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O PROJEKCIE BADAWCZYM

Inspiracja. Tło. Historia.



Co zrobiliśmy i co robimy?

• 8 lat temu zajęliśmy się 

badaniem identyfikacji 

wizualnej polskich JST, 

napisaliśmy książkę i 

kilkanaście recenzowanych 

artykułów oraz tekstów 

publicystycznych.

• Identyfikacja wizualna jest 

ważną składową kampanii 

promocyjnych – służy 

(między innymi) prezentacji 

nadawcy komunikatu.



Co zrobiliśmy i co robimy?



WPROWADZENIE

Założenia i definicje



Założenia podstawowe (1)

1. Polska uczestniczy w światowym obiegu turystycznym jako 
kraj recepcyjny (przyjmujący). W 2018 przyjęliśmy 20 mln 
turystów. 

2. Polska jest krajem (względnie) jednorodnym narodowo.
3. Polska – jako kraj – nie prowadziła, jak dotąd, działań 

promocyjnych w zakresie turystyki. Jedynym wyjątkiem była 
kampania „Euro2012”, prowadzona jednak przez Polską 
Organizację Turystyczną bez finansowego wsparcia rządu RP.

4. Z naszych wcześniejszych badań wynika oraz praktyki 
konsultingowej wynika, że kampanie promocyjne o szerszym 
zasięgu prowadziły Regionalne Organizacje Turystyczne;



Założenia podstawowe (2)

5. Internet jest – co do zasady – medium międzynarodowym, w 
tym sensie, że zamieszczony w nim materiał promocyjny (w 
tym film) można obejrzeć w dowolnym miejscu na świecie;

6. Zdecydowaliśmy poddać analizie filmy i spoty promocyjne 
wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i Regionalne 
Organizacje Turystyczne wszystkich 16 polskich województw;

7. Przeprowadzona kwerenda zapisów RPO za lata 2007-2014 
wskazała, że przewidywano w nich wydatki promocyjne;

8. I wydatki te były realizowane. 



ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Skonkretyzowanie problemu i określenie pytań badawczych



Jak poszukiwaliśmy filmów

1. Przyjęte założenia i definicje wymagały:
a) Przejrzenia stron internetowych Urzędów 

Marszałkowskich (ogólnych) i stron promujących turystykę 
(typu „slaskie.travel”)

b) Przeglądnięcia oficjalnych kanałów w serwisie Youtube
(urzędowych oraz ROT);

c) Zbadania fan page w serwisie Facebook (dział „filmy”) UM 
oraz ROT;

d) Poszukiwania według słów kluczowych (typu „film 
promocyjny” + „województwo nazwa”);

e) Skorzystania ze źródeł własnych uzyskanych w trakcie 
praktyki konsultingowej;



Jak je selekcjonowaliśmy

2. Po zapoznaniu się z ww. źródłami – dokonanie selekcji 
(wyboru) oficjalnych filmów i spotów promocyjnych;

3. Z dalszych analiz wyeliminowaliśmy:

a) Reportaże telewizyjne i internetowe (np. dokumentacja 
wydarzeń);

b) Filmy TV z lokowaniem produktu;

c) „Migawki” reporterskie;

d) Prostą dokumentację wydarzeń (tzw. setki).

e) Filmy prywatne zamieszczane w oficjalnych serwisach.



Kryteria analizy

4. Wybrane filmy analizowaliśmy pod kątem następujących 
kryteriów:

a) Rodzaj filmu (film promocyjny/spot);

b) Identyfikacja etniczna, różnorodność kulturowa, wiek i 
sprawność fizyczna bohaterów;

c) Interakcja pomiędzy bohaterami filmu;

d) Komunikacja werbalna (czy występują dialogi i/lub 
napisy);

e) Elementy komunikacji niewerbalnej (symbolika i gesty).



Pytania:

• Jakie atrakcje (produkty turystyczne) mają przyciągać 
gości do Polski?

• Jakie postaci reprezentują nasz kraj - kim są i jakie 
zachowania prezentują?

• Kim są „domyślni” turyści, wyobrażeni przez twórców i 
zlecających filmy promocyjne?

• Jakie interakcje występują pomiędzy gośćmi (visitors) a 
gospodarzami?

• Czyli określenie prezentacji regionów (i – tym samym –
kraju)



To nie jest to samo

Jacy jesteśmy
Jak się 

przedstawiamy
Jak nas widzą



BADANIA

Podstawowe wyniki



Dane statystyczne (1)

Województwo Liczba filmów Wybrane do analizy

1. Dolnośląskie Około* 80 4

2. Kujawsko-Pomorskie Około 200 3

3. Lubelskie Około 30 3

4. Lubuskie Około 500 9

5. Łódzkie Około 500 3 (12)**

6. Małopolskie Około 380 29 , 19 w serii

7. Mazowieckie Około 400 1

8. Opolskie Około 550 13 („Opolskie na wakacje”)

*Określenie „około” jest zasadne. Filmy często wykorzystują te same ujęcia
w różnych konfiguracjach, pojawiają się warianty czasowe i „miejscowe”, 

filmy w YT i FB się powtarzają 
** „Dumni z Łódzkiego” ma 12 wersji wg identycznego wzoru 



Dane statystyczne (2)

Województwo Liczba filmów Wybrane do analizy

9. Podkarpackie Około* 1200 7

10. Podlaskie Około 200 7

11. Pomorskie Około 400 4

12. Śląskie Około 200 5

13. Świętokrzyskie Około 200 5

14. Warmińsko-Mazurskie Ponad 1200** 4

15. Wielkopolskie Około 50 2

16. Zachodniopomorskie Około 200 4

*W zdecydowanej większości  są to materiały „TV Podkarpackie”, 
promocja turystyczna to ok. 20 filmów
** Około 1000 to głosy w konkursie „7 cudów natury” z 2011 r.



Podsumowanie statystyk

• Wstępnie zidentyfikowano około 6290 filmów;

• Proces selekcji przeszło 112 (100) – różnica pojawia się w 
województwie łódzkim, gdzie 12 filmów zrealizowano według 
identycznego schematu – mieszkaniec (znany, z sukcesem) 
opowiada o swoim życiu;

• Jedynie w 4 przypadkach udało się wskazać sytuacje, w 
których występuje osoba inna, niż ‘biała’;

• Jedynie w jednym przypadku jest pewne, że w filmie 
występuje cudzoziemiec.



‘INNY’ W SPOCIE I JEGO ROLA

Obcy/inny.



Lubuskie 2012

https://www.youtube.com/watch?v=7KzvUGVYA4g&t=0s&list=PLS8e3ZpN5xxlomOx4kyPqWHDqY2y5EUxq&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=7KzvUGVYA4g&t=0s&list=PLS8e3ZpN5xxlomOx4kyPqWHDqY2y5EUxq&index=25


Kujawsko-Pomorskie 2015

https://www.youtube.com/watch?v=00z54xYLk9Y



Śląskie 2016

https://www.youtube.com/watch?v=r_-HYkon4Rg



Opolskie 2017 (jedyny, gdzie 
cudzoziemiec ma głos i jest osobą)

https://www.youtube.com/watch?v=-c2YYfxtcGo&list=PLeeYc66chO-p-fgWGN9BXTbD_NX14fKc_&index=5



PODSUMOWANIE

Wstępne



Wnioski (1)

• Na filmach promocyjnych gospodarze są ‘biali’, 
pojawiają się w „usługowych” rolach (jeśli występuje 
interakcja gospodarz – gość, to NIE jest partnerska czy 
towarzyska – turyści korzystają z atrakcji bez interakcji);

• Goście też są ‘biali’ – jedynie w 4 (pokazanych 
wcześniej) sytuacjach można próbować identyfikować 
jedną z występujących osób jako ‘niebiałą’ osobę, w 
jednym przypadku jest jasne, że to cudzoziemiec, (ale 
ten cudzoziemiec jest już „nasz” – mieszka tu, otworzył 
biznes, mówi po polsku);



Wnioski (2)
• Ludzie występują jako „obrazki” i składowe krajobrazu –

barwne ruchome punkciki;
• Odnosi się przejmujące wrażenie powszechnej 

samotności – jeśli pojawiają się interakcje, to w rodzinie 
lub w parze zwiedzających (między sobą);

• Prezentowana więc tożsamość Polski jest stereotypowa: 
kajaki, konie, rowery, zieleń, lotnie i dworki. 



Czego nie sugerujemy?
• Nie uważamy, ani nie podejrzewamy, że spoty były lub są 

celowo robione według  rasistowskiej zasady „for whites
only”;

• Niemniej trzy inne czynniki: 
1. ewidentna heteronormatywność (nie zidentyfikowaliśmy ani jednego 

filmu skierowanego do turystów LGBT+);
2. brak osób z widoczną niepełnosprawnością;
3. pojawiają się osoby dojrzalsze (np. w spa), 

• zdają się wskazywać, że rozwiązania kreatywne nie są 
całkowicie bezrefleksyjne (?).



Co sugerujemy

• Odruchowe 
przekonanie o 
naturalnej wyższości 
„białych”.



Czyli – jaka jest prezentacja Polski w 
filmie reklamowym?

• W oparciu o przeanalizowane filmy, stawiamy hipotezę, że 
prezentowany wizerunek naszego kraju jest następujący:

a) „Biały”;

b) Dla ‘białych’ ludzi;

c) Heteronormatywnych;

d) Niezainteresowanych nowoczesnymi miastami oraz 
dziedzictwem poprzemysłowym (to ostatnie bez Śląskiego);

e) Ale dla osób w różnym wieku;

f) Jednak nie wchodzących w pozazawodowe interakcje z 
miejscowymi.



DYSKUSJA

I kwestie do rozstrzygnięcia



Czego nie zbadaliśmy, 
ale uważamy, że warto

• Filmy „prywatne” na oficjalnych portalach, kanałach, w 
serwisach – kto i na jakich zasadach decyduje o ich 
umieszczeniu?

• Zjawisko „influenserstwa” – nie zebraliśmy danych na temat 
zleceń, finansowania, idei kreatywnych;

• Filmy promocyjne miast, które równocześnie dodatkowo 
pełnią funkcję promocji regionu i kraju.



Dziękujemy i zapraszamy do 
dyskusji

adamus@ue.katowice.pl

piotr.dzik@asp.katowice.pl

mailto:adamus@ue.katowice.pl

