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Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych, funkcjonujący w strukturze Instytutu 
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kontynuuje tradycje OBP – najstarszego polskiego ośrodka badawczego, zajmu-
jącego się mediami i ich społecznymi oddziaływaniami. Wspólnym zainteresowa-
niem i pasją badawczą całego Zakładu jest poszukiwanie twórczych rozwiązań 
metodologicznych, otwierających medioznawstwo na wyzwania, związane 
z technologiami interaktywnymi i konwergencją, zmianą statusu i funkcji mediów 
tradycyjnych, a także przemianami roli mediów jako źródła informacji, wiedzy 
i opinii w ponowoczesnym świecie.

https://media.uj.edu.pl/zaklad-osrodek-badan-prasoznawczych
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WSTĘP

Oddajemy naszą książkę do druku zimą 2021 roku, w mo-
mencie, gdy w Polsce rozpędza się czwarta fala pandemii 
COVID-19. Codziennie w naszym kraju z powodu tej cho-

roby zakaźnej umiera ok. 500 osób, a kilkadziesiąt tysięcy dowiaduje 
się, że zostało zakażonych nowym wariantem koronawirusa, który 
od grudnia 2019 roku już kilka razy zdążył zmutować, doprowadzając 
do śmierci 5 277 327 osób na świecie (dane WHO z 9 grudnia 2021 r.).

Do dnia, w którym kończymy tę książkę, w naszym kraju 
na COVID-19 zachorowało 3 760 048 osób, a zmarło 87 357. Dzi-
siaj, 10 grudnia 2021 roku, w Polsce odnotowano 24 991 przypadków 
nowych zakażeń, w ciągu ostatniej doby zmarło z tego powodu 571 
osób, hospitalizowanych jest 23 706, w tym 2 070 podłączonych 
do respiratorów1.

W tak zwanej „nowej normalności” toczy się jednocześnie kilka 
kryzysów relacjonowanych w mediach. W naszej książce chcemy 
pokazać, jak relacjonowany był w mediach początek epidemii – kon-
centrujemy się na najszerzej dostępnych internetowych portalach 
informacyjnych. Prezentujemy także, jak dziennikarskie doniesie-
nia odbierane były przez czytelników, w szczególności zaś, jakie 
dziennikarskie doniesienia napawały ich lękiem. Ludzie mówili 
o tym podczas badań prowadzonych przez nas wiosną 2020 roku 
we współpracy z psychologami z Instytutu Psychologii Stosowanej 
UJ. Podczas pierwszej fali pandemii prof. dr hab. Józef Maciuszek, 
dr Katarzyna Stasiuk oraz dr Mateusz Polak razem z autorkami tej 

1 Newsweek: Koronawirus w Polsce. Ile jest nowych zakażeń? Liczba nowych 
przypadków spada [RELACJA], 10.12.2021, https://www.newsweek.pl/wiedza/
zdrowie/koronawirus-w-polsce-ile-jest-zakazen-dane-na-10-grudnia/3jpy4fg, 
dostęp: 10.12.2021.
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książki realizowali interdyscyplinarne badania w ramach grantu 
pt. „Jak informować, żeby nie traumatyzować? Dziennikarskie i psy-
chologiczne aspekty medialnych relacji z pandemii COVID-19”. Grant 
sfinansowany został ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach 
Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Podczas badań, których dokładny opis Czytelnik znajdzie w kolej-
nych rozdziałach książki, chcieliśmy ustalić, jakie treści w relacjach 
medialnych i które tematy poruszane przez dziennikarzy wzbudzały 
największy lęk w odbiorcach w pierwszym etapie epidemii.

W publikacji Creating Fear. News and the Construction of Crisis2 
David Altheide pisał, że ludzie boją się tego, o czym dowiadują się 
z mediów. Postawiłyśmy więc pytanie: Czego Polacy dowiedzieli 
się o pandemii koronawirusa z mediów? Współpracujący z nami 
psychologowie zapytali natomiast badanych o treści, jakie w rela-
cjachmedialnych budziły ich najsilniejszy lęk. Badania koleżanek 
i kolegów z psychologii posłużyły nam do uzyskania szerszego kon-
tekstu, odwołujemy się do nich w niniejszej publikacji, niemniej 
koncentrujemy się głównie na perspektywie medioznawczej.

W marcu 2020 roku, kiedy we wszystkich krajach wprowadzano 
ograniczenia mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-Cov2, ciężko chorzy trafiali na oddziały zakaźne, a zaka-
żeni na kwarantanny, ogromna większość czytelników znała korona-
wirusa jeszcze nie z własnego doświadczenia, ale z mediów. Epidemia 
nowej, mało znanej choroby, jej skutki dla jednostek i konsekwencje 
społeczne, jakie bardzo szybko zaczęła ona generować, były dobrą 
okazją, żeby się przyjrzeć, jak informowanie w sytuacji zagrożenia 
wygląda w praktyce. Autorki książki od razu zaczęły śledzić i oma-
wiać medialne informacje o COVID-19 nie tylko pod względem ich 
praktycznej zawartości, lecz także pod kątem środków językowych, 
materiału ilustracyjnego, stosowanych rozwiązań formalnych itp. 
Nie miało to wymiaru czysto poznawczego. Zainteresowanie tym 
zagadnieniem wynikało też u nas z przekonania, że w traumatycznej 

2 D. Altheide: Creating Fear. News and the Construction of Crisis, New York 2002, 
p. 6.
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sytuacji można i trzeba oczekiwać od mediów odpowiedzialnych 
działań komunikacyjnych, a z ich ewentualnych błędów należy 
wyciągać wnioski na przyszłość, możliwe do zastosowania w czasie 
następnych kryzysów, jeśli takowe się wydarzą. Praktycznym efektem 
naszych działań miało być w przyszłości stworzenie dla dziennikarzy 
wytycznych wskazujących, jak informować w sytuacji społecznego 
kryzysu, żeby nie powodować traum i nie wzbudzać u odbiorców 
strachu nieuzasadnionego lub nieadekwatnego do sytuacji, jedno-
cześnie jednak przyczyniać się do racjonalnych i konstruktywnych 
zachowań społecznych.

Zawartość niniejszej monografii dotyczy medialnych informa-
cji na temat pandemii koronawirusa w jej pierwszych miesiącach 
w Polsce. W szczególności chodzi o takie informacje, które mogą 
wzbudzać lub podwyższać poziomu lęku wśród odbiorców w sposób 
nieodpowiedni lub nieproporcjonalny do sytuacji. Rzecz jasna, wiele 
obaw w tej konkretnej sytuacji było uzasadnionych i mogło prowadzić 
do pozytywnych rezultatów, na przykład do zachowania podwyższonej 
ostrożności w sytuacjach narażających na zakażenie czy staranniejszej 
ochrony siebie i innych, wzajemnej pomocy i opieki, stosowania się 
do przepisów i ograniczeń. Jednak wzbudzanie nadmiernego lęku, 
nieadekwatnego do sytuacji lub opartego na nieprawdziwych prze-
słankach, zawsze może mieć potencjalnie negatywne konsekwencje 
społeczne, a także przynosić skutek odwrotny do zamierzonego 

– zamiast uczulać na zagrożenia i skłaniać do refleksji, powodować 
odrzucenie środków ochronnych w przekonaniu, że tak czy inaczej 
nie mają one znaczenia. Dlatego jest istotne, żeby media w sytuacjach 
kryzysowych zachowywały się odpowiedzialnie i ze świadomością 
potencjalnego wpływu publikacji na wzrost poziomu lęków społecz-
nych. Ta publikacja prezentuje stan naszej wiedzy po pierwszych 
miesiącach epidemii, wiosną 2020 roku. Na podstawie dotychczaso-
wych analiz powstały pierwsze rekomendacje dla redakcji i przesłane 
zostały do newsroomów polskich mediów informacyjnych. Czytelnik 
znajdzie je w końcowym rozdziale naszej książki.
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W rozdziale pierwszym przedstawiamy strukturę projektu ba-
dawczego, który uzupełnia lukę dającą się zauważyć w badaniach, 
jakie do tej pory przeprowadzono na kilku kontynentach. Piszemy 
o nich w drugim rozdziale, w którym Czytelnik znajdzie przegląd 
aktualnej literatury na temat lęku i relacji medialnych z pandemii. 
Rozdział trzeci przedstawia najważniejsze lęki i niepokoje Polaków 
w pierwszej fali pandemii, a czwarty – publikowane wiosną 2020 
roku informacje o epidemii COVID-19. Zamykające monografie 
rekomendacje dla redakcji, mamy nadzieję, pomogą dziennikarzom 
pracującym w sytuacji zagrożenia informować o rozwoju kryzysu 
w taki sposób, aby nie budzić nadmiernego lęku odbiorców.
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ROZDZIAŁ I.  
JAK BADAĆ PRZEKAZY 
WYWOŁUJĄCE LĘK?  

POMIĘDZY PSYCHOLOGIĄ 
A RETORYKĄ PRZEKAZU

Próba analizy potencjału lękotwórczego mediów napotyka 
od razu problem natury metodologicznej, dotyczący założeń 
co do natury przekazów wywołujących lęk. Z jednej strony 

istnieją empiryczne analizy – prowadzone przez wiele lat, począwszy 
od czasu słynnego, klasycznego już dzisiaj projektu komunikologa 
George’a Gerbnera, który zbudował podstawy teorii o związku po-
między treściami mediów a syndromem złego świata (mean world 
syndrome). Wskazują one na to, jakiego rodzaju treści mogą po-
tencjalnie wzbudzać niepokój u odbiorców oraz charakteryzują się 
najsilniejszym oddziaływaniem.

Z drugiej strony wpływ mediów na audytoria tylko do pewnego 
stopnia ma charakter uniwersalny i globalny. Bardzo wiele zależy 
od lokalnego kontekstu politycznego, kultury, stylu użytkowania 
mediów i zakresu kompetencji medialnych publiczności, wreszcie – 
od tego, jak konkretnie rozwija się sytuacja. Dlatego też projekt oparty 
został na wstępnym rozeznaniu rodzajów zagadnień powiązanych 
z epidemią COVID-19, jakie najbardziej niepokoiły i martwiły Pola-
ków w pierwszych miesiącach epidemii. Pozwoliło to na zakreślenie 
obszaru badań. W materiałach medialnych poszukiwałyśmy następnie 
odzwierciedlenia tych właśnie tematów.
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STRUKTURA PROJEKTU BADAWCZEGO: 
PYTAMY LUDZI, BADAMY MEDIA

Projekt badawczy składał się z dwóch, wzajemnie się warunkujących 
części. Jedna z nich (w dalszym ciągu publikacji nazywamy ją czę-
ścią A) miała sprawdzić, które tematy i zagadnienia pojawiające 
się w mediach w związku z epidemią mogą potencjalnie budzić lęk 
u odbiorców. Wiedza na ten temat zgromadzona została w drodze 
badań ankietowych, przeprowadzonych wśród statystycznie re-
prezentatywnej grupy respondentów. Materiału dostarczyła grupa 
psychologów badająca to zagadnienie także w związku z innymi, 
własnymi celami badawczymi.

W części drugiej (B) równolegle podjęto próbę zlokalizowania 
treści wskazanych przez respondentów w polskich mediach. Chodziło 
zarówno o obecność określonych wątków tematycznych, jak i stoso-
wane przez dziennikarzy rozwiązania formalne (selekcja materiału, 
źródła informacji, słownictwo, retoryka, typ ilustracji itp.).

DOBÓR MATERIAŁU DO BADAŃ: SZEROKI 
ZASIĘG I UNIWERSALNOŚĆ PORTALI

Dobór materiału do badań podyktowany został względami praktycz-
nymi. W nowej , nieznanej jeszcze, a potencjalnie niebezpiecznej 
sytuacji ludzie poszukują przede wszystkim informacji i wiedzy oraz 
porad i wskazówek, jak się zachować. Przyjęto, że materiały publicy-
styczne warto i trzeba badać dopiero w późniejszej fazie epidemii, gdy 
audytoria nieco oswoją się już z tematem, a pojawiające się kolejne 
praktyczne rozwiązania zaczną być dyskutowane zarówno pod kątem 
efektywności i wykonalności, jak i wymiaru ekonomicznego czy 
politycznego. W pierwszych miesiącach badaniom poddano przede 
wszystkim zawartość informacyjną mediów. Zbadano zatem jedno 
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z największych, najszerzej użytkowanych źródeł szybkiej, aktualnej 
informacji, jakich szukają Polacy w sytuacji społecznego i poznaw-
czego zamieszania – polskie internetowe portale informacyjne.

Wybrano trzy portale: Onet.pl, Gazetę.pl oraz Rp.pl. Onet otwierał 
wówczas ranking popularności serwisów informacyjnych, był również 
najbardziej opiniotwórczym medium internetowym3. Gazetę.pl wy-
brano ze względu na to, że jest powiązana z „Gazetą Wyborczą”, która 
jest trzecim pod względem popularności dziennikiem w Polsce, 
po tabloidowych „Fakcie” i „Super Expressie”. Zdecydowano się 
na Gazetę.pl, a nie Wyborczą.pl, gdyż ten pierwszy portal zawiera 
treści, które są nieodpłatne, jest więc egalitarny, chociaż mniej jako-
ściowy od elektronicznej wersji „Gazety Wyborczej”. W przypadku 
Wyborczej.pl dostęp został ograniczony przez paywall i z treści mogą 
korzystać tylko użytkownicy, który mają wykupiony abonament. 
Ostatni wybrany przez nas portal to Rp.pl, wersja online dziennika 

„Rzeczpospolita”, najbardziej opiniotwórczego w Polsce, zwykle pla-
sującego się na czwartym miejscu w rankingach popularności prasy4.

Wszystkie wybrane portale mają swoje redakcje, zatrudniają 
dziennikarzy i zamieszczają teksty zaczerpnięte z serwisów agen-
cyjnych, redystrybuują też materiały innych redakcji internetowych 
i prasowych oraz użytkują i komentują informacje telewizyjne. Są więc 
źródłem informacji względnie kompletnych i szybko modyfikowanych 
stosowanie do rozwoju sytuacji.

Natura korzystania z portalu informacyjnego przez wielomiliono-
we audytoria – prędko, nieuważnie, w warunkach licznych zakłóceń 

– sprawia, że informacje te muszą być formułowane zwięźle i zrozu-
miale. Jednocześnie zaś, ponieważ indywidualna redystrybucja treści 

3 jd: Onet najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Rekordowy grudzień 
Wirtualnemedia.pl, 20.01.2021, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/onet-
liderem-najbardziej-opiniotworczych-mediow-w-polsce-grudzien-2020-rok-
rekord-wirtualnemedia-pl-top-5-portali-w-polsce, dostęp: 10.10.2021.

4 MK: „Gazeta Wyborcza” najbardziej straciła wśród dzienników w sierpniu, „Puls 
Biznesu” zyskał najwięcej, 6.10.2021, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
wyniki-sprzedazy-dziennikow-sierpien-2021-fakt-gazeta-wyborcza, dostęp: 
10.10.2021.
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przez użytkowników internetu jest prosta, za to ma wielkie rozmiary 
– istotne jest, żeby informacje w portalach nie budziły nadmiernego 
lęku, nie powodowały paniki oraz nie generowały dezinformacji.

PYTANIE O PRZYCZYNOWOŚĆ

Nie jest, rzecz jasna, możliwe przeprowadzenie empirycznego dowodu, 
wiążącego określony rodzaj lęku z konkretnym artykułem czy wywia-
dem w mediach, gdy chodzi nie tyle o reakcje jednostkowe, ile lęki 
wspólne dla dużych grup ludzi. Nasze zestawienie potwierdzonych 
badaniami niepokojów i lęków społecznych z generowanymi w tym 
samym czasie treściami medialnymi nie miało na celu wykazania 
jednoznacznych, jednokierunkowych związków przyczynowych. 
Chodziło raczej o to, by zdefiniować najbardziej lękotwórcze ob-
szary zagadnień covidowych i publikacji na ten temat. Jednocześnie, 
w miarę rozwoju sytuacji lęki również się zmieniają, a prezentowane 
tu badania obejmują tylko pewien wycinek czasowy. Konieczne 
i wskazane jest ich powtórzenie – zapewne przy pomocy tej samej 
metodologii – żeby zobaczyć, jak lęki społeczne równolegle z treściami 
przekształcają się wraz z rozwojem pandemii. Ponowne wykazanie 
współwystępowania treści medialnych i lęków społecznych może 
pozwolić na wyciąganie bardziej zasadniczych wniosków co do roli 
informacji medialnych w podsycaniu lub pomniejszaniu zbiorowego 
lęku związanego z epidemią.
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ROZDZIAŁ II.  
CO JUŻ NAPISANO NA TEMAT 

LĘKU I MEDIALNYCH 
RELACJI  Z PANDEMII? 

PRZEGLĄD LITERATURY

Czytelnika poszukującego publikacji naukowych na temat 
mediów w czasie pandemii i lęku wywołanego bądź wzmac-
nianego przez przekazy dotyczące epidemii covid, bazy danych 

(Google Scholar, EBSCO, ERIH) zaprowadzą do kilkudziesięciu 
tysięcy prac zagranicznych i polskich naukowców, którzy pisali 
o tytułowych zagadnieniach.

Tylko przez dwa lata od momentu rozpoczęcia pandemii ukazało 
się 46 900 prac naukowych znajdujących się w bazie Google Scholar 
(dane z 19 maja 2022 r.), a zawierających w tytule słowa kluczowe dla 
naszych rozważań: media, fear, covid. Jako ciekawostkę można dodać, 
że samo hasło COVID-19 w wyszukiwarce Google Scholar daje 4 970 
000 rezultatów. Tyle, albo i więcej (baza Google Scholar nie obejmuje 
przecież wszystkich publikacji) tekstów naukowych napisali badacze 
zajmujący się medycznymi, społecznymi, kulturowymi, prawnymi, 
gospodarczymi i innymi wymiarami pandemii, która w 2020 roku 
zmieniła świat, jaki znaliśmy do tej pory.

Badacze z zagranicznych uniwersytetów i polskich ośrodków 
naukowych podejmowali w swych artykułach podobną tematykę, 
pokazując strach przed koronawirusem, wzbudzony lub wzmac-
niany przez medialne przekazy, a w swych pracach prezentowali 
wyniki badań jakościowych i ilościowych (sondaży, wywiadów, 
analiz zawartości, metaanaliz etc.) prowadzonych w czasie pandemii 
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na różnych kontynentach. Przedmiotem analiz były przekazy doty-
cząc koronawirusa i przebiegu pandemii, publikowane w mediach 
tradycyjnych, nowych i społecznościowych, a każda praca otwierała 
inną perspektywę badawczą. Szanując wysiłek naszych koleżanek 
i kolegów z całego świata, pragniemy dodać i nasze analizy do tego 
zbioru prac, będących unikalnym, bo naukowym zapisem medialnego 
rozdziału w historii pandemii.

INFODEMIA, INFORMACJA I FAKE NEWSY 
– W PUBLIKACJACH NAUKOWYCH

W czasopiśmie „European Journal of Information Systems” w 2021 
roku ukazał się artykuł badaczy z Francji i Singapuru, którzy przy-
glądali się czynnikom sprzyjających rozpowszechnianiu fałszywych 
informacji na temat koronawirusa5. Interesujące jest studium nigeryj-
skich i malezyjskich naukowców dotyczące fake newsów i motywacji 
internautów, pisane z perspektywy teorii użytkowania i korzyści6. 
Z kolei tajwańscy medioznawcy w kontekście infodemii zadali py-
tanie o FOMO (z ang. fear of missing out), lęk przed pozbawieniem 
dostępu do informacji. W tekście Toward COVID-19 Information: 
Infodemic or Fear of Missing Out?7 autorzy sugerują, że to nie nad-
miar informacji wpływa na odczuwane emocje, ale aktywny udział 
w dzieleniu się informacjami i ich krytyczna interpretacja.

5 A. Shirish, S. C. Srivastava, S. Chandra: Impact of mobile connectivity and fre-
edom on fake news propensity during the COVID-19 pandemic: a cross-country 
empirical examination. “European Journal of Information Systems” 2021, 30 (3), 
p. 322–341.

6 O. D. Apuke, B. Omar: User motivation in fake news sharing during the COVID-19 pan-
demic: an application of the uses and gratification theory. “Online Information 
Review” 2020.

7 S. C. Yu: Toward COVID-19 information: infodemic or fear of missing out?. 
“Healthcare” 2020, December, 8 (4), p. 550.
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LĘK I PRZEKAZY O PANDEMII 
W MEDIACH  TRADYCYJNYCH, 

NOWYCH  I W SOCIAL MEDIACH

Cenną publikacją jest artykuł brazylijskich badaczy8, opublikowany 
na łamach „Journal of Public Health” w 2021 roku. Prowadzone 
w czasie pandemii badania respondentów prowadzą do wniosku, 
że infodemic knowledge (wiedza, jaką odbiorcy czerpią z ogromnej 
ilości informacji) wpływa na odczuwany strach, stany depresyj-
ne, panikę i zmęczenie. Potwierdzają to również badania, które 
amerykańscy badacze9 opublikowali na łamach „British Journal 
of Health Psychology”. W badaniu brało udział 501 uczestników, 
których poczucie lęku i depresji było mocno skorelowane z odbiorem 
przekazów w tradycyjnych mediach informacyjnych.

Pierwsze wnioski dotyczące regularnego korzystania z social 
mediów znaleźć można na łamach czasopisma „Journals of Anxiety 
Disorders”10. Pojawił się tam artykuł prezentujący wyniki badań 
prowadzonych w marcu 2020 roku na grupie ponad 400 respon-
dentów, z których największy poziom strachu deklarowali ci, którzy 
obawiali się o zdrowie swoje i bliskich oraz regularnie i często 
korzystali z mediów społecznościowych.

8 Y. M. Rocha et al.: The impact of fake news on social media and its influence 
on health during the COVID-19 pandemic: A systematic review. “Journal of Pu-
blic Health” 2021, p. 1–10.

9 A. A. Olagoke, O. O. Olagoke, A. M. Hughes: Exposure to coronavirus news 
on mainstream media: The role of risk perceptions and depression. “British 
Journal of Health Psychology” 2020, 25 (4), p. 865–874.

10 G. Mertens et al.: Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an on-
line study conducted in March 2020. “Journal of Anxiety Disorders” 2020, 
74, p. 102–258.
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O tym, jaki wpływ social media mają na percepcję ryzyka zwią-
zanego z zakażeniem, pisali m.in. uczeni z Chin11, Iraku12 czy z Jor-
danii13. Niemieccy naukowcy po przebadaniu ponad sześciu tysięcy 
respondentów wysnuli wnioski dotyczące różnicy między znacznie 
wyższym poziomem lęku i depresji u osób korzystających z mediów 
społecznościowych w porównaniu z emocjami odbiorców przekazów 
w mediach tradycyjnych. Badania, których wyniki Antonia Bendau, 
Moritz Bruno Petzold, Lena Pyrkosch, Lea Mascarell Maricic, Felix 
Betzler, Janina Rogoll, Julia Große, Andreas Ströhle i Jens Plag opu-
blikowali w tekście Associations between COVID-19 related media 
consumption and symptoms of anxiety, depression and COVID-19 related 
fear in the general population in Germany14 sugerują, że najmniejsze 
objawy lęku czy depresji zgłaszały osoby, które czerpały informacje 
z oficjalnych źródeł, a nie portali społecznościowych, oraz korzystały 
z mediów nie dłużej niż dwie i pół godziny dziennie.

Godziny spędzone na oglądaniu wiadomości przypominają nam 
teorie kultywacji George’a Gerbnera, do której nawiązały w swych 
badaniach m.in. autorki ze Stanów Zjednoczonych (Rebecca Forster 
i Megan A. Vendemia15, piszące o wpływie dziennikarskich relacji 

11 D. Tsoy, T. Tirasawasdichai, K. I. Kurpayanidi: Role of social media in shaping 
public risk perception during Covid-19 pandemic: a theoretical review. “Interna-
tional Journal of Management Science and Business Administration” 2021, 7 (2), 
p. 35–41.

12 E. Radwan, A. Radwan, W. Radwan: The role of social media in spreading panic 
among primary and secondary school students during the COVID-19 pandemic: 
An online questionnaire study from the Gaza Strip, Palestine. “Heliyon” 2020, 6 (12), 
e05807.

13 A. Yassin et al.: Impact of social media on public fear, adoption of precautionary 
behaviors, and compliance with health regulations during COVID-19 pande-
mic. “International Journal of Environmental Health Research” 2021, p. 1–13.

14 A. Bendau et al.: Associations between COVID-19 related media consumption 
and symptoms of anxiety, depression and COVID-19 related fear in the general 
population in Germany. “European Archives of Psychiatry and Clinical Neuro-
science” 2021, 271 (2), p. 283–291.

15 R. Tukachinsky Forster, M. A. Vendemia: Effects of news and threat perceptions 
on Americans’ COVID-19 precautionary behaviors. “Communication Reports” 
2021, 34 (2), p. 65–77.
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telewizyjnych w USA na zachowania odbiorców) czy z Pakistanu16, 
zwracające uwagę na status społeczno-ekonomiczny odbiorców 
mediów (okazało się, że osoby o najniższym statusie, mające ogra-
niczony dostęp do mediów, zgłaszały dużo mniejszy poziom lęku 
przed koronawirusem).

Intensywność korzystania z mediów była kluczowa również w ba-
daniach zespołu profesora Jada Melki17, który na łamach czasopisma 

„Health Communication” opublikował wyniki sondaży telefonicznych, 
prowadzonych w Libanie w pierwszym miesiącu pandemii. Okazało 
się, że intensywność odbioru przekazów medialnych (media exposu-
re) związana jest z częstszym przestrzeganiem reżimu sanitarnego, 
zwłaszcza przez osoby wykształcone, powyżej 30. roku życia, które 
odczuwały większy strach związany z pandemią.

Analizy relacji między poziomem lęku a intensywnością korzy-
stania z mediów i odbiorem przekazów poświęconych epidemii 
znaleźć można było w publikacjach, których autorzy podkreślali 
związki między strachem wywołanym przez medialne doniesienia 
na temat epidemii a zachowaniem reżimu sanitarnego przez osoby, 
które poważnie traktowały zagrożenie. Tak zwane health bahaviour 
(zachowanie dystansu, noszenie maseczek i przestrzeganie zasad hi-
gieny i dezynfekcji) było przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. 
Zespół profesora Massimiliano Scopellitiego18 prowadził badania 
w Rzymie, tuż po pierwszej fali zachorowań we Włoszech. Naukowcy 
chcieli ustalić, jaki jest związek między częstym oglądaniem wiado-
mości telewizyjnych, emocjami wywołanymi przez dziennikarskie 
przekazy a odpowiedzialnym zachowaniem w miejscach publicznych. 

16 S. Manzoor, A. Safdar: Cultivation of fear through media: analysis to reveal rela-
tionship between perception about COVID-19 and socio-economic background 
of media consumers. “Review of Economics and Development Studies” 2020, 6 (2), 
p. 217–228.

17 J. Melki et al.: Media exposure and health behavior during pandemics: the mediating 
effect of perceived knowledge and fear on compliance with COVID-19 prevention 
measures. “Health Communication” 2022, 37 (5), p. 586–596.

18 M. Scopelliti, M. G. Pacilli, A. Aquino: TV news and COVID-19: Media influence 
on healthy behavior in public spaces. “International Journal of Environmental 
Research and Public Health” 2021, 18 (4), p. 1879.
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Okazało się, że zwiększona intensywność korzystania z tradycyjnych 
mediów informacyjnych wiąże się ze średnim poziomem strachu 
przed zachorowaniem, natomiast podwyższa prawdopodobieństwo 
zachowania reżimu sanitarnego.

Również internetowe media informacyjne (online news media) 
były przedmiotem analiz zagranicznych badaczy, którzy rozpatrywali 
w artykułach różne aspekty relacji dziennikarskich i badali je za po-
mocą licznych narzędzi i metod znanych medioznawcom. Wyniki 
analizy zawartości stron internetowych mediów informacyjnych 
(BBC, CNN, Al-Jazeera) znaleźć można w artykule Online News 
Media Framing of COVID-19 Pandemic: Probing the Initial Phases 
of the Disease Outbreak in International Media19.

Duże wrażenie robią analizy bardzo obszernego materiału ba-
dawczego. Na przykład autorzy artykułu Quantifying Online News 
Media Coverage of the COVID-19 Pandemic: Text Mining Study and 
Resource20 zebrali 26 milionów artykułów z pierwszych stron 172 
największych mediów informacyjnych w 11 krajach. Za pomocą na-
rzędzia Vader dokonali komputerowej analizy sentymentu zebranych 
tekstów. Z kolei 28 milionów artykułów publikowanych w 20 krajach 
było przedmiotem analiz naukowców z Singapuru, którzy opisywali 
covidowe narracje w czterech fazach pandemii21. Badacze użyli mo-
delowania tematycznego (Latent Dirichlet Allocation – LDA), które 
pozwoliło wyodrębnić i skategoryzować najważniejsze zagadnienia, 
wokół których koncentrowały się przekazy.

19 S. N. Mutua, D. Oloo Ong’ong’a: Online news media framing of COVID-19 pan-
demic: Probing the initial phases of the disease outbreak in international me-
dia. “European Journal of Interactive Multimedia and Education” 2020, 1 (2), 
e02006.

20 K. Krawczyk et al.: Quantifying online news media coverage of the COVID-19 pan-
demic: Text mining study and resource. “Journal of medical Internet Research” 
2021, 23 (6), e28253.

21 R. Ng, T. Y. J. Chow, W. Yang: News media narratives of Covid-19 across 20 co-
untries: Early global convergence and later regional divergence. “PLoS One” 
2021, 16 (9), e0256358.
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Z podobnym rozmachem prowadzone były analizy nagłówków 
artykułów publikowanych w internetowych mediach informacyjnych. 
Na łamach czasopisma „Humanities & Social Sciences Communications” 
badacze z Pakistanu przedstawili wyniki badań ponad 140 tysięcy 
nagłówków22. Dokładnie 141 208 tytułów publikacji dziennikarskich 
poddano analizie pod kątem emocji, jakie wywołują. Ponad połowa 
(52 proc.) nagłówków artykułów publikowanych w języku angielskim 
na stronach mediów informacyjnych wywoływała negatywne emocje, 
w tym szczególnie strach, smutek i złość.

Interesującą pozycją jest również opracowanie Andrzeja Jarynow-
skiego Monitorowanie percepcji ryzyka Covid-19 na Dolnym Śląsku 
za pomocą analizy śladu cyfrowego w internecie 15.01–05.08.2020, 
które powstało we współpracy ze studentkami zdrowia publicznego 

– Martyną Mencel, Olivią Pawlusińską i Patrycją Wróbel23. Autorzy 
zajęli się zbadaniem śladów cyfrowych, jakie pozostawili po sobie 
dolnośląscy użytkownicy, poszukując w sieci informacji dotyczących 
covidu. Okres badań podzielili na 8 faz, którym przypisano dominującą 
emocję i tematykę. Z punktu widzenia tej publikacji najbardziej frapu-
jąca są fazy „wprowadzania restrykcji” (10–17 marca 2020 – tematyka 

„restrykcje”) oraz „wzrostu zachorowań” (od 26 lipca do 5 sierpnia 
2020 – tematyka „społeczna”), w których główną emocją jest strach. 
Badacze zebrali m.in. korpus 1 015 199 tweetów opatrzonych hash-
tagiem #koronawirus, które pochodziły od różnych użytkowników. 
Wykorzystali też Google Trends, by przyjrzeć się, o co internauci py-
tają najpopularniejszą wyszukiwarkę, poddali również badaniu filmy 
o covidzie w portalu YouTube, a także komentarze, jakie pozostawili 
pod nimi widzowie. Raport Jarynowskiego i jego współpracownic 
stanowi jedno z nielicznych opracowań biorących pod uwagę analizę 

22 F. Aslam et al.: Sentiments and emotions evoked by news headlines of coronavirus 
disease (COVID-19) outbreak. “Humanities and Social Sciences Communications” 
2020, 7 (1), p. 1–9.

23 A. Jarynowski: Monitorowanie percepcji ryzyka COVID-19 na Dolnym Śląsku 
za pomocą analizy śladu cyfrowego w internecie 15.01–05.08.2020. Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 2020.
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reakcji użytkowników mediów społecznościowych pozostawiających 
po sobie cyfrowe ślady w postaci komentarzy, polubień czy tweetów 
odnoszących się do doniesień medialnych.

Z perspektywy prezentowanego w tej książce projektu badawczego 
bardzo ciekawe są badania medioznawców z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego, opublikowane na łamach pisma pod znamiennym tytułem: 

„Infodemiology”. Czasopismo to zostało założone w 2021 roku jako 
siostrzana wersja periodyku „Journal of Medical Internet Research”, 
poświęcone zaś jest w całości infodemii i komunikacji w warunkach 
rosnącej liczby internetowych publikacji wprowadzających czytelników 
w błąd. Warto odnotować jego istnienie. W inauguracyjnym nume-
rze medioznawcy z Kalifornii24 opublikowali tekst Desensitization 
to Fear-Inducing COVID-19 Health News on Twitter: Observational 
Study, w którym pokazali zależność między budzącym strach arty-
kułem w mediach informacyjnych a lękiem odbiorców tego przekazu, 
wyrażanym w bardzo emocjonalnych wpisach na Twitterze. Ponadto 
autorzy badali postępujące z upływem czasu odwrażliwienie odbior-
ców na wiadomości mogące wywołać strach, pomimo stale rosnącej 
liczby zgonów związanych z COVID-19. Poziom lęku wyrażanego 
w tweetach towarzyszących informacjom prasowym (próba liczyła 
1465 artykułów) był bardzo wysoki na początku pandemii, ale z upły-
wem czasu, pomimo rosnącej liczby ofiar koronawirusa, informacje 
o zgonach i zachorowaniach oraz artykuły prasowe dotyczące pan-
demii najwyraźniej straciły zdolność wywoływania niepokoju wśród 
czytelników. Desensytyzacja, odczulenie, odwrażliwienie pozwala 
wyjaśnić, dlaczego rosnące zagrożenie nie wywołuje powszechnego 
przestrzegania reżimu sanitarnego. Badania emocjonalnych reakcji 
odbiorców przekazów z mediów informacyjnych w Stanach Zjed-
noczonych pokazują, że w ciągu 11 miesięcy trwania pandemii od-
biorcy relacji dziennikarskich stali się nieczuli na zwiększone ryzyko 

24 H. R. Stevens, Y. J. Oh, L. D. Taylor: Desensitization to fear-inducing COVID-19 he-
alth news on Twitter: observational study. JMIR “Infodemiology” 2021, 1 (1), 
e26876.
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zachorowania na COVID-19 (ze względu na rosnąca liczbę zakażo-
nych), a ich reakcje emocjonalne z czasem słabły. Hannah Stevens, 
Yoo Jung Oh i Laramie Taylor tłumaczyli to właśnie odwrażliwieniem.

O unikaniu wiadomości dotyczących pandemii pisali natomiast 
litewscy medioznawcy w artykule COVID-19 media fatigue: predic-
tors of decreasing interest and avoidance of COVID-19-related news25, 
opublikowanym na łamach periodyku “Public Health”. Badania pro-
wadzone online na grupie 1036 respondentów jesienią i zimą 2020 
roku, a więc w trakcie drugiej fali pandemii, pozwoliły stwierdzić, 
że 37 proc. badanych straciło zainteresowanie informacjami doty-
czącymi covida, 32 proc. respondentów zaczęło unikać informacji 
o koronawirusie, a 26 proc. przestało śledzić medialne doniesienia 
na temat epidemii. Zmniejszone zainteresowanie informacjami o ko-
ronawirusie deklarowały osoby częściej korzystające z internetowych 
portali informacyjnych. Natomiast wśród respondentów, którzy unikali 
wiadomości o chorobie i rozwoju epidemii, największą grupę stano-
wiły osoby młode, odczuwające symptomy PTSD albo deklarujące 
mały poziom lęku przed zachorowaniem. Ciekawe są wyniki tych 
analiz, zwłaszcza w odniesieniu do badań prezentowanych w naszej 
książce. Ale pamiętać należy, że litewscy medioznawcy poprzestali 
na badaniu respondentów, a my skonfrontowaliśmy badania respon-
dentów z wynikami analizy zawartości mediów.

PROBLEMY PACJENTÓW CIERPIĄCYCH 
NA INNE CHOROBY W CZASIE PANDEMII

Odrębną grupę w literaturze przedmiotu stanowią publikacje prezen-
tujące problemy pacjentów zmagających się z różnymi schorzeniami 
w czasie pandemii. Ich lęk znalazł odzwierciedlenie i w naszych ba-
daniach (m.in. w deklarowanym przez respondentów lęku o bliskich), 

25 I. Buneviciene et al.: COVID-19 media fatigue: predictors of decreasing interest 
and avoidance of COVID-19–related news. “Public Health” 2021, 196, p. 124–128.
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dlatego warto wspomnieć o artykułach zachowujących pamięć o zma-
ganiach ludzi chorych, cierpiących na różne choroby, których stan 
w czasie pandemii mógł się pogorszyć.

Angielski dziennikarz Gareth Iacobucci na łamach medycznego 
czasopisma „BJM” opublikował tekst o tym, jak diabetolodzy założyli 
profil w social mediach, aby pomóc pacjentom chorym na cukrzycę 
poradzić sobie z lękiem dzięki rzetelnym i sprawdzonym informacjom 
podawanym przez lekarzy26. W artykułach poruszano problemy 
pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, psychiatrycznych etc. 
Również w polskiej literaturze przedmiotu nie brakuje tego typu pu-
blikacji. Na przykład krakowscy lekarze i badacze na łamach pisma 

„Psychiatra” pisali o lęku i stresie osób chorych na cukrzycę, która 
była skorelowana z ciężkim przebiegiem COVID-1927. Lęk i depresja 
u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego stały 
się przedmiotem badań Doroty Szydłowskiej i Macieja Kupczyka28. 
Zaburzenia neuropsychiatryczne w COVID-19 omawiała Alina 
Borkowska29, a na zaburzeniach ze spektrum autyzmu skupili się 
w swojej publikacji krakowscy psychologowie30.

26 G. Iacobucci: Covid-19: diabetes clinicians set up social media account to help 
alleviate patients’ fears. “BMJ” 2020, p. 368, m1262.

27 K. Cyranka et al.: Cukrzyca typu 1 i COVID-19: poziom lęku, stresu i ogólnego 
stanu zdrowia psychicznego u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną. „Psy-
chiatra” 2021, 55 (3), s. 511–523.

28 D. K. Szydłowska, M. Kupczyk: Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami 
układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2-praktyczne wskazówki. „Te-
rapia” 2020, 4.

29 A. Borkowska: Zaburzenia neuropsychiatryczne w COVID-19. „Wszechświat” 
2022, 123 (1–3).

30 E. Macałka, F. Nieradka, G. Początek: COVID-19 a zaburzenia ze spektrum 
autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii. „Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” 2020, 13, s. 69–90.
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KWARANTANNA I IZOLACJA

Warte uwagi są publikacje poświęcone kwarantannie i temu, jak 
izolacja związana z kontaktem z osobą zakażoną wpływa na poziom 
lęku pacjentów. Pisała o tym m.in. doktor Marlena Sokół-Szawłow-
ska1 na łamach periodyku „Psychiatria”31. Socjologiczny wymiar 
kwarantanny można dostrzec w pracach Piotra Długosza32, który 
pisał m.in. o traumie COVID-19 w polskich metropoliach na przy-
kładzie Krakowa33. Napisał on również książkę Trauma pandemii 
COVID-19 w polskim społeczeństwie34, której wiele fragmentów 
koresponduje z prezentowanymi przez nas wynikami badań, przy 
czym nasze badania pozwalają zobaczyć zależność między emocjami 
respondentów a tematyką przekazów medialnych.

Wśród prac socjologów poświęconych pandemii w Polsce wy-
różnić należy publikację profesora Tomasza Gobana-Klasa35, który 
pisał o komunikacji w czasie lockdownu, oraz tekst profesor Teresy 
Sasińskiej-Klas Wyzwania komunikacyjne w czasach płynnej pande-
mii – perspektywa socjologiczna36.

O problemach osób poddanych kwarantannie i izolacji pisała 
psychoterapeutka Małgorzata Sosnowska, zwracająca szczególną 
uwagę na obciążenie psychiczne pracowników medycznych37. Jako 
że problem ten w naszych badaniachstanowił jedną z kategorii treści 

31 M. Sokół-Szawłowska: Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne podczas 
pandemii COVID-19. „Psychiatria” 2021, 18 (1), s. 57–62.

32 P. Długosz: Raport z badań: Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny 
COVID-19. Instytut Socjologii i Filozofii UP, Kraków 2020.

33 P. Długosz: Trauma COVID-19 w polskich metropoliach – przypadek Krako-
wa. „Kultura i Edukacja” 2021, 3 (133), s. 24–49.

34 P. Długosz: Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie. CeDeWu, 
Warszawa 2021.

35 T. Goban-Klas: Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: 
oddzielnie, ale razem. „Studia Medioznawcze” 2020, 21–4 (83), s. 718–733.

36 T. Sasińska-Klas: Wyzwania komunikacyjne w czasach płynnej pandemii – per-
spektywa socjologiczna. „Roczniki Nauk Społecznych” 2021, 49 (1), s. 85–100.

37 M. Sosnowska: Przegląd badań nad wpływem epidemii na zdrowie psychiczne 
pracowników medycznych i osób poddanych kwarantannie oraz izolacji. „Psy-
chiatria” 2020, 17 (4), s. 229–236.



28
Rozdział II. Co już napisano na temat lęku i medialnych relacji

podawanych w mediach, a budzących lęk (co potwierdziły badania 
respondentów), warto zobaczyć, co o problemach medyków pisali 
zagraniczni naukowcy.

Depresja, lęk, bezsenność, PTSD – długa lista objawów zgłaszanych 
przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników z oddziałów covidowych zna-
lazła się w pracach zbiorowych opublikowanych na łamach czasopism: 

„Brain, Behavior, and Immunity”38, „Neuroscience & Behavioural 
Reviews”39 czy „Human Resources for Health”40. W tym ostatnim 
międzynarodowy zespół badaczy opublikował tekst The prevalence 
of stress, anxiety and depression within front-line healthcare workers 
caring for COVID-19 patients: a systematic review and meta-regression.

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE LĘKÓW 
ANTYSZCZEPIONKOWYCH

Osobną kategorię badań znaleźć można w artykułach dotyczących 
szczepionek, antyszczepionkowców i dyskusji, jakie toczyły się 
w mediach na temat dostępności czy bezpieczeństwa preparatów. 
Na łamach czasopisma „Public Health” Dariusz Jemielniak i Yaroslav 
Krempovych opublikowali analizę siejących postrach i dezinformację 
tweetów dotyczących szczepionki AstraZeneca COVID-1941. Z kolei 

38 S. Pappa et al.: Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare 
workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analy-
sis. “Brain, Behavior, and Immunity” 2020, 88, p. 901–907.

39 M. Marvaldi et al.: Anxiety, depression, trauma-related, and sleep disorders among 
healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and 
meta-analysis. “Neuroscience & Biobehavioral Reviews” 2021, 126, p. 252–264.

40 N. Salari et al.: The prevalence of stress, anxiety and depression within front-line 
healthcare workers caring for COVID-19 patients: a systematic review and meta-
-regression. “Human Resources for Health” 2020, 18 (1), p. 1–14.

41 D. Jemielniak, Y. Krempovych: An analysis of AstraZeneca COVID-19 vaccine 
misinformation and fear mongering on Twitter. “Public Health” 2021, 200, p. 4–6.
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Mariella Scerri i Victor Grech ze szpitala Mater Dei Hospital na Mal-
cie przedstawili perspektywę lekarzy w tekście COVID-19, its novel 
vaccination and fake news – What a brew42.

O lękach związanych ze szczepionkami pisali też polscy au-
torzy. Antyszczepionkowe narracje spiskowe w czasie pandemii 
COVID-19 analizowała m.in. Ewa Kozik43, prezentując wyniki ana-
lizy dyskursu na jednym z portali internetowych. Lekarz psychiatra 
Maciej Żerdziński pisał o pacjentach potrzebujących psychoterapii, 
których postawy antyszczepionkowe często wiążą się „z lękiem, 
obsesją lub urojeniem”44. W kolejnych numerach czasopisma „Me-
dia–Biznes–Kultura” w 2021 roku ukazały się dwa teksty Katarzyny 
Bałandynowicz-Panfil45 poświęcone informacjom o szczepionkach 
i komunikacji46 z osobami, których poczucie lęku przed nieznanym 
powoduje niechęć do szczepienia.

LĘKI GOSPODARCZE

Bardzo ważna z perspektywy przedstawionych w tej książce badań 
kategoria prac, w których autorzy łączyli wątki mediów i lęku przed 
covidem, obejmowała publikacje autorów omawiających gospodar-
cze skutki pandemii47. W grupie tych tekstów na szczególną uwagę 

42 M. Scerri, V. Grech: WITHDRAWN: COVID-19, its novel vaccination and fake 
news – What a brew. “Early Human Development” 2020, 12.11.2020, p. 105–256.

43 E. Kozik: Jak troszczyć się o życie? Antyszczepionkowe narracje spiskowe w czasie 
pandemii COVID-19. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2021, 21 (1), 
s. 1–19.

44 M. Żerdziński: Problem antyszczepionkowy względem COVID-19: próba analizy 
postaw w kontekście postępowania. „Psychiatria” 2021, 22.09.2021.

45 K. Bałandynowicz-Panfil: Media, informacja a szczepienia przeciw COVID-19. „Me-
dia–Biznes–Kultura.  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” 2021, 11, s. 201–215.

46 K. Bałandynowicz-Panfil: Jak przekonać niezdecydowanych – komunikacja 
z osobami starszymi a postawy wobec szczepień przeciw COVID-19. „Media–
Biznes–Kultura. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” 10, s. 159–172.

47 I. Shaikh, T. L. D. Huynh: Does disease outbreak news impact equity, commodity 
and foreign exchange market? Investors’ fear of the pandemic COVID-19. “Journal 



30
Rozdział II. Co już napisano na temat lęku i medialnych relacji

zasługują analizy zjawiska panicznych zakupów (panic buying), które 
obserwować można było w różnych krajach na wielu kontynentach, 
kiedy to wiosną 2020 roku ludzie tłumnie rzucili się do supermar-
ketów, by zrobić zapasy jedzenia i środków higienicznych. Wątek 
panicznych zakupów powrócił również w naszych badaniach, dlatego 
warto wspomnieć o publikacjach zagranicznych badaczy.

O panicznych zakupach pisali członkowie międzynarodowych 
zespołów badawczych, na łamach czasopism z różnych dyscyplin, 
w tym m.in. „Psychiatry Research”48, „Journal of Retailing and 
Consumer Services”49, „International Journal of Mental Health 
and Addiction”50 czy „Neurology, Psychiatry and Brain Resear-
ch”51. W tym ostatnim ukazał się właśnie artykuł pod tytułem Panic 
buying: An insight from the content analysis of media reports during 
COVID-19 pandemic, a autorzy wykorzystali znaną medioznawcom 
metodę analizy zawartości.

***
Wyniki interdyscyplinarnego projektu prezentowane w tej książce 
pozwalają uzupełnić dającą się zauważyć lukę w badaniach opubliko-
wanych do tej pory. Przede wszystkim koncentrujemy się na polskich 
odbiorcach i polskich przekazach medialnych, pokazując związki 

of Economic Studies” 2021, 45 (4), p. 647–664. Również: O. Haroon, S. A. R. Ri-
zvi: COVID-19: Media coverage and financial markets behavior – A sectoral 
inquiry. “Journal of Behavioral and Experimental Finance” 2020, 27, 100343; 
H. Atri, S. Kouki, M. Imen Gallali: The impact of COVID-19 news, panic and 
media coverage on the oil and gold prices: An ARDL approach. “Resources Po-
licy” 2021, 72.

48 S. Y. Arafat et al.: Psychological underpinning of panic buying during pandemic 
(COVID-19). “Psychiatry Research” 2020, 289, 113061.

49 T. Islam: Panic buying in the COVID-19 pandemic: A multi-country examina-
tion. “Journal of Retailing and Consumer Services” 2021, 59, 102357.

50 S. Y. Arafat, S. K. Kar, R. Kabir: Possible controlling measures of panic buying 
during COVID-19. “International Journal of Mental Health and Addiction” 
2021, 19 (6), p. 2289–2291.

51 S. Y. Arafat et al.: Panic buying: An insight from the content analysis of media 
reports during COVID-19 pandemic. “Neurology, Psychiatry and Brain Research” 
2020, 37, p. 100–103.
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między informacjami podawanymi przez portale internetowe a po-
ziomem lęku, jaki odczuwali w pierwszych miesiącach epidemii nasi 
respondenci. Te zależności były istotą badań empirycznych, których 
nowatorski charakter pozwala uzupełnić literaturę przedmiotu i do-
tychczasową wiedzę na temat lęku wywołanego lub wzmacnianego 
przez przekazy medialne. W tysiącach opublikowanych na świecie 
prac dotyczących podobnej tematyki brakowało do tej pory artykułów 
i monografii, które prezentowałyby nie tylko teoretyczne rozważania, 
ale badania empiryczne przybliżające dynamikę analizowanych przez 
nas problemów. Jeżeli publikowano w artykułach naukowych wyniki 
badań empirycznych, to inny materiał badawczy był przedmiotem 
analiz, a jeśli badacze prezentowali wnioski z wywiadów czy sondaży, 
pomijali media albo zdawkowo wspominali o ich roli w eskalacji na-
pięcia i lęku, koncentrując się na respondentach. W naszym projekcie, 
w odróżnieniu od innych badań empirycznych, jakie znaleźć można 
w literaturze przedmiotu, równie ważną rolę odgrywały wypowiedzi 
badanych, jak i przekazy medialne mogące mieć wpływ na odczuwany 
poziom lęku wywoływanego pandemią.
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ROZDZIAŁ III.  
LĘKI I NIEPOKOJE POLAKÓW 

W PIERWSZYM ETAPIE PANDEMII

Celem badania w części A projektu było sprawdzenie, jakiego 
rodzaju tematyka związana z epidemią COVID-19, a opisywana 
w mediach wiosną 2020 roku, budziła największy niepokój 

lub lęk u Polaków w pierwszym kwartale lockdownu.

OD LEKTURY DO KATEGORYZACJI

Badania respondentów oraz analizy zawartości przekazów medialnych 
poprzedzono wnikliwą wstępną lekturą prasy i portali internetowych 
oraz publikacji telewizyjnych. Pozwoliła ona na zdefiniowanie sied-
miu głównych obszarów tematycznych jednocześnie występujących 
w mediach i potencjalnie zawierających elementy wzbudzające 
niepokój u odbiorców.

1. INFORMACJE MEDYCZNE
Wiedza o objawach choroby, jej wykrywaniu i leczeniu, jej (słabo 
jeszcze wtedy poznanych) konsekwencjach długofalowych, o grupach 
najbardziej narażonych, śmiertelności, a także wskazówki co do postę-
powania po zarażeniu i ochrony przed zarażeniem innych odgrywały 
ważną rolę praktyczną. Ludzie niewiele wiedzieli o nowej chorobie, 
więc informacje o niej musiały stanowić niemal najważniejszy temat 
poruszany przez media informacyjne. Zakładałyśmy na wstępnym 
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etapie badań, że informacje tego typu mogły zwiększać u ludzi poczu-
cie bezpieczeństwa, ponieważ najprawdopodobniej wynikały z nich 
jasne i zrozumiałe instrukcje postępowania i sposoby ochrony przed 
zarażeniem. Mogły też działać przeciwnie – przyczyniać się do pod-
wyższonego poczucia zagrożenia, zwłaszcza jeżeli sformułowane były 
z myślą o zwiększeniu klikalności czy czytelnictwa, zatem w sposób 
tabloidyzowany, eksponujący skrajności, nastawiony na wywołanie 
silnych emocji. Media na przykład często pokazywały na tamtym 
etapie sytuację we Włoszech, w Nowym Jorku, w innych miejscach 
najbardziej dotkniętych epidemią, koncentrując się na śmiertelności 
i przytaczając ponure detale (brak miejsc na cmentarzach, drastyczne 
opisy umierania zakażonych itp.). Pomimo tego tematyka medyczna 
w tym okresie mogła nie mieć dla ludzi większego znaczenia, ponieważ 
przypadków choroby wciąż występowało bardzo niewiele, można było 
zatem informacje medyczne uznać za pozbawione bezpośredniego, 
osobistego znaczenia.

2. PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA
To, w jaki sposób służba zdrowia radziła sobie na tym etapie epidemii, 
stanowiło istotną część informacji medialnych. Sposób prezentacji 
tego zagadnienia mógł być zobiektywizowany i pozbawiony ocen 
lub też mieć dosyć tabloidowy charakter. Postrzeganie problematyki 
medycznej mogło więc odbywać się przez pryzmat organizacji le-
czenia lub skuteczności działań leczniczych. Mogło też jednak mieć 
wiele wspólnego z obecnymi wówczas w mediach opisami i obrazami 
skrajnego wycieńczenia personelu medycznego albo łączyć się z oba-
wą o niedostateczne bezpieczeństwo w placówkach medycznych, 
niedostatki środków ochronnych dla personelu, słabe wyposażenie 
techniczne szpitali itp. Trzeba pamiętać, że w pierwszym kwartale 
epidemii jeszcze stosunkowo niewielu ludzi sprawdziło na własnej 
skórze sprawność placówek leczących z COVID-19 i efektywność 
procedur medycznych. Społeczny obraz służby zdrowia w kryzysie 
epidemicznym był w większej mierze ufundowany na doniesieniach 
medialnych niż na osobistym doświadczeniu.
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3. INDYWIDUALNE DOŚWIADCZANIE EPIDEMII 
I JEJ OSOBISTE KOSZTY DLA JEDNOSTEK

Zagadnienia medyczne czy logistyka ochrony przed epidemią mogły 
być przez obywateli postrzegane jako sprawa osobiście im zagrażająca 
lub też jako bardziej abstrakcyjne – i w związku z tym mniej lękotwór-
cze – zagadnienia systemowe. Natomiast jednostkowe doświadczenia 
i konsekwencje epidemii z całą pewnością miały potencjał budzenia 
większego niepokoju. W mediach te indywidualne doświadczenia 
ujmowano na rozmaite sposoby – od po prostu nudy i znużenia lub 
osobistych niewygód przebywania na ograniczonej powierzchni albo 
pracy zdalnej, poprzez utratę środków utrzymania czy bankructwo 
własnego biznesu, aż po rozłąkę z bliskimi, dojmującą samotność 
czy utratę ukochanych osób, często bez możliwości pożegnania się. 
Było zatem interesujące, które aspekty osobistego doświadczenia 
życia w epidemii budzą w rzeczywistym funkcjonowaniu większy 
lęk czy niepokój, a zwłaszcza jak ludzie ujmują hierarchię ważności 
życia prywatnego, pracy i problemów z pieniędzmi.

4. SPRAWY POLITYCZNE, 
ADMINISTRACYJNE, PRAWNE

Podobnie jak w wypadku organizacji i skuteczności służby zdrowia, 
spora liczba ograniczeń, regulacji, zakazów i nakazów mogła być dla 
obywateli uspokojeniem, jako że wskazywałaby, że sytuacja pozostaje 

„pod kontrolą”. Mogła też budzić niepokój, zwłaszcza w związku z ich 
niejednokrotnie sprzecznym charakterem. Pozostawało również 
kwestią otwartą, czy oficjalne przemówienia, wypowiedzi polityków, 
oceny ekspertów itp. przekładają się na poczucie większego spokoju 
albo przeciwnie – są lękotwórcze, ponieważ dowodzą, że władza 
bardziej jest zainteresowana wewnętrznymi sporami politycznymi 
niż skuteczną walką z epidemią.
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5. PRZYCZYNY EPIDEMII
Za zagadnienia istotne i mogące budzić u obywateli niepokój uznałyśmy 
także powody wystąpienia epidemii i warunki jej rozprzestrzeniania 
się – zwłaszcza w związku z jej percepcją jako czegoś bądź to wy-
wołanego przez zwierzęta, bądź będącego wynikiem rozmyślnych 
ludzkich działań. I tutaj poziom lęku mógł być powiązany z poczu-
ciem kontroli nad sytuacją lub jego brakiem.

6. ROKOWANIA I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Kwestia kontroli i wpływu na sytuację pojawiała się także przy okazji 
tematu przewidywań dalszego rozwoju sytuacji – tego, jak długo 
potrwa epidemia, kiedy się skończy, w jakim stanie będzie wówczas 
gospodarka, środowisko, relacje społeczne, zdrowie psychiczne ludzi. 
We wczesnej fazie epidemii te przewidywania sytuowały zwykle jej 
zakończenie stosunkowo wcześnie, wydawała się ona wydarzeniem 
krótkotrwałym i przejściowym. Biorąc pod uwagę, że perspektywy 
na przyszłość mogły u ludzi budzić niepokój, nie doceniłyśmy jednak 
(jak się potem okazało) jego siły i wielostronności.

7. DANE LICZBOWE
Wreszcie odrębną uwagę w badaniach poświęcono liczbom, staty-
stykom, wizualizacjom danych dotyczących różnych spraw: liczby 
zachorowań i ofiar, wyposażenia służby zdrowia, rozprzestrzenia-
nia się choroby, stanu gospodarki, opinii społeczeństwa na temat 
ograniczeń i regulacji itp. Ze względu na ich liczne występowanie 
w mediach zadałyśmy sobie pytanie, czy dostępność danych zor-
ganizowanych w sposób naukowy, opisywanych i wizualizowanych 
w formie zaświadczającej (powierzchownie) o ich obiektywnym 
charakterze, może poziom niepokoju zwiększać czy też przeciwnie 

– uspokaja. W sytuacji generalnie emocjonalnego, tabloidyzowanego 
opisu epidemii w mediach duża ilość danych mogłaby wzmacniać 
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ten emocjonalny ton lub też pomóc w sprowadzeniu obrazu epidemii 
i walki z nią do wymiaru zjawiska, które da się racjonalnie opisać, 
a więc także opanować.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY

Zaprezentowane w tym rozdziale wyniki badań zawdzięczamy pracy 
zespołu psychologów z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Prof. 
dr hab. Józef Maciuszek, dr Katarzyna Stasiuk oraz dr Mateusz Polak 
wiosną 2020 roku, podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa 
w Polsce, razem z autorkami tej książki realizowali interdyscyplinarne 
badania w ramach grantu pt. „Jak informować, żeby nie traumaty-
zować? Dziennikarskie i psychologiczne aspekty medialnych relacji 
z pandemii COVID-19”. Grant finansowany był ze środków konkursu 
SocietyNow!#1 w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Do-
skonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tych podstawowych ram tematyki, potencjalnie budzącej u ludzi 
lęk lub niepokój, użyto jako podstawy dla badań ankietowych. Celem 
poznawczym było sprawdzenie, czy rzeczywiście te obszary doświad-
czenia epidemii budzą lęk – i które ich ujęcia medialne wiążą się dla 
ludzi z jego najwyższym poziomem, które zaś nie są postrzegane 
jako bardzo niepokojące.

Kwestionariusz ankietowy składał się z 27 pytań sprawdzających 
poziom niepokoju wśród Polaków związanego z opisywanymi wyżej 
obszarami tematycznymi, podzielonymi według przedstawionej 
wyżej kategoryzacji. Badani mieli ocenić na skali od 0 do 10, na ile 
konkretne, prezentowane w mediach zagadnienia związane z epi-
demią są dla nich ważne. Mieli też – na tej samej skali – oszacować, 
na ile komunikaty medialne z nimi związane wywołują u nich lęk. 
Badanie przeprowadzono online, na platformie badawczej Ariadna.
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PRÓBA BADAWCZA

W badaniu wzięło udział 510 osób. Dobór próby, ze względu na ko-
nieczną reprezentatywność, miał charakter konstruowany. Wśród 
ankietowanych było 280 kobiet i 230 mężczyzn. Respondenci mieli 
od 18 do 78 lat.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW: 
NAJWAŻNIEJSZA JEST GOSPODARKA

W pierwszych miesiącach epidemii objawy choroby, jej potencjalne 
szybkie rozprzestrzenianie się czy sposoby przekazywania infekcji 
były dla respondentów stosunkowo mniej ważne od kwestii gospo-
darczych. Za najważniejsze uznawano doraźne konsekwencje ekono-
miczne epidemii i lockdownu oraz – najwyraźniej – niepewność, jak 
długo może potrwać sytuacja. Przy stosunkowo równym rozkładzie 
ważności problematyki, w pierwszej piątce tematów najistotniejszych 

– obok ekonomii – znalazły się aż trzy ujęcia covidowej niepewności. 
I to właśnie niepewność przyszłości i potencjalne skutki gospodarcze 
budziły obawę u największej liczby osób. Lęki związane z medycznymi 
objawami epidemii, jeśli je wyrażano, ograniczały się do zagrożenia 
dla osób starszych. To zrozumiałe – na tym etapie ludzie odczuwali 
już dość dotkliwie doraźne skutki lockdownu (zwolnienia z pracy, 
spowolnienie biznesu itp.), rozmiary epidemii natomiast i zaraźli-
wość choroby nie były jeszcze w pełni uświadomione. Respondenci 
postrzegali zagrożenie covidem jako dotyczące starszych ludzi, mniej 

– samych siebie.
Prezentowane dalej szczegółowe rezultaty badań ankietowych52 

na temat istotności problemów związanych z epidemią COVID-19 oraz 
ich potencjału lękotwórczego zostały tematycznie podzielone zgodnie 

52 Wszystkie zaprezentowane w tym rozdziale wykresy ujmują wyniki w postaci 
udziału procentowego w badanej populacji. Wszystkie prezentują percepcję 
ważności tematyki wśród badanych oraz deklarowany poziom lęku. Z powodu 
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z kategoryzacją zarysowaną w opisie projektu. Prezentowane są tutaj 
zgodnie ze zidentyfikowaną w badaniach społeczną percepcją ich 
ważności i poziomu generowanego lęku.

Rys. 1. Ważność tematyki związanej z epidemią, N = 510

ograniczonej objętości opracowania prezentowane są tylko niektóre, najważ-
niejsze wyniki badania.
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Rys. 2. Kwestie związane z epidemią COVID-19 budzące największe obawy, N = 510

Wiosną 2020 roku w grupie naszych respondentów nieco więk-
szy poziom lęku wywoływanego przez wszystkie kategorie treści 
deklarowały kobiety. Częściej przyznawały one, że przekazy doty-
czące omówionych niżej tematów budzą w nich bardzo silny lęk. 
Wykres 3 ilustruje różnice widoczne w deklarowanym ze strony 
kobiet i mężczyzn poziomie lęku wzbudzanego przez informacje 
podawane w mediach.
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Rys. 3. Przekazy medialne budzące bardzo silny lęk u mężczyzn i kobiet, N = 510

JAKIE INFORMACJE BUDZIŁY LĘK U KOBIET?

Zanim przejdziemy do analizy wyników badań, nadmienić trzeba, 
że istnieją różnice między płciami, gdy chodzi o to, na ile chętnie 
osobiste lęki zostają zdefiniowane i ujawnione. Kobiety zasadniczo 
są bardziej skłonne do tego, by w badaniach ankietowych mówić o tym, 
co budzi ich lę. Rozważania  na ten temat prezentują m.in. psycholożki 
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Natalia Budzyńska i Joanna Moryś53. Nie dziwi zatem, że w zebranych 
w tej pracy wynikach większy odsetek kobiet niż mężczyzn wskazuje 
konkretne lęki.

Z badań, jakie zespół psychologów prowadził na początku pandemii, 
wiosną 2020 roku, wynika, że największy lęk u kobiet wywoływały 
podawane w mediach informacje o niebezpiecznym charakterze 
pracy lekarzy i pielęgniarek (co deklarowało 66 proc. respondentek). 
Przekazy te powodowały u badanych kobiet niepokój nieznacznie 
większy niż informacje o tym, że osoby najciężej przechodzące za-
każanie koronawirusem odchodzą od swych bliskich w izolacji i nie 
ma możliwości opieki nad nimi oraz pielęgnowania ich w chorobie. 
Te bolesne ograniczenia budziły lęk u 63 proc. badanych kobiet. Taki 
sam poziom lęku związany był z przekazami o złym stanie służby 
zdrowia, co przejmowało lękiem 63 proc. naszych respondentek. Ich 
największe lęki koncentrowały się wokół tego, co dzieje się na szpi-
talnych oddziałach, gdzie ryzykują życie lekarze, chorzy umierają 
w samotności, a system opieki zdrowotnej niedomaga.

W pierwszej piątce „kobiecych lęków” wzbudzanych przez medial-
ne przekazy znalazły się również informacje o tym, że koronawirus 
szczególnie zagraża seniorom, o czym mówiło 61 proc. badanych. 
W odpowiedziach respondentek widać bardzo wyraźnie ich spojrze-
nie na covidową rzeczywistość przez pryzmat relacji i koncentrację 
na osobie (troska o bliskich, seniorów, ryzykujących życie i wyczer-
panych medyków).

Konsekwencje gospodarcze kryzysu również wywoływały wysoki 
poziom lęku u kobiet, o 3 punkty procentowe wyższy niż deklarowany 
przez 59 proc. badanych mężczyzn, którzy przyznawali, że informacje 
o ekonomicznych i globalnych skutkach pandemii budzą ich niepo-
kój. Tyle samo kobiet, 59 proc. ankietowanych, reagowało lękiem 
na medialne doniesienia o rosnącej liczbie zgonów.

53 N. Budzyńska, J. Moryś: Poziom objawów lęku oraz depresji w trakcie izolacji 
związanej z pandemią „koronawirusa” – wirusa SARS-CoV-2 w określonych 
grupach społecznych. „Polskie Forum Psychologiczne” 2021, 26 (4), s. 433–450.
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Informacje o tym, że epidemia przedłuży się na miesiące lub 
lata budziły niepokój 58 proc. respondentek, które taki sam poziom 
wysokiego lęku odczuwały w reakcji na przekazy podające, że osoby 
bezobjawowe też mogą zarażać. Pozostałe treści również przez ponad 
połowę kobiet uznawane były za bardzo lękotwórcze. Wykres 4 ilu-
struje niewielkie różnice w deklarowanym przez kobiety poziomie 
lęku wywołanego przez poszczególne przekazy medialne.

Rys. 4. Przekazy medialne budzące bardzo silny lęk u kobiet, N = 280
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JAKIE INFORMACJE BUDZIŁY LĘK U MĘŻCZYZN?

Respondenci deklarowali odczuwalny niepokój w reakcji na medialne 
przekazy na temat negatywnych konsekwencji epidemii dla gospo-
darki – aż 59 proc. badanych wyraziło takie obawy, które na skali 

„męskich leków” zajmują najwyższe miejsce.
O ile kobiety odczuwały lęk w konfrontacji z relacjami medialnymi 

dotyczącymi ryzyka podejmowanego przez medyków (lęk powodowany 
przez tego typu przekazy deklarowało 66 proc. respondentek), o tyle 
ten problem u mężczyzn nie wzbudzał aż takich emocji – o silnym 
mówiło tylko 49 proc. badanych i to jest największa dysproporcja 
między deklarowanymi przez kobiety i mężczyzn poziomami lęku 
wywoływanego przez przekazy medialne. Inne tematy budziły duży 
lęk zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Około dziesięcioprocentowe różnice widać w deklarowanym 
przez respondentki i respondentów niepokoju, jaki budziły w nich 
informacje o liczbie zgonów, która u 47 proc. mężczyzn wywoływała 
silny lęk (na te same informacje lękiem reagowało 59 proc. kobiet). 
Podobnie też informacje o niedofinansowaniu służby zdrowia, które 
znajdowały się w pierwszej piątce „kobiecych lęków”, rodziły niepokój 
u 53 proc. badanych mężczyzn, chociaż też znalazły się w pierwszej 
piątce „męskich lęków”. 55 proc. respondentów odczuwało lęk w kon-
frontacji z liczbami pokazującymi konsekwencje gospodarcze epidemii.

Statystyki ekonomiczne poruszały 55 na 100 mężczyzn, za to sta-
tystyki zgonów i codziennych zachorowań na COVID budziły lęk 
nawet nie co drugiego respondenta (deklarowało go tylko 47 proc.). 
Owszem, mężczyźni przyznawali, że lęk budzą w nich informacje 
o samotności umierających i o braku możliwości pielęgnowania 
bliskich w chorobie, ale niepokój ten odczuwało 56 proc. badanych 
(ten sam, wysoki poziom lęku związanego z tymi informacjami 
deklarowało 63 proc. respondentek).

Największy lęk kobiet (związany z niebezpiecznym charakterem 
pracy lekarzy, ratowników i pielęgniarek) podzielało tylko 49 proc. 
badanych mężczyzn. Tyle samo odczuwało lęk, czytając informa-
cje o groźnych dla życia powikłaniach po covidzie i gwałtownych 
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objawach choroby. Pod względem różnic płciowych ciekawa jest też 
dysproporcja w liczbie badanych deklarujących wysoki poziom lęku 
spowodowanego informacjami o tym, że koronawirus szczególnie 
zagraża seniorom – swój lęk o życie seniorów jako bardzo silny 
określiło 61 proc. kobiet i 52 proc. mężczyzn.

Wykres 5 pokazuje skalę „męskich leków” i najważniejsze przekazy, 
które na tej skali zajmowały wysokie miejsce.

Rys. 5. Przekazy medialne budzące bardzo silny lęk u mężczyzn, N = 230

Można odnieść wrażenie, że o ile kobiece lęki koncentrowały się 
wokół relacji (z chorymi, z medykami etc.), to u mężczyzn nieco 
większy lęk budziły problemy finansowe i ekonomiczne, utrudniające 
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skuteczną walkę z epidemią (niedofinansowanie służby zdrowia 
budziło lęk 53 proc. respondentów), ale też niewróżące niczego 
dobrego na przyszłość. Mroczne prognozy, wyrażane w mediach 
przez ekspertów i ilustrowane liczbami, które budziły lęk 55 proc. 
badanych, mogły prowadzić u mężczyzn do dominującego nad innymi 
tematami lęku przed indywidualnym zubożeniem lub systemowym 
kryzysem gospodarczym.

NAJWIĘKSZY LĘK: ROZWÓJ SYTUACJI 
I JEJ KONSEKWENCJE

Przewidywania rozwoju epidemii i jej bliższych lub odleglejszych 
konsekwencji okazały się dla respondentów najważniejsze, budziły 
też w nich największy strach. Niepewność tego, jak długo potrwa 
epidemia, aż 71 proc. respondentów uznało za informację bardzo 
ważną, a u 58 proc. wszystkich badanych budziła ona bardzo silny 
lęk. 28 proc. respondentów odczuwało średni lęk w konfrontacji 
z przekazami wyrażającymi niepewność co do tego, jak długo potrwa 
kryzys. Nie jest to wynik zaskakujący, gdyż nieprzewidywalność sytu-
acji stanowi jeden z czynników, które mocno wpływają na dobrostan 
jednostki, zwiększając jej poziom stresu i zmęczenia54.

Perspektywę przedłużenia się epidemii na lata aż 72 proc. re-
spondentów uznało za bardzo ważny temat; jedynie 8 na 100 osób 
uznało te prognozy za nieistotne. Wiosną 2020 roku, w pierwszych 
trzech miesiącach pandemii, przekazy medialne informujące o tym, 
że może ona potrwać kilka lat, budziły duży lub co najmniej średni 
lęk u 88 proc. respondentów (aż 60 proc. określało ten lęk jako 
wysoki). Respondenci uznali również za bardzo ważne informacje 
poświęcone temu, że jesienią 2020 roku będzie druga fala epidemii. 
71 proc. badanych uznało to za bardzo ważną sprawę. Perspektywa 

54 M. Duda: Uwarunkowania poczucia zmęczenia młodych dorosłych. „Nowe media 
i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup 
społecznych” 2019, 28 (2), s. 28.
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nadciągającej drugiej fali zachorowań budziła bardzo silny lub średni 
lęk u 88 proc. badanych (w tym lęk silny u 60 proc.). Chociaż prognozy 
dotyczące tego, jak długo potrwa pandemia, wywoływały w dużej 
grupie badanych silny niepokój, jednak to inny temat poruszany 
w mediach miął największy potencjał lękotwórczy.

Przewidywania kłopotów gospodarczych uznawane były przez 
respondentów za ważniejsze od prognoz na temat przedłużania się 
samej epidemii. Budziły też nieco większą od nich obawę. Była to bo-
wiem bliższa respondentom perspektywa, bo skutki gospodarcze nie 
tyle samej pandemii, co lockdownu dotknęły ich dość szybko i bez-
pośrednio. Zanim osoby badane miały okazję zetknąć się osobiście 
z zakażonym, mogły spotkać osoby, które straciły pracę, ograniczono 
im wypłaty lub borykały się z zamrożeniem biznesu – własnego bądź 
pracodawcy. Wykres 6 pokazuje, ile procent respondentów uznawało 
za ważne i budzące lek przekazy medialne na temat negatywnych 
konsekwencji epidemii dla gospodarki.

Rys. 6. Przekazy na temat negatywnych konsekwencji 
epidemii dla gospodarki, N = 510

Negatywnych konsekwencji gospodarczych globalnego kryzy-
su spowodowanego przez COVID-19 bardziej obawiali się starsi 
(64 proc.) niż młodzi (55 proc.). Mężczyźni bali się ich najbardziej 
i spośród wszystkich tematów, które mogły mieć potencjał lękotwórczy, 
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te kwestie budziły obawy największej liczby mężczyzn (59 proc.). 
Przekazy dotyczące negatywnych konsekwencji gospodarczych 
epidemii silny lęk wywoływały również u 62 proc. badanych kobiet, 
ale więcej respondentek (63 proc.) deklarowało lęk związany z nie-
możnością opieki nad bliskimi w chorobie i izolacją umierających, 
o czym informowały media.

JAKIE INFORMACJE W MEDIACH BUDZIŁY LĘK 
U MIESZKAŃCÓW MAŁYCH I DUŻYCH MIAST?

Kryzysu gospodarczego bardziej obawiali się mieszkańcy dużych 
miast (64 proc.) – u nich też większy lęk budziły liczby pokazujące 
ekonomiczne konsekwencje epidemii – na ich lękotwórczy potencjał 
zwracało uwagę 60 proc. badanych.

Mieszkańcy małych miast i wsi również przyznawali, że czuli lęk 
wywołany przez medialne doniesienia o nadciagającym kryzysie 
ekonomicznym, ale mniejszy procent badanych (59 proc.) odczuwał 
ten sam lęk, do jakiego przyznawali się mieszkańcy dużych miast.

Porównanie odpowiedzi respondentów mieszkających w dużych 
ośrodkach i w małych miejscowościach pokazuje niewielkie różnice 
w deklarowanym poziomie lęku wywołanego przez przekazy medialne. 
Różnice te ilustruje wykres 7.

Największa grupa respondentów mieszkających w dużych mia-
stach przyznawała, że bardzo silny lęk budzą w nich przekazy o ne-
gatywnych konsekwencjach gospodarczych (64 proc.) oraz liczby 
pokazujące te konsekwencje (60 proc. badanych). Mniejsza grupa 
deklarowała lęk o życie seniorów (58 proc.) wywołany medialnymi 
przekazami o szczególnym zagrożeniu, jakim dla osób starszych jest 
COVID-19. Lęk wywołany informacjami o zagrożeniu dla seniorów 
odczuwało 56 proc. mieszkańców mniejszych miast.

60 proc. respondentów z większych miast odczuwało lęk związany 
z informacjami o niemożności pielęgnowania bliskich w chorobie 
i izolacji umierających. Na liście pięciu tematów budzących największy 
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lęk odbiorców medialnych relacji znalazły się przekazy o tym, że epi-
demia może przedłużyć się na miesiące lub lata, czego najbardziej 
obawiało się 56 proc. badanych zamieszkujących duże miasta.

Rys. 7. Przekazy budzące silny lęk u mieszkańców dużych 
miast oraz małych miast i wsi, N = 510
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W przypadku przekazów dotyczących długotrwałości pandemii, 
między deklaracjami respondentów z dużych i małych miast pojawia 
się znów różnica dwóch punktów procentowych, tyle że przedłużenia 
kryzysu boi się większa grupa (58 proc.) mieszkańców małych miast 
i wsi. Oni również odczuwają lęk, gdy czytają medialne doniesienia 
o złej sytuacji służby zdrowia (60 proc.) i niebezpiecznej pracy me-
dyków (58 proc.). Na liście pięciu tematów poruszanych w mediach, 
a budzących silny lęk u największej liczby respondentów zamieszkują-
cych małe miasta, oprócz negatywnych konsekwencji gospodarczych 
pandemii, na pierwszym miejscu znalazły się informacje o niemożności 
lub ograniczonych możliwościach pielęgnowania bliskich w chorobie 
i towarzyszenia im podczas odchodzenia, co budziło największy lęk 
u 60 proc. badanych mieszkańców małych miast i wsi.

JAKIE TEMATY W MEDIACH 
BUDZIŁY LĘK U ODBIORCÓW?

LĘK WYWOŁANY PRZEZ INFORMACJE MEDYCZNE

Na tym etapie epidemii oczywista okazała się istotna rola edukacyjna 
mediów – konieczne stało się opisywanie mechanizmów rozprze-
strzeniania się wirusa, objawów, środków ostrożności zmniejszających 
prawdopodobieństwo zakażenia, ostrzeganie przed nim różnych 
grup społecznych itp. Dlatego też ta część ankiety była stosunkowo 
obszerna. Pytania dotyczące potencjału wywoływania lęku odnosiły 
się zarówno do typowych objawów COVID-19, jak i do objawów 
ekstremalnie niebezpiecznych, do specyfiki zarażenia czy też do po-
równań historycznych.

Z badań prowadzonych przez zespół psychologów wiosną 2020 roku 
wynika, że informacje o objawach nowej choroby zakaźnej 69 proc. 
ankietowanych uznało za bardzo ważne, a 22 proc. za średnio ważne. 
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Budziły one bardzo silny lęk u niemal połowy badanych (48 proc.), 
a 36 proc. deklarowało odczuwalny umiarkowany lęk w konfrontacji 
z przekazami medialnymi opisującymi typowe objawy COVID-19.

Natomiast informacje o gwałtownym przebiegu choroby albo 
powikłaniach groźnych dla życia (wtedy jeszcze nie mieliśmy wiedzy 
o tym, że spowodowane koronawirusem powikłania mogą trwać 
miesiącami; nie było również w powszechnym użytku żadnych sku-
tecznych leków ani też szczepionek) – 67 proc. respondentów uznało 
za bardzo ważne, 25 proc. – za ważne; napawały one bardzo silnym 
lękiem ponad połowę badanych (52 proc.), u 35 proc. budząc średni lęk.

Informacje o możliwości zarażenia się koronawirusem od osób 
niemających objawów choroby 7 na 10 badanych uznało za bardzo 
ważne, a u 54 proc. respondentów budziły one bardzo silny lęk; średni 
lęk w związku z tym przekazami odczuwało 32 proc. badanych.

Fakt, że koronawirus jest szczególnym zagrożeniem dla osób 
z chorobami współistniejącymi, 58 proc. respondentów uznało 
za bardzo ważny. Informacja ta budziła silny lęk u 43 proc., a średni 
lęk u 37 proc. badanych. Respondenci uważali przekazy zawierające 
treści medyczne za bardzo ważne. To zrozumiałe, jako że w tamtym 
okresie ludzie nie mieli jeszcze względnie pełnej informacji o tym, 
czym jest koronawirus i wywoływana przez niego choroba. Media 
odgrywały istotną rolę dostarczycieli podstawowych informacji 
o chorobie, jej objawach czy możliwościach zakażenia.

Dodatkowo lękotwórczy charakter miało wrażenie niespójności 
lub braku konsekwencji, gdy informacje medyczne pozbawiano 
szerokiego kontekstu naukowego poznawania i ujmowania zjawisk 

– na co najczęściej brakowało czasu. Na początku pandemii wiedza 
na temat wirusa, choroby, jej skutków była stosunkowo niewiel-
ka. Szybko, ale w licznych ośrodkach rozsianych na całym świecie 
eksperci z różnych dziedzin prowadzili badania dotyczące wielu 
aspektów wirusa. Kolejne doniesienia naukowców i poszerzone 
badania – co naturalne – prowadziły nierzadko do zmiany procedur 
i nowych ustaleń, które unieważniały te powstałe przy mniejszej 
wiedzy o zagadnieniu.
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Jednocześnie jednak kwestie medyczne budziły zdecydowanie 
mniejszy lęk od perspektywy przedłużania się epidemii, a co za tym 
idzie również lockdownu i powiązanych z tym kłopotów gospodarczych.

Informacje o objawach i niebezpieczeństwach nabierały dla re-
spondentów większej ważności, gdy w grę wchodziło zagrożenie 
dla seniorów lub perspektywa zachorowania bliskich osób (których 
nie można będzie osobiście pielęgnować w chorobie). I w tym jed-
nak wypadku lęk był niższy niż ten związany z problemami gospo-
darczymi – być może dlatego, że wiosną 2020 roku, w pierwszych 
tygodniach pandemii, liczba zakażonych była relatywnie nieduża 
i kwestie zagrożenia postrzegano jako hipotetyczną, zdarzającą się 

„innym”, daleką, związaną z epidemią za granicą, w mniejszym zaś 
stopniu – w kraju. Był to jeszcze etap, gdy większość ludzi słyszała 
o zakażeniach z mediów lub od osób trzecich, mało kto miał osobiste 
doświadczenie obcowania z zakażonymi.

Informacje o tym, że koronawirus stanowi szczególne zagrożenie 
dla seniorów, 91 proc. badanych uznało za ważne (w tym 70 proc. 
za bardzo ważne). Informacja o zagrożeniu życia osób starszych, 
które zachorują na covid, napawały lękiem 87 proc. badanych, w tym 
57 proc. deklarowało bardzo silny lęk związany z tymi przekazami. 
Nie jest to zaskoczeniem, gdyż wówczas w doniesieniach medialnych 
obecne były w większej liczbie przekazy wskazujące na to, że poważne 
skutki zakażenia dotykają przede wszystkim seniorów i że mogą być 
dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Informowano również o spek-
takularnie wyglądających w mediach przypadkach gwałtownego 
rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki społecznej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych czy hospicjach.

Również bardzo bolesne były informacje o izolacji na oddziałach 
zakaźnych, ograniczonych możliwościach opieki nad bliskimi w cho-
robie oraz niemożności towarzyszenia im w umieraniu. Medialne 
przekazy zawierające tego typu treści 92 proc. respondentów uznało 
za ważne, w tym 71 proc. za bardzo ważne. Informacje te budziły 
bardzo duży lęk u 59 proc., a średni lęk u 27 proc. badanych. Ten 
stan rzeczy nie zaskakuje, gdyż to zagadnienie dotyka kwestii ro-
dziny i zdrowia, które w społeczeństwie uznaje się za najważniejsze 
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wartości55. Koronawirus zaburzył też społeczny uzus związany z tym, 
że chorymi i umierającymi opiekują się przede wszystkim najbliżsi. 
W pandemii stało się to niemożliwe i dotknęło nie tylko tych, których 
bliscy zachorowali na covid, ale ze względu na różne środki ostroż-
ności także rodzin pacjentów chorujących na inne schorzenia oraz 
będących w stanie paliatywnym.

Media dość często używały w tamtym okresie porównań do innych 
historycznych epidemii, zwłaszcza do epidemii dżumy w XIV w., 
zwanej „czarną śmiercią”, i grypy hiszpanki na początku XX wieku. 
Porównania te mogły się skupiać na aspektach medycznych (w nie-
znanej sytuacji dziennikarze poszukiwali jakichś historycznych podo-
bieństw), jak i mieć charakter czysto clickbaitowy. Ponieważ istniała 
obawa, że zwłaszcza teksty tabloidyzowane, traktujące porównania 
do minionych epidemii jako przynętę na czytelnika, mogą przy okazji 
podnosić poziom lęku, respondentów zapytano o ważność i potencjał 
lękotwórczy takich porównań. Okazało się, że nie są one uważane 
za nieistotne lub obojętne, jednak respondenci przywiązują do nich 
mniejszą wagę (tylko 45 proc. badanych uznało je za ważne) oraz 
nie odczuwają w związku z nimi większego strachu (tylko 34 proc. 
deklarowało silny lęk wywołany przez nawiązania do wcześniejszych 
epidemii) niż ten wywoływany przez nieprzewidywalność sytuacji 
czy informacje o kwestiach medycznych.

LĘK WYWOŁANY PRZEZ INFORMACJE 
O PROBLEMACH SŁUŻBY ZDROWIA

Ponad 2/3 badanych uznało niekorzystną (a nawet katastrofalną) 
sytuację służby zdrowia w czasie pandemii za ważne zagadnienie. 
Ponad połowa badanych stwierdziła, że przekazy na ten temat budzą 
w nich duży lęk. Wykres 8 pokazuje, jaki procent respondentów reaguje 
silnym i średnim lękiem na medialne doniesienia o niedofinansowa-
niu służby zdrowia, niewystarczającej liczbie testów, niebezpiecznym 

55 CBOS, System wartości Polaków w 2019 roku, Newsletter 2/2020, https://www.
cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/02/newsletter.php, dostęp: 10.10.2021.
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charakterze pracy przemęczonych medyków. Takie wyniki nie dziwią, 
gdyż zwykle to szpital i jego personel są ostatnią deską ratunku dla 
tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Tymczasem 
przekazy medialne zawierały wiele mocnych informacji o kryzysie 
w tym obszarze. Mówiono o niedofinansowaniu, braku personelu, 
sprzętu, a nawet podstawowych środków ochrony. Często werbalny 
przekaz wzmacniany był przez sugestywne obrazy trudności i nie-
wydolności systemu – kolejki karetek na szpitalnych podjazdach, 
pacjenci na korytarzach podłączeni do tlenu z wymiennych butli 
technicznych (a nie z sieci), medycy w środkach ochrony zorganizo-
wanych własnym sumptem, jak gogle narciarskie czy samodzielnie 
uszyte kombinezony.

Rys. 8. Przekazy dotyczące problemów służby zdrowia 
budzące silny i średni lęk odbiorców, N = 510

LĘK ZWIĄZANY Z INFORMACJAMI O DECYZJACH 
POLITYCZNYCH, NAKAZACH, ZAKAZACH ETC.

Poczynania polityków – nawet niekonsekwentne czy sprzeczne – 
a także generalna sfera zakazów i ograniczeń związanych z epidemią 
uważane były za istotne, aczkolwiek mniej od zagadnień medycz-
nych. Budziły też stosunkowo mniejszy lęk. Sprzeczne przekazy 
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polityków na temat różnych sytuacji związanych z koronawirusem 
(np. minister mówi co innego, premier co innego) sześć na 10 osób 
uznało za ważne, a brak konsekwencji budził duży lęk u blisko po-
łowy (48 proc.) respondentów. Decyzje polityków, w tym sprzeczne 
ze sobą nakazy i zakazy mające regulować życie obywateli w czasie 
pandemii, 62 proc. respondentów uznało za ważny problem. 46 proc. 
respondentów deklarowało, że doniesienia o niekonsekwentnych 
działaniach polityków budzą ich silny lęk. Decyzje polityczne, nawet 
takie, które cechują się sprzecznością i niekonsekwencją, nie okazały 
się bardzo istotne dla odbiorców. Ta sfera była dla nich dość daleka, 
przepychanki polityków w sprawie kolejnych restrykcji covidowych 
czy też ogłaszanie kolejnych nakazów i zakazów zeszły na zdecydo-
wanie dalszy plan przy kwestiach dotyczących zdrowia, a zwłaszcza 
jego bezpośredniego zagrożenia.

LĘK ZWIĄZANY Z INFORMACJAMI 
O OSOBISTYCH KOSZTACH EPIDEMII

Osobiste, jednostkowe, prywatne aspekty epidemii – uciążliwości 
kwarantanny i lockdownu, izolacja od bliskich itp. – były uważane 
za mniej istotne od informacji medycznych i przewidywań co do dal-
szego rozwoju sytuacji być może dlatego, że sytuacja trwała stosunkowo 
niedługo, respondenci zaś mieli osobiste doświadczenia z tego, jak 
wygląda życie w społecznej izolacji. Wielu osobom doświadczenie 
kwarantanny i lockdownu w początkowej fazie wydawało się nawet 
czymś pozytywnym, bo pozwalało zatrzymać się w biegu i odpocząć. 
Wprawdzie nie na swoich zasadach, ale jednak. Część ludzi zyskała 
więcej czasu i pożytkowała go na czas spędzany z bliskimi i rozrywkę. 
W pierwszej fali pandemii platformy oferujące filmy i seriale VoD 
odnotowały nawet wzrosty sprzedaży abonamentów56.

56 tw: Rynek VoD: co wydarzyło się w 2020 roku, jaki będzie 2021 rok?, 30.12.2020, 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rynek-vod-co-wydarzylo-sie-w-2020-
roku-jaki-bedzie-2021-rok/page:2, dostęp: 10.10.2021.
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Uciążliwości życia w kwarantannie 56 proc. respondentów uzna-
ło za bardzo ważne, ale informacje na ten temat budziły silny lęk 
tylko u czterech na 10 osób. 46 proc. bardzo silnym lękiem reago-
wało na przekazy dotyczące ograniczenia kontaktów rodzinnych 
i towarzyskich, co 62 proc. badanych uznało za bardzo istotne, ale 
co dziesiąty traktował jako nieważne. Relacjonowane przez dzien-
nikarzy problemy wynikające z przymusowej izolacji (np. przemoc 
domowa) 54 proc. respondentów odbierało w kategoriach czegoś 
bardzo ważnego. U 78 proc. badanych treści te budziły lęk, a na 10 
osób cztery przyznawały, że jest on bardzo silny. Była to początkowa 
faza epidemii, więc nie wybrzmiały tutaj jeszcze takie kwestie, jak 
problemy ze zdalnym nauczaniem, brak sprzętu dla uczniów i na-
uczycieli, dzieci znikające z systemu edukacji czy trudności natury 
psychospołecznej wynikające z długotrwałego przebywania w tym 
samym gronie na niewielkim metrażu.

Wśród przekazów dotyczących życia społecznego w czasie pande-
mii najbardziej istotne okazały się dla badanych informacje o braku 
możliwości bądź ograniczonych możliwościach pielęgnacji bliskich 
w chorobie lub bycia przy nich podczas umierania. Te informacje 
budziły również w respondentach największy lęk, o czym bardziej 
szczegółowo wspomniano wcześniej.

LĘK WYWOŁANY PRZEZ DANE LICZBOWE

Dane statystyczne w mediach mogą służyć celom informacyjnym 
i ograniczaniu lęku, redukują bowiem niepewność i wskazują na moż-
liwości naukowego opanowania sytuacji. Jeśli jednak są używane 
w sposób tabloidowy i połączone z retorycznymi zabiegami pod-
noszącymi lęk, wtedy oczywiście mogą zwiększać obawy obywa-
teli – i to niezależnie od wielkości danych i ich realnego znaczenia 
praktycznego. Dlatego też respondentom zadano odrębne pytania 
na temat ważności i potencjału lękotwórczego statystyk. Pytania 
te zostały tematycznie podzielone na dane dotyczące zachorowań, 
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zgonów, statystycznych projekcji dalszego rozwoju epidemii oraz 
konsekwencji gospodarczych. Procent respondentów reagujących 
silnym i średnim lękiem na te treści w mediach obrazuje wykres 9.

Rys. 9. Podawane w mediach liczby budzące lęk odbiorców, N = 510

Analiza odpowiedzi dotyczących reakcji badanych na informa-
cje medialne przekazujące dane liczbowe i statystyczne odnośnie 
do pandemii wykazała, że (co zrozumiałe) najważniejsze były dla 
badanych informacje o liczbie zgonów i zachorowań. Jednak staty-
styki obrazujące potencjalne skutki ekonomiczne epidemii uważano 
za co najmniej równie istotne. Co ciekawe, to właśnie te informacje, 
bardziej niż informacje dotyczące zagrożenia zdrowia, budziły u bada-
nych stosunkowo największy lęk – przy porównywalnej istotności dla 
badanych rozmaitych danych statystycznych. Mniej także zauważono 
respondentów, dla których te informacje nie stanowiły przedmiotu 
niepokoju. Znaczenie danych statystycznych jako źródła informacji 
nie ulega wątpliwości – ich wartość jest oparta na mocno społecznie 
legitymizowanym znaczeniu informacji ilościowych. Niemniej dalsze 
analizy muszą także iść w kierunku odpowiedzi na pytanie, w jakiej 
mierze sposób prezentacji danych statystycznych (w szczególności 
stosowanie nagłówków i tytułów, łączenie ich z komentarzem lub 
ilustracją) może wzmagać u odbiorców poczucie niepokoju.
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LĘK WYWOŁANY PRZEZ INFORMACJE 
O PRZYCZYNACH EPIDEMII

Media w początkowych miesiącach epidemii chętnie rozważały moż-
liwe przyczyny epidemii i rozpowszechniały na ich temat rozmaite 
teorie – od ekologicznych, poprzez religijne, aż po teorie spiskowe. 
Ze względu na potencjał lękotwórczy takich wiadomości, respon-
dentów zapytano o ich ważność i odczucia z nimi związane. Treści 
te okazały się dla badanych stosunkowo najmniej ważne i budziły 
najmniejszy lęk ze wszystkich porówywanych przekazów – wciąż 
jednak relatywnie wysoki. Niepokojące jest zwłaszcza to, że teorie 
spiskowe na temat genezy epidemii były w opinii badanych nawet 
istotniejsze od teorii środowiskowych, mających oparcie w prze-
słankach naukowych.

Wykres 10 pokazuje, jaki procent respondentów uznał za bardzo 
ważne przekazy dotyczące przyczyn pandemii i reagowałsilnym 
lękiem na informacje o tym, że epidemia to skutek globalnego ocie-
plenia, wynik celowych działań wrogich sił (np. wielkich korporacji, 
miliarderów, podmiotów politycznych etc.) bądź kara boska.

Rys. 10. Informacje o przyczynach epidemii uznane za bardzo 
ważne i budzące silny lek odbiorców, N = 510
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JAKIE PRZEKAZY MEDIALNE BUDZĄ LĘK 
SENIORÓW, A JAKIE LUDZI MŁODYCH?

Na koniec rozdziału prezentującego wyniki badań prowadzonych 
przez psychologów podczas pierwszej fali pandemii zatrzymamy 
się nad poruszanymi w mediach tematami, które przejmowały naj-
większym lękiem seniorów i młodszych odbiorców przekazów do-
tyczących epidemii.

Rys. 11. Przekazy budzące silny lęk seniorów i młodych 
odbiorców medialnych relacji, N = 510
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Wykres 11 pokazuje duże dysproporcje (nieraz 20-procentowe 
różnice!) w deklarowanym ze strony respondentów poziomie lęku 
wzbudzanego przekazami medialnymi, a odczuwanego przez młod-
szych odbiorców i seniorów.

Wyniki badań prowadzonych wiosną 2020 roku, podczas pierw-
szej fali pandemii, pokazują, jak duże występują różnice w poziomie 
odczuwanych przez młodszych i starszych respondentów emocji 
towarzyszących medialnym przekazom dotyczącym epidemii. Ludzi 
starszych napawały one lękiem, którego wysokie nasilenie deklarowało 
około 60 proc. respondentów (od 57 proc. do 66 proc.) niezależnie 
od kategorii informacji.

W przypadku młodych ludzi bardzo silny lęk deklarowało co naj-
wyżej 55 proc. badanych, a ich lęk budziły przekazy dotyczące gospo-
darczych konsekwencji pandemii. Co drugi z młodych respondentów 
(50 proc.) przyznawał, że silny lęk wywoływała informacja o tym, 
że epidemia przedłuży się na miesiące lub lata. Nie jest to zaskocze-
niem, że akurat te aspekty były w centrum uwagi młodych, bo ich 
sytuacja na rynku pracy nie należała do komfortowych również 
przed kryzysem pandemicznym (formy zatrudnienia, wynagrodzenia, 
prekaryjność57). Pozostałe treści powodowały silny lęk u 43–48 proc. 
młodych odbiorców doniesień medialnych.

Zdecydowanie częściej to seniorzy przyznawali, że odczuwają bar-
dzo silny lęk w reakcji na medialne doniesienia dotyczące pandemii, 
niezależnie od poruszanego tematu związanego z COVID-19. Wydawać 
by się mogło, że największa grupa seniorów deklarować będzie bardzo 
duży lęk spowodowany medialnymi informacjami o tym, że wirus 
SARS-Cov-2 najbardziej zagraża starszym osobom. Tymczasem bardzo 
silny lęk związany z doniesieniami o ryzyku ciężkiego zachorowania 
u seniorów deklarowało 63 proc. badanych osób w podeszłym wieku. 
Pojawiały się jednak treści, które napawały lękiem większą grupę 
starszych respondentów.

57 Por. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pra-
cownikami sprekaryzowanymi, red. A. Mrozowicki, J. Czarzasty. Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2020; K. Kocemba: Prekaryzacja młodych prawników 
w Polsce. „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2018, 7 (1), p. 243–262.
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Najwięcej (66 proc.) osób starszych przyznało, że bardzo silny lęk 
budziły w nich medialne relacje, w których mówiono o braku moż-
liwości pielęgnacji bliskich w chorobie lub bycia przy nich podczas 
umierania. Nie jest to jednak zaskakujące, bo w powiązaniu z do-
niesieniami o zachorowaniach, zgonach i kolejnych obostrzeniach 
łatwo wysnuć wniosek, że to głównie seniorzy będą tymi, którymi 
bliscy nie będą się mogli opiekować w razie kłopotów zdrowotnych 
w czasie pandemii.

Skutki niedofinansowania służby zdrowia zapewne niejeden se-
nior poznał z własnego doświadczenia, dlatego medialne przekazy, 
w których poruszany był ten wątek, zwłaszcza na progu pandemii 
wyczerpującej system opieki zdrowotnej, okazały się źródłem silnego 
lęku dla 65 proc. starszych respondentów. 64 proc. deklarowało silny 
lęk wywołanym informacjami o negatywnych skutkach gospodar-
czych pandemii i tyle samo (64 proc.) badanych odczuwało bardzo 
silny lęk w reakcji na informacje o niebezpiecznym charakterze 
pracy medyków. Lęk o życie seniorów, powtarzany w medialnych 
doniesieniach, podzielało 63 proc. seniorów. Te wyniki są łatwo 
wytłumaczalne, bo do najbardziej lękotwórczych zagadnień należą 
też te, które dotykaj seniorów na co dzień (trudności zdrowotne, 
kłopoty ekonomiczne, sytuacja socjo-demograficzna58).

LĘKI POLAKÓW W PANDEMII – WYNIKI BADAŃ

Analiza wyników badań w części A projektu wykazała, że za najmniej 
istotne i jednocześnie budzące najmniejszy lęk mogły być uznane 
przekazy medialne odnoszące się do możliwych przyczyn epidemii. 
Natomiast najważniejsze okazały się dla odbiorców informacje 
o przewidywaniach dalszego przebiegu epidemii (np. że może się ona 
przedłużyć na miesiące lub lata), a zwłaszcza dane o jej konsekwencjach 

58 Zob. M. Skinder: Polska polityka społeczna w odniesieniu do seniorów ze szczegól-
nym uwzględnieniem prawa i uwarunkowań społeczno-polityczno-gospodarczych. 
„Świat Idei i Polityki” 2021, 21 (2), s. 186–208.
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gospodarczych. Takie komunikaty zostały również ocenione jako 
budzące największy lęk; był on wyraźnie większy niż obawy wy-
wołane informacjami o liczbie zachorowań i zgonów. Wynik ten 
może świadczyć o tym, że dla Polaków najbardziej niepokojące 
są te informacje na temat epidemii, które zwiększają ich niepewność 
odnośnie do przyszłości.
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ROZDZIAŁ IV.  
MEDIALNE INFORMACJE 

O PROBLEMACH BUDZĄCYCH 
NIEPOKÓJ POLAKÓW

W części B projektu badawczego, równolegle do badań nad tymi za-
gadnieniami, które budziły największy niepokój Polaków w pierwszych 
miesiącach epidemii, poddano analizie treści mediów informacyjnych 
dotyczące tych tematów. Publikacje ukazujące się w czasie, gdy pro-
wadzono badania w części A, stały się przedmiotem systematycznej 
analizy zawartości, opartej przede wszystkim na modelu statystycznym.

MATERIAŁ BADAWCZY I ZAKRES 
CZASOWY BADAŃ

Analizowane publikacje pobrano z trzech internetowych portali 
o charakterze ogólnoinformacyjnym: Onet.pl, Gazeta.pl oraz Rp.pl.

Wybierając portale do badań, odrzucono na wstępie te o silnym 
nachyleniu tabloidowym (np. Fakt.pl) i plotkarsko-rozrywkowym 
(o2.pl). Koncentrowano się przede wszystkim na mediach interne-
towych, które udostępniają swoje treści użytkownikom za darmo 
(przynajmniej w większości). Ważną rolę w doborze tych portali 
odgrywało ich potencjalne zróżnicowanie pod względem profilu 
ideologicznego.
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Onet.pl wybrano zarówno z powodu zasięgu, jak i informacyjnego 
charakteru. Według badań Megapanel, publikowanych regularnie 
przez Wirtualne Media, jest to obecnie najbardziej popularny portal 
informacyjny w Polsce. Ma nieco ponad 12 mln realnych użytkow-
ników, co przekłada się na ponad 40 proc. zasięgu59. Należy do nie-
mieckiej grupy Ringier Axel Springer, która ma w pakiecie także 
kilka innych polskich mediów, w tym m.in. najbardziej poczytny 
tabloid codzienny „Fakt”, tygodnik opinii „Newsweek Polska” oraz 
dziennik tematyczny „Przegląd Sportowy”. Onet to portal horyzon-
talny, który nie ma swojego odpowiednika w mediach analogowych, 
ale publikowane są w nim materiały z mediów grupy RAS (aczkol-
wiek często dostęp do nich jest płatny). Portal został wybrany jako 
medium środka, stosunkowo – jak na warunki polskiego systemu 
medialnego – najbardziej neutralne pod względem ideologicznym.

Gazeta.pl to medium o charakterze umiarkowanie lewicowym. 
Podobnie jak Onet.pl, jest to portal horyzontalny. Według danych 
z badań Megapanel, cytowanych przez Wirtualne Media, Gaze-
ta.pl ma ponad 11,5 mln realnych użytkowników, co przekłada się 
na nieco ponad 39 proc. zasięgu60. Medium to należy do polskiej 
grupy Agora, która wydaje najpopularniejszy w Polsce nietabloido-
wy dziennik „Gazeta Wyborcza” (ma ona także swój odpowiednik 
internetowy: Wyborcza.pl) oraz kilka periodyków o charakterze 
kulturalnym i społecznym.

Rp.pl to informacyjny portal „Rzeczpospolitej”, dziennika infor-
macyjno-ekonomiczno-prawnego o charakterze konserwatywno-libe-
ralnym. Zgodnie z doniesieniami Instytutu Monitorowania Mediów 
tytuł ten budzi duże zaufanie i jest najbardziej opiniotwórczym 

59 tw: Onet i WP ze spadkami, o2.pl i SE.pl przed Naszemiasto, TVN24.pl i Wy-
borcza.pl (TOP10 stron z informacjami i publicystyką), 11.12.2020, https://
www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-informacyjno-publicystyczne-top-
10-listopad-2020-onet-i-wp-ze-spadkami-o2-pl-i-se-pl-przed-naszemiasto-
tvn24-pl-i-wyborcza-pl, dostęp: 19.12.2020.

60 tw: Allegro wyprzedziło Facebooka i RASP, a SE.pl Gazeta.pl. 25,5 mln Polaków 
codziennie w internecie (Mediapanel z listopada), 07.12.2020, https://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-serwisy-internetowe-i-aplikacje
-mobilne-w-polsce-wyniki-mediapanel-listopad-2020, dostęp: 19.12.2020.
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dziennikiem w Polsce61. Wersja online ma blisko 5,5 mln realnych 
użytkowników, co przekłada się na prawie 19 proc. zasięgu62. Portal 
należy do polskiej grupy Gremi Media, która wydaje również spe-
cjalistyczny dziennik giełdowy „Parkiet”.

Materiał badawczy stanowiły teksty dziennikarskie opublikowane 
w trzech opisanych powyżej portalach w pierwszych dwóch tygodniach 
każdego kolejnego miesiąca epidemii, pomiędzy marcem (4 marca 
2020 potwierdzono w Polsce pierwszych przypadek zachorowania 
na COVID-19) a majem (według wstępnych rokowań z marca tamtego 
roku, 15 maja miał nastąpić największy przyrost zakażeń). Wyselek-
cjonowano do badań wszystkie publikacje dziennikarskie zawierające 
słowo koronawirus i jego derywaty, opublikowane w trzech okresach: 
od 4 do 15 marca, od 4 do 15 kwietnia oraz od 5 do 15 maja 2020 roku. 
Wyselekcjonowany w ten sposób korpus zawierał 13 355 publikacji63.

DOBÓR PRÓBY

Wszystkie analizowane teksty zostały pobrane ze stron głównych 
wskazanych portali, a także z podstron tematycznych, w tym 
m.in.: wiadomosci.onet.pl, sport.onet.pl, kultura.onet.pl, ko-
bieta.onet.pl, podroze.onet.pl (onet.pl); wiadomosci.gaze-
ta.pl; kobieta.gazeta.pl, kultura.gazeta.pl, next.gazeta.pl (gazeta.pl); 
firma.rp.pl, moto.rp.pl, radar.rp.pl, pieniadze.rp.pl turystyka.rp.pl (rp.pl).

61 jd: Onet, TVN24 i „Rzeczpospolita” to najbardziej opiniotwórcze media w Polsce. 
W czołówce Wirtualnemedia.pl, 26.08.2020, https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/najbardziej-opiniotworcze-media-w-polsce-lipiec-2020-onet-tvn24-
rzeczpospolita-rmf-fm-i-dziennik-gazeta-prawna-wirtualnemedia-pl, dostęp. 
19.12.2020.

62 tw: Portal „Super Expressu” zwiększył przewagę nad Wyborcza.pl i Fakt.pl, mocno 
w dół serwisy „DGP” (TOP12), 17.12.2020, https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/portal-super-expressu-zwiekszyl-przewage-nad-wyborcza-pl-i-fakt-
pl-mocno-w-dol-serwisy-dgp-top12, dostęp: 19.12.2020.

63 Teksty, na podstawie określonych wstępnie warunków, zostały wyselekcjonowane 
przez firmę Press Service Monitoring Mediów, która przygotowała bazę danych 
do badań zespołu medioznawców w tym projekcie.
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Taki mechanizm selekcji powiązany był z tym, w jaki sposób 
następuje dostęp do informacji w analizowanych portalach.

Na stronie głównej portalu Onet, na pierwszym ekranie (do linii 
zanurzenia, z pominięciem górnego banneru reklamowego), w badanym 
okresie znajdował się pasek z najbardziej aktualnymi statystykami 
dotyczącymi COVID-19, a następnie sekcja „Najważniejsze”, z tzw. 
kaflami ilustracyjnymi oraz nagłówkami dotyczącymi najistotniejszych 
wydarzeń, w podziale na tematy bardziej rozbudowane i „Wiadomo-
ści”, z ilustracjami (fotografiami) mniejszych rozmiarów. Poniżej linii 
zanurzenia, po prawej stronie, znajdował się obszar z linkami do naj-
nowszych informacji. Po lewej pasek z materiałami tematycznymi, 
a niżej dział „Wiem z Onet”, zawierający teksty różnych gatunków, 
pochodzące z rozmaitych obszarów tematycznych.

Pierwszy ekran Gazety.pl zajmuje sporych rozmiarów banner 
reklamowy oraz autopromocja materiałów własnych, głównie wy-
wiadów i reportaży. Linki do tekstów umieszczone są na dużych 
kaflach ilustracyjnych. Poniżej linii zanurzenia, na kolejnym ekranie 
znajdował się pasek z najnowszymi danymi o COVID-19, a dalej – 
dane z datą, dniem tygodnia itp., otwierające obszar imitujący serwis 
z depeszami agencyjnymi, możliwymi do otwarcia po kliknięciu w link. 
Po lewej znajdowały się ilustracyjne kafle z linkami do zróżnicowa-
nych gatunkowo i tematycznie tekstów z różnych działów. Dopiero 
na czwartym ekranie znajdował się dział wiadomości, podzielony 
analogicznie jak w Onecie, na obszar z newsami w formie linków 
i większe kafle ilustracyjne z nagłówkami.

Struktura Rp.pl nie przypominała tej znanej z portali horyzon-
talnych. Na pierwszym ekranie w okresie, gdy prowadzono analizy, 
zamieszczana była promocja materiałów własnych redakcji z ma-
gazynu „Plus Minus”. Poniżej linii zanurzenia znajdowały się treści 
informacyjne i publicystyczne. Centralną część zajmował najważniejszy 
temat, ilustrowany dużym zdjęciem. Po lewej wyświetlała się grupa 
materiałów unikatowych dla Rp.pl („Tylko u nas”), po prawej – po-
dobna grupa z opiniami dotyczącymi aktualnych wydarzeń. Poniżej 
tematu głównego znajdowały się mniejsze kafelki z różnorodnymi 
materiałami.
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Jak widać, struktura informacji w badanych portalach była dość 
złożona i wielopoziomowa. Z tego powodu konieczne okazało się 
wyjście poza tzw. szybę – obszar pierwszego kontaktu z portalem, 
gdzie intuicyjnie należałoby oczekiwać najważniejszych tematów. 
Wiadomości do analizy poszukiwano na kolejnych poziomach roz-
wijania tekstu i kolejnych ekranach, w miejscach, gdzie zamieszczano 
je zgodnie z layoutem poszczególnych portali.

Próba dobrana została losowo: z całego zbioru losowano co dzie-
siąty tekst z każdego dnia, analizie poddano więc 10 proc. tekstów 
z całego korpusu, czyli 1350 tekstów.

Ostatecznie analizie zawartości poddano 450 spośród 4 445 tekstów 
zamieszczonych w portalach między 4 a 15 marca, 510 spośród 5 070 
zamieszczonych między 4 a 15 kwietnia oraz 390 spośród 3 840 od 
5 do 15 maja 2020 roku.

STRUKTURA GATUNKOWA PRÓBY

W wybranej losowo próbie 1350 publikacji najwięcej materiałów 
(900) spełniało kryteria informacyjnych gatunków dziennikarskich. 
Mniejsza była liczba tekstów reprezentujących różne gatunki publi-
cystyczne (202) i hybrydowe (248).

Wśród gatunków informacyjnych dominowały klasyczne newsy, 
ale także pojawiały się relacje i sprawozdania. W publicystyce prze-
ważały opinie i komentarze. Niestety, w żadnym z analizowanych 
portali nie zachowuje się w pełni wymogu oddzielenia informacji 
od komentarza, więc teksty wyraźnie publicystyczne niejednokrotnie 
występują w roli newsów. Trafiają wówczas do sekcji informacyjnej, 
w której czytelnik poszukuje nie opinii lub sugestywnego opisu 
sytuacji, lecz bezstronnej i względnie dobrze udokumentowanej 
informacji. W roli newsów występowały na przykład komentarze 
polityków różnych opcji, rzadziej ekspertów, specjalistów czy – innych 
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niż politycy – osób publicznych. Do gatunków hybrydowych trafiały 
wywiady i materiały (najczęściej rozbudowane), które łączyły różne 
gatunki i formy prezentowania treści.

GŁÓWNE WĄTKI TEMATYCZNE

Analiza zawartości tak obszernego materiału mogła dotyczyć bardzo 
wielu zagadnień związanych z epidemią COVID-19. Po przeprowadzeniu 
badań pilotażowych obejmujących 393 publikacji, jakie w portalach 
ukazały się 4 marca 2020 roku, wysiłki badawcze skoncentrowano 
jedynie na tych kategoriach przekazów, które zostały uwzględnione 
w badaniach w części A; klucz kategoryzacyjny uwzględniał te same 
kategorie, co kwestionariusz badań ankietowych.

W analizie odnaleziono oczywiście różnice w proporcjach treści 
pomiędzy badanymi portalami, uzależnione niewątpliwie od cha-
rakterystyki grup docelowych, stylebooków i misji poszczególnych 
redakcji. Tu jednak przedstawiamy materiał całościowo – celem 
badań było bowiem przeanalizowanie obecności w nich określonych 
wątków, nie zaś szczegółowe (dość zresztą niewielkie) odmienności 
pomiędzy redakcjami.

W analizowanej próbie badawczej procentowy udział poszcze-
gólnych treści obrazuje poniższy wykres64.

64 Dane nie sumują się do 100, ponieważ zdarzało się, że w jednym tekście odnaleźć 
można było kilka kategorii lub podkategorii.
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Rys. 12. Proporcje tematyki w całej próbie, N = 1350

Wyraźnie widać, że w marcu 2020 roku dominującym tematem 
były dane liczbowe i statystyki dotyczące pandemii. Mimo niewielkiej 
skali zjawiska w kraju każde kolejne zachorowanie i zgon skrzętnie 
odnotowywano. Informowano nie tylko o liczbie zakażonych i zmar-
łych, ale też podawano dodatkowo dane demograficzne dotyczące 
chorych i ofiar śmiertelnych. Wiele pisano także o medycznej stronie 
pandemii, podawano charakterystyczne objawy, opisywano moż-
liwe drogi zakażenia oraz sposoby jego uniknięcia. Dziennikarze 
koncentrowali też uwagę na osobistych kosztach pandemii, w tym 
na walce o dobrostan psychiczny w lockdownie. Do mediów również 
coraz mocniej przebijał się temat niepokoju związanego z pracą i jej 
utratą, a także z wyzwaniami zdalnego nauczania i pracy w domu. 
Sporo pisano o decyzjach politycznych, często w kontekście ich kry-
tyki i podważania, wynikającego głównie z niespójności przekazów. 
Zagadnienia związane z przyczynami pandemii oraz prognozami 
i rokowaniami nie wydawały się wówczas dziennikarzom specjalnie 
atrakcyjne. Na samym początku pandemii, gdy ogniska zachorowań 
były niewielkie, bardzo mało mówiono o samej służbie zdrowia, jej 
potrzebach, niedostatkach i ograniczeniach.
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W kwietniu stało się jasne, że ograniczenia potrwają dłużej, a pande-
mia będzie problemem poważniejszym, niż początkowo się wydawało. 
Wśród tematów na pierwszy plan wysunęły się prognozy i rokowania 
dotyczące rozwoju pandemii i jej potencjalnych skutków, co miało 
też związek z dyskusją o potencjalnych wyborach. Znacznie więcej 
pisano o najrozmaitszych negatywnych skutkach, zwłaszcza gospo-
darczych. Wiele miejsca poświęcono efektom zamknięcia sektora 
kultury i sportu. Wiadomości sportowe właściwie na tym głównie się 
zasadzały, ponieważ wydarzeń właściwie nie było, prawie wszystkie 
imprezy zostały odwołane, więc zaczęły się mnożyć pytania o najroz-
maitsze dyscypliny, ich przyszłość i cykliczne zawody. Dużo pisano 
też o tym, jak sportowcy radzą sobie z treningami w pandemii. Inne 
tematy dla dziennikarzy sportowych były praktycznie niedostępne. 
Zaczęto też rozważać, jak długo pandemia potrwa, czy możliwe 
są jej kolejne fale lub pojawienie się innej, groźnej choroby zakaźnej. 
Coraz więcej miejsca zajmowały w kwietniu zagadnienia dotyczące 
osobistych skutków pandemii, gdyż lockdown zaczął Polakom mocniej 
doskwierać i ujawniać rozmaite problemy, które wcześniej nie były 
tak dobrze widoczne. Na pierwszy plan wyszło m.in. wykluczenie 
cyfrowe dzieci, które zniknęły z systemu zdalnej edukacji, problemy 
z jednoczesnym nauczaniem dzieci i pracą zdalną, nasilające się 
kłopoty psychiczne związane z izolacją, a także poważne problemy 
niektórych grup społecznych (np. osób starszych i samotnych, bez-
domnych), funkcjonujących przed pandemią dzięki wsparciu osób, 
firm i instytucji. Nadal publikowano informacje zawierające dane 
statystyczne, ale wyraźnie mniej niż w pierwszym miesiącu pandemii. 
Liczba tekstów dotyczących decyzji politycznych nieznacznie spadła. 
Mniej pojawiało się w kwietniu tekstów dotyczących medycznej strony 
pandemii (wcześniej dominowały), za to wzrosła liczba materiałów 
o samej służbie zdrowia i jej problemach. Kwestie dotyczące przy-
czyn pandemii zostały całkowicie zmarginalizowane, relacjonowano 
je dosłownie w kilku tekstach.

W ostatnim badanym miesiącu procentowy udział poszczególnych 
tematów okazał się bardziej wyrównany niż w dwóch poprzednich. 
Dominuje (chociaż nie tak wyraźnie jak w marcu) temat danych 
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statystycznych, doniesienia o zgonach i zachorowaniach. To również 
czas, gdy pojawiają się liczne problemy z koronawirusem w domach 
pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Równie 
dużo w maju pisze się o decyzjach polityków i chaosie informacyj-
nym, co o prognozach i rokowaniach. Tematy te idą w parze, bo też 
często są razem obecne w tekstach dotyczących wyborów, sposobu 
oraz sensowności ich przeprowadzania czy potencjalnych skutków 
dla wyborców. Zainteresowanie dziennikarzy zagadnieniami doty-
czącymi medycznej strony epidemii oraz służby zdrowia utrzymało 
się na podobnym poziomie jak w kwietniu. Wyraźnie mniej pisano 
o osobistych kosztach pandemii, to zagadnienie zostało w dużym 
stopniu wyparte przez wątki społeczne oraz zagadnienia związane 
z wyborami. Nieco wzrosło zainteresowanie przyczynami epidemii.

Zbiorcze wyniki pokazujące proporcje kategorii w całej próbie 
badawczej zaprezentowane zostały na wykresie 13.

Rys. 13. Proporcje kategorii w całej próbie, N = 1350

Dane liczbowe są tu dominujące – nieco ponad 33 proc. Nie 
stanowi to zaskoczenia, gdyż od początku pandemii Ministerstwo 
Zdrowia dostarczało je na bieżąco. Z codziennych statystyk redakcja 
może wygenerować kilka materiałów. Zresztą, jak wspomniano przy 
opisie portali, dwa z trzech analizowanych mediów miały specjalny 
pasek, na którym pojawiały się aktualizowane dane liczbowe dotyczące 
COVID-19. Informacje dotyczące zachorowań, zgonów i dynamiki 
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zmian zajmowały pierwszy ekran – przed linią zanurzenia, a więc 
redakcje założyły, że było to dla odbiorców bardzo istotne, czego 
jednak oni sami w swoich deklaracjach nie potwierdzili (badania A). 
Niemniej redakcje przy projektowaniu agendy działają zwykle na pod-
stawie metadanych ze swoich serwisów, więc prawdopodobieństwo, 
że te materiały cieszyły się zainteresowaniem – wbrew deklaracjom 
badanych – mogło wydawać się duże. Zwykle dane napędzają też 
powstawanie materiałów publicystycznych, w których pojawiają się 
m.in. komentarze i opinie na temat statystyk, gdzie wprawdzie nie 
są one głównym tematem, ale jednak się je przytacza.

Jak widać, około 1/3 badanego materiału (395 tekstów w ana-
lizowanej próbie liczącej 1350 publikacji) zawierała odniesienia 
do rokowań na temat przyszłości; na tym etapie epidemii był to dla 
mediów informacyjnych bardzo ważny temat – być może dlatego, 
że przyjmowano stosunkowo krótkie trwanie epidemii. Jak już wspo-
mniano, zainteresowanie tym aspektem koronawirusa rosło z cza-
sem, gdy wydłużał się okres restrykcji i niepewność związana z tym, 
jak długo to potrwa. Przewidywania okazały się zatem istotniejsze 
od konkretnych informacji medycznych i zdecydowanie istotniej-
sze od informacji na temat stanu służby zdrowia. Teksty zawierały 
wówczas wiele informacji statystycznych – nieproporcjonalnie dużo 
w stosunku do istotności przypisywanej przez odbiorców statystykom.

PROGNOZY I NIEPEWNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Jak wspomnieliśmy, za najważniejsze oraz budzące największy lęk 
respondenci uznali informacje o potencjalnych problemach gospo-
darczych, a także wszelkie przekazy odnoszące się do niepewnej 
przyszłości. W całym materiale badawczym tekstów na ten temat 
było 395, czyli około 30 proc. Ewolucję tej problematyki w badanych 
portalach przedstawia wykres 14.
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Rys. 14. Procentowy udział treści dotyczących prognoz i rokowań 
w publikacjach z pierwszych trzech miesięcy pandemii, N = 395

Różnorodność tematyki podejmowanej w tekstach publikowanych 
w marcu, kwietniu i maju obrazuje wykres 15, pokazujący liczbę 
tekstów w kolejnych podkategoriach.

Rys. 15. Treści dotyczące prognoz i przewidywań przyszłości 
w marcu, kwietniu i maju 2020 r. – wątki tematyczne, N = 395
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W badanej próbie najwięcej tekstów zawierających przewidywania 
co do przyszłości ukazało się w kwietniu. Teksty informacyjne wpi-
sywały się, zasadniczo rzecz biorąc, w wyrażane przez respondentów 
lęki. Trudno na tym etapie określić, jakie były wzajemne zależności 
pomiędzy informacjami o prognozach i poczuciem niepewności 
wśród czytelników, warto jednak zauważyć, że generalny przekaz 
mediów w tym czasie niemal nie zawierał informacji o potencjal-
nych sukcesach w opanowaniu epidemii, pracy nad tym, środkach 
poprawiających prognozy. Wśród wskazywanych rozmaitych drama-
tycznych skutków pandemii, obok możliwej katastrofy gospodarczej, 
przewidywano także kłopoty zarówno indywidulanych przedsiębior-
ców, jak i różnych branż, bardzo często związane z prognozowanym 
kryzysem gospodarczym.

Warto jednak zwrócić uwagę, że to właśnie skutki gospodarcze 
budziły największe zainteresowanie i potencjalnie największe obawy. 

„Inne” negatywne skutki mogły ten lęk wzmacniać i dodatkowo uza-
sadniać. W tej kategorii znalazły się teksty dotyczące dezorganizacji 
życia w różnych obszarach. Najczęściej był to sport, o którym pisało 
wielu dziennikarzy z branży, kładąc nacisk na zmianę kalendarza 
imprez sportowych i ich niepewny los, mówiono także o utracie 
szans na dobre wyniki sportowców reprezentujących różne dyscypli-
ny oraz o trudnościach z nadrobieniem opóźnień spowodowanych 
lockdownem, w tym o kłopotach wynikających z braku dostępu 
do infrastruktury i wspólnych treningów w sportach drużynowych.

Podobne wątpliwości pojawiały się w tekstach dotyczących edukacji 
i branży rozrywkowej. Dziennikarze wspominali w swoich tekstach 
o skutkach psychologicznych i społecznych zdalnego nauczania. Ujawnił 
się też problem niemożności przeniesienia niektórych doświadczeń 
i form działalności do wersji zdalnej. Początkowo pojawiające się 
w dużej liczbie teksty dotyczące działań kulturalnych w sieci zaczęły 
być wypierane przez inną tematykę, koncentrującą się raczej na tym, 
jakich strat w tej branży nie da się uniknąć i jak trudna jest sytuacja 
pracowników sektora kultury.
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W marcu tematykę rokowań i prognoz zawierały 72 teksty, wiele 
z nich podejmowało kilka wątków jednocześnie. W pozostałych 
miesiącach również można zaobserwować różnorodność wątków 
podejmowanych w jednej publikacji

Wykresy 16, 17 i 18 pokazują liczbę tekstów zawierających treści 
dotyczące rokowań i prognoz w kolejnych miesiącach pandemii.

Rys. 16. Prognozy na przyszłość w publikacjach w marcu 2020 r., N = 72

Rys. 17. Prognozy na przyszłość w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 227
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Rys. 18. Prognozy na przyszłość w publikacjach z maja, N = 96.

Wykresy 19, 20 i 21 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.

Rys. 19. Proporcje treści zawierających prognozy na przyszłość 
w publikacjach w marcu 2020 r., N = 72

Rys. 20. Proporcje treści zawierających prognozy na przyszłość 
w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 227
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Rys. 21. Proporcje treści zawierających prognozy na przyszłość 
w publikacjach w maju 2020 r., N = 96

W analizowanej próbie aż 395 z 1350, czyli blisko trzecia część 
tekstów opublikowanych w polskich portalch informacyjnych w pierw-
szych trzech miesiącach pandemii COVID-19, zawierała prognozy 
i przewidywania przyszłości. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że był to okres przedwyborczy, więc im bliżej majowych wyborów 
prezydenckich, tym więcej pojawiało się tekstów dotyczących tego, 
jak rozwinie się pandemia.

Co czwarty tekst (102 materiały prasowe w próbie liczącej 395, czyli 
około 26 proc. publikacji podejmujących wątek prognoz) wspomina 
o potencjalnej katastrofie gospodarczej i wielkim kryzysie, z którym 
będą musieli się zmierzyć pracownicy poszczególnych branż. O ich 
kłopotach m.in. pisali autorzy 342 publikacji przedstawiających inne 
negatywne skutki pandemii, które często idą w parze z wieszczonym 
kryzysem gospodarczym. Inne negatywne skutki pandemii opisy-
wane były w marcu – w 76 proc. publikacji, w kwietniu – w blisko 
94 proc., a w maju – w 77 proc. tekstów zawierających prognozy 
na przyszłość. Autorzy publikacji pisali o problemach poszczególnych 
grup zawodowych lub branż, które ucierpiały z powodu epidemii albo 
w najbliższym czasie miały odczuć boleśnie skutki wprowadzanych 
w całej Europie ograniczeń. W tekstach znaleźć można było i wy-
powiedzi ekspertów, i doświadczenia przedsiębiorców. Opisywano 
zmagania ludzi, którzy już stracili lub mogą stracić pracę w związku 
z restrykcjami dotyczącymi działalności gospodarczej, musieli lub 
będą musieli ogłosić upadłość lub spodziewają się zwolnień. Wiele 



78
Rozdział IV. Medialne informacje o problemach budzących niepokój Polaków

tekstów poświęcono też zmianom stylu życia, w tym ograniczeniu 
podróżowania, wyjść z domu do restauracji, kin, teatrów, siłowni czy 
parków. W niemal co czwartym tekście (w 93 publikacjach z próby 
liczącej 395, co stanowi 23,5 proc. analizowanego materiału w tej 
kategorii) wyrażono niepewność dotyczącą tego, jak długo potrwa 
kryzys. Nie dziwi też, że o innych negatywnych skutkach pandemii 
częściej pisano w kwietniu. Wówczas bowiem, po marcowym po-
znawaniu natury pandemii, zaczęły się ujawniać negatywne skutki 
w różnych dziedzinach i obszarach życia, których początkowo w ogóle 
nie brano pod uwagę. Zmniejszenie liczby tekstów dotyczących tej 
tematyki w maju to z kolei już etap pewnego oswajania z pandemią, 
w ramach którego nie widzi się już tylu nowych negatywnych skutków.

Informacje, że pandemia będzie trwała długo, pojawiły się w 15 proc. 
tekstów w pierwszym miesiącu epidemii, w kwietniu zaledwie w trzech 
na 100 tekstów, a w maju, kiedy już wszyscy mieli za sobą trudne 
doświadczenia początków lockdownu, informacja ta pojawiała się 
częściej niż w co piątym tekście (około 24 proc. analizowanych publi-
kacji z maja). W całej badanej próbie informacje o tym, że pandemia 
koronawirusa będzie trwała długo, znajdują się w ponad 10 proc. ana-
lizowanych tekstów. Przy prognozowaniu długości trwania pandemii 
odwoływano się do doświadczeń Wuhan, które pierwsze zmagało 
się z pandemicznym kryzysem i pierwsze je pokonało. Pojawiały się 
też odniesienia do trudnej sytuacji we Włoszech, Hiszpanii i Stanach 
Zjednoczonych, mocno odczuwających pierwszą falę pandemii. Pro-
wadzono rozważania na temat tego, czy taka sytuacja może wydarzyć 
się Polsce, będącej wtedy jeszcze przed szczytem pandemii, czy też 
może po prostu szczyt pandemii będzie wyglądał znacznie łagodniej.

W marcu tylko w jednym artykule na 450 znalazło się przypusz-
czenie, że w niedalekiej przyszłości nadejdą kolejne fale zachorowań. 
Świadomość nadciągania drugiej fali epidemii wzrosła z upływem 
czasu, co widać w rosnącej w kwietniu i maju liczbie publikacji 
podejmujących ten wątek. Przewidywania, że sytuacja się powtórzy, 
zawierały się jednak w zaledwie 4,5 proc. materiałów. Ze względu 
na intensywną, krótką kampanię wyborczą, która zdominowała 
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wówczas polskie media, niewiele informacji koncentrowało się na po-
tencjalnym rozwoju pandemii. O prognozowaniu i modelowaniu 
matematycznym zaczęto mówić znacznie później.

Pesymistyczne prognozy zdrowotnych skutków epidemii dla 
jednostek i całych grup zapisano tylko w 6,5 proc. analizowanych 
publikacji. To stosunkowo niewiele, być może dlatego, że wówczas 
nie znano jeszcze tak dobrze długotrwałych skutków zachorowania 
na COVID-19. Przypadki poważnych powikłań u ozdrowieńców były 
bardzo rzadkie, uważano też, że dzieci przechodzą tę chorobę bez-
objawowo lub łagodnie, a wiadomości te wydawały się uspokajające. 
Skupiano się więc raczej na tym, że najgorzej przechodzą koronawirusa 
osoby starsze, mające choroby współistniejące. Skutki zdrowotne 
pandemii rozważano nie tyle w odniesieniu do samych objawów cho-
robowych, co w kontekście ubocznych efektów izolacji, prowadzącej 
do pogłębiających się depresji i zaburzeń lękowych. Marginesowy 
udział w próbie miały też teksty o tym, że osoby ze schorzeniami 
innymi niż covid mają kłopoty z dostępem do opieki medycznej 
i może to mieć długotrwałe, negatywne skutki dla ich zdrowia.

INFORMACJE MEDYCZNE

Treści medyczne znalazły się w 296 tekstach w próbie liczącej 1350 
materiałów prasowych, co stanowi niemal 22 proc. całości badanego 
materiału.

Analiza zawartości materiałów publikowanych na portalach 
internetowych w marcu, kwietniu oraz maju 2020 roku pozwala 
stwierdzić, że z upływem czasu spadało zainteresowanie dzienni-
karzy medycznymi aspektami nowej choroby. W marcu 2020 roku 
treści medyczne znalazły się w 159 publikacjach w próbie liczącej 
450 tekstów, co stanowi ponad 35 proc. analizowanego materiału. 
W kwietniu treści dotyczące zagadnień medycznych związanych 
z chorobą COVID-19 pojawiły się w 78 tekstach na 510 analizowanych 
publikacji, czyli tylko w nieco ponad 15 proc. Udział procentowy 
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treści medycznych w drugim miesiącu pandemii zmniejszył się o po-
łowę – na poziomie około 15 proc. utrzymał się w maju. W trzecim 
miesiącu epidemii treści medyczne znalazły się w 59 tekstach na 390 
publikacji wchodzących w skład próby badawczej.

Wykresy 22 i 23 obrazują udział procentowy treści dotyczących 
objawów i zagadnień medycznych związanych z chorobą COVID-19 opu-
blikowanych w marcu, kwietniu i maju 2020 roku.

Rys. 22. Udział procentowy treści dotyczących objawów i zagadnień 
medycznych związanych z chorobą COVID-19 opublikowanych 

w marcu, kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 296

Rys. 23. Treści dotyczące objawów i zagadnień medycznych 
związanych z chorobą COVID-19 – wątki tematyczne, N = 296
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Rozwój tematyki wydaje się logiczny: na początku badanego 
okresu portale omawiają przede wszystkim objawy nowej choroby, 
następnie przechodzą do mechanizmów zakażenia i instrukcji, jak 
się przed nim bronić, wreszcie w maju w polu ich widzenia pozostają 
głównie informacje naukowe (ich liczba rośnie dwukrotnie w stosunku 
do marca) oraz wiadomości o objawach, mechanizmach, terapiach 
nietypowych, eksperymentalnych czy drastycznych procedurach 
w wyjątkowo trudnych przypadkach.

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH 
TREŚCI MEDYCZNE, OPUBLIKOWANYCH 

W MARCU 2020 ROKU

W analizowanej próbie liczącej 450 tekstów opublikowanych w marcu 
2020 roku treści medyczne pojawiają się w 159 materiałach, co sta-
nowi ponad 35 proc. Objawy choroby zakaźnej COVID-19 wymie-
niono w 111 artykułach. Tego typu treści powtarzano bardzo często, 
co z pewnością miało wymiar edukacyjny. W materiałach zawarto 
znane wówczas najczęstsze objawy choroby, a także porównanie ich 
z objawami innych schorzeń, które można z covidem pomylić. Nie-
typowe objawy choroby wywołanej przez koronawirusa wspomniane 
zostały tylko w dwóch publikacjach, być może dlatego, że na początku 
marca 2020 roku naukowcy i lekarze wciąż poznawali naturę tego 
wirusa. Naukowe informacje o koronawirusie znalazły się w 100 
artykułach. Zarówno dziennikarzy, jak i czytelników bardzo intere-
sowały takie treści, ponieważ wirus SARS-CoV-2 pozostawał mało 
znany i trudno było o jednoznaczną, potwierdzoną wiedzę na jego 
temat. Ten problem z komunikowaniem o wirusie okazał się widoczny 
również w przypadku takich instytucji jak WHO. Procedury doty-
czące dezynfekcji omawiano dość szczegółowo w 57 publikacjach, 
ten aspekt publikacji także miał charakter edukacyjny. W tekstach 
informowano o tym, jak prawidłowo myć ręce, zakładać maseczki, 
a w końcu wykonać samemu środki ochrony i płyny do dezynfekcji, 
co było wówczas palącym problemem ze względu na poważny kryzys 
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związany z dostępem do takiego asortymentu. Mechanizmy zakażenia 
opisywano w 44 tekstach, często z jednoczesnym uwzględnieniem 
tego, w jaki sposób zakażeń uniknąć. Drastyczne lub nieprzyjem-
ne procedury lecznicze wspomniane zostały zaledwie w czterech 
artykułach z analizowanej próby badawczej. Tylko 11 zawierało 
informacje o braku skutecznego lekarstwa. W analizowanej próbie, 
liczącej 450 materiałów opublikowanych na portalach internetowych 
w marcu 2020 roku, 291 nie zawierało treści medycznych. Liczbę 
tekstów zawierających treści medyczne, a opublikowanych w ana-
lizowanych portalach w dwóch pierwszych tygodniach marca 2020 
roku, obrazuje wykres 24.

Rys. 24. Treści medyczne w publikacjach w marcu 2020 r., N = 159

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH 
TREŚCI MEDYCZNE, OPUBLIKOWANYCH 

W KWIETNIU 2020 ROKU

W 510 analizowanych publikacjach z kwietnia 2020 roku treści me-
dyczne znaleźć można było w 78 tekstach, co stanowi około 15 proc. 
Spadek w porównaniu z marcem jest wyraźny głównie dlatego, że treści 
dotyczące mechanizmów zakażeń czy typowych objawów stały się 
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powtarzalne i odbiorcy byli z nimi dobrze zaznajomieni. Niemniej 
nadal najczęściej podnoszonym wątkiem były mechanizmy zaka-
żenia, wspomniane w 59 publikacjach, oraz procedury dotyczące 
dezynfekcji, wymienione w 31 publikacjach. Dokładnie tyle samo 
tekstów (31) zawierało informacje o typowych objawach covid, przy 
czym nietypowe objawy choroby w 510 publikacjach pojawiły się 
tylko dwukrotnie. Naukowe informacje o koronawirusie i przebie-
gu choroby znalazły się w 18 artykułach i wywiadach z ekspertami. 
Doniesień ze świata nauki nie było wiele, ale teksty okazały się już 
bardziej rozbudowane i kompleksowe. Informacja o tym, że wciąż brak 
skutecznego lekarstwa, pojawiła się w siedmiu tylko tekstach. Żaden 
z analizowanych przekazów nie zawierał informacji o drastycznym 
przebiegu choroby albo nieprzyjemnych/niebezpiecznych proce-
durach leczniczych. Liczbę tekstów zawierających treści medyczne, 
a opublikowanych na analizowanych portalach w dwóch pierwszych 
tygodniach kwietnia 2020 roku, obrazuje wykres 25.

Rys. 25. Treści medyczne w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 78

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI 
MEDYCZNE, OPUBLIKOWANYCH W MAJU 2020 ROKU

W analizowanej próbie liczącej 390 tekstów opublikowanych w maju 
2020 roku treści medyczne pojawiają się w 59 materiałach, co sta-
nowi około 15 proc. badanego materiału. Objawy choroby zakaźnej 
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COVID-19 wymienione zostały tylko w 18 artykułach. Nietypowe 
objawy choroby wywołanej przez koronawirusa wspomniano w sied-
miu publikacjach, mechanizmy zakażenia – w ośmiu, drastyczne lub 
nieprzyjemne procedury lecznicze – w pięciu. Autorzy dziewięciu 
tekstów przypominali o dezynfekcji, a informacje o braku skutecznego 
lekarstwa znalazły się w 10 materiałach. Najwięcej, bo 39 tekstów 
prezentujących treści medyczne, zawierało naukowe informacje 
o wirusie SARS-COv-2.

Wszystkich materiałów było generalnie mniej niż w marcu, ale 
za to okazały się bardziej zróżnicowane. Pojawiły się kategorie, które 
w poprzednich miesiącach miały drugorzędny charakter. Częściej 
zaznaczano wątek nietypowych objawów, drastycznych procedur czy 
braku leku. Za to wyraźnie na prowadzenie wysunęły się doniesienia 
naukowe, które w maju występowały już w większej liczbie tekstów. 
Teksty te nie dotyczyły tylko samego COVID-19, ale też zagadnień 
z nim powiązanych, np. kondycji psychicznej ludzi w lockdownie. 
W analizowanych publikacjach pojawiało się dużo więcej doniesień 
z krajów, gdzie pandemia na typ etapie miała większe nasilenie niż 
w Polsce. Ciągle powracały też teksty, w których była mowa o typowych 
objawach zakażenia; temat ten pojawiał się również w publikacjach 
poświęconych problemom z nowymi ogniskami choroby w domach 
pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W analizowanej próbie, liczącej 390 materiałów opublikowanych 
w portalach internetowych w maju 2020 roku, 331 tekstów nie za-
wierało treści medycznych.

Rys. 26. Treści medyczne w publikacjach w maju 2020 r., N = 59
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Wykresy 27, 28 oraz 29 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.

Rys. 27. Proporcje treści medycznych w publikacjach w marcu 2020 r., N = 159

Rys. 28. Proporcje treści medycznych w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 78
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Rys. 29. Proporcje treści medycznych w publikacjach w maju 2020 r., N = 59

Wykres 30 pokazuje udziały procentowe poszczególnych tematów 
w 296 tekstach zawierających treści medyczne.

Rys. 30. Procentowy udział treści medycznych w publikacjach 
z pierwszych trzech miesięcy pandemii, N = 296

TREŚCI MEDYCZNE W TEKSTACH OPUBLIKOWANYCH 
W MARCU, KWIETNIU I MAJU 2020 ROKU

Analiza zawartości materiałów publikowanych na portalach interne-
towych w marcu, kwietniu oraz maju 2020 roku pozwala stwierdzić, 
że z upływem czasu spadało zainteresowanie dziennikarzy medyczną 
stroną nowej choroby. W marcu objawy choroby opisywane były 
dość szczegółowo w 111 tekstach z analizowanej próby, w kwietniu 
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– w 31, a w maju 2020 roku autorzy tylko 18 tekstów uznali, że odbior-
cy jeszcze nie znają lub nie pamiętają objawów COVID-19 i trzeba 
je przypomnieć w materiale. Naukowe informacje o koronawirusie 
pojawiały się w niemal co czwartym tekście opublikowanym w marcu 
2020 roku, dziennikarze próbowali wytłumaczyć, na czym polega 
niebezpieczeństwo związane z odzwierzęcym koronawirusem SARS-

-Cov-2 i przybliżyć to, co udało się ustalić wirusologom. Autorzy 
tekstów przypominali, jak szybko i łatwo wirus się rozprzestrzenia 

– mechanizmy zakażenia opisano w 44 tekstach w marcu i w 59 w kwiet-
niu. Materiały te, podobnie jak publikacje omawiające procedury 
dezynfekcji i sposoby ochrony przed zakażeniem (tego typu treści 
z czasem pojawiały się coraz rzadziej, w badanej próbie z marca było 
ich 57, z kwietnia – 31, a z maja – dziewięć), realizowały edukacyjną 
funkcję mediów, na których w okresie tak wielkiego kryzysu, jakim jest 
pandemia, spoczywa ogromna odpowiedzialność. Odbiorcy mediów 
bardzo często właśnie z internetu, telewizji, radia czy gazet dowiadują 
się o tym, co i dlaczego im zagraża oraz jak się mogą chronić oraz 
dbać o zdrowie i życie swoje oraz bliskich. Rola mediów staje się 
tu nie do przecenienia, a w czasie globalnego kryzysu wywołanego 
przez nową chorobę zakaźną treści medyczne przybliżające naturę tej 
choroby mogą odbiorcom relacji medialnych – świadomym zagroże-
nia i znającym z mediów sposoby ochrony przez wirusem – pomóc 
w skutecznej walce z epidemią. Problematyczne w polskich mediach 
okazały się jednak sprzeczne informacje pochodzące od osób, które 
można uznać z liderów opinii.

Liczba publikacji zawierających informacje o braku skutecznego 
leku jest bardzo podobna w marcu (11), kwietniu (siedem) i maju (10). 
Temat wracał jako rodzaj przestrogi, a także przy okazji doniesień 
o próbach eksperymentalnego leczenia chorych na COVID-19 lekami 
zarejestrowanymi do leczenia innych przypadłości. Autorzy tekstów 
oszczędzili czytelnikom drastycznych szczegółów związanych z lecze-
niem pacjentów przechodzących chorobę ciężko, z komplikacjami 
i powikłaniami; mowa o tym tylko w czterech publikacjach w marcu 
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i pięciu w maju. Tego typu treści nie było wcale w analizowanej próbie 
obejmującej 510 tekstów opublikowanych na badanych portalach 
w drugim miesiącu epidemii koronawirusa w Polsce.

TREŚCI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 
I DZIAŁANIA OPIEKI MEDYCZNEJ

Liczba informacji dotyczących służby zdrowia i organizacji walki 
z epidemią gwałtownie wzrosła pomiędzy marcem i kwietniem, 
w maju zaś nieco zmalała, wciąż jednak pozostawała w mediach 
ważnym tematem.

Treści dotyczące służby zdrowia znalazły się w 93 tekstach w próbie 
liczącej 1 350 publikacji, co stanowi blisko 7 proc. całości analizowa-
nego materiału z pierwszych trzech miesięcy pandemii.

Wykres 31 obrazuje procentowy udział treści dotyczących objawów 
i zagadnień medycznych związanych z chorobą COVID-19 opubli-
kowanych w marcu, kwietniu i maju 2020 roku.

Rys. 31. Procentowy udział treści dotyczących służby zdrowia, opublikowanych 
w marcu, kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 96
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Sposób prezentowania zagadnienia wyraźnie się zmieniał. W mar-
cu, gdy minister zdrowia zapewniał, że sytuacja jest „pod kontrolą” 
(o czym donosiło aż 15 publikacji z próby z tego miesiąca) poczucie 
zagrożenia chorobą było zapewne stosunkowo niewielkie – i to po-
mimo doniesień medialnych o niezwykle trudnej sytuacji w różnych 
krajach europejskich (np. we Włoszech). Pisano nie o problemach 
systemowych, lecz o niedogodnościach lokalnych – głównie braku 
środków ochrony dla medyków (problem ten powracał w 14 publi-
kacjach na 450 w próbie), zbyt małej ilości sprzętu medycznego (10 
tekstów na 450), niedofinansowaniu szpitali (dziewięć), niedostatku 
personelu medycznego i jego przemęczeniu. W kwietniu dziennikarze 
już o wiele częściej pisali o dotkliwym braku środków ochrony osobistej 
dla medyków (w 27 publikacjach na 450), niedofinansowaniu i braku 
przygotowania polskich szpitali na przyjęcie rosnącej liczby chorych, 
zbyt małej liczbie lekarzy, pielęgniarek, ratowników oraz niedostatku 
sprzętu i zbyt małej liczbie karetek czy łóżek na oddziałach szpital-
nych. Pojawił się także – co zrozumiałe – wątek przemęczenia lekarzy. 
W maju tematyka publikacji była zasadniczo taka sama, zmniejszyła 
się natomiast jej częstotliwość. Należy domniemywać, że informacje 
o trudnościach w walce służby zdrowia z chorobą mogą zwiększać 
poczucie zagrożenia wśród odbiorców. Identyfikowane w tamtym 
czasie poczucie zagrożenia respondentów nie było jednak adekwatne 
do tych treści w tym sensie, że zagrożenie chorobą uważano za mniej 
przerażające od obaw o byt własny i rodziny w związku z problemami 
ekonomicznymi – prawdopodobnie dlatego, że liczba zachorowań 
wciąż pozostawała w kraju stosunkowo niewielka, a osobisty kontakt 
z osobami zakażonymi rzadki. Kłopoty finansowe czy dolegliwości 
lockdownu okazywały się więc dla przeważającej większości respon-
dentów bliższe i bardziej realne niż zagrożenie chorobą.
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Rys. 32. Treści dotyczące organizacji służby zdrowia i walki 
z COVID-19 – wątki tematyczne, N = 93

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W MARCU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 

TREŚCI DOTYCZĄCE SŁUŻBY ZDROWIA

Treści dotyczące służby zdrowia znalazły się tylko w 18 publikacjach 
spośród 450 losowo wybranych do analizy materiałów publikowa-
nych w dwóch pierwszych tygodniach epidemii w Polsce. W marcu 
2020 roku na polskich informacyjnych portalach internetowych nie 
było publikacji o zapaści służby zdrowia czy niewydolności szpitali. 
W pierwszych tygodniach epidemii dziennikarze pisali o braku środ-
ków ochrony dla medyków (problem ten powracał w 14 publikacjach), 
zbyt małej ilości sprzętu medycznego (ten wątek pojawił się w 10 
tekstach) oraz niedofinansowaniu szpitali (w dziewięciu). Zbyt małą 
liczbę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników 
szpitali, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z koronawi-
rusem, odnotowano w ośmiu publikacjach z próby, a przemęczenie 
medyków pojawiło się jako ważny wątek w trzech. Autor jednego 
tylko tekstu wspomniał o braku kompetencji medyków walczących 
z nowym, nieznanym wirusem. W 432 materiałach analizowanych 
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w próbie nie znalazły się treści dotyczące sytuacji służby zdrowia. 
Liczbę tekstów zawierających tego typu treści, a opublikowanych 
na analizowanych portalach w dwóch pierwszych tygodniach marca 
2020 roku, obrazuje wykres 33.

Rys. 33. Treści dotyczące służby zdrowia w publikacjach w marcu 2020 r., N = 18

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W KWIETNIU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 

TREŚCI DOTYCZĄCE SŁUŻBY ZDROWIA

W dwóch pierwszych tygodniach kwietnia 2020 roku na analizowanych 
portalach internetowych wśród 510 publikacji tylko 42 poruszały 
problemy służby zdrowia. Najczęściej dziennikarze pisali o dotkliwym 
braku środków ochrony osobistej dla medyków – wątek ten pojawił 
się w 27 publikacjach. Autorzy 18 tekstów pisali o niedofinansowaniu 
i braku przygotowania polskich szpitali na przyjęcie rosnącej liczby 
chorych. O zbyt małej liczbie lekarzy, pielęgniarek i ratowników 
pisano w 10 tekstach, a w 11publikacjach znalazły się informacje 
o brakującym sprzęcie medycznym i zbyt małej liczbie karetek czy 
łóżek w oddziałach szpitalnych. W tekstach zaczął dawać znać o sobie 
problem braków kadrowych wynikających z tego, że biały personel 
zwykle pracuje w kilku miejscach naraz, co stanowiło dodatkowe 
zagrożenie ze względu na potencjalne przenoszenie wirusa pomiędzy 
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różnymi placówkami służby zdrowia. W ośmiu publikacjach z próby 
z kwietnia 2020 roku znaleźć można było wątek przemęczenia medy-
ków w pierwszym miesiącu walki z epidemią. Na 510 analizowanych 
publikacji tylko w jednej autor wspominał o braku kompetencji 
lekarzy zmagających się z nową chorobą.

Rys. 34. Treści dotyczące służby zdrowia w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 42

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W MAJU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 
TREŚCI DOTYCZĄCE SŁUŻBY ZDROWIA

W dwóch pierwszych tygodniach maja 2020 roku na portalach in-
ternetowych wśród 390 analizowanych w badaniu publikacji tylko 
33 teksty poruszały problemy służby zdrowia. Najczęściej dziennikarze 
pisali o braku środków ochrony osobistej dla medyków – problem 
ten pojawił się w 21 publikacjach. Powracał on w wielu odsłonach, 
również w tekstach o stosunkowo pozytywnym wydźwięku, w których 
np. opisywano akcje charytatywne organizowane, by zapewnić środki 
ochrony osobistej medykom i innym pracownikom służby zdrowia. 
Autorzy 14 tekstów pisali o niedofinansowaniu i braku przygotowania 
polskich szpitali na przyjęcie rosnącej liczby chorych. Problem zbyt 
małej liczby medyków pojawił się w dziesięciu tekstach, a w trzech 
publikacjach znalazły się informacje o brakującym sprzęcie medycz-
nym i zbyt małej liczbie karetek czy łóżek w oddziałach szpitalnych. 
Gdy minęły dwa miesiące od dnia, w którym potwierdzono pierwszy 
przypadek zachorowania na COVID-19 w Polsce, w pierwszych dwóch 
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tygodniach maja 2020 roku autorzy sześciu publikacji pisali o prze-
męczeniu personelu medycznego. Na 390 analizowanych publikacji 
tylko w jednym tekście autor wspominał o braku kompetencji lekarzy 
zmagających się z nową chorobą. W 357 materiałach nie pojawiały 
się treści dotyczących sytuacji służby zdrowia.

Rys. 35. Treści dotyczące służby zdrowia w publikacjach w maju 2020 r., N = 33

Wykresy 36, 37 oraz 38 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.

Rys. 36. Proporcje treści dotyczących służby zdrowia 
w publikacjach w marcu 2020 r., N = 18
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Rys. 37. Proporcje treści dotyczących służby zdrowia 
w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 42

Rys. 38. Proporcje treści dotyczących służby zdrowia 
w publikacjach w maju 2020 r., N = 33

Wykres 39 pokazuje udziały procentowe poszczególnych tematów 
w 93 tekstach zawierających treści dotyczące służby zdrowia.
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Rys. 39. Procentowy udział treści dotyczących służby zdrowia 
w pierwszych trzech miesiącach pandemii, N = 93

TREŚCI DOTYCZĄCE SŁUŻBY ZDROWIA 
W TEKSTACH OPUBLIKOWANYCH W MARCU, 

KWIETNIU I MAJU 2020 ROKU – WNIOSKI 
Z PORÓWNAWCZEJ ANALIZY ILOŚCIOWEJ

Treści dotyczące służby zdrowia w marcu stanowiły zaledwie dwa proc. 
wszystkich publikacji w analizowanej próbie badawczej liczącej 450 
materiałów, spośród których tylko 18 tekstów zawierało ważne wątki 
pokazujące kondycję systemu opieki zdrowotnej, której nadwyrężenie 
i potencjalna niewydolność napawała lękiem 57 proc. respondentów. 
Ponad połowa, bo 56 proc. ankietowanych odbiorców mediów, de-
klarowało również, że lęk budzą w nich informacje o przeciążeniu 
medyków i braku środków ochrony osobistej w szpitalach. Tymczasem 
wątki te pojawiały się w przekazach medialnych sporadycznie. Treści 
dotyczące problemów służby zdrowia znalazły się w marcu zaledwie 
w dwóch proc. publikacji objętych analizą, w kwietniu – wątek obecny 
był w sześciu proc. analizowanych publikacji, a w maju – w siedmiu.

W marcu, na początku epidemii, problemy służby zdrowia od-
notowano tylko w 18 tekstach z próby. Zagadnienie braku środków 
ochrony dla pracowników szpitali wspomniany został w 14 tekstach, 
w 10 były informacje o brakującym sprzęcie medycznym. Autorzy 
dziewięciu tekstów przypominali o niedofinansowaniu służby zdrowia, 
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a wątek przemęczenia medyków znalazł się w trzech publikacjach 
z próby w pierwszym miesiącu epidemii koronawirusa. W kwietniu 
przekazów pokazujących, jak system opieki zdrowotnej radzi sobie 
z epidemią, opublikowano już więcej: 42 na 510 w analizowanej próbie.

W drugim miesiącu epidemii w analizowanych przekazach me-
dialnych bardziej wyeksponowany został problem braku środków 
ochrony dla medyków, o czym pisali autorzy 27 tekstów z miesięcznej 
próby. Wątek niedofinansowania szpitali i nieprzygotowania do walki 
z epidemią podnoszony był w 18 publikacjach. W kwietniu sześć proc. 
publikacji analizowanych w badanej próbie dotyczyło problemów 
służby zdrowia.

W maju podobny był procent publikacji (7%) zawierających 
treści dotyczące kondycji służby zdrowia, a w tekstach dominowały 
również te dwa problemy: braku środków ochrony dla medyków 
(o czym pisali autorzy 21 publikacji) oraz niedofinansowania szpitali, 
wspomnianego w 14 materiałach z próby z tego miesiąca.

Zwraca uwagę podobna liczba tekstów o zbyt małej liczbie lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników szpitali, któ-
rzy w czasie epidemii mierzyli się z niewyobrażalnym zmęczeniem, 
o którym pisali autorzy trzech tekstów w marcu, ośmiu w kwietniu 
i sześciu w maju. To niewiele, jak na próbę liczącą 1 350 publikacji.

Pomimo małej proporcji tekstów mówiących o przeciążeniu 
medyków, aż 70 proc. respondentów deklarowało, że te informacje 
są dla nich bardzo ważne, podobnie jak widomości o braku środków 
ochrony w szpitalach – informacje o tym napawały lękiem 56 proc. 
badanych. Pomimo niezbyt dużego nasycenia przekazu medialnego 
treściami dotyczącymi problemów służby zdrowia, ponad połowę 
badanych odbiorców mediów lękiem przejmowały informacje o kon-
dycji systemu opieki zdrowotnej.

Warto zauważyć, że w analizowanych przekazach – w próbie 
liczącej 1 350 materiałów – tylko w trzech tekstach (po jednym 
w każdym miesiącu) pojawiła się sugestia braku kompetencji le-
karzy walczących z koronawirusem; o braku motywacji czy dobrej 
woli medyków nie pisał żaden z autorów tekstów, które znalazły się 
w analizowanej próbie badawczej.
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ZAGADNIENIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W analizowanym materiale uwidacznia się wyraźna różnica, gdy 
chodzi o życie zbiorowe – regulacje, przepisy, deklaracje polityków – 
oraz doniesienia na temat indywidualnych, często ujmowanych jako 
sprawy prywatne, zagadnień związanych z życiem społeczeństwa 
w lockdownie. Kwestie te zostają więc omówione oddzielnie.

Treści dotyczące decyzji polityków znalazły się w 284 tekstach 
w próbie liczącej 1 350 materiałów prasowych, co stanowi 21 proc. 
całości badanego materiału.

POLITYCY I ZARZĄDZENIA PUBLICZNE

Rys. 40. Treści dotyczące decyzji polityków opublikowane w marcu, 
kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 284
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Rys. 41. Treści dotyczące decyzji polityków – wątki tematyczne, N = 284

Jak widać, liczba publikacji na temat procedur bezpieczeństwa 
największa była w pierwszych tygodniach epidemii, następnie zaś 
stopniowo malała. Najwięcej informacji o ograniczeniach w indywi-
dualnej wolności obywateli podawano w kwietniu, gdy kraj znajdował 
się w lockdownie, zaś regulacje zmieniały się – portale realizowały 
tutaj funkcję informowania o kolejnych modyfikacjach przepisów. 
Zdecydowanie natomiast rosła liczba informacji o braku kompeten-
cji, sprzecznych decyzjach i rozporządzeniach polityków. Badania 
z części A wskazywały, że decyzje polityków postrzegano jako mniej 
ważne, a informacje o sprzecznościach i niekompetentnym działaniu 
budziły stosunkowo mniejszy niepokój. Wydaje się to paradoksem, 
jeśli zważyć, że jednocześnie za najbardziej niepokojące i lękotwór-
cze wątki respondenci uważali nieprzewidywalność dalszego ciągu 
i prawdopodobieństwo przedłużania się epidemii. Prawdopodobnie 
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to, że sprzeczności w rozporządzeniach i regulacjach, o których tak 
wiele donosiły portale w badanym okresie, budziły raczej nieduży 
niepokój, może być przypisane stosunkowo jeszcze niewielkiemu 
poczuciu osobistego zagrożenia w pierwszych miesiącach epidemii. 
Może to mieć również związek z postrzeganiem działań władz jako 
odległych lub niedostrzeganiem związku zarządzania systemem z życiem 
codziennym obywateli. Poza tym wiele sprzecznych decyzji wynikało 
raczej z sytuacji politycznej niż pandemicznej. Polacy jednak wyka-
zywali wówczas większe zainteresowanie sprawami funkcjonowania 
w reżimie pandemicznym, rozwiązywaniem problemów zdalnej pracy 
i nauczania, ograniczeniem planów związanych z edukacją i podró-
żowaniem. Kontekst polityczny, który był najczęstszy dla tej grupy 
tekstów, dla obywateli okazał się mniej zajmujący. Niemniej krytyka 
kompetencji zwykle dotyczyła raczej wypowiedzi przedstawicieli 
świata polityki niż ekspertów, a wybrzmiewała wyraźnie w zapisanych 
w publikacjach słowach zwykłych ludzi komentujących sytuację.

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W MARCU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 
TREŚCI DOTYCZĄCE DECYZJI POLITYKÓW

Polityczne decyzje regulujące życie społeczne i gospodarcze, naka-
zy i zakazy związane z przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych oraz nowe warunki pracy placówek kul-
turalnych i oświatowych w pierwszych dwóch tygodniach epidemii 
były przedmiotem 91 tekstów (ponad 20 proc.), z próby liczącej 450 
publikacji, jakie ukazały się na analizowanych portalach internetowych 
od 4 do 15 marca 2020 roku. Najwięcej materiałów dotyczyło procedur 
bezpieczeństwa (opisywanych lub wspomnianych w 54 publikacjach), 
ograniczeń handlu i działalności biznesowej (co było przedmiotem 
26 tekstów) oraz regulacji dotyczących edukacji i opieki nad dziećmi 

– o tym pisali autorzy 23 tekstów w analizowanej próbie. W marcu 
2020 roku, kiedy dopiero po raz pierwszy w pandemii zamknięta 
lub ograniczona została działalność biznesowa, w 11 analizowanych 
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materiałach opisywano lub wzmiankowano o działaniach władz 
mających na celu pomoc bankrutującym przedsiębiorcom lub fir-
mom zmagającym się z kłopotami finansowymi spowodowanymi 
restrykcjami, jakie wprowadzono, aby walczyć z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa. Regulacje dotyczące przebywania w miejscach 
publicznych były przedmiotem 10 tekstów, zaś w siedmiu przedmiot 
stanowiły przepisy i decyzje, które miały zaradzić dotkliwym brakom 
środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego w szpitalach 
przygotowywanych do walki z epidemią. Negatywna ocena decyzji 
polityków wyrażana była w marcu 2020 roku tylko w czterech publi-
kacjach z próby. Spośród 450 analizowanych tekstów, jakie w marcu 
2020 roku opublikowane zostały na internetowych portalach infor-
macyjnych, 359 nie zawierało treści dotyczących regulacji, przepisów 
czy też decyzji polityków.

Naturalne jest, że w marcu na pierwszy plan wysuwały się za-
gadnienia związane z procedurami bezpieczeństwa. Wiele pisano 
o tym, jak poruszać się bezpiecznie w przestrzeniach publicznych, 
publikowano ustalenia dotyczące zasad robienia zakupów, korzystania 
z usług i transportu zbiorowego. Do mniej popularnych, ale równie 
ważnych tematów należało ograniczenie handlu i funkcjonowania 
sektora usług oraz organizacja edukacji i opieki nad dziećmi. Za-
gadnienia te dotyczyły codziennego funkcjonowania społeczeństwa, 
więc regulacje w tym zakresie były szczególnie potrzebne, ale też dość 
dotkliwe dla obywateli. Wiele w tej kwestii pojawiało się krytycznych 
uwag – w wątpliwość poddawano sensowność niektórych rozwiązań, 
w tym godzin dla seniorów czy też zamykania basenów i siłowni. 
Mniej pisano o regulacjach dotyczących przebywania w miejscach 
publicznych, ale były to głównie powracające tematy. Krytykowano 
m.in. takie rozwiązania, jak zakaz wchodzenia do lasów i parków oraz 
problem ograniczenia samodzielnych wyjść nastolatków. Do agendy 
trafił też temat wsparcia dla przedsiębiorców zmuszonych do zawie-
szenia działalności. Mimo stosunkowo krótkiego trwania lockdownu, 
niektóre branże – głównie gastronomiczna, turystyczna, zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne – już wskazywały na rosnące problemy 
finansowe i oczekiwały skutecznej reakcji rządzących. Niewiele 
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mówiono o przepisach dotyczących środków ochrony i sprzętu me-
dycznego. Warto zwrócić uwagę, że w próbie z marca odnotowano 
tylko cztery teksty z ogólną krytyką działań władz. Dziennikarze 
odnosili się krytycznie raczej do konkretnych rozwiązań praktycznych.

Rys. 42. Treści dotyczące decyzji polityków w publikacjach w marcu 2020 r., N = 91

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W KWIETNIU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 

TREŚCI DOTYCZĄCE DECYZJI POLITYKÓW

Niekonsekwentne oświadczenia polityków, sprzeczne nakazy czy za-
kazy władz znaleźć można było w 97 publikacjach, w których 62 teksty 
zawierały negatywną ocenę decyzji polityków, wyrażoną przez autora 
artykułu publicystycznego lub rozmówcę publikowanego na portalu 
wywiadu. 29 tekstów dotyczyło zamknięcia lub ograniczenia handlu 
i działalności biznesowej, a w 25 znalazły się przepisy i rozwiązania 
dotyczące upadających biznesów, co wskazuje na pewną korelację 
tych problemów. Regulacje dotyczące przebywania w miejscach 
publicznych zostały wspomniane w 20 publikacjach, a w 15 autorzy 
pisali o decyzjach dotyczących zakupów środków ochrony i sprzętu 
medycznego. Rozporządzenia mówiące o edukacji online i opiece 
nad dziećmi w czasie izolacji były przedmiotem 10 publikacji, nie-
wiele mniej dotyczyło procedur bezpieczeństwa wprowadzonych 
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w przestrzeni publicznej. Spośród 510 analizowanych tekstów, jakie 
w kwietniu 2020 roku opublikowane zostały na internetowych porta-
lach informacyjnych, 413 nie zawierało treści dotyczących regulacji 
i przepisów oraz decyzji rządzących.

Rys. 43. Treści dotyczące decyzji polityków w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 97

Kwiecień był już okresem intensywnych rozmów o wyborach 
prezydenckich, dlatego ogólnie ukazało się najwięcej tekstów, w któ-
rych krytyce poddawano decyzje polityków i administracji. W wielu 
materiałach cytowano wypowiedzi przedstawicieli opozycji odno-
szących się do kolejnych pomysłów na to, jak i kiedy zorganizować 
wybory. To również okres, na który przypadały święta wielkanocne, 
dlatego więc dało się zaobserwować spore zainteresowanie zagadnie-
niami dotyczącymi ograniczeń w handlu oraz upadających biznesów, 
których właściciele zaczęli intensywniej odczuwać negatywne skutki 
spowodowane lockdownem. Zwłaszcza że zamiast przypadającej na ten 
okres zwiększonej konsumpcji okazało się, że ponoszą oni głównie 
straty. Pisano też nieco o regulacjach dotyczących przebywania 
w miejscach publicznych i dotyczyło to zarówno spraw związanych 
z wyborami, jak też samą Wielkanocą, gdy możliwości praktyk reli-
gijnych i udziału w triduum paschalnym zostały katolikom mocno 
ograniczone. Pojawiło się też dziesięć tekstów o regulacjach dotyczą-
cych środków ochrony i sprzętu medycznego. Było to głównie przy 
okazji różnych działań związanych z zakupami dla szpitali, w tym 



103
Zagadnienia życia społecznego

m.in. z planowanym transportem środków „największym samolotem 
świata” – Antonowem. Mniej miejsca w tym miesiącu poświęcono 
kwestiom związanym z edukacją i opieką nad dziećmi, a także pro-
cedurom bezpieczeństwa w miejscach publicznych, które zostały już 
ugruntowane, więc jeśli się o nich pisało, to raczej w związku z ich 
luzowaniem, co nie powodowało większych napięć.

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W MAJU 2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH 

TREŚCI DOTYCZĄCE DECYZJI POLITYKÓW

W maju 2020 roku sprzeczne nakazy, zakazy władz bądź niekonse-
kwentne oświadczenia polityków znaleźć można było w 96 publi-
kacjach z analizowanej próby. 43 teksty zawierały negatywną ocenę 
decyzji polityków, wyrażoną przez autora artykułu publicystycznego 
lub rozmówcę wywiadu publikowanego na portalu; 27 dotyczy-
ło zamknięcia lub ograniczenia handlu i działalności biznesowej, 
a w 19 znalazły się przepisy i rozwiązania dotyczące upadających 
biznesów. Decyzje mówiące o zdalnej edukacji i opiece nad dziećmi 
były przedmiotem 18 publikacji. Regulacje obejmujące przebywanie 
w miejscach publicznych zostały wspomniane w 14, a wprowadzone 
na początku epidemii procedury bezpieczeństwa – w 12. Autor tylko 
jednego tekstu poruszył kwestie zakupu środków ochrony i sprzętu 
medycznego. Spośród 390 analizowanych tekstów, jakie w maju 2020 
roku opublikowano na internetowych portalach informacyjnych, 
294 nie zawierały treści dotyczących regulacji, przepisów czy też 
decyzji polityków.

Maj to miesiąc wyborów prezydenckich, co tłumaczy dominującą 
pozycję tekstów z negatywnymi ocenami działań rządzących. To także 
przede wszystkim materiały zawierające krytykę władz przez opozycję. 
Nadal zainteresowanie budziły zagadnienia związane z ogranicze-
niem handlu i usług – im bardziej przedłużał się okres obostrzeń, 
tym więcej przedstawicieli różnych branż upominało się o pomoc 
i wsparcie. Teksty dotyczyły więc m. in. tego, że konkretne branże, 
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mimo ponoszenia poważnych strat spowodowanych lockdownem, 
nie zostały ujęte w programach pomocowych. Temat ten był silnie 
powiązany z działaniami administracji dotyczącymi upadających 
biznesów. Wracał też temat edukacji, głównie w kontekście matur 
i innych egzaminów mających się odbyć pod koniec roku szkolnego. 
Nieco mniej tekstów poświęcono sprawom procedur bezpieczeństwa 
i przebywania w miejscach publicznych, natomiast środki ochrony 
i sprzęt medyczny okazały się tematem marginesowym. W maju 
skupiano się po prostu na zagadnieniach politycznych, głównie kam-
paniach prezydenckich, więc temat epidemii w innych kontekstach 
zszedł na dalszy plan.

Rys. 44. Treści dotyczące decyzji polityków w publikacjach w maju 2020 r., N = 96

Wykresy 45, 46 oraz 47 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.

Rys. 45. Proporcje treści dotyczących decyzji polityków 
w publikacjach w marcu 2020 r., N = 91
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Rys. 46. Proporcje treści dotyczących decyzji polityków 
w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 97

Rys. 47. Proporcje treści dotyczących decyzji polityków 
w publikacjach w maju 2020 r., N = 96

Wykres 48 pokazuje udziały procentowe poszczególnych tematów 
w 284 tekstach zawierających treści dotyczące decyzji polityków.

Rys. 48. Procentowy udział treści dotyczących decyzji polityków 
w publikacjach z pierwszych trzech miesięcy pandemii, N = 284
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TREŚCI DOTYCZĄCE DECYZJI POLITYKÓW 
W TEKSTACH PRASOWYCH OPUBLIKOWANYCH 

W MARCU, KWIETNIU I MAJU 2020 ROKU – 
WNIOSKI Z PORÓWNAWCZEJ ANALIZY ILOŚCIOWEJ

W pierwszych tygodniach epidemii, której dynamiczny rozwój 
skutkował wprowadzeniem szeregu restrykcji, nakazów i zakazów, 
autorzy prasowych publikacji opisywali problemy związane np. z wy-
konywaniem zdalnej pracy i realizacją edukacji online albo kłopoty 
przedsiębiorców. Wątki te znalazły odzwierciedlenie w analizowanych 
publikacjach dotyczących decyzji polityków. Publikacje zawierające 
tego typu treści stanowiły w marcu 12 proc. materiałów analizowa-
nych w losowo dobranej próbie badawczej, w kwietniu – 13 proc., 
a w maju – 20 proc. W trzecim miesiącu pandemii już co piąta 
publikacja w analizowanej próbie badawczej dotyczyła regulacji 
praktycznych aspektów życia w stanie zagrożenia epidemicznego.

W marcu 2020 roku najwięcej tekstów, bo 54 z próby obejmującej 
ten miesiąc, dotyczyło procedur bezpieczeństwa wprowadzanych 
w miejscach publicznych. Przekazy te miały charakter informacyjno-

-edukacyjny. Towarzyszyły im często przypomnienia o mechanizmach 
zakażenia i sposobach dezynfekcji. Procedury bezpieczeństwa, wpro-
wadzone w marcu i utrzymane w kolejnych miesiącach, w kwietniu 
znalazły się tylko w ośmiu tekstach, a w maju – w 12.

W kwietniu zwraca uwagę bardzo duża liczba publikacji z nega-
tywnymi ocenami decyzji polityków, na co mogły mieć wpływ nie 
tylko informacje z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, ale 
też relacjonowana w mediach dyskusja o przygotowaniu i formie 
przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce, których pierw-
sza tura zaplanowana była na 10 maja. Rozmaite propozycje form 
wyborów budziły duże emocje i wywoływały żywiołowe dyskusje, 
zwłaszcza wśród polityków, publicystów i komentatorów. Dotyczyło 
to szczególnie propozycji i częściowej realizacji tzw. „wyborów ko-
pertowych”, czyli nietestowanego wcześniej w Polsce na taką skalę 
głosowania korespondencyjnego. W maju negatywne oceny decyzji 
polityków wyrażane były w 43 tekstach na 390 w analizowanej próbie.
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W kolejnych miesiącach epidemii utrzymała się liczba publikacji 
poświęconych ograniczeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej. 
Związane z tym problemem były działania władz mające na celu po-
moc bankrutującym właścicielom firm i zwalnianym pracownikom. 
Dotkliwe perturbacje na tym polu, widoczne już w drugim miesiącu 
epidemii, znalazły odzwierciedlenie w 25 tekstach z próby kwietnio-
wej i 19 z maja (w marcu te wątki pojawiły się w 11 materiałach). 
Rosnąca liczba publikacji na ten temat pokazuje problemy, jakie 
wysuwały się na pierwszy plan zmartwień w kolejnych miesiącach 
pandemii. Dziennikarze pisali zarówno o kolejnych grupach zawo-
dowych i przedsiębiorcach w kłopotach z powodu lockdownu, ale 
również o tym, w jaki sposób i na jaką skalę dystrybuowana jest 
pomoc państwa.

W marcu 23 teksty z próby dotyczyły regulacji związanych ze zdalną 
edukacją i opieką nad dziećmi w domu; w kwietniu dotyczyło tego 
dwa razy mniej tekstów, bo tylko 10. W maju, który w normalnych 
okolicznościach byłby miesiącem matur, dyskusja o przełożeniu 
i formie egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w reżimie sani-
tarnym zdominowała problematykę edukacyjną, aczkolwiek tek-
stów na ten temat znalazło się w próbie tylko 18. Temat dotyczący 
edukacji i pandemii interesował głównie nauczycieli, rodziców 
dzieci i młodzież, czyli ograniczoną grupę. Dużo większa skala 
zainteresowania tematem była zatem widoczna raczej w mediach 
branżowych niż w mainstreamowych, które w tej pracy analizujemy. 
Niemniej, jak dowodzą wyniki, temat się przebijał również tutaj, 
zwłaszcza że kwestia zorganizowania edukacji i opieki dla dzieci 
najmłodszych bardzo silnie wiązała się z sytuacją na rynku pracy 
ich rodziców i opiekunów.

Decyzje władz dotyczące zakupu dużej ilości środków ochrony 
osobistej i sprzętu medycznego szeroko opisywane były w publika-
cjach z kwietnia, bo to właśnie wtedy do Polski dotarły transporty 
materiałów medycznych. Na początku lockdownu środki ochrony 
osobistej w błyskawicznym tempie znikały z półek sklepów i aptek, 
a ceny za pojedynczą maseczkę chirurgiczną oraz kieszonkowy żel 
do dezynfekcji błyskawicznie szybowały w górę, nawet o kilkaset 
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procent65. Z czasem jednak rynek się uspokoił, środki ochrony 
stały się bardziej dostępne i ich ceny spadły. W maju wątek decyzji 
władz odnośnie do zakupów tego typu rzeczy poruszał tylko jeden 
tekst. Wówczas zarówno placówki medyczne, jaki i obywatele nie 
mieli już większych problemów z zakupem środków ochrony osobi-
stej, aczkolwiek wątek zakupów sprzętu medycznego, również tych 
nietrafionych, jak choćby respiratorów od handlarza bronią, będzie 
jeszcze wracał w przekazach dziennikarzy wielokrotnie, długo po za-
kończeniu naszych analiz.

Regulacje dotyczące przebywania w miejscach publicznych, zakazu 
zgromadzeń oraz restrykcje obejmujące przemieszczanie się były 
przedmiotem 10 publikacji z próby marcowej, gdy zakazy wprowa-
dzano, i 20 w kwietniu, gdy zasadność rządowych decyzji komento-
wano w internetowych memach, dyskutowano na forach i podawano 
w wątpliwość albo tłumaczono, patrząc z perspektywy ekspertów.

Wykres 49 ilustruje porównanie procentowego udziału materiałów 
dziennikarskich zawierających treści dotyczące decyzji polityków, 
a publikowanych na polskich internetowych portalach informacyjnych 
w dwóch pierwszych tygodniach marca, kwietnia i maja 2020 roku.

65 Por. Polsat News/rynekaptek.pl: Prezes NRA: rząd powinien już wprowadzić ceny 
regulowane, 24.03.2020, https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/
prezes-nra-rzad-powinien-juz-wprowadzic-ceny-regulowane,36861.html, 
dostęp: 12.12.2021.
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Rys. 49. Procentowy udział treści dotyczących decyzji 
polityków w poszczególnych miesiącach, N = 284

OSOBISTE KOSZTY I UCIĄŻLIWOŚCI PANDEMII

Treści dotyczące osobistych kosztów pandemii znalazły się w 344 
tekstach w próbie liczącej 1 350 materiałów prasowych, co stanowi 
25,4 proc. całości badanego materiału.

W marcu 2020 roku treści dotyczące indywidualnych kosztów 
pandemii znalazły się w 126 tekstach (28 proc.) w próbie liczącej 450 
materiałów. W kwietniu problematyka ta podejmowana była przez 
autorów 169 tekstów – w próbie liczącej 510 publikacji. Stanowi 
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to ponad 33 proc. W maju o indywidualnych uciążliwościach lu-
dzi zmagających się z utrudnieniami życia w izolacji pisali autorzy 
49 tekstów w próbie liczącej 390 materiałów, co stanowi 12,5 proc. 
analizowanych publikacji z tego miesiąca.

Rys. 50. Treści dotyczące osobistych uciążliwości i indywidualnych kosztów pandemii, 
opublikowane w marcu, kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 344

Niebezpieczeństwa dla osób starszych, związane z zakażeniem 
omawiane były przede wszystkim na początku epidemii. W kwietniu 
i z mniejszą intensywnością w marcu portale publikowały teksty 
o niedogodnościach związanych z ograniczeniem życia towarzyskie-
go (w znacznie mniejszej proporcji – kontaktów z rodziną), a także 
psychologicznych konsekwencjach odcięcia od ludzi i uciążliwościach 
praktycznych, jak niemożność robienia zakupów; okresowo media 
informowały nawet o brakach w aprowizacji.
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Rys. 51. Treści dotyczące osobistych uciążliwości i indywidualnych kosztów pandemii, 
opublikowane w marcu, kwietniu i maju 2020 – wątki tematyczne, N = 344.

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W MARCU 
2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI 

DOTYCZĄCE OSOBISTYCH KOSZTÓW PANDEMII

W pierwszych dwóch tygodniach epidemii COVID-19 w Polsce 
w publikacjach dotyczących osobistych kosztów pandemii najbar-
dziej wyeksponowany był wątek zagrożenia, jakim koronawirus 
jest dla seniorów. Problem zwiększonego ryzyka dla osób starszych, 
które nową chorobę zakaźną mogą przechodzić z komplikacjami, 
poruszano w 99 publikacjach z próby liczącej 450 tekstów opubli-
kowanych w marcu 2020 roku. Do świadomości publicznej zaczęło 
powoli przebijać się zagadnienie zachorowań seniorów w domach 
pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. Przy 
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okazji ujawnił się też problem niedostatku medyków, którzy pracując 
w kilku miejscach jednocześnie, przypadkiem przynosili koronawi-
rusa do ośrodków stałego pobytu dla seniorów. Również podawane 
wówczas statystyki zachorowań i zgonów wskazywały na korelację 
choroby, jej ciężkiego przebiegu i śmierci z wiekiem oraz stanem 
zdrowia pacjentów.

Wtedy też Polacy borykali się z zakupami, których paniczna forma 
stała się przedmiotem internetowych żartów obśmiewających robie-
nie zapasów makaronu, mydła czy papieru toaletowego – te towary 
szybko znikały ze sklepowych półek, o czym pisali dziennikarze 
w 23 tekstach w analizowanej próbie. Był to jeden z problemów 
początku lockdownu, gdy zdobycie bardzo powszechnie dostępnych 
towarów stało się problematyczne. Dotyczyło to również mydła czy 
środków do dezynfekcji rąk66.

Ograniczenie kontaktów towarzyskich oraz kontaktów z rodziną 
miało na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
i było przedmiotem takiej samej liczby publikacji (13), które na po-
czątku zbiorowej kwarantanny odnotowywały restrykcje społecznej 
izolacji, ale nie wspominały jeszcze o jej skutkach zdrowotnych czy 
emocjonalnych. W marcu sporadycznie pojawiały się jednostkowe 
wypowiedzi dotyczące negatywnych konsekwencji izolacji. Spośród 
450 analizowanych tekstów, jakie w marcu 2020 roku opublikowane 
zostały na internetowych portalach informacyjnych, 324 publikacje 
nie zawierały treści dotyczących osobistych kosztów związanych 
z domową izolacją i uciążliwościami życia w pandemii.

66 Por. Money.pl: UOKiK: jest pakiet propozycji, które pomogą walczyć z nieuzasad-
nionymi podwyżkami, 22.03.2020, https://www.money.pl/gospodarka/uokik-jes-
t-pakiet-propozycji-ktore-pomoga-walczyc-z-nieuzasadnionymi-podwyzkami-
6491615040665217a.html, dostęp: 12.12.2021.
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Rys. 52. Treści dotyczące osobistych kosztów pandemii 
w publikacjach w marcu 2020 r., N = 126

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W KWIETNIU 
2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI 

DOTYCZĄCE OSOBISTYCH KOSZTÓW PANDEMII

Zdecydowanie wzrosła liczba publikacji dotyczących osobistych 
kosztów związanych z epidemią. Wśród 510 analizowanych publi-
kacji, umieszczonych w portalach w kwietniu 2020 roku, znaleźć 
można 169 tekstów, których autorzy piszą o potencjalnych lub już 
odnotowanych negatywnych skutkach domowej izolacji. Najczęściej 
wspominane wątki to m.in.: ograniczenie możliwości kontaktów 
towarzyskich, które znalazło się w 79 tekstach; aprowizacja i zakupy 
w trudnym czasie epidemii były przedmiotem 54 publikacji z próby. 
O emocjonalnych/psychologicznych kosztach domowej izolacji 
wspominali w 47 publikacjach autorzy artykułów lub rozmówcy 
w cytowanych na portalach wywiadach. Zagadnienie kontaktów 
towarzyskich i rodzinnych oraz aprowizacji wiązało się w pewnej 
mierze z tym, że na kwiecień przypadały też święta, zdecydowanie 
różniące się od tych w poprzednich latach. Ujawniła się m.in. niemoż-
ności spędzenia świąt z seniorami, również tymi, którzy na co dzień 
mieszkają w ośrodkach stałego pobytu typu ZOL lub DPS.

Zdrowotne koszty zamknięcia były przedmiotem troski wyra-
żanej w 40 analizowanych publikacjach z próby kwietniowej. Zwra-
cano w nich uwagę m.in. na kwestie małej ilości ruchu, ale także 
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pogarszającej się w izolacji kondycji psychicznej ludzi. W porównaniu 
z liczbą publikacji w marcu, miesiąc później zmniejszyła się liczba 
tekstów, w których autorzy przypominali ryzyko, jakim zakażenie 
koronawirusem jest dla seniorów. Wątek osób starszych narażonych 
na zachorowanie pojawił się w 28 publikacjach, a autorzy 31 tekstów 
wspominali o ograniczonych w czasie lockdownu możliwościach kon-
taktu z rodziną. Temat ten eksploatowano raczej w marcu, w kwietniu 
skupiano się już w większej mierze na problemach społecznych i 
psychologicznych wynikających z izolacji niż na skutkach zdrowot-
nych zarażenia koronawirusem. Wartym odnotowania wątkiem były 
próby wykorzystania przez seniorów różnego rodzaju technologii 
do bezpiecznego kontaktowania się z rodzinami.

Warto wspomnieć, że okres badawczy obejmuje też Wielkanoc, 
a w Polsce główne święta katolickie mają bardzo duże znaczenie 
społeczne. Nawet osoby, które na co dzień nie podejmują zbyt re-
gularnie praktyk religijnych, obchodzą te święta i przeważnie mają 
one charakter rodzinny. W związku z bardzo ugruntowaną tradycją 
pokusa łamania pandemicznych obostrzeń w tym zakresie była 
duża – podobnie zresztą jak obawy o to władz – więc dziennikarze 
realizowali w swoich tekstach również rolę edukacyjną i przypominali 
o tym, jak istotne znaczenie dla najbardziej zagrożonych wówczas 
osób ma przestrzeganie zasad. Pisali także o rozmaitych rozwią-
zaniach, które miałyby pomóc poradzić sobie z ograniczeniami, 
w czym zawierały się także wskazówki dotyczące praktyk religijnych 
(np. poradniki, w jaki sposób samodzielnie pobłogosławić pokarmy 
i jakie modlitwy przy tym odmówić) oraz relacji z bliskimi (np. opcja 
wielkanocnego śniadania online, gdy rodzina łączy się za pośrednic-
twem komunikatorów).

Problem przemocy domowej podczas izolacji oraz skutków za-
mknięcia, które może zagrażać osobistemu bezpieczeństwu ludzi, był 
przedmiotem pięciu publikacji z próby w tym miesiącu. W dwóch 
tekstach pojawił się temat społecznego ostracyzmu wobec osób po-
dejrzewanych o zakażenie koronawirusem. W ogóle tego zagadnienia 
pojawiało się w badanych tekstach niewiele. Tymczasem był on sze-
roko omawiany w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy 
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przekazywali sobie historie różnego typu zachowań piętnujących 
osoby podejrzewane o zakażenie lub roznoszenie koronawirusa (ten 
aspekt dotyczył szczególnie medyków). Spośród 510 analizowanych 
tekstów, jakie w kwietniu 2020 roku opublikowane zostały na inter-
netowych portalach informacyjnych, 341 publikacji nie zawierało 
treści dotyczących osobistych kosztów związanych z domową izolacją 
i uciążliwościami życia w pandemii.

Rys. 53. Treści dotyczące osobistych kosztów pandemii 
w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 169

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W MAJU 
2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI 

DOTYCZĄCE OSOBISTYCH KOSZTÓW PANDEMII

W analizowanej próbie 390 publikacji, jakie ukazały się na porta-
lach informacyjnych w maju 2020 roku, problematykę osobistych 
kosztów związanych z izolacją i uciążliwościami życia codziennego 
w pandemii porusza 49. Najczęściej powraca problem seniorów, star-
szych członków rodziny, najbardziej narażonych na trudny przebieg 
choroby COVID-19, co sygnalizowano w 18 tekstach. W 16 autorzy 
pisali o emocjonalnych problemach związanych z przedłużającą się 
domową izolacją. Dziewięciu autorów poruszało problem przemocy 
domowej i cierpienia ofiar, których zdrowiu i życiu zagraża zamknięcie 
w domu z oprawcą. Zintensyfikował się w tekstach również problem 
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dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które zostały pozbawione wsparcia 
szkoły i zniknęły z systemu. Te tematy sygnalizowały mediom głównie 
organizacje pozarządowe67.

Siedem publikacji w próbie z tego miesiąca poruszało wątek 
ostracyzmu społecznego wobec osób podejrzewanych o zakażenie 
koronawirusem – wszystkie analizowane w próbie badawczej publika-
cje, w których znalazły się treści zakwalifikowane do tej podkategorii, 
poświęcone były pracownikom służby zdrowia, którzy na co dzień 
narażali życie, pomagając chorym na COVID-19, a lokalna społecz-
ność, w której żyli, wysyłała im sygnały wrogości i odrzucenia z obawy, 
że lekarka/pielęgniarka (bohaterka prasowego materiału) może stać 
się dla sąsiadów źródłem zakażenia. W porównaniu z wcześniejszymi 
miesiącami w maju wzrosła liczba tego typu smutnych doniesień. 
Ograniczone możliwości kontaktów towarzyskich odnotowane zostały 
w siedmiu tekstach, konieczność ograniczenia kontaktu z rodziną 
wspomniano w pięciu. Tyle samo dotyczyło potencjalnych zdrowot-
nych skutków domowej izolacji. Wydaje się natomiast, że problem 
z zakupami, opisywany w próbie marcowej w 23 tekstach, a w kwiet-
niowej aż w 54, w maju przestał budzić zainteresowanie dziennikarzy 
(tylko dwa teksty ma ten temat w próbie z tego miesiąca). Zagadnienia 
te zostały wyparte z agendy ze względu na pomysły redukcji obostrzeń 
z racji planów wyborczych, a także w związku z ustabilizowaniem 
się sytuacji na rynku i lepszym zaopatrzeniem w sklepach. Spośród 
390 analizowanych tekstów, jakie w maju 2020 roku opublikowane 
zostały na internetowych portalach informacyjnych, 341 publikacji 
nie zawierało treści dotyczących osobistych kosztów związanych 
z domową izolacją i uciążliwościami życia w pandemii.

67 Por. K. Nowina Konopka: Pandemia przemocy domowej dotarła do Polski, 
1.05.2020, https://klubjagiellonski.pl/2020/05/01/pandemia-przemocy-domo-
wej-dotarla-do-polski/, dostęp: 12.12.2020.
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Rys. 54. Treści dotyczące osobistych kosztów pandemii 
w publikacjach w maju 2020 r., N = 49

Wykresy 55, 56 oraz 57 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.

Rys. 55. Proporcje treści dotyczących osobistych kosztów 
pandemii w publikacjach w marcu 2020 r., N = 126
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Rys. 56. Proporcje treści dotyczących osobistych kosztów 
pandemii w publikacjach w kwietniu 2020 r., N = 169

Rys. 57. Proporcje treści dotyczących osobistych kosztów 
pandemii w publikacjach w maju 2020 r., N = 49

Wykres 58 pokazuje udziały procentowe poszczególnych tematów 
w 344 tekstach zawierających treści dotyczące osobistych kosztów 
pandemii.

Rys. 58. Procentowy udział treści dotyczących osobistych kosztów 
pandemii w poszczególnych miesiącach, N = 344
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TREŚCI DOTYCZĄCE OSOBISTYCH KOSZTÓW 
PANDEMII W TEKSTACH OPUBLIKOWANYCH 
W MARCU, KWIETNIU I MAJU 2020 ROKU – 

WNIOSKI Z PORÓWNAWCZEJ ANALIZY ILOŚCIOWEJ

W analizowanych publikacjach, jakie ukazały się na badanych porta-
lach w marcu 2020 roku, a dotyczyły osobistych kosztów pandemii, 
dominuje wątek seniorów, który w kolejnych miesiącach kryzysu 
zszedł na dalszy plan, wspominany tylko w 28 tekstach z próby 
kwietniowej i 18 materiałach z majowej.

W maju również zmniejszyła się czterokrotnie w porównaniu 
z kwietniem liczba tekstów, w których do uciążliwości życia w pandemii 
zaliczone zostało ograniczenie kontaktów w rodzinach. Taką różnicę 
wyjaśnia m.in. przypadający w kwietniu okres świąt wielkanocnych. 
Trzy miesiące domowej izolacji sprawiły, że brak kontaktu z rodziną 
powoli przestawał być traktowany jako problem wart wspominania 
w tekstach prasowych, w których pojawił się za to problem przemocy 
domowej i ryzyka związanego z zamknięcie rodzin w domach.

Ograniczenie kontaktów z rodziną albo starszymi jej przedsta-
wicielami wspominane było więc coraz rzadziej. Za to ograniczenie 
kontaktów towarzyskich odnotowano aż w 79 tekstach z próby kwiet-
niowej. Publikacji wspominających o społecznej izolacji ukazało 
się w marcu 13, a w maju 7. Może to zastanawiać, czy mała liczba 
tekstów oznaczała pogodzenie się z restrykcjami. A może miała 
na to wpływ perspektywa rychłego zniesienia obostrzeń? Warto 
też wspomnieć, że część tekstów przedstawiających ograniczenia 
kontaktów towarzyskich dotyczyła ponadto łamania zasad w tym 
zakresie, np. organizacji imprez wbrew ograniczeniom lub z próbą 
obejścia obowiązującego prawa i kar związanych z wykroczeniami.

Analiza zawartości sugerowałby, że w ciągu trzech miesięcy 
epidemii ograniczenie kontaktów z rodziną stało się mniejszym 
problemem niż ograniczenie kontaktów towarzyskich, a problemy 
seniorów zeszły na dalszy plan, ustępując miejsca emocjonalnym 
i zdrowotnym kosztom domowej izolacji, o których autorzy analizo-
wanych publikacji pisali najwięcej właśnie w kwietniu, kiedy wątek 
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ten pojawił się w 40 publikacjach (w marcu wspomniany był tylko 
w jednym tekście, a w maju zdrowotne koszty przymusowej izolacji 
ujęte zostały w pięciu analizowanych materiałach).

W kwietniu przekazy medialne odzwierciedlały wątpliwości do-
tyczące psychologicznych skutków przedłużającego się zamknięcia. 
Emocjonalnym kosztom domowej izolacji poświecono w drugim 
miesiącu pandemii 47 publikacji (na początku epidemii traktowa-
ło o nich tylko sześć tekstów, a w maju – 16). Również w kwietniu 
w 94 publikacjach wyrażono negatywną ocenę różnorodnych skut-
ków lockdownu, odczuwalnych w życiu jednostek borykających się 
z problemami, o których pisali dziennikarze.

Liczba tekstów dotyczących przemocy domowej nie okazała się 
duża, ale, niestety, zwiększała się z upływem czasu, odzwierciedlając 
problemy, z jakimi zmagało się na co dzień wielu obywateli. Tendencję 
wzrostową zaobserwować można było również w przypadku publikacji 
dotyczących ostracyzmu wobec osób podejrzewanych o zakażenie 
koronawirusem; większość takich tekstów dotyczyła, niestety, aktów 
agresji wobec pracowników służby zdrowia odrzucanych przez lo-
kalne społeczności obawiające się zakażenia.

Zakupy, które znalazły się na drugim miejscu problemów wspo-
minanych w materiałach zaliczonych do tej kategorii, największe 
znaczenie miały w marcu, w maju pojawiały się sporadycznie (tylko 
w 2 tekstach). W kwietniu o aprowizacji pisali autorzy 54 publikacji, 
w maju tylko dwóch. Być może ta dysproporcja odzwierciedla fakt, 
że odbiorcy mediów w ciągu dwóch miesięcy epidemii nauczyli 
się robić zakupy w bardzo trudnych warunkach i aprowizacja stała 
się dla zamkniętych w domach Polaków najmniejszym problem, 
w porównaniu z innymi kłopotami. Poza tym szybko okazało się, 
że lockdown nie oznacza niemożności robienia zakupów i problemów 
z dostawami towarów do sklepów.

Wykres 59 obrazuje te zmiany, zestawiając ze sobą proporcjonalny 
udział materiałów dziennikarskich zawierających treści dotyczące 
osobistych kosztów pandemii, a publikowanych na polskich interne-
towych portalach informacyjnych w dwóch pierwszych tygodniach 
marca, kwietnia i maja 2020 roku.
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Rys. 59. Procentowy udział treści dotyczących osobistych kosztów pandemii 
w publikacjach z poszczególnych miesięcy, N = 344 

DANE LICZBOWE

Statystyki zachorowań i zgonów miały oczywiście pokazać skalę 
pandemii. Dane liczbowe znalazły się w 449 tekstach w próbie li-
czącej 1350 materiałów prasowych, co stanowi 33,2 proc. całości 
badanego materiału.

Najwięcej tego typu treści pojawiło się w marcu, kiedy to w co dru-
gim tekście można było znaleźć dane statystyczne. W kwietniu 
ukazały się one w co piątym analizowanym tekście, a w maju 30 proc. 
badanych publikacji zawierało dane liczbowe.
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Rys. 60. Treści zawierające dane statystyczne opublikowane w marcu, 
kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 449

Od dnia, kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek za-
chorowania na COVID-19, danych liczbowych w materiałach dzien-
nikarskich było bardzo dużo. W marcu 2020 roku znaleźć je można 
było w co drugim analizowanym tekście. W kwietniu już publikacji 
prezentujących dane liczbowe ukazywało się mniej, a w tekstach 
pojawiało się więcej treści, które można zakwalifikować do innych 
kategorii. W maju tego roku również najliczniejszą grupę w tej 
kategorii stanowiły teksty, w których prezentowano zestawienia 
statystyczne dotyczące zachorowań i zgonów. W maju też po raz 
pierwszy statystykom towarzyszyło negatywne porównanie sytuacji 
w Polsce z tą w innych krajach. Liczby pokazujące dynamikę rozwoju 
pandemii na świecie oraz statystyki zgonów na świecie znaleźć można 
było w dużo większej liczbie tekstów, mniej publikacji zawierało dane 
liczbowe dotyczące zgonów i zachorowań w Polsce, mniej również 
publikowano danych obrazujących dynamikę epidemii w naszym kra-
ju – tę tendencję dawało się zauważyć w marcu, w kwietniu i w maju 
2020 roku. Może to trochę zaskakiwać, ponieważ wydawać by się 
mogło, że ze względu na bliskość niebezpieczeństwa zachorowania 
w Polsce będą odnotowywane w polskich publikacjach częściej niż 
przypadki COVID-19 za granicą. Fakt, że działo się inaczej, poka-
zuje globalny wymiar pandemii i to, że zmagania z koronawirusem 
w każdym kraju przynosiły dużo źródeł i inspiracji dziennikarzom 
piszącym o sytuacji na świecie. Wykres 61 ilustruje porównanie 
liczby materiałów dziennikarskich zawierających dane liczbowe 
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pokazujące skalę pandemii, a publikowanych na polskich interne-
towych portalach informacyjnych w dwóch pierwszych tygodniach 
marca, kwietnia i maja 2020 roku.

Rys. 61. Teksty zawierające dane statystyczne opublikowane w marcu, 
kwietniu i maju 2020 r. – obszary tematyczne, N = 449

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE LICZBOWE 
OPUBLIKOWANYCH W MARCU 2020 ROKU

Analiza zawartości tekstów opublikowanych na portalach w pierwszych 
dwóch tygodniach epidemii, tuż po potwierdzeniu w Polsce pierwsze-
go przypadku zachorowania na COVID-19, wykazała, że dokładnie 
połowa, bo 225 tekstów w badanej próbie liczącej 450 publikacji, 
zawiera dane liczbowe. Autorzy 171 publikacji odnotowywali sta-
tystyczny poziom zachorowalności na COVID-19. W 164 tekstach 
znaleźć można było informacje na temat rosnącej liczby zgonów 
i zachorowań na koronawirusa na świecie. Globalna dynamika roz-
woju pandemii znalazła odzwierciedlenie w liczbach przedstawianych 
w 136 tekstach. W marcu w Polsce przyrost zachorowań był mniejszy 
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niż w innych krajach. Bliskość niebezpieczeństwa sugerowałaby, 
że niezależnie od skali zachorowań dane liczbowe dotyczące Polski 
znajdą się w dużo większej liczbie badanych tekstów. Jednak analiza 
zawartości wykazała, że dane na temat rosnącej liczby potwierdzo-
nych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce znalazły się 
w 82 publikacjach, a 36 tekstów analizowanej próby przedstawiało 
dynamikę rozwoju epidemii w Polsce. W żadnym materiale nie 
przedstawiano negatywnych porównań z innymi krajami. W 225 
publikacjach w analizowanej próbie nie występowały dane liczbowe. 
Liczbę tekstów, jakie zawierały dane liczbowe, a opublikowane zostały 
na analizowanych portalach w dwóch pierwszych tygodniach marca 
2020 roku, obrazuje wykres 62.

Rys. 62. Teksty zawierające dane liczbowe i opublikowane w marcu 2020 r., N = 225

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH 
DANE LICZBOWE, A OPUBLIKOWANYCH 

W KWIETNIU 2020 ROKU

W próbie liczącej 510 tekstów, opublikowanych w pierwszych ty-
godniach kwietnia 2020 roku na polskich internetowych portalach 
informacyjnych, tylko w 107 analizowanych przekazach pojawiają 
się dane liczbowe pokazujące skalę kryzysu w Polsce i na świecie.

Najwięcej (101) publikacji przedstawiało statystyki zachorowań 
i zgonów, przy czym minimalnie więcej tekstów dotyczyło liczby 
zachorowań na świecie (34), a rosnące liczby zgonów z zachorowań 
w Polsce można było znaleźć w 30 publikacjach. Dynamikę wzrostu 
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zachorowań na świecie pokazano w 21 tekstach, a w 13 odnaleźć 
można było dane dotyczące dynamiki rozwoju epidemii w Polsce. 
W analizowanych publikacjach z kwietnia 2020 roku nie przedsta-
wiano negatywnych porównań sytuacji w Polsce z warunkami panu-
jącymi w innych krajach, z których to porównań wynikać mogłoby, 
że w naszym kraju jest gorzej – takich informacji nie było. W ana-
lizowanej próbie badawczej, obejmującej 510 losowo wybranych 
tekstów opublikowanych na portalach internetowych w drugim 
miesiącu epidemii w Polsce, w 403 analizowanych publikacjach nie 
prezentowano danych liczbowych pokazujących skalę pandemii 
covid. Liczba tekstów, jakie zawierały dane liczbowe, a opublikowane 
zostały na analizowanych portalach w dwóch pierwszych tygodniach 
kwietnia 2020 roku, obrazuje wykres 63. 

Rys. 63. Teksty zawierające dane liczbowe w kwietniu 2020 r., N = 107

LICZBA TEKSTÓW ZAWIERAJĄCYCH 
DANE LICZBOWE, A OPUBLIKOWANYCH 

W MAJU 2020 ROKU

Analiza zawartości tekstów opublikowanych na portalach w pierwszych 
dwóch tygodniach maja 2020 roku wykazała, że w próbie badawczej 
liczącej 390 publikacji tylko 117 materiałów dziennikarskich zawierało 
dane liczbowe pokazujące skalę epidemii. Najwięcej (74) publikacji 
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przedstawiało statystyki zachorowań i zgonów, przy czym więcej 
tekstów dotyczyło postępującej liczby zachorowań na świecie (62), 
a rosnące liczby zgonów i zachorowań w Polsce można było znaleźć 
w 52 publikacjach. Również dynamikę rozwoju pandemii na świecie 
ukazano w 62 tekstach, a w 47 tekstach odnaleźć można było dane 
dotyczące dynamiki rozwoju epidemii w Polsce. W analizowanych 
publikacjach z maja 2020 roku znalazły się cztery wypowiedzi, z któ-
rych wynikało, że sytuacja w Polsce przedstawia się gorzej niż widać 
to za granicą. W 273 analizowanych publikacjach nie zamieszczono 
danych liczbowych pokazujących skalę epidemii covid. Liczba tekstów, 
jakie zawierały dane liczbowe, a opublikowane zostały na analizo-
wanych portalach w dwóch pierwszych tygodniach maja 2020 roku, 
obrazuje wykres 64.

Rys. 64. Teksty zawierające dane liczbowe w maju 2020 r., N = 117

Wykresy 65, 66 oraz 67 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.



127
Dane liczbowe

Rys. 65. Proporcje treści zawierających dane liczbowe 
w publikacjach z marca 2020 r., N = 225

Rys. 66. Proporcje treści zawierających dane liczbowe 
w publikacjach z kwietnia 2020 r., N = 107
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Rys. 67. Proporcje treści zawierających dane liczbowe 
w publikacjach z maja 2020 r., N = 117

Wykres 68 pokazuje proporcjonalny udział materiałów dziennikar-
skich zawierających dane statystyczne, opublikowanych na polskich 
portalach internetowych w dwóch pierwszych tygodniach marca, 
kwietnia i maja 2020 roku.

Rys. 68. Procentowy udział treści zawierających dane statystyczne 
w tekstach opublikowanych w marcu, kwietniu i maju 2020 r., N = 449
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PRZYCZYNY PANDEMII

Analiza publikacji umieszczonych na portalach w marcu i kwiet-
niu 2020 roku pozwala odnieść wrażenie, że przyczyny pandemii 
przestały interesować autorów tekstów, którzy w marcu wspominali 
o nich w 89 tekstach, a w kwietniu już tylko sporadycznie. Treści 
te pojawiły się w 127 publikacjach w próbie liczącej 1350 tekstów, 
czyli w 9,4 proc. całego materiału. O ile w marcu były w prawie 
co piątym tekście, to w kwietniu już tylko autorzy dwóch na 100 
publikacji wspominali o przyczynach, a w maju pojawiły się one 
w 6,6 proc. analizowanych przekazów.

Rys. 69. Treści dotyczące przyczyn pandemii opublikowane w marcu, 
kwietniu i maju 2020 r. – analiza porównawcza, N = 127
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Rys. 70. Teksty zawierające treści dotyczące przyczyn pandemii opublikowane 
w marcu, kwietniu i maju 2020 r. – obszary tematyczne, N = 127

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W MARCU 
2020 ROKU, A ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI DOTYCZĄCE 

PROGNOZ I PRZEWIDYWAŃ PRZYSZŁOŚCI

89 publikacji wspomina o przyczynach epidemii, z czego 80 obarcza 
winą kontakty ludzi ze zwierzętami. Po pojawieniu się covidu w Polsce 
rozważano, skąd w ogóle choroba się wzięła. Pisano wówczas dużo 
o targu w Wuhan jako źródle wirusa. Trzy teksty dotyczące teorii 
spiskowych o przyczynach koronawirusa to publikacje o fake newsach.



131
Przyczyny pandemii

Rys. 71. Teksty zawierające treści dotyczące przyczyn 
epidemii opublikowane w marcu 2020 r., N = 89

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W KWIETNIU 2020 ROKU, ZAWIERAJĄCYCH 
TREŚCI DOTYCZĄCE PRZYCZYN PANDEMII

Analiza publikacji umieszczonych na portalach w kwietniu 2020 
roku pozwala odnieść wrażenie, że przyczyny pandemii przestały 
interesować autorów tekstów. Sporadycznie tylko wspominali oni, 
że epidemia może być skutkiem lub korelatem globalnego ocieplenia 
(wątek przywołany w jednej publikacji), efektem politycznego spisku 
(też w jednej). Autor jednej publikacji winą obarczył zwyczaje kuli-
narne społeczeństw azjatyckich, autor innego zaznaczył, że przyczyna 
pozostaje nieznana. W pięciu tekstach pandemia powiązana została 
z globalizacją, dwa winę za rozprzestrzenianie się koronawirusa 
przypisują kontaktom ludzi ze zwierzętami, m.in. nietoperzami. 
Żadna z analizowanych publikacji, jakie znalazły się na objętych 
badaniem portalach informacyjnych w kwietniu 2020 roku, nie 
zawiera wzmianki o tym, jakoby przyczyną dynamicznego rozwoju 
pandemii było nieprzygotowanie systemu opieki zdrowotnej.
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Rys. 72. Teksty zawierające treści dotyczące przyczyn 
epidemii w kwietniu 2020 r., N = 12

LICZBA TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH 
W MAJU 2020 ROKU, ZAWIERAJĄCYCH 

TREŚCI DOTYCZĄCE PRZYCZYN EPIDEMII

Analiza publikacji umieszczonych na internetowych portalach in-
formacyjnych w maju 2020 roku pozwala wnioskować, że przyczyny 
epidemii nie interesowały zanadto autorów tekstów, których zebrano 
zaledwie 26. Jeżeli pojawiały się informacje o przyczynach epidemii, 
to w doniesieniach, które powtarzały w sposób schematyczny i niemal 
identyczny najważniejsze dane naukowe dotyczące odzwierzęcego 
wirusa SARS-CoV-2. W publikacjach portalu Rp.pl wielokrotnie 
znaleźć można było to samo zdanie: „Istnieje hipoteza, że wirus 
przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa 
dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców”68.

Zwyczaje kulinarne społeczeństw azjatyckich zostały wskazane 
w 10 publikacjach jako domniemana przyczyna zachorowań na nową 
chorobę zakaźną. W 14 tekstach winą za rozpowszechnianie koro-
nawirusa obarczono kontakty ludzi ze zwierzętami. Fakt, że epi-
demia mogła być korelatem globalnego ocieplenia lub globalizacji, 

68 A. Bartkiewicz, J. Czermiński: Polska i świat walczą z koronawirusem – relacja 
z 5 maja, 05.05.2020, www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200509797-Polska-
i-swiat-walcza-z-koronawirusem---relacja-z-5-maja.html, dostęp: 20.12.2020.
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przywołany został po jednym razie. Jeśli pojawiał się wątek spisku 
politycznego, to tylko w sześciu tekstach traktujących o fake newsach 
rozpowszechnianych w przestrzeni internetowej. Pięciu autorów 
winą za rozwój epidemii obarczyło nieprzygotowanie systemu i błędy, 
które przyczyniły się do zwiększenia liczby zachorowań. W pięciu 
zaznaczono, że nie wiadomo, jaka jest przyczyna pandemii. Spośród 
390 analizowanych tekstów, jakie w maju 2020 roku zostały opubli-
kowane na internetowych portalach informacyjnych, 364 publikacje 
nie zawierały treści dotyczących przyczyn pandemii.

Rys. 73. Teksty zawierające treści dotyczące przyczyn epidemii w maju 2020 r., N = 26

TREŚCI DOTYCZĄCE PRZYCZYN PANDEMII 
W TEKSTACH PRASOWYCH OPUBLIKOWANYCH 

W MARCU, KWIETNIU I MAJU 2020 ROKU – 
WNIOSKI Z PORÓWNAWCZEJ ANALIZY ILOŚCIOWEJ

Wykresy 74, 75 oraz 76 pokazują procentowy udział analizowanych 
treści w kolejnych miesiącach.
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Rys. 74. Proporcje treści dotyczących przyczyn pandemii 
w publikacjach z marca 2020 r., N = 89

Rys. 75. Proporcje treści dotyczących przyczyn pandemii 
w publikacjach z kwietnia 2020 r., N = 12

Rys. 76. Proporcje treści dotyczących przyczyn pandemii 
w publikacjach z maja 2020 r., N = 26

Wykres 77 pokazuje proporcjonalny udział materiałów dzienni-
karskich zawierających treści dotyczące przyczyn pandemii, opubli-
kowanych na polskich portalach internetowych w dwóch pierwszych 
tygodniach marca, kwietnia i maja 2020 roku.
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Rys. 77. Procentowy udział treści dotyczących przyczyn pandemii 
w tekstach opublikowanych w marcu, kwietniu i maju 2020 r., N = 127

Widocznie dominuje w tej kategorii koncepcja odzwierzęcych 
źródeł wirusa. Najwięcej pisano o tym w marcu, potem zaintereso-
wanie tego rodzaju przyczyną pandemii znowu spadło, by znacząco 
wzrosnąć w maju. Być może było to spowodowane większą wiedzą 
na temat wirusa, jego genezy i rozwoju. Epidemię jako rezultat kon-
taktów ze zwierzętami opisywano nierzadko w kontekście zwyczajów 
kulinarnych w krajach azjatyckich (istotnie, jedna z hipotez doty-
czących źródeł pandemii zakładała, że zakażeniem koronawirusem 
związane było ze spożywaniem mięsa dzikich zwierząt). O innych, 
potencjalnych źródłach rozprzestrzenienia się COVID-19, wspo-
minano zdecydowanie rzadziej, ale pojawiały się w tych nielicznych 
tekstach również takie domniemania, jak kara boska dla ludzkości 
za doprowadzenie świata do obecnego stanu.
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JĘZYK STOSOWANY W TEKSTACH 
O KORONAWIRUSIE

Język badanego tu zespołu publikacji wymaga rzecz jasna odrębnej, 
szczegółowej analizy, która wykracza poza obręb tego opracowania. 
Wstępna analiza wskazuje jednak, że teksty informacyjne w badanych 
trzech portalach, choć identyfikowane przez redakcje jako infor-
macyjne i występujące w przestrzeni konwencjonalnie odbieranej 
przez czytelników jako miejsce zawierające informacje, różnią się 
doborem słownika, stylistyką czy ramowaniem sytuacji epidemii. 
Różnice języka oraz ramowania zagadnień pandemii podyktowane 
zostały charakterem portalu. Wszystkie trzy portale używają silnie 
nacechowanego negatywnie i wywołującego lęk clickbaitowania 
w nagłówkach i śródtytułach publikacji.

Rp.pl w tekstach informacyjnych w największym stopniu za-
chowuje reguły paktu faktograficznego w sferze języka, unikając 
jawnych wartościowań, sformułowań o wysokim nacechowaniu 
emocjonalnym, metaforyki i silnej retoryczności. Portal stara się 
nie generować dodatkowego lęku poprzez używanie środków języ-
kowych. Zarówno Rp.pl, jak i Gazeta.pl dość konsekwentnie dbają 
o oddzielenie informacji od komentarza; środki językowe zastosowane 
w tekstach identyfikowanych jako informacyjne różnią się w nich 
od treści publicystycznych.

Publikacje Onetu okazują się najdalsze od zasad paktu faktogra-
ficznego, najsilniej retoryczne. Rozwiązania językowe – słownictwo, 
retoryka, ramowanie, używanie clickbaitów – w największym stopniu 
zbliżają teksty w portalu do stylistyki tabloidowej. Problem z zacho-
waniem paktu faktograficznego nie polega jednak tylko na języku 
informacji sensu stricto, lecz raczej na niejasnym, niekonsekwentnym 
podziale treści, sprawiającym, że w tej samej przestrzeni, wska-
zanej poprzez zabiegi redakcyjne i konwencję jako informacyjne, 
występują teksty informacyjne napisane przy pomocy stosunkowo 
zobiektywizowanego, pozbawionego wysokiej retoryczności języka, 
jak i materiały o charakterze publicystycznym, potencjalnie jednak 
postrzegane jako informacja.
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Pośród rozwiązań językowych wzmagających poczucie lęku 
na szczególną uwagę zasługują:

1. Konotujące poczucie zagrożenia wybory słownikowe stoso-
wane do opisania sytuacji pandemii, np. katastrofa, tragedia, 
nieszczęście, zapaść, wojna.

2. Używanie jako ogólnej ramy interpretacyjnej lub podstawy 
obrazu świata:
a) lęku, strachu, zagrożenia, np. wszyscy mamy teraz te same 

lęki, wszyscy się boją, przerażająca sytuacja;
b) konfliktu społecznego, np. jedni mają te lęki z willi, w któ-

rej mogą siedzieć zupełnie odcięci, z dostępem do siłowni, 
prywatnych lekarzy i nauczycieli. A drudzy boją się o utratę 
pracy lub już ją stracili, boją się, że nie będą mieli za co za-
płacić czynszu i co włożyć do garnka; bezdusznie próbuje 
zarobić na tragedii pandemii, czy ci ludzie mają być skazani 
na śmierć, bo nie mają jak pracować; czy zabijać starsze osoby 
i te, które mają przewlekłe choroby; czy zabijać bezdomnych 
i niezamożnych; pracownicy techniczni i administracyjni 
szpitali pracują po kilkanaście godzin dziennie, byle tylko 
załatać dziurę, którą od lat w ochronie zdrowia robił rząd;

c) nieznanej, niebezpiecznej przyszłości, np. za chwilę skończą 
im się pieniądze; zwykli ludzie nie będą mieli jak żyć; nikt 
nie wie, jakie będą konsekwencje…;

d) nieuniknionej, nieodwracalnej zmiany, np. nic już nie 
będzie takie samo; nie ma powrotu do…; reguły straciły 
sens; świat przestał działać; zmiany są nieodwracalne.

3. Hiperbolizacja skutków medycznych choroby, powiązanie 
z pandemią nieuniknionej i powszechnej śmierci, np. ludzie 
umierają; śmierć zbiera coraz większe żniwo; śmierć będzie 
nieunikniona; na śmierć zostaną skazani starsi i osoby z cho-
robami współwystępującymi.

4. Sformułowania odsyłające do bezradności medycyny i per-
sonelu medycznego, np. medycyna jest bezradna; lekarze nie 
potrafią pomóc; nikt nie potrafi pomóc; personel jest (lekarze, 
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pielęgniarki) są na skraju wyczerpania, padają ze zmęczenia; 
nastąpi zatkanie systemu, system nie udźwignie, system nie 
poradzi sobie.

5. Wysoka koncentracja i duża powtarzalność w tekście sformu-
łowań o silnym negatywnym nacechowaniu emocjonalnym, 
np. Puste ulice. Tysiące pustych mieszkań, milion pustych pokoi 
hotelowych. Puste budynki urzędów. Zwierzęta przejmują mia-
sta. Wielogodzinne rozrzedzone kolejki do sklepów. Gdy ktoś 
idzie chodnikiem opustoszałego miasta i widzi naprzeciwko 
innego człowieka, przechodzi na drugą stronę ulicy. Wszyscy 
zamaskowani, jakby gotowi na napad. W tym czasie w domach 
dzieje się życie. Kobiety zamknięte ze swoimi oprawcami. 
Dzieci dręczone przez rodziców. Rodziny duszące się od grzyba 
na ścianie69.

Te i podobne rozwiązania językowe mogą wzmagać u odbiorców 
lęk – przed zapaścią gospodarczą, przed śmiercią z powodu choroby, 
przed nieznaną przyszłością – oraz poczucie beznadziei/braku wpływu 
na rozwój sytuacji. O ile strach przed pandemią jest oczywiście uza-
sadniony i może prowadzić do konstruktywnych działań – ochrony 
siebie i innych, racjonalnego stosunku do ograniczeń związanych 
z pandemią, starannego przestrzegania procedur bezpieczeństwa 
itp. – to zdecydowanie nie sprzyja temu generowanie uogólnionego 
lęku i poczucia braku osobistego wpływu na własną sytuację.

69 M. Staśko: Po co ratować ten system, skoro on od lat nie ratował nas? Ratujmy 
siebie, nie banki, 06.05.2020, https://kobieta.onet.pl/koronawirus-ludzie-umie-
raja-pkb-nie-moze-umrzec/teps6dr, dostęp: 20.12.2020.
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ILUSTROWANIE TEKSTÓW 
DOTYCZĄCYCH KORONAWIRUSA

W badanych portalach w okresie epidemii trybem dominującym 
był w przeważającej większości tekst drukowany. Tryb wizualny, 
czyli ilustracje fotografie, wykresy, infografiki, rysunki, animacje, 
pojawiał się w funkcji uzupełnienia lub wymagał zakotwiczenia 
w tekście pisanym.

Od początku epidemii, co zrozumiałe, zaczyna się wytwarzanie 
specyficznej wizualnej konwencji pokazywania epidemii. Redakcje 
internetowe korzystają tu w znacznej mierze ze zdjęć stockowych 
oraz agencyjnych, które – z racji wysokiej częstotliwości używania 
w podobnych kontekstach – zyskują powtarzalny, konwencjonalny 
charakter. Są to zatem:

1. Ikoniczne wizerunki wirusa. Zwłaszcza w początkowych tygo-
dniach epidemii w informacjach pojawiają się obrazy wirusa, 
przedstawiające jego „wygląd” czy strukturę. Warto zwrócić 
uwagę, że rzadko używa się tu mikroskopowego obrazu wi-
rusa, być może dlatego, że jest on wizualnie mało atrakcyjny 
i niezbyt wyrazisty. Media korzystają więc z wizualizacji wirusa, 
stworzonej początkowo na potrzeby infografiki. Jest to obraz 
łatwy do zapamiętania i poddający się różnym zabiegom es-
tetyzacyjnym (wirus ma najczęściej kolor szaro-czerwony, 
w istocie jednak może mieć dowolną, nadaną przy pomocy 
zabiegów cyfrowych barwę i fakturę). W ten sposób ustala się 
konwencja pokazywania wirusa odnosząca się w mniejszym 
stopniu do prawdziwego obrazu mikroskopowego, w znacznie 
większym zaś – do innych wizerunków wirusa w mediach. 
Obraz wirusa staje się czymś w rodzaju symulacji; udaje rze-
czywistość, chociaż nie odnosi się do niej, tylko do innych 
obrazów. Paradoksalnie, odbiera to ikonom wirusa lękotwórczy 
charakter, natomiast ułatwia jego trywializację.

2. Zdecydowanie lękotwórcze są natomiast konsekwentnie powta-
rzające się i dominujące w portalach zwłaszcza w kwietniu oraz 
maju skonwencjonalizowane obrazy personelu medycznego 
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w pełnym rynsztunku ochronnym – maskach, przyłbicach, 
rękawiczkach, butach ochronnych, pełnych kombinezonach. 
Powtarzalny, szybko utrwalony charakter tej konwencji wy-
raża się także w tym, że redakcje publikują te fotografie, nie 
przejmując się za bardzo detalami wyposażenia medycznego, 
kolorystyką i kształtem masek i fartuchów czy też widocznymi 
w tle szczegółami topograficznymi, napisami itp. Publikacja 
dotycząca Polski albo Niemiec może być zatem ilustrowana 
fotografiami pochodzącymi z Chin, Włoch czy Grecji.

3. Bardzo dramatyczny charakter mają wizerunki chorych 
leczonych w szpitalach. Na fotografiach tego typu widać 
wiele detali wyposażenia technicznego, przy jednoczesnym 
– co oczywiste – zatarciu lub pominięciu indywidualnych 
ludzkich twarzy.

4. Podobnie obrazowane są karetki pogotowia, zwykle z pracow-
nikami wstawiającymi albo wyjmującymi nosze z chorym.

5. Przygotowania do wzrostu epidemii wizualizują namioty 
z (pustymi) łóżkami oraz puste, ale wyposażone sale szpitalne.

6. Metonimiczne przedstawienia epidemii w społeczeństwie 
pokazują w pełni zamaskowany i zabezpieczony personel 
sanitarny w różnych sytuacjach w przestrzeni miejskiej oraz 
policję i służby porządkowe.

7. Do ilustrowania problemów praktycznych związanych z ochroną 
i leczeniem używa się fotografii drobnego sprzętu medycz-
nego – strzykawek, fiolek (niekiedy z napisem COVID-19), 
masek, rękawiczek itp.

8. Informacje o próbach zapobieżenia rozprzestrzenianiu się 
epidemii ilustrowane są obrazami laboratoriów, najczęściej 
bądź to pustych, bądź z pracownikami o niewidocznych lub 
nierozpoznawalnych twarzach.

Ponieważ leczenie i zabiegi techniczne są stosunkowo najłatwiejsze 
do konkretyzacji w postaci obrazu, to w wizualizacji problemów epidemii 
najsilniej wykorzystywany jest aspekt medyczno-naukowy. Fotografie 
tego typu pojawiają się zatem w badanych portalach nawet w powiąza-
niu z tekstami, które nie dotyczą bezpośrednio aspektów medycznych 
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pandemii. Można zatem przyjąć, że w pierwszych jej miesiącach utrwalił 
się także swoisty uzus: tekst o zagadnieniach związanych z pandemią = 
ilustracje posługujące się skonwencjonalizowanymi indeksami pandemii 
(maski, kombinezony, strzykawki, sale szpitalne itp.).

Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że w pierwszych miesiącach 
pandemii największe obawy odbiorców budziły generalna niepew-
ność oraz konsekwencje dalszego rozwoju sytuacji – ekonomiczne 
i bytowe, nie zaś medyczne aspekty pandemii. Ważne jest też m.in., 
z czysto pragmatycznych względów, żeby obywatele mieli jasność 
co do kolejnych regulacji prawnych, rozwiązań organizacyjnych itp. 
Są to tematy, które o wiele trudniej dają się zwizualizować w sposób 
atrakcyjny czytelniczo, przekonujący i czytelny od razu (musi to być 
brane pod uwagę przy lekturze w internecie, nieuważnej, pospiesznej, 
w sytuacji wielu zakłóceń). W takich sytuacjach redakcje uciekają 
się do ilustracji stockowych lub agencyjnych „powszechnego sto-
sowania” (izolacja = osoba za oknem, kłopoty finansowe = kobieta 
i mężczyzna przy stole itp.). Potencjał lękotwórczy tego typu ilustracji 
samych w sobie okazuje się stosunkowo niewielki, chyba że zostanie 
od wzmocniony dodatkowym komentarzem, clickbaitowym nagłów-
kiem lub podpisem itp.

Z punktu widzenia relacji wielomodalnych ilustracje używane 
w analizowanych publikacjach w portalach pozostają do tekstu pi-
sanego w stosunku (fałszywie) tautologicznym, rozszerzającym lub 
pustym. Relacja tautologiczna ma często charakter pozorny, w istocie 
bowiem ilustracje nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, o któ-
rych mowa w tekstach, ale do ogólnego skonwencjonalizowanego 
zasobu ikonicznych przedstawień covidowych. Niemniej obrazują 
wprost to, co jest tematem tekstów (np. tekst o chorych w szpitalach 
ilustrowany obrazem chorych w szpitalu, najczęściej w otoczeniu 
znaków indeksująco odsyłających do epidemii – personelu w maskach 
i kombinezonach, respiratorów, urządzeń podtrzymujących życie itp.).

Czysto tautologiczna relacja pomiędzy obrazem i podpisem, 
nagłówkiem, treścią pisaną tekstu jest niezwykle rzadka i trud-
na do uzyskania. W większości wypadków tak czy inaczej, jako 
że mamy do czynienia z reprezentacją, a nie prezentacją w stanie 
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czystym, wybór treści i środków prowadzi do określonej interpre-
tacji ilustrowanego wydarzenia, osoby czy zjawiska. Warto w tym 
aspekcie zwrócić przede wszystkim uwagę na hiperboliczny charakter 
tautologicznych przedstawień wizualnych. Personel medyczny jest 
tu reprezentowany zawsze w pełnym rynsztunku; jeśli pokazywani 
są chorzy – to podłączeni do wielkiej ilości sprzętu; jeśli karetka, 
to od razu z noszami z postacią owinięta w koc lub folię (co przy 
zatarciu lub zasłonięciu twarzy sugeruje ofiarę śmiertelną). Taka 
hiperbolizacja reprezentacji choroby na pewno utrwalała myślenie 
o niej w kategoriach dramatycznych, śmiertelnych itp.

Rozszerzający charakter relacji między ilustracją a obrazem polega 
natomiast na tym, że tymi opisanymi wyżej skonwencjonalizowanymi 
obrazami „zarazy” ilustrowane są także teksty niezwiązane w sensie 
technicznym z objawami choroby, leczeniem, medycyną. W takiej 
sytuacji obraz rozszerza czy zakotwicza znaczenie tekstu pisanego: 
zwraca uwagę na konieczność interpretacji tekstu w kontekście 
choroby i jej medycznych aspektów. W skrajnych sytuacjach rela-
cja pomiędzy tekstem bywa po prostu pusta – ilustracje covidowe 
pojawiają się nawet tam, gdzie generalnie nie ma mowy o epidemii!

Jeśli zatem zastanawiać się, jakie obrazy epidemii mogą wywoły-
wać wśród odbiorców lęk i niepokój, to będą to właśnie ikoniczne 
wyobrażenia takiego rodzaju. Robione na zamówienie redakcji 
własne fotografie (których jest zdecydowanie mniej) wpisują się 
w ten skonwencjonalizowany obraz epidemii jako fenomenu ściśle 
techniczno-medycznego. Lękotwórczy wymiar ilustracji wyraża się 
zapewne przede wszystkim w ich uporczywej powtarzalności oraz 
w tym, że tak ogromna, przeważająca część publikacji dotyczących 
jakichkolwiek aspektów pandemii ilustrowana była przy pomocy 
obrazów odsyłających do podstawowego medycznego wzorca jej 
obrazowania.



143

ROZDZIAŁ V.  
REKOMENDACJE DLA 

REDAKCJI: JAK INFORMOWAĆ 
O PANDEMII , ŻEBY NIE 

BUDZIĆ NADMIERNEGO 
LĘKU ODBIORCÓW?

Rozpoczynając ten projekt, nie miałyśmy pewności, że lękotwórczy 
potencjał komunikacji o covidzie to doprawdy ważne zagad-
nienie. Niekiedy wydawało się wręcz, że obywatele „za mało” 

boją się zakażenia, że gdyby traktowali tę sprawę poważniej, łatwiej 
byłoby ich namawiać do ostrożności i odpowiedzialnych zachowań 
w przestrzeni domowej i publicznej. Znane już dzisiaj konsekwencje 
epidemii i lockdownu dowodzą, że obawy o lękotwórczy potencjał 
mediów były uzasadnione. Nie tylko dlatego, że medialne informacje 
celowo nadmiernie negatywne, ramujące epidemię jako katastrofę, 
pokazujące nieuchronność śmierci czy rozpowszechniające czarne 
prognozy na przyszłość były niewspółmierne do tego, co się właściwie 
działo i nie uwzględniały potencjału dobrze zorganizowanych, prak-
tycznych działań ludzkich. W związku z tym media niewystarczająco 
przyczyniały się do edukacji zdrowotnej, nie uczyły pozytywnych 
działań i nie akcentowały należycie znaczenia międzyludzkiej soli-
darności. Na domiar złego, nadmiar negatywnych, lękotwórczych 
materiałów prasowych, telewizyjnych i internetowych na dłuższą metę 
niewątpliwie przyczynił się do obserwowanego obecnie obniżenia 
nastrojów ludzi, zwiększenia liczby przypadków depresji i samobójstw, 
podwyższenia poziomu publicznie manifestowanej agresji.



144
Rozdział V. Rekomendacje dla redakcji: jak informować o pandemii

Paradoks związany z negatywizmem mediów i hiperbolizacją złych 
wiadomości polega na tym, że obniżają one zaufanie do środków 
przekazu. Nie tyle bowiem przyczyniają się do zwiększenia ostroż-
ności i racjonalności ludzkich działań, co przekonują ludzi, że zawsze 
malującym nieproporcjonalnie czarne scenariusze mediom po prostu 
nie warto wierzyć. Jednocześnie zaś przyczyniają się one do cyrkulacji 
nieprawdziwych – acz atrakcyjnie sformatowanych – informacji.

Trudno w tej sytuacji budować jednoznaczne, proste zalecenia dla 
osób piszących lub publikujących materiały audiowizualne na temat 
epidemii i powiązanych z nią groźnych zagadnień politycznych, eko-
nomicznych i społecznych. Narracje medialne o covidzie (i w ogóle 
o społecznych problemach zdrowotnych, a tych będzie w najbliższej 
przyszłości niemało, tym bardziej że epidemia jeszcze się nie skończy-
ła) są uwikłane w liczne bliższe i dalsze, skojarzone lub współbieżne 
problemy komunikowania o istotnych globalnych problemach spo-
łecznych, jak natłok fałszywych informacji i nienaukowych, często 
wręcz kłamliwych teorii, sensacyjność i tabloidyzacja, manipulowanie 
informacjami dla zysku ekonomicznego lub wpływów politycznych 
albo po prostu dla przyciągnięcia większego audytorium.

To jednak, co wynika z naszych badań, można podsumować 
kilkoma wnioskami – rekomendacjami dotyczącymi zapewne nie 
tylko COVID-19, ale też całego zestawu zagadnień związanych 
z komunikowaniem o epidemiach i zagrożeniach zdrowotnych.

DOBÓR TREŚCI, KONSTRUOWANIE 
INFORMACJI, SELEKCJA MATERIAŁU

Pierwsza i najważniejsza może zasada to staranne trzymanie się pak-
tu informacyjnego i oddzielanie informacji od opinii, interpretacji, 
a w szczególności od spekulacji niepopartej mocnymi podstawami 
empirycznymi. Nie chodzi tu jedynie o teksty informacyjne, lecz 
także o cały obszar tych materiałów, z których czytelnicy rzeczywi-
ście czerpią praktyczne informacje, wnioskując o ich prawdziwości 
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i obiektywizmie nie tylko na podstawie treści, lecz także ich usytu-
owania w strukturze materiału. Materiał dziennikarski umieszczony 
w strefie, w której czytelnicy zgodnie z wcześniej przyswojonymi 
konwencjami oczekują informacji, jest traktowany jak informacja, 
nawet jeżeli zawiera tylko przypuszczenia lub opinie. Nader często 
teksty publicystyczne, zawierające politycznie umotywowane lub 
nakierowane na podwyższenie klikalności czarne scenariusze, trak-
towane są przez odbiorców jak bezstronne informacje.

ROZWIĄZANIA JĘZYKOWE

Wskazane jest unikanie typowych dla dyskursu tabloidowego stylistyk 
charakteryzujących się melodramatyczną retoryką, hiperbolicznym, 
mocno nacechowanym emocjonalnie językiem. Wystrzegać się 
należy również wywołującego lęk clickbaitowania w nagłówkach 
i rekomendacjach testów. Trzeba pamiętać, że odbiorca niejedno-
krotne z natłoku informacji i szumu informacyjnego wyławia jedynie 
nagłówki. Oprawa formalna tekstów dziennikarskich – nagłówki, 
winiety, śródtytuły, ramki, pogrubienia, podpisy – ma więc poten-
cjał generowania większych niż to konieczne lęków i wytwarzania 
u odbiorców napięcia i obaw.

Istotna okazuje się ostrożność w doborze języka konstruującego 
ramy konceptualne dla opisywanych wydarzeń. Ramowanie epidemii 
jako katastrofy, tragedii, kataklizmu, klęski, końca świata, a także 
jako spisku wrogich siły lub klęski elementarnej, której nie można się 
przeciwstawić, nie tylko niepotrzebnie podnosi negatywny ładunek 
emocjonalny tekstów o covidzie, lecz także pozostaje niezgodne 
z prawdą, hiperboliczne, nadmiarowe.
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DOBÓR ILUSTRACJI

Paradoksem sytuacji pandemicznej w mediach było to, że bardzo 
szybko uformował się zestaw konwencjonalnych kodów wizualnych, 
używanych do obsługiwania najważniejszych wątków tematyki co-
vidowej – leczenia i hospitalizacji, umierania, izolacji społecznej etc. 
Nasycanie tekstów tego typu ilustracjami ma lękotwórczy potencjał, 
jako że często mają one charakter dekoracyjny lub rytualny, niezwią-
zany z rzeczywistą treścią tekstów dziennikarskich; są w mediach, 
bo po prostu „trzeba” zamieścić jakąś ilustrację. Ich nieuzasadniona 
merytorycznie obecność w materiałach dziennikarskich zwiększa 

„semiotyczną przemoc” i przyczynia się do ogólnego poczucia lęku 
– a jednocześnie znieczula na potencjalnie ważne, prawdziwe obrazy 
rzeczywistych zjawisk i wydarzeń.

Nie chodzi o to, aby media pomniejszały doniosłość epidemii 
i innych społecznych problemów, domagających się kolektywnych 
działań i racjonalnej organizacji. O ile strach przed pandemią jest 
oczywiście uzasadniony i może prowadzić do konstruktywnych 
działań – ochrony siebie i innych, racjonalnego stosunku do ogra-
niczeń związanych z pandemią, starannego przestrzegania procedur 
bezpieczeństwa itp., o tyle zdecydowanie nie sprzyja temu genero-
wanie u odbiorców uogólnionego lęku i poczucia braku osobistego 
wpływu na własną sytuację. Wśród licznych negatywnych skutków 
lękotwórczych treści w mediach wywoływanie apatii i poczucia bra-
ku wpływu na sytuację działa z pewnością najbardziej długofalowo 
i destrukcyjne zarówno na jednostki, jak i na całe zbiorowości.
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W książce zaprezentowane zostały wyniki badań empirycz-
nych, prowadzonych w pierwszych miesiącach pandemii 
koronawirusa przez interdyscyplinarny zespół psycho-

logów i medioznawczyń, którzy wspólnie poszukiwali odpowiedzi 
na pytanie, jakie informacje dotyczące epidemii podawane w mediach 
budzą największy lęk odbiorców dziennikarskich relacji w czasie 
pierwszej fali zachorowań na covid w Polsce.

Projekt badawczy składał się z dwóch części. Wiosną 2020 roku 
psychologowie zapytali statystycznie reprezentatywną grupę re-
spondentów o to, jakie tematy i zagadnienia pojawiające się w me-
diach w związku z epidemią koronawirusa budzą ich największy 
lęk. Medioznawczynie natomiast podjęły próbę zlokalizowania 
wskazanych przez respondentów potencjalnie lękotwórczych treści 
w polskich informacyjnych portalach internetowych. Rezultatem jest 
opracowanie, w którym przedstawiamy wyniki analizy zawartości 
tekstów opublikowanych w pierwszych trzech miesiącach pandemii 
w Polsce, a dotyczących nowej choroby zakaźnej i restrykcji związa-
nych z epidemią koronawirusa oraz ich konsekwencji społecznych 
i ekonomicznych.

W książce prezentujemy zestawienie potwierdzonych badaniami 
niepokojów i lęków społecznych z publikowanymi w tym samym 
czasie treściami medialnymi. Zestawienie to nie miało na celu wy-
kazania jednoznacznych związków przyczynowych, ponieważ nie 
jest możliwe przeprowadzenie empirycznego dowodu wiążącego 
określony rodzaj lęku z konkretnym artykułem czy wywiadem w me-
diach, zwłaszcza gdy chodzi o lęki wspólne dla dużych grup ludzi, 
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a nie o reakcje jednostkowe. Mamy jednak nadzieję, że udało nam 
się wskazać najbardziej lękotwórcze obszary publikacji na temat 
pandemii i zagadnień covidowych.

JAKIE INFORMACJE W MEDIACH BUDZIŁY 
LĘK ODBIORCÓW WIOSNĄ 2020 ROKU?

W pierwszych miesiącach pandemii objawy nowej choroby, jej szybkie 
rozprzestrzenianie się czy sposoby przekazywania infekcji były dla 
respondentów stosunkowo mniej ważne od kwestii gospodarczych. 
Za najważniejsze respondenci uznali doraźne konsekwencje eko-
nomiczne epidemii i lockdownu oraz – najwyraźniej – niepewność, 
jak długo może potrwać sytuacja. W pierwszej piątce tematów naj-
istotniejszych znalazły się, obok ekonomii, aż trzy ujęcia covidowej 
niepewności. To właśnie niepewność przyszłości i potencjalne skutki 
gospodarcze budziły obawę u największej liczby osób. Lęki związane 
z medycznym wymiarem epidemii, jeśli były wyrażane, ograniczały 
się do zagrożenia dla osób starszych. To prawdopodobnie zrozumiałe 

– na tym etapie ludzie odczuwali już dość dotkliwie doraźne skutki 
lockdownu (zwolnienia z pracy, spowolnienie biznesu itp.), natomiast 
jeszcze nie w pełni sobie uświadamiano rozmiary epidemii oraz 
zaraźliwość choroby. Respondenci postrzegali zagrożenie covidem 
jako dotyczące starszych ludzi, mniej – samych siebie.

Przewidywania dotyczące kłopotów gospodarczych uznawane były 
przez respondentów za ważniejsze od prognoz na temat przedłużania 
się samej epidemii. Budziły też nieco większą od nich obawę.

Wiosną 2020 roku w grupie naszych respondentów nieco większy 
lęk odczuwały kobiety. Największe obawy budziły u nich podawane 
w mediach informacje o niebezpiecznym charakterze pracy medy-
ków. Tylko nieznacznie mniejszy lęk wywoływały doniesienia o tym, 
że osoby najciężej przechodzące zakażanie koronawirusem odchodzą 
w izolacji od swych bliskich i nie ma możliwości opieki nad nimi 
i pielęgnowania ich w chorobie. Największe lęki kobiet koncentrowały 
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się zatem wokół tego, co dzieje się na szpitalnych oddziałach, gdzie 
ryzykują życie lekarze, chorzy umierają w samotności, a system 
opieki zdrowotnej niedomaga.

Można odnieść wrażenie, że o ile kobiece lęki koncentrowały 
się wokół relacji (z chorymi, z medykami etc.), to u mężczyzn nie-
co większy niepokój budziły problemy finansowe i ekonomiczne, 
utrudniające skuteczną walkę z epidemią (niedofinansowanie służby 
zdrowia), ale też niewróżące niczego dobrego na przyszłość. Mrocz-
ne prognozy, wyrażane w mediach przez ekspertów i ilustrowane 
liczbami, mogły prowadzić u badanych do dominującej nad innymi 
tematami obawy przed indywidualnym zubożeniem lub systemowym 
kryzysem gospodarczym.

Kryzysu gospodarczego bardziej obawiali się mieszkańcy dużych 
miast – u nich też większy lęk budziły liczby pokazujące ekonomiczne 
konsekwencje epidemii. Negatywnych konsekwencji gospodarczych 
globalnego kryzysu spowodowanego przez COVID-19 bardziej oba-
wiali się starsi niż młodzi. Spośród wszystkich tematów, które mogły 
mieć potencjał lękotwórczy, te kwestie budziły obawy największej 
liczby mężczyzn. Przekazy dotyczące negatywnych konsekwencji 
gospodarczych epidemii silny lek wywoływały również u znacznej 
części badanych kobiet, ale więcej respondentek deklarowało lęk 
związany z niemożnością opieki nad bliskimi w chorobie i izolacją 
umierających.

Wyniki badań prowadzonych wiosną 2020 roku, podczas pierwszej 
fali pandemii, pokazują duże dysproporcje w deklarowanym przez 
młodszych i starszych respondentów poziomie lęku towarzyszącego 
medialnym przekazom dotyczącym epidemii. Ludzi starszych napawały 
one lękiem, którego wysokie nasilenie deklarowało ponad 60 proc. 
respondentów, niezależnie od kategorii informacji. W przypadku 
młodych ludzi bardzo silny lęk deklarowała mniej więcej połowa 
badanych; budziły go głównie przekazy dotyczące gospodarczych 
konsekwencji pandemii. Co drugi z młodych respondentów przy-
znawał, że silny lęk budziła informacja o tym, że epidemia przedłuży 
się na miesiące lub lata.
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Zdecydowanie częściej to seniorzy przyznawali, że odczuwają bar-
dzo silny lęk w reakcji na doniesienia medialne dotyczące pandemii, 
niezależnie od poruszanego tematu związanego z COVID-19. Naj-
więcej osób starszych przyznało, że bardzo silny lęk budziły w nich 
medialne relacje, w których mówiono o braku możliwości pielęgnacji 
bliskich w chorobie lub bycia przy nich podczas umierania.

O CZYM INFORMOWAŁY MEDIA 
WIOSNĄ 2020 ROKU?

W informacyjnych portalach internetowych w marcu 2020 roku 
zdecydowanie najwięcej ukazało się materiałów, których autorzy 
za pomocą danych liczbowych (dotyczących m.in. liczby zachorowań 
i zgonów w Polsce i na świecie) próbowali pokazać skalę globalnego 
kryzysu. W porównaniu z kolejnymi miesiącami zdecydowanie więcej 
było przekazów zawierających treści dotyczące medycznej strony 
wirusa SARS-Cov2: objawów COVID-19, mechanizmów zakażenia 
czy procedur dezynfekcji. W kwietniu tego typu publikacji pojawiało 
się już zdecydowanie mniej. Być może dlatego, że autorzy tekstów 
uznali, poniekąd słusznie, że po miesiącu zmagań z epidemią czy-
telnicy już dobrze wiedzą, jakie są objawy nowej choroby zakaźnej, 
mechanizmy zarażenia i sposoby ochrony przed koronawirusem.

W kwietniu najwięcej publikowano więc materiałów mówiących 
o niepomyślnych rokowaniach na przyszłość i ponurych prognozach 
na najbliższe miesiące społecznej izolacji, ograniczeń działalności 
biznesowej i nadciągającego kryzysu, który coraz częściej pojawiał 
się w analizowanych publikacjach w drugim miesiącu zmagań z pan-
demią. To również w kwietniu wzrosła liczba tekstów przedstawia-
jących osobiste koszty pandemii i różnorodne problemy związane 
z kwarantanną i lockdownem. Decyzje polityków, przepisy, regulacje, 
nakazy i zakazy mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa były przedmiotem podobnej liczby publikacji w marcu, 
kwietniu i maju. Treści dotyczące regulacji życia w czasach zarazy 
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znalazły się na analizowanych portalach tak samo często i w podob-
nej liczbie w pierwszych trzech miesiącach epidemii, która zmieniła 
warunki życia społecznego, a rządowe regulacje dotyczące nowej 
rzeczywistości niezmiennie stanowiły przedmiot tekstów dzienni-
karskich. Dziwić może fakt, że w porównaniu z innymi przekazami 
treści dotyczących problemów służby zdrowia ukazało się bardzo 
niewiele, choć blisko 60 proc. respondentów deklarowało lęk związany 
z informacjami o niedofinansowaniu służby zdrowia, która mogła 
skutkować niewydolnością systemu opieki. W pewnym zakresie może 
to tłumaczyć koncentracja w kwietniu i maju głównie na sprawach 
politycznych związanych z wyborami prezydenckimi.

Badania sondażowe prowadzone przez zespół psychologów poka-
zały również, że silny lęk budziły u ludzi informacje o przemęczeniu 
medyków i braku środków ochrony w szpitalach. W analizowanych 
materiałach informacyjnych można było znaleźć tego typu treści, ale 
występowało ich stosunkowo niewiele. Zagadnienie to wywoływało 
u ludzi lęk niezależnie od tego, z jakim nasileniem prezentowały je media.

W badanym okresie najmniej ukazało się tekstów o przyczynach 
epidemii. W kwietniu 2020 roku przestały one interesować dziennikarzy, 
a respondenci tak czy inaczej uznali te kwestie za stosunkowo najmniej 
ważne i budzące najmniejszy lęk. Natomiast i tak w pierwszych tygo-
dniach epidemii materiałów o przyczynach dynamicznego rozwoju 
nowej choroby zakaźnej wyszło cztery razy więcej niż przekazów 
poświęconych problemom służby zdrowia. W maju zdecydowanie 
inne aspekty pandemii zdominowały przekaz i odsunęły przyczyny 
pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 na jeszcze dalszy plan.

W maju 2020 roku skala kryzysu, który każdego dnia tej wiosny 
dotykał kolejnych setek tysięcy ludzi na wszystkich kontynentach, 
ilustrowana była statystykami i danymi liczbowymi, które znajdowały 
się w co czwartej analizowanej publikacji. Piąta część analizowanych 
publikacji dotyczyła rokowań i prognoz na przyszłość.

Co piąty tekst w próbie badawczej dotyczył decyzji polityków, 
obostrzeń i odmrażania gospodarki – notabene obostrzenia i od-
mrażanie, podobnie jak wypłaszczanie znalazły się w 2020 roku 
w codziennej polszczyźnie i nikogo już nie dziwią te metafory, które 
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za politykami powtarzają dziennikarze w informacjach o tym, jak 
z powodu wypłaszczenia czegoś czy odmrożenia zmienią się warunki 
egzystencji w czasach zarazy.

DWIE WIOSNY W PANDEMII: 2020 I 2021 ROK

Prezentowane w tej książce badania obejmują tylko pewien wycinek 
czasowy, a w miarę rozwoju sytuacji lęki się w oczywisty sposób zmie-
niają. Nasze badania zostały powtórzone wiosną 2021 roku, podczas 
kolejnej, niestety, fali zakażeń i zgonów spowodowanych nową cho-
robą zakaźną. Wiosną 2021 roku przy pomocy tej samej metodologii 
i we współpracy z tym samym interdyscyplinarnym zespołem bada-
czy przeprowadziliśmy badania pokazujące, jak lęki społeczne oraz 
treści w mediach zmieniły się wraz z rozwojem pandemii. Badania 
w ramach projektu zatytułowanego „Oswajanie czy wzmacnianie 
lęku przed koronawirusem i skutkami pandemii? Dziennikarskie 
i psychologiczne aspekty medialnych relacji z pierwszej i drugiej fali 
Covid-19. Analiza porównawcza” sfinansowane zostały ze środków 
POB Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Do-
skonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wyniki analiz porównawczych mających odpowiedzieć na py-
tania badawcze: Czy dziennikarskie relacje z pierwszej i drugiej fali 
pandemii koronawirusa oswajają czy wzmacniają lęk przed epidemią 
i jej skutkami? Czy lęk odbiorców przekazów medialnych, związany 
z nieprzewidywalnością kryzysu i jego konsekwencjami, z upływem 
czasu zwiększa się czy maleje?

Badania relacji medialnych z kolejnych fal epidemii trwającej już 
prawie dwa lata przybliżyć mogą nie tylko wpływ informacji medial-
nych na rosnący lub malejący poziom lęku społecznego, ale wiele 
wskazuje na to, że pokażą również ogromne zmęczenie odbiorców 
tematyką pandemii.
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