK

Facebook posiada zasi¦g w±ród Internautów na poziomie 79% z okoªo 4,5 mld wej±¢ mie-

si¦cznie (PBI [30]) i do tego doliczy¢ trzeba spor¡ liczb¦ wejs¢ z aplikacji.. Facebook w

Polsce osi¡gn¡ª najwy»szy wska¹nik penetracji w±ród wszystkich mediów spoªeczno±ciowych

z udziaªem okoªo 17 milionów u»ytkowników i dominuje w prawie wszystkich kategoriach

demogra�cznych (wiek / pªe¢ / wyksztaªcenie / miejsce zamieszkania) poza nastolatkami

(Mobirank [26]). Facebook nie udost¦pnia do bezpo±redniej analizy danych ze swojego por-

talu w sposób automatyczny. Mimo wszystko dzi¦ki �rmom monitoruj¡cym rynek medialny
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Rysunek 5. Liczba wy±wietle« artykuªu �Szerzenie si¦ zaka»e« wirusem SARS-CoV-2� (10.02-

03.03.2020) oraz �SARS-Cov-2� (31.01-01.03.2020) na Wikipedii

mo»na wyci¡gn¡¢ najwa»niejsze informacje o dyskursie (Mobirank [26], Sotrender [35]). Naj-

szybciej rosn¡cy pro�l w styczniu 2020 w caªym polskim Facebooku to �Kon�ikty i katastrofy

±wiatowe� i zyskaª w styczniu ponad 120 tys. nowych fanów (z ostatni¡ wzmo»on¡ aktyw-

no±ci¡ zwi¡zan¡ z informacjami o koronawirusie). Najpopularniejszym postem w kategorii

Vlogi w styczniu 2020 zostaª materiaª wideo pod tytuªem �Wuhan market� na pro�lu SA

Ward¦gi (@sawardega), który zostaª oznaczony ostatecznie jako zawieraj¡cy faªszywe infor-

macje (Sotrender [35]).

WIKIPEDIA

Ruch na Wikipedii jest kolejnym wska¹nikiem aktywno±ci spoªecznej. Wikipedia posiada

zasi¦g w±ród Internautów na poziomie 57% z ponad 350 mln wej±¢ miesi¦cznie (PBI [30]).W

tym celu przyjrzeli±my si¦ historii dyskusji wokóª artykuªów �SARS-Cov-2� ([41]) i �Szerzenie

si¦ zaka»e« wirusem SARS-CoV-2� ([42]).

Widzimy trend rosn¡cy w liczbie zapyta« z maªym pikiem w okolicach 13.02 oraz wy-

ra¹nym pikiem w okolicach 23.02. Pierwsze dni marca cechuj¡ si¦ nieznacznym spadkiem

zainteresowania, by¢ mo»e ze wzgl¦du na nasycenie spoªecze«stwa podstawowymi de�ni-
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Rysunek 6. Liczba artykuªów w czasie (wygenerowane przy u»yciu narz¦dzia Event Registry)

cjami. Burzliwa dyskusja dotyczy m.in skuteczno±ci masek ochronnych, czy wiarygodno±ci

danych z ChRL. Brak danych przed 10.02, wi¡»e si¦ ze zmianami tytuªów artykuªów spowo-

dowanymi zmianami nazwy wirusa i choroby przez WHO.

EVENT REGISTRY

Wybrali±my EventRegistry (EventRegistry [4]) jako wyszukiwark¦, poniewa» ma du»y za-

si¦g czasopism internetowych reprezentuj¡cych ró»ne strony polityczne. Ponadto przyznaje

pierwsze«stwo cyfrowym wersjom innych kanaªów nadawczych, w tym telewizji, radia lub

gazet. W terminie 31.01-01.03.2020 wyselekcjonowano 4603 reprezentatywne artykuªy.

Mo»na zauwa»y¢ tygodniowy rytm artykuªów oraz 3 piki zainteresowania: pod koniec

stycznia, druga poªowa lutego i pocz¡tek marca [Rys. 6].

Selekcja ¹ródeª w du»ej mierze do redakcji gªównego nurtu powoduje, »e mamy w tym

zbiorze danych przede wszystkim relacjonowanie doniesie« i przekazywanie informacji [Rys.

7].

W du»ej mierze tagi wi¡»¡ si¦ z przekazywaniem informacji i o�cjalnych stanowisk, dla-

tego aktorzy jak Minister Zdrowia, czy Inspekcja Sanitarna pojawiaj¡ si¦ dosy¢ cz¦sto [Rys.

8]. W chmurze sªów widzimy zwi¡zki geogra�czne (Chiny, Wªochy, Wuhan, itp.) oraz sªowa

wykorzystywane w raportowaniu (osób, przypadków, liczba, potwierdzonych) [Rys. 8].

Analiza sentymentu (na zbiorze obcoj¦zycznych artykuªów dotycz¡cych Polski) wyka-
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Rysunek 7. Gªówne kategorie (lewy) oraz ¹ródªa artykuªów (prawy) (wygenerowane przy u»yciu

narz¦dzia Event Registry)

Rysunek 8. Sie¢ wspóªwyst¦puj¡cych tagów (lewy) oraz chmura sªów (prawy) (wygenerowane przy

u»yciu narz¦dzia Event Registry)
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Rysunek 9. Zró»nicowanie sentymentu (lewy) oraz ±rednie warto±ci sentymentu w czasie (prawy)

(wygenerowane przy u»yciu narz¦dzia Event Registry dla 2579 artykuªów zawieraj¡cych temat

Polski w j¦zykach dla których sentyment jest wyliczalny)

zaªa, »e dominuje sentyment neutralny oraz jest lekka przewaga sentymentu pozytywnego

nad negatywnym [Rys. 9]. W przebiegu czasowym sentyment negatywny zaznaczyª si¦

delikatnie 14.02 (np. pierwszy ±miertelny przypadek koronawirusa w Europie), 16.02 (np.

skargi polskich europosªów na brak reakcji rz¡du na zagro»enie) oraz istotnie 10.02 (np.

porównanie Orkana �Sabina� do wirusa), 24.02 (Izrael zawiesza wycieczki do hitlerowskich

obozów koncentracyjnych). Pozytywnie zaznaczyª si¦ 15.02 (np. uspokajaj¡cy ton prezy-

denta na konwencji wyborczej w celu reelekcji) oraz 02-03.03 (pozytywna rreakcja ±wiata na

specustaw¦ ([33])).

TWITTER

Twitter w Polsce ma nisk¡ popularno±¢ (~ 3 miliony zarejestrowanych u»ytkowników) i

jest u»ywany gªównie przez cudzoziemców, dziennikarzy i polityków (Sotrender [34]). Twitter

zapewnia API dost¦pne dla ogóªu. Pozwala to analizowa¢ nie tylko same tweety, ale tak»e ich

kontekst (±ledzenie, retweetowanie, komentowanie itp.). Spore zainteresowanie zaka»eniem

wida¢ równie» na Twitterze (70277 twitów w przeci¡gu okoªo 30 dni).

Wykorzystano analiz¦ sieci spoªeczno±ciowych (Jarynowski et al. [15]), gdy» reprezentuje

ona ró»ne powi¡zania mi¦dzy kontami Twittera b¦d¡cymi aktorami spoªecznymi (wpªyw

spoªeczny, zaufanie, przyja¹«, itd.) oraz cechy aktorów (przynale»no±¢ polityczna, pogl¡dy,
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Rysunek 10. Liczba twittów dziennie z hasztagiem Koronawirus w Polsce (23.01-03.03.2020).

itp.). Wykorzystano w tym celu automatyczny algorytm analizy spoªeczno±ci i za jego

pomoc¡ pokolorowano wierzchoªki. Sie¢ retweetów [Rys. 11] pokazuje jak dyskurs jest po-

dzielony na obóz rz¡dz¡cy (kolor szary), opozycj¦ (kolor pomara«czowy) i grup¦ religijno-

polityczn¡ Chojeckiego/Id¹ Pod Pr¡d (kolor »óªty). W tej sieci pokazano tylko konta, które

wygenerowaªy przynajmniej 3 tweety i poª¡czenia, które reprezentuj¡ przynajmniej 2 retwe-

ety.

Dodatkowo wyodr¦bniono kolejnych uczestników dyskursu [Rys. 11]. Koloru �oªkowego

s¡ u»ytkownicy, którzy wymieniaj¡ si¦ zabawnymi i ironicznymi tre±ciami. Co ciekawe

skrajna prawica (poza ruchem protestanckim) ani skrajna lewica nie tworz¡ wªasnego klastra

i w du»e mierze znajduj¡ si¦ w spoªeczno±ciach kolorów niebieskich na pograniczu mi¦dzy

obozem rz¡dz¡cym a gªówna opozycj¡.

Temat �Koronawirusa� w Polsce posiada potencjaª kon�iktogenny, a w konsekwencji zary-

sowaªa si¦ linia sporu mi¦dzy obozem rz¡dz¡cym propaguj¡cym tre±ci informacyjne i utwier-

dzaj¡ce przekonanie o przygotowaniu pa«stwa polskiego na walk¦ z wirusem (szary klaster),

a obozem opozycyjnym neguj¡cym zdolno±¢ do walki z wirusem [Rys. 11] . Przykªadowo,

konta na Twitterze sklasy�kowane jako potencjalnie nale»¡ce do tzw. �ruskich trolli� (które

w innych badaniach byªy klasy�kowane do skrajnej prawicy w kontek±cie wyborów do Eu-

roparlamentu (OKO [27]), czy skrajnej lewicy, w kontek±cie depopulacji dzików (Jarynow-
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Rysunek 11. Sie¢ retwittów z hasztagiem Koronawirus. Kolor szary � obóz rz¡dz¡cy, kolor poma-

ra«czowy � opozycja, »óªty � protestanckie ±rodowisko Id¹ Pod Pr¡d z hasztagiem Koronawirus w

Polsce (18.02-28.02.2020).

ski et al. [16]), propagowaªy tre±ci w obszarze buforowym (niebieskim) atakuj¡c zarówno

obóz rz¡dz¡cy jak i mainstreamow¡ opozycje. Wyniki gªosowania w Sejmie z 02.03.2020

nad bªyskawicznie przeprowadzan¡ legislacj¡ specustawy o zapobieganiu, przeciwdziaªaniu

i zwalczaniu COVID-19 (Sejm [32]), zgadzaj¡ si¦ z nietrywialnym podziaªem spoªeczno±ci

na sieci Twittera. Otó» 400 posªów obozu rz¡dz¡cego PiS (kolor szary) i mainsteamowej

opozycji KO, Lewica, PSL (kolor pomara«czowy) poparªo projekt, a nie poparªo 18 posªów
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kolejnosc item count percent

1 Dzi± 447 0.0179

2 14 421 0.0169

3 Minister 401 0.0161

4 Gªosowanie 291 0.0117

5 Premier 283 0.0113

6 Rz¡d 199 0.0080

7 Prezydent 187 0.0075

8 Panie 182 0.0073

9 Epidemia 180 0.0072

10 Donald 178 0.0071

11 Objawy 163 0.0065

12 Polska 148 0.0059

13 .@M_K_Blonska 143 0.0057

14 Sªawomir 140 0.0056

15 Lekarze 131 0.0053

16 Podstawowe 129 0.0052

17 Szef 126 0.0051

kolejnosc item count percent

18 Mamy 122 0.0049

19 Wygadywanie 118 0.0047

20 .@StKarczewski 116 0.0047

21 �wiat 114 0.0046

22 Pierwszy 110 0.0044

23 Niestety 105 0.0042

24 Propozycja 102 0.0041

25 Wszyscy 102 0.0041

26 Zako«czyªo 100 0.0040

27 Przewodnicz¡cy 95 0.0038

28 INFORMACJA 92 0.0037

29 Odnosz¦ 89 0.0036

30 Wczoraj 85 0.0034

31 Pacjent 81 0.0032

32 Kolejne 78 0.0031

33 Wªochy 74 0.0030

34 Strach 65 0.0026

Tablica I. Zliczenia najcz¦stszych sªów (bez Stop words) (18.02-28.02.2020)

skrajnej prawicy i lewicy (kolory niebieskie) [Rys. 11] .

Pojawiaj¡ si¦ gªównie sªowa zwi¡zane z tematami wokóª polityki, ze wzgl¦du na polityczno-

dziennikarski odcie« Twittera [Tab. I] .

Najbardziej centralnymi wierzchoªkami s¡ konta polityczne i rz¡dowe jak równie» zwi¡-

zane ze ±rodowiskiem protestanckim Id¹ Pod Pr¡d [Tab. II] .
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kolejnosc konto centralosc

1 MichalSzczerba 949

2 Leszczyna 914

3 MZ_GOV_PL 820

4 PremierRP 800

5 Platforma_org 654

6 AndrzejTurczyn 590

7 KONFEDERACJA_ 538

8 MiroslawSuchon 520

9 KrzysztofBrejza 494

10 idzpodpradpl 468

11 M_K_Blonska 443

12 GIS_gov 406

13 MikiWrobelek_ 360

kolejnosc konto centralosc

14 prezydentpl 356

15 Bart_Wielinski 344

16 AndrzejDuda 331

17 LewitujacyUmysl 326

18 Jowita_W 298

19 PiotrMuller 283

20 KChojecka 280

21 michalrachon 274

22 KancelariaSejmu 269

23 PawelChojecki 263

24 pigmalion55 263

25 KosiniakKamysz 234

26 ADReverse 205

Tablica II. Najbardziej centralne konta w sieci Twittera (18.02-28.02.2020).

YOUTUBE

Youtube posiada zasi¦g w±ród Internautów na poziomie 68% z okoªo 700 mln wej±¢ mie-

si¦cznie (PBI [30]). Dodatkowo nale»y uwzgl¦dni¢ potoki z aplikacji, gdy» jest najcz¦±ciej

posiadana aplikacj¡ na telefonach Polaków (PBI [30]). Do naszej analizy wybrali±my �lmy o

gªównej tematyce �koronawirusa� ([44]). W±ród najcz¦±ciej ogl¡danych �lmów dominuj¡ au-

dycje informacyjne m.in. materiaª posiadaj¡ce ponad 1 mln odsªon zostaªy przesªane przez

�Ministerstwo Zdrowia�, �Niesamowite Fakty�, �Nauka to Lubi¦�. Du»¡ popularno±ci¡ ciesz¡

si¦ bezpo±rednie relacje z Chin, np. kanaªy z ponad 1 mln osªon �Weroniki Truszy«skiej�, �CJ

Channel� czy �Chi«ski Biznes�. Kolejn¡ grup¡ s¡ vlogi komentuj¡ce aktualne wydarzenia z

w¡tkami teorii spiskowych, np. kanaªy z ponad 1 mln osªon �Wideoprezentacje� i �Globalista
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Rysunek 12. Intensywno±¢ zapyta« ze sªowem �koronawirus� na Youtube (01.01-03.03.2020) wy-

generowane przy u»yciu narz¦dzia Google Trend.

TV�. Znale¹¢ mo»na równie» wiele pomniejszych relacji eksperckich, politycznych, humory-

stycznych, �nansowych, czy gieªdowych. Z drugiej strony na setki tysi¦cy wy±wietle« mog¡

liczy¢ lekarze z odebranymi prawami wykonywania zawodu jak Hubert Czerniak, czy Jerzy

Ja±kowski. Youtube zablokowaª �lmy Jerzego Zi¦by, gdzie w jednym z nich proponowaª

leczenie zaka»enia wlewami z perhydrolu (dost¦pny w sprzeda»y wybielacz).

Na Youtube wida¢ 3 piki (tak jak we wszystkich mediach spoªeczno±ciowych) [Rys. 12].

SERWISY I APLIKACJE TRANSAKCYJNO-PORÓWNAWCZE

Zainteresowane maseczkami i ceny maseczek na twarz poszybowaªy ostatnio w gór¦ [Rys.

]. Maseczki s¡ poszukiwane nie tylko w serwisach transakcyjnych i porównywarkach cen

(Ceneo [2]), ale równie» w aptekach np. w aplikacji Ktomalek (KtoMaLek [19]). Dost¦pno±¢

maseczek i innych ±rodków izolacji standardowej jak pªyny dezynfekuj¡ce jest znikoma na

rynku towarowym. Obserwujemy równie» kolektywne zachowania na rynku �nansowym, po-

mimo ogólno±wiatowej recesji od poªowy lutego wywoªanej zakªóceniami ªa«cuchów dostaª,

mamy do czynienia ze wzrostem cen akcji producentów wyrobów medycznych [Rys. 13].

Du»¡ popularno±ci¡ ciesz¡ si¦ równie» inne ±rodki izolacji standardowej [Rys. 3]. W

zwi¡zku z tym, »e braki w ±rodkach ochrony osobistej personelów medycznych dotycz¡ caªego

±wiata medialne podsycanie paniki nie sªu»y zabezpieczeniu medycznemu. Podobnie mamy

do czynienia z wykupywaniem produktów spo»ywczych z dªugim terminem przydatno±ci do

spo»ycia.
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Rysunek 13. Maseczki. (Lewy) Historia cen maseczek w porównywarce Ceneo (10.01-15.02.2020)

(Ceneo [2]), (�rodkowy) wyszukiwania maseczek w aplikacji KtoMaLek (01.12.2019-25.02.2020)

(KtoMaLek [19]), (Prawy) cena akcji producenta maseczek spóªki Mercator na Gieªdzie Papierów

Warto±ciowych w Warszawie (20.01-03.03.2020) (GPW [6]).

WNIOSKI

Na COVID-19 nie ma skutecznej szczepionki, ani swoistej farmakoterapii oraz epidemiami

w krajach UE, a jedynymi metodami mitygacyjnymi s¡ redukcja kontaktów (np. izola-

cja/kwarantanna, czy restrykcje podró»ne lub wobec zgromadze« masowych) i zmniejszenie

prawdopodobie«stwa zaka»enia (np. izolacja standardowa jak higiena r¡k czy immunomodu-

lacja jak wysypianie si¦). W zwi¡zku z tym wirus zapewne wrótce wywoªa w Polsce epidemi¡

oraz jego eliminacja nie b¦dzie mo»liwa w perspektywie przynajmniej miesi¦cy. Poznanie w

sposób ilo±ciowy charakterystyk percepcji �Koronawirusa� w Polsce jest podstawowym wa-

runkiem poprawnego zarz¡dzania kryzysowego (Trzos et al. [38]). Ma to ogromne znaczenie,

np. przy tworzeniu polityk ochronnych w obszarze zarz¡dzania ryzykiem oraz adekwatnej

edukacji obywateli z podziaªem na interesariuszy zidenty�kowanych w Polsce. Przykªadowo,

w chwili obecnej rz¡dowe programy mitygacyjne, czy edukacja zasad higieny podawane na

platformie Twitter wpadaj¡ w ba«k¦ informacyjn¡ zwolenników obozu rz¡dz¡cego [Rys. 11].

Zwªaszcza, »e zwyczajowo, zgodnie z wynikami bada« empirycznych (Taranowicz [37]), spo-

ªecze«stwo oczekuje dziaªa« instytucjonalnych i w przypadku epidemii, to wªa±nie �pa«stwo

(...) jest odpowiedzialne za zªy stan zdrowia� populacji.

W obliczu epidemii (a prawdopodobnie niedªugo pandemii) SARS-CoV-2 mamy do czy-

nienia z bezprecedensowym zalewem informacji (szum informacyjny). Obserwujemy w Pol-

sce 2 fazy informacyjne (koniec stycznia �chi«ska� oraz druga poªowa lutego �wªoska�) i

jedn¡ faz¦ komentatorsko-aktualizacyjn¡ w mediach spoªeczno±ciowych na pocz¡tku marca

zwi¡zan¡ m.in ze specustaw¡. Media informacyjne (Wikipedia i Google) nie wykazuj¡ trze-

ciej fazy, gdy» prawdopodobnie znajomo±¢ istnienia zaka»enie ulegªa ju» nasyceniu, a lu-
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dzie interesuj¡ si¦ obecnie gªówne aktualnymi doniesieniami (Twitter, Youtube, czy media

elektroniczne). Zacieraj¡ si¦ granice pomi¦dzy ró»nymi typami informacji i wiedzy. W kon-

sekwencji, w warunkach spoªecze«stwa rynkowo-konsumpcyjnego prywatne cele jednostek

wchodz¡ w kon�ikt w odpowiedzialno±ci¡ caªego spoªecze«stwa czy zbiorowo±ci. St¡d przy-

kªadowo poda»owo-popytowa ekonomiczna konsekwencja wzrostu cen [Rys. 13] wyrobów

medycznych. Podobnie jak SARS-CoV-2, rozprzestrzeniaj¡ si¦ viralnie po Internecie teorie

takie jak: � wirus wymkn¡ª si¦ z laboratorium klasy BSL-4 niedaleko Wuhan�, � jest to ame-

ryka«ska bro« biologiczna daj¡ca przewag¦ nad Chinami w kon�ikcie handlowym�, � wirus

sªu»y depopulacji ludzko±ci i utworzenia rz¡du ±wiatowego�, �wirus jest nieszkodliwy, a sªu»y

interesom �rm farmaceutycznych�, �wirus jest kar¡ za bezbo»nictwo Chi«czyków�, �zaka»enia

mo»na unikn¡¢ ukrytymi terapiami, o których nie powie Ci lekarz�. Padaj¡ one na podatny

grunt, ze wzgl¦du na mechanizm skryptowy upraszczania rzeczywisto±ci, gdy» prostsze wy-

ja±nienia s¡ ªatwiej przyswajalne przez ludzi. Zwªaszcza, »e o SARS-CoV-2 dosy¢ maªo

wiemy, a rekomendacje i opinie autorytetów jak WHO, ECDC, czy CDC s¡ wci¡» aktualizo-

wane. Do paniki mo»e doj±¢ wªa±nie, gdy przeszacowujemy zagro»enie lub go nie rozumiemy.

Im wi¦cej i cz¦±ciej powtarza s¡ informacje o koronawirusie � tym wydaje si¦ on by¢ wa»-

niejszym tematem. Warto poruszy¢ tu etyczn¡ rol¦ platform medialnych, które posiadaj¡

techniczne mo»liwo±ci aby moderowa¢ dyskurs na temat zaka»enia. Dotyczy to tradycyjnego

dziennikarstwa, które w pogoni za zwabieniem czytelnika podsycaj¡ sensacyjne tre±ci, a w

mediach spoªeczno±ciowych mo»na si¦ zastanowi¢ nad cenzur¡ prewencyjn¡, zwªaszcza, »e

nowa specustawa dawaªaby takie mo»liwo±ci.

Media spoªeczno±ciowe dostarczaj¡ informacje i dezinformacje na temat chorób zaka¹nych

na caªym ±wiecie z niespotykan¡ szybko±ci¡ (równie» w Polsce). Platformy podj¦ªy walk¦ z

rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o epidemii i materiaªom, które mog¡ by¢ nie-

prawdziwe, Facebook, Twitter, i Youtube dodaje odpowiedni¡ etykiet¦, usuwa tre±¢/blokuje

konto. Niestety jedynie Twitter pozwalaj¡c na dost¦p zdalny (przez swoje API) mo»e zosta¢

wykorzystany do analizy percepcji wirusa i jej wpªywu na spoªecze«stwo. Tylko analizuj¡c

Twittera mamy peªn¡ kontrol¦ nad metodologi¡ i technikami badawczymi. Najgorzej ma si¦

sprawa z dost¦pem do Facebooka, mimo najwy»szej penetracji populacyjnej i najwi¦kszych

zasi¦gów, nie pozwala on na automatyczn¡ analiz¦ (Facebook [5]) i jedynie mo»emy polega¢

na manualnych roboczo-intensywnych badaniach �rm komercyjnych (Sotrender [34, 35]),

których metodologia badawcza mo»e si¦ ró»ni¢ od standardów naukowych. Równie» korzy-
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staj¡c z Event Registry, skazani jeste±my na korzystanie z narz¦dzi, nad których metodologi¡

nie mamy równie» kontroli. Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e ten artykuª ma za zadanie bªyska-

wiczne przedstawienie problemu i potrzebna jest kontynuacja w postaci rzetelnej analizy

ilo±ciowej i jako±ciowej problemu percepcji, aby przygotowa¢ si¦ i zarz¡dza¢ kon�iktem w

sposób optymalny. By¢ mo»e jednym z powodów sukcesów Chi«czyków w opanowaniu roz-

przestrzeniania si¦ zaka»enia jest to, »e tamtejsze media spoªeczno±ciowe jak Wechat (Wang

et al. [39], Zhang et al. [45]), czy fora internetowe (Liu and Lu [22]) zostaªy spenetrowane

przez algorytmy (Lu et al. [23], Paul and Dredze [28], Salathe et al. [31]). Mowa tu o czym±

wi¦cej ni» tylko badania wypªywu publicznych akcji informacyjnych, czy wewn¦trznych bada-

niach opinii spoªecznych dla partii i organizacji. Dodatkowo taki projekt mógªby uzupeªni¢

luki w socjo-medycznych badaniach nad zbiorowym dziaªaniem w zagro»eniu istotn¡ dla

zdrowia publicznego chorob¡ zaka¹n¡. Chocia» nie nale»y bagatelizowa¢ zagro»enia zwi¡-

zanego z koronawirusem SARS-CoV-2, to nale»y podkre±li¢, »e inne choroby zaka¹ne jak

Afryka«ski Pomór �wi« wywieraj¡ i b¦d¡ prawdopodobnie powodowa¢ du»o wi¦ksze koszty

ekonomiczne, spoªeczne i kulturowe w perspektywie dªugofalowej (Jarynowski and Belik

[11]).

Adnotacje. Autorzy pragn¡ podzi¦kowa¢ fundatorom: NCN (2016/22/E/HS2/00034),

PNFN (2019-21) oraz Wolnemu Uniwersytetowi Berlina (FU AvH: 08166500) za grant po-

dró»ny i wsparcie �nansowe oraz �ukaszowi Krzowskiem, Arkadiuszowi Trzosowi, Danielowi

Pªatkowi, Monice Wójcie-Kempie, Andrzejowi Budzie, Marcusowi Doherrowi za konsultacje.
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