
Od  redakcji

Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań związanych z ogólnoświatową epidemią wywołaną 

koronawirusem. W obliczu lockdownu społeczeństwo stanęło wobec konieczności do-

stosowania się do panujących warunków oraz zmiany wielu dotychczasowych zachowań. 

Praca i nauka przeniosły się do domów, zamykanie galerii handlowych zmusiło popu-

larne marki do rozwoju sklepów internetowych, a telemedycyna stała się standardem, 

poddając testowi powoli dotąd wprowadzane w Polsce rozwiązania informatyczne. 

Do sfery wirtualnej przeniosły się również kultura, sport, rozrywka, a nawet polityka, 

czego przykładem mogą być wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i w Pol-

sce. Zmiany nie ominęły też mediów i komunikacji społecznej, dlatego w niniejszym 

wydaniu Com.pressu oddajemy w Państwa ręce w pierwszej kolejności zbiór czterech 

artykułów poruszających różne aspekty wpływu epidemii na szeroko pojętą komuni-

kację międzyludzką.

Numer otwiera interesujący artykuł Jakuba Kocjana dotyczący roli mediów podczas 

„pandemicznych” wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Autor przygląda 

się transmisjom wyników wyborczych w listopadzie 2020 roku – procesowi wyjątkowo 

długotrwałemu z powodu dopuszczenia możliwości głosowania korespondencyjnego 

z uwagi na pandemię. Jakub Kocjan wychodzi z założenia, że media tradycyjne zacho-

wały odpowiedzialną postawę, nie dając się wciągnąć w bezprecedensowe rozgrywki 

pomiędzy kandydatami i przedwczesne podawanie zwycięzcy. Zwraca także uwagę 

na rolę mediów społecznościowych jako platformy bezpośredniej komunikacji między 

kandydatami a wyborcami.

W obliczu wielu zakazów i obostrzeń związanych z pandemią znaczącą rolę zaczy-

nają odgrywać grupy osób sprzeciwiające się zmianom, a nawet wątpiące w istnienie 

samej pandemii, zwane „koronasceptykami”. Ich komunikację na forach w mediach 

społecznościowych bada Karina Veltzé. W swoim artykule Zaprzeczenie jako forma 

oswajania sytuacji kryzysowej. Teorie spiskowe wokół pandemii wywołanej koronawi-

rusem wśród społeczności internetowych przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy 

ilościowej oraz analizy zawartości grup facebookowych o tematyce koronasceptycznej 

i antyszczepionkowej.

Skutki pandemii nie ominęły także sportu i komunikacji pomiędzy sportowcami 

a kibicami. Artur Babicz przygląda się zmianom, jakie zaszły w komunikacji klubów 

żużlowych w mediach społecznościowych po wprowadzeniu zakazu zasiadania kibiców 

na widowniach w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Natomiast Wojciech Sku-

cha analizuje, w jaki sposób pandemia wpłynęła na oglądalność wydarzeń sportowych 

w telewizji, oraz pokazuje, jak media dostosowały relacjonowanie wydarzeń sportowych 

do nowych warunków.

Oprócz tekstów poświęconych pandemii spowodowanej koronawirusem, na ła-

mach pierwszego w 2021 roku numeru Com.pressu publikujemy także kilka ciekawych 
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artykułów, poruszających inne zagadnienia medioznawcze. Anna Bielecka analizuje 

wykorzystanie techniki marketingowej, jaką jest storytelling w kampaniach społecz-

nych i reklamach komercyjnych. Swoje badania opiera na case studies reklam kilku 

międzynarodowych korporacji, wskazując na kluczowe elementy konstytucyjne story-

tellingu w budowaniu narracji. Justyna Jarocka zwraca uwagę czytelników na problem 

cyberprzestępczości. W swojej analizie skupia się szczególnie na zagadnieniu podsłuchu 

komputerowego w kontekście tajemnicy komunikowania. Natomiast Dominika Saad 

przedstawia bardzo interesujące rozważania metodologiczne na temat badań ankie-

towych w internecie. Autorka identyfikuje główne źródła zniekształcenia wyników 

w tego typu badaniach, do jakich zaliczyć należy bezrefleksyjność, działalność botów 

wypełniających oraz zachowania respondentów. Na łamach Com.pressu publikujemy 

także recenzję Łukasza Flaka dotyczącą książki Piotra Tomasza Nowakowskiego pod 

tytułem Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Katarzyna Lorenc

Redaktor wydania
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