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Wstęp

Początki brandingu sięgają starożytności. Kraje posiadające specyficzną 
kulturę, tradycje czy wyroby, zaczęły z czasem być kojarzone z konkretnymi 
przymiotami, z jakością produktów z nich pochodzących, zachowaniami 
obywateli lub też innymi cechami, które je wyróżniają (kraj artystów, stolica 
mody itd.). W wyniku procesu metkowania rzeczywistości, również państwa 
zyskały dodatkowy wymiar: marki. Powszechny dostęp do nowych mediów 
sprawił, że ludzie zyskali „wolność” w wyborze przekazów i wyszukiwaniu 
informacji. Internet stał się bardzo ważnym kanałem kontaktu marek z klien-
tami, tworzenia społeczności skupionych wokół produktów i idei. Branding 
narodowy w internecie jest także wykorzystywany przez państwa do promo-
cji, tworzenia wizerunku na zewnątrz czy budowania pozycji kraju na arenie 
międzynarodowej.

Z jednej strony internet stwarza wiele możliwości ku temu, by szybciej niż 
dotychczas wpływać na kształtowanie marki narodowej, z drugiej zaś jako 
narzędzie bardzo wymagające jest wyzwaniem. W sieci panuje duża konku-
rencja, gdyż ogrom podmiotów za jej pośrednictwem stara się pozyskać uwa-
gę internautów (jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku tradycyjnych 
mediów). Rynek internetu można nazwać rynkiem konsumenta. To odbiorca 
sam decyduje, na co i kiedy poświęci swój czas i uwagę. Sam dobiera treści 
najbardziej mu odpowiadające. Co więcej, odbiorcy internetu są znacznie 
bardziej wymagający pod względem częstości aktualizacji informacji, sposobu 
prezentacji treści itd.

Polska znajduje się w trudnej sytuacji odnośnie budowania marki narodo-
wej. Istnieje konieczność, by wyróżnić ją spośród innych krajów postkmomu-
nistycznych, które nie są postrzegane jako odrębne jednostki, ale jako jeden 

„twór”. Wrażenie to potęguje zjawisko stereotypów. Istnieje zatem konieczność 
ciągłej pracy nad marką narodową, gdyż w wyniku trendu podkreślania uni-
katowości poszczególnych krajów, na ten aspekt zwraca się coraz więcej uwagi.
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By zbudować markę, należy włączyć jednolitą i spójną strategię w działa-
nia wszystkich sektorów. Intencjonalne podkreślanie poszczególnych wartości 
w przekazach dotyczących danego kraju, by zniwelować już istniejące stereo-
typy, w dalszej perspektywie przyczynia się do ponownego, celowego i kon-
trolowanego ich budowania. Takie działania są konieczne z punktu widzenia 
marketingowego. Jednak po pewnym czasie nieuniknione staje się zweryfiko-
wanie lub nawet utworzenie na nowo, po raz kolejny, nowego zintegrowanego 
wizerunku państwa.

Polska, jako kraj i naród z wielowiekową historią i tradycjami, nie może 
wzorować się w kształtowaniu swojej marki narodowej na innych krajach, 
np. Stanach Zjednoczonych, lecz ich działaniami inspirować. Wspomniane 
Stany Zjednoczone, mimo iż to światowa potęga, nie mają tak długiej historii 
jak Polska, a co za tym idzie, budowanie marki narodowej w ich przypadku 
wygląda inaczej. Polska powinna skupić się nie tylko na kreowaniu zupełnie 
nowych skojarzeń z nią związanych, ale na niwelowaniu siły negatywnych ste-
reotypów oraz wydobywaniu i podkreśleniu tego, co jest jej „fundamentem”, 
czymś unikatowym.

Poszczególne podmioty, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne, poprzez 
udostępnianie różnych przekazów w sieci przyczyniają się do modyfikowania 
marki narodowej Polski. Działania te mają charakter instytucjonalny, ale rów-
nie często wiążą się z aktywnością niezależnych internautów. Coraz większą 
popularność zyskują różnego rodzaju spoty i krótkie materiały filmowe dostęp-
ne w sieci, które są elementem brandingu narodowego w wirtualnym świecie.

Celem prezentowanej publikacji jest pokazanie, w jaki sposób krótkie 
promocyjne materiały filmowe (spoty) dostępne w internecie mogą wpłynąć 
na postrzeganie Polski i jej markę narodową. W tym celu przeprowadzono 
badanie online wśród młodych Polaków (100) oraz obcokrajowców (97), dla 
których głównym źródłem informacji o Polsce jest właśnie internet. Charakte-
rystyka obecnej percepcji polskiej marki narodowej w sieci może w przyszłości 
posłużyć jako punkt odniesienia dla dalszych analiz.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. 
Pierwsza część dotyczy zagadnienia marki. Zostały w niej przywołane różne 
definicje i spojrzenia na markę, sposoby jej kształtowania i znaczenie we współ-
czesnym świecie. Fenomen marki polega na tym, że posiada wartość dodaną. 
Dlatego też ludzie dokonują jej wyboru często nie rozumowo, a emocjonalnie: 
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z powodu sympatii, zaufania, lojalności. Budowanie takiej relacji to proces 
długotrwały i kosztowny, którego nie tworzy się jedynie poprzez reklamę. 
Spełnia ona jednakże ważną rolę w nagłaśnianiu i uwydatnianiu pozytywnych 
cech czegoś.

W pierwszej kolejności zostało omówione tradycyjne spojrzenie ma markę 
w kontekście marketingu i promocji, by następnie scharakteryzować zmiany, 
jakie dokonały się w tej dziedzinie po upowszechnieniu się nowych mediów. 
Rozwój nowych mediów spowodował, że działalność marketingowa, a także 
budowanie relacji zyskały nowy wymiar. Internet stwarza nieznane wcześniej 
szanse dotarcia do odbiorców, kontaktu z nimi, zbierania informacji o nich, 
a także kształtowania wizerunku poszczególnych podmiotów. Jednocześnie, 
jak już wspomniano, sieć stanowi medium bardzo wymagające. Przeniesienie 
już istniejącej marki do internetu skutkuje tym, iż ma to bezpośrednie odbicie 
w postrzeganiu marki tradycyjnej. Oczekiwania w stosunku do marki w sieci 
są specyficzne, dlatego narzędzia tam stosowane oraz strategie działania po-
winny być dostosowane do wirtualnego środowiska.

Obecnie marki nadaje się wielu różnym podmiotom. W przypadku bran-
dingu narodowego jego celem jest głównie kształtowanie pozytywnego wize-
runku kraju w oczach odbiorców: mieszkańców danego państwa, ale przede 
wszystkim obcokrajowców. Bardzo często to czynniki pozarozumowe decydują 
o lokalizacji inwestycji, podjęciu współpracy, organizacji międzynarodowych 
imprez. Silna marka kraju pomaga w takich sytuacjach, stanowi gwarancję 
jakości i niesie za sobą konkretną obietnicę oraz wartości.

Zagadnienia teoretyczne dotyczące marki, będące punktem wyjścia do dal-
szej analizy, pochodzą głównie z publikacji czterech autorów: Olinsa (który 
sformułował ideę przewodnią polskiej marki narodowej), Anholta (którego 
model sześciokąta kanałów komunikacji o marce narodowej został wykorzy-
stany jako punkt odniesienia najważniejszych zagadnień pracy) oraz dwóch 
polskich badaczy marki narodowej (Hereźniak oraz Krowickiego).

W drugim rozdziale została omówiona obecna sytuacja polskiej marki na-
rodowej. Zaczęto od opinii poszczególnych badaczy odnośnie jej kształtowania: 
zalet, błędów i barier w odpowiednim jej funkcjonowaniu. Sugestie teoretyków 
i badaczy zostały następnie skonfrontowane z pozycją Polski w różnych ran-
kingach odnośnie wartości marki narodowej, reputacji kraju itd. Każde takie 
badanie opiera się jednakże na innych kryteriach, co powoduje rozbieżność 
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w zajmowanych przez Polskę pozycjach. Ale dzięki analizie wyników z kilku lat 
można prześledzić ewentualne zmiany w kwestii wartości i postrzegania Polski 
jako marki, zaś powtarzające się cechy i aspekty są sygnałem do wzmocnienia 
wysiłków w konkretnych dziedzinach.

Większość teoretyków podkreśla konieczność posiadania dokumentów 
strategicznych dotyczących budowania marki narodowej, które wyznaczają 
kierunki działania poszczególnych podmiotów i instytucji. Scharakteryzo-
wano więc kluczowe dokumenty kształtujące polską markę narodową (m.in. 
prace wykonane przez zespół Olinsa, „Zasady komunikacji marki POLSKA”, 
opracowania związane z Marką polskiej gospodarki, strategię Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej) oraz opisano krótko funkcjonujące obecnie loga Polski, 
opracowane na bazie wymienionych dokumentów.

Funkcję wykonawczą odnośnie wymienionych strategii posiadają konkretne 
podmioty. Dokonano więc w rozdziale trzecim krótkiego opisu działalności 
kluczowych organizacji zajmujących się promocją Polski. Zostały one dobrane 
z uwzględnieniem kanałów komunikacji marki narodowej Anholta. Przy opisie 
wzięto pod uwagę także obecność danego podmiotu w nowych mediach (stro-
nę internetową, jej synchronizację z innymi witrynami dotyczącymi promocji, 
aktywność w mediach społecznościowych oraz charakter treści materiałów 
filmowych zamieszczanych na oficjalnym koncie). Ze względu na ich zadania 
i kompetencje scharakteryzowano Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Mini-
sterstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pod-
ległe im jednostki, a także opisano Fundację Polskiego Godła Promocyjnego 

„Teraz Polska”, Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za granicą 
oraz Instytut Marki Polskiej.

Na bazie stanu obecnego polskiej marki narodowej (ze szczególnym 
uwzględnieniem jej kształtowania w nowych mediach), sugestii teoretyków 
oraz sześciokąta marki narodowej według Anholta, opracowana została me-
todologia badań oraz skonstruowane narzędzia badawcze – ankiety dla dwóch 
grup respondentów: Polaków oraz obcokrajowców. W rozdziale czwartym 
szczegółowo został opisany plan badań, hipotezy, metoda badań oraz pytania 
zawarte w kwestionariuszach.

Badania zostały przeprowadzone na dwóch próbach. Respondentami były 
osoby urodzone po 1980 roku, które aktywnie korzystają z nowych mediów, 
w szczególności z internetu. Zostały one poproszone o odpowiedź na pytania 
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odnośnie Polski. Następnie zostały im zaprezentowane trzy spoty promocyjne 
Polski dostępne w sieci, z którymi związana była reszta pytań. Badania mia-
ły na celu z jednej strony sprawdzenie, jaki wpływ mają tego typu materiały 
na opinię o Polsce, a z drugiej ocenę treści w nich zawartych oraz sposobu 
ich wykonania. Uzyskane taką metodą dane zostały zaprezentowane także 
w czwartym rozdziale.

Założeniem publikacji jest pokazanie, czy spoty promocyjne Polski dostęp-
ne w internecie kształtują o niej opinię wśród młodych internautów z zagranicy 
oraz ustalenie, jak to robią. Czy taka metoda promocji ma realny wpływ na po-
strzeganie Polski, które treści szczególnie zostają w pamięci obcokrajowców 
i czy jest to sposób na kształtowanie polskiej marki narodowej? Jednocześnie 
zadanie pracy polega na sprawdzeniu, czy wizerunek Polski w tego typu ma-
teriałach jest pożądany przez Polaków, zbieżny z ich percepcją Polski, a po-
nadto – czy kształtuje postrzeganie własnego kraju oraz które treści zawarte 
w spotach są szczególnie ważne dla respondentów z Polski. Badano wpływ 
spotów promocyjnych na branding wewnętrzny i zewnętrzny kraju, dlatego 
zdecydowano się przeprowadzić badania na dwóch grupach respondentów: 
Polakach i obcokrajowcach. Ich opinie odnośnie poszczególnych prezento-
wanych materiałów filmowych oraz stan wiedzy o Polsce ujawniają, na ile 
skuteczny okazuje się branding narodowy w internecie i czy obraz Polski tam 
przedstawiony jest pożądany. Praca ta łączy w sobie trzy zagadnienia: markę, 
internet oraz państwo. Te trzy elementy składają się właśnie na branding na-
rodowy w nowych mediach. 

Publikacja jest poszerzoną i zaktualizowaną wersją pracy magisterskiej pt. 
„Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w interne-
cie jako element budowania marki narodowej”, której promotorem była dr hab. 
Agnieszka Hess. Praca została obroniona na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w lipcu 2015r, a następnie wyróżnio-
na w IX edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 
W związku z tym małe fragmenty pracy zostały opublikowane w e-booku „Teraz 
Polska Promocja i Rozwój (Tom 7)1” i stanowią zapowiedź tej publikacji.

1 K. Gad, Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski 
w Internecie jako element budowania marki narodowej [w:] Teraz Polska 
Promocja i Rozwój – tom 7 (2016), pod red. J. Górskiego [z:] http://www.
terazpolska.pl/upload/File/TP_ebook_tom7.pdf , s. 23-32, (dostęp: 10.05.2016).
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Rozdział 1 
Marka formą tożsamości różnych podmiotów

1.1. Definicje, kluczowe zagadnienia 
oraz sposoby budowania marki

Początki brandingu sięgają okresu Cesarstwa Rzymskiego, gdy niektóre pro-
dukty były opatrzone pieczęcią wytwórcy. W Europie (XIV-XVII w.) używano 

„znaków kupieckich”, które oznaczały źródło pochodzenia towarów2. Dzisiejsze 
znaczenie marki pochodzi jednakże z okresu rewolucji przemysłowej, a począ-
tek używania tego zwrotu w Europie przypisuje się wydarzeniu z 1723 r., kiedy 
Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni uznała skrót K. M. P. i skrzyżowane 
miecze z herbu Saksonii za swój symbol3.

ZNACZENIE MARKI

Według Słownika języka polskiego4 pod pojęciem „marka” można rozumieć: 
„znak firmowy umieszczany na wyrobach”, „jakość lub gatunek wyrobów danej 
firmy” lub „dobrą opinię”. Prócz oznaczania towarów, marka odnosi się także 
do jakości i zaufania. Według Encyklopedii zarządzania marka to „nazwa, sym-
bol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu ozna-
czenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych”5. 
Dobrze zaprojektowana marka według Bielskiego jest: krótka i prosta, łatwa 
do wymówienia, dźwięczna, łatwa do rozpoznania i zapamiętania, sugerująca 
oferowane korzyści oraz unikalna6. Kall proponuje bardziej holistyczną defini-

2 B.C. Beemer, R. L. Shook, Konsument w centrum uwagi, przekł. L. Mokrzycki, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 269.

3 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 11.

4 Słownik Języka Polskiego, hasło „marka”, [z:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/marka 
(dostęp: 01.07.2016).

5 Encyklopedia zarządzania, hasło „marka”, [z:] http://mfiles.pl/pl/index.php/
Marka (dostęp: 01.07.2016).

6 I. Bielski, Podstawy marketingu, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 1998, 
s. 192.
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cję marki: jest to „kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, 
reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombi-
nacja, która odróżniając ofertę danego marketera od ofert konkurencyjnych, 
dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub sym-
bolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia tym 
samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku”7. Kall prezentuje stanowisko, 
że marki powstają i istnieją jedynie w umysłach klientów8.

L. de Chernatony oraz M. McDonald opracowali cztery poziomy marki: 
rodzajowy, oczekiwany, poszerzony i potencjalny. Pierwszy z nich dotyczy pod-
stawowej funkcji, jaką spełnia dana marka, drugi – koncentruje się na minimal-
nych wymaganiach wobec dostarczanego produktu. Poziom poszerzony skupia 
się na cechach wyróżniających daną markę spośród innych, dostarczających 
podobne produkty, natomiast marka na poziomie potencjalnym gwarantuje 
swoim klientom także określone wartości. Obecnie najważniejsze jest rozwi-
janie dwóch ostatnich poziomów9.

Z perspektywy tej pracy, która skupiać się będzie na brandingu 
narodowym, najważniejsze jest to, że marka nie tyle ma odróżniać 
towary pochodzące z różnych źródeł, co nieść ze sobą przesłanie, 
wartość dodaną, czynnik niematerialny.

WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ MARKI

Bardzo ważne jest rozróżnienie wizerunku od tożsamości marki, które 
to pojęcia są często używane zamiennie. Wizerunek dotyczy klientów i ich 
wyobrażenia o danej marce, powstaje poprzez dekodowanie przez odbiorców 
komunikatów o niej10. Tożsamość natomiast jest kreowana przez właściciela 
marki i odnosi się do tego, „czym” i „jaka” powinna być marka11, ma ona in-

7 J. Kall, Silna marka…, s. 12.
8 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw?, Wydawnictwo Helion, Gliwice 

2006, s. 13.
9 J. Kall, Silna marka…, s. 14.
10 Tamże, s. 25.
11 J. Kall, Jak zbudować silną markę…, s. 27-28.
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formować o znaczeniu, zamiarze i celu powołania marki12. Szczegółowo tożsa-
mość marki jest określona przez jej misję (która odpowiada m.in. na pytanie: 

„Dlaczego świat będzie lepszy dzięki danej marce?”) i wartości (to, jak marka 
chce być rozumiana, jakimi wzorcami mają się kierować jej konsumenci)13. 
Misja i wartości tworzą „nadbudowę” marki i mają wyznaczać kierunki jej 
rozwoju, zaś ich pochodną są wizualne elementy kojarzone z marką, czyli tzw. 
identyfikatory marki14.

Tożsamość zaś może mieć różne źródła: logo marki, twórcę marki, war-
tości i symbole, wymyślone postacie, dziedzictwo historyczne lub kulturowe, 
treść reklam15.

Istotę marki dookreśla sześciokąt tożsamości według Kapferera (który 
opisuje Kall w swojej publikacji). Składają się na niego: wygląd (opakowanie 
produktu), osobowość (cechy ludzkie, jakimi można określić markę), kultura 
(wartości i inspiracje, z jakich czerpie marka), relacje/związki (interakcje mię-
dzyludzkie zapośredniczone przez markę), odbicie (możliwość wyrażania siebie 
lub kreowania) oraz wizerunek własny (postrzeganie się konsumenta dzięki 
używaniu danej marki)16. Wszystkie te elementy przyczyniają się do budowy 
tożsamości marki, który to proces przebiega jednak w różny sposób, w zależ-
ności od wartości i tego, co dana marka chce sobą prezentować.

Wizerunek (czyli to, jak marka jest postrzegana przez odbiorców) 
jest pochodną jej tożsamości, która jest kreowana przez właścicieli 
marki.

FUNKCJE MARKI

Konsumenci decydują się na produkty znanych im marek szczególnie 
w momentach, kiedy mają problem z wyborem. „Marka pomaga ograniczyć 
niepewność, która może powstrzymywać potencjalnego klienta od zakupu. 

12 J. Kall, Silna marka…, s. 25.
13 J. Kall, Jak zbudować silną markę…, s. 28.
14 Tamże, s. 30.
15 J. Kall, Silna marka…, s. 35-38.
16 Tamże, s. 28-33.
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Sugeruje jakość, niezawodność, wartość, serwis”17. Niall FitzGerald określa 
ją jako „magazyn zaufania”18. Wybierając konkretną markę, klienci płacą wła-
śnie za zaufanie19, a czasem decydują się na nią tylko i wyłącznie „dla świętego 
spokoju”, by uniknąć wadliwego produktu20. „Marka oszczędza ludziom czas 
i pieniądze”21, jak pisze Kotler. Pełni funkcję obietnicy jakości, dobrego trak-
towania klienta i wartości22.

Dzięki marce dowiadujemy się o pochodzeniu produktu, a także ofercie 
sprzedawcy. Pełni ona funkcję żyjącej pamięci (za Kapfererem). Jest również 
formą kontraktu pomiędzy poszczególnymi podmiotami, a klientami, a czasem 
przybiera formę zobowiązania.

Z punktu widzenia tej pracy, warto wymienić jeszcze inne funkcje marki. 
Symbolizm marki polega na wywoływaniu przez nią pozytywnych skojarzeń23. 
Wiąże się to z nadaniem jej osobowości, czyli powiązaniem jej ze szczególnymi 
cechami, właściwościami produktu24. Funkcja symboliczna odnosi się do sytu-
acji, w której dzięki marce można wyrazić swoją przynależność do określonej 
grupy społecznej. W takim przypadku wyraża ona osobowość odbiorcy, np. 
poprzez noszenie ometkowanych ubrań.

Marka pełni również funkcję transformacyjną25, która polega na tym, 
że wpływa na sposób konsumpcji. Klienci czują, że korzystają z produktu 
markowego, a nie zwykłego, co potęguje wrażenia związane z konsumpcją.

Jako konkluzję Kall wymienia jeszcze strategiczną26 funkcję marki, która 
dotyczy wieloaspektowego spojrzenia na nią, z uwzględnieniem jej wartości 
dodanej.

17 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing w internecie. Jak najlepiej 
wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług?, przekł. A. Kania, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 169.

18 P. Kotler, Marketing od A do Z, przekł. A. Erlich, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 80.

19 B.C. Beemer, R. L. Shook, Konsument w centrum…, s. 270.
20 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 175.
21 P. Kotler, Marketing od A do Z, s. 80.
22 B.C. Beemer, R. L. Shook, Konsument w centrum…, s. 273.
23 J. Kall, Jak zbudować silną markę…, s. 24.
24 P. Kotler, Marketing od A do Z, s. 81.
25 J. Kall, Silna marka…, s. 20.
26 Tamże, s. 24.
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Marki pełnią szereg różnych funkcji: m.in. są gwarantem za-
ufania, sposobem wyrażenia siebie, a także potęgują wrażenia 
z konsumpcji.

TRAMPOLINA MARKI

Sposób tworzenia się marki, w bardzo czytelny sposób przedstawili 
Edwards i Day tworząc model „trampoliny marki”27. Trampolina stoi na czte-
rech nogach, a poszczególnym z nich odpowiadają: ideologia, możliwości, kon-
sumenci i otoczenie. Punkt pośrodku niej, gdzie wybicie jest najdokładniejsze 
i najmocniejsze, określony został jako punkt pasji, gdzie powinny powstawać 
marki. Autorzy zwracają uwagę na to, że poszczególne elementy muszą ze sobą 
współgrać i żadnego z nich nie może zabraknąć, aby zagwarantować prawidło-
wy rozwój marki. Na jej sukces mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne, które tylko w połączeniu ze sobą, odpowiednio ukierunkowują 
jej rozwój.

KOŁO SUKCESU DOBREJ MARKI

Cheverton zwrócił uwagę na to, że silna marka powstaje w momencie po-
łączenia jej aktywności z interakcją z klientem. Na tej podstawie stworzył „koło 
sukcesu dobrej marki”28, które prócz wymienionych wyżej dwóch aspektów 
zawiera trzeci, scalający, mianowicie uczenie się marki. W tym przypadku 
chodzi o to, by proces tworzenia się marki ciągle ewoluował, był poddawany 
nieustannym zmianom. Także bazując na kole sukcesu, autor przedstawił za-
leżność zmiany definicji marki29. Zmiany te wychodzą właśnie od oczekiwań 
klientów, które to z kolei są spowodowane zmianą marki. Kluczowe w tym 
przypadku jest wzajemne napędzanie rozwoju marki przez klientów i podmioty 
oferujące określone dobra.

27 H. Edwards, D. Day, Kreowanie marek z pasja, przeł. M. Tichy, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 107-108.

28 P. Cheverton, Jak skutecznie wykorzystać potencjał Twojej marki: tajniki 
budowania marki i zarządzania nią, przekł. M. Działowski, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2006, s. 35.

29 Tamże, s. 37.
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Budowanie marki to proces długotrwały i kosztowny, ale by ją zniszczyć, 
wystarczy czasem pięć minut30. Kluczowe przy jej kreowaniu jest patrzenie 
na własną firmę oczyma klienta, próba myślenia przez pryzmat jego osoby. 
Istotne jest jednakże, by nie budować marki jedynie poprzez reklamę. Powinna 
ona zwracać uwagę na markę31 i sprawiać, by o niej mówiono: zarówno w me-
diach, jak i w kontaktach międzyludzkich.

BRANDING VS MARKETING

Z perspektywy tej publikacji, omawiając zagadnienia związane z marką, na-
leży także zwrócić uwagę na różnice znaczeniowe pojęć branding i marketing. 
W bardzo przystępny sposób tłumaczy to James Heaton z Tronvig Group32. 
Według niego marketing charakteryzuje się aktywnym zachęcaniem do kup-
na, a przekazy tego typu wysyłają komunikat, którego myślą przewodnią jest 

„Kup nasz produkt, bo jest lepszy od konkurencji”. Głównym celem marketingu 
jest pozyskanie kupców. Branding natomiast powinien poprzedzać i stanowić 
podstawę działań marketingowych. Branding to mówienie o wartościach, ja-
kimi kieruje się organizacja/produkt. To komunikacja, której przesłaniem jest 
prezentacja „Taki jestem, a takie są powody, dla których istnieję. Jeśli się z nimi 
zgadzasz, możesz mnie kupić, zarekomendować znajomym” itd. Celem bran-
dingu jest pozyskanie lojalnych klientów, tzw. wyznawców marki33.

Branding to strategia, a marketing to taktyka.

Bickerton twierdzi, że branding zastosować można do każdego produktu 
czy usługi34. Także kraje mogą być traktowane jako marki. W tym przypadku 
jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że nie do końca mamy do czynienia z tra-
dycyjną formą brandingu, ale również z szeroko rozumianym public relations 

30 J. Kall, Jak zbudować silną markę…, s. 269.
31 P. Kotler, Marketing od A do Z, s. 80.
32 http://www.tronviggroup.com/ (dostęp: 11.07.2016).
33 J. Heaton, The Difference Between Marketing and Branding, [z:] http://www.

tronviggroup.com/the-difference-between-marketing-and-branding/ (dostęp: 
11.07.2016).

34 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 169.
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czy dyplomacją. Poszczególne działania związane z budowaniem marki ada-
ptowane są obecnie do warunków funkcjonowania nowych mediów, które 
stwarzają im wiele nowych możliwości.

1.2. Nowe media jako obszar budowania marek

Proces świadomego tworzenia marek rozpoczął się w XVII wieku. Od tego 
czasu stopniowo wzrastała konieczność posiadania marki i korzyści z tego wy-
nikających. Obecnie konkurujący ze sobą producenci wprowadzają ulepszenia 
produktów, starają się nadać swoim markom tożsamość, sprawić, by prócz 
towaru kojarzyły się konsumentom także z wartościami, ideami itd. Przedsię-
biorstwa, by wyróżnić swoją markę, poszukują stale nowych kanałów dotarcia 
do konsumentów, starają się być innowacyjni.

POJĘCIE NOWYCH MEDIÓW

W momencie upowszechnienia się nowych mediów, stały się one jedno-
cześnie szansą, jak i wyzwaniem zarówno dla firm, jak i innych podmiotów 
związanych z kształtowaniem marek. Pojęcie „nowych mediów” funkcjonuje 
od lat 60. XX w.35 i definiowane jest bardzo różnie. W pracy Nowe media: wpro-
wadzenie, podobnie jak w innych publikacjach, przyjęto, że termin ten może 
oznaczać zarówno rzecz (np. internet), jak i coś zupełnie innego (np. środo-
wisko wirtualne)36. Za jego pomocą definiuje się więc bardzo wiele różnych 
zjawisk. Goban-Klas pisząc o nowych mediach37, zestawia je z pojęciem starych 
mediów, które określa jako analogowe (np. rysunek, muzyka, film, telewizja). 

35 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, [z:] http://www.
magdalenaszpunar.com/_publikacje/2008/czym_sa_nowe_media (dostęp: 
30.06.20142015), s. 32.

36 M. Lister i in., Nowe media: wprowadzenie, przekł.: M. Lorek, A. Sadza, 
K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 19-20.

37 T. Goban-Klas, Katedra Komunikowania i Mediów Społecznych UJ, Postacie 
nowych mediów, [z:] http://users.uj.edu.pl/~usgoban/materialy_dydaktyczne.
html (dostęp: 20.05.2015).
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Natomiast nowe media definiuje jako cyfrowe, czego przykładami są strony 
internetowe, e-booki, fotografie cyfrowe czy internet.

INTERNET JAKO FORMA NOWYCH MEDIÓW I KANAŁ KOMUNIKACJI

Internet jest szczególnym przedstawicielem nowych mediów, gdyż pełni 
funkcję kanału komunikacji. Zdefiniowany został przez Gustowskiego jako 

„multimedialny (…) oraz globalny kanał komunikacji między ludźmi i insty-
tucjami (…)”38. Podobne stanowisko zajmują Szpunar, która podkreśla rolę 
internetu w procesie ewolucji sposobów komunikowania39, oraz McQuail 
(nowe media jako różne kanały komunikacji40). Grzenia natomiast twierdzi, 
że jedynie o internecie można mówić jako o kanale komunikacji, gdyż pozo-
stałe nowe media są jedynie środkami przekazu41. Komunikowanie się za po-
średnictwem komputera określa termin computer-mediated-communication42. 
Model tego procesu został stworzony przez Gustowskiego na podstawie kla-
sycznego modelu komunikowania. Jedyną różnicą jest to, że do całego procesu 
włączone zostały maszyny, które najpierw kodują komunikat na postać binarną, 
a później dekodują.

Opisane w rozdziale 1.1. sposoby tworzenia tradycyjnych marek skupiały 
się głównie na funkcji symbolicznej marki, czyli dostarczaniu wartości doda-
nej, powiązaniu marki z emocjami etc. W przypadku internetu oprócz funkcji 
funkcjonalnej i symbolicznej marki, ważna staje się komunikacja marki z klien-
tami – tworzenie wzajemnych relacji. Według Kaznowskiego chodzi przede 
wszystkim o wzbudzenie u odbiorcy potrzeby dialogu z marką, sięgania po jej 
zasoby43. Natomiast Szulce i Janiszewska podkreślają (za Willmott’em) ważną 

38 W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznościowych, Novae Res – 
Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2012, s. 31.

39 M. Szpunar ,W stronę nowych mediów, Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 33.
40 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przekł.: M. Bucholc, 

A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 155-156.
41 J. Grzenia, Strona WWW jako forma dialogowa, [w:] Dialog a nowe media, pod 

red. M. Kity, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 27.
42 W. Gustowski, Komunikacja w mediach…, s. 31.
43 D. Kaznowski, Nowy marketing w internecie, Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin, Warszawa 2007, s. 27.
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zmianę, jaka nastąpiła w tego typu komunikacji – coraz częściej komunikują 
się ze sobą w sposób indywidualny osoby, które się nie znają44.

Najważniejsze instrumenty promocji według Mazurka to: reklama, sprze-
daż osobista, public relations, sponsoring oraz promocja sprzedaży45. Promocja 
za pośrednictwem sieci to rodzaj komunikowania marketingowego z wykorzy-
staniem narzędzi technologicznych. Jednakże narzędzia używane w tworzeniu 
e-brandu, znacznie różnią się od tych tradycyjnych46. Promocja w internecie 
okazuje się możliwa przy pomocy zaadaptowanych do funkcjonowania w sie-
ci tradycyjnych instrumentów promocji, a także promocji z wykorzystaniem 
wyszukiwarek oraz marketingu bezpośredniego47. Celem narzędzi marketingu 
internetowego, które opierają się na komunikacji, nie jest wyłącznie przekony-
wanie do zakupu określonych towarów, ale zaradzenie problemom klientów48. 
Kluczowe cechy internetu, które mają wpływ na prowadzenie za jego pośred-
nictwem działań marketingowych, to: masowość, oszczędność, bezpośredniość, 
interaktywność, potencjał społecznościowy, szybkość oraz mierzalność49. Dzia-
łalność promocyjna w sieci powinna mieć jasno określone cele, które będą 
weryfikowalne.

Internet stwarza możliwości wypromowania swojej marki. Służy on jed-
nakże nie tylko do jej promocji, ale i „uruchamiania marki w sieci”50. Polega 
to na zarządzaniu marką w internecie. Dostępne tam narzędzia nie tylko po-
magają w komunikowaniu o korzyściach i wartościach marki, ale pozwalają 
klientom wejść w interakcję z konkretną firmą.

Internet, zaliczany do nowych mediów, jest jednocześnie kanałem 
komunikacji. Oznacza to, że działalność (również marketingowa) 
z jego wykorzystaniem powinna mieć formę dialogu.

44 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 119.

45 G. Mazurek, Promocja w Internecie – narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 9.

46 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 27.
47 G. Mazurek, Promocja w Internecie…, s. 16.
48 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 28.
49 G. Mazurek, Promocja w Internecie…, s. 12-13.
50 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 171.
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PRZENOSZENIE MARKI TRADYCYJNEJ DO INTERNETU

Z perspektywy tej publikacji, szczególnie ważne są zasady przenoszenia 
marki tradycyjnej do internetu, które opisuje Kaznowski. Według niego mar-
ka tworzona w internecie nie jest klonem marki tradycyjnej. Cechy wersji 
internetowej wpływają w znaczący sposób na postrzeganie marki tradycyjnej, 
jednakże oczekiwania w stosunku do niej mogą być zupełnie inne niż te doty-
czące marki tradycyjnej51. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wartości, 
jakimi kieruje się marka. Stanowią one jej trzon, więc zarówno wersja trady-
cyjna, jak i online powinny się na nich opierać. W przypadku, kiedy wartości 
te są różne, może dojść do dysonansu i niekorzystanie odbić się na postrze-
ganiu całej marki52. Według Szulce i Janiszewskiej w przypadku przenoszenia 
marki tradycyjnej do internetu podmioty zarządzające marką powinny skupić 
się na trzech aspektach: a) utrzymaniu najważniejszych, dotychczas wypraco-
wanych elementów marki; b) wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza internet; 
c) połączeniu na zasadzie synergii tych dwóch obszarów działalności. Te trzy 
aspekty są bardzo ważne także z punktu widzenia tworzenia marki narodowej53.

Działalność marki tradycyjnej w internecie jest określana przez Kaznow-
skiego jako jej „odbicie”. Autor zwraca jednakże uwagę, że wymagania wobec 
tej formy marki stają się dużo wyższe niż w stosunku do jej tradycyjnej wersji. 
Marki muszą w takiej sytuacji spełnić dotychczasowe oczekiwania konsumen-
tów oraz internautów, którzy są bardziej wymagający54. Bickerton podkreśla, 
że kształtowanie marki w internecie różni się od tradycyjnego w szczególności 
spersonalizowaniem przekazów, narzędziami do rozwiązywania problemów 
oraz szczegółowością informacji55.

Popularność marki w sieci powoduje, że wzrasta satysfakcja z jej użyt-
kowania w normalnym świecie. Co więcej, wcześniejszy kontakt z marką 
w świecie wirtualnym jest kluczowy dla decyzji dotyczących marki w rzeczy-
wistości56. Kaznowski stawia tezę, że elektroniczna wersja marki tradycyjnej 
stawia wyzwania przed marką, gdyż „musi mieć wszystkie cechy marki-matki 

51 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 30.
52 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 122.
53 Tamże, s. 122.
54 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 27.
55 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 172.
56 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 123.
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oraz te, które są niezbędne do zaistnienia w świecie online”57. Według niego 
poszerzenie obszaru kreowania marki o internet tworzy jej wartość dodaną. 
Chodzi więc nie tylko o promowanie produktu, ale i dostarczanie dodatkowych 
informacji czy linków58.

Internetowa wersja marki powinna być tożsama z wersją tradycyjną, 
być budowana w oparciu o te same wartości. Jednocześnie ważna 
jest świadomość, że oczekiwania odbiorców odnośnie tych dwóch 
form mogą być różne.

INTERAKTYWNOŚĆ KLUCZOWĄ CECHĄ 
BRANDINGU W NOWYCH MEDIACH

Jedną z kluczowych cech internetu, jak już wspomniano, jest interaktyw-
ność i umożliwienie kontaktu konsumentów z firmami, przedsiębiorstwami 
etc. Zawiera je w sobie pojęcie Web 2.0. Zostało one wprowadzone w 2004 
roku i kładzie nacisk na współtworzenie i kontrolowanie treści internetowych 
przez jego użytkowników – internautów59. Internet w swoim założeniu miał być 
miejscem swobodnego wyrażania opinii i kanałem komunikacji dwukierun-
kowej. Jednakże firmy, które zaczęły przenosić swoją działalność do internetu, 
wykorzystywały go w zupełnie innym celu: traktowały jak jednokierunkowy 
kanał komunikacji. Serwisy internetowe nie były interaktywne i nie stwarzały 
możliwości kontaktu z danym podmiotem. Podejście to okazało się z czasem 
nieefektywne.

Mazurek dokonuje prostego podziału w obrębie Web 2.0. Według niego 
tworzą ją zarówno portale społecznościowe (np. Wikipedia, YouTube, Facebo-
ok itd.) oraz narzędzia Web 2.0, które są wdrażane na tradycyjnych stronach 
internetowych (np. fora dyskusyjne, możliwość kontaktu z redakcją itd.)60. 
Rozwiązania te umożliwiają odbiorcom kreowanie treści zawartych na stro-
nach. Dzięki temu tworzą oni wartość dodaną, a witryny stają się różnorodne 

57 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 29.
58 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 177.
59 G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, 

Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 97.
60 Tamże, s. 98.
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i, co najważniejsze, zawierają opinie nie tylko właścicieli strony, ale i samych 
internautów. Serwisy takie pozwalają internautom m.in. na recenzowanie, ko-
mentowanie, ocenianie treści, komunikację z innymi za pośrednictwem m.in. 
blogów czy uczestniczenie w badaniach online61.

Funkcjonuje już także pojęcie Web 3.062. Jest to sieć semantyczna, która 
będzie dostosowywała wyszukiwanie i przeglądane treści do konkretnego in-
ternauty, jego potrzeb i gustu.

Z racji rozwoju i powstania nowych mediów zmieniło się także nastawie-
nie konsumentów do marketingu i promocji. Powstał nowy typ konsumenta, 
który Szulce i Janiszewska określają jako „konsumenta postmodernistycznego”. 
Wyróżnia go potrzeba autoekspresji, wyrażenia siebie. Producenci zostali więc 
zmuszeni do skupienia się na specjalizacji, nie zaś, jak dotychczas, na maso-
wej produkcji63. Również komunikaty marketingowe zaczęły mieć charakter 
spersonalizowany, nie są już adresowane do anonimowej masy, ale do kon-
kretnego klienta64.

W działalności brandingowej w internecie wymogiem jest umożli-
wienie konsumentom kontaktu z marką, prowadzenie z nimi dialo-
gu oraz otwartość na współtworzenie treści przez internautów. In-
ternet rozwija się w kierunku dostosowywania treści do odbiorców, 
co powinno być brane pod uwagę w działalności w sieci.

MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ INTERNET

Funkcjonowanie w internecie to wejście w zupełnie nowe środowisko. 
Ze względu na wykorzystywaną technologię panują tam odmienne reguły 
marketingu. Jest to nieograniczony rynek z wieloma niszami, a koszt dotarcia 
do odbiorców, za pośrednictwem sieci okazuje się relatywnie niski65. Internet 
ze względu na swój zasięg daje możliwość wykreowania marki w bardzo 

61 Tamże, s. 100.
62 N. Spivack, Web 3.0: The Third Generation Web is Coming, [z:] https://lifeboat.

com/ex/web.3.0 (dostęp: 10.05.2016).
63 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 118.
64 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 28.
65 G. Mazurek, Promocja w Internecie…, s. 13.
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krótkim czasie i na bardzo wielką skalę66. Jest także platformą wdrażania 
nowych narzędzi marketingowych. Natomiast stałe wdrażanie nowych roz-
wiązań, ulepszeń i nieustanny rozwój stanowią spore wyzwanie. Szulce oraz 
Janiszewska podkreślają w tym przypadku konieczność ciągłego aktualizowania 
i dostosowywania przekazów do nowinek technologicznych, przy zachowaniu 
przy tym prostoty przekazu67.

Internet jest dobrym miejscem do rozszerzania linii produktów, gdyż koszty 
wprowadzania nowych modyfikacji tą drogą są niewielkie. Rozszerzanie linii 
marki polega na wprowadzaniu zmodyfikowanych, nowych wersji produktu68. 
Spełniają one podobne funkcje i posiadają tę samą grupę docelową.

Internet to również idealne miejsce, w którym można powiązać jedną fir-
mę z innymi na zasadzie marketingu stowarzyszonego (affiliate marketing)69. 
W przypadku e-marki jest to kluczowe, gdyż dodatkowo wpływa na kształto-
wanie jej wizerunku i pozycji70.

Część składową każdego produktu stanowi jego opakowanie, czyli spo-
sób prezentacji. To, jak wygląda opakowanie, i co komunikuje, bardzo często 
ma wpływ na postrzeganie konkretnej marki71. W internecie nie istnieje (jak 
na razie) możliwość fizycznego kontaktu z opakowaniem. To duży minus, 
jednakże można umiejętnie podkreślić wartość produktu, np. oferując tzw. 
gratisy72.

ZAGROŻENIA DLA E-MARKI

Poważnym utrudnieniem w budowaniu marki w internecie jest natłok in-
formacji. Wielość różnych komunikatów skutkuje przeciążeniem informacją 
(information overload)73. Chaos informacyjny jest dużym utrudnieniem dla 

66 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 26-27.
67 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 120-121.
68 P. Kotler, Marketing od A do Z, s. 82.
69 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 174-175.
70 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 120.
71 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 172.
72 Tamże, s. 172.
73 A.Toffler, Future Shock, [z:] http://resource.1st.ir/PortalImageDb/

ScientificContent/eae29e30-4f13-4016-8dc4-95f8ff7e1209/Future%20Shock.
pdf (dostęp: 30.06.2016), s. 180-182.
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klientów74. W takiej sytuacji ludzie często wybierają marki, które darzą zaufa-
niem i znają (co szerzej zostało omówione w podrozdziale 1.1.). Kaznowski 
zwraca uwagę na fakt, że w internecie marki dzielą się głównie na te globalne, 
powszechnie znane, oraz ogrom mniejszych, lokalnych marek. Stąd autor wy-
snuwa wniosek, że posiadanie silnej marki w świecie wirtualnym może być 
ważniejsze niż w rzeczywistości75.

Ilość e-marek w ostatnim czasie wzrosła w sposób znaczący, więc klienci 
często nie wiedzą, którą z nich wybrać. Najczęściej decydują się ostatecznie 
na tę znaną. Wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się więc podnoszenie 
znajomości marki. Szulce i Janiszewska podkreślają jednak, że nie wystarczą 
do tego działania za pośrednictwem internetu, lecz uwzględnić należy także 
te wykorzystujące klasyczne metody komunikacji76.

W kreowaniu e-marki należy również uwzględnić działania z zakresu pu-
blic relations, gdyż uwiarygodniają one markę. Chodzi przede wszystkim o to, 
by klienci nie mieli wątpliwości, że witryna jest oficjalna, a firma dostarcza 
dobrej jakości produkty77. Kluczowe okazuje się w tym przypadku budowanie 
trwałych relacji z klientami, które oparte będą na zaufaniu i dobrej reputacji. 
Klienci e-marek oczekują od nich przede wszystkim uczciwości oraz praw-
domówności78. Szulce i Janiszewska zwracają uwagę także na ciekawy aspekt 
związany z lojalnością klientów. Wraz ze wzrostem liczby marek w internecie 
użytkownicy odwiedzają zazwyczaj ciągle te same strony, więc poszczególne 
podmioty muszą koncentrować się w pierwszej kolejności na utrzymywaniu 
zdobytych już klientów79. W tym celu m.in. personalizuje się przekazy oraz 
kreuje pozytywne postawy u konsumentów. Mają one na celu powstanie grupy 

„wyznawców marki”80, którzy później będą ją rekomendować wśród swoich 
znajomych.

Statyczna prezentacja marki, która ma pozytywną opinię wśród klientów, 
może wręcz osłabić jej pozycję. Kaznowski sugeruje, że w internecie prezentacja 

74 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 119.
75 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 28.
76 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 119.
77 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 176.
78 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 121.
79 Tamże, s. 120.
80 Tamże, s. 120.



29Powstanie i teoretyccne casady flnkcconowania marki narodowec

marek powinna mieć charakter praktyczny i dynamiczny. Ma spełniać dwa 
główne cele: kształtować wizerunek danego podmiotu i „dostosowywać 
go do aktualnych trendów”81. Autor zwraca uwagę na fakt, że coraz więcej firm 
widzi potencjał sieci jako miejsca działań marketingowych, uwzględnia zatem 
tego typu działalność w swoich dokumentach strategicznych82. Argumentuje 
to tym, że budowanie marki w internecie i za jego pośrednictwem wymaga 

„silnej strategii komunikacji” oraz „skutecznego programu pozyskiwania (przy-
wiązywania) klientów”83.

Należy jednakże zwrócić uwagę, by nie popełnić niektórych takich błędów, 
jak: niejasny budżet, traktowanie internetu gorzej niż inne media (przykładanie 
mniejszej uwagi do promocji za jego pośrednictwem) oraz brak strategicznego 
ujęcia odnośnie sieci84.

Powyższe rozważania wskazują, jak ważna jest marka i jakie znaczenie dla 
brandingu ma jej nowy wymiar – e-marka. Jednakże prócz aspektu rozwoju 
marek z wykorzystaniem nowych mediów, bardzo ważne staje się zwrócenie 
uwagi na fakt, że pojęcie to w ostatnim czasie nie odnosi się jedynie do towarów, 
ale także m.in. ludzi, obszarów geograficznych oraz państw. Wykorzystując in-
ternet w budowaniu marek należy mieć świadomość, że konkurencja w sieci jest 
bardzo duża i panuje tam przeciążenie informacyjne. Nieumiejętne prowadze-
nie działań brandingowych w nowych mediach (np. z powodu braku strategii), 
może mieć odwrotny skutek do zamierzonego: zniechęcać do marki. W takich 
warunkach wyzwaniem jest wypracowanie grupy lojalnych konsumentów.

1.3. Powstanie i teoretyczne zasady 
funkcjonowania marki narodowej

Tworzenie marek staje się działaniem instynktownym. Marki nadaje się róż-
nym podmiotom (np. centrom handlowym, uniwersytetom, politykom, spor-
towcom) i nie są już zarezerwowane jedynie dla sfery komercyjnej. Obecnie 

81 D. Kaznowski, Nowy marketing…, s. 26.
82 Tamże, s. 27.
83 Tamże, s. 30.
84 G. Mazurek, Promocja w Internecie…, s. 15.
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koncepcja nadawania marki dotyczy wszystkich tych dziedzin, które mogą 
dostarczać oferty korzyści. Szulce i Janiszewska szczegółowo omawiają kilka 
z nich85, jednakże z punktu widzenia tej publikacji warto skupić się na „tery-
toriach geograficznych”.

Markę mogą stanowić zarówno państwa, regiony, miasta, jak i dzielnice 
miast. Ma to dwa główne cele. Pierwszy związany jest z działaniami na ze-
wnątrz danego obszaru i polega na przyciąganiu inwestorów i turystów, drugi 
zaś obejmuje aktywność do wewnątrz, mającą utrwalić tożsamość mieszkań-
ców. Do przyczyn tworzenia marek terytorialnych zaliczyć można: globalizację, 
wzrost konkurencyjności oraz wzrost wymagań klientów w zakresie komu-
nikacji86. Z powodu globalizacji rozwija się również proces fragmentaryzacji, 
a więc miasta, regiony i kraje starają się być markami. „Chcą one wzmocnić 
wiarę w siebie, podnieść poczucie własnej wartości i odnowić poczucie sensu 
swego istnienia, a po części po to, żeby przyciągnąć inwestycje zewnętrzne 
i turystów”87. W przypadku marketingu narodowego, kraje traktowane są jak 
produkty terytorialne, na które składają się zarówno aspekty materialne, jak 
i niematerialne (takie, które można w łatwy sposób mierzyć, oraz te dające się 
dopasować do odbiorców)88. Branding „może wypełnić wielką społeczną misję 
także w sferze niekomercyjnej”89. Trzeba więc odpowiednio wykorzystać jego 
potencjał w innych dziedzinach.

DEFNICJE W DZIEDZINIE BRANDINGU NARODOWEGO

Państwa są postrzegane w określony sposób zarówno przez swoich miesz-
kańców, jak i osoby z zagranicy. Są kojarzone z konkretnymi wartościami 
i cechami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w chęci używania produktów 
z danych krajów i stosunku do nich w takich dziedzinach, jak sport, turystyka, 

85 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 24-28.
86 Tamże, s. 28.
87 W. Olins, Wally Olins o marce, tł. M. Hereźniak, G. Skonieczko, Instytut Marki 

Polskiej, Warszawa 2004, s 18.
88 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego 

wizerunku kraju – casus Polski, [w:] Promocja Polski w świecie: kultura, 
dyplomacja, marka narodowa, red. i korekta E. Mocek, Collegium Civitas Press, 
Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2010, s. 36.

89 W. Olins, Wally Olins…, tł. M. Hereźniak, G. Skonieczko, Instytut Marki 
Polskiej, Warszawa 2004, s. 244.
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kultura itd., a także chęci emigracji i odwiedzin, współpracy oraz interpre-
tacji zachowań90. Branding to strategia, która ma przyczynić się do budowy 
pozytywnego wizerunku kraju we wszystkich wymienionych obszarach91. 
Jest to działanie przede wszystkim pokojowe i humanistyczne. Nastawione 
na współzawodnictwo, wolność i poszanowanie jednostek92. Hereźniak zauwa-
ża jednak, że odnośnie brandingu narodowego, trudno doszukać się jednoli-
tej i pełnej definicji93. Z przeprowadzonej przez nią analizy wynika, że może 
być on interpretowany w różny sposób: jako proces społeczny, jako proces 
zarządczy na poziomie instytucji publicznych, forma manifestacji tożsamości 
narodowej, nowa forma patriotyzmu, zarządzanie reputacją, kreowanie wize-
runku czy też punkt wyjścia w opracowywaniu strategii marketingu miejsca94. 
Uwzględniając wszystkie wymienione aspekty, Hereźniak podaje następującą 
definicję brandingu narodowego: „Proces społeczny i zarządczy, mający na celu 
zbudowanie w skali międzynarodowej wizerunku i reputacji kraju, pożądanych 
z punktu widzenia strategii jego rozwoju”95.

Definicja marki narodowej przedstawiona przez polskich autorów pochodzi 
z Instytutu Marki Polskiej. Marka narodowa to „spójna całość (kompozycja) 
wizerunku, reputacji oraz autorytetu kraju – państwa i narodu, stanowiąca 
sumę wartości funkcjonalnych oraz wartości emocjonalnych, które kraj dostar-
cza otoczeniu (światu), a które znają, cenią i których pożądają interesariusze 
Polski, czyli kraje, organizacje, grupy i ludzie, którzy mogą wywierać wpływ 
na Polskę lub na których Polska może wywierać wpływ”96.

Pisząc o marce narodowej, należy podkreślić, że w języku polskim uży-
wa się w tej dziedzinie jedynie określenia „branding narodowy”, natomiast 

90 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…,: jak branding miejsc i produktów może 
uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, tł. Ma. Hereźniak, M.A.Boruc, 
Fundacja Promocja Polska. Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 152.

91 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 39.
92 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, Tajemnica Megamarki: Ameryka jako 

marka. Nauki dla Polski, tł. M. Hereźniak, Fundacja Promocja Polska. Instytut 
Marki Polskiej, Warszawa 2005, s. 152.

93 M. Hereźniak, Marka narodowa: jak skutecznie budować wizerunek i reputację 
kraju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 20.

94 Tamże, s. 20-23.
95 Tamże, s. 23.
96 W. Olins, Wally Olins o marce, Aneks, Marka dla Polski, s. 281.
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w literaturze anglojęzycznej występuje kilka różnych pojęć97, które często 
funkcjonują zamiennie: „nation branding”, „state branding”, „country bran-
ding”. Jednakże, co istotne, każde z nich kładzie nacisk na inny aspekt marki 
narodowej: ludzi, państwo (rząd), terytorium. W zależności od prowadzo-
nych działań, konieczne jest doprecyzowanie, co będzie rozumiane pojęciem 

„branding narodowy”. W przypadku Polski, która jest krajem zamieszkiwanym 
głównie przez Polaków, o jasno określonych granicach, można pominąć to roz-
różnienie, jednakże porównując działania brandingowe różnych krajów, należy 
koniecznie zwrócić uwagę na ten aspekt.

W dziedzinie brandingu narodowego, pojawiło się w 2015 roku jeszcze 
jedno nowe pojęcie, mianowicie „Digital country”, zdefiniowane przez Bloom 
Consulting. „Cyfrowy kraj oznacza kraj, region lub miasto, które wywołuje 
zaangażowane zainteresowanie swoich interesariuszy w wirtualnym świecie.”98 
Termin ten jest bardzo ważny z punktu widzenia tej publikacji, gdyż odnosi się 
do obecności krajów w internecie.

Wizerunek kraju tworzony w procesie brandingu narodowego nie może być 
oderwany od jego historii, polityki czy kultury, co wyróżnia go od markowania 
produktów komercyjnych99. Ociepka dokonała następującego podziału metod 
budowy wizerunku kraju na:

a) pośrednie (m.in. poprzez agencje informacyjne, działalność kulturalną 
za granicą, oficjalne wizyty zagraniczne, udział w targach, lobbing, wpływ 
na kulturę wewnątrz kraju);

b) bezpośrednie (m.in. sprzedaż markowych produktów za granicą, akcje 
promocyjne, działalność turystyczna czy oddziaływanie poprzez produkty 
kultury masowej – kino itp.)100.

Anholt i Hildreth przywołują definicję Franklina odnośnie self-brandingu, 
którym także można określić budowanie marki narodowej. Jest to „potrzeba 
bycia trochę ważniejszym niż w rzeczywistości w sprawach publicznych oraz 

97 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and 
Differences (2008), [z:] http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20081022_
pap_in_dip_nation_branding.pdf (dostęp: 03.04.2016).

98 Tłumaczenie własne, na podst. http://www.digitalcountryindex.com/
digitalcountry.php (dostęp: 30.06.2016).

99 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 48.
100 Tamże, s. 51.
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bycia znanym z powodu kilku nadzwyczajnych cech, dopełniających niezwykłą, 
nieodpartą i niezapomnianą całość”101. O udanym brandingu można mówić 
w sytuacji, kiedy rzeczywistość danego państwa jest dużo atrakcyjniejsza 
od jego wizerunku102. Wizerunek tworzą trzy główne elementy: stereotypy, 
wizerunek w mediach oraz obserwacje (poszczególnych osób)103. Natomiast 
kiedy strategia wizerunkowa jest przez dłuższy czas skuteczna, czasem docho-
dzi do zjawiska określanego jako „samograj”, czyli sytuacji, w której odbiorcy 
marki zainspirowani jej sukcesami są zmotywowani i sami działają, by jeszcze 
bardziej ulepszyć markę narodową104.

Pisząc o brandingu, należy go odróżnić od tożsamości. To ostatnie pojęcie 
jest według Olinsa mętne i powoduje wielość różnych interpretacji105. W przy-
padku firm pojęcie marki wyparło wszystkie inne (tożsamość, wizerunek itd.), 
gdyż zawiera ono w sobie odwołanie do pieniędzy i rentowności. Jako że wiele 
podmiotów niekomercyjnych również używa pojęcia „marka”, by określić swoje 
działania, prawdopodobnie w przyszłości zostanie ono w tym przypadku zastą-
pione pojęciem np. reputacji, jak przewiduje Olins106. Dlatego też w literaturze 
dotyczącej brandingu narodowego można znaleźć wiele określeń używanych 
zamiennie w stosunku do tego terminu.

W przypadku Polski, z punktu widzenia tej publikacji, nie jest ko-
nieczne rozróżnianie definicyjne „brandingu narodowego”. Nato-
miast termin ten jest używany w publikacji w znaczeniu zapropono-
wanym przez Instytut Marki Polskiej, gdyż jest to definicja bardziej 
precyzyjna, niż zaproponowana przez Hereźniak.

RODZAJE MAREK KRAJÓW

Zdaniem Olinsa to, co zawiera się w inicjatywach określanych jako branding 
narodowy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Są to działania, jakie podejmowały 

101 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 32.
102 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 39.
103 Tamże, s. 41.
104 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 139.
105 Tamże, s. 204.
106 Tamże, s. 204-205.
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poszczególne państwa od lat. Nowe natomiast okazuje się używanie słowa 
„branding” w tym właśnie znaczeniu107. Sięgając do historii, po raz pierwszy 
z szerokim zjawiskiem brandingu narodowego spotkać się można w związku 
z rewolucją francuską w 1789 roku. Marka „Francja” została wtedy wykre-
owana na nowo108. Zjawiska nazizmu w Niemczech, faszyzmu we Włoszech 
czy komunizmu w Rosji również mają znamiona rebrandingu narodowego109. 
Upadek kolonii i powstawanie nowych niepodległych państw spowodowało, 
że również wykształcały się nowe marki narodowe110.

Kiedyś państwa konkurowały ze sobą przede wszystkim na polu wpływów, 
prestiżu czy siły politycznej, dziś zaś aspektami takimi są turystyka, eksport 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne111. W tym celu kraje wykorzystują na-
rzędzia stosowane w marketingu: prowadzą programy promocyjne, tworzą 
reklamy, strony internetowe, prezentacje112 itd., by wyróżnić się spośród innych.

Olins przywołuje podział na trzy rodzaje krajów w zależności od stopnia 
rozpoznawalności. Na pierwszym miejscu wymienia Stany Zjednoczone, 
które cieszą się ogólnoświatową reputacją. Drugą grupę stanowią państwa 
znane, których obraz jest ugruntowany, jednakże pełen stereotypów i mitów, 
co czasem utrudnia ich rozwój (np. Rosja, Niemcy, Hiszpania). Ostatnią grupę 
stanowią państwa zaczynające proces brandingu od podstaw. Należą do nich 
kraje, które nie są powszechnie znane i kojarzone jedynie przez swoje otocze-
nie (np. Belize, Honduras, Mongolia)113. To właśnie tym krajom najbardziej 
potrzebne są programy brandingowe. Ale Olins zwraca uwagę, że największe 
problemy mają państwa, które kiedyś związane były ze Związkiem Radzieckim 
(m.in. Polska), gdyż dla większości krajów świata niczym się one nie różnią, 
stanowią „jedną, nierozróżnialną, anonimową, ponurą masę”114. Anonimowe 
miejsca łatwo można ze sobą pomylić. Rzadziej się to zdarza w przypadku, 
kiedy jakiś podmiot cieszy się popularnością, jest rozpoznawany. Programy 

107 Tamże, s. 149.
108 Tamże, s. 150-151.
109 Tamże, s. 152-153.
110 Tamże, s. 153.
111 Tamże, s. 155.
112 Tamże, s. 157.
113 Tamże., s. 156
114 Tamże, s. 160.
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brandingowe krajów takich jak Polska powinny skupiać się na potencjale, 
który można wykorzystać w przyszłości, nie zaś na aktualnej rzeczywistości, 
podkreślać indywidualizm i osobowość państwa. Branding narodowy może 
w tym przypadku okazać się przyczyną zmian. Poszczególne kraje starają się 
więc znaleźć takie aspekty, które podkreślałyby ich indywidualizm czy osobo-
wość. Chcą być łatwo rozpoznawalne poprzez właściwości związane z kulturą, 
historią, czy wartościami, gdyż te następnie będą służyć także celom ekono-
micznym bądź politycznym.

Anholt dzieli kraje na trzy grupy: zamożne, średniozamożne i trzeci świat. 
Budowanie marek i „dodawanie wartości” dotyczy według niego krajów 
z pierwszej grupy, pozostałe zaś grupy pełnią rolę produkcyjną i dostarczania 
surowców115. Zwraca on również uwagę na to, że niskie koszty importu spra-
wiają, iż niektóre kraje nie budują swojej marki, lecz wręcz przeciwnie – cofają 
się w jej rozwoju116. Bardzo często kraje, które produkują markowe produkty, 
są niewielkie (np. Tajwan, Japonia, Wielka Brytania). Dlatego muszą one po-
łożyć nacisk właśnie na eksport, żeby się rozwijać, gdyż nie mają znaczącego 
rynku zbytu na swoim terytorium117.

Istnieje kilka państw, tzw. mega marek, które mają już swoją ugruntowaną 
pozycję: nie muszą się martwić swoim wizerunkiem. Największą marką naro-
dową są Stany Zjednoczone, „klasa sama w sobie”118. Jej markę tworzą m.in. 
Hollywood i NASA119. Jest ona o tyle fenomenalna, że funkcjonuje pod dwiema 
nazwami (Stany Zjednoczone oraz Ameryka). Inna marka, mogąca jako jedy-
na obok USA pochwalić się takim samym sukcesem, to Coca-Cola (Coke)120.

Nieliczne państwa mają od samego początku jasno określoną ideę 
brandingu narodowego. Jednakże krajom ją posiadającym dużo 
łatwiej wcielać dane założenia w życie, gdyż mają wyznaczony 
kierunek, w którym zmierzają.

115 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 37.
116 Tamże, s. 63.
117 Tamże, s. 51.
118 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 15.
119 Tamże, s. 19.
120 Tamże, s. 19.
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POTENCJAŁ BRANDINGU NARODOWEGO

Według Anholta znane marki produktów wywodzą się z 10 miejsc: USA, 
Anglii, Szkocji, Francji, Niemiec, Japonii, Skandynawii, Szwajcarii, Korei Po-
łudniowej lub Włoch. Warto jednakże zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często 
poszczególne marki produktowe jedynie rozpoczęły działalność w jednym 
z wymienionych krajów lub znajduje się tam ich centrala światowa. Mimo tego, 
że zostały przejęte przez inne podmioty (z innych części świata) lub ich pro-
dukty są wytwarzane w regionie trzeciego świata, nadal czerpią zyski z renomy 
państwa, z którym są kojarzone121, z ich „pierwszej ojczyzny”122.

Branding narodowy jest bardzo ważny, gdyż otoczenie zewnętrzne często 
swój stosunek do danego kraju buduje na podstawie mitów czy plotek. Te zaś 
prowadzą do utrwalenia się groteskowego obrazu danego państwa. Ma to często 
ujemny wpływ na rozwój turystyki, handlu lub pozyskiwania zagranicznych 
inwestorów123. Wizerunek kraju powinien być stale pielęgnowany, by kraj nie 
był odbierany w niechciany przez siebie sposób. Anholt zwraca uwagę na to, 
że ludzie na ogół bardzo przywiązują się do swoich uprzedzeń (posługują się 
skrótami myślowymi czy utartymi stereotypami), gdyż są one proste i łatwe 
do zapamiętania124. Jednym z celów brandingu narodowego jest więc trans-
formacja stereotypów w taki obraz kraju, który może zainteresować odbior-
ców. By to osiągnąć, należy patrzeć na siebie w ten sam sposób, w jaki patrzą 
odbiorcy125.

Przy budowaniu marki narodowej trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ludzie, 
do których kierujemy przekaz, są zazwyczaj mniej zainteresowani tematem niż 
my sami. Komunikaty powinny być więc proste i zajmować uwagę na krótką 
chwilę126. Należy także wziąć pod uwagę to, by branding posiadał znamiona 
entuzjazmu, gdyż tylko w takim przypadku można dotrzeć do obojętnych 
odbiorców i konsumentów127. Bardzo ważne jest również uwzględnianie tego, 
że branding narodowy działa także do wewnątrz: jednoczy obywateli, pogłębia 

121 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 156.
122 Tamże, s. 160.
123 W. Olins, Wally Olins o marce, s. 147.
124 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 153.
125 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 127.
126 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 189.
127 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 78.
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dumę narodową i motywuje do rozwoju (np. kultury, kiedy jest ona doceniana 
za granicą)128.

Ważny aspekt stanowi także tzw. „twarda” i „miękka” potęga narodów, 
zdefiniowana przez Nye’a. „Twardą” potęgę najprościej można określić jako 
przymus, zaś „miękką” powiązać z wpływem kulturalnym, duchowym itd.129. 
Hereźniak twierdzi, że państwa uświadamiają sobie obecnie ważną kwestię. 
Otóż jedyną skuteczną metodą okazuje się wykorzystywanie „miękkiej” potęgi, 
gdyż odbiorcy są wtedy lojalni z powodu podzielanych (tych samych) wartości 
i utożsamiania się z nimi130.

Ying Fan131 zauważa natomiast istotność roli brandingu narodowego w soft 
power kraju i określa go jako jedno z kluczowych jego narzędzi. Z perspektywy 
państwa najkorzystniejsze jest jednakże używanie tzw. smart power132, która 
jest kombinacją soft i hard power. Z pomocą strategii zbudowanej na podsta-
wie tych dwóch potęg, możliwe jest osiągnięcie celów strategicznych państwa.

Branding narodowy, jako narzędzie soft power, powinien być wy-
korzystywany m.in. do przeciwdziałania negatywnym stereotypom 
i kształtowania wizerunku kraju w pożądany sposób. Hard power 
nie jest wystarczającą skuteczną siłą, podobnie jak soft power. 
Dopiero ich połączenie smart power jest efektywnym narzędziem 
kształtowania polityki i osiągania celów.

128 Tamże, s. 190-191.
129 Tamże, s. 39.
130 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 17.
131 Ying Fan, Soft power: power of attraction or confusion? [z:] http://citeseerx.ist.

psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.426.8323&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 
02.03.2016).

132 CSIS Commission on smart power. A smarter, more secured America, [z:] 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/
pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf (dostęp: 02.03.2016).



38 Marka formą tożsamości różnych podmiotów 

SZEŚCIOKĄT MARKI NARODOWEJ

Komunikacja i obszary, poprzez które kształtuje się markę narodową, zosta-
ły określone zarówno przez Olinsa, jak i Anholta. Olins wymienia cztery wek-
tory marki narodowej: markowy eksport, dyplomację publiczną, turystykę oraz 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Hereźniak dokładnie opisuje ten model 
i rozszerza treści w nim zawarte, gdyż według niej ze względu na to, że zawiera 
on perspektywę nadawcy, może być fundamentem praktycznej budowy strate-
gii marki narodowej133. Z perspektywy tej pracy bardziej użyteczny wydaje się 
jednakże model Anholta, ze względu na przyjętą perspektywę odbiorcy oraz 
dodatkowe obszary działań brandingowych.

Anholt opracował sześciokąt kanałów komunikacji w brandingu narodo-
wym. Składa się na niego sześć różnych dróg, którymi komunikaty o danym 
kraju docierają do odbiorców. Są to: promocja turystyczna kraju, produkty 
eksportowe kraju, decyzje polityczne rządu, komunikacja ze środowiskiem 
biznesu, kulturalna działalność kraju oraz mieszkańcy kraju134. Bardzo ważne, 
by wszystkie kanały komunikacji o marce były skoordynowane135 oraz istniała 
między nimi równowaga136.

WEKTOR I: TURYSTYKA

Kanał turystyki obejmuje wrażenia odwiedzających dany kraj, ze względów 
turystycznych czy biznesowych. Anholt zwraca uwagę, że komunikacją w tym 
obszarze zajmują się zazwyczaj specjaliści od marketingu i profesjonalne pod-
mioty. Obszar ten dotyczy więc zarówno planowanych działań promocyjnych, 
jak i bezpośrednich doświadczeń turystów.

WEKTOR II: EKSPORT

Eksport dotyczy produktów wytwarzanych w danym kraju, które sprzeda-
wane są za granicą z podaniem miejsca produkcji. Pojęcie marki narodowej 
jest w takim ujęciu używane także jako oznaczenie produktu. W tym kontek-
ście marka uwzględnia gusty mieszkańców i odwołuje się do tradycji kraju137. 

133 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 95- 149.
134 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 14.
135 Tamże, s. 45.
136 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 41.
137 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, s. 38.
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Co więcej, rodzime marki komercyjne hamują rozwój marek globalnych 
na danym obszarze.

Eksportowanie markowych produktów za granicę sprawia, że „pociągają” 
one za sobą awans cywilizacyjny i często dla kraju znaczą więcej niż rozwój go-
spodarczy138. Dzięki temu kraje stają się bardziej konkurencyjne oraz podnosi 
się poziom dumy narodowej. Cechy marek komercyjnych są składowymi cech, 
jakie przypisuje się następnie marce narodowej. Na przykład dzięki produk-
tom kojarzonym z USA, kraj ten jest związany z technologią, sportem, infor-
macjami139. Marki korporacyjne oraz wizerunki państw, z których pochodzą, 
wzajemnie się przenikają i wzmacniają. Mechanizm dodatniego sprzężenia 
zwrotnego działa wtedy, gdy kraj promuje swoje marki, zaś one przyczyniają 
się do promocji kraju pochodzenia140. Ważne jest jednakże to, że dany pro-
dukt powinien „współbrzmieć” ze skojarzeniami dotyczącymi kraju jego po-
chodzenia141. Marka kraju łączy wszystkie marki produktowe z nią związane, 
a każdej z nich dodaje esencji (cechy, wartości związanej z krajem, wyrażonej 
w jak najbardziej prosty i skrótowy sposób), która nadaje rozpoznawalności 
poszczególnym produktom142. Należy jednakże podkreślić, że sama marka 
nie jest skrótem, lecz symbolem całego rozbudowanego i złożonego systemu 
wartości, do jakich się odwołuje143.

Narodowość i pochodzenie w przypadku niektórych produktów, szczegól-
nie zaś trunków lub innych produktów flagowych, pełnią funkcję pieczęci ja-
kości144. Jednakże w przypadku znacznej większości produktów nie ma to zna-
czenia. Konsumenci zazwyczaj nie wiedzą, gdzie dokładnie produkuje się dany 
towar, skupiają się tym samym na stereotypach (np. niezawodność niemiecka), 
które są przede wszystkim mylące145. Miejsce produkcji danego towaru bardzo 
często z powodów cięcia kosztów zmienia się, jednakże przekonanie o tym, 
skąd dany produkt pochodzi, jest względnie stałe. W tym przypadku Olins 

138 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 58.
139 Tamże, s. 157.
140 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 184.
141 Tamże, s. 165.
142 Tamże, s. 179.
143 Tamże, s. 181.
144 W. Olins, Wally Olins o marce, s. 132-133.
145 Tamże, s. 141- 142.
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podkreśla, że percepcja okazuje się ważniejsza niż rzeczywistość. Tradycyjne 
marki narodowe (w znaczeniu produktu) są w fazie zaniku, stają się prze-
żytkiem146. Anholt jednocześnie zwraca uwagę, że właściciele dużych marek 
komercyjnych nie ukrywają tego, że ich produkty wytwarza się w krajach roz-
wijających się. Zdaniem naukowca stanowi to szansę dla tych właśnie krajów 
na rozwój swoich marek narodowych147. Opisuje on także zaklęty krąg zwią-
zany z markami pochodzącymi z krajów, które nie są kojarzone z produkcją 
danego towaru. W takiej sytuacji trudno sprzedawać towary za wysoką cenę. 
Jednocześnie nie można również nie informować o kraju pochodzenia, gdyż 
wpływa to negatywnie na renomę państwa148.

Z wyborem określonych produktów związany jest efekt kraju pochodzenia: 
decyzję o wyborze konkretnego towaru uzależnia właśnie kraj pochodzenia 
produktów149. Państwo, z którego pochodzi produkt, działa jak marka naro-
dowa – jest skrótem, skojarzeniem z danym państwem i specyfiką produkcji 
w jego obrębie.

W związku z powiązaniem produktu z konkretnym krajem, występuje także 
tzw. zjawisko „kukułczych marek”, czyli skojarzenia nazwy komercyjnej marki 
z innym językiem. Nazwy o rodowodzie językowym z obcych krajów przyczy-
niają się również do czerpania korzyści z marki innego kraju150.

Eksport powoduje zmianę nastawienia i postrzegania państwa 
ze względu na to, że zagraniczni konsumenci stopniowo przekonują 
się do kraju pochodzenia produktu, tworzy się nić relacji. Działania 
pojedynczych marek korporacyjnych jednakże nie wystarczą bez 
skoordynowania działań narodowym programem brandingu.

WEKTOR III: POLITYKA

Politycy oraz osoby pozostające u władzy powinny nadzorować progra-
my brandingowe, będąc jednocześnie świadomymi, iż ich działania także 

146 Tamże, s. 142.
147 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 165.
148 Tamże, s. 164.
149 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 58.
150 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 176.
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przyczyniają się do budowy marki narodowej. Informacje o polityce wewnętrz-
nej i zagranicznej są przekazywane poprzez dyplomację publiczną i zwielokrot-
niane przez media. W związku z tym politycy bardzo często, mając świadomość 
potęgi mediów, zachowują się inaczej, bardziej przemyślanie, mniej sponta-
nicznie. Rządy państw są ostrożniejsze odnośnie swoich publicznych zachowań 
i wypowiedzi, gdyż ma to bezpośrednie skutki dla reputacji reprezentowanego 
przez nie kraju151. W 2004 roku Olins przewidywał, że w przeciągu kilku lat 
żaden rząd nie będzie lekceważył potencjału, jaki ma w sobie budowanie mar-
ki narodowej. Politycy już obecnie uświadomili sobie ten proces i zdają sobie 
sprawę z faktu, iż jeśli oni sami nie będą zarządzać marką narodową, może się 
okazać, że to ona zarządza nimi152. To od rządu zależy, czy będzie on w stanie 
działać w podobny sposób jak kreatorzy marek komercyjnych: zdeterminowany, 
skupiony na konkretnym celu itd.153 Tylko takie działania są w stanie przycią-
gnąć z powrotem młodych, utalentowanych ludzi do kraju154.

Pojęcie brandingu narodowego wiąże się z dyplomacją publiczną. Pro-
gramy tych dwóch dziedzin są w wielu miejscach zbieżne155. Obydwa pojęcia 
odnoszą się do zagranicznej opinii publicznej oraz mają charakter działań 
długofalowych. Zasadniczą różnicę można jednakże zauważyć odnośnie celów 
i sposobów komunikacji. Zadanie dyplomacji publicznej to realizacja celów 
politycznych (zakłada ona jedynie komunikowanie o polityce rządu)156, zaś 
branding narodowy ma poprawiać konkurencyjność gospodarczą danego 
państwa157. Jeżeli zaś chodzi o komunikację, to biorąc pod uwagę dyplomację 
publiczną, mamy do czynienia z dialogiem, natomiast branding polega na ko-
munikowaniu jednokierunkowym z rynkiem, którym jest w tym przypadku 
głównie społeczność międzynarodowa158. Porównanie dyplomacji publicznej 
z brandingiem narodowym w czytelny sposób zostało przedstawione w tabeli 
przez Krowickiego, jednakże jeden aspekt wydaje się warty dyskusji. Chodzi 

151 Tamże, s. 172.
152 W. Olins, Wally Olins o marce, s. 166.
153 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 186.
154 Tamże, s. 187.
155 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 54.
156 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 43.
157 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 55.
158 Tamże, s. 56.
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o odbiorców dyplomacji publicznej. W tabeli zostali oni sprowadzeni jedynie 
do elit krajów, inaczej zaś podchodzi do tego Anholt159. Według niego dyplo-
macja publiczna zakłada, że rządy państw powinny reprezentować swoje kraje 
nie tylko odnośnie elit innych państw, ale i całych społeczeństw160. W takim 
kontekście dyplomacja publiczna powinna uwzględniać także public relations, 
wystąpienia na konferencjach prasowych, media relations, łatwość spontanicz-
nych wypowiedzi publicznych itd.161 Warto jeszcze (dla pełniejszego obrazu) 
porównać relacje między poszczególnymi podmiotami. Tradycyjna dyploma-
cja opiera się na relacjach między rządami poszczególnych krajów, dyploma-
cja publiczna zakłada komunikację rządu jednego kraju ze społeczeństwem 
innego, zaś branding narodowy to komunikacja także pomiędzy członkami 
społeczeństw162. Hereźniak natomiast jest zdania, że także dyplomacja (na 
poziomie narodowym) wpisuje się w model people-to-people163.

Dyplomacja publiczna zawiera całą gamę narzędzi: zarówno te, których 
efekty są długoterminowe, np. stypendia rządowe, jak i te, cechujące się na-
tychmiastowymi skutkami, np. zarządzanie informacjami164. Najważniejsze 
z nośników dyplomacji zostały szczegółowo opisane przez Hereźniak165.

Główny cel dyplomacji publicznej określił jednym zdaniem Anholt jako 
„bycie życzliwie zrozumianym”166. Szczegółowe zaś cele, które są wspólne dy-
plomacji publicznej i brandingowi narodowemu, opisała Hereźniak. To m.in. 
podniesienie świadomości o kraju oraz jego akceptacji, tworzenie więzi z od-
biorcami i wpływanie na nich.

Działania w ramach brandingu narodowego i dyplomacji publicznej 
powinny być ze sobą ściśle powiązane, gdyż wywierają na siebie 
wzajemny, bezpośredni wpływ.

159 Tamże, s. 58.
160 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 43.
161 Tamże, s. 43.
162 Tamże, s. 46.
163 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 101.
164 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 168.
165 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 99.
166 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 55.
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WEKTOR IV: KULTURA

Kanałem komunikacji marki narodowej według Anholta jest także kultura. 
Wpływa ona na postrzeganie kraju m.in. poprzez występy artystów za granicą, 
międzynarodowe sukcesy sportowe czy dzieła sztuki doceniane na świecie167. 
Państwa bardzo często sceptycznie podchodzą do roli kultury w promocji 
kraju, a inwestowanie w nią traktują jako działalność o „charakterze filantro-
pijnym”168. W rzeczywistości jest to jednak bardzo ważny wymiar budowania 
marki narodowej: poszerza spojrzenie na państwo, a także nie stoją za nim 
intencje komercyjne. Kultura stanowi dziedzinę, która nie budzi podejrzeń 
i usypia czujność169. Kino, muzyka, sztuka i literatura ubogacają wizerunek kra-
ju, nadają mu magiczności i nieuchwytności, idealizują go. Kultura, podobnie 
jak położenie geograficzne, jest unikatowa170. Anholt zwraca jednakże uwagę, 
by kulturę tradycyjną prezentować w zgodzie ze współczesną, w atrakcyjny 
i świeży sposób171. To właśnie na podstawie przekazów kulturowych, ludzie 
bardzo często wnioskują o cechach i wartościach kraju. Kultura oddziałuje 
w dłuższej perspektywie czasowej172. Kwestią niejasną w jej przypadku może 
być fakt, że można ją podzielić na tę wysoką oraz masową (popularną). Według 
Anholta i Hildretha kultura masowa sprzyja tworzeniu się silnej i globalnej 
marki kraju, zaś kultura wysoka przyczynia się do ugruntowania się marki 
kraju jako elitarnego173.

Ważnym aspektem kultury jest język. Obecnie panuje trend uczenia się 
przez całe życie. Nauczenie się więc języka danego kraju przybliża go w bardzo 
dużym stopniu. Język okazuje się bardzo ważnym ambasadorem marki kraju174.

Marka i reputacja danego kraju wpływa na lokalizację fabryk czy siedzib 
firm, a także organizację na terenie danego kraju różnych wydarzeń między-
narodowych (sportowych czy też rozrywkowych). Przy podejmowaniu decyzji 
o miejscu danego przedsięwzięcia, nie bierze się pod uwagę jedynie logicznych 

167 Tamże, s. 14.
168 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 192.
169 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 83.
170 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 194.
171 Tamże, s. 194.
172 Tamże, s. 195.
173 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 93.
174 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 196-197.
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argumentów, ale i markę kraju, która czasem jest ważniejsza od kosztów orga-
nizacyjnych w określonym miejscu175. Wydarzenia międzynarodowe istotnie 
poprawiają postrzeganie kraju176.

Obecnie nie można już mówić o pełnej czystości kulturalnej, gdyż kultury 
wzajemnie się przenikają i poszczególne ich aspekty są adaptowane lub odrzu-
cane przez inne kraje177. Kultura globalna nie wypiera kultury lokalnej, lecz 
funkcjonuje obok niej. Obywatele zaś, mając wolny wybór, dokonują naturalnej 
selekcji przekazów kulturowych178. Istotne zagrożenie stanowi „kulturalny ko-
lonializm”, czyli sytuacja, w której kultura innego kraju dominuje nad rodzimą.

Branding jest obecnie sposobem rozwoju cywilizacyjnego kraju 
w zglobalizowanym świecie. Uwzględnienie także aspektów kul-
tury, czy dziedzictwa narodowego staje się zatem sposobem na to, 
by kontakty między państwami nie sprowadzały się jedynie do ko-
mercyjnych komunikatów, ale były pełne treści, które są podstawą 
wymiany myśli i poglądów.

WEKTOR V: LUDZIE

Innym aspektem wymienionym przez Anholta, który przyczynia się 
do komunikacji o marce kraju, są ludzie. Dotyczy to zarówno sławnych i roz-
poznawalnych osób, jak i zwykłych obywateli. Kategoria ta obejmuje zarówno 
zachowania w kraju w stosunku do obcokrajowców, jak i postawę za granicą. 
Ludzie są najtrudniejszym i najważniejszym kanałem komunikacji o marce 
narodowej. Branding jest sam w sobie neutralny, jednakże po usunięciu z nie-
go kanału komunikacji, jakim są ludzie, staje się instrumentem manipulacji179. 
W tym wymiarze branding polega na tym, że całe społeczeństwo komunikuje 
się z innym społeczeństwem. Nie jest to proces, w którym uczestniczą jedynie 
jednostki. Wymaga zaangażowania wszystkich obywateli180. W takim przypad-
ku każdy pojedynczy obywatel staje się „ambasadorem” marki swojego kraju, 

175 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 13.
176 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 195.
177 Tamże, s. 199.
178 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 104.
179 Tamże, s. 73.
180 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 170.
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a efekty jego działań, mimo że na mała skalę, są bardzo trwałe181. Także osoby, 
które wyemigrowały z danego kraju, można traktować jako ambasadorów jego 
marki. Podobnie dzieje się z obcokrajowcami odwiedzającymi dany kraj np. 
w celach turystycznych182.

WEKTOR VI: INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Ważny element budujący markę kraju stanowią także inwestycje zagra-
niczne, imigracja uzdolnionej kadry oraz rozwój na terytorium danego pań-
stwa firm zagranicznych. Dzięki nim marka danego państwa przyczynia się 
do wytworzenia jego wartości dodanej, co przekłada się bezpośrednio na zyski 
gospodarki narodowej183.

STRATEGIA I PROGRAM BRANDINGU NARODOWEGO

Samo dostarczanie ogromu informacji na temat danego kraju do mediów 
nie wystarczy, gdyż może wtedy dojść jedynie do odświeżenia uprzedzeń, nie 
zaś zmiany poglądów. Można to jedynie osiągnąć poprzez zaoferowanie cze-
goś nowego, intrygującego, co sprawi, że odbiorcy sami będą chcieli zmienić 
zdanie na temat danego kraju184.

Mocna marka kraju jest również bardzo użyteczna w przypadku sytuacji 
kryzysowych, gdyż w pewnym stopniu osłania reputację kraju oraz pozwala 
na szybszy powrót do stanu rzeczy sprzed kryzysu185. W takich momentach 
pełni ona także funkcję odpornościową: ludzie nie wierzą w negatywne ko-
munikaty na temat konkretnego państwa186.

Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystko, co wpływa i kształ-
tuje markę narodową, to działania celowe, zaś skutki zaplanowanych przedsię-
wzięć czasem odbiegają od pożądanych efektów187. Niemniej jednak oficjalne 
dokumenty i strategie budowy marek narodowych są kluczem do tworzenia 
trwałego i jednolitego wizerunku kraju.

181 Tamże, s. 170-171.
182 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 147.
183 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 52.
184 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 153-154.
185 Tamże, s. 183-184.
186 S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 130.
187 Tamże, s. 19.
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Dzięki strategii marki kraj uświadamia sobie, w jakim znajduje się miejscu, 
posiada wizję tego, gdzie i po co zmierza, a wskazówki zawarte w dokumentach 
strategicznych są „mapą” ułatwiającą osiągnięcie zamierzonych celów188. Stra-
tegia marki jasno określa, co marka sobą reprezentuje, jakie ma cele, jaka jest 
jej oferta i grupa docelowa189. Budowanie marki stanowi jeden z czynników 
sukcesu zarówno firmy, jak i kraju.

Początkowo, w pierwszej połowie XX wieku uważano, że dostarczanie do-
brej jakości produktów buduje zaufanie i lojalność klientów, co przekłada się 
na pozycję marki. W tym przypadku istotnie powstają znane i dobrze ugrun-
towane marki, jednakże proces ten wymaga bardzo wiele czasu. Dlatego obec-
nie jak najwcześniej należy wziąć pod uwagę aspekt budowy marki. Program 
brandingowy XXI wieku powinien być według Olinsa skoncentrowany, rozpo-
znawalny, spójny, atrakcyjny i czerpać z rzeczywistości190. Musi on uwzględniać 
ducha czasu i miejsca. Dzięki temu jednostki i same organizacje, dobrowolnie 
będą się w niego włączały. Budowanie marki kraju nie możne natomiast w żad-
nym przypadku opierać się na przymusie. Powinno na nie składać się wiele 
różnorodnych przekazów, które mają wspólne elementy, a nie jedynie kilka 
większych, okazyjnych wydarzeń191.

Prowadzenie programu brandingu narodowego opiera się na po-
dobnych zasadach jak program marketingowy. Dotyczy to w szcze-
gólności tworzenia prostych i przejrzystych propozycji i przedsię-
wzięć, które opierają się na wartościach emocjonalnych, łatwych 
do przekazania za pomocą symboli (wizualnych, słownych itp.). 
Ważne jest także, by idee te były powszechnie rozumiane i na tyle 
elastyczne, by mogły zostać zawarte w przekazach kierowanych 
do różnych grup docelowych i przez te właśnie grupy.

Przy projektowaniu programu brandingowego należy zacząć od znalezienia 
wszystkich zalet i atutów kraju, m.in. znanych osób z nim związanych, ważnych 
wydarzeń historycznych, pereł architektury, folkloru, flory i fauny. Następnie 

188 Tamże, s. 138.
189 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 60.
190 W. Olins, Wally Olins o marce, s. 162.
191 Tamże, s. 163.
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zaś z zebranych materiałów i na ich bazie trzeba stworzyć hasła reklamowe 
związane z krajem192. Olins w Podręczniku brandingu wymienia cztery etapy 
budowy programu brandingu. Jednakże muszą one być dostosowane do ro-
dzaju i działalności podmiotu. Etap pierwszy skupia się na diagnozie, są w jego 
ramach przewidziane badania, analizy i rekomendacje. Drugi etap obejmuje 

„rozwijanie tożsamości lub idei przewodniej marki”, czyli to, jak ma ona wy-
glądać i z jakimi emocjami powinna być powiązana. Kolejny krok opiera się 
na wprowadzeniu marki, komunikowaniu jej wizji. Ostatni zaś etap dotyczy 
wdrożenia założeń, by marka była odbierana i postrzegana w zaplanowany 
sposób193. Hereźniak natomiast przedstawia inny model procesu budowania 
marki narodowej, który w zamyśle ma być użyteczny na początku programu 
brandingu narodowego kraju194. Obejmuje on także 4 etapy: wstępny, anali-
tyczny, koncepcyjny i wdrożeniowy195. Wszystko to ma na celu wydobywanie 
pozytywów kraju, które można w łatwy i prosty sposób wykorzystać do kre-
owania pozytywnego wizerunku państwa196.

Do stworzenia silnej marki potrzebne są umiejętności, odwaga, pieniądze, 
determinacja, oryginalność, kreatywność i odporność na razy197. Zdaniem 
Olinsa tylko połączenie wszystkich tych elementów może zagwarantować 
marce, że nie poniesie ona klęski198. Silne marki są jak plastelina lub ameba. 
Obojętnie, jaki przyjmą kształt, nadal są rozpoznawalne199. A klimat zaufania, 
jaki tworzą wokół siebie, powoduje, że partnerzy mają poczucie bezpieczeństwa, 
mimo że wcześniej nie spotkali osób, z którymi współpracują200.

Marketing „jest to sposób na wyciśnięcie z rynku większej wartości; na-
rzędzie stymulowania wymiany handlowej i czystego handlu; a gdy marketing 
znajdzie się we właściwych rękach, staje się niezwykle silnym instrumentem 
przeprowadzania przemian społecznych i kulturowych na wielką skalę”201. We-

192 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 188.
193 W. Olins, Wally Olins…, s. 73-95.
194 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 150.
195 Tamże, s. 150-191.
196 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 167.
197 W. Olins, Wally Olins o marce, s. 171.
198 Tamże, s. 171.
199 Tamże, s. 17.
200 S. Anholt, Sprawiedliwość marek…, s. 34.
201 Tamże, s. 232.
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dług Anholta marketing może przyczynić się do tego, że świat będzie bardziej 
sprawiedliwy i znośny, może wpływać na zmiany ekonomiczne i kulturowe. 
Należy jednakże ukierunkowywać jego procesy w taki sposób, by przynosiły 
dobre owoce202.

Polska zaczyna coraz prężniej rozwijać się w dziedzinie budowy marki na-
rodowej, wykorzystując potencjał brandingu narodowego. Wiele podmiotów 
zarówno na szczeblu rządowym, jak i pozarządowym czy komercyjnym jest 
zaangażowanych w tego typu działania. Warto zatem zagłębić się w oficjalne 
dokumenty i strategie traktujące na ten temat oraz poznać działalność pozo-
stałych podmiotów.

202 Tamże, s. 234.
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Rozdział 2 
Sytuacja wyjściowa polskiej marki narodowej

2.1. Opinie badaczy o funkcjonowaniu marki „Polska”

Przed rozpoczęciem charakterystyki polskiej marki narodowej warto zadać 
sobie pytanie o to, dla kogo powinno się ją budować (dla obcokrajowców, żeby 
przyjeżdżali i inwestowali, czy dla obywateli, by czuli się dumni i nie wyjeżdżali 
z kraju)203. Odpowiedź można znaleźć u Boruca, który pisze, że silna marka 
narodowa jest zarówno „bronią konkurencyjną”, jak i „lekarstwem na samopo-
czucie społeczne”. Dzięki niej nieznany i przeciętny kraj może stać się pożądany 
i popularny204. Branding narodowy to walka o „najlepsze miejsce w pamięci” 
(poprzez nadanie krajowi czytelnej i chwytliwej formy205) oraz „promienio-
wanie do wewnątrz” (pobudzanie dumy narodowej, zapału do pracy itd.206). 
W przypadku Polski, co podkreślają wyniki analiz czy badań, bardzo ważne 
jest ujęcie tych dwóch kierunków działań.

KONTEKST HISTORYCZNY

Po upadku komunizmu w 1989 roku Polska przestała być uzależniona 
od Związku Radzieckiego i odzyskała pełną suwerenność. Zburzenie Muru 
Berlińskiego nie było jednakże równoznaczne ze zlikwidowaniem stereotypów 
dotyczących Europy Wschodniej. Dla krajów „Wschodu” ważnego znaczenia 
nabrało to, w jaki sposób są postrzegane przez społeczeństwa „Zachodu”. 
Wyrażenia „Wschód” i „Zachód” zaczęły również funkcjonować w znaczeniu 
kulturowym207. Polska, podobnie jak inne kraje regionu Europy Środkowo-

-Wschodniej, nie była postrzegana jako kraj wyróżniający się czymś 

203 G. Winogradzki, Dla kogo marka narodowa?, Aneks: Marka dla Polski, [w:] 
S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 199.

204 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 173.
205 M. Przybył, W. Mierowski, O brandingu nieco inaczej, Aneks: Marka dla Polski, 

[w:] S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 217.
206 Tamże, s. 233.
207 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 89.
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szczególnym spośród innych, tworzących „blok” państw postkomunistycznych. 
Mały odsetek społeczności Zachodu zauważał jej aspekty demograficzno-po-
wierzchniowe czy historyczno-kulturowe208. Również z przeprowadzonych ba-
dań wynika, że dla części świata skojarzenia związane z Polską dotyczą Związku 
Radzieckiego. Negatywne stereotypy i skojarzenia są istotnym zagrożeniem 
dla jej wizerunku, a ich przyczyną jest często niski poziom wiedzy o Polsce.

Wyzwaniem dla Polski jest więc zmiana jej niekorzystnego wizerunku, który 
dominuje na niektórych obszarach, oraz kształtowanie go tam, gdzie nadwi-
ślański kraj nie jest wyraźnie rozpoznawalny209. Jest to szczególnie ważne dla-
tego, że w czasach komunizmu reputacja Polski w krajach Europy Zachodniej 
była dużo lepsza niż przed wojną i po 1989 roku210. Polska w ciągu kilkunastu 
lat od upadku komunizmu dokonała zmian, jakich inne kraje dokonywały 
przez wiele lat: należy do Unii Europejskiej i NATO, jest krajem demokratycz-
nym z wolnym rynkiem, na którym działają przedsiębiorstwa. Jej reputacja nie 
odpowiada jednak wielkości metamorfozy, jakiej dokonała211. By nie zmarno-
wać potencjału tych zmian, należy „pokonać kryzys psychologiczny, w jakim 
znalazła się większość społeczeństwa: poczucie zawodu i rozczarowania, brak 
wiary w sens zmian, zanik poczucia wspólnoty i solidarności, zniechęcenie 
i poczucie bezradności”212. Słowiński zauważa, że najlepiej wizerunek Polski 
kształtował się w okresie Solidarności, bo Polacy uwierzyli w siebie i zaczęli 
działać. Dzisiaj brak im takiej spajającej tożsamości213. Polska posiada potencjał 
promocyjny, jednakże tym, co przeszkadza w pełni go wykorzystać, jest stan 
świadomości obywateli oraz sytuacja państwa214. Polska nie musi, a nawet nie 
powinna budować marki narodowej od zera. Według Boruca wystarczy ogrom 

208 Tamże, s. 127.
209 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez 

kulturę, red. P. Potoroczyn, Raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, 
Warszawa 2010, s. 162.

210 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 109.
211 Tamże, s. 109.
212 M.A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 172.
213 W. Słowiński, Gdy uwierzymy sami, uwierzą inni, Aneks: Marka dla Polski, [w:] 

S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 216.
214 M.A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 176.
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różnych „klocków” ułożyć w spójną całość i „natchnąć wspólną ideą – myślą 
przewodnią”215.

Pierwszym powojennym „debiutem” Polski był udział w Wystawie Uni-
wersalnej w Sewilli w 1992 roku. Również w kolejnych latach Polska uczestni-
czyła w EXPO: w 1993 (w Korei Południowej), w 1998 (w Portugalii), w 2000 
(w Niemczech), w 2005 (w Japonii), w 2008 (w Hiszpanii), w 2010 (w Chinach) 
oraz w 2015 (we Włoszech). Tego typu wydarzenia są okazją do prezentacji 
kraju i świadomego kreowania tożsamości marki narodowej.

Z punktu widzenia ilości inicjatyw i działań promocyjnych Polski kluczo-
wym momentem był rok 2000. Zaczęły wtedy powstawać dokumenty strate-
giczne, a Polska stała się aktywniej reprezentowana poprzez różne instytucje216. 
Po wejściu do Unii Europejskiej wiele projektów dotyczących promocji pol-
skiej kultury zostało zorganizowanych na Wschodzie (we współpracy z Litwą, 
Ukrainą, Białorusią i Rosją), obecnie zaś coraz więcej działań jest skierowanych 
do krajów pozaeuropejskich.

Od 1989 roku Polska dokonała wielu zmian, które jednakże nie mają 
odzwierciedlenia w pozycji jej marki narodowej. Budowanie marki 
jest więc dla Polski koniecznością, by wyróżnić się spośród innych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

TURYSTYCZNA PROMOCJA REGIONÓW

W Polsce widoczna jest „eksplozja działań wizerunkowych na poziomie 
samorządowym” – miasta i regiony zintensyfikowały działania na rzecz budo-
wy swojego wizerunku217. Jednakże zdarza się, że barierą w budowaniu marki 
narodowej Polski przy pomocy m.in. turystyki są kompleksy Polaków. Według 
Krowickiego Kraków może być również promowany jako miejsce, gdzie można 
zorganizować wieczór kawalerski, a biesiadna muzyka, wódka czy produkty 
z PRL-u także mogą przyczynić się do budowy marki kraju218. Opinia ta opiera 
się na sądzie, według którego statystyczny obywatel świata nie jest jedynie 

215 Tamże, s. 176.
216 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 162.
217 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 193.
218 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 119.
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zainteresowany Chopinem czy historią Polski219. Marki terytorialne mniejszych 
obszarów (miast i regionów) współtworzą markę narodową.

KULTURA PROMUJĄCA KRAJ

W Polsce od dwudziestu lat panuje przekonanie, że kultura jest dziedziną 
„niepoważną”, która nie przekłada się na wskaźniki ekonomiczne220. Mocnymi 
stronami promocji polskiej kultury za granicą jest m.in. jej bogactwo i róż-
norodność. Z drugiej jednak strony brakuje stałego aktualizowania strategii 
promocji kultury i Polski poprzez kulturę, spójności działań różnych pod-
miotów oraz czytelnego podziału obowiązków. Jedna z zauważalnych słabości 
promocji polskiej kultury polega też na „znikomym stopniu wykorzystania 
nowoczesnych form komunikacji”221. A to właśnie kultura stanowi dziedzinę, 
w której w szerokim kontekście można wykorzystywać nowe technologie. Jest 
ona także „nośnikiem komunikacji” pomiędzy państwami, gospodarkami czy 
społeczeństwami222. Jeden z najlepszych przykładów soft power to dyplomacja 
kulturalna, polegająca na wymianie produktów kulturalnych pomiędzy naro-
dami i służąca pogłębieniu wzajemnego zrozumienia.

MARKI KRAJOWE

Szumowski, cytując Picassa, stwierdził, że wódka w Polsce jest jednym 
z trzech najbardziej zadziwiających odkryć XX wieku (obok bluesa w Ameryce 
oraz kubizmu we Francji)223. Produkty pochodzące z danego państwa również 
kształtują jego wizerunek i przyczyniają się do poprawy jego rozpoznawalności. 
W tym kontekście Krowicki wspomina o brand heritage, czyli pozycjonowaniu 
marek, które od wielu lat są na danym rynku. Po 1989 roku masowo odsprzeda-
wano polskie marki z powodu zacofania technologicznego polskich firm oraz 
ograniczeń finansowych. Miało na to wpływ negatywne postrzeganie czasu 
PRL-u oraz idealizowanie marek zachodnich224. Obecnie polskie marki, wcho-

219 Tamże, s. 119.
220 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 165.
221 Tamże, s. 206.
222 Tamże s. 157.
223 A. Szumowski, Wyborowa bo polska, Aneks: Marka dla Polski, [w:] S. Anholt, 

J. Hildreth, Brand America…, s. 197.
224 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 115.
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dząc na rynek zagraniczny, często zmieniają nazwę, np. Apart w Niemczech 
to Artelioni, Wólczanka pojawia się jako WLC, Lambert i Awangard. Według 
Krowickiego wynika to z chęci wpływu na percepcję marki komercyjnej, nie 
przyczynia się jednakże do budowy marki narodowej225. Podstawą promocji 
polskich marek za granicą jest dobra opinia w kraju. W Polsce zarówno etno-
centryzm konsumencki (wybieranie polskich produktów, by wpłynąć pozytyw-
nie na polską gospodarkę), jak i identyfikacja narodowa (chęć utożsamiania 
się z krajem poprzez używanie produktów z niego pochodzących)226 nie 
są szczególnie rozwinięte. Polacy mają trudności ze wskazaniem silnych pol-
skich marek, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wizerunek kraju227. Tym 
zasadniejsze wydaje się kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego u obywateli, 
gdyż popyt wewnętrzny na produkty krajowe w pierwszej kolejności wpływa 
na wzrost gospodarczy228.

Marki takie jak Pollena czy Wedel zostały przejęte przez zagraniczny kapitał. 
Warto jednak, by nowi właściciele zadbali o to, by produkty wywodzące się 
z Polski nie były kojarzone tylko z zagranicznym kapitałem229. Krowicki jest 
zdania, że fuzje czy przejęcia nie są równoznaczne z utratą polskiego charakteru 
przez konkretną markę230. Olins natomiast uważa, że w przypadku polskich 
przedsiębiorstw najistotniejsze jest zainwestowanie pieniędzy i czasu, by wy-
pracować silne i stabilne marki231. Podobnie sądzi Kiszluk, którego podejście 
cechuje się większym radykalizmem: „Polska jako kraj nie potrzebuje promocji. 
Polska potrzebuje tego, by pokazać światu unikatowe produkty, dzięki którym 
ten pozna naszą oryginalność i kreatywność. Takimi produktami mogłyby być 
samochody, lodówki, ubrania, ale też miejsca turystyczne, wydarzenia kultu-
ralne, sportowe czy polityczne”232.

225 Tamże, s. 116.
226 Tamże, s. 124.
227 Tamże, s. 112.
228 A. Czernek, Teraz Polska, Aneks: Marka dla Polski [w:] S. Anholt, J. Hildreth, 

Brand America…, s. 189.
229 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 114.
230 Tamże, s. 115.
231 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 171.
232 Brief for Poland, IV 2014, nr 1, [z:] http://www.brief.pl/_files/img_sites/PDF/

B4P.pdf (dostęp: 10.04.2015), s. 36.
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Szczególną grupę produktów przyczyniających się do kreowania marki 
narodowej stanowią produkty regionalne. Dzięki nim wzrasta świadomość oby-
wateli o ich unikatowości, są atrakcją związaną z kulturą i tradycją, umacniają 
poczucie tożsamości narodowej233. W dobie globalizacji tego typu produkty 
dają możliwość powrotu do przeszłości. W Polsce istnieje grupa świadomych 
konsumentów oraz producenci, którzy pragną zachować naturalne sposoby 
wytwarzania234.

Marki produktów komercyjnych współtworzą markę kraju. Polska 
kojarzy się z wysoką jakością towarów, więc konieczne jest szerokie 
ich uwzględnianie w promocji kraju.

PROMOCJA POPRZEZ HISTORIĘ

Niewątpliwym atutem Polski jest jej historia235 (co potwierdził także Olins). 
Jednakże należy wykorzystywać ją w taki sposób, by nie popaść w „patos 
historyczny”236, mając na uwadze, że sama historia nie stanowi atrakcji tury-
stycznej237. Polskę charakteryzuje tzw. „polska polityka pamięci”, wynikająca 
najczęściej z bolesnej historii (np. konieczności sprzeciwiania się okupan-
towi)238. Co więcej, Krowicki zauważa, że Polska „zaczęła specjalizować się 
w organizacji obchodów rocznicowych oraz prostowaniu informacji na temat 
wydarzeń historycznych. Polska nadal często kojarzona jest z Solidarnością, 
jednakże nie powinno się dłużej wykorzystywać tej marki, bo jej popularność 
już minęła”239. Wizerunku kraju nie mogą tworzyć jedynie „symbole i idee 
z przeszłości”240. Historia jest zatem ważnym atutem Polski i nie powinna 

233 M. Gąsiorowski, A.Szkiruć, Smak polskiej marki, Aneks: Marka dla Polski, [w:] 
S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 193.

234 Tamże, s. 196.
235 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 118.
236 Tamże, s. 118.
237 Tamże, s. 119.
238 Tamże, s. 126.
239 Tamże, s. 117.
240 A. Arendarski, Marka narodowa potrzebuje elit, Aneks: Marka dla Polski, [w:] 

S. Anholt, J. Hildreth, Brand America…, s. 185.
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być pomijana w działaniach marketingowych, jednakże nie może składać się 
na główny rodzaj promocji kraju.

PROMOCJA POLAKÓW

W budowaniu marki narodowej znaczącą rolę odgrywa także promowanie 
znanych obywateli. W przypadku Polski okazuje się to jednak utrudnione, gdyż 
docenienie konkretnych Polaków za granicą nie zawsze jest równoznaczne 
z docenieniem ich w kraju (np. Leszek Balcerowicz, Lech Wałęsa)241. Wybitne 
jednostki pełnią funkcję zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Są inspiracją 
i źródłem tożsamości narodowej dla pozostałych obywateli oraz „nośnikami 
informacji” o kraju za granicą242. Według Hereźniak Polska nie wykorzystu-
je tzw. ambasadorów marki, czyli najwybitniejszych przedstawicieli sportu, 
muzyki, sztuki itd.243, pomimo że ich działalność zwiększa wartość dodaną 
państwa. Arendarski wymienia dwie grupy liderów: ponadczasowych oraz 
mniejszego kalibru. Tych pierwszych charakteryzuje ponadczasowa zdolność 
generowania pozytywnych emocji, zaś drugich – nadanie wizerunkowi kraju 
nowoczesności i aktualności244. Potencjałem i szansą jest także wykorzystanie 
Polonii oraz osób władających językiem polskim, a ponadto utrzymywanie 
stałego kontaktu z turystami, którzy odwiedzili Polskę. Warto wykorzystywać 
również przyjaźnie nastawione do Polski elity, mieszkające za granicą245.

ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE JAKO PROMOCJA

Duży wpływ na budowanie marki Polski ma także angażowanie się kraju 
w międzynarodowe akcje wojskowe oraz niesienia pomocy. Zaangażowanie się 
w działania zbrojne w Iraku i Afganistanie nie przyczyniło się do budowania 
korzystnego wizerunku Polski w Niemczech czy Francji246. Bardzo pozytywnie 
jest natomiast odbierane wysyłanie pomocy rozwojowej, jednakże w przypadku 
Polski pomoc ta jest dość skromna247.

241 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 117.
242 A. Arendarski, Marka narodowa potrzebuje elit, s. 184.
243 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 199.
244 Tamże, s. 185.
245 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 130.
246 Tamże, s. 98.
247 Tamże, s. 98.
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WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA PROMOCJI

Najskuteczniejsze narzędzia promocji248, na podstawie doświadczeń Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, to Sezony – dni kultury polskiej (prezentowanie oferty kultu-
ralnej Polski we wszystkich dziedzinach, przykładem może być Rok Polski 
w Wielkiej Brytanii na przełomie 2009 i 2010 roku, przebiegający pod hasłem: 

„Polska!Year”). Organizowanie tego rodzaju dni, tygodni i lat w poszczególnych 
krajach oraz wystaw i imprez tematycznych w celu budowania marki naro-
dowej podkreśla także Hereźniak249. Autorka sugeruje jednakże, że w przy-
padku marki narodowej należałoby skupić się na organizacji mniejszej ilości 
wydarzeń (bardziej spektakularnych) i lepszym określeniu grup docelowych. 
Innymi skutecznymi sposobami promocji według doświadczeń Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
są: wizyty studyjne, ikony kultury polskiej (promocja wybitnych Polaków), 
udział polskich twórców i artystów w międzynarodowych przedsięwzięciach 
kulturalnych, koprodukcja międzynarodowa i wspólne przedsięwzięcia oraz 
inne (stypendia, wymiany młodzieży, współpraca naukowa, nauczanie języka 
polskiego)250. W przytoczonych formach promocji, nie wspomniano jednakże 
o użyciu nowych mediów (i internetu) w celu promocji kraju.

SŁABOŚCI BRANDINGU NARODOWEGO POLSKI

Pierwszy etap programu brandingu narodowego (opisany w podrozdziale 
2.3.1) został sfinansowany przez Krajową Izbę Gospodarczą (środki prywatne), 
jednakże dalsze etapy nie były możliwe bez wsparcia także środkami publicz-
nymi. Brak stabilnego dopływu środków finansowych zahamował rozwój dal-
szych badań, tworzenie identyfikacji wizualnej marki, opracowywanie strategii 
komunikacji marketingowej, zatrudnianie ekspertów itd.251. Po wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku zmieniała się sytuacja na scenie 
politycznej. By kontynuować cele programu brandingu narodowego, konieczne 
było powtórne zorganizowanie wsparcia merytorycznego i finansowego oraz 
rozpropagowanie idei wśród nowej ekipy rządzącej. Jednakże nowi decydenci 

248 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 202.
249 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 199.
250 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 202-204.
251 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 215.
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nie byli skłonni do kontynuacji inicjatyw poprzedniego rządu i prezydenta252 
pomimo tego, że marka narodowa to coś, co powinno pozostać poza partyj-
nymi sporami i koniunkturalnymi wyborami253.

Mankamentem w budowaniu polskiej marki narodowej jest także złe go-
spodarowanie środkami przeznaczonymi na promocję. To właśnie rozproszenie 
nakładów, a nie ich wysokość stanowi według Hereźniak w tym przypadku 
największą słabość254. Co więcej, w warunkach polskich pod pojęciem „nakła-
dów na branding narodowy” rozumie się zazwyczaj koszty reklamy i promocji, 
co zawęża rozumienie tego pojęcia255. Rozważając kwestię nakładów, należy 
także wspomnieć o możliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej. 
Te jednak przyznaje się jedynie na konkretne działania zawarte w strategii, 
którą musi we własnym zakresie opracować dane państwo (i pokryć koszty 
jej stworzenia).

Za istotną wadę należy uznać także to, że Polska była promowana przez 
wiele różnych sloganów, które według Hereźniak nie wyrażają unikatowości 
kraju. Są tworzone z myślą o konkretnej kampanii i nie bazują na jednej wspól-
nej idei. Najczęściej pojawia się w nich motyw „naturalności”. [„Poland – Your 
Natural Choice”; „Poland – The Natural Choice”, „Poland. A Land of Oppor-
tunity” (PAIIZ), „Poland. The Place to Be” (POT); „Poland – Fruitful Leisure 
Time” (MSZ); „Freedom. Made in Poland” (MSZ)]256.

Podstawowym problemem w kreowaniu polskiej marki narodowej 
jest brak konsekwencji. Kolejne dotychczas podejmowane inicjaty-
wy nie zakończyły się sukcesem – wprowadzeniem spójnego planu 
brandingu narodowego, który byłby efektywnie kontynuowany 
przez kolejne władze.

Podsumowaniem opisanych wyżej sugestii i spostrzeżeń dotyczących bu-
dowania marki polskiej, zaproponowanych (w głównej mierze) przez badaczy 

252 Tamże, s. 215.
253 P. Niziński, Poprawianie marki bez tajemnic?, Aneks: Marka dla Polski, [w:] 

S. Anholt, J. Hildreth, Brand America …s. 202.
254 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 197.
255 Tamże, s. 197.
256 Tamże, s. 195.
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tego zagadnienia, są wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej 
promocji kultury polskiej w świecie z 2011 roku. Podstawowy wniosek wyni-
kający z raportu mówi, że Polska nie jest postrzegana jako silna marka. We-
dług NIK-u łączy się to z brakiem kompleksowego programu zawierającego 
cele i spójne kierunki działań poszczególnych podmiotów oraz nieistnieniem 
systemu monitorowania zmian w tym zakresie. Pozytywnie zaopiniowane 
jednakże zostało przyjęcie w 2009 roku dokumentu Kierunki promocji Polski 
do 2015 r., który jednakże nie stał się programem rządowym. Nie została zatem 
opracowana spójna koncepcja marki narodowej. Szczegółowe uwagi dotyczy-
ły m.in. nieopracowania strategii promocji Polski (w tym promocji kultury 
polskiej na świecie), nieterminowego opracowania działań promocyjnych 
w związku z UEFA EURO 2012, braku monitoringu określonych działań lub 
przyjęcia niewłaściwych mierników do analiz. Główne zaś zalecenie mówiło 
o „wyznaczeniu podmiotu wiodącego, mającego odpowiednie uprawnienia 
i instrumenty, pozwalające na wyegzekwowanie prawidłowej realizacji zadań”, 
który koordynowałby działania w dziedzinie promocji Polski. Wiosną 2016 
roku powołano Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za granicą, 
który ma spełniać tę funkcję.

2.2. Pozycja Polski w rankingach marek 
narodowych, badania wizerunkowe

Polskę jako markę uwzględnia się w różnych rankingach marek. W za-
leżności od tego, jaki podmiot przeprowadza badanie, jakie kryteria bierze 
się pod uwagę, kim są respondenci itd., plasuje się ona na różnych pozycjach. 
Zazwyczaj nie jest to czołówka, a w niektórych zestawieniach jej miejsce nie 
zmienia się od kilku lat. Poniżej opisano rankingi marek narodowych oraz 
wyniki niektórych badań wizerunkowych, jednakże ze względu na obszerność 
tego zagadnienia nie zostało one w pełni wyczerpane. Z punktu widzenia tej 
publikacji, cel tego podrozdziału sprowadza się do nakreślenia obecnej po-
zycji marki Polska w kontekście innych państw, co będzie punktem wyjścia 
dalszych rozważań.
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ANHOLT-GFK ROPER NATION BRAND INDEX

Jednym z najpopularniejszych rankingów marek państw jest „Anholt-Gfk 
Roper Nation Brand Index (NBI)”257. Badanie to diagnozuje wizerunek i po-
strzeganie kraju, bazując na teorii sześciokąta marki narodowej według Anholta. 
Przedmiot badań stanowi reputacja 50 krajów w opinii respondentów pocho-
dzących z innych państw. W 2014 roku badanie przeprowadzono na grupie 
osób (powyżej 18 roku życia) pochodzących z 20 krajów (uzyskano ponad 
20 tys. wywiadów)258. Próby były reprezentatywne pod względem m.in. wieku, 
płci, wykształcenia oraz populacji internautów w danym państwie. Badanie 
przeprowadzono przez internet. Wyniki tego rankingu są szczególnie ważne 
z punktu widzenia tej pracy, gdyż narzędzie badawcze w niej zastosowane zo-
stało również zaprojektowane w oparciu o teorię Anholta.

W 2005 roku Polska zajmowała w tym rankingu 30 miejsce (na 35 krajów), 
w 2009 również 30. (na 50 państw)259 zaś w 2013, 2014 i 2015 roku 26 miej-
sce (na 50)260 . Polska nie zamawia wyników badań i analiz NBI, dlatego nie 
ma dostępu do bardziej szczegółowych danych261. Jednakże według informacji 
dostępnych na portalu „Marketing przy kawie”, Polska w 2014 roku wypadła 
najlepiej w kategorii zarządzanie, najsłabiej zaś: turystyka262. Natomiast z da-
nych, do jakich dostęp uzyskała Hereźniak263, wynika, że w latach 2005 i 2009 
Polska została najsłabiej oceniona odnośnie turystyki i kultury, a najlepiej – 
jakości rządów. Wynik ten obrazuje rosnącą świadomość znaczenia przemian 
ustrojowych, które dokonały się w Polsce. Krowicki natomiast, analizując dane 

257 http://www.simonanholt.com/Research/research-introduction.aspx (dostęp: 
28.05.2015).

258 Niemcy najsilniejszą marką w rankingu „Anholt-GfK Nation Brands Index”. 
Polska w trzeciej dziesiątce, [z:] http://www.marketing-news.pl/message.
php?art=43587 (dostęp: 28.05.2015).

259 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 202.
260 USA regains position as top nation brand from Germany, [z:] http://www.gfk.

com/en-in/insights/press-release/usa-regains-position-as-top-nation-brand-
from-germany-1/ (dostęp: 10.07.2016).

261 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 202.
262 Niemcy najsilniejszą marką w rankingu „Anholt-GfK Nation Brands Index”… 

[online], (dostęp: 28.05.2015).
263 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 202.
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z 2005 roku, zauważa, że Polska doceniona została również odnośnie towarów 
eksportowych oraz lokalizacji inwestycji264.

Pozycja Polski na przestrzeni ostatnich lat (2009-2015) w rankingu 
„Anholt-Gfk Roper Nation Brand Index” polepszyła się o 4 miejsca. 
Jednakże jej najsłabszą stroną jest turystyka, mimo iż traktuje się 
ją w kraju jako jeden z największych atutów.

FUTURE BRANDS – COUNTRY BRAND INDEX

Za inny ważny ranking marek narodowych uznaje się „Future Brands – 
Country Brand Index”. Raport ten jest tworzony na podstawie opinii osób, 
które często podróżują (odbywają podróże zagraniczne więcej niż raz w roku, 
w celach biznesowych lub rekreacyjnych) oraz międzynarodowych ekspertów 
(pisarzy, analityków, pracowników branży turystycznej)265. Badanie to doty-
czy jedynie turystyki. W 2014 roku przeprowadzono je na grupie 2530 osób 
(pomiędzy 21 a 65 rokiem życia) z 17 krajów (USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, 
Chin, Australii, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Niemiec, Rosji, 
Tajlandii, Indii, Republiki Południowej Afryki, Turcji, Francji, Kanady, Ar-
gentyny oraz Maroka), ma więc ograniczenia ilościowe oraz geograficzne266.

Hereźniak podaje, że Polska w 2007 roku została zauważona w kategorii 
wschodzące gwiazdy (8 miejsce), którą określono kraje mogące w perspektywie 
kilku najbliższych lat stać się modnym miejscem wypoczynku267. W następnym 
roku (2008) została zaklasyfikowana jako kraj wart swojej ceny. Z kolei ta kate-
goria odnosi się do tych państw, w których oferta turystyczna jest adekwatna 
do kosztów podróży i pobytu268. Natomiast tezą raportu „Country Brand Index 
(2014-2015)” było to, iż nie wszystkie kraje są markami. Z poddanych badaniu 
75 krajów jedynie 22 zostały zaklasyfikowane jako marki269. Polska nie znalazła 

264 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 110.
265 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 203.
266 Country Brand Index 2014/15, [z:] http://www.futurebrand.com/cbi/2014 

(dostęp: 01.06.2015), s. 7.
267 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 203.
268 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 111.
269 Country Brand Index 2014/15,[online], (dostęp: 01.06.2015), s. 34.
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się w tej grupie – zajęła 45. pozycję (wśród 75 krajów)270. Jej ocena nie była tak 
pozytywna, jak kilka lat wcześniej.

W rankingu „Country Brand Index (2014-2015)” Polska znalazła się 
na 45. miejscu i w kontekście turystyki nie została uznana za kraj 
będący marką.

COUNTRY REPTRAK

Poszczególne kraje porównuje się także w badaniu „Country RepTrak”271. 
Przeprowadza je Reputation Institute272. Respondentami są mieszkańcy państw 
zaliczanych do G8 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone). W badaniu zestawia się reputację 55 państw, 
używając metody RepTrak273 (porównując poziom zaufania, poważania, po-
dziwu i szacunku, które tworzą tzw. „puls reputacji”). Badanie to uwidacznia 
związek reputacji kraju z wynikami gospodarczymi274.

W 2016 roku Polska uplasowała się na 27 miejscu w grupie krajów o sła-
bej reputacji275. Jest to spadek w porównaniu do lat ubiegłych, w których jej 
pozycja w rankingu polepszała się z roku na rok (w 2011 i 2012 – 30 pozycja, 
w 2013 – 25, w 2014 – 24, w 2015 – 23)276. Według autorów ostatniego raportu 

270 Tamże, s. 53.
271 http://www.reputationinstitute.com/research/Country-RepTrak (dostęp: 

02.06.2015).
272 Reputation Institute. Reputation is a smart business, smart cities, smart future, 

[z:] https://goo.gl/qUenjv (dostęp: 02.06.2015).
273 http://www.reputationinstitute.com/about/RepTrak (dostęp: 02.06.2015).
274 Polska atrakcyjna turystycznie i słabo rozwinięta technologicznie – raport 

„Country RepTrak” na temat reputacji krajów, [z:] http://www.marketing-news.
pl/message.php?art=43127 (dostęp: 02.06.2015).

275 2016 Country RepTrak. The Most reputable countries in the World (23.06.2016) 
[z:] https://goo.gl/qUenjv (dostęp: 10.07.2016).

276 https://www.reputationinstitute.com/research/Country-RepTrak (dostęp: 
02.06.2015).
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bezpieczeństwo, otwartość i piękno kraju stanowią trzy najważniejsze czynniki 
wpływające na reputację kraju277.

Pomimo że Polska od 2011 roku zaliczana była do grupy państw 
o słabej reputacji, jej pozycja w rankingu w latach 2011-2015 po-
lepszała się. Natomiast w zestawieniu z 2016 roku widać spadek 
oceny jej reputacji aż o 4 pozycje.

BRAND FINANCE NATIONAL BRANDS

Kolejny znany ranking marek państw to „Brand Finance National 
Brands”278. Brand Finance to niezależna firma konsultingowa, która specjali-
zuje się w wycenie marek. Raporty „Brand Finance National Brands” powstają 
na bazie analizy różnych wskaźników ekonomicznych, demograficznych i po-
litycznych dotyczących inwestycji, społeczeństwa oraz dóbr i usług. W tym 
przypadku „wartość marki jest definiowana jako wartość bieżąca netto przy-
szłych przepływów pieniężnych związanych z oddziaływaniem marki danego 
państwa”279. W raporcie z 2015 roku Polska uplasowała się po raz kolejny 
na 20 pozycji (na 100 krajów), utrzymując pozycję sprzed dwóch lat. Jej wartość 
została wyceniona na 566 bln$ (spadek o 6% w porównaniu z rokiem 2014)280.

Polska jako marka jest 20 najcenniejszą marką kraju na świecie.

THE SOFT POWER 3.0

Coraz popularniejsze staje się porównywanie krajów nie tylko pod wzglę-
dem wyceny ich marki narodowej, ale i posiadanej przez nie miękkiej siły. 

277 2016 Country RepTrak. The Most reputable countries…, [online], (dostęp: 
10.07.2016).

278 http://www.brandfinance.com/home (dostęp: 05.06.2015).
279 Najcenniejsze marki państw 2012: wartość Polski rośnie najszybciej na świecie, 

[z:] http://forsal.pl/artykuly/642680,najcenniejsze_marki_panstw_2012_
wartosc_polski_rosnie_najszybciej_na_swiecie.html (dostęp: 05.06.2015).

280 Raport Brand Finance Nation Brands (October 2015), [z:] http://brandfinance.
com/images/upload/nation_brands_2015_for_print.pdf (dostęp: 10.07.2016).
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Jednym z takich raportów jest „The Soft Power 30”, przygotowywany przez 
Portland Communications281. W rankingu porównuje się 30 państw. Wynik 
jest kombinacją rezultatów uzyskanych w badaniach sondażowych oraz analizie 
danych zastanych (badania ilościowo-jakościowe) z uwzględnieniem 13 kate-
gorii. Innowacją w zbieraniu danych przez Portland jest wykorzystanie do tego 
celu również Facebooka, zaś respondenci pochodzą z 25 różnych krajów świata.

W edycji rankingu z 2016 roku282 Polska znalazła się na 23 pozycji (awans 
o 1 miejsce w stosunku do roku 2015). W charakterystyce kraju283 zwrócono 
uwagę na zmiany, jakie dokonały się w Polsce od momentu ostatniego badania, 
szczególnie w związku z polityką nowego rządu: stosunkiem do imigrantów 
i napiętą sytuacją z krajami europejskimi. Podkreślono jednocześnie pozytyw-
ne zmiany odnośnie polskiej kultury i zaangażowania w sprawy międzynaro-
dowe. Niemniej jednak autorzy zwracają uwagę na to, że Polsce grozi kryzys 
konstytucyjny, gdyż zwraca się w kierunku autorytaryzmu. Za mocną stronę 
Polski uznano w tym rankingu potencjał turystyczny, zaś za słabe: ograniczenia 
wolności słowa i działalność władz.

Pomimo że pozycja Polski w rankingu „The Soft Power 30” w 2016 
roku jest wyższa niż w roku poprzednim, autorzy rankingu obser-
wują negatywne zmiany w Polsce w związku z aktualnie prowa-
dzona polityką władz.

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT

Światowe Forum Ekonomiczne284 przygotowuje rankingi, w których zesta-
wia się konkurencyjność państw w różnych dziedzinach. W raporcie „The Glo-
bal Competitiveness Report 2015-2016” dotyczącym ogólnej konkurencyjności, 
Polska uplasowała się na 41 pozycji wśród 140 krajów i jednocześnie została 

281 http://www.portland-communications.com/ (dostęp: 10.07.2016).
282 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power (2016), [z:] http://

softpower30.portland-communications.com/wp-content/themes/softpower/
pdfs/the_soft_power_30.pdf (dostęp: 10.07.2016).

283 http://softpower30.portland-communications.com/ranking/ (dostęp: 
10.07.2016).

284 http://www.weforum.org/ (dostęp: 30.03.2015).
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zaklasyfikowana do grupy europejskich krajów wschodzących i rozwijających. 
Prócz niej w tej grupie znalazły się również: Chorwacja, Czarnogóra, Rumunia, 
Turcja, Bułgaria, Węgry, Albania itd. Natomiast większość sąsiadów Polski 
i krajów Europy Środkowej i Zachodniej zostały zaliczone do grupy nowocze-
snych gospodarek (m.in. Czechy, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Litwa, Łotwa, 
Francja, Niemcy), pomimo że w ogólnym zestawieniu znalazły się za Polską.

Bez zmian w stosunku do wcześniejszego raportu Polska znajduje się 
pomiędzy etapem napędzania gospodarki przez wydajność a napędzaniem 
gospodarki przez innowacyjność285. Wzrost PKB Polski oraz uzyskane wyniki 
w każdej z kategorii były wyższe od średniej w grupie krajów wschodzących 
i rozwijających się. Jako główne trudności w prowadzeniu biznesu w Polsce 
wymieniono: regulacje podatkowe, regulacje prawne, wysokość podatków oraz 
nieefektywną rządową biurokrację286.

W rankingu „The Global Competitiveness Report 2015-2016” Pol-
ska zajmuje 41 pozycję (na 140). Równocześnie została zaliczona 
do grupy europejskich krajów rozwijających się o wschodzących 
gospodarkach: jej osiągnięcia odnośnie poszczególnych wskaźni-
ków są wyższe od średniej tej grupy, jednakże nie zostały porów-
nane z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

THE DIGITAL COUNTRY INDEX

Opisując pozycję Polski w różnych rankingach i zestawieniach, warto wspo-
mnieć jeszcze o jednym z zestawień, które jest przygotowywane od niedawna. 
Bloom Consulting287 wprowadziło w 2015 roku pojęcie cyfrowego kraju (Digi-
tal Country), które wyjaśniono w podrozdziale 1.3. Na jego podstawie został 
również stworzony ranking krajów. Podstawą przeprowadzanych badań jest 
założenie, że to, czym faktycznie interesują się ludzie odnośnie poszczególnych 
krajów, można zaobserwować, analizując treści, jakie wyszukują w internecie. 

285 The Global Competitiveness Report 2015-2016, [z:] http://www3.weforum.org/
docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (dostęp: 
10.07.2016), s. 298-299.

286 Tamże, s. 316.
287 http://www.bloom-consulting.com/index.html#digitalCountry (dostęp: 

10/07.2016).
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Poszczególne słowa kluczowe wyszukiwane w internecie klasyfikuje się za po-
mocą brandtagów. Te grupuje się w rodziny brandtagów, które z kolei tworzą 
jeden z pięciu zdefiniowanych wymiarów określających cyfrowy kraj (eksport, 
turystyka, inwestycje, talent lub rozgłos)288.

W ogólnym zestawieniu „The Digital Country Index 2016” Polska znalazła 
się na 34 miejscu (na 245) i na 15 wśród krajów Europy. Najlepiej wypadła od-
nośnie kategorii eksportu (29 miejsce na świecie), najsłabiej natomiast w kon-
tekście turystyki (60 pozycja)289.

Wyniki uzyskane w tych badaniach są cennym punktem odniesienia przy 
analizie marki narodowej w nowych mediach. Jednak ze względu na różnice 
w dostępie do internetu i nowych technologii (oraz ich popularność) w po-
szczególnych krajach, konieczne jest przy szczegółowej analizie zestawianie 
pozycji z „The Digital Country Index” z wynikami innych raportów (np. „The 
Global Information Technology Report”290 – ocena wykorzystania ICTs w celu 
poprawy konkurencyjności krajów; „Akamai’s [state of the internet]”291 – 
dostępność i jakość połączeń z internetem w poszczególnych krajach; „UN 
E-Government Surveys”292 – porównanie funkcjonowania e-administracji 
w poszczególnych krajach).

Polska w rankingu „The Digitial Country Index 2016” zajmuje 
34 miejsce wśród 245 innych krajów, co oznacza, że internauci 
bardzo często wyszukują w internecie treści z nią związane.

288 http://www.digitalcountryindex.com/methodology.php (dostęp: 10.07.2016).
289 http://www.digitalcountryindex.com/countrydetails.php?country=PL (dostęp: 

10.07.2016).
290 Global Information Technology Report 2016 [z:] https://www.weforum.org/

reports/the-global-information-technology-report-2016 (dostęp: 10.07.2016).
291 https://www.akamai.com/us/en/our-thinking/state-of-the-internet-report/ 

(dostęp: 10.07.2016).
292 http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm (dostęp: 

10.07.2016).
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BADANIA WIZERUNKOWE „OKREŚLENIE WIZERUNKU, 
KTÓRY POLSKA POWINNA PROMOWAĆ ZA GRANICĄ”

W celu całościowego spojrzenia na postrzeganie Polski warto zwrócić tak-
że uwagę na badania wizerunkowe. W 2013 roku Konsorcjum Laboratorium 
Badań Społecznych oraz MANDS Badania Rynku i Opinii wykonały badania 
opinii „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”293 
na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ogromnym walorem tych 
badań było połączenie wielu technik badawczych (jakościowych i ilościo-
wych): wywiadów zindywidualizowanych, ankiet, grup fokusowych, wywia-
dów pogłębionych, analizy danych zastanych294. Niestety dokument ma jedną 
wadę: w znacznej większości respondentami byli Polacy, zaś przebadaną grupę 
respondentów zagranicznych stanowili głównie turyści odwiedzający Polskę. 
Łącznie w badaniach tylko 17% respondentów stanowili obcokrajowcy. To nie-
wątpliwy minus, gdyż prócz zebrania danych od Polaków odnośnie tego, jak 
widzieliby promocję Polski za granicą, konieczne jest spojrzenie na Polskę 
oczami obcokrajowców. Przecież branding narodowy stanowi pochodną tra-
dycyjnego, wywodzącego się ze sfery komercyjnej, w której za priorytet uważa 
się skoncentrowanie na perspektywie odbiorcy.

Przygotowany dokument kompleksowo omawia promocję Polski: odnosi się 
do działań w tym zakresie prowadzonych przez różne podmioty, charakteryzuje 
najważniejsze dokumenty, analizuje wizerunek własny Polaków oraz postrze-
ganie ich i Polski przez turystów zagranicznych. Autorzy szczegółowo analizują 
dane, więc badania mają bardzo pragmatyczny charakter. Z perspektywy tej 
publikacji warto w nich zwrócić uwagę na opinię, że kampanię promocyjną 
Polski powinni tworzyć polscy eksperci, gdyż zlecanie tego obcokrajowcom 
może wywołać dezaprobatę społeczeństwa295. Ciekawe jest również podejście 
Polaków do wyboru kanałów komunikacji o Polsce. Dominowały odpowie-
dzi dotyczące tradycyjnych mediów: telewizji, radia i prasy, jednakże z ana-
lizy szczegółowej (respondenci zostali podzieleni według kryterium wieku), 

293 Badanie opinii „określenie wizerunku Polski, który Polska powinna promować 
za granicą”, Raport końcowy, Warszawa, listopad 2013, [z:] https://www.
msz.gov.pl/resource/972c041f-58a2-4119-bc2a-a54a1d896f63:JCR (dostęp: 
10.07.2016).

294 Tamże, s. 5-9.
295 Tamże, s. 112-113.



67Pocycca Pokski w rankinaach marek narodowyche oadania 

zauważyć można, że stare media preferowały przede wszystkim osoby, które 
ukończyły 50 lat. Młodsi respondenci wskazywali na outdoor, internet i media 
społecznościowe, jako najlepsze sposoby informowania o Polsce.

Z przeprowadzonych (w 2013 roku) badań296 wynika, że Polska ma nie-
spójny i niedookreślony wizerunek, dodatkowo pełen rozbieżności. Główny-
mi aspektami kojarzącymi się z Polską są przyroda, kultura i historia, a na jej 
atrakcyjność według badań ma wpływ również polska kuchnia. Autorzy zale-
cają przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla Polaków (by „uporządkować 
ich wiedzę i percepcję kraju”), gdyż wizerunek własny Polaków nie zbiega 
się z postrzeganiem ich przez obcokrajowców. A warto uświadomić sobie, 
że do ich odwiedzin Polski właśnie w większości przyczyniły się opinie samych 
Polaków. W analizie podkreślono również fakt, że internet pełni kluczową rolę 
w promocji Polski. Jednak wpływ na jej postrzeganie mają nie tylko informacje 
podawane przez oficjalne podmioty, ale i niezależnych internautów.

Autorzy zarekomendowali kilka konkretnych działań istotnych z punktu 
widzenia promocji i brandingu Polski, m.in. opracowanie logo Polski (które 
będzie wykorzystywane we wszystkich działaniach związanych z promocją Pol-
ski na świecie), zaangażowanie polskich przedsiębiorców do promowania kraju, 
nagłaśnianie sukcesów Polaków oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych 
o zasięgu międzynarodowym, wykorzystanie nazwy „Polska” w oryginalnej 
pisowni, angażowanie w kampanie promocyjne również Polaków (i co waż-
ne, współadresowanie tych kampanii do nich), zwrócenie szczególnej uwagi 
na kategorię ludzi przy budowaniu kampanii, zaangażowanie administracji 
publicznej w działania brandingowe.

Opracowanie przeprowadzonych badań „Określenie wizerunku, 
który Polska powinna promować za granicą” w bardzo szczegóło-
wy sposób opisuje aktualny (w 2013 roku) stan działań promocyj-
nych Polski. Wśród zawartych w nich uwag znalazły się sugestie 
wykorzystywania nowych mediów do informowania o kraju oraz 
zwrócenia szczególnej uwagi na promowanie Polski z wykorzy-
staniem Polaków.

296 Tamże, s. 113-115.
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BADANIA WIZERUNKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH

Prócz wyżej opisanego kompleksowego opracowania dotyczącego wize-
runku Polski, Instytut Spraw Publicznych przygotowuje publikacje zawierające 
badania wizerunkowe, które dotyczą postrzegania Polski przez społeczeństwa 
innych krajów. Wśród tego rodzaju raportów, przygotowywanych od 2013 
roku, wyróżnić można m.in.: „Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Pola-
ków i Litwinów297” (2013), „Polska – Ukraina, Polacy – Ukraińcy. Spojrzenie 
przez granicę”298 (2013), „Polityka i życie codzienne. Niemieckie spojrzenie 
na Polskę i Rosję”299 (2013), „Poznać sąsiada!” 300 (2014), „Wspólna dekada”301 
(2014), „Grupa bałtycka. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia” 302 (2015).

Zaletą publikacji opracowywanych przez Instytut Spraw Publicz-
nych jest koncentrowanie się na społeczeństwach poszczególnych 
państw. Ogólną koncepcję brandingu narodowego przygotowuje 
się dla całego kraju, jednakże kampanie promocyjne, formułowane 
na podstawie założeń głównej idei marki narodowej, muszą być 
dostosowywane do odbiorców w poszczególnych krajach. Z tego 
punktu widzenia opracowania przygotowywane m.in. przez Instytut 
Spraw Publicznych są bardzo pożądane.

BADANIA POPRZEDZAJĄCE AKCESJĘ POLSKI DO UE

Bardzo wiele badań zostało przeprowadzonych przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej. W swojej publikacji Krowicki wymienia szereg z nich, 
które prowadził Instytut Spraw Publicznych w latach 1998-2001.W jednym 

297 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/60/1659/obok-siebie-wzajemne-
postrzeganie-sie-polakow-i-litwinow (dostęp: 10.07.2016).

298 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/60/1785/polskaukraina-
polacyukraincy-spojrzenie-przez-granice (dostęp: 10.07.2016).

299 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/60/1685/polityka-i-zycie-
codzienne-niemieckie-spojrzenie-na-polske-i-rosje (dostęp: 10.07. 2016).

300 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/12/2123/poznac-sasiada (dostęp: 
10.07.2016).

301 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/12/2129/wspolna-dekada (dostęp: 
10.07.2016).

302 http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/128/2191/grupa-baltycka-polska-
litwa-lotwa-i-estonia (dostęp: 10.07.2016).
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respondenci pochodzili z sześciu krajów: Austrii, Hiszpanii, Szwecji, Francji, 
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wnioskiem z niego było to, iż wizerunek Polski 
za granicą często jest kształtowany w większym stopniu przez pozaracjonalne 
czynniki niż typowe wskaźniki (np. wzrost gospodarczy)303.

W 2001 roku, studium socjologiczne, mające być podstawą budowania 
systemu identyfikacji wizualnej, stworzyła agencja Corporate Profiles DDB. 
Badania te pokazały, że za granicą dominuje „niejednoznaczny wizerunek” 
Polski. Stopień niewiedzy o Polsce jest ogromny, a ponad połowa responden-
tów nie miała żadnego zdania lub jej odpowiedzi można było określić mianem 
ambiwalentnych304. Większość ludzi mało wie na temat innych krajów. Ich 
wiedza zaś najczęściej opiera się na stereotypach, których rozprzestrzenianie 
się wpływa na wizerunek kraju, jego reputację, inwestycje zagraniczne itd.305.

Krowicki w swojej publikacji przytacza także wyniki badań Young and 
Rubicam (Y&R) „Brand Asser Valuator”. Badanie to opiera się na czterech kry-
teriach pomiaru marki narodowej: wyróżnialności, zapotrzebowania na markę, 
szacunku dla marki oraz wiedzy o marce. Otrzymane wyniki pokazały, że wraz 
z osłabieniem się siły marki (jej rozpoznawalności) zwiększał się potencjał 
brandu narodowego306.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w mediach zagranicznych dużo 
się także o niej pisało307. Określano ją jako najważniejsze z państw wstępują-
cych do Unii, lecz jednocześnie podkreślano, iż jest „najbardziej opóźniona 
w procesie przygotowań przedakcesyjnych”308. Informowano także o trud-
nościach Polski z zastosowaniem unijnych standardów (np. ekologicznych). 
Pojawiały się również informacje o polskich przedsiębiorstwach w kontekście 
zachodnioeuropejskich (różnice). Mało miejsca poświęcono kwestiom kul-
turalno-historycznym czy turystycznym. Polska polityka była prezentowana 
przez niektórych autorów jako „przejaw chęci otrzymania swoistego zadość-
uczynienia za tragiczną przeszłość”309, pisano o niekorzystnych stosunkach 

303 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 89.
304 Tamże, s. 90.
305 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 174.
306 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 112.
307 Tamże, s. 91-95.
308 Tamże, s. 92.
309 Tamże, s. 93.
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pomiędzy Warszawą a Moskwą, zawirowaniach na polskiej scenie politycznej 
i „rzekomym upadku etosu Solidarności”310. Jedną z kwestii poruszanych 
w mediach zagranicznych był także antysemityzm (to, iż tego typu materiały 
są łatwo dostępne w Polsce itp.). Wszystkie te publikacje i sposób prezentacji 
Polski w mediach odbiły się na jej wizerunku.

Z badań przeprowadzonych przed wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej wyłaniał się niejednoznaczny obraz Polski. Polacy 
byli postrzegani jako sympatyczni i pracowici, na których jednak 
nie powinno się nakładać odpowiedzialności, oraz nieposiadający 
kompetencji do używania technologii. Byli lepiej postrzegani niż 
Polska, a poczucie dystansu do Polaków dotyczyło ogółu, nie zaś 
pojedynczych obywateli. Pomimo upadku komunizmu Polskę nadal 
postrzegano jako część „innego świata”.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej głównym przesłaniem promocji 
Polski przestało być podkreślanie jej „europejskości”. Należało na nowo określić 
kierunki przedsięwzięć podejmowanych na arenie międzynarodowej w celu jej 
promocji311. Według badań percepcyjnych, przeprowadzonych przez Anholta, 
Polska jest krajem „nowym i nudnym”. Krowicki przytacza opinie Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej, według której znudzenie Polską wynika ze zbyt mocne-
go kojarzenia jej z wydarzeniami historycznymi, które nie są interesujące dla 
współczesnych odbiorców312.

Podsumowując opisane wyżej rankingi i raporty, w których oceniano 
marki poszczególnych państw lub ich obywateli, widać, że Polska plasuje się 
zazwyczaj w środku zestawień, nigdy zaś w czołówce ani też na końcu. Po-
równując aktualne badania z tymi, które zostały wykonane kilka lat temu (np. 
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej), widać postęp w ocenie jej marki 
narodowej, jednakże jest on niewielki. Pomimo tego, że opisane zestawienia 
nie wyczerpują tematu, spoglądając całościowo na wyniki rankingów, widać 
często to, co zauważali teoretycy odnośnie marki narodowej Polski: ma ona 

310 Tamże, s. 94.
311 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 164.
312 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 112.
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potencjał, ale niewykorzystany w pełni. Polska stanowi bryłę, którą należy 
oszlifować, by podkreślić jej unikatowość.

2.3. Kluczowe dokumenty i koncepcje dotyczące 
promocji Polski i brandingu narodowego

Aspektem podkreślanym przez teoretyków, którego pośrednie odbicie sta-
nowi pozycja Polski w różnych rankingach marek narodowych, jest koniecz-
ność posiadania przez Polskę założeń strategicznych określających, w jakim 
kierunku powinno się prowadzić promocję kraju. Można wyróżnić kilka klu-
czowych dokumentów, które dotyczą tego zagadnienia, jednakże po krótkiej 
analizie (z perspektywy czasu) zauważyć można brak kontynuacji oraz niewy-
stępowanie holistycznego i wiążącego spojrzenia na promocję Polski w dłuższej 
perspektywie czasu. Trzy miesiące przed opublikowaniem tej książki powołany 
został Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za granicą, którego 
jedno z głównych zadań polega na opracowaniu „spójnej i kompleksowej stra-
tegii promocji Polski za granicą”313. Zatem za kilka miesięcy możliwe będzie 
uzupełnienie tego podrozdziału o charakterystykę kolejnego (i co najważniejsze 
aktualnego) dokumentu dotyczącego promocji Polski.

2.3.1. Program brandingu narodowego,  
program marketingu narodowego

W celu zminimalizowania chaosu terminologicznego w nazewnictwie 
w tej publikacji pojęcie programu brandingu narodowego będzie dotyczyło 
procesu rozpoczętego w 1995 roku, natomiast nazwa „Programu marketingu 
narodowego” będzie określała kolejne etapy tworzenia polskiej marki narodo-
wej. Raftowicz-Filipkiewicz zaznacza, iż w momencie prac nad „Programem 
marketingu narodowego”, pojęcie „branding” nie było w Polsce rozpowszech-
nione. Jego użycie w kontekście narodowej strategii mogło być odebrane jako 

313 O dobre imię Polski za granicą, [online], [z:] http://www.msz.gov.pl/pl/c/
MOBILE/aktualnosci/wiadomosci/o_dobre_imie_polski_za_granica (dostęp: 
08.07.2016).
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odejście od idei wspierania polskiej marki narodowej314, dlatego też dopiero 
w literaturze i nowszych publikacjach używa się terminu „branding” przy 
omawianiu tego dokumentu. Pomimo, że „Program marketingu narodowego” 
ma znamiona brandingu, w tej publikacji zdecydowano się, by nie używać 
pojęcia brandingu w odniesieniu do niego. Ma to na celu zachowanie przej-
rzystości publikacji.

Według badaczy zagadnienia marki narodowej najlepszym sposobem 
na budowanie wizerunku i rozpoznawalności kraju jest długoterminowy 
(20–25-letni) program brandingu narodowego315. W przypadku Polski pro-
gram brandingu narodowego, określany przez Hereźniak jako „jedyna inicja-
tywa nosząca znamiona systematyczności oraz strategicznego planowania”, 
miał być realizowany przez Instytut Marki Polskiej działający przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej316. Fazy planowanego programu, zawiera poniższa tabela. 
Jest to źródło wtórne (przedruk z książki Hereźniak), gdyż strona IMP nie jest 
dłużej dostępna w internecie.

Tabela 1. Fazy polskiego programu budowania marki narodowej.

Etap I.  
MARKA-MARKOM

Etap II. Marka dka Pokski Etap III.  
Proaram orandinal 
narodoweao Pokskifaca wstępna faca I faca II

1995-2001
2002
2003

2004
2005

2006 2007/2008-2025

 Źródło: materiały Instytutu Marki Polskiej [za:] M. Hereźniak, Marka narodowa, s 205.

Za początki usystematyzowanego budowania marki polskiej po 1989 
roku można uznać „Program przywrócenia roli i znaczenia marek firmowych 
i handlowych w Polsce – MARKA-MARKOM”. Głównym jego założeniem 
było uświadomienie istotności marek firm i produktów w budowaniu marki 
Polska, która dzięki nim jest w stanie konkurować z innymi krajami, oraz 

314 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Efekty polityki brandingu narodowego…, [online], 
(dostęp: 08.05.2015), przypis 7., s. 106.

315 M.A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 177.
316 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 205.
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przekonanie o wysokiej jakości polskich produktów, branż, regionów i gospo-
darki317. Program ten był realizowany poprzez publikację książek o tematyce 
brandingu, organizowanie konferencji i wydarzeń biznesowych, doradztwo 
firmom, przeprowadzanie badań i sondaży, informowanie mediów o tym za-
gadnieniu czy angażowanie się w działalność legislacyjną318. Program został 
zainicjowany w 1995 roku.

Kontynuacją tego programu była Akademia Marek. Jej główne założe-
nie opierało się na zaproszeniu do współpracy kluczowych polskich marek 
firmowych, które w zamyśle miały się stać flagowymi produktami polskiej 
gospodarki319. Akademię Marek definiowano jako „dobrowolną korporację 
przedsiębiorstw, instytucji i osób o uznanej – powszechnie bądź środowisko-
wo (regionalnie, branżowo) – marce, które łączy rozumienie biznesu również 
jako służby społecznej i procesu tworzenia wartości, a także wola rozwija-
nia własnych marek i pomagania w tym innym”320. Firmy, które aplikowały 
do Akademii Marek, musiały otrzymać wpierw Certyfikat Marki Firmowej, 
którego proces przyznawania bazował na autorskiej metodologii Instytutu 
Marki Polskiej. Następnie przedsiębiorstwa otrzymywały nominację Ministra 
Gospodarki oraz Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, a cały proces kończył 
się Aktem Legitymacyjnym. Według informacji zawartych na stronie Krajowej 
Izby Gospodarczej, w latach 2000-2004 odbyło się sześć tur certyfikacji, w któ-
rych nominacje otrzymało 130 firm321. Ostatnia dostępna w internecie lista 
firm, które uzyskały status założyciela Akademii Marek, pochodzi z 6 grudnia 
2004 roku322.

Organizowano również konferencje Marka dla Polski. Z punktu widzenia 
tej pracy dość istotne są dwie z nich. Rezultatem konferencji z 2003 roku było 
przyjęcie „Programu promocji gospodarczej Polski do roku 2005”, z wyszcze-
gólnionym zadaniem „Rozwoju programu promocji Marki Polskiej”, oraz 
wskazano odpowiedzialnych za realizację programu (Ministerstwo Gospodarki, 

317 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 206, M. A. Boruc, Twórcza moc 
indywidualizmu…, s. 177.

318 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 206.
319 Tamże, s. 208.
320 Tamże, s. 208.
321 http://www.kig.pl/partnerzy-kig-w-polsce/2416.html (dostęp: 11.06.2015).
322 http://www.kig.pl/partnerzy-kig-w-polsce/2417.html (dostęp: 09.07.2016).
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Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Krajowa Izba 
Gospodarcza – Instytut Marki Polskiej oraz Polska Agencja Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych)323. Natomiast na konferencji w 2004 roku przedstawiono 
ideę przewodnią polskiej marki narodowej (Olinsa), która szczegółowo została 
opisana w kolejnym podrozdziale. Odbiorcy byli zdania, iż dobrze ona oddaje 
sytuację Polski i Polaków oraz tłumaczy złożoność polskiej rzeczywistości324.

Głównym priorytetem wspomnianego „Programu promocji gospodarczej 
Polski do roku 2005” (2003) był wzrost udziału Polski w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych325. Jedno z założeń mówiło o powołaniu do 2004 
roku Rady Promocji Gospodarczej, organu doradczo-opiniotwórczego przy 
Prezesie Rady Ministrów326. Rada Promocji Gospodarczej nie powstała. 
Przyczyna leżała w sporze kompetencyjnym pomiędzy Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych a Ministerstwem Gospodarki odnośnie promocji gospodarczej 
za granicą oraz równolegle prowadzonych pracach nad powołaniem Rady 
Promocji Polski, której kompetencje pokrywały się z planowaną działalnością 
Rady Promocji Gospodarczej327. Raftowicz-Filipkiewicz podkreśla negatywny 
wpływ tej sytuacji na promocję Polski. Po osiągnięciu kompromisu pomiędzy 
resortami powołano Radę Promocji Polski, który to organ został szerzej opisany 
w dalszej części publikacji. Niestety cały program został negatywnie oceniony 
przez Inspekcję Narodowej Izby Kontroli w 2006 roku.

„Program promocji gospodarczej Polski do 2005” roku był dość ogólny. Nie 
zawierał opisu konkretnych działań i sposobu ich wykonania, więc ostatecznie 
nie wpłynął na rzeczywistość gospodarczą Polski328.

W kwietniu 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba Gospo-
darcza przygotowały „Program marketingu narodowego”. W maju 2002 roku 
miała miejsce jego inauguracja w Kopalni Soli w Wieliczce329 przez Krajową 
Izbę Gospodarczą, firmy członkowskie oraz Ministerstwo Gospodarki. Program 

323 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 209.
324 Tamże, s. 213.
325 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Efekty polityki brandingu narodowego…, [online], 

(dostęp: 08.05.2015), s. 103.
326 Tamże, s. 104.
327 Tamże, s. 105.
328 Tamże, s. 106.
329 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 177.
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ten miał objąć swoim zasięgiem dyplomację publiczną, przyciąganie inwestycji, 
markowy eksport, turystykę, miasta i regiony, wydarzenia i imprezy, rezyden-
tów, talenty itd. Jego celem było szczególnie zarządzanie reputacją Polski330. 
W założeniu miał być „długoletnim, zorganizowanym, konsekwentnym i płyn-
nym planem budowania technikami marketingowymi takiej konkurencyjnej 
pozycji gospodarki kraju, jego marki: wizerunku, reputacji, autorytetu, która 
zapewni krajowi (firmom, organizacjom, społeczeństwu, rządowi) pozycję 
gospodarczą zgodną z jego aspiracjami i możliwościami331.

Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej dokument ten został przygoto-
wany przez Instytut Marki Polskiej. Zawierał dziesięć etapów, które dotyczyły 
m.in. współpracy różnych podmiotów: rządu, samorządów, mediów, instytucji 
biznesowych, kulturalnych, stworzenia idei przewodniej marki Polskiej oraz 
spójnego systemu identyfikacji wizualnej332. Etapy realizacji tego przedsięwzię-
cia przytacza Raftowicz-Filipkiewicz333, powołując się na stronę internetową 
Instytutu Marki Polskiej334.

Tabela 2. Zakładane etapy wdrażania i fazy „Programu marketingu narodowego”. 

L.p. Opis etapu

1. Stworcenie prcesłaneke kkimatle motywacci i prcyaotowanie arlntl dka cainiccowania PMN.

2.
Rocpoccęcie Proaraml – lświadomienie potrceoy i scansy na slkcese lcyskanie rceccywisteao patronatl Głowy 
Państwae koooina ideie pocyskanie pierwscych partnerówe opracowanie i lcaodnienie konceptl oacoweao.

3.
Ustanowienie ekspercko-decycycneao strateaiccneao sctaol rooocceao składacąceao się 
c wyoitnych prcedstawicieki oicnesle rcądle samorcądl aospodarcceaoe ekspertówe mediówe sctlkie 
edlkaccie który podecmie trld capoccątkowania PMN i sterowania ceao reakicaccą.

330 Tamże, s. 178.
331 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Branding narodowy w Unii Europejskiej, [z:] http://

www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37430/007.pdf (dostęp: 08.05.2015), 
[za]: M. Boruc, M. Kłoczko, Program Marketingu Narodowego. Założenia. 
Podstawowy koncept realizacyjny,[w:] W. Olins, Wally Olins o marce, 
Wydawnictwo IMP, Warszawa 2004, s. 274.

332 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 99.
333 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Efekty polityki brandingu narodowego…, [online], 

(dostęp: 08.05.2015), s. 107-108.
334 Strona nie jest aktywna (dostęp: 14.06.2015).
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L.p. Opis etapu

4.
Prcyswocenie doświadcceń innych kracówe caromadcenie wiedcye kontaktówe narcędci orac edlkacca partnerówe 
soclscnikówe „amoasadorów” ideie a także defniowanie i rocscercanie kręal cainteresowanych (interesarilscy PMN).

5.
Prceprowadcenie oadań ikościowych i cakościowych dotyccących postrceaania Pokski (kracle narodle 
aospodarki) carówno wewnątrc kracle cak i w ceao otoccenil międcynarodowym.

6.
Opracowanie procedlr konslktacci c altorytetami i kiderami opinii plokiccnec w cekl lstakenia mocnych 
pokskich stron i słaooście następnie porównania ich c wynikami powyżscych oadań wewnętrcnych 
i cewnętrcnych orac sformlłowania na tec podstawie wniosków strateaiccnych.

7. Stworcenie idei prcewodniec strateaii promocycnec Pokskie prcy pomocy profesconaknych doradców.

8.
Opracowanie identyfkacci wiclaknec – sposool wiclakneao wyrażenia podstawoweao prcekacle który 
oędcie nadrcędny w stoslnkl do wscystkich symooki speccakicowanych (koaotypl narodoweao).

9.
Opracowanie systeml orac sposool koordynacci i dostosowywania prcesłań adresowanych do ooscarów speccakicowanyche 
np. tlrystykie inwestycci cewnętrcnych i eksportle take aoy oyły odpowiednie dka każdeao kręal odoiorców.

10.
Stworceniee poprcec ekspercko-decycycny sctao roooccye systeml łąccnikoweao. Jeao cadaniem oędcie 
wprowadcenie i ltrcymanie Proaraml w sferce stałeao cainteresowania rcądl orac cachęcenie właściwych 
oraanicacci oicnesowyche prcemysłowyche klktlraknyche mediów itp. do wspierania Proaraml.”

Źródło: materiały Instytutu Marki Polskiej [za:] M. M. Raftowicz – Filipkiewicz, Efekty polityki 
brandingu narodowego w Polsce, s. 107-108.

Pomimo prób wprowadzenia w życie „Programu marketingu narodowego”, 
jedynym zasadniczym rezultatem było zdefiniowanie idei przewodniej mar-
ki Polska (przez zespół Olinsa). Starania m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, 
Fundacji Promocja Polska – Instytut Marki Polskiej oraz Ministra Gospo-
darki, których celem miało być „stworzenie, tj. zaprojektowanie, zbudowanie 
i wypromowanie marki Polski jako atrybutu podnoszącego konkurencyjność 
gospodarki w stopniu odpowiadającym europejskim wyzwaniom i aspiracjom 
Polski jako kraju – członka UE i Polaków jako obywateli Polski i UE”335, nie 
zakończyły się wdrożeniem wielosektorowej strategii marki Polski. Ta niestety 
(poza ramami programu), jak pisze Górski, w ogóle nie powstała336. Jednak-
że w międzyczasie powstawały też inne dokumenty nawiązujące do marki 
narodowej. Ministerstwo Kultury przygotowało dokument „Zagraniczna 
polityka kulturalna Polski i jej priorytety na lata 2001-2003”, którego główne 

335 J. Górski, Marketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne 
gospodarki, [z:] http://www.wne.uw.edu.pl/files/3013/9643/2777/rd_
gorski_j_2013.pdf (dostęp: 08.05.2015), [za:] M. Boruc, M. Kłoczko, Program 
Marketingu Narodowego. Założenia. Podstawowy koncept realizacyjny,[w:] 
W. Olins, Wally Olins o marce, Wyd. IMP, Warszawa 2004.

336 Tamże, s. 3.
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założenie polegało na dotarciu do zagranicznych środowisk opiniotwórczych, 
by te dalej przekazywały informacje o Polsce337. Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych opracowało „Program ramowy promocji zagranicznej procesu ak-
cesji RP do UE realizowany w latach 2000, 2001 i 2002”, zawierający strategię 
promowania państwa w Unii Europejskiej oraz opis narzędzi i metod, które 
należy wykorzystać, by poprawić obraz Polski338. „Program promocji Polski 
w okresie ratyfikacji traktatu akcesyjnego” zastąpił wyżej wymienioną strategię 
i został przyjęty w 2002 roku. Cechą charakterystyczną obu dokumentów było 
holistyczne podejście do Unii Europejskiej, bez rozróżnienia na poszczególne 
kraje, oraz wyliczenie metod działania w ramach promocji Polski za granicą339.

Zarówno program brandingu narodowego, jak i „Program marke-
tingu narodowego” nie są obecnie kontynuowane.

2.3.2. Idea przewodnia polskiej marki narodowej
W grudniu 2003 Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła współpracę z mię-

dzynarodowym sztabem konsultantów na czele z Wallym Olinsem, który 
podkreślał, że Polska musi zmienić swój wizerunek, by przedstawiał on rzeczy-
wistość340. Celem współpracy było „opracowanie tzw. idei przewodniej marki 
Polska, stanowiącej w długim okresie esencję polskiej marki narodowej, która 
byłaby inspiracją dla budowania marki narodowej w kluczowych obszarach jej 
funkcjonowania: dyplomacji publicznej, turystyce, BIZ i eksporcie”341.

Zespół Olinsa pracował około roku. W tym czasie przeprowadzono badania 
wizerunkowe Polski i Polaków za granicą, analizę działalności innych państw 
w zakresie budowania marki narodowej, wywiady pogłębione z liderami opinii, 
obserwacje zagraniczne, desk research (analizę raportów, materiałów z mediów 
zagranicznych itp.), konsultacje z ekspertami i młodzieżą akademicką itp.342.

337 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 97.
338 Tamże, s. 95.
339 Tamże, s. 96.
340 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 209.
341 Tamże, s. 209.
342 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 210.
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W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono trzy główne wnioski, 
na bazie których sformułowano ideę przewodnią marki Polska. Pierwszy z nich 
dotyczył rozdźwięku pomiędzy postrzeganiem Polski za granicą a stanem rze-
czywistym. Ten dysonans uwidocznił istnienie potencjału Polski w dziedzinie 
promocji. Drugi wniosek podkreślał ogromne różnice w spojrzeniu na Polskę 
pomiędzy młodszym pokoleniem Polaków (optymizm, nowoczesność, euro-
pejskość) i starszym (pesymizm, defensywa, zachowawczość). Natomiast trzeci 
wniosek mówił o tym, że Polska jest pełna dualizmów, które są motorem 
rozwojowym dla kraju (cechują ją elementy kultury Wschodu i Zachodu, urok 
i hardość, chaotyczność i skuteczność)343.

Według Olinsa tym, co charakteryzuje Polskę, są: indywidualizm, stan per-
manentnej przebudowy i niedokończenia, współistnienie wielu skrajności oraz 
dwukierunkowość. Efektem prac jego zespołu było sformułowanie idei prze-
wodniej marki polskiej: „Creative Tension”, czyli „twórcze napięcie” („twórcza 
przekora”)344. Termin ten może także oznaczać: „twórczy indywidualizm”, 

„twórcze ciśnienie”, „twórczy dynamizm”, „twórcza energia”345. Pełną wersję 
idei, zawartą w książce Hereźniak, przytoczono poniżej346.

Polska ma niezwykłą zdolność zarówno przetrwania, jak i „wymyślania 
się” na nowo. Polacy są nade wszystko odporni. Wymazana z mapy 
Europy przez ponad wiek Polska odrodziła się jako niepodległe państwo 
w 1918 roku. Zmiażdżona w 1939 roku przez hitlerowców, a następnie 
wtłoczona w ramy związku sowieckiego, Polska powstała na nowo jako 
kraj demokratyczny w 1989 roku, w ogromnym stopniu dzięki Solidar-
ności i desperackim wysiłkom narodu. Ta dramatyczna historia Polski, 
wraz z jej fizycznym położeniem – jako części Zachodu, ale przylegająca 
do Wschodu – pomaga zrozumieć, dlaczego jest ona krajem paradoksów. 
W Polsce pasja i praktyczność, harmider i dopinanie swego, cierpliwość 
i gorączkowość intrygująco się przeplatają.

343 Tamże, s. 210-211.
344 Tamże, s. 211-212.
345 M.A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 178.
346 Materiały Instytutu Marki Polskiej[za:] M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 212.
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Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalną witalność z bogac-
twa pozornie przeciwstawnych cech. Polacy są pełni pasji i idealistyczni, 
ale także praktyczni i zaradni; polski charakter cechuje ambicja, ale też 
praktyczna przyziemność. Polacy potrafią być spokojni, lecz także gwał-
towni. Czarujący i twardzi zarazem. Przez lata Polacy nauczyli się tacy 
być czasem zamiennie, często równocześnie. Polska jest krajem „napędza-
nym” prze tego rodzaju twórcze napięcia.

Twórcze napięcie wyzwala niepokój, który nie pozwala się zadowolić sta-
nem istniejącym, a także kipiącą energię, która jest zawsze pobudzająca 
do działania i często zdumiewająca. To właśnie twórcze napięcie jest po-
wodem, dla którego Polska wydaje tak wielu przedsiębiorców, artystów 
i sportowców. To powód, dla którego Polska ciągle, czasem burzliwie, 
zmienia się i przekształca. To dlatego Polacy zawsze próbowali osiągać 
to, co zdawało się niemożliwe, na swój własny sposób – i często im się 
to udawało.

Polska ma 40 mln obywateli i według standardów europejskich młode 
społeczeństwo. Cała Polska to obecnie dzieło w toku. Polska jest dziś człon-
kiem Unii Europejskiej. Wnosi do świata swoją witalność i kreatywność. 
Polska Was zaskoczy. Tak jak świat wpływa na Polskę, tak też Polska 
będzie wpływać na świat.

Według Hereźniak opisywane w idei „twórcze napięcie” dotyczy stanu 
umysłu, który cechuje wyobraźnia. Rezultaty powstające w atmosferze burz-
liwości i sprzeczności okazują się zazwyczaj pozytywne. „Twórcze napięcie” 
charakteryzuje silne i nieprzeciętne osobowości, które są zazwyczaj niełatwe. 
Nie zadowala ich stan obecny, więc przyczyniają się do konstruktywnej jego 
zmiany347. Podkreślenie indywidualizmu ma kojarzyć się z dynamizmem, 
kreatywnością, przedsiębiorczością, szacunkiem czy wyrafinowaniem. Jest 
on w zamyśle konstruktywny i twórczy, zapewniający sukces348.

347 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 212.
348 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 180-181.
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W dokumencie wymieniono również 19 atrybutów marki narodowej. 
Siedem z nich uznano za kluczowe, zaś pozostałe za uzupełniające (do wy-
korzystania w pojedynczych kampaniach promocyjnych). Do kluczowych 
cech zaliczono: indywidualizm, kreatywność, napięcie, odporność, niesforność, 
witalność, zdolności przystosowawcze, natomiast atrybuty uzupełniające to: 
wyobraźnia, urok, polot, talent, energia, intelektualizm, ambicja, pragmatyzm, 
szorstkość oraz zmienność nastrojów349.

Idea została pozytywnie przyjęta i oficjalnie ogłoszona na II konferencji 
Marka dla Polski. Miała stanowić kod DNA, który w skrócie przedstawia to, 
czym jest marka Polska. Kolejny krok „Programu marketingu narodowego” 
zakładał wizualizację (logo, kolorystyka, symbolika) oraz werbalizację (hasła 
i slogany) idei przewodniej, która w tak przygotowanej oprawie miała być 
wdrażana w działaniach komunikacyjnych, począwszy od produktów i usług, 
po dyplomację i wydarzenia kulturalne. Dzięki temu wszystkie wymienione 
działania miały tworzyć jedną całość i wysyłać spójny komunikat o Polsce350. 
Dalsze prace nad programem brandingu narodowego zostały jednakże spo-
wolnione. Hereźniak jako przyczyny podaje sytuację polityczną oraz wybory 
parlamentarne i prezydenckie w 2005 roku351. Filipkiewicz natomiast dodaje, 
że rząd polski kadencji 2005-2007 zablokował fundusze przeznaczone na kon-
tynuowanie programu352.

Drugi etap programu brandingu narodowego dotyczył zarówno kwestii 
merytorycznych, jak i organizacyjnych oraz finansowych w dwóch horyzontach 
czasowych (krótkim i dłuższym). Zawierał on (prócz wizualizacji i werbalizacji 
opracowanej idei przewodniej) takie zadania, jak: opracowanie i koordynacja 
przekazów promocyjnych w kluczowych sektorach marki narodowej, stwo-
rzenie księgi marki narodowej, ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami związanymi z brandingiem narodowym, wstępne opracowanie 
projektów kampanii promocyjnych, wyselekcjonowanie najlepszych produktów 
i usług, zaangażowanie w program przedsiębiorstw itd.353.

349 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 213.
350 M. A. Boruc, Twórcza moc indywidualizmu…, s. 178.
351 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 213.
352 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Efekty polityki brandingu narodowego…, [online], 

(dostęp: 08.05.2015), s. 109.
353 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 215-216.
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Wyniki przeprowadzonych badań oraz opracowana idea marki narodowej 
nie zostały jednakże wykorzystane. „Raport przeleżał na półkach trzech kolej-
nych rządów, które albo nie potrafiły, albo nie chciały zrobić z niego użytku”354.

Wally Olins wraz z zespołem opracował w 2004 roku ideę przewod-
nią marki Polska: „Creative tension”. Jednakże z perspektywy czasu, 
nie została ona w pełni wykorzystana.

2.3.3. Kierunki promocji Polski do 2015 r.
W wielu publikacjach dotyczących polskiej marki narodowej autorzy 

powołują się na „Kierunki promocji Polski do 2015 roku”. Zostały one przy-
gotowane w ramach realizacji jednego z „Zadań polskiej polityki zagranicz-
nej na 2007 r.”355. Na potrzeby tej pracy dokument ten został udostępniony 
w czerwcu 2015 roku przez Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, jednakże nosił znamiona wersji roboczej: nie zawiera daty jego 
sporządzenia ani wprowadzenia w życie. Brak w nim także danych dotyczących 
tego, kto go przygotował, kto koordynował prace nad nim itd. Udostępnio-
ny dokument nie posiada wyodrębnionej bibliografii i źródeł, na podstawie 
których został zredagowany. Jedynie w drugim rozdziale (Diagnoza sytuacji), 
w jednym przypisie wymieniono różne źródła, na bazie których sformułowa-
no opis sytuacji wyjściowej. Poza tym w całym dokumencie brak konkretnych 
źródeł, na podstawie których zostały określone poszczególne postulaty i suge-
stie dotyczące promocji Polski (np. nie podano źródła informacji o wielkości 
środków finansowych na rządową promocję w 2009 roku, które zaprezento-
wano w tabeli356).

Dokument składa się z sześciu głównych części. Pierwszy rozdział dotyczy 
celów i założeń (m.in. wypracowania ogólnego komunikatu promocyjnego 
na najbliższe lata, reformy dotychczasowego sposobu promocji Polski, a tak-
że wspierania promocji Polski przez państwo w sferze gospodarki, turystki, 

354 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, [za:] Wawrzyniec Smoczyński, s. 100.
355 Kierunki promocji Polski do 2015 r., materiał Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, s. 7.
356 Tamże, s 62.
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kultury, nauki)357. W drugiej części została scharakteryzowana wyjściowa sytu-
acja promocji Polski, opisano jej atuty (w tym dokumencie także podkreślono, 
iż największym walorem Polski są sami Polacy) oraz dość ogólnie omówiono 
wcześniejszy system promocji Polski. Rozdział trzeci skupia się na priorytetach 
promocji w układzie dziedzinowym (m.in. wyborze właściwego logo358; pro-
mocji polskiej gospodarki ze względu na brak komponentów gospodarczych 
w wizerunku Polski; podkreśleniu zdolności eksportowych Polski; promocji 
w dziedzinie turystyki, nauki, kultury, języka itd.) Czwarta część dokumentu 
opisuje planowane działania, biorąc pod uwagę kryterium geograficzne. Jed-
nakże warto zwrócić uwagę, że w obszarze europejskim nie zostały wyróżnio-
ne szczegółowo działania skierowane do sąsiadów Polski, jedynie do krajów 
UE oraz państw z Europy, które nie należą do Unii. Piąta część zawiera postu-
lowane zmiany (m.in. stworzenie podstawowego komunikatu, który w krótki 
sposób wyrażałby to, czym Polska jest i chce być359; opracowanie strategii 
wizerunkowej, w tym: promocyjnej nazwy kraju, logotypu, haseł promocyj-
nych360). Ostatnia część zawiera zalecany harmonogram działań do 2015 roku.

Z punktu widzenia tej publikacji istotna wada tego dokumentu polega 
na braku spojrzenia na promocję Polski przez pryzmat nowych mediów. Je-
dynie w kilku miejscach wyróżniono działania związane z powołaniem lub 
koordynacją portali internetowych („Powołanie specjalnego, ogólnorządowego 
portalu internetowego o charakterze informacyjnym (…) w kilku podstawo-
wych językach europejskich oraz azjatyckich”361, „Zobowiązanie instytucji 
państwowych do rzetelnego prowadzenia serwisów w językach obcych”362, 

„Należy zwiększyć obecność Polski jako destynacji turystycznej w internecie”363, 
„Bezwzględnie zadbać o jakość materiału wizualnego(…)”364, „Zapewnić jak 
największą interaktywność strony oraz jej multimedialny charakter (…)”365, 

„Opracowanie i uruchomienie wspólnego portalu internetowego poświęconego 

357 Tamże, s. 6-7.
358 Tamże, s. 21.
359 Tamże, s. 49.
360 Tamże, s. 52.
361 Tamże, s. 20.
362 Tamże, s. 20.
363 Tamże, s. 34.
364 Tamże, s. 34.
365 Tamże, s. 34.
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polskim regionom i ich specjalnościom kulinarnym”366, „Przygotowanie kur-
sów oraz pomocy dydaktycznych dostępnych »on-line«367 dla osób uczących 
się języka polskiego”). W ramach priorytetów dla działań z zakresu „pierw-
szego kontaktu” z Polską wyróżniono natomiast: ustanowienie rządowego 
programu informacyjnego dla cudzoziemców, a także portalu gospodarczego 
i promocyjnego, rozbudowę stron internetowych POT-u oraz Instytutu Adama 
Mickiewicza, a także utworzenie portali o polskich osiągnięciach i potencjale 
naukowym368. Prócz tych działań, które zostały jedynie wspomniane i zasy-
gnalizowane, odnośnie poszczególnych sektorów promocji brakuje całościo-
wego spojrzenia na nowe media jako płaszczyznę budowy marki narodowej 
i promocji Polski.

Opisywany dokument dotyczył kierunków promocji Polski do 2015 roku, 
jednakże w momencie publikacji tej książki (2016), nie została opracowana 
jego kontynuacja.

2.3.4. Zasady komunikacji marki Polska
Dziewięć lat po sformułowaniu idei przewodniej marki Polska powstały 

„Zasady komunikacji marki POLSKA”, które stworzono w oparciu o spostrze-
żenia Olinsa, precyzując „obietnicę marki”. Powód opracowania „Zasad ko-
munikacji” leżał w „braku synergii komunikatów wychodzących z instytucji 
zajmujących się promocją marki Polska369”, co było również jedną z przyczyn 
stworzenia idei przewodniej marki Polska. Dokument ten funkcjonuje jako 
załącznik do „Uchwały nr 21 Rady Promocji Polski z dnia 25 października 
2013 roku”. Jest powszechnie dostępny w internecie: na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych370, Ministerstwa Sportu i Turystyki371 itd. 
Główne jego zadanie polega na doprecyzowaniu sposobu komunikacji marki 
POLSKA, obietnic, jakie ze sobą niesie, a także ujednoliceniu zastosowanej 

366 Tamże, s. 35.
367 Tamże, s. 38.
368 Tamże, s. 56.
369 Brief for Poland [online], (dostęp: 10.04.2015), s. 50.
370 http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/publikacje/zasady_komunikacji_marki_

polska (dostęp: 10.05.2016).
371 http://www.msport.gov.pl/zasady-komunikacji-marki-polska?edit_mode=true 

(dostęp: 10.05.2016).
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narracji. Dokument powstał w oparciu o cechy narodowe, „które są najbardziej 
atrakcyjne z punktu widzenia wybranych grup docelowych, a jednocześnie 
mogą być w wiarygodny sposób komunikowane przez markę”, jednakże zwró-
cono uwagę, że „niekoniecznie będą uosabiane przez wszystkich mieszkańców 
Polski”372.

Sformułowanie jednolitych ram komunikacji ma na celu zwiększenie efek-
tywności działań (ze względu na synergię komunikatów). Autorzy zauważają, 
że do tej pory największym mankamentem w promocji Polski było nieistnienie 
jednej i konsekwentnej obietnicy marki. Skutkowało to brakiem wspólnego ele-
mentu (idei przewodniej, warstwy wizualnej, logotypu itd.) w poszczególnych 
kampaniach promocyjnych prowadzonych przez różne podmioty373.

Punktem wyjścia do zdefiniowania zasad komunikacyjnych było pojawia-
nie się w każdym opracowaniu dotyczącym tego tematu wątku mówiącego, 
że to Polacy okazują się największym potencjałem Polski. Ludzie mogą być 

„żywym nośnikiem pozytywnych cech i wyróżników” 374 Polski. Dokument 
informuje, iż będzie ona pokazywana przez pryzmat osiągnięć, cech i wytwo-
rów Polaków.

Tworząc „Zasady komunikacji marki Polska”, jego autorzy postanowili 
kontynuować i uwzględnić założenia idei przewodniej marki Polska, zapropo-
nowanej przez Olinsa w 2004 roku. Jednym z fundamentów dokumentu stała 
się idea „Creative Tension”, która według autorów po prawie 10 latach „dojrzała” 
i „»udowodniła się« w wydarzeniach”375. Jako jej rozwinięcie funkcjonują cztery 
cechy marki POLSKA: to, że jest intensywna, zaangażowana, nie pozostawia 
obojętnym oraz potrafi płynąć pod prąd376.

Na tej podstawie sformułowano główną myśl strategiczną: „Polska za-
sila”. W zamyśle autorów „(…) zasila: świeżymi pomysłami, przeżyciami 

372 Zasady komunikacji marki POLSKA, [z:] http://www.msz.gov.pl/resource/
f188d84a-2c10-4ebb-8055-d88eb669c70a:JCR (dostęp: 15.07.2014), s. 3.

373 Tamże, s. 3-4.
374 Tamże, s. 6.
375 Tamże, s. 8.
376 Tamże, s. 8-9.
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i zaangażowaniem” , a także wyobraźnią, przedsiębiorczością i inicjatywami377. 
Myśl przewodnia wyraża obietnicę marki, lecz nie jest hasłem reklamowym378.

Głównymi założeniami dotyczącymi komunikacji marki POLSKA 
jest promowanie nie tylko miejsc, ale przede wszystkim samych 
Polaków, odwoływanie się szczególnie do teraźniejszości, nie zaś 
tylko przeszłości Polski, komunikacja bezpośrednia w miejsce 
teoretycznej oraz to, by działania te nie były skierowane jedynie 
do środowisk zagranicznych, ale i obywateli Polski. Natomiast 
wśród szczegółowych zaleceń komunikacyjnych znalazło się m.in. 
używanie nazwy „Polska” w oryginale, posługiwanie się językiem 
prostym i bezpośrednim, zastosowanie we wszystkich przekazach 
elementów w kolorystyce biało-czerwonej, skupienie się na ko-
munikatach o ludziach i „wrażeniu realnego doświadczenia Polski”, 
zaangażowanie Polaków w działania komunikacyjne oraz rozpo-
wszechnianie znaku marki POLSKA na różnych produktach.

2.3.5. Marka polskiej gospodarki
Wśród dokumentów, które powstawały w miarę równolegle do „Zasad 

komunikacji marki Polska” jest także opracowanie „Marka polskiej gospodar-
ki”379. Niezależnie od działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mini-
sterstwo Gospodarki opracowało koncepcję, założenia i system identyfikacji 
wizualnej w celu promowania polskiej gospodarki. Projekt został zrealizowany 
przez Ageron Polska, Ageron International & Bloom Consulting w 2011 roku. 
Celem stworzenia strategii „Marki polskiej gospodarki” był wzrost wartości 
polskich marek, eksportu oraz Polski jako miejsca bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Charakteryzując ideę przewodnią tego dokumentu, należy 
zwrócić uwagę, że jej sformułowanie poprzedzone zostało VI etapami badań 
wizerunkowych, a po 4 latach badania zostały powtórzone w celu zweryfiko-
wania efektywności działań.

Ministerstwo Gospodarki w ramach „Programu operacyjnego innowacyjna 
gospodarka 2007-2013” realizowało projekt systemowy „Promocja polskiej 

377 Tamże, 10-12.
378 Tamże, s. 4, 10.
379 Marka Polskiej Gospodarki. Księga znaku, [z:] http://www.mg.gov.pl/files/

upload/14569/Ksiega_Znaku_MPG.pdf (dostęp: 15.07.2014).
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gospodarki na rynkach międzynarodowych”, którego część stanowił projekt 
„Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach 
głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji 
programu promocji polskiej gospodarki”. Projekt współfinansowała Unia Eu-
ropejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwszą jego częścią były badania, na podstawie których opracowa-
no „Raport końcowy z badań wizerunkowych”. Badania przeprowadzono 
w 9 krajach, ważnych dla Polski z punktu widzenia promocji gospodarczej 
(Niemcy, Włochy, Francja, Niderlandy, Rosja, Czechy, Stany Zjednoczone, 
Chiny, Ukraina). Ich celem było określenie stanu wiedzy i skojarzeń związa-
nych z Polską w kontekście decyzji inwestycyjnych czy zdefiniowanie barier 
utrudniających współpracę międzynarodową z Polską. Przeprowadzono desk 
research, badnia jakościowe FGI wśród przedsiębiorstw zagranicznych, bada-
nia ilościowe CATI wśród przedsiębiorstw zagranicznych, badania jakościowe 
IDI wśród przedstawicieli polskiego środowiska biznesowego, analizę zawar-
tości wybranych mediów zagranicznych pod kątem zamieszczania informacji 
o polskiej gospodarce, wskazanie przykładów najlepszych praktyk promocji 
gospodarczej380. W opracowaniu wyników znalazło się wiele konkretnych 
wskazówek pomocnych przy rozpoczęciu działań brandingowych. Zwrócono 
uwagę m.in. na to, że Polska nie ma komunikatu-wizytówki , bardzo często 
wysiłki wkładane w promocję polskiej gospodarki za granicą nie są zauważane 
przez zagranicznych przedsiębiorców, bardzo rzadko zagraniczni inwestorzy 
uwzględniają Polskę w swoich strategiach, osobisty kontakt firm zagranicznych 
z polskimi (np. poprzez wcześniejszą współpracę) odzwierciedla się w pozy-
tywnym stosunku do Polski, brakuje w Polsce działań z zakresu dyplomacji 
ekonomicznej381. W opracowaniu zwrócono także uwagę na to, że kluczowym 
źródłem informacji biznesowej jest internet, natomiast wątkiem przewijającym 
się przez cały dokument jest istotność kapitału ludzkiego – od wykwalifikowa-
nych ludzi zależy atrakcyjność inwestycyjna Polski382. „Lepszy jest wizerunek 

380 Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów 
gospodarczych. Streszczenie wyników badań wizerunkowych (2011), [z:] https://
www.mr.gov.pl/media/15471/6_Streszczenie_badan_wizerunkowych_ax_ante.
pdf (dostęp: 28.06.2016), s 3.

381 Tamże, s. 7-16.
382 Tamże, s. 12-15.
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Polaków niż Polski jako kraju. Polska jest często kojarzona pozytywnie przez 
pryzmat samych Polaków. To sami Polacy wypracowują korzystny wizerunek 
dla kraju”383. Na podstawie wyników badań sformułowano ideę przewodnią 

„Marki polskiej gospodarki”.
Mający opinię wykwalifikowanych profesjonalistów Polacy zostali oceniani 

jako największa wartość polskiej gospodarki384. Ich talent nazwano „Polska 
Power!” i stanowił on ideę przewodnią „Marki polskiej gospodarki”, która zo-
stała zwizualizowana za pomocą logo. Dla idei przewodniej nie sformułowano 
jednego stałego hasła, gdyż z czasem stają się one nieefektywne. Założeniem 
autorów opracowania było, by ideę przewodnią tej marki w komunikatach 
wyrażały slogany, odzwierciedlające emocje z nią związane.

Wdrażanie idei marki zaplanowano w trzech obszarach385: zarządzania 
i koordynacji (dotyczy polepszenia przepływu informacji pomiędzy instytu-
cjami), wdrożenia krajowego oraz wdrożenia międzynarodowego. Głównym 
celem działań miał być wzrost rozpoznawalności „Marki polskiej gospodarki”.

W 2015 roku, po czterech latach, przeprowadzono „Badania wizerunkowe 
ex-post Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodar-
czych”, których celem była ocena zmiany konkurencyjności gospodarczej Polski 
oraz przygotowanie rekomendacji dalszych działań w tym zakresie. Badania 
wykonała firma Ageron Polska, z wykorzystaniem metod badawczych porów-
nywalnych do tych zastosowanych w 2011 roku.

Otrzymane wyniki unaoczniły m.in. fakt, że Polska jest częściej kojarzona 
z dynamicznym wzrostem gospodarczym niż 4 lata wcześniej i poprawił się jej 
wizerunek w zagranicznych mediach386. Ale jednocześnie badania wykazały, 
że zagraniczni przedsiębiorcy wiedzą mniej o polskiej gospodarce niż 4 lata 
wcześniej.

383 Tamże, s. 10.
384 Marka Polskiej Gospodarki, [z:] http://www.mg.gov.pl/files/upload/14708/

Prezentacja_Marka_Polskiej_Gospodarki.pdf (dostęp: 15.07.2014).
385 Tamże.
386 Badania wizerunkowe ex-post Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych 

partnerów gospodarczych. Broszura informacyjna (X. 2015), [z:] https://www.
mr.gov.pl/media/15472/7_Broszura_badania_wizerunkowe_ex-post.pdf 
(dostęp: 28.06.2016), s. 3-8.
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Skoro ogólny stosunek zagranicznych przedsiębiorców do polskiej 
gospodarki na przestrzeni czterech lat uległ polepszeniu, choć po-
ziom wiedzy na jej temat obniżył się, można wyciągnąć wniosek, 
że pozytywny stosunek do polskiej gospodarki jest wynikiem dzia-
łań w ramach popularyzacji „Marki polskiej gospodarki”.

W raporcie zwrócono także uwagę, że najlepszym kanałem promocji Polski 
za granicą jest internet i zarekomendowano, by stworzyć „zestaw działań pro-
mocyjnych opartych na nowoczesnych narzędziach promocji”387, co wpisuje 
się w tezy tej publikacji.

Po zmianie rządu w 2015 roku i likwidacji Ministerstwa Gospodarki, jego 
kompetencje w zakresie koordynacji wdrażania „Marki polskiej gospodarki” 
przejęło Ministerstwo Rozwoju. Bardziej szczegółowo inicjatywy promocyjne, 
w które zaangażowane jest Ministerstwo Rozwoju, zostały opisane w dalszej 
części publikacji.

2.3.6. Polska marka turystyczna
Dla sektora turystyki została wykonana „Analiza wyników badań wizerun-

kowych Polski i postrzeganie polskiej marki na świecie. Założenia i rekomen-
dacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycz-
nych na lata 2009-2015” („Ekspertyza”). W 2008 roku Instytut Marki Polskiej 
przygotował ten dokument dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem 
było pozycjonowanie Polski jako celu turystycznego. Głównym tematem po-
ruszanym w opracowaniu jest turystyka jako element promocji kraju. Została 
ona scharakteryzowana jako „najsilniejszy, najdonioślejszy i najskuteczniejszy 
z sześciu podstawowych marketingowych kanałów komunikacyjnych, jakimi 
dysponuje nasz kraj, i tak pozostanie przez kilka co najmniej lat388”. Taka cha-
rakterystyka stoi niejako w opozycji do rankingu „Anholt-Gfk Roper Nation 
Brand Index”, w którym Polskę najsłabiej oceniono właśnie pod względem 
turystyki, co szerzej zostało opisane w poprzednim podrozdziale.

387 Tamże, s. 14-18.
388 Ekspertyza. Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegana polskiej 

marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju 
docelowe podróży turystycznych na lata 2009- 2015, [z:] http://www.pot.gov.pl/
component/rubberdoc/doc/1488/raw (dostęp: 03.06.2015), s. 8.
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Odnośnie marki narodowej w dokumencie zwraca się uwagę na to, iż Polska 
musi mieć ofertę, wizję, tożsamość i profesjonalną strategię komunikacyjną389. 
A także, by formułować deklaracje pozycjonowania jej marki skierowane 
na poszczególne rynki, co zostało szczegółowo opisane w „Ekspertyzie”390. 
Autorzy powołują się także na teorię tożsamości konkurencyjnej i jej „funda-
mentalne założenie, że reputację kraju można zmieniać tylko przez zmiany 
jego rzeczywistości, czyli prawdziwe zmiany polityczne, gospodarcze czy 
obyczajowe, a nie poprzez komunikację – promocję, PR, reklamę czy propa-
gandę”391. O dokonywanych zmianach (które w Polsce się dzieją) powinno 
się odpowiednio informować (za pośrednictwem dyplomacji i marketingu), 
by zaś przyspieszyć ten proces, należy zastosować techniki brandingowe392. Nie 
wolno jednak przeceniać medialnych instrumentów promocyjnych (reklam 
itd.), gdyż cechują się one nieskutecznością, gdy nie są częścią całościowego 
planu marketingowego kraju393. Jest to istotne spostrzeżenie z punktu widzenia 
przeprowadzonych badań.

Tym, co należy podkreślić, analizując „Ekspertyzę”, to uznanie istotności lu-
dzi jako kanału komunikacji o marce kraju. Polacy są najcenniejszym aktywem 
Polski. Zarówno przedsiębiorcy, jak i znane osoby czy zwyczajni obywatele, 
a także Polonia zagraniczna tworzą kapitał ludzki marki polskiej394. Autorzy 
podkreślili także potencjał Polaków jako siły promocyjnej.

Także idea „Marketingowej strategii Polski w dziedzinie turystyki na lata 
2012-2020” oparta została na ludziach i współczesności. Jest to aktualizacja 
dokumentu z 2008 roku, przyjęta w 2011. Opisuje m.in. sytuację wyjściową 
promocji polskiej turystyki (konkurencję itd.), opis planowanych działań w tym 
zakresie i mierzenia ich efektów czy analizę rynków.

Autorzy stawiają tezę, że Polska jest marką, choć słabą i mało wyrazistą. 
Natomiast w kształtowaniu jej wizerunku należy skupić się przede wszyst-
kim na ludziach, nie zaś na miejscach. Polacy są pracowici, kreatywni, hardzi, 
honorowi. Prócz tego warto w przekazach także wykorzystywać mit „pięknej 

389 Tamże, s. 41.
390 Tamże, s. 65-67.
391 Tamże, s. 23.
392 Tamże, s. 24.
393 Tamże, s. 42.
394 Tamże, s. 27.
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Polki”395. W idei przewodniej „Strategii…” zdecydowano się szczególnie 
podkreślić wyobraźnię, indywidualizm czy młodość Polaków396. Idea została 
wyrażona sloganem „Polska. Move Your Imagination”.

Pierwszorzędnym celem tej strategii jest wykreowanie „promotorów” Polski 
(obcokrajowców, którzy ją odwiedzili), a także używanie elementu „świadectwa” 
(osób, które były w Polsce) w przekazach promocyjnych397. Natomiast jej misja 
polega na „tworzeniu i wzmacnianiu wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego 
i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne 
wysokiej jakości”398, by poprawić konkurencyjność Polski jako celu turystycz-
nego. Strategia ta skupia się przede wszystkim na turystyce ze względu na cha-
rakter organizacji, uwzględniając jednak kategorię ludzi.

Ciekawym spostrzeżeniem zawartym w „Strategii…”, jest to, by zamiast 
promocji konkretnych polskich produktów (które często nie są rozpoznawal-
ne) wykorzystać marki miast. Są one czasem nawet bardziej rozpoznawalne 
niż marka Polska399. Zdecydowano także, by w komunikacji używać słowa 

„Polska” pisanego w oryginale. Tym jednak, co jest szczególnie ważne, gdyż 
dotyczy przedmiotu niniejszej publikacji (wykorzystania nowych mediów 
w brandingu narodowym), jest część raportu poświęcona informacji i promocji 
za pośrednictwem internetu.

Podstawowym przesłaniem „Marketingowej strategii Polski w dzie-
dzinie turystyki na lata 2012-2020” jest promocja polskiej turystyki 
przez pryzmat ludzi: zarówno Polaków, jak i turystów – ambasa-
dorów marki Polska.

395 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, [z:] http://
storage.pot.potsite.pl/data/PDF/marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-
turystyki-na-lata-2012-2020.pdf (dostęp: 03.06.2015), s. 56.

396 Tamże, s. 75.
397 Tamże, s. 75.
398 Tamże, s. 79.
399 Tamże, s. 56.
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2.3.7. System identyfikacji wizualnej Polski: logo
Omawiając poszczególne dokumenty i koncepcje budowy polskiej marki 

narodowej, należy wspomnieć także krótko o proponowanych systemach 
identyfikacji wizualnej, a konkretniej: logo. Jest ono „wizualnym ogniwem 
marki” i dużo łatwiej zapada w pamięć odbiorcom niż slogany. Jego zaleta 
w porównaniu z godłem narodowym polega na tym, iż może być szeroko wy-
korzystywane przez różne instytucje i firmy400. Powinno odzwierciedlać wizję 
kraju, jaką mają mieszkańcy, ale i trafiać w gust obcokrajowców401. „Logo po-
winno być zatem autentyczne i wiarygodne, stanowić syntezę całego narodu402”. 
By jednak spełniało ono swoją funkcję, ważną rolę odgrywa duża częstotliwość 
jego pojawiania się, co jest równoznaczne ze znacznymi wydatkami na ten cel.

Logotypy narodowe można podzielić, nawiązując do Raftowicz-Filipkie-
wicz i inspiracji logo, na następujące kategorie: tematyczne (logo nawiązuje 
do specyfiki kraju), symboliczne (użycie np. wizerunku rośliny), inspirowane 
heraldyką, inspirowane liternictwem lub cyframi, inspirowane nazwą marki403. 
Polska nie posiada wypracowanego i jednego powszechnie aprobowanego logo 
kraju. Na potrzeby tej publikacji wspomniano krótko o trzech takich znakach, 
które (z różnych względów) są kluczowe dla Polski, a prócz tego zaprezento-
wano te używane kiedyś lub wciąż stosowane.

Pierwszy to wzór znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki. 
Został on ustalony na podstawie „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
12 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Pol-
ski w dziedzinie turystyki”404. Polska Organizacja Turystyczna ma wyłączne 
prawo (na podstawie wyżej wspomnianej ustawy) do używania tego znaku 
promocyjnego. Znak jest prawnie chroniony i zarejestrowany w Urzędzie 
Patentowym. Wyróżnia on markowe produkty turystyczne i jest gwarancją 

400 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Branding narodowy w Unii.., [online], (dostęp: 
08.05.2015), s. 58.

401 Tamże, 58-59.
402 Tamże, s. 59.
403 Tamże, s 59.
404 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2001 r. w sprawie 

określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki, [z:] 
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.105.0001147,rozporzadzenie-
ministra-gospodarki-w-sprawie-okreslenia-wzoru-znaku-dla-celow-promocji-
polski-w-dziedzinie-turystyki.html(dostęp: 12.05.2015).
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ich wysokiej jakości405. Jest użyczany bezpłatnie, pod warunkiem uzyskania 
pisemnej zgody406.

Logo charakteryzuje się przede wszystkim prostotą i naturalnością. Użyto 
w nim czterech kolorów: zielonego (oznaczającego przyrodę), niebieskiego 
(nawiązującego do morza i jezior), granatowego (odnoszącego się do gór) oraz 
czerwonego (symbolizującego gościnność i aspekty historyczne)407. Niestety 
elementy zawarte w logo i ich symbolika nie są unikatowe, więc mogłoby ono 
również być reprezentacją innego podmiotu. Jednakże niewątpliwą jego zaletą, 
wartą podkreślenia, jest konsekwentne jego stosowanie w działaniach POT-u408.

Rys. 1. Logo używane przez Polską Organizację Turystyczną.

Źródło: http://www.pot.gov.pl/do-pobrania/p/ksiega-identyfikacji-wizualnej/

Opisywana we wcześniejszej części rozdziału idea przewodnia marki wią-
żąca się z polską gospodarką „Polska Power!” została również zwizualizowana 
w logo. Jego kształt ma przypominać literę „P” (jak Polska), które tworzy sieć 
złożona z uzupełniających się ludzi. Szczegółowo logotyp, jego kolorystykę, ty-
pografię, język graficzny oraz sektory gospodarki, do jakich będzie się odnosił, 
został opisany w księdze znaku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa 

405 M. Łuczak, Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska”, [z:] 
http://jmf.wzr.pl/pim/2012_2_2_7.pdf (dostęp: 28.03.2015), s. 124.

406 http://www.pot.gov.pl/dzialania/i/patronaty/logo-polska/zasady-udostpniania 
(dostęp: 12.05.2015).

407 M. Łuczak, Znaczenie turystyki w budowaniu marki.., [online], (dostęp: 
28.03.2015), s. 125.

408 Tamże, s. 125.
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Rozwoju. Logo to zasługuje na szczególną uwagę ze względu na wykorzystanie 
aspektu ludzi w odniesieniu do promocji polskiej gospodarki.

Rys. 2. Logo zawarte w Księdze Marki Polskiej Gospodarki. 

Źródło: http://www.mg.gov.pl/files/upload/14569/ksiega_znaku_mpg.pdf

Ostatnie logo, o którym warto wspomnieć, to „sprężyna” zaprojektowana 
przez Olinsa. Ma ono wyrażać ideę przewodnią marki Polska „Creative Tension”. 
Logo zostało użyte w kampanii promocyjnej Polski w Wielkiej Brytanii „Polska. 
Spring into”. Przygotowano trzy jego wersje, a Polacy mieli możliwość zagło-
sowania na tę, która podoba im się najbardziej409. Logo nie zostało jednakże 
zbytnio entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Polski. W związku z tym 
w grudniu 2014, na oficjalnym profilu LogodlaPolski na Facebooku, pojawiła 
się notatka: „(…)Wasze opinie przekonały nas, iż nadal ważne jest prowadze-
nie debat, dialogu społecznego oraz działań edukacyjnych w obszarze marki 
POLSKA. Bardzo nam zależy, aby znaleźć rozwiązanie cieszące się szerokim 
poparciem, nie tylko przedsiębiorców czy władz państwa, ale przede wszyst-
kim społeczeństwa. Dlatego mamy nadzieje, że będziecie nadal z nami przy 
realizacji tej ważnej idei.”410. Z jej treści wynika, iż logo zostanie zmienione.

Pomimo że logo zostało przygotowane przez Olinsa na podstawie idei 
przewodniej marki Polska, nie cieszyło się poparciem społeczeństwa, wiec nie 
zdecydowano się na dalsze jego upowszechnianie.

409 http://logodlapolski.pl/ (dostęp: 10.06.2015).
410 https://www.facebook.com/LogodlaPolski (dostęp: 10.06.2015).
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Rys. 3. Logo marki Polska opracowane na podstawie 
idei „Polska zasila” oraz „Creative Tension”. 

Źródło: http://panstwomiasto.pl/wydarzenia/
jak-polska-i-polacy-beda-zmieniac-swiat-w-kolejnym-cwiercwieczu/

Zaprezentowane wyżej logo to tylko trzy przykłady upowszechnianych 
w ostatnim czasie. Wcześniej Polskę reprezentował m.in. biało-czerwony lata-
wiec czy otwarte okno. Niektóre przykłady zaprezentowano poniżej. Szczegó-
łowa analiza identyfikacji wizualnej nie jest przedmiotem tej publikacji, warto 
jednakże zwrócić uwagę na to, że Polska nie posiada logo. 

Rys. 4. Różne logo reklamujące Polskę 
i wykorzystywane przez wielorakie podmioty. 

Źródło: własna kwerenda internetowa
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Przyczyną tego, że Polska nie ma logo jest bardzo złożona: istnieje 
trudność w opracowaniu oryginalnego (wyróżniającego) Polskę 
logo, brak jest spójności (i konsekwencji) w używaniu jakiegoś logo 
przez różne podmioty lub też zauważyć można brak akceptacji spo-
łeczeństwa, które powinno w pierwszej kolejności móc utożsamiać 
się z logo kraju, by stało się ono elementem silnej marki narodowej.

Wspólnym mianownikiem przytoczonych w rozdziale dokumentów są lu-
dzie. Począwszy od opracowań Olinsa, poprzez „Zasady komunikacji marki 
POLSKA”, przez założenia „Marki polskiej gospodarki” oraz dokumenty 
Polskiej Organizacji Turystycznej, wszędzie autorzy podkreślają, by poszcze-
gólne aspekty Polski (czy to zabytki, czy osiągnięcia gospodarcze) pokazywać 
przez pryzmat samych Polaków. To mieszkańcy Polski stanowią jej największą 
wartość. Można ich określić jako spontanicznych, nieprzewidywalnych, kre-
atywnych, zaradnych itd. Również poszczególne idee przewodnie („Creative 
Tension”, „Polska zasila”, „Polska Power”, „Move your imagination”) cechują się 
dynamizmem i żywością, co tworzy w miarę spójną całość, która może stać się 
fundamentem dalszych działań brandingowych.

Wątkami, które powtarzały się także w dokumentach było to, by w prze-
kazach promocyjnych używać oryginalnej pisowni nazwy „Polska”, skupić się 
nie tylko na brandingu zewnętrznym, ale i wewnętrznym oraz starać się dążyć 
do synergii komunikatów promocyjnych przygotowywanych przez poszczegól-
ne podmioty. Jest to jednakże trudne zadanie, gdyż funkcjonuje sporo instytucji, 
które zajmowały bądź zajmują się promocją Polski. W celu koordynacji działań 
w tym zakresie powołano Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski 
za granicą, który zastąpił Radę Promocji Polski. Rezultaty prac tego zespołu 
będą możliwe do oceny dopiero za kilka/kilkanaście miesięcy. W kolejnej czę-
ści publikacji krótko scharakteryzowano wybrane podmioty, które miały bądź 
mają znaczący wpływ na kształt działań promocyjnych Polski.
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Rozdział 3 
Wybrane instytucje zajmujące się 

promocją Polski z uwzględnieniem ich 
obecności w nowych mediach

W poprzednim podrozdziale zostały opisane najważniejsze dokumenty 
kształtujące promocję Polski. Za ich realizację i wcielanie w życie odpowie-
dzialne są różne podmioty. W tym podrozdziale zostały opisane jedynie 
te, w których działalność szczególnie zostały wpisane działania wpływające 
na kształtowanie polskiej marki narodowej. Przy krótkiej charakterystyce 
każdej organizacji zostało także uwzględnione wykorzystanie przez nią no-
wych mediów do promocji, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia tej 
publikacji.

Zagadnienie promocji Polski za pośrednictwem internetu (szczególnie 
stron internetowych) zostało poruszone przez Hereźniak w publikacji z 2011 
roku411. Autorka pisze, że szczególnie w działaniach związanych z promocją 
w sieci zauważyć można brak spójnej koncepcji marki Polski. Poszczególne 
instytucje zaangażowane w promocję posiadają własne logo i szatę graficzną, 
a ich portale internetowe nie są zsynchronizowane412. „Brakuje tzw. »wspól-
nej narracji« o Polsce, która łączyłaby różne aspekty marki w spójną całość, 
a internet to przecież często jedyna okazja do kontaktu z Polską dla wielu cu-
dzoziemców”413. Hereźniak zauważa, że problemem jest także tworzenie wielu 
portali przez te same podmioty, co utrudnia ich koordynację. Część z nich 
dotyczy głównie historii lub dubluje treści z innych portali. Badaczka radzi-
ła, by ograniczyć ilość stron internetowych i bardziej je ze sobą zintegrować. 
Co więcej, poszczególne podmioty używały sieci bez uwzględnienia idei Web 
2.0. Na poszczególnych stronach internetowych umieszczano głównie informa-
cje encyklopedyczne, brakowało natomiast interakcji z odbiorcą i motywowania 
go do współtworzenia treści itd.414. Sytuacja opisana przez Hereźniak trochę 
się zmieniła. Są nadal aspekty, które warto by dopracować w kwestii promocji 

411 M. Hereźniak, Marka narodowa: jak skutecznie budować wizerunek i reputację 
kraju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

412 Tamże, s. 194.
413 Tamże, s. 194.
414 Tamże, s. 199.
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za pośrednictwem internetu, ale obecna sytuacja (pięć lat później) różni się 
nieco od omawianej przez autorkę.

Internet dzisiaj nie jest jedynie magazynem informacji, ale i „źródłem 
doświadczeń na odległość”415, dlatego przy opisie poszczególnych instytucji 
i ich obecności w nowych mediach zwrócono uwagę w szczególności na to, 
czy posiadają stronę internetową, czy została ona zsynchronizowana ze stro-
nami innych instytucji związanych z promocją Polski oraz czy dany podmiot 
posiada konta w serwisach społecznościowych (szczególnie chodzi o platfor-
my, na których istnieje możliwość oglądania krótkich materiałów filmowych). 
Ze względu na wielość instytucji zajmujących się promocją Polski, zostały 
scharakteryzowane szczególnie te, które mają duży wpływ na budowanie mar-
ki narodowej. W celu usystematyzowania rozdziału poszczególne opisywane 
podmioty powiązano z kolejnymi kanałami komunikacji marki narodowej 
według Aholta, z wyłączeniem kanału ludzi, gdyż zawiera się on częściowo 
w każdym z pozostałych (polityce, inwestycjach zagranicznych, kulturze, tury-
styce, markowym eksporcie).

3.1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest podmiotem, który jest głównie 
odpowiedzialny za promocję Polski. Według ustawy z dn. 4 września 1997 
o działach administracji rządowej, dział sprawy zagraniczne (Art. 32 ust. 1) 
obejmuje m.in. „kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej 
Polskiej” oraz „dyplomację publiczną i kulturalną, a także wspieranie działań 
promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę 
realizowanych w ramach innych działów”416.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracuje z innymi podmiotami 
rządowymi i pozarządowymi, które zajmują się promocją Polski, oraz koordy-
nuje pracę pozostałych resortów i agend rządowych w tym zakresie. Krowicki 
zaznacza, że MSZ prócz koordynacji działań Polskiej Organizacji Turystycznej 

415 Tamże, s. 199.
416 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, [z:] http://

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971410943 (dostęp: 15.07. 2016).
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oraz Instytutu Adama Mickiewicza, otrzymuje wsparcie od Polskiej Akademii 
Nauk, ambasad, urzędów konsularnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji417. (Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji nie zostało powołane w nowoutworzonym rządzie w 2015 roku, jego 
zadania przejęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji). Ważną rolę w promocji Polski pod egidą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych pełnią także placówki zagraniczne MSZ-tu oraz attaché 
kulturalni oraz Instytut Polski418.

Według oficjalnych informacji podanych na stronie MSZ419, działa 25 fi-
lii Instytutu Polskiego (widnieją jednakże 24 linki do stron poszczególnych 
z nich), natomiast na stronie Instytutu Polskiego wymieniono 23 placówki420. 
Przyczyną takiego stanu jest prawdopodobnie reorganizacja sieci placówek. 
Głównym celem działalności filii Instytutu Polskiego jest promowanie pozytyw-
nego wizerunku Polski na świecie za pomocą narzędzi dyplomacji publicznej 
i kulturalnej. („Naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, 
wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja 
współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego”421). 
W tym celu współpracują z krajowymi instytucjami kulturowymi (m.in. Pol-
skim Instytutem Sztuki Filmowej, Instytutem Książki, Instytutem Teatralnym, 
Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz wspomnianym wcześniej In-
stytutem Adama Mickiewicza.)422 Mocną stroną tych instytucji jest to, iż znają 
dobrze środowiska, w których funkcjonują, dlatego organizowane przez nie 
wydarzenia oraz kampanie promocyjne trafiają do grup docelowych423.

W ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych głównym departamentem 
odpowiedzialnym za promocję Polski jest Departament Dyplomacji Publicznej 

417 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 101.
418 Tamże, s. 102.
419 http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_

publiczna/instytuty_polskie/instytuty_polskie (dostęp: 14.07.2016).
420 http://instytutpolski.org/ (dostęp: 14.07.2016).
421 http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_

publiczna/instytuty_polskie/misja_instytuty_polskie/ (dostęp: 14.07.2016).
422 Tamże.
423 Tamże.
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i Kulturalnej424. Jego główne zadanie (w ramach polityki zagranicznej) polega 
na promocji polskiej kultury, nauki i edukacji. Współpracuje w tym celu z In-
stytutem Polskim (jego filiami), ambasadami czy konsulatami generalnymi. 
Dba o to, by Polska miała głos w międzynarodowych debatach oraz zajmuje się 
negocjowaniem umów międzynarodowych z dziedzin nauki, edukacji, kultury, 
wymiany młodzieży425. Departament ten pełni również funkcję sekretariatu 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za granicą.

Te oraz inne informacje o Ministerstwie Spraw Zagranicznych są dostęp-
ne na jego oficjalnej stronie internetowej www.msz.gov.pl. Zawiera ona dane 
o funkcjonowaniu tego organu, aktualności związane z polityką zagraniczną 
Polski, informacje dla osób wyjeżdżających itd. Serwis jest na bieżąco aktu-
alizowany, czytelny i bardzo rozbudowany, dostępny w języku angielskim. 
Funkcjonuje także jego wersja mobilna (która niejednokrotnie także włącza 
się w trakcie korzystania z urządzeń stacjonarnych). Na stronie funkcjonu-
je zakładka „Polska dyplomacja cyfrowa”426, która zawiera wtyczki do kont 
społecznościowych MSZ, osobistych kont kierownictwa MSZ, wybranych 
osobistych kont urzędników i ambasadorów, kont społecznościowych pol-
skich placówek dyplomatycznych za granicą oraz kont społecznościowych filii 
Instytutu Polskiego. Na stronie MSZ znajduje się infografika427 prezentująca 
obecność Ministerstwa Spraw Zagranicznych w internecie i mediach społecz-
nościowych. Łącznie istnieją 153 konta na Twitterze, 80 na Facebooku oraz 
41 w serwisie YouTube sygnowane przez MSZ. W raporcie przygotowywanym 
przez twiplomacy.com w 2013 roku428 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
znalazło się na trzecim miejscu w kategorii „50 najlepiej połączonych przy-
wódców światowych”, zaś w raporcie z 2016 na szóstym miejscu światowego 
zestawienia przywódców najczęściej odpowiadających na Tweeterze znalazł 

424 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 102.
425 https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/komorki/

departament_dyplomacji_publicznej_i_kulturalnej_ (dostęp: 14.07.2016).
426 http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polska_dyplomacja_cyfrowa/ (dostęp: 

14.07.2016).
427 Tamże.
428 Polskie MSZ w pierwszej trójce najlepiej połączonych na Twitterze, [z:] http://

www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polskie_msz_w_pierwszej_trojce_
najlepiej_polaczonych_na_twitterze (dostęp: 20.05.2016).
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się Donald Tusk (jako Przewodniczący Rady Europy)429. W krajowej charak-
terystyce używania Twittera w polityce430 wymieniono najaktywniejsze profile 
na Tweeterze: prezydenta (Andrzeja Dudy), Kancelarii Prezydenta, premier 
(Beaty Szydło) oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktualne rankingi 
wykorzystania mediów społecznościowych w debacie publicznej można mo-
nitorować na stronie https://mojepanstwo.pl/media.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi także portal promocyjny 
Polski www.poland.pl, który wcześniej funkcjonował pod adresem www.pol-
ska.pl lub www.poland.gov.pl (adresy zostały podpięte do oficjalnej strony). 
Na stronie jest menu poziome (za pomocą którego można otworzyć podstrony 
tematyczne (27) np. dotyczące historii, kuchni, noblistów, zabytków UNESCO 
w Polsce) oraz pionowe (odsyłające w trzech przypadkach do jednej z podstron, 
w dwóch przypadkach do stron MSZ, a w pozostałych do stron tematycznych, 
niepodlegających bezpośrednio Ministerstwu Spraw Zagranicznych). Wspo-
mniane menu boczne zawiera linki do zewnętrznych, oficjalnych stron poszcze-
gólnych podmiotów: www.culture.pl (strona Instytutu Adama Mickiewicza), 
www.paiz.gov.pl (strona Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
S.A.), www.go-poland.pl (strona główna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz podstrona dotycząca nauki języka polskiego), www.nauka.gov.
pl/ (druga oficjalna strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), www.
parp.gov.pl (strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), www.polska.
travel/pl (Narodowy Portal Turystyczny, podległy Polskiej Organizacji Tury-
stycznej), www.polishhistory.pl (strona Muzeum Historii Polski w Warszawie), 
www.msz.gov.pl (strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz www.kula.
gov.pl („Kultura w sieci dla dzieci”, strona podlegająca Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego), issuu.com/msz.gov.pl (strona zawierająca publika-
cje MSZ). Każda z wymienionych stron internetowych jest dostępna w języku 
polskim i angielskim, a strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Narodowy Portal Turystyczny w więcej niż dziesięciu językach obcych. 
U dołu strony www.poland.pl znajdują się wtyczki do mediów społecznościo-
wych: dwie odsyłają do oficjalnych profili portalu (w serwisie Facebook oraz 
Twitter), zaś kolejne dwie odsyłają do oficjalnych profili Ministerstwa Spraw 

429 http://www.twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2016/ (dostęp: 
14.07.2016).

430 http://twiplomacy.com/info/europe/poland/ (dostęp: 14.07.2016).
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Zagranicznych (Flickr oraz YouTube). Konta w tych mediach społecznościo-
wych są systematycznie aktualizowane.

U dołu oficjalnej strony internetowej MSZ również zamieszczono odnośni-
ki do kont w mediach społecznościowych: cztery dotyczą profili Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych (Facebook, Tweeter, Flickr i GoogleMaps – z zaznaczo-
nymi wszystkimi jednostkami MSZ na świecie), a dwa dotyczą profili portalu 
poland.pl (Facebook, Tweeter).

Oficjalne konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie YouTube431 
jest prowadzone od 7 lat. Można obejrzeć tam 227 materiałów filmowych, które 
znajdują się na 25 playlistach. Są to zarówno materiały zawierające oficjalne 
wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych, które trwają kilkadziesiąt minut, 
jak i krótkie spoty oraz materiały informacyjne. Materiały ściśle związane z pro-
mocją Polski nie dominują, jednakże pojawiają się coraz częściej. Zazwyczaj 
poszczególne materiały nie posiadają więcej niż 1 tys. wyświetleń. Treści nie 
są dodawane systematycznie (czasem kilka razy w miesiącu, a czasem wcale), 
co jest uzależnione od aktualnych wydarzeń. Profil w serwisie YouTube jest ak-
tualizowany, lecz moderatorzy przykładają do niego mniejszą wagę niż do kont 
w pozostałych serwisach społecznościowych.

Sytuacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbiega nieco od opi-
sywanej przez Hereźniak (2011). Szeroko wykorzystywane są media 
społecznościowe, szczególnie Twitter, zaś oficjalny portal promo-
cyjny Polski zawiera wiele tematycznych podstron oraz linki do ofi-
cjalnych stron innych podmiotów związanych z promocją Polski. 
Jednakże konto w serwisie YouTube nie jest priorytetem.

3.2. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych to podmiot głównie odpowiedzialny 
za promocję Polski. Jedynie promocja gospodarki do 2015 roku mieściła się 
w ramach kompetencji Ministerstwa Gospodarki. Hereźniak zauważa, że te dwa 

431 https://www.youtube.com/user/PolandMFA (dostęp: 13.07.2016).
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resorty bardzo często zamiast się wzajemnie wspierać w podejmowaniu ini-
cjatyw, rywalizowały ze sobą432. Po wyborach parlamentarnych w 2015 roku 
i następujących po nich zmianach, zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki, 
którego kompetencje zostały podzielone głównie pomiędzy dwa inne mini-
sterstwa: Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Zadania dotyczące 
promocji polskiej gospodarki przejęło głównie Ministerstwo Rozwoju.

Przed wyborami w 2015 roku Ministerstwo Gospodarki prowadziło działa-
nia określone w „Strategii promocji gospodarki polskiej 2007-2015”. W ramach 

„Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka”433 realizowało projekt 
„Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”434. W jego 
wyniku prowadzono branżowe programy promocji435 oraz opracowano „Markę 
polskiej gospodarki”436, opisaną szerzej w poprzednim rozdziale. „Umocnie-
nie polskiej marki na rynku międzynarodowym” było jednym z priorytetów 
strategicznych Ministerstwa437. Istotność promocji polskiej gospodarki, w tym 
przedsiębiorstw, została także potwierdzona w raporcie wykonanym dla „Po-
land, Go Global!” pod koniec 2014 roku. Zasygnalizowano tam, iż coraz mniej 
polskich firm decyduje się na rozszerzenie działalności za granicę, mimo iż te, 
które to dotychczas zrobiły, deklarują zyski438.

Promocją szeroko rozumianej gospodarki od 2015 roku zajmuje się Mini-
sterstwo Rozwoju. Do jego zadań należy promocja polskiego eksportu, reali-
zowana w ramach międzynarodowej współpracy gospodarczej. W szczegól-
ności za promocję odpowiedzialny jest Departament Informacji i Promocji, 

432 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 195.
433 http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG (dostęp: 10.06.2015).
434 http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651 (dostęp: 

10.06.2015).
435 http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/

Branzowe+programy+promocji (dostęp: 10.06.2015).
436 http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Marka+Polskiej+Gospodarki 

(dostęp: 10.06.2015).
437 http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie (dostęp: 10.06.2015).
438 Polskie firmy na globalnej scenie, raport z badań think tanku Poland, Go Global!, 

2013-2014, [z:] https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/pgl/files/
Polskie_firmy_na_globalnej_scenie_2014.pdf (dostęp: 12.06.2015).



104 Wyorane instytlcce cacmlcące się promoccą Pokski c lwcakędnieniem ich ooecności  

zajmujący się informacją i promocją dotyczącą Funduszy Europejskich439. 
W ramach promocji eksportu440 ministerstwo będzie realizować branżowe 
programy promocji dla 7 branż (polskie specjalności żywnościowe, IT/ICT, 
meblarska, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyczna, usług prozdrowotnych, 
sprzęt medyczny). Natomiast w ramach programu Inteligentny Rozwój przy-
gotowywać narzędzia promocji dostosowane do rynków perspektywicznych, 
przygotowywać duże przedsięwzięcia promocyjne jak wystawy EXPO, reali-
zować projekt Go to Brand.pl.

Ministerstwo Rozwoju posiada swoją stronę internetową, zaprojektowaną 
w przejrzysty sposób, jednakże zdarza się, że trzeba się na niej doszukiwać 
niektórych treści. U dołu strony znajdują się odnośniki do kont ministerstwa 
w mediach społecznościowych (Facebooku i Tweeterze), natomiast obok da-
nych kontaktowych znaleźć można odnośnik do spisu stron tematycznych 
Ministerstwa Rozwoju441. Łącznie jest ich 21, a dotyczą poszczególnych pro-
gramów, które prowadzi ministerstwo, partnerstwa publiczno-prywatnego, 
różnego rodzaju współpracy międzynarodowych, konsultacji itd.

Pisząc o promocji gospodarki, warto również wspomnieć o witrynach Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości442 oraz Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych443. Strona PARP jest prowadzona w profesjonalny 
sposób: m.in. posiada wersję angielską i zawiera wtyczki społecznościowe. 
Materiały filmowe zamieszczane na profilu PARP-u w serwisie YouTube444 
są to wykłady lub oficjalne wystąpienia związane z przedsiębiorczością lub 
spoty realizowane w ramach „Informatorium PARP”. Strona PAIiIZ również 
jest stale aktualizowana, ma wtyczki społecznościowe i różne wersje językowe. 
Natomiast jeśli chodzi o materiały filmowe na oficjalnym koncie organizacji 
na platformie YouTube445, nie mają one charakteru stricte promocyjnego. 
Są to zazwyczaj kilkuminutowe wypowiedzi, które mają około 100 wyświetleń.

439 https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-informacji-i-
promocji/ (dostęp: 10.07.2016).

440 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/
wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/ (10.07.2016).

441 https://www.mr.gov.pl/serwisy-ministerstwa-rozwoju/ (dostęp: 12.07.2016).
442 http://www.parp.gov.pl/index/main/ (dostęp: 13.06.2016).
443 http://www.paiz.gov.pl/pl (dostęp: 13.06.2016).
444 https://www.youtube.com/user/parpgovpl/playlists (dostęp: 13.06.2016).
445 https://www.youtube.com/user/polandinvest (dostęp: 13.06.2016).
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Nowopowstałe Ministerstwo Rozwoju przejęło zadania związa-
ne z promocją polskiej gospodarki od Ministerstwa Gospodarki. 
Podmiot aktywnie korzysta z nowych mediów, podobnie jak PARP 
i PAIiIZ.

3.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego promuje Polskę szcze-
gólnie poprzez kulturę. Na stronie internetowej tego ministerstwa znajdują 
się także wtyczki społecznościowe do platform: Instagram446, Twitter447, Fa-
cebook448, Flickr449 oraz YouTube450 oraz kilku portali związanych z kulturą: 
www.dwutygodnik.com oraz ninateka.pl/ (strony internetowe Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego), polona.pl (portal Biblioteki Narodowej) oraz www.
culture.pl. W przypadku materiałów filmowych w mediach społecznościowych 
(YouTube) jest ich zaledwie kilka i są one skierowane głównie do Polaków 
(tylko w j. polskim).

Dużą rolę w promocji Polski odgrywa także Instytut Adama Mickiewicza, 
którego cel strategiczny to wzrost wartości Polski jako marki451. Jego strona 
internetowa452 jest bliźniacza w stosunku do www.culture.pl. Brak na niej 
linków do innych stron związanych z promocją Polski, znajdują się jednakże 
wtyczki do mediów społecznościowych (Facebook453, Pinterest454, Twitter455, 
Vimeo456 oraz YouTube457). Kanał w serwisie Vimeo jest wspólny z portalem 

446 https://instagram.com/mkidn/ (dostęp: 13.06.2016).
447 https://twitter.com/mkidn (dostęp: 13.06.2016).
448 https://www.facebook.com/mkidn (dostęp: 13.06.2016).
449 https://www.flickr.com/photos/mkidn/ (dostęp: 13.06.2016).
450 https://www.youtube.com/user/MKGOVPL (dostęp: 13.06.2016).
451 http://iam.pl/pl/o-nas#misja-cele-dzialalnosc (dostęp: 12.05.2016).
452 http://iam.pl/pl (dostęp: 12.05.2016).
453 https://www.facebook.com/InstytutAdamaMickiewicza (dostęp: 13.06.2016).
454 https://www.pinterest.com/culturepl/ (dostęp: 13.06.2016).
455 https://twitter.com/instytutam (dostęp: 13.06.2016).
456 https://vimeo.com/channels/culturepl (dostęp: 13.06.2016).
457 https://www.youtube.com/user/InstytutAM (dostęp: 13.06.2016).
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www.culture.pl, a treści tam zawarte przetłumaczono także na obce języki (np. 
japoński), podobnie jak materiały na kanale YouTube.

Do innych podmiotów promocji Polski poprzez kulturę należą także: 
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, instytuty branży kulturalnej 
(Instytut Książki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki 
i Tańca), instytucje narodowe (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki), Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Narodowy Stary Teatr Kraków, Teatr Wielki – Opera 
Narodowa, Filharmonia Narodowa458.

Omówione podmioty niewątpliwie wykorzystują nowe media 
(w tym media społecznościowe) do promocji Polski poprzez kulturę, 
jednakże przekazy w dużo mniejszym stopniu są kierowane do od-
biorców zagranicznych niż krajowych. Szerzej na tym polu działa 
Instytut Polski (uwzględniony przy opisie działalności Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych).

3.4. Polska Organizacja Turystyczna

Kolejny kanał komunikacji o kraju według Anholta stanowi turystyka. Jest 
to obszar działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizacją promującą 
Polskę w tej dziedzinie jest Polska Organizacja Turystyczna. Jest to Narodowa 
Organizacja Turystyczna, która powstała w 2000 roku na mocy ustawy o Pol-
skiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 roku459. 

W „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” 
autorzy zauważyli dwie bardzo istotne zmiany odnośnie upowszechnienia się 
nowych mediów: zmiany w technologii oraz te dotyczące zachowań użytkow-
ników. Zmienił się sposób pozyskiwania informacji oraz charakter portali, któ-
rych autorami lub współautorami są internauci. Media społecznościowe stały 

458 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 188-195.
459 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, [z:] 

http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/l/polska-organizacja-
turystyczna/ustawa-o-pot (dostęp: 10.05.2015).
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się nowym narzędziem w docieraniu do informacji turystycznej460. Dlatego 
jedna z części wyżej wspomnianego dokumentu dotyczy internetu. Na dzia-
łania za jego pośrednictwem składają się: zarządzanie Narodowym Portalem 
Turystycznym, rozbudowa platform komunikacji internetowej dla urządzeń 
mobilnych (aplikacje umożliwiające dostęp do informacji POT) i infokiosków, 
internetowy marketing bezpośredni (z wykorzystaniem narzędzi CRM, new-
slettery) oraz integracja systemów informacji turystycznej461.

W przypadku Narodowego Portalu Turystycznego462, który działa w 20 ję-
zykach, podkreślono konieczność dostosowywania treści do odbiorców 
z różnych krajów. Zarządzanie zawartością portalu w tym przypadku jest 
wielowymiarowym działaniem. Co więcej, autorzy planują stałe unowocze-
śniania strony o nowe narzędzia (udźwiękowienie, lepsze wykorzystanie usług 
geolokalizacyjnych, wykorzystanie technologii 3D i 4D itd.) oraz szeroką jego 
promocję (np. umieszczanie informacji we wszystkich materiałach POT-u)463.

Integracja systemów informacji turystycznej nastąpi poprzez utworzenie 
Rezpozytorium Informacji Turystycznej (ogólnopolskiej informacji turystycz-
nej), które będzie umożliwiać integrację baz danych regionalnych i lokalnych 
organizacji turystycznych. Zebrane w ten sposób dane będą dostępne za po-
średnictwem aplikacji dla informatorów turystycznych (pracowników centrów 
informacji turystycznej). W dokumencie wspomniano także o utworzeniu 
Contact Center (możliwość kontaktu z punktami informacji turystycznej 
za pośrednictwem infolinii, komunikatorów internetowych, poczty elektro-
nicznej itd.)464.

Narodowy Portal Turystyczny posiada osobną zakładkę465 z linkami 
do innych stron internetowych związanych z turystyką oraz wtyczki do profili 

460 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki…, [online], (dostęp: 
03.06.2015), s. 90.

461 Tamże, s. 90-93.
462 http://www.pot.gov.pl/ (dostęp: 03.06.2015).
463 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki..., [online], (dostęp: 

03.06.2015), s. 91.
464 Tamże, s. 93.
465 http://www.pot.gov.pl/odnosniki (dostęp: 13.06.2016).
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w mediach społecznościowych (Facebook466, Twitter467, Pinterest468, YouTu-
be469 oraz Instagram470). W przypadku materiałów filmowych zamieszczanych 
w internecie (YouTube) mają one charakter głównie promocyjny.

Odnośnie turystyki bardzo duży nacisk został położony na promo-
cję za pośrednictwem nowych mediów, szczególnie tę skierowaną 
do odbiorców zagranicznych, co ma niewątpliwie odbicie w kształ-
towaniu się marki narodowej.

3.5. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

W przypadku promocji polskich produktów warto wspomnieć o Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która wyróżnia wysokiej jako-
ści produkty, promuje nowoczesny sposób produkcji oraz pomaga przedsię-
biorcom w budowaniu ich marek. Co istotne, Godło przyznaje się dostępnym 
na polskim rynku produktom i usługom, bez względu na kraj ich pochodzenia. 
Dzięki temu promuje polski rynek i zachęca do obecności na nim471.

Z badań przeprowadzonych przez Górskiego wynika, że hasło i logotyp 
„Teraz Polska” są „umiarkowanie dobrze rozpoznawalne”. Dwie z trzech osób, 
które kojarzyły ten program promocyjny, miały jego spójny i zgodny z prawdą 
wizerunek472. Jednocześnie jednak niewielu respondentów potrafiło wskazać 
nazwę konkretnego produktu, który posiada certyfikat „Teraz Polska”. Górski 
wysnuł tezę, że w Polsce etnocentryzm konsumencki ma głównie charakter 

466 https://www.facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystycznaOficjanlyFanPage 
(dostęp: 13.06.2016).

467 https://twitter.com/POT_GOV_Pl (dostęp: 13.06.2016).
468 https://www.pinterest.com/PolskaOrgTur/ (dostęp: 13.06.2016).
469 https://www.youtube.com/user/polandtravel/videos (dostęp: 13.06.2016).
470 https://www.instagram.com/polska.travel/ (dostęp: 10.07.2016).
471 A. Czernek, Teraz Polska, s. 190.
472 J. Górski, Marketing narodowy…, [online], (dostęp: 08.05.2015), s. 16.
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deklaratywny i należałoby bardziej promować konkretne marki, które posiadają 
certyfikat „Teraz Polska”473. Produkty, które otrzymały to wyróżnienie, koja-
rzyły się respondentom najczęściej z wysoką jakością i polskim pochodzeniem, 
czyli wartościami pożądanymi z punktu widzenia tego programu. W kolejnej 
części badań Górskiego respondentami byli laureaci, czyli przedsiębiorstwa 
posiadające certyfikat „Teraz Polska”. Według nich posiadanie certyfikatu 
umiarkowanie wysoko wpłynęło na satysfakcję z poprawy konkurencyjności 
ich produktów, jednocześnie zaś największą zaletą z jego posiadania według 
nich jest wzrost prestiżu474.

Strona internetowa Fundacji jest czytelna, podobnie, jak wcześniej opisy-
wane witryny. Zawiera wtyczki do mediów społecznościowych (w serwisach: 
Facebook475, Twitter476, Google+477, YouTube478) oraz link do bloga Krzyszto-
fa Przybyła479. Zaletą strony jest czytelna szata graficzna i sposób prezentacji 
treści. Materiały filmowe, dostępne na oficjalnym koncie Fundacji, stano-
wią wypowiedzi związane z promocją Polski, dużo rzadziej spoty. Zawartość 
profilu raczej skierowana jest do Polaków. Ogólnie działalność Fundacji Pol-
skiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyczynia się do wykształcania 
etnocentryzmu konsumenckiego oraz wzrostu konkurencyjności polskich pro-
duktów, szczególnie na rynku polskim.

473 Tamże, s. 16.
474 Tamże, s. 17-18.
475 https://www.facebook.com/TerazPolska (dostęp: 13.06.2016).
476 https://twitter.com/Teraz_Polska (dostęp: 13.06.2016).
477 https://plus.google.com/+terazpolska/posts (dostęp: 13.06.2016).
478 https://www.youtube.com/terazpolska (dostęp: 13.06.2016).
479 http://krzysztofprzybyl.natemat.pl/ (dostęp: 11.06.2015).
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3.6. Rada Promocji Polski, Międzyresortowy 
Zespół do spraw Promocji Polski za granicą

Analizując działalność poszczególnych ministerstw oraz narodowych or-
ganizacji związanych z brandingiem narodowym, należy także wspomnieć 
o Międzyresortowym Zespole do spraw Promocji Polski za granicą, który 
zastąpił w kwietniu 2016 roku Radę Promocji Polski.

Rada Promocji Polski była organem opiniotwórczo-doradczym powołanym 
przez Prezesa Rady Ministrów, zarządzeniem z dnia 30 marca 2004 r. Zosta-
ły w nim uwzględnione w § 3 zadania tego organu (opracowanie projektów, 
wytycznych oraz średnio i długofalowych strategii promocji Rzeczypospolitej 
Polskiej; proponowanie mechanizmów współpracy organów administracji 
rządowej z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, środowiskami 
twórczymi, środowiskami polonijnymi, kościołami i związkami wyznanio-
wymi na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej; opiniowanie na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra projektów aktów prawnych 
lub innych dokumentów rządowych, których przedmiotem jest promocja Rze-
czypospolitej Polskiej lub które mogą wywołać skutki w dziedzinie promocji 
Rzeczypospolitej Polskiej.)480. Rozporządzenie uwzględniało także w § 2 skład 
Rady Promocji Polski. Przewodniczącym był Minister Spraw Zagranicznych, 
a członkami sekretarze lub podsekretarze stanu w poszczególnych, wymienio-
nych ministerstwach. Prócz tego zarządzenie określało możliwość tworzenia 
grup roboczych w celu realizacji konkretnych zadań (§7.1.)

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, można zna-
leźć krótkie notatki z posiedzeń Rady Promocji. Ostatnia wzmianka pochodzi 
z maja 2015. W ciągu ostatnich czterech lat na stronie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych pojawiło się zaledwie kilkanaście kilkuzdaniowych notatek 
dotyczących agendy spotkań Rady Promocji lub planowanych działań. W 2015 
roku Rada Promocji zebrała się tylko jeden raz.

„Działalność Rady mogłaby przyczyniać się do zapewniania ciągłości i spój-
ności w projektowaniu międzynarodowej obecności Polski. Nie ma ona jednak 

480 Zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw 
Promocji Rzeczypospolitej Polskiej, [z:] http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-
ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-rady/113,Zespol-do-
Spraw-Promocji-Rzeczypospolitej-Polskiej.html (dostęp: 06.06.2015).
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pozapolitycznych, sformalizowanych uprawnień skłaniających ją do inicjo-
wania i ewaluacji projektów. Tym samym nadal większość decyzji o nowych 
projektach promocyjnych jest podejmowana wyłącznie na poziomie poszcze-
gólnych ministerstw i podporządkowanych im agencji wykonawczych (…). Jej 
słabością jest całkowite upolitycznienie, a co za tym idzie, ograniczone kom-
petencje w dziedzinie brandingu narodowego, komunikacji i marketingu”481. 
Co więcej, Rada Promocji nie posiadała swojej strony internetowej, dlatego 
trudno było monitorować jej prace.

W dniu 31 marca 2016 r. zostało podpisane zarządzenie powołujące Mię-
dzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski za granicą, który zastąpił 
nieefektywnie działającą Radę Promocji Polski (Zarządzenie nr 43 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Ze-
społu do spraw Promocji Polski za granicą)482. Przewodniczącym Zespołu jest 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a członkami sekretarze 
lub podsekretarze stanu w poszczególnych ministerstwach. Zadania Zespołu 
pokrywają się w całości (z uwzględnieniem aspektu promocji za granicą) z za-
daniami Rady i zostały poszerzone o koordynację działań instytucji rządowych 
w dziedzinie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; podejmowanie 
działań na rzecz obrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
podejmowanie działań na rzecz budowy wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą oraz opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie 
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Zarządzanie powołujące Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji 
Polski za granicą, jednocześnie zniosło Radę Promocji Polski. Na pierwszym 
posiedzeniu Zespołu, wiceprzewodniczący zadeklarował, że „Celem działal-
ności [Zespołu] jest zapewnienie rzeczywistej koordynacji działań resortów 
i podległych im instytucji w zakresie promocji Polski za granicą. Zapewni 

481 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 195-196.
482 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dn. 31 marca 2016 w sprawie 

Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za granicą, [z:] https://bip.
kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-
rady/3609,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-Promocji-Polski.html (dostęp: 
05. 07.2016).
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to uzyskanie oczekiwanego efektu synergii”483 Planowane działania Zespołu 
dotyczą ochrony dobrego imienia Polski za granicą, przygotowanie strategii 
promocji Polski, a także powołanie zespołów zadaniowych, które będą koor-
dynować pracę w poszczególnych obszarach: promocji marki Polska, promocji 
kultury, dyplomacji historycznej itd. Zespół został powołany trzy miesiące 
przed publikacją tej książki, w związku z tym nie jest możliwa ocena wymier-
nych efektów jego pracy w kontekście holistycznego podejścia do budowy 
marki narodowej Polski.

W wielu publikacjach i analizach dotyczących sytuacji wyjściowej 
promocji polskiej marki narodowej podkreślano konieczność utwo-
rzenia podmiotu odpowiedzialnego za promocję Polski za granicą. 
W 2016 roku nieefektywnie działająca Rada Promocji Polski została 
zastąpiona Międzyresortowym Zespołem do spraw Promocji Polski 
za granicą, którego celem jest koordynacja działań wszystkich jed-
nostek, których działalność wpisuje się w obszar kreowania polskiej 
marki narodowej.

3.7. Instytut Marki Polskiej 
oraz Krajowa Izba Gospodarcza

Warto również wspomnieć o podmiocie, dzięki któremu opublikowane 
zostały książki i materiały dotyczące brandingu, w tym promocji polskiej 
marki narodowej: Instytucie Marki Polskiej. Został on powołany w 1998 roku 
jako instytucjonalna struktura Fundacji Promocja Polska przez Skarb Państwa 
oraz Krajową Izbę Gospodarczą, a jego głównym celem była koordynacja pro-
gramu MARKA-MARKOM oraz działalność na rzecz propagowania wiedzy 
w zakresie budowania marek miejsc, regionów itd.484 Był to ośrodek badaw-
czy, który przygotowywał różnego typu ekspertyzy, przeprowadzał badania 

483 O dobre imię Polski za granicą (11.05.2016), [z:] http://www.msz.gov.pl/pl/c/
MOBILE/aktualnosci/wiadomosci/o_dobre_imie_polski_za_granica (dostęp: 
10.07.2016).

484 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 206.
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wizerunkowe Polski, a jego eksperci pracowali nad „Programem marketingu 
narodowego”. W wielu publikacjach, np. Krowickiego (2010) czy Hereźniak 
(2011), cytowane są materiały dostępne na stronie internetowej www.imp.org.
pl, jednakże strona ta nie jest już aktywna, a dokumenty niedostępne. Instytut 
Marki Polskiej został powołany przez Krajową Izbę Gospodarczą, na której 
stronie internetowej nadal jednakże znaleźć można informacje o nim oraz link 
do nieaktywnej strony. Według informacji uzyskanych telefonicznie z Krajowej 
Izby Gospodarczej, Instytut Marki Polskiej już nie działa.

Prócz opisanych sformalizowanych organizacji zajmujących się promocją 
Polski, w środowisku nowych mediów każdy obywatel Polski jest jej ambasa-
dorem. Liderami opinii dla internautów są blogerzy, vlogerzy oraz aktywni 
użytkownicy mediów społecznościowych. A każdy użytkownik, nawet poprzez 
oglądanie materiałów filmowych, zwiększając liczbę ich odsłon, przykłada swo-
ją cegiełkę do kształtowania wizerunku Polski. To wszystko ma realny wpływ 
na postrzeganie Polski. Ze względu na charakter internetu jako medium nie 
da się w pełni i wyczerpująco przedstawić tego tematu.

Podsumowując działania mające na celu kształtowanie polskiej marki naro-
dowej, niewątpliwą ich zaletą jest wykorzystywanie stron internetowych przez 
wszystkie opisywane podmioty. Witryny są prowadzone rzetelnie i na bieżąco 
aktualizowane. Do zalet należy również korzystanie z mediów społecznościo-
wych przez te instytucje. Również w tym przypadku konta są systematycznie 
uaktualniane. Brakuje jednak nadal synchronizacji pomiędzy witrynami i kon-
tami w mediach społecznościowych różnych podmiotów. Na portalu www.
polska.pl można znaleźć linki do wielu zewnętrznych stron, ale to wyjątek. 
Na pozostałych stronach, jeśli odnośniki do innych witryn istnieją, to wiążą 
się jedynie z daną dziedziną.

Istnieje bardzo mało filmowych materiałów promocyjnych na profilach 
opisanych instytucji. Większość stanowią nagrania z konferencji lub wypowie-
dzi ekspertów na jakiś temat. Wyjątkiem jest Polska Organizacja Turystyczna, 
która publikuje wiele materiałów promocyjnych. Z pobieżnej analizy wyko-
rzystania mediów społecznościowych widać, iż potencjał serwisów umożli-
wiających udostępnianie materiałów filmowych nie został wykorzystywany. 
Kilka lat temu nieumiejętnie zarządzana witryna internetowa zawierała jedynie 
informacje encyklopedyczne. Dziś w wielu przypadkach tak wyglądają konta 
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na witrynach z materiałami filmowymi, zawierają długie nagrania (z wypowie-
dziami różnych osób), które nie cieszą się popularnością wśród internautów. 
Sposób kształtowania marki narodowej oraz komunikacji za pośrednictwem 
tego typu przekazów należy uznać za stale niewykorzystany potencjał. Internet 
to medium umożliwiające swobodę w operowaniu obrazem, a ten ma większy 
wpływ na percepcję odbiorców niż źródła pisane. Obserwowany aktualnie roz-
wój platform, na których można umieszczać oraz oglądać materiały filmowe, 
jest szansą na promocję, ale i wyzwaniem, gdyż „cyfrowi tubylcy” są bardzo 
wymagającymi odbiorcami. W dalszej części pracy zostały opisane badania, 
jakie przeprowadzono na dwóch grupach respondentów – młodych inter-
nautach – odnośnie wpływu spotów promocyjnych Polski na kształtowanie 
jej marki narodowej.
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Rozdział 4  
Polska jako e-marka narodowa

Wykorzystywanie nowych mediów do budowania, kształtowania i mo-
dyfikowania marki narodowej jest pochodną dwóch czynników: procesów 
marketingowych, które dotknęły wszystkich dziedzin życia ludzi, oraz rozwoju 
nowych technologii. By zbadać zjawisko percepcji polskiej marki narodowej 
w nowych mediach, zostały przeprowadzone badania wśród młodych użyt-
kowników internetu. Można je zaklasyfikować jako badanie nastrojów i postaw 
społecznych, wykonane doraźnie (sporadycznie)485.

4.1. Metodologia przeprowadzonych badań

4.1.1. Cel, hipotezy i przebieg badań
Badanie zostało zaprojektowane na kształt analiz wykonywanych przez TNS 

OBOP czy Instytut Gallupa i dotyczyło skuteczności kampanii promocyjnych, 
zmian opinii i zachowań ludzi. W tego typu badaniu cel powinien dotyczyć 
zjawiska, którym jest zainteresowana opinia publiczna486 oraz badacz487. Lisow-
ska-Magdziarz doprecyzowuje, iż cel badawczy powinien zwiększać „społecz-
ną ogólną wiedzę na temat aspektów społecznego oddziaływania mediów”488 
i musi być pragmatyczny, by wykonane badania miały sens społeczny.

Celem badań wykonanych na potrzeby tej pracy jest obserwacja i próba 
wyjaśnienia, jak krótkie promocyjne materiały filmowe dotyczące Polski wpły-
wają na jej odbiór i kształtowanie się opinii na jej temat (a w długoterminowej 
perspektywie na budowanie marki narodowej) wśród młodych użytkowników 
nowych mediów (przez środowisko międzynarodowe oraz Polaków).

485 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 21-25.

486 Tamże, s. 32.
487 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla 

studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 32.
488 Tamże, s. 35.
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Określenie celu badania ściśle wiąże się z odpowiedzią na trzy pytania489, 
a mianowicie: „Które media będziemy badać?”, „Którą zawartość będziemy 
badać?”, „W jakim okresie?”. Respondenci zostali badani odnośnie nowych 
mediów, a konkretnie internetu. Wymiar czasowy badań obejmował okres 
od marca do maja 2015 roku. Natomiast zawartość nowych mediów, której 
dotyczyło badanie, stanowiły materiały filmowe dostępne w internecie.

W drugiej części kwestionariuszy respondentom zaprezentowano trzy 
krótkie spoty promocyjne Polski. Materiały zostały dobrane w sposób celowy 
z uwzględnieniem zawartych w nich treści, daty przesłania, popularności oraz 
autorstwa:

• „Polska – where the unbelievable happens” – materiał w j. angielskim 
dostępny na oficjalnym kanale YouTube Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Film dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=CgN30axAI10 
(dostęp: 03.05.2015);

• „Poland, come and find your story” – materiał dostępny na oficjalnym 
kanale YouTube Polskiej Organizacji Turystycznej. Film dostępny: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=nwv9qOh27P4 (dostęp: 03.05.2015);

• „Poland is beautiful” – materiał wykonany przy okazji kręcenia różnego 
rodzaju spotów promocyjnych przez prywatną firmę. Film dostępny: 
https://www.youtu.be/Qbu_FRg8vuU (dostęp: 03.05.2015).

Szczegółowy opis fabuły każdego ze spotów znajduje się w rozdziale 4.4. 
Materiały filmowe pełniły rolę zmiennej niezależnej490, która w założeniu jest 
przyczyną zmiany wartości zmiennej zależnej, czyli opinii o Polsce (a także 
modyfikowania jej marki narodowej). Postawione hipotezy mają za cel potwier-
dzenie związku pomiędzy tymi zmiennymi491 i są odpowiedzią na postawione 
pytania badawcze492.

Pytania badawcze oraz hipotezy odnoszące się do planowanego badania 
sondażowego zostały przygotowane dla dwóch grup, analogicznie do podziału 
grup respondentów.

489 Tamże, s. 43-45.
490 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym…, s. 36.
491 R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media: metody badań, przekł. T. Karłowicz, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 38.
492 T. Gackowski, M.Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach: czym jest 

wizerunek, jak i po co należy go badać, CeDeWu.Pl, Warszawa 2009, s. 42.
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Tabela 3. Pytania badawcze i hipotezy. 

Sondaż przeprowadzany wśród respondentów zagranicznych Sondaż przeprowadzany wśród respondentów z Polski

Ccy krótkie materiały fkmowe cwiącane c promoccą Pokski 
prcyccyniacą się do oldowania nowec marki „Pokska”?
Ccy i cakie treści cawarte w tych materiałach w sccceaókny 
sposóo costacą w pamięci odoiorców?
Ccy krótkie materiały fkmowe orac promocca w internecie 
ma reakny wpływ na postrceaanie Pokski wśród 
młodych lżytkowników internetl c caaranicy?

Ccy krótkie materiały fkmowe cwiącane c promoccą Pokski 
cawieracą taki sam oorac Pokskie caki macą Pokacy?
Które treści cawarte w tych materiałach 
są sccceaóknie ważne dka respondentów?
Ccy krótkie materiały fkmowe orac promocca w internecie 
prcyccyniacą się do oldowy tożsamości narodowec Pokakówe 
wpływacą na postrceaanie prcec nich własneao kracl?

Krótkie promocycne materiały fkmowe dotyccące Pokski 
ksctałtlcą opinię o Poksce i cec postrceaanie wśród 
młodych lżytkowników internetl c caaranicy.

Krótkie promocycne materiały fkmowe dotyccące Pokski 
cawieracą pożądany prcec Pokaków wicerlnek kracl.

Źródło: opracowanie własne

Zarówno cel badawczy, jak i hipotezy zostały tak skonstruowane, by było 
możliwe ich zweryfikowanie w określonym czasie i warunkach organizacyjnych. 
W badaniach i publikacji zostały użyte następujące terminy, które zdefiniowa-
no493 w następujący sposób:

• krótki materiał filmowy (spot) – kilkuminutowy filmowy materiał pro-
mocyjny Polski zaprezentowany w kwestionariuszu, dostępny w interne-
cie na kanale YouTube lub innych serwisach internetowych oferujących 
oglądanie materiałów filmowych online;

• materiały oficjalne – materiały przygotowane i udostępnione przez pod-
mioty oficjalnie zajmujące się promocją Polski, np. Polskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Polską Organizację Turystyczną;

• materiały nieoficjalne – materiały przygotowane przez podmioty, któ-
rych bezpośrednim celem działalności nie jest promocja Polski;

• respondenci zagraniczni – osoby dorosłe urodzone po 1980 roku 
i mieszkające poza Polską, nieposiadające obywatelstwa polskiego;

• respondenci z Polski – osoby dorosłe urodzone po 1980 roku i mieszka-
jące obecnie na terenie Polski, głównie w Krakowie, posiadające polskie 
obywatelstwo; pojęcie nie odnosi się do imigrantów.

493 T. Gackowski, M.Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach…, s. 47-49.
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Procedura badawcza zastosowana w tej pracy bazuje na „krokach w roz-
wijaniu projektu badawczego”494 zaproponowanych przez Wimmera i Do-
minica. Natomiast przebieg samych badań przeprowadzonych na potrzeby 
tej pracy został skonstruowany w oparciu o „proces projektowania badania 
opinii” zaproponowany przez Szredera495. Jednak ze względu na specyfikę 
tego konkretnego badania i jego cele, model ten został zmodyfikowany. Etapy 
przeprowadzonych badań wyglądają następująco:

1. Określenie celów badawczych.
2. Wybór metody badań.
3. Zdefiniowanie populacji.
4. Sposób doboru próby do badań.
5. Określenie liczebności próby.
6. Badania pilotażowe i ewentualne modyfikacje narzędzi badawczych.
7. Zebranie właściwego materiału badawczego.
8. Czyszczenie uzyskanych danych.
9. Opracowanie danych.
Poszczególne etapy planowanego badania, uzasadnienie ich wyboru oraz 

czynności na nie się składające zostały sukcesywnie, szczegółowo opisane 
w poszczególnych częściach publikacji i stanowią instrukcję postępowania496 
zastosowaną w celu zdobycia konkretnych danych.

4.1.2. Metoda badań, materiał badawczy oraz dobór próby
Do zbadania wpływu na odbiór Polski krótkich, promocyjnych materiałów 

filmowych jej dotyczących została wybrana metoda badania sondażowego 
opinii w internecie

Przeprowadzony sondaż miał charakter analityczny497, a na jego podstawie 
zostały wyciągnięte wnioski odnośnie pytań badawczych oraz postawionych hi-
potez. Wśród zalet sondażu online, z punktu widzenia tej publikacji, wymienić 
należy m.in. łatwość w zebraniu danych od respondentów niemieszkających 

494 R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media…, s. 24.
495 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań…, s. 30-31.
496 M. Lisowska-Magdziarz , Analiza zawartości mediów: przewodnik dla 

studentów: wersja 1.1 , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2004, s. 49.

497 R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media…, s. 250.
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w Polsce oraz możliwość zawarcia w kwestionariuszu materiałów filmowych. 
Natomiast istotnymi zagrożeniami użycia tej metody jest niemożność stwier-
dzenia w 100%, że przyczyną zmiany opinii o Polsce są zawarte w kwestiona-
riuszu materiały filmowe oraz brak pewności, kto faktycznie wypełnił dany 
formularz. Do wad zaliczyć należy także to, że nie istnieją dane mówiące 
o właściwej długości takiego kwestionariusza, więc jego objętość opiera się 
jedynie na intuicji badacza.

W niedalekiej przyszłości, po wyeliminowaniu problemu reprezentatyw-
ności oraz uzyskaniu pewności, kto udzielił odpowiedzi w formularzu online, 
badania za pośrednictwem internetu staną się głównym źródłem zbierania 
danych498. Co więcej, cytowani w Mass mediach… Jacobsen oraz Schwarzer 
twierdzą, że upowszechnienie się internetu skutkuje większą reprezentatyw-
nością prób zbieranych za pomocą sieci niż w tradycyjny sposób499.

Przy planowaniu badań zdefiniowano populację500, która powinna być 
określona trzema cechami: rzeczową, czasową oraz przestrzenną501. Cechy 
te odnośnie dwóch grup respondentów poddanych badaniu ilustruje poniż-
sza tabela.

Tabela 4. Opis populacji wziętych pod uwagę w badaniu. 

Cecha stała Respondenci zagraniczni Respondenci z Polski

Cecha rceccowa internalci świadomie korcystacący c internetl internalci świadomie korcystacący c internetl

Cecha ccasowa
osooy lrodcone po 1980 rokle oadanie 

prceprowadcane w 2015 rokl
osooy lrodcone po 1980 rokle oadanie 

prceprowadcane w 2015 rokl

Cecha prcestrcenna
osooy nie miesckacące w Poksce 

i nieposiadacące pokskieao ooywatekstwa
osooy miesckacące w Poksce i posiadacące 

pokskie ooywatekstwo

Źródło: opracowanie własne

Do badań zostali zaproszeni internauci (z Polski i z zagranicy) świa-
domie korzystający z internetu, czyli dorośli i młodzież, którzy potrafią 

498 Tamże, s. 598-600.
499 Tamże, s. 356.
500 T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach…, s. 35.
501 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań…, s.34.
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wykorzystywać nowe media nie tylko do celów rozrywkowych, ale także jako 
źródło informacji.

Populacja została określona ze względu na podejście do nowych mediów 
oraz ogólną wiedzę w tym zakresie. Ograniczono ją także do osób urodzo-
nych po 1980 roku, określanych przez Prensky’ego502 jako „cyfrowi tubylcy”. 
Są to osoby, dla których środowisko nowych technologii jest czymś naturalnym, 
nie muszą uczyć się i zdobywać wiedzy dotyczącej korzystania z internetu i no-
wych mediów. Prensky zauważa, że z powodu podejścia do nowych technologii 
i internetu jako integralnej części życia grupa ta stanowi coś na kształt „nowego 
rodzaju ludzi”, więc przekazy do niej kierowane powinny uwzględniać, iż jest 
to inny niż dotychczas typ odbiorcy.

Różnicą w opisanych dwóch populacjach jest obywatelstwo i miejsce za-
mieszkania. W przypadku pierwszej populacji były to osoby niemieszkające 
w Polsce i nieposiadające polskiego obywatelstwa, drugą zaś stanowili miesz-
kańcy Polski legitymujący się polskim obywatelstwem.

Respondenci zostali zaproszeni do udziału w badaniu za pośrednictwem 
nowych mediów. W tym celu wykorzystano następujące metody:

• grupy mailingowe studentów biorących udział w kilku kursach na Uni-
wersytecie w Salzburgu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim;

• zaproszenia umieszczane w grupach zrzeszających zagranicznych stu-
dentów i młodzież w mediach społecznościowych (Facebook);

• zaproszenia umieszczane w grupach zrzeszających polskich studentów 
i młodzież w mediach społecznościowych (Facebook);

• e-maile oraz wiadomości indywidualne, skierowane do konkretnych 
osób;

• utworzenie wydarzeń na Facebooku, z aktualizowanymi informacjami 
dotyczącymi ilości wypełnionych kwestionariuszy etc.

Z wcześniej opisanych populacji dobrano w sposób przypadkowy dwie pró-
by do badań503 (po jednej z każdej opisanej populacji). W przypadku tego kon-
kretnego badania próbę stanowiły osoby, które otrzymały link do ankiety inter-
netowej za pośrednictwem e-maila lub mediów społecznościowych, ze względu 

502 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, [z:] http://www.marcprensky.
com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20
Immigrants%20-%20Part1.pdf (dostęp: 04.01.2014).

503 T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach…, s. 35.
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na przynależność do konkretnej grupy mailingowej lub facebookowej. Oznacza 
to, iż w badaniu wzięły udział jednostki chętne do współpracy. Uzyskane wy-
niki nie mogą jednakże być podstawą wnioskowania statystycznego504. Próba 
tego typu nie jest reprezentatywna, czyli jej „wyników nie można interpolować 
na całą populację”505. Zebrane dane będą więc podstawą do dalszych, bardziej 
specyficznych badań.

Wielkość próby powinna być uwarunkowana rozmiarem materiału badaw-
czego oraz możliwościami badacza (czas, moce przerobowe i pieniądze)506. 
Po przeanalizowaniu wspomnianych czynników, a także budowy kwestionariu-
szy, w których znalazły się pytania otwarte, próby zostały ograniczone do 100 
osób z każdej populacji. Ze względu na wymienione ograniczenia nie było 
możliwe przeanalizowanie w odpowiedni sposób liczniejszych prób. Co więcej, 
w przypadku doboru przypadkowego zwiększenie liczebności próby nie prze-
kłada się na wzrost wiarygodności uzyskanych wyników oraz „zmniejszenie 
błędów wnioskowania o populacji”507.

Po dookreśleniu wszystkich aspektów związanych z populacją, wyborem 
i wielkością próby itd., zostały zebrane dane od dwóch omówionych grup re-
spondentów. Zbudowany w tym celu kwestionariusz zawierał różnego rodzaju 
pytania i częściowo bazował także na innych technikach badawczych.

Pytania w kwestionariuszu były zarówno zamknięte (z możliwością jedno-
krotnego wyboru) oraz otwarte. Kafeteria odpowiedzi w pytaniach zamknię-
tych została w większości przypadków ułożona na bazie teorii dotyczącej marki 
narodowej, co szczegółowo zostało opisane w kolejnym podrozdziale. Minu-
sem użycia wyskalowanych pytań jest ograniczenie respondentów do wyboru 
jednej z podanych odpowiedzi, jednakże zastosowane kafeterie odpowiedzi 
miały na celu uświadomienie dużego zakresu możliwości, a w konsekwencji 
wydobycie opinii peryferyjnych respondentów508. W kwestionariuszu zawar-
to także wiele pytań otwartych, by dać respondentom swobodę wypowiedzi 

504 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań…, s. 50
505 R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media…, s. 124.
506 T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach…, s. 64.
507 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań…, s. 102.
508 Tamże, s. 145-147.
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i przedstawienia swojego punktu widzenia na konkretny temat. Zostały zbu-
dowane w oparciu o zasady zaproponowane przez Wimmera i Dominica509.

Część pytań kwestionariusza oparta jest o skalę Likerta510. Respondenci, 
wybierając ze skali 1-5 (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam 
zdania, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam) mogli ustosunkować 
się do podanych zdań. Twierdzenia miały wydźwięk neutralny lub pozytywny, 
a dotyczyły głównie jakości wykonania i treści zawartych w spotach prezen-
towanych w kwestionariuszach. Poszczególne zaś kryteria, których dotyczyły 
zdania, bazowały częściowo na „elementach kompozycyjnych ruchomych 
obrazów”, opisywanych przez Rose511.

Na jakość oraz treść uzyskanych odpowiedzi miała również wpływ budo-
wa kwestionariusza512, oparta o wskazówki Wimmera i Dominica513. Jednak 
układ kwestionariusza został ustalony tak, by przypominał układ eksperymentu, 
co zostało szerzej wyjaśnione w kolejnym podrozdziale. Pytania w formula-
rzu dotyczyły zarówno treści materiałów (o czym komunikuję przekazy), jak 
i formy, by całościowo poznać opinię respondentów. To zabieg zaczerpnięty 
z analizy zawartości. Pamuła, powołując się na pogląd Dardano, twierdzi, 
że „stosowana forma przekazu stanowi pierwsze przesłanie dla odbiorcy 
i służy do artykułowania treści”514. Tak staranne podejście do zaprezentowa-
nych materiałów filmowych jest również podyktowane dyskursem. „Analizą 
dyskursu można się też posługiwać, badając to, jak obrazy tworzą konkretne 
wizje świata społecznego (…) jak obrazy tworzą opowieści o świecie społecz-
nym”515. Ten rodzaj podejścia okazuje się szczególnie ważny z punktu widzenia 
respondentów, którzy nigdy nie odwiedzili Polski, a opinię i ich wyobrażenia 
o niej kształtują treści dostępne w mediach. Przeprowadzone badania zostały 

509 R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media…, s. 256-258.
510 Tamże, s. 82.
511 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad 

wizualnością, przekł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2010, s. 73-81.

512 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań…, s. 141.
513 R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media…, s. 263-271.
514 S. Pamuła, Metody analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych 

tygodnikach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1996, 
s. 30.

515 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych…, s. 179.
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więc wzbogacone o elementy inspirowane innymi technikami badawczymi, 
co nadaje kwestionariuszowi charakteru hybrydowości

Po zebraniu materiału badawczego, ale przed jego analizą, zastosowano 
także czyszczenie danych (usunięcie danych błędnie wprowadzonych i niespój-
nych)516. Z materiału usunięto także kwestionariusze wypełnione na zasadzie 

„zestawów odpowiedzi”517. Szczegółowy opis i budowę kwestionariusza zawiera 
kolejny podrozdział.

4.1.3. Konstrukcja narzędzia badań – kwestionariuszy 
dla respondentów zagranicznych oraz z Polski

Kwestionariusze użyte w badaniu online zostały skonstruowane w wersji 
elektronicznej, z uwzględnieniem zasad budowy standardowych kwestio-
nariuszy. Do zbierania danych użyto narzędzia Google Formularz, a wyniki 
automatycznie zostały zapisane w Google Arkuszu.

Kwestionariusze dla respondentów z Polski i z zagranicy zostały skonstru-
owane w analogiczny sposób. Każdy z nich składał się z sześciu krótkich części, 
jednakże ze względu na charakter grupy badanych występowały pomiędzy 
nimi drobne różnice. Ogólny schemat budowy formularzy przedstawia po-
niższa tabela.

Tabela 5. Schemat układu kwestionariuszy. 

Sondaż przeprowadzany wśród respondentów zagranicznych  
(odbiór przekazów dot. Polski  

przez środowisko międzynarodowe)

Sondaż przeprowadzany wśród Polaków  
(odbiór przekazów dot. Polski  

przez mieszkańców Polski)

I ccęść:  
Skocarceniae oaca wiedcy o Poksce

II ccęść:  
Prcedstawienie wyoranych spotów dostępnych w internecie dotyccących promocci Pokski

Materiały ofccakne (wykonane 
na ckecenie MSZ i POT)

Materiały nieofccakne wykonane 
prcec niecakeżnych internaltów

Materiały ofccakne (wykonane 
na ckecenie MSZ i POT)

Materiały nieofccakne wykonane 
prcec niecakeżnych internaltów

516 T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach…, s. 74.
517 R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media…, s. 597.
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Sondaż przeprowadzany wśród respondentów zagranicznych  
(odbiór przekazów dot. Polski  

przez środowisko międzynarodowe)

Sondaż przeprowadzany wśród Polaków  
(odbiór przekazów dot. Polski  

przez mieszkańców Polski)

III ccęść:  
Porównanie i ocena sposool wykonaniae ccyteknoście cakości prcedstawionych materiałów

IV ccęść:  
Porównanie i opinie na temat cawartości i treście których dotyccą materiały

V ccęść:  
Weryfkacca ewentlaknec cmiany postrceaania Pokskie poscercenia 

wiedcy o niec dcięki prcedstawionym materiałom (odnośnie I ccęści)

V ccęść:  
Weryfkacca opinii o wpływie prcekaców promocycnych 

na postrceaanie Pokskie cec mocnych stron itd. (odnośnie I ccęści)

VI ccęść:  
Metryccka

Źródło: opracowanie własne

Układ kwestionariusza został skonstruowany na przykładzie układu ekspe-
rymentu, jednak bez uwzględnienia grupy kontrolnej. Pierwsza część, w któ-
rej respondenci zostali zapytani o ogólną wiedzę dotyczącą Polski, stanowiła 
pretest, prezentacja krótkich promocyjnych materiałów filmowych – bodziec, 
a pytania z piątej części spełniały funkcję posttestu.

Kwestionariusz dla Polaków został sporządzony w języku polskim, a kwe-
stionariusz dla respondentów zagranicznych w języku angielskim. Formularze 
użyte w badaniach znajdują się w aneksie (załącznik 1 i 2).

Pierwsza część kwestionariuszy miała na celu ustalenie stopnia znajomości 
Polski i stosunku do niej w obu grupach badanych. Respondenci zostali popro-
szeni o wykazanie się wiedzą odnośnie Polski i skojarzeniami z nią związanymi.

Drugą część kwestionariuszy stanowiły wybrane krótkie spoty promocyjne 
związane z Polską. Kolejne części formularzy nawiązywały do zaprezentowa-
nych w tym miejscu materiałów filmowych. Przekazy zostały dobrane w taki 
sposób, by reprezentować dwa rodzaje materiałów. Pierwszą grupę stanowiły te, 
które zostały przygotowane i udostępnione przez instytucje oficjalnie zajmujące 
się promocją Polski: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Organizację 
Turystyczną. Drugi rodzaj stanowiły materiały wykonane przez prywatną firmę, 
której priorytetowym celem nie jest promocja Polski.

Kolejne dwie części kwestionariuszy (trzecia i czwarta) odnosiły się 
w bezpośredni sposób do zaprezentowanych spotów. W pierwszej kolejności 
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respondenci zostali zapytani o sposób wykonania materiałów (jakość, wykorzy-
stanie technologii komputerowej, dobór muzyki itd.). Natomiast czwarta część 
kwestionariuszy dotyczyła treści w nich zawartych. Respondentów poproszo-
no także o podzielenie się tym, czego szczególnego dowiedzieli się dzięki tym 
materiałom, co ich zaskoczyło itd.

W piątej części respondenci zagraniczni zostali zapytani raz jeszcze o opinię 
o Polsce oraz o wpływ spotów promocyjnych na jej postrzeganie. W tej samej 
części Polacy odpowiedzieli na pytania o wpływ wymienionych przekazów 
na postrzeganie Polski przez obcokrajowców. Odpowiedzi uzyskane w tej 
części kwestionariuszy zostały zestawione z odpowiedziami z pierwszej części.

Ostatnią część kwestionariuszy stanowiła metryczka. Jako że formularze 
odnosiły się do wizerunku kraju, polskiej marki narodowej itd., prócz standar-
dowych pytań o wiek, zawód, uwzględnione zostały także pytania o obywatel-
stwo i wizyty w Polsce (dot. respondentów zagranicznych).

Zestaw pytań w arkuszach poprzedzony został wstępem, zawierającym 
omówienie celu badań oraz informacje o autorce. Każda z poszczególnych czę-
ści kwestionariusza mieściła się na osobnej stronie, w celu nadania czytelności 
strukturze badania. Przy pomocy tak skonstruowanych kwestionariuszy zosta-
ły zebrane dane, które następnie zostały poddane czyszczeniu, opracowaniu 
i analizie. Wyniki tych działań opisano w kolejnym podrozdziale publikacji.

Przed przystąpieniem do badania właściwego przeprowadzono pilotaż. 
W jego wyniku wprowadzono drobne zmiany do ostatecznej wersji narzędzi. 
W obydwu kwestionariuszach została zmieniona formuła pytania drugiego, 
dotyczącego pierwszego skojarzenia związanego z Polską, dokładniej opisano 

„kryteria” poddane ocenie respondentów w pytaniach (5) i (6), usunięto dwa 
pytania ogólne, ponieważ uzyskane odpowiedzi były jedynie powieleniem 
informacji zebranych w pytaniach szczegółowych. Natomiast pytanie otwarte 
odnośnie elementów, które według młodych respondentów z Polski, powinny 
być umieszczane w materiałach promocyjnych dotyczących ich kraju, ozna-
czono jako obowiązkowe.

W ostatecznej wersji kwestionariusza dla respondentów z zagranicy, 
ze względu na złożoność tematu oraz ograniczone możliwości badacza, nie 
zdecydowano się na podniesienie kwestii rozbieżności pomiędzy poczuciem 
tożsamości narodowej i posiadanym obywatelstwem oraz tym, w jaki sposób 
przekłada się to na stosunek do marki narodowej.
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W obydwu grupach respondentów kwestionariusz wypełniło po 100 osób. 
Po zebraniu odpowiedzi, w procesie czyszczenia danych, zostały usunięte trzy 
kwestionariusze wypełnione przez respondentów zagranicznych, gdyż w me-
tryczce podano dane sprzeczne z opisem populacji. W związku z tym próba 
badanych w grupie respondentów zagranicznych wyniosła 97, zaś w przypadku 
respondentów z Polski: 100 osób.

4.2. Charakterystyka respondentów

Przed przystąpieniem do prezentacji wyników warto przyjrzeć się profilowi 
respondentów, którzy wzięli udział w badaniach. W ostatniej części kwestio-
nariusza zostali oni zapytani o główne źródło informacji o Polsce, płeć, rok 
urodzenia i główne zajęcie.

PŁEĆ I WIEK RESPONDENTÓW

Próbę międzynarodową stanowiło 51 kobiet (53%) oraz 46 mężczyzn (47%). 
Respondenci w momencie przeprowadzenia badania (2015 rok) znajdowali się 
w przedziale wiekowym 18-34 lata. Średnia wieku tej grupy wynosiła 25 lat.

W przypadku kobiet, które wzięły udział w badaniu dla respondentów 
zagranicznych, średnia wieku wynosiła 24 lata. Najwięcej kobiet z tej grupy 
respondentów miała 23 lata (12), 22 i 24 lata (po 8). Wiek kobiet, które wzięły 
udział w badaniu, różnił się przeciętnie od średniego (liczonego średnią aryt-
metyczną) o 3 lata. Natomiast zróżnicowanie wiekowe w tej grupie wyniosło 
11%. Aż 84% respondentek z zagranicy mieściło się w przedziale wiekowym 
21-26 lat (43).

Średnia wieku (mężczyzn) wśród respondentów z zagranicy wynosiła 26 lat. 
Najczęściej kwestionariusz wypełnili mężczyźni w wieku 24 i 25 lat (5). W tym 
przypadku wiek poszczególnych respondentów odchylał się średnio od wieku 
przeciętnego o 4 lata. Zaś z obliczonych współczynników zmienności wynika, 
iż struktura wieku mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, charakteryzowała 
się większą o 4 % zmiennością niż w przypadku kobiet.

Próbę respondentów z Polski stanowiło natomiast 29 mężczyzn (29%) 
oraz 71 kobiet (71%), którzy w momencie badania (2015 rok) znajdowali się 
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w przedziale wiekowym 19-33 lata. Średnia wieku tych respondentów wyno-
siła 24 lata.

Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn w grupie Polaków ich śred-
nie wieku oraz wartości środkowe wyniosły wartość średniej całej grupy: 
24 lata. Natomiast wiek poszczególnych respondentów (zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn) różnił się od przeciętnego o 2 lata. Zróżnicowanie wieku w obu 
podgrupach było małe i wyniosło 9%. Mężczyźni z tej grupy badanych naj-
częściej mieli 24 lata (6) oraz 23 lata (5), kobiety natomiast: 25 lat (19), 24 lata 
(16) oraz 23 lata (12). W przypadku kobiet aż 66% było w przedziale 23-25 lat.

GŁÓWNE ZAJĘCIE RESPONDENTÓW

Ponad 2/3 respondentów zagranicznych zdeklarowało, że są studentami, 
a 28% już pracuje. Trzech respondentów określiło inne zajęcia jako główne 
spośród wymienionych w kafeterii. Kwestionariusza nie wypełnił żaden uczeń. 
Dokładnie strukturę respondentów zagranicznych odnośnie deklarowanego 
przez nich podstawowego zajęcia ilustruje poniższy wykres.
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Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie 17 kwestionariusza dla respondentów zagranicznych . Źródło: 
opracowanie własne  

Struktura głównego zajęcia respondentów z Polski jest podobna do struktury dotyczącej 
podstawowego zajęcia respondentów zagranicznych. W tej grupie łącznie aż 93% stanowili 
studenci oraz osoby pracujące. Najwięcej odpowiedzi uzyskano od studentów, a ich liczba jest 
tylko o dwa punkty  procentowe niższa niż w przypadku obcokrajowców. Struktury głównego 
zajęcia wśród obu grup respondentów są bardzo podobne, co potwierdza poniższy wykres. 
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dla respondentów zagranicznych. 

Źródło: opracowanie własne

Struktura głównego zajęcia respondentów z Polski jest podobna do struktu-
ry dotyczącej podstawowego zajęcia respondentów zagranicznych. W tej grupie 
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łącznie aż 93% stanowili studenci oraz osoby pracujące. Najwięcej odpowiedzi 
uzyskano od studentów, a ich liczba jest tylko o dwa punkty procentowe niższa 
niż w przypadku obcokrajowców. Struktury głównego zajęcia wśród obu grup 
respondentów są bardzo podobne, co potwierdza poniższy wykres.
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NARODOWOŚĆ RESPONDENTÓW

Respondenci zagraniczni pochodzili z 33 krajów, w tym: czterech krajów 
sąsiedzkich (Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy) oraz czternastu innych krajów 
europejskich, a także piętnastu krajów spoza kontynentu. Respondenci z krajów 
sąsiadujących z Polską stanowili 24% badanych, ankietowani z innych krajów 
europejskich 53%, zaś osoby spoza kontynentu europejskiego 23%. Najczęściej 
respondenci deklarowali narodowość niemiecką (17 respondentów), włoską 
(13), francuską (12), austriacką (7) oraz hiszpańską (6). Drugą grupę badanych 
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stanowili wyłącznie Polacy (100). Szczegółowo kraje pochodzenia responden-
tów zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Struktura narodowościowa wśród respondentów zagranicznych; 
odpowiedzi na pytanie 16 kwestionariusza dla respondentów zagranicznych. 

Kraj pochodzenia respondentów Liczba

Sąsiedzi Polski (bez Rosji)

Ccechy 1

Niemcy 17

Słowacca 4

Ukraina 1

Kraj pochodzenia respondentów Liczba

Inne kraje europejskie

Alstria 7

Bekaia 1

Bośnia i Herceaowina 1

Francca 12

Hiscpania 6

Irkandia 2

Łotwa 1

Macedonia 1

Norweaia 3

Portlaakia 2

Rlmlnia 1

Węary 1

Wiekka Brytania 1

Włochy 13

Kraj pochodzenia respondentów Liczba

Kraje spoza Europy (plus Rosja)

Armenia 1

Alstrakia 3

Aceroecdżan 1

Chike 1

Grlcca 1

Indonecca 1

Iran 1

Japonia 1

Kanada 1

Koklmoia 1

Kiraistan 1

Nowa Zekandia 1

Rosca 4

Tlrcca 1

Stany Zcednoccone 3

Źródło: opracowanie własne
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O POLSCE

Wśród pytań dotyczących respondentów zawarto również pytanie o głów-
ne źródło informacji, z którego badani czerpią wiedzę na temat Polski. Było 
to pytanie z otwartą kafeterią odpowiedzi.

Źródłem informacji o Polsce dla respondentów zagranicznych są głównie 
inni ludzie oraz internet. Na te dwa źródła wskazało łącznie 68% badanych w tej 
grupie. To istotny sygnał odnośnie kanałów komunikacji o kraju w przypad-
ku tej grupy respondentów. Także wśród odpowiedzi zaklasyfikowanych jako 
inne znajdują się takie, które dotyczą wymienionych kategorii. Wynika z nich, 
że głównym źródłem informacji o Polsce dla obcokrajowców są spotkania 
z Polakami czy przyjazd do Polski. Ciekawy jest także komentarz, w którym 
jeden z respondentów (Niemiec, student) zauważa, że zarówno w szkole, jak 
i w mediach nie ma za dużo informacji o Polsce.

Polacy na pytanie dotyczące głównego źródła informacji o Polsce udzielili 
odpowiedzi w innej proporcji niż obcokrajowcy. Najwięcej informacji o Pol-
sce czerpią oni z internetu, nie zaś od innych ludzi czy z tradycyjnych mediów. 
W przypadku tej grupy respondentów, internet jest bezkonkurencyjnie głów-
nym źródłem informacji. Zdeklarowane główne źródła informacji o Polsce 
(według zaproponowanej kafeterii) wśród respondentów zagranicznych i Po-
laków przedstawia poniższy wykres.
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Podsumowując zebrane dane metryczkowe stwierdzić można, iż w obu 
grupach respondentów (zagranicznych i z Polski) średnia i struktura wieku 
były podobne. Różnicę stanowił natomiast stosunek ilości kobiet do mężczyzn: 
w próbie zagranicznej znajdował się on na podobnym poziomie, zaś w grupie 
badanych z Polski dominowały kobiety (około 2/3 próby). Struktura podstawo-
wego zajęcia respondentów w obu próbach także była bardzo podobna. W przy-
padku głównych źródeł informacji o Polsce dla respondentów z zagranicy byli 
to ludzie i internet, zaś dla Polaków: głównie internet. Podstawową różnicą, 
aczkolwiek wynikająca z natury badania, była struktura narodowościowa grup. 
Próbę respondentów zagranicznych tworzyły osoby z aż 33 krajów, więc była 
to grupa bardzo różnorodna w porównaniu do drugiej próby, którą stanowili 
jedynie Polacy.
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4.3. Postrzeganie Polski: wiedza i skojarzenia

W pierwszej części badań (zarówno wśród respondentów z zagranicy, jak 
i Polaków) ustalono ogólny poziom wiedzy i stosunek respondentów do Polski, 
uwzględniając wymiary marki narodowej według Anholta, które szczegółowo 
omówione zostały w rozdziale 1.

Do każdego wektora marki narodowej zostały skonstruowane dwa zdania: 
jedno odnoszące się do przeszłości Polski, a drugie związane z jej aktualną 
sytuacją. Zdania w tym pytaniu pojawiały się w kolejności losowej. Respon-
denci zostali poproszeni o zaklasyfikowanie ich jako prawdę, fałsz lub nie wiem. 
Opcja nie wiem została uwzględniona, by odpowiedzi respondentów nie były 
przypadkowe, lecz rzetelne. Wszystkie 12 zdań twierdzących dotyczących Pol-
ski użytych w pytaniu (1) było prawdziwych. Zabieg ten miał na celu pokazanie, 
które fakty dotyczące Polski są oczywiste, o których respondenci nie wiedzą/
nie słyszeli, a które najczęściej wydają się fałszem.

Tak skonstruowane pytanie zadane respondentom zagranicznym miało 
uwidocznić, które kanały komunikacji o marce narodowej w przypadku Polski 
są najsilniejsze, a które najsłabsze oraz czy w odbiorze respondentów Polska 
bardziej kojarzona jest ze swoją historią czy aktualnymi wydarzeniami. Nato-
miast w przypadku Polaków pytanie to miało na celu wskazanie oczywistych 
faktów dotyczących Polski oraz tych najczęściej wydających się fałszem. Dzięki 
temu pytaniu można było także zaobserwować, czy to, co dla Polaków stanowi 
coś oczywistego i powód do dumy, tak samo jest odbierane przez młodych 
internautów z zagranicy.

POZIOM WIEDZY O POLSCE

Respondenci zagraniczni średnio jako prawdę zaklasyfikowali 43% wszyst-
kich zdań, w 6% uznali je za fałszywe, zaś w 51% nie wiedzieli. W grupie 
respondentów, którzy pochodzą spoza kontynentu europejskiego, uzyskano 
tylko 37% prawidłowych odpowiedzi, zaś wśród respondentów pochodzących 
z krajów sąsiadujących z Polską 51%. W przypadku zdań oznaczonych jako 
fałsz uzyskano odpowiednio: 6% i 7%, więc wynik nie różnił się od średniej 
uzyskanej od wszystkich respondentów. Natomiast zauważyć można rozbież-
ność w ilości odpowiedzi nie wiem. Respondenci spoza kontynentu europej-
skiego zaznaczyli tę opcję w 57%, zaś ankietowani z krajów ościennych 42%. 
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W przypadku respondentów z Polski uzyskano 79% odpowiedzi prawda, 6% 
fałsz oraz 15 % nie wiem.

Tylko 6 z 22 respondentów zagranicznych (spoza kontynentu europejskie-
go) zaznaczyło minimum 6 pytań prawidłowo, aż 14 z 22 w przypadku więcej 
niż połowy pytań (min. 7) wybrało opcję nie wiem, zaś 2 z 22 zaznaczyło fałsz 
odnośnie 3 lub więcej zdań. W przypadku respondentów zagranicznych po-
chodzących z krajów sąsiedzkich 15 z 23 osób oznaczyło więcej niż połowę 
pytań jako prawdę, 7 z 23 osób w przypadku min. 7 zdań wybrało opcję nie 
wiem, zaś 2 z 23 osób trzy razy wybrało opcję fałsz. W przypadku responden-
tów z Polski 100% z nich zaznaczyło min. 6 zadań jako prawdę, lecz tylko 9% 
(9 respondentów) wskazało wszystkie odpowiedzi jako dobre. Natomiast 5% 
respondentów wybrało opcję fałsz w przypadku 4 lub więcej zdań.

Respondenci pochodzący z krajów sąsiedzkich wiedzą więcej 
o Polsce niż badani z krajów spoza Europy. Jednakże średnio re-
spondenci zagraniczni w ponad 50% zdań zaznaczyli odpowiedź 

„nie wiem”. Respondenci z Polski zaznaczyli prawidłową odpowiedź 
w ponad 75% zdań, lecz i w tym wypadku uzyskano sporo odpo-
wiedzi „nie wiem”.

Ogólny poziom wiedzy o Polsce osób biorących udział w badaniu w znacz-
nym stopniu nie jest zadowalający. Jednocześnie stanowi to sygnał mówiący 
o luce informacyjnej otwierającej potencjał do wykorzystania w działaniach 
promocyjnych i brandingowych.

WIEDZA O POLSCE W KONTEKŚCIE WEKTORÓW 
MARKI NARODOWEJ WEDŁUG ANHOLTA

W grupie respondentów zagranicznych uzyskano najwięcej popraw-
nych odpowiedzi odnośnie zdań dotyczących wektora ludzie, podobnie było 
w przypadku respondentów z Polski. W obydwu grupach badani najczęściej 
wybierali opcję nie wiem odnośnie wektora kultura, najwięcej zaś odpowiedzi 
fałsz dotyczyło w obu grupach wektora turystyka (oraz w grupie respondentów 
z Polski inwestycji zagranicznych). Należy jednakże podkreślić, że choć w obu 
grupach uwidaczniają się podobne trendy, istnieje pomiędzy nimi znaczna 
różnica ilości punktów procentowych.
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W poniższej tabeli zawarto zebrane wyniki badań: porównano odpowiedzi 
uzyskane od dwóch grup respondentów, z uwzględnieniem wektorów marki 
narodowej oraz perspektywy czasowej poszczególnych twierdzeń. Wyróżnio-
no również skrajne ilości odpowiedzi w każdej z grup respondentów, opisane 
szczegółowo w tym podrozdziale.

Tabela 7. Ocena zdań dotyczących Polski przez respondentów 
zagranicznych i z Polski; odpowiedzi na pytanie 1 kwestionariusza. 
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manaaed to maintain a steady 
GDP (Gross domestic prodlct) 

arowth after the economic 
crisis that strlck the EU and 
the rest of the workd in 2008.

34% 
(33)

7% 
(7)

59% 
(57)

Pokska cest cednym c kikkl 
elropecskich kracówe którym 

ldało się ltrcymać stały 
wcrost PKB (Prodlkt Kracowy 

Brltto) po krycysiee który 
dotknął Unię Elropecską 

i świat pod koniec 2008 rokl.

73% 
(73)

8% 
(8)

19% 
(19)
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ktl
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ść The ”Wiekiccka” Sakt Mine 
was pkaced on the oriainak 
UNESCO kist of the Workd 

Heritaae Sites in 1978.

27% 
(26)

1% 
(1)

72% 
(70)

Kopania Soki w Wiekiccce 
costała wpisana na Listę 
Światoweao Dciedcictwa 

UNESCO w 1978 rokl.

65% 
(65)

2% 
(2)

33% 
(33)
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ć Every fve years a mlsic 
competition is hekd in Warsaw 

to honolr the pokish 
pianist Fryderyk Chopin.

14% 
(14)

1% 
(1)

85% 
(82)

Co pięć kat odoywa się 
w Warscawie konklrs 

fortepianowye oy lcccić 
pokskieao pianistę: 
Fryderyka Chopina.

55% 
(55)

8% 
(8)

37% 
(37)
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Pokish scientist Marie 
Skłodowska-Clrie oecame the 
frst woman to win one Nooek 

Price in Chemistry and one 
in Phisics after she discovered 

two new ekements 
(Pokonilm and Radilm).

79% 
(77)

4% 
(4)

16% 
(16)

Pokska lccona Maria Clrie-
Skłodowska oyła pierwscą 
kooietąe która otrcymała 

Naarodę Nooka c dciedcin: 
chemii i fcykie dcięki odkrycil 
dwóch nowych pierwiastków 

(pokonl i radl).

94% 
(94)

2% 
(2)

4% 
(4)

te
ra

źn
iec

sc
oś

ć

In 2014 the Pokish Pope 
John Palk II oecame a Saint 

of the Cathokic Chlrch.

69% 
(67)

4% 
(4)

27% 
(26)

W 2014 rokl pokski papież 
Jan Paweł II costał oałoscony 

świętym Kościoła katokickieao.

97% 
(97)

3% 
(3)

0% 
(0)

Źródło: opracowanie własne
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Analizując wyniki z uwzględnieniem perspektywy czasowej zdań, zauwa-
żyć można, że respondenci udzielili zazwyczaj więcej poprawnych odpowiedzi 
odnośnie twierdzeń związanych z teraźniejszością, nie zaś z przeszłością Polski.

Uzyskano niewiele odpowiedzi fałsz, a respondenci, którzy nie byli pewni 
swojego zdania, zaznaczali opcję nie wiem. Duża liczba odpowiedzi nie wiem 
wśród obcokrajowców jest sygnałem, jak niewiele wiedzą oni o Polsce. Znaczna 
ich liczba dotyczyła wektorów polityka i kultura, z których to obszarów, wyda-
wać by się mogło, informacje są powszechnie znane. Pozytywnym aspektem 
jest natomiast to, iż w zdaniach dotyczących każdego z wektorów dominowały 
(aczkolwiek w różnym stopniu) prawidłowe odpowiedzi. Rozkład prawidło-
wych odpowiedzi, z uwzględnieniem wektorów marki narodowej, ilustruje 
poniższy wykres.
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Celem pierwszego pytania było zbadanie wiedzy respondentów od-
nośnie poszczególnych wektorów marki narodowej. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, iż zarówno badani z Polski, jak i z zagranicy 
wiedzą najwięcej odnośnie faktów związanych z wektorem ludzie.

Odpowiedzi na pytanie pierwsze były również punktem odniesienia od-
powiedzi uzyskanych w V części kwestionariusza, które zostało omówione 
w podrozdziale 4.7.

SKOJARZENIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ

Cel drugiego pytania zawartego w kwestionariuszach polegał na zbadaniu 
skojarzeń związanych z Polską, bez narzucania respondentom punktu widze-
nia, lecz pozostawiając pełną swobodę odpowiedzi. Było to pytanie otwarte, 
w którym badani zostali proszeni o wymienienie pierwszego skojarzenia 
związanego z Polską.

Odpowiedzi uzyskane od respondentów z zagranicy zostały porównane 
z odpowiedziami udzielonymi przez Polaków. Dzięki nim można było łatwo 
zauważyć, jakie pojawiają się główne różnice w postrzeganiu Polski przez jej 
mieszkańców i osoby z Polską niezwiązane. To bardzo istotne w przypadku 
brandingu narodowego, który ma w pierwszej kolejności kształtować i wpły-
wać na odbiór kraju za granicą.

W przypadku respondentów zagranicznych uzyskane odpowiedzi pokrywa-
ją się częściowo z wyżej opisanymi wynikami (z pierwszego pytania) odnośnie 
zbieżności z wektorami marki narodowej według Anholta: 26% odpowiedzi 
związanych było z wektorem kultura, 22% – ludzie, 15% – polityka, 12% – 
turystyka, a 2% z wektorem inwestycje zagraniczne. Wyniki te potwierdzają 
w szczególności ważność wektorów ludzie i turystyka, gdyż zdania dotyczące 
tych dwóch obszarów były najczęściej oceniane jako prawda w pytaniu pierw-
szym wśród tej grupy badanych.

Sześciu respondentów zagranicznych nie udzieliło konstruktywnej odpo-
wiedzi na zadane pytanie (odpowiedzieli nic, nie mam pomysłu! itp.), a dwie 
odpowiedzi są niezrozumiałe. Ogólnie 14% odpowiedzi można zaklasyfikować 
jednoznacznie jako pozytywne, zaś 8% jako nacechowane negatywnie. Wszyst-
kie odpowiedzi uzyskane od respondentów zagranicznych (w j. angielskim) 
zostały przetłumaczone na j. polski i w nim są poniżej cytowane.
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Odpowiedzi podzielić można na kilka grup ze względu na temat, jakiego 
dotyczyły. Najwięcej, bo aż 22% odpowiedzi, dotyczyło ludzi, zarówno słynnych 
Polaków (Chopin, Sienkiewicz, Kopernik, Jan Paweł II), jak i zwykłych obywateli. 
Pojawiły się odpowiedzi dotyczące Polek, cech Polaków (np. gościnni/przyjaźni/
mili ludzie). Również dla niektórych respondentów pierwszym skojarzeniem 
z Polską są polscy koledzy z pracy, pracownicy budowlani w Norwegii czy też 
intelektualiści.

Kolejna grupa odpowiedzi związana była z polską kuchnią (16%). Domi-
nowały skojarzenia takie jak wódka oraz pierogi. Pojedynczym respondentom 
Polska kojarzyła się także z bigosem, mięsem, kiełbasą, zrazami, barszczem, 
żurkiem oraz ravioli.

15% respondentów kojarzyło Polskę głównie w związku z jej historią 
z XX wieku. Pierwszymi skojarzeniami w tym przypadku były m.in.: komu-
nizm, kraj wschodu, Rosja, były członek ZSRR, zimna wojna, Auschwitz, ludo-
bójstwo, druga wojna światowa, ofiara wojny, wolność czy sytuacja, w której 
Willy Brandt klęczał pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Ta grupa 
odpowiedzi potwierdza teorię, według której Polska nie wyróżnia się niczym 
szczególnym na tle innych krajów postkomunistycznych i istotnym aspektem 
w budowaniu jej marki narodowej jest skupienie się na unikatowych cechach 
ją wyróżniających.

Wiele odpowiedzi (12%) dotyczyło również polskich miast. Kraków został 
wymieniony jako pierwsze skojarzenie z Polską aż sześć razy, Warszawa – czte-
ry razy, a jeden raz: Wrocław i Gdańsk.

Natomiast kilka odpowiedzi dotyczyło konkretnych aspektów związanych 
z kulturą, np. polka (taniec), wianek (z ludowego stroju), polska flaga oraz ze-
spół Beltaine (polski zespół grający muzykę celtycką). Dla trzech respondentów 
pierwszym skojarzeniem z Polską był język polski (a znane słowa to cześć i kur-
wa). Dwóm respondentom natomiast Polska kojarzyła się z religią katolicką.

Część uzyskanych odpowiedzi była w formie przymiotników, zarówno tych 
nacechowanych pozytywnie (wielka, piękna, rosnąca), jak i negatywnie (daleka, 
zimna, biedna, podzielona, smutna i zdewastowana). Kilka z uzyskanych od-
powiedzi nie udało się zaklasyfikować do żadnej z wyżej opisanych grup m.in. 
tani rynek, bezsensowna administracja, konkurs Eurowizji, autostrada czy motyl.
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Dla większości respondentów z zagranicy pierwsze skojarzenia 
związane z Polską dotyczą Polaków, polskiej kuchni, polskiej historii 
końca XX wieku oraz polskich miast (głównie Krakowa i Warsza-
wy). Także wyniki uzyskane w pierwszym pytaniu wśród tej grupy 
badanych wskazywały na ważność wektora ludzie, który to aspekt 
jest podstawą kilku dokumentów opisanych w drugim rozdziale.

Respondenci z Polski także zostali zapytani, o czym myślą, słysząc „Polska”, 
by móc określić ich stosunek do własnego kraju. 65% uzyskanych odpowiedzi 
miało wyraźnie pozytywny wydźwięk, 5% odpowiedzi było jednoznacznie 
neutralnych, 10% odpowiedzi było negatywnych, zaś w przypadku dwóch osób 
nie uzyskano odpowiedzi.

Pozytywnymi skojarzeniami były najczęściej: ojczyzna (30%), dom (16%), 
mój kraj (6%), duma (5%) oraz gościnność (3%). Dla pozostałych responden-
tów, którzy udzielili jednoznacznie nacechowanych pozytywnie odpowiedzi, 
Polska jest miejscem pochodzenia i miejscem, do którego zawsze wracają. Dwie 
osoby w swoich odpowiedziach podkreśliły piękno Polski, ale tylko dla jednej 
pierwszym skojarzeniem z Polską była przyszłość.

Wśród często powtarzających się odpowiedzi pojawiały się również te zwią-
zane z patriotyzmem (4%), tradycją i kulturą (3%) oraz katolicyzmem i Janem 
Pawłem II (4%). W przypadku 7% respondentów odpowiedzi miały charakter 
bardziej szczegółowy. Wymienili oni konkretne aspekty, które kojarzą im się 
z Polską. Były to bociany, pola uprawne, Bałtyk, lasy sosnowe, jabłka oraz 
Warszawa.

Wśród odpowiedzi, które można zaklasyfikować jako neutralne, pierw-
szym skojarzeniem związanym z Polską był kontur Polski na mapie (2%) lub 
po prostu państwo (3%).

Aż 10% uzyskanych odpowiedzi było jednoznacznie negatywnych. To dość 
istotny sygnał w związku z pierwszym skojarzeniem dotyczącym ojczyzny 
wśród młodych Polaków. Trzy odpowiedzi dotyczyły niewykorzystywanego 
kapitału Polski, zaś pozostałe warunków życia i perspektyw. Respondenci 
udzielili m.in. następujących odpowiedzi: sprzedają nasz kraj, zamieszanie 
polityczne; podatek; skojarzenia niestety są negatywne; korupcja; biurokracja; 
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bezrobocie; niskie płace; brak perspektyw; miejsce, w którym ciężko znaleźć pracę; 
kraj absurdów i sporów na tle politycznym, niewnoszących nic do polepszenia 
sytuacji życiowej człowieka. Uzyskane odpowiedzi negatywne dają pewien ob-
raz nastrojów społecznych i stosunku do własnego kraju wśród młodych ludzi.

W pytaniu tym respondenci zostali zapytani o pierwsze skojarzenie z Pol-
ską, lecz wielu z nich wpisywało po kilka. Do analizy wzięte zostało jednak 
zawsze tylko pierwsze z wymienionych skojarzeń. Jednakże ciekawym zjawi-
skiem w przypadku 3 odpowiedzi, w których respondenci wymienili więcej 
niż jedno skojarzenie, jest to, iż pierwsze skojarzenie było pozytywne, kolejne 
zaś negatywne: ojczyna, bezrobocie; dom, jeziora, słabe drogi; piękny kraj, który 
nie wykorzystuje swojego potencjału.

W znacznej mierze pierwsze skojarzenia respondentów z Polski 
odnośnie kraju są pozytywne. Kojarzy się ona z domem, ojczyzną 
i wzbudza pozytywne emocje. Jednakże aż 10% respondentów 
miało wyraźnie negatywne skojarzenia dotyczące ich kraju, a ich 
wypowiedzi były nacechowane rozczarowaniem i niechęcią do Pol-
ski, co budzi niepokój.

Polacy w porównaniu z obcokrajowcami wiedzą o Polsce dużo więcej, jed-
nakże mimo to wielu z nich nie wiedziało lub nie było pewnych niektórych 
kwestii z nią związanych. Większość skojarzeń łączących się z Polską było 
pozytywnych, lecz także duży odsetek (ok. 10%) odpowiedzi zawierał ujemne 
nacechowanie. Respondenci zagraniczni wiedzieli o Polsce niezbyt dużo. Ich 
wiedza dotyczyła głównie zakresu wektorów ludzie oraz turystyka (wektory 
marki narodowej według Anholta). Potwierdzają to także odpowiedzi uzyskane 
na pytania odnośnie pierwszego skojarzenia z Polską.
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4.4. Materiały filmowe

W drugiej części kwestionariuszy respondentom zostały zaprezentowane 
trzy krótkie promocyjne materiały filmowe dotyczące Polski. Każdy z nich 
został przygotowany przez inny podmiot. Autorstwo spotu 1: „Poland where 
the unbelievable happens” należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, 
spot 2: „Poland – come and find your story” to pomysł Polskiej Organizacji 
Turystycznej, zaś spot 3: „Poland is beautiful” został stworzony przez agencję 
reklamową „Bogaczewicz”. Wszystkie dotyczyły promocji Polski, lecz spełniały 
tę funkcję w odmienny sposób.

Wybrane spoty opracowano w języku angielskim. W materiale trzecim 
nazwy miejsc podano także w języku polskim, zaś drugi materiał jest dostępny 
również w zmodyfikowanych formach (zmieniają się aktorzy np. na Hindu-
sów) oraz innych językach m.in.: chińskim, japońskim, rosyjskim, włoskim, 
hiszpańskim. Mimo iż grupą docelową zaprezentowanych spotów nie są bez-
pośrednio mieszkańcy Polski, w obu kwestionariuszach zostały użyte te same 
materiały filmowe. Cel takiego zabiegu to pokazanie różnic w ich odbiorze oraz 
ocenie między dwiema grupami respondentów. Użycie tych samych materiałów 
w dwóch kwestionariuszach podyktowane ponadto zostało tym, iż spoty te nie 
są dostępne z oficjalnymi tłumaczeniami na język polski. Krótkie streszczenia 
fabuły i zawartości poszczególnych materiałów znajdują się poniżej.

Tabela 8. Krótka charakterystyka materiałów zaprezentowanych 
respondentom w drugiej części kwestionariuszy. 

Spot 1: „Poland where the unbelievable happens”

Główny wątek opiera się na opowieści chłopcae który odwiedcił Pokskę. Wymienia on swoceml kokedce c kkasy wscystkie miecscae które 
cwiedcił ce swocą mamąe ady ceao tata prowadcił rocmowy oicnesowe. W opowieści chłopca pocawia się wieke ekementów fantastyccnych.
Na poccątkl rodcina odwiedciła wyorceże (sopockie moko)e adcie cooaccykie cak PGE Arena Gdańsk cest wyciąaana c morca 
(ciąanięta kinami prcec mężccycn)e adyż prcypomina olrsctyn. Następnie chłopiec c mamą spacerowaki po Warscawie (pakma 
na rondcie Charkes’a de Galkke’a)e adcie w centrlm miasta odoywała się średniowieccna oitwa (rycerce spod Grlnwakdl). Późniec 
rodcina odwiedciła Kraków. Chłopiec c mamą cwiedciki caskinię Smoka Wawekskieaoe caś tata prawdopodoonie w tym ccasie 
podpisywał doklmenty ce Smokiem (Smok costał prcedstawiony w aarnitlrce). Ostatnim plnktem wycieccki oyło Zakopane. 
Rodcina wspięła się na „kamienneao okorcyma”e który aklrat spał. (Jednakże Giewont na chwikę w materiake „otworcył occy”). 
Rekacca końccy się stwierdceniem chłopcae że w Poksce dciecą się niewiaryaodne rceccy i cako dowód pokaclce kokedce crooione 
cdcęcia: PGE Areny Gdańske oorac Bitwa pod Grlnwakdeme pomnik Smoka Wawekskieao c Krakowae kracoorac c Giewontem.

Spot 2: „Poland – come and find your story”
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Materiał prcedstawia parę młodych kldcie którcy odwiedcacą różne miecsca w Poksce i prcy lżycil 
różnych nowych technokoaii rooią cdcęcia i dcieką się nimi w mediach społecconościowych.
Nacpierw para odwiedca Krakówe adcie spotyka na Rynkl Głównym Lackonikae następnie prcenosi się do Warscawy. Tam 
kioiclce pokskiec drlżynie siatkówki. Kokecne lcęcia pochodcą cnad ceciora Śniardwy kateme następnie caś para cnacdlce się 
w Zakopanem na tke Giewontl cimą. Późniec młodci kldcie rekakslcą się w SPAe rooią cdcęcia żlorom w Plscccy Białowieskiece 
cwiedcacą Wiekicckęe rooią sooie cdcęcia c kldźmi w strocach sckacheckiche wysyłacą pocctówki c Krakowae rooią caklpy 
w Gdańskl (m.in. klplcąc oiżlterię c olrsctynl) orac słlchacą koncertl fortepianoweao w Pałacl Łacienkowskim. 
Materiał końccy się skoaanem „Jest tak wieke rceccy w Pokscee którymi można się podciekić” (ldostępnić w mediach społeccnościowych).

Spot 3: „Poland is beautiful”

Materiał pokaclce piękne kracooracy Pokski. Są to lcęciae ałównie c kotl ptakae różnych miecsce c mlcyką w tke. 
W materiake pocawiacą się lcęcia c Jeciora Sokińskieaoe Słowińskieao Parkl Narodoweaoe Stareao Miasta 
w Gdańskle Białki Tatrcańskiec (m.in. kldcie ceżdżący konno)e Hotekl Baniae Term Białka (oaseny)e wyciąal 
Koteknicae Prcełoml Wisołka-Rymanów (kldcie ceżdżący kładami)e cakewl Krasnooróde Rcescowa (rondo 
na skrcyżowanil akei Piłsldskieao c lkicą Grlnwakdcką) orac Połoniny Wetkińskiec w Biescccadach. 
Materiał końccy się podaniem nacw caprecentowanych miecsc.

Źródło: opracowanie własne

PIERWSZE WRAŻENIE

W drugiej części kwestionariuszy, prócz zaprezentowania wyżej opisanych 
materiałów, zostało zadane respondentom tylko jedno pytanie dotyczące tego, 
który materiał podobał im się najbardziej. Miało to na celu pokazanie pierw-
szego wrażenia po obejrzeniu materiałów, tuż przed zadaniem respondentom 
szczegółowych pytań odnośnie jakości ich wykonania i zawartych treści.

Zarówno respondentom zagranicznym, jak i Polakom najmniej spodobał 
się drugi materiał filmowy „Poland – come and find your story”. W obu gru-
pach tylko 18% osób zdeklarowało, że ten spot spodobał im się najbardziej. 
Wśród badanych z zagranicy, największej liczbie osób spodobał się pierwszy 
materiał filmowy: „Poland where the unbelievable happens” (44%), zaś trzeci 
materiał filmowy: „Poland is beautiful” w tej grupie uzyskał jedynie 6% mniej 
(38%). Wśród respondentów z Polski występowała dużo większa rozbieżność 
w odpowiedziach odnośnie pierwszego i trzeciego spotu (20%). Ponad połowa 
respondentów (51%) wskazała trzeci materiał jako ten, który spodobał im się 
najbardziej, zaś 31% zaznaczyło, że pierwszy spot uznają za najciekawszy. Róż-
nicę w preferencjach dotyczących zaprezentowanych materiałów pomiędzy 
dwiema grupami respondentów obrazują poniższe wykresy.
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Respondenci zagraniczni

38%

18%

44%

Spot 1: Polska - where the unbelievable happens
Spot 2: Poland, come and find your story
Spot 3: Poland is beautiful  

Wykres 5. Odpowiedzi 
na pytanie 3 kwestionariusza dla 

respondentów zagranicznych. 

Źródło: opracowanie własne

Respondenci z Polski

51%

18%

31%

Spot 1: Polska - where the unbelievable happens
Spot 2: Poland, come and find your story
Spot 3: Poland is beautiful

Wykres 6. Odpowiedzi 
na pytanie 4 kwestionariusza 

dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne

Respondentom zagranicznym najbardziej spodobał się pierwszy 
spot „Polska – where the unbelievable happens”, natomiast bada-
nym z Polski – trzeci materiał: „Poland is beautiful”. W obu grupach 
najmniejszą popularnością cieszył się drugi spot „Poland, come 
and find your story”.

Dzięki prostocie tego pytania można było zaobserwować pierwszą reakcję 
ankietowanych na zaprezentowane materiały. Odpowiedzi na to pytanie stały 
się również punktem odniesienia dla sumy ocen poszczególnych elementów 
przedstawionych spotów, które respondenci wystawili w kolejnych częściach 
kwestionariusza, po przeanalizowaniu przez nich jakości i treści spotów. 

STOPIEŃ ZROZUMIENIA MATERIAŁÓW 
PRZEZ RESPONDENTÓW Z POLSKI

W części drugiej kwestionariusza dla respondentów z Polski zostało zadane 
jedno dodatkowe pytanie. Dotyczyło ono stopnia zrozumienia zaprezentowa-
nych materiałów, gdyż ich oficjalne wersje nie są dostępne w języku polskim 
(wyłączając trzeci materiał, w którym na końcu wymienione są nazwy poka-
zanych miejsc także w j. polskim). Strukturę stopnia zrozumienia treści przez 
respondentów z Polski przedstawia poniższy wykres.
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Stopień zrozumienia materiałów przez 
respondentów z Polski

1%
3%

5%

42%

49%

Zrozumiałem/am wszystko (100%)
Większość (zrozumiałem/am ok. 80%)
Wystarczająco (zrozumiałem/am ok. 50%)
Trochę (zrozumiałem/am ok. 30%)
Nie rozumiem języka angielskiego (0%)

Wykres 7. Odpowiedzi na pytanie 3 kwestionariusza dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne

Aż 91% respondentów zdeklarowało, że zrozumiało wszystkie lub większość 
treści zawartych w materiałach, co oznacza, że treści materiałów filmowych 
zostały właściwie zrozumiane przez Polaków. Pytania tego nie uwzględniono 
w kwestionariuszu dla respondentów zagranicznych, gdyż w domyśle wypeł-
niali go badani znający język angielski.

4.5. Opinie na temat jakości materiałów filmowych

Trzecia część pytań w kwestionariuszach dotyczyła oceny jakości wykona-
nia zaprezentowanych materiałów filmowych i zawierała tylko jedno pytanie. 
Zostało w nim wymienionych osiem kryteriów (rytm, długość, wybór muzyki, 
narracja, dźwięki, zainteresowanie, efekty wizualne oraz perspektywa). Każde 
z nich zostało wytłumaczone krótkim zdaniem, które w prosty sposób wyja-
śniało daną cechę. Tak przygotowane stwierdzenia zostały poddane ocenie 
dwóm grupom respondentów na pięciostopniowej skali (gdzie 1 – definitywnie 
się nie zgadzam, a 5 – definitywnie się zgadzam).
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Wyniki tego pytania pozwoliły porównać zaprezentowane materiały od-
nośnie cech związanych z ich produkcją oraz wskazać ewentualną różnicę 
w ich ważności dla dwóch grup respondentów. Możliwe było również zaob-
serwowanie, co jest najistotniejsze przy tworzeniu promocyjnych materiałów 
filmowych dotyczących Polski.

Respondenci zagraniczni, oceniając materiały, w większości przypadków 
wybierali na skali 4 lub 5. Najczęściej nie zgadzali się (dominowały oceny 2) 
co do tego, iż rytm (tempo) jest odpowiednie w trzecim materiale. W tej grupie 
respondentów najwięcej osób nie miało zdania odnośnie długości i narracji 
w trzecim materiale oraz wyboru muzyki w drugim spocie. Żaden z materia-
łów w ani jednym z wymienionych kryteriów nie otrzymał dominującej liczby 
ocen 1 od respondentów zagranicznych czy z Polski. Wśród badanej grupy 
Polaków żaden z materiałów nie otrzymał także dominującej liczby ocen 2, 
a tylko w jednym przypadku zdarzyło się, że respondenci z Polski najczęściej 
nie mieli zdania (ocena 3 na skali) – dotyczyło to długości trzeciego materiału. 
W przypadku rytmu w pierwszym i trzecim spocie, a także wyboru muzyki 
oraz perspektywy w drugim materiale, dominowały oceny 4. Pozostałe wy-
miary odniesione do trzech spotów otrzymały najczęściej ocenę 5 w grupie 
badanych Polaków.

SPOT 1: „POLAND, WHERE THE UNBELIEVABLE HAPPENS”

W przypadku pierwszego materiału, uzyskane wyniki oscylowały wokół 4. 
Nieznacznie słabiej materiał ten został oceniony pod względem rytmu, wyboru 
muzyki oraz perspektywy. Można stwierdzić, że jakość i wykonanie materiału 
pierwszego, w ocenie obydwu grup badanych, odnośnie wszystkich wymiarów, 
były zdecydowanie dobre.
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jest odpowiednie  w trzecim materiale. W tej grupie respondentów najwięcej osób nie miało 
zdania odnośnie  długości i narracji w trzecim materiale oraz wyboru muzyki w drugim spocie. 
Żaden z materiałów w ani jednym z wymienionych kryteriów nie otrzymał dominującej liczby 
ocen 1 od respondentów zagranicznych czy z Polski. Wśród badanej grupy Polaków żaden z 
materiałów nie otrzymał także dominującej liczby ocen 2, a tylko w jednym przypadku zdarzyło 
się, że respondenci z Polski  najczęściej nie mieli zdania (ocena 3 na skali) – dotyczyło to 
długości trzeciego materiału. W przypadku rytmu w pierwszym i trzecim spocie, a także wyboru 
muzyki oraz perspektywy w drugim materiale, dominowały oceny 4. Pozostałe wymiary 
odniesione do trzech spotów otrzymały najczęściej ocenę 5 w grupie badanych Polaków.  

 SPOT 1: „POLAND, WHERE THE UNBELIEVABLE HAPPENS” 

W przypadku pierwszego materiału, uzyskane wyniki oscylowały wokół  
4. Nieznacznie słabiej materiał ten został oceniony pod względem rytmu, wyboru muzyki oraz 
perspektywy. Można stwierdzić, że jakość i wykonanie materiału pierwszego, w ocenie obydwu 
grup badanych, odnośnie wszystkich wymiarów, były zdecydowanie dobre.  

 

Wykres 8. Średnia ocena jakości wykonania pierwszego spotu na podstawie ocen uzyskanych od 
respondentów zagranicznych (pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5) . Źródło: opracowanie 
własne 

 SPOT 2: „POLAND – COME AND FIND YOUR STORY” 

W przypadku drugiego materiału średnie oceny okazały się nieco niższe, szczególnie 
odnośnie kryteriów: zainteresowanie, efekty wizualne oraz perspektywa. W tym spocie  
najbardziej spodobała się odbiorcom narracja. Cechą charakterystyczną otrzymanych 
wyników jest także rozbieżność w przypadku kryterium zainteresowanie odnośnie dwóch grup 
badanych. Średnia ocena respondentów z Polski wyniosła 3,9, zaś respondentów z zagranicy: 

[Rytm] [Długość] [Wybór
muzyki] [Narracja] [Dźwięki] [Zaintereso

wanie]
[Efekty

wizualne]
[Perspektyw

a]
Respondenci
zagraniczni 3,5 3,8 3,7 3,9 3,9 3,9 4 3,8

Respondenci
z Polski 3,9 4,1 4 4 4,1 4,2 3,9 3,8

Respondenci
średnio 3,7 3,9 3,8 4 4 4 3,9 3,8
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Spot1: „Poland where the unbelievable happens”

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

Wykres 8. Średnia ocena jakości wykonania pierwszego spotu 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5). 

Źródło: opracowanie własne

SPOT 2: „POLAND – COME AND FIND YOUR STORY”

W przypadku drugiego materiału średnie oceny okazały się nieco niższe, 
szczególnie odnośnie kryteriów: zainteresowanie, efekty wizualne oraz per-
spektywa. W tym spocie najbardziej spodobała się odbiorcom narracja. Cechą 
charakterystyczną otrzymanych wyników jest także rozbieżność w przypadku 
kryterium zainteresowanie odnośnie dwóch grup badanych. Średnia ocena 
respondentów z Polski wyniosła 3,9, zaś respondentów z zagranicy: 3,2. Prócz 
wyżej opisanych trendów w uzyskanych odpowiedziach, w dwóch grupach 
respondentów nie pojawiły się istotne różnice w ocenach drugiego materiału 
w odniesieniu do poszczególnych wskaźników.
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3,2. Prócz wyżej opisanych trendów w uzyskanych odpowiedziach, w dwóch grupach 
respondentów nie pojawiły się istotne różnice w ocenach drugiego materiału w odniesieniu do  
poszczególnych wskaźników.  

 

 

Wykres 9. Średnia ocena jakości wykonania drugiego materiału, na podstawie ocen uzyskanych od respondentów 
zagranicznych (pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5). Źródło: opracowanie własne 

 SPOT 3: „POLAND – COME AND FIND YOUR STORY” 

Najwięcej rozbieżności w średnich ocenach poszczególnych wskaźników pojawiło się 
w przypadku trzeciego materiału. Kryterium długości zostało ocenione najniżej w całym 
badaniu: 2,9 w stosunku do pozostałych wskaźników i materiałów. Jednak z drugiej strony w 
przypadku perspektywy oraz dźwięków spot ten otrzymał najwyższe średnie oceny (4,1). W tym 
materiale niektóre elementy zostały bardzo dobrze dopracowane, ale i występują takie, które 
oceniono słabo. W przypadku trzech wskaźników istnieje rozbieżność pomiędzy średnimi 
ocenami respondentów zagranicznych i z Polski. Dotyczy to zainteresowania, rytmu oraz 
narracji. Ponadto we wszystkich przypadkach trzeci spot wyżej ocenili respondenci z Polski 
niż obcokrajowcy, co ilustruje poniższy wykres. 

[Rytm] [Długość] [Wybór
muzyki] [Narracja] [Dźwięki] [Zaintereso

wanie]
[Efekty

wizualne]
[Perspektyw

a]
Respondenci
zagraniczni 3,5 3,6 3,5 3,9 3,8 3,2 3,4 3,5

Respondenci
z Polski 3,8 4 3,8 4,1 4 3,9 3,7 3,7

Respondenci
średnio 3,7 3,8 3,7 4 3,9 3,5 3,6 3,6
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Spot 2: „Poland – come and find your story”

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

Wykres 9. Średnia ocena jakości wykonania drugiego materiału, 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5). 

Źródło: opracowanie własne

SPOT 3: „POLAND IS BEAUTIFUL”

Najwięcej rozbieżności w średnich ocenach poszczególnych wskaźników 
pojawiło się w przypadku trzeciego materiału. Kryterium długości zostało 
ocenione najniżej w całym badaniu: 2,9 w stosunku do pozostałych wskaź-
ników i materiałów. Jednak z drugiej strony w przypadku perspektywy oraz 
dźwięków spot ten otrzymał najwyższe średnie oceny (4,1). W tym materiale 
niektóre elementy zostały bardzo dobrze dopracowane, ale i występują takie, 
które oceniono słabo. W przypadku trzech wskaźników istnieje rozbieżność 
pomiędzy średnimi ocenami respondentów zagranicznych i z Polski. Dotyczy 
to zainteresowania, rytmu oraz narracji. Ponadto we wszystkich przypadkach 
trzeci spot wyżej ocenili respondenci z Polski niż obcokrajowcy, co ilustruje 
poniższy wykres.
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Wykres 10. Średnia ocena jakości wykonania trzeciego materiału na podstawie ocen uzyskanych od respondentów 
zagranicznych (pytanie 4) oraz respondentów z polski (pytanie 5). Źródło: opracowanie własne 

Średnie oceny prawie wszystkich wskaźników dotyczących omawianych materiałów, 
wyliczone na bazie odpowiedzi respondentów z Polski, są wyższe w porównaniu ze średnimi 
odpowiedziami obcokrajowców. 

 

 ZESTAWIENIE POZYTYWNYCH OCEN ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH 
KRYTERIÓW 

Do oceny zastosowano skalę pięciostopniową, ale dla bardziej wyrazistego porównania 
trzech zamieszczonych w kwestionariuszach materiałów filmowych połączono kategorię 
zdecydowanie się zgadzam oraz zgadzam się, a także nie zgadzam się oraz definitywnie się  nie 
zgadzam. Zsumowano także odpowiedzi uzyskane od respondentów zagranicznych i Polaków. 
Dzięki tym zabiegom możliwe było utworzenie wykresu, który w przystępny sposób prezentuje 
powiązane ze wszystkimi kryteriami różnice w pozytywnych ocenach poszczególnych 
materiałów filmowych.  

 

[Rytm] [Długość] [Wybór
muzyki] [Narracja] [Dźwięki] [Zaintereso

wanie]
[Efekty

wizualne]
[Perspektyw

a]
Respondenci
zagraniczni 3,1 2,8 3,9 3,6 4,1 3,1 3,7 4,1

Respondenci
z Polski 3,8 3,1 4,2 4,3 4,2 3,7 4 4,2

Respondenci
średnio 3,4 2,9 4,1 4 4,1 3,4 3,9 4,1
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Materiał filmowy 3: „Poland is beautiful”

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

Wykres 10. Średnia ocena jakości wykonania trzeciego materiału 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 4) oraz respondentów z polski (pytanie 5). 

Źródło: opracowanie własne

Średnie oceny prawie wszystkich wskaźników dotyczących oma-
wianych materiałów, wyliczone na bazie odpowiedzi responden-
tów z Polski, są wyższe w porównaniu ze średnimi odpowiedziami 
obcokrajowców.

ZESTAWIENIE POZYTYWNYCH OCEN 
ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW

Do oceny zastosowano skalę pięciostopniową, ale dla bardziej wyrazi-
stego porównania trzech zamieszczonych w kwestionariuszach materiałów 
filmowych połączono kategorię zdecydowanie się zgadzam oraz zgadzam się, 
a także nie zgadzam się oraz definitywnie się nie zgadzam. Zsumowano także 
odpowiedzi uzyskane od respondentów zagranicznych i Polaków. Dzięki tym 
zabiegom możliwe było utworzenie wykresu, który w przystępny sposób pre-
zentuje powiązane ze wszystkimi kryteriami różnice w pozytywnych ocenach 
poszczególnych materiałów filmowych.
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Wykres 11. Sporządzono na podstawie zsumowania pozytywnych ocen uzyskanych od respondentów 
zagranicznych (pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5). Źródło: opracowanie własne 

Z analizy utworzonego wykresu wynika, iż krzywa prezentująca pierwszy spot („Poland 
– where the unbelievable happens”) jest najbardziej zbliżona do prostej. Oznacza to 
występowanie podobieństwa pod względem poziomu i ilości pozytywnych ocen 
poszczególnych aspektów tego materiału. W materiale tym nie wystąpiło nic, co zostałoby 
szczególnie wyróżnione przez respondentów, ani nie wskazano niczego wymagającego 
dopracowania. W przypadku  drugiego spotu („Poland – come and find your story”) krzywa ma 
inny kształt: został on oceniony pod względem niektórych cech lepiej, a pod względem innych 
–  gorzej. Część aspektów dotyczących jakości wykonania tego materiału została bardzo dobrze 
dopracowana, jednakże pojawiają się też wskaźniki, które wymagałyby doszlifowania. W 
przypadku trzeciego spotu („Poland is beautiful”) najwięcej pozytywnych ocen otrzymano 
odnośnie dźwięków oraz wyboru muzyki. Materiał ten w tych dwóch kategoriach wyróżnia się 
pozytywnie na tle dwóch pozostałych, jednak w kwestii długości oraz zainteresowania 
otrzymał najniższe oceny w porównaniu z dwoma wcześniej opisywanymi spotami. Krzywa 
reprezentująca ten materiał ma wiele ekstremów, co oznacza, że został on pod względem  
niektórych kryteriów prawie perfekcyjnie dopracowany, lecz w przypadku innych – otrzymał 
najmniej pozytywnych ocen respondentów.     

Wszystkie omawiane materiały odnośnie większości kryteriów otrzymały większość (min. 
50%) pozytywnych ocen. Świadczy to o tym, iż materiały wykonano w sposób profesjonalny i 
posiadają one jedynie drobne elementy formalne nadające się do ewentualnego ulepszenia 

 

 

[Rytm] [Długość] [Wybór
muzyki] [Narracja] [Dźwięki] [Zainteresow

anie]
[Efekty

wizualne]
[Perspektyw

a]
Spot 1 62% 72% 66% 75% 75% 73% 75% 68%
Spot 2 61% 68% 57% 74% 70% 56% 55% 59%
Spot 3 56% 32% 74% 69% 81% 51% 68% 77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Wykres 11. Sporządzono na podstawie zsumowania 
pozytywnych ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 4) oraz respondentów z Polski (pytanie 5). 

Źródło: opracowanie własne

Z analizy utworzonego wykresu wynika, iż krzywa prezentująca pierwszy 
spot („Poland – where the unbelievable happens”) jest najbardziej zbliżona 
do prostej. Oznacza to występowanie podobieństwa pod względem poziomu 
i ilości pozytywnych ocen poszczególnych aspektów tego materiału. W mate-
riale tym nie wystąpiło nic, co zostałoby szczególnie wyróżnione przez respon-
dentów, ani nie wskazano niczego wymagającego dopracowania. W przypadku 
drugiego spotu („Poland – come and find your story”) krzywa ma inny kształt: 
został on oceniony pod względem niektórych cech lepiej, a pod względem in-
nych – gorzej. Część aspektów dotyczących jakości wykonania tego materiału 
została bardzo dobrze dopracowana, jednakże pojawiają się też wskaźniki, które 
wymagałyby doszlifowania. W przypadku trzeciego spotu („Poland is beauti-
ful”) najwięcej pozytywnych ocen otrzymano odnośnie dźwięków oraz wyboru 
muzyki. Materiał ten w tych dwóch kategoriach wyróżnia się pozytywnie na tle 
dwóch pozostałych, jednak w kwestii długości oraz zainteresowania otrzymał 
najniższe oceny w porównaniu z dwoma wcześniej opisywanymi spotami. 
Krzywa reprezentująca ten materiał ma wiele ekstremów, co oznacza, że został 
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on pod względem niektórych kryteriów prawie perfekcyjnie dopracowany, lecz 
w przypadku innych – otrzymał najmniej pozytywnych ocen respondentów.

Wszystkie omawiane materiały odnośnie większości kryteriów 
otrzymały większość (min. 50%) pozytywnych ocen. Świadczy 
to o tym, iż materiały wykonano w sposób profesjonalny i posiadają 
one jedynie drobne elementy formalne nadające się do ewentual-
nego ulepszenia

4.6. Opinie na temat treści promujących Polskę

Czwarta część badań dotyczyła treści zawartych w przedstawionych mate-
riałach filmowych. Kolejne pytanie zostało zbudowane analogicznie do pytania 
wcześniejszego, z tą jednak różnicą, iż respondenci zostali poproszeni o ocenę 
poszczególnych materiałów odnośnie trzech kryteriów (zrozumiałości, nowo-
ści i jakości informacji,) związanych z treściami zawartymi w poszczególnych 
filmikach. W tym przypadku również do każdego kryterium sformułowano 
stwierdzenie krótko je opisujące. Respondenci zostali poproszeni o ich ocenę 
w 5-stopniowej skali (gdzie 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 – zdecydo-
wanie się zgadzam), z rozróżnieniem na poszczególne materiały. W kwestio-
nariuszach dla obu grup respondentów zawarto te same kryteria. Celem tego 
pytania było porównanie materiałów filmowych pod względem wymienionych 
cech oraz pokazanie elementów najistotniejszych ze względu na ich informa-
cyjny charakter.

W przypadku ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych domino-
wały 4 (zgadzam się). Jednocześnie ta grupa badanych najczęściej nie miała 
zdania odnośnie kryterium nowości w drugim i trzecim materiale. Najwięcej 
najwyższych ocen (5) otrzymał pierwszy spot pod względem nowości oraz 
trzeci odnośnie jakości informacji. W przypadku respondentów z Polski dwa 
razy częściej niż w grupie obcokrajowców występowały odpowiedzi nie mam 
zdania (odnośnie nowości i jakości informacji w pierwszym i drugim materiale). 
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Najczęściej najwyższą ocenę otrzymywał od tej grupy badanych trzeci spot 
w kategorii zrozumiałość.

OCENA TREŚCI ZAWARTYCH W 1 SPOCIE:  
„POLAND, WHERE THE UNBELIEVABLE HAPPENS”

W przypadku pierwszego materiału zrozumiałość treści została wyżej 
oceniona przez respondentów z Polski niż z zagranicy. Większą rozbieżność 
w średnich odpowiedziach widać natomiast odnośnie nowości (średnia ocena 
wyższa w grupie respondentów zagranicznych). W przypadku jakości informa-
cji lepsze oceny pochodzą także od respondentów zagranicznych, lecz różnica 
jest mniejsza. Ocena treści zawartych w tym materiale oscylowała pomiędzy 
oceną nie mam zdania (3) a zgadzam się (4). Pierwszy materiał otrzymał 
w większości wyższe oceny od respondentów zagranicznych.
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Wykres 12. Średnia ocena jakości wykonania pierwszego materiału, na podstawie ocen uzyskanych 
od respondentów zagranicznych (pytanie 5.) oraz respondentów z Polski (pytanie 6.); źródło: 
opracowanie własne  

 OCENA TREŚCI ZAWARTYCH W 2. SPOCIE: „POLAND – COME AND 
FIND YOUR STORY” 

Drugi materiał został oceniony przez obydwie grupy badanych pod względem nowości 
i jakości informacji w podobny sposób. Oceny oscylowały wokół 3 (nie mam zdania). W 
przypadku zrozumiałości widać rozbieżność pomiędzy dwiema grupami respondentów. 
Materiał okazał się bardziej zrozumiały dla Polaków niż dla obcokrajowców. Łącznie trzeci 
materiał otrzymał większość pozytywnych ocen od respondentów z kraju. 
 

[Zrozumiałość] [Nowość] [Jakość informacji]
Respondenci
zagraniczni 3,8 4 3,5

Respondenci
z Polski 4 3,4 3,2

Respondenci
średnio 3,9 3,7 3,3
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Spot 1: „Poland where the unbelievable happens”

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

Wykres 12. Średnia ocena jakości wykonania pierwszego materiału, 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6).

Źródło: opracowanie własne
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OCENA TREŚCI ZAWARTYCH W 2 SPOCIE: 
„POLAND – COME AND FIND YOUR STORY”

Drugi materiał został oceniony przez obydwie grupy badanych pod wzglę-
dem nowości i jakości informacji w podobny sposób. Oceny oscylowały wokół 
3 (nie mam zdania). W przypadku zrozumiałości widać rozbieżność pomiędzy 
dwiema grupami respondentów. Materiał okazał się bardziej zrozumiały dla 
Polaków niż dla obcokrajowców. Łącznie trzeci materiał otrzymał większość 
pozytywnych ocen od respondentów z kraju.
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Wykres 13.. Średnia ocena jakości wykonania drugiego materiału na pods tawie ocen uzyskanych od 
respondentów zagranicznych (pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6) . Źródło: opracowanie 
własne 

 OCENA TREŚCI ZAWARTYCH W 3 SPOCIE: „POLAND – COME AND 
FIND YOUR STORY” 

Oceny trzeciego materiału (odnośnie trzech wymienionych kryteriów przez dwie grupy 
respondentów) są najbardziej zbieżne. Najsłabiej materiał został oceniony pod względem 
nowości, zaś najwięcej pozytywnych ocen otrzymał odnośnie zrozumiałości (średnie oceny 
oscylowały wokół 4 – zgadzam się). Także w tym przypadku większość pozytywnych ocen 
pochodziła od respondentów z Polski.  

 

[Zrozumiałość] [Nowość] [Jakość informacji]
Respondenci
zagraniczni 3,5 3,1 3,2

Respondenci
z Polski 4,1 3,1 3,3

Respondenci
średnio 3,8 3,1 3,2
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Materiał filmowy 2: „Poland – come and find your story”

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

Wykres 13. Średnia ocena jakości wykonania drugiego materiału 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6). 

Źródło: opracowanie własne

OCENA TREŚCI ZAWARTYCH W 3 SPOCIE: 
„POLAND – COME AND FIND YOUR STORY”

Oceny trzeciego materiału (odnośnie trzech wymienionych kryteriów przez 
dwie grupy respondentów) są najbardziej zbieżne. Najsłabiej materiał został 
oceniony pod względem nowości, zaś najwięcej pozytywnych ocen otrzymał 
odnośnie zrozumiałości (średnie oceny oscylowały wokół 4 – zgadzam się). 
Także w tym przypadku większość pozytywnych ocen pochodziła od respon-
dentów z Polski.
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Wykres 14. Średnia ocena jakości wykonania trzeciego materiału na podstawie ocen uzyskanych od 
respondentów zagranicznych (pytanie  5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6) . Źródło: opracowanie 
własne 

 ZESTAWIENIE POZYTYWNYCH OCEN DOTYCZĄCYCH TREŚCI 
ZAWARTYCH W PREZENTOWANYCH MATERIAŁACH 

Analogicznie jak w przypadku pytania dotyczącego sposobu wykonania materiałów, w 
celu wyraźniejszego porównania trzech spotów, zsumowano kategorie zdecydowanie się 
zgadzam i zgadzam się oraz zdecydowanie się nie zgadzam i nie zgadzam się. Na poniższym 
wykresie przedstawiono pozytywne odpowiedzi (zdecydowanie się zgadzam i zgadzam się) na 
podstawie tak przygotowanych danych.  

Najwięcej pozytywnych ocen otrzymał trzeci materiał odnośnie kryterium 
zrozumiałości, najmniej zaś – drugi materiał w kategorii nowość. Natomiast największa 
rozbieżność w ocenach widoczna była pomiędzy materiałem pierwszym i drugim odnośnie 
kryterium nowości. Łącznie najmniej pozytywnych ocen otrzymał drugi materiał, najwięcej zaś 
trzeci spot.  
 

[Zrozumiałość] [Nowość] [Jakość informacji]
Respondenci
zagraniczni 4 3,3 3,7

Respondenci
z Polski 4,2 3,5 3,7

Respondenci
średnio 4,1 3,4 3,7
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Materiał filmowy 3: Poland is beautiful

Respondenci
zagraniczni

Respondenci
z Polski

Respondenci
średnio

„ 

Wykres 14. Średnia ocena jakości wykonania trzeciego materiału 
na podstawie ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6). 

Źródło: opracowanie własne

ZESTAWIENIE POZYTYWNYCH OCEN DOTYCZĄCYCH TREŚCI 
ZAWARTYCH W PREZENTOWANYCH MATERIAŁACH

Analogicznie jak w przypadku pytania dotyczącego sposobu wykonania 
materiałów, w celu wyraźniejszego porównania trzech spotów, zsumowano 
kategorie zdecydowanie się zgadzam i zgadzam się oraz zdecydowanie się nie 
zgadzam i nie zgadzam się. Na poniższym wykresie przedstawiono pozytywne 
odpowiedzi (zdecydowanie się zgadzam i zgadzam się) na podstawie tak przy-
gotowanych danych.

Najwięcej pozytywnych ocen otrzymał trzeci materiał odnośnie kryterium 
zrozumiałości, najmniej zaś – drugi materiał w kategorii nowość. Natomiast 
największa rozbieżność w ocenach widoczna była pomiędzy materiałem pierw-
szym i drugim odnośnie kryterium nowości. Łącznie najmniej pozytywnych 
ocen otrzymał drugi materiał, najwięcej zaś trzeci spot.
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Wykres 15. Sporządzono na podstawie zsumowania pozytywnych ocen uzyskanych  
od respondentów zagranicznych (pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6) . Źródło: 
opracowanie własne  

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i jako jedyne w całym kwestionariuszu nie było 
obligatoryjne. Do każdego materiału filmowego zadano cztery takie same pytania szczegółowe: 

Co w tym materiale promocyjnym dotyczącym Polski  było czymś oczywistym, czego się 
spodziewałeś w tego typu przekazie?  
Co Cię zaskoczyło? 
Co było niezrozumiałe? 
Czego nowego się dowiedziałeś? 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź tylko na te pytania, które w ich opinii 
dotyczyły danego materiału. Pozostałe mieli możliwość zostawić puste. Całkowita dowolność 
w tym pytaniu miała pokazać, na które aspekty respondenci zwrócili szczególną uwagę, a które 
były dla nich nieistotne. Zabieg ten  miał również spowodować nienarzucanie respondentom 
żadnej  odpowiedzi i pozostawienie ich myśleniu swobody. Zatem odpowiedź na któreś z tych 
pytań odnośnie poszczególnych filmików wynikała tylko i wyłącznie z ich obserwacji i tego, 
co w szczególny sposób utkwiło im w pamięci, zaskoczyło, wydawało im się wartościowe, 
odkrywcze lub niezrozumiałe, Odpowiedzi na to pytanie zostały następnie skonfrontowane z 
odpowiedziami respondentów zagranicznych. 

Pomimo czytelnej instrukcji, wiele osób udzieliło odpowiedzi:  
nic; -; myślę, że nie; wszystko było ok; wszystko zrozumiałe; chyba niczego itp. Tak 
sformułowane odpowiedzi odpowiadały/równały się zostawieniu pytania pustego, dlatego w 
procesie czyszczenia danych tego typu odpowiedzi zostały potraktowane jako brak odpowiedzi. 
Łącznie respondenci z Polski zostawili więcej pustych odpowiedzi (844) w porównaniu do 
grupy respondentów zagranicznych (788). Najwięcej pytań bez odpowiedzi odnosiło się do 

[Zrozumiałość] [Nowość] [Jakość informacji]
Materiał

filmowy 1 73% 61% 50%

Materiał
filmowy 2 68% 38% 45%
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filmowy 3 77% 51% 58%
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Wykres 15. Sporządzono na podstawie zsumowania 
pozytywnych ocen uzyskanych od respondentów zagranicznych 

(pytanie 5) oraz respondentów z Polski (pytanie 6). 

Źródło: opracowanie własne

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i jako jedyne w całym kwestiona-
riuszu nie było obligatoryjne. Do każdego materiału filmowego zadano cztery 
takie same pytania szczegółowe:

• Co w tym materiale promocyjnym dotyczącym Polski było czymś oczywi-
stym, czego się spodziewałeś w tego typu przekazie?

• Co Cię zaskoczyło?
• Co było niezrozumiałe?
• Czego nowego się dowiedziałeś?
Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź tylko na te pytania, które 

w ich opinii dotyczyły danego materiału. Pozostałe mieli możliwość zostawić 
puste. Całkowita dowolność w tym pytaniu miała pokazać, na które aspekty 
respondenci zwrócili szczególną uwagę, a które były dla nich nieistotne. Zabieg 
ten miał również spowodować nienarzucanie respondentom żadnej odpowiedzi 
i pozostawienie ich myśleniu swobody. Zatem odpowiedź na któreś z tych pytań 
odnośnie poszczególnych filmików wynikała tylko i wyłącznie z ich obserwacji 
i tego, co w szczególny sposób utkwiło im w pamięci, zaskoczyło, wydawało 
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im się wartościowe, odkrywcze lub niezrozumiałe. Odpowiedzi Polaków zosta-
ły następnie skonfrontowane z odpowiedziami respondentów zagranicznych.

Pomimo czytelnej instrukcji, wiele osób udzieliło odpowiedzi: nic; -; myślę, 
że nie; wszystko było ok; wszystko zrozumiałe; chyba niczego itp. Tak sformuło-
wane odpowiedzi odpowiadały/równały się zostawieniu pytania pustego, dlate-
go w procesie czyszczenia danych tego typu odpowiedzi zostały potraktowane 
jako brak odpowiedzi. Łącznie respondenci z Polski zostawili więcej pustych 
odpowiedzi (844) w porównaniu do grupy respondentów zagranicznych 
(788). Najwięcej pytań bez odpowiedzi odnosiło się do drugiego materiału 
(76%), w przypadku trzeciego spotu było to 68%, a odnośnie pierwszego: 64%. 
Respondenci chętniej odpowiadali na pierwsze dwa pytania (uzyskano 45% 
możliwych odpowiedzi na pierwsze pytanie oraz 41% na drugie), zaś średnio 
o połowę mniej odpowiedzi udzielili w przypadku trzeciego i czwartego pytania 
(odpowiednio: 18% i 20%).

Najwięcej odpowiedzi dotyczyło pierwszego materiału. Natomiast w kwestii 
poszczególnych pytań respondenci dwa razy częściej zauważali w materiałach 
elementy oczywiste i zaskakujące niż niezrozumiałe i nowe. Szczegółowe od-
powiedzi w przypadku poszczególnych materiałów omówione zostały poniżej.

OPINIE ODNOŚNIE TREŚCI ZAWARTYCH W 1 SPOCIE: 
„POLAND, WHERE THE UNBELIEVABLE HAPPENS”

W pierwszej kolejności badani zostali zapytani o to, co było oczywiste 
i oczekiwane w spocie. Dla respondentów zagranicznych czymś najbardziej 
oczywistym okazała się pokazanie Krakowa i Warszawy (18% odpowiedzi), 
Smoka Wawelskiego oraz Wieliczki (12%), rycerzy i bitwy (12%), stadionu 
(4%), a także polskiej kultury (10%), historii (10%) oraz piękna natury (10%). 
10% uzyskanych odpowiedzi dotyczyło nie treści zawartych w materiale, ale 
sposobu wykonania spotu (scenariusz, zróżnicowanie, animacje), a w 12% 
odpowiedzi podkreślono, że w materiale przedstawiono powszechnie znane 
aspekty (m.in. stereotypy; rzeczy, o których każdy wie). Pojedynczy respondenci 
odpowiedzieli w inny sposób: angielskie dzieci przyjeżdżają tam [do Polski] 
na wakacje oraz rozwój ekonomiczny.

Odpowiedzi respondentów z Polski nieznacznie różniły się tematycznie 
od tych otrzymanych od respondentów zagranicznych. Dla tej grupy badanych 
także czymś najbardziej spodziewanym okazało się pokazanie w materiale 
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słynnych polskich miast (24% odpowiedzi). Drugą najczęstszą grupę odpowie-
dzi (21%) stanowiły te dotyczące ciekawych miejsc i atrakcji Polski (nie została 
jednak wymieniona żadna nazwa własna). W przypadku 12% odpowiedzi 
za coś spodziewanego w tym spocie uznano pokazanie Krakowa i Smoka Wa-
welskiego. Określenia innych zaprezentowanych w materiale elementów (morze, 
góry, Tatry itd.) to kolejne 12% odpowiedzi. 8% wypowiedzi respondentów do-
tyczyło wątków historycznych. Pozostałe odpowiedzi poruszały temat pomysłu 
na materiał (5%), ogólnego przesłania i tego, do czego spot nawiązuje (5%). 
Dla pojedynczych respondentów czymś oczywistym była również dziecięca 
wyobraźnia oraz obraz typowej rodziny.

Pokazanie Krakowa, Warszawy (polskich miast), Smoka Wawel-
skiego oraz elementów historycznych okazało się dla obu grup 
respondentów czymś najbardziej oczywistym i spodziewanym 
w tym materiale promocyjnym Polski. Respondenci zagraniczni 
wymienili znacznie więcej nazw konkretnych elementów zawartych 
w materiale niż Polacy, natomiast badani z Polski częściej udzielali 
ogólnych odpowiedzi.

Drugie pytanie dotyczyło tego, co było dla respondentów zaskakujące 
w pierwszym spocie. Wśród badanych z zagranicy dominowały (24%) odpo-
wiedzi związane ze Smokiem Wawelskim (m.in.: smok w biurze; uścisk dłoni 
z dinozaurem; rzetelni biznesowi partnerzy) oraz podkreślające niesamowitą 
wyobraźnię chłopca (13%) w pozytywnym lub negatywnym świetle (Wspa-
niały sposób patrzenia chłopca na kraj; Siła wyobraźni chłopca; Bezsensowne 
połączenie elementów fantastycznych z rzeczywistością, to nie ma nic wspólne-
go z rzeczywistą historią). W wielu odpowiedziach (13%) pojawiły się także 
aspekty związane ze scenariuszem i wątkami poruszonymi w materiale (m.in. 
główny wątek; magiczna opowieść; mityczność, a także niemodne opowiadanie 
bajek), a także z efektami specjalnymi użytymi w spocie (9%). W pozostałych 
odpowiedziach respondenci podkreślali, że w materiale zaskoczyło ich natu-
ralne piękno i krajobrazy Polski (5%), bitwa w Warszawie (5%), aspekty histo-
ryczne (5%), różnorodność miejsc w Polsce (5%), stadion w Gdańsku (5%): 
np. fakt, że stadion w Warszawie powinien przypominać kawałek bursztynu 
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(stadion w Gdańsku został pomylony ze stadionem w stolicy), język angielski 
lub po prostu cała zawartość materiału.

W przypadku respondentów z Polski najwięcej odpowiedzi (12%) dotyczyło 
użycia w materiale perspektywy patrzenia dziecka (Sposób przedstawienia – 
wzięcie pod uwagę sposobu postrzegania świata przez dzieci, gdzie coś z pozoru 
normalnego jest odbierane całkiem inaczej przez młody umysł; Ujęcie znanych 
polskich miast, widoków i faktów historycznych w wyobraźni dziecka itd.). 
Równie często pojawiały się odpowiedzi dotyczące pomysłu na materiał (m.in. 
niebanalna koncepcja; połączenie tradycji z nowoczesnością), a także użycia 
elementów fantastycznych (bajkowa atmosfera; Konwencja – niczym z filmów 
fantastycznych, ale trudno mi jednoznacznie stwierdzić, czy zaskoczenie było 
pozytywne, mam raczej ambiwalentne wrażenia). Wielu respondentów zostało 
zaskoczonych także użyciem efektów specjalnych (14%) oraz tym, że narrację 
prowadził mały chłopiec (9%). Niewielką część Polaków zadziwiło pokazanie 
konkretnych miejsc. Tego typu odpowiedzi najczęściej związane były z rycerza-
mi w Warszawie i Smokiem Wawelskim (smok podpisujący umowę), stadionem 
(PGE arena jako „zachęcający” symbol Gdańska; Dlaczego jako promocja północy, 
a dokładnie Trójmiasta, odbywa się przez pokazanie stadionu wybudowanego 
na Euro?), a także Giewontem (w aż 7% odpowiedzi respondenci zauważyli, 
że w materiale brakuje krzyża, który znajduje się na szczycie góry). Nielicznych 
respondentów zaskoczyło natomiast zakończenie oraz wybór aktora.

Respondentów zagranicznych zaskakiwały dużo częściej miejsca 
i sytuacje ukazane w materiale, zaś badanych z Polski sposób 
podejścia do tematu, efekty specjalne oraz perspektywa, z której 
została pokazana Polski.

Trzecie pytanie otwarte dotyczyło tego, co w materiale było niezrozumiałe. 
Tylko 18 z 97 respondentów zagranicznych udzieliło na nie odpowiedzi. Wypo-
wiedzi dotyczyły głównie użycia elementów fantastycznych (m.in. Co zobaczę 
w Polsce, nie mając wyobraźni jak ten chłopiec?; Nie byłem w stanie powiedzieć, 
co dokładnie jest rzeczywistością, a co fikcją), a także wątku i sposobu wykona-
nia materiału (zmiany pomiędzy różnymi czasami). Kilka odpowiedzi skupia-
ło się wokół elementów zaprezentowanych w materiale: niezrozumiałe było 
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wyciąganie stadionu z morza przy pomocy lin oraz walki na ulicach Warszawy. 
Kilka osób odpowiedziało pytaniem (m.in. Dlaczego zawsze ojciec wyjeżdża?; 
Dlaczego miałbym słuchać rad denerwującego dziecka?; Biznesmen?).

Respondenci z Polski udzielili większej liczby odpowiedzi na to pytanie 
(29). Ponad połowa z nich wiązała się z elementami zaprezentowanymi w ma-
teriale. Dla Polaków również szczególnie niezrozumiałe było wyłanianie się 
stadionu z morza (Wyciąganie przez egipskich niewolników Atlas Areny z wody 
itp.), Smok Wawelski, który podpisywał umowę (Fragment o tym, że być może 
smok też musi coś podpisać, jak ojciec chłopca, który opowiada historię itd.), 
rycerze w Warszawie (Walki rycerskie w Warszawie, która kojarzy się z Bitwą 
Warszawską i Powstaniem Warszawskim itd.), parkowanie na Rondzie de Gaul-
le’a w stolicy oraz kolejny raz to, że Giewont został pokazany bez krzyża. Dla 
kilku respondentów niezrozumiałe było przesłanie, nadmierne zniekształcenie 
rzeczywistości, niektóre określenia w j. angielskim oraz trudny do zrozumienia 
momentami szept dziecka. Kilka osób podzieliło się w przypadku odpowiedzi 
na to pytanie bardziej rozbudowaną refleksją:

Dziwne jest to, że właściwie według tego materiału Polska jest ciekawa 
tylko, gdy bardzo mocno sobie wyobrazimy jakieś niesamowite historie – 
można się zastanawiać, czy bez tej otoczki fantazyjnej, wciąż jest u nas 
fajnie. I nie rozumiem, dlaczego dziecko ciągle jest w mundurku, a rodzice 
też w tych samych ubraniach – jakoś mnie to drażni.

Jaki był docelowy wiek odbiorcy tej reklamy, czy miały to być dzieci? 
Dlaczego na pierwszym ujęciu jamy smoka widać w kadrze jego rzeźbę, 
po czym wykorzystuje się animację do przedstawienia smoka.

Wszystko było zrozumiałe dla mnie – dla osoby nierozumiejącej narracji 
może być to lekko niezrozumiałe.

Otrzymano bardzo niewiele odpowiedzi dotyczących niezrozumia-
łych elementów w pierwszym materiale. Tak mały ich odsetek może 
świadczyć o tym, że większość treści w spocie była czytelna dla re-
spondentów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, co było najbar-
dziej niezrozumiałe dla obcokrajowców, jednak w odpowiedziach 
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Polaków powtarzały się najczęściej wątki związane ze sposobem 
przedstawienia poszczególnych elementów.

Ostatnie (czwarte) pytanie odnośnie pierwszego materiału dotyczyło tego, 
co dla respondentów okazało się nowością, czymś, czego dowiedzieli się o Pol-
sce. Tylko 31 z 97 respondentów zagranicznych udzieliło odpowiedzi. Czymś, 
czego dowiedzieli się o Polsce dzięki temu materiałowi, były: góry, legenda 
o Smoku Wawelskim, kultura i historia Polski, bitwa w Warszawie oraz sta-
dion w Gdańsku. Dwóch respondentów nie wiedziało wcześniej, że bursztyn 
wydobywa się z morza. Osiem odpowiedzi wiązało się z tym, iż Polska jest 
różnorodna i stanowi ciekawy cel turystyczny. Natomiast dla dwóch badanych 
wszystko, co zostało przedstawione w materiale, zasługiwało na miano nowości. 
Trzy odpowiedzi mijały się z tematem.

Wśród badanych z Polski tylko 12 udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Zde-
cydowana większość miała charakter humorystyczny i odsyłała do aspektów 
wymienionych w materiale: Smoka Wawelskiego, bitwy w Warszawie, stadionu 
oraz Giewontu. Przykładowo respondenci odpowiedzieli: Smok Wawelski żyje:); 
Jestem zaskoczony połączeniem Warszawy i średniowiecznej bitwy, to raczej 
nieprawda; Arena w Gdańsku przypomina bursztyn; w krajach anglojęzycznych 
mówią o Polsce. Jeden respondent stwierdził: (…)Może mi się podobać sposób 
konstrukcji reklamy, ale przedmiot pozostaje ten sam. Natomiast dwóch bada-
nych podkreśliło w wypowiedziach, że dzięki temu materiałowi można inaczej 
spojrzeć na Polskę (np. że Polska to nie tylko kraj absurdów i można na nią 
spojrzeć z innej perspektywy, lepszej perspektywy).

Respondenci zagraniczni dowiedzieli się ze spotu o kilku ciekawych 
miejscach w Polsce. Polacy zaś w większości patrzeli na materiał 
krytycznie: uwagi odnośnie nieścisłości, jakie można zaobserwo-
wać, mogą jednakże świadczyć o tym, że znają zaprezentowane 
miejsca na tyle dobrze, by móc zauważyć zniekształcone detale. 
Odpowiedzi badanych z Polski, którzy dzięki temu materiałowi 
inaczej spojrzeli na ojczyznę, sprawia, iż materiał ten pełni też rolę 
narzędzia brandingu wewnętrznego kraju.
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OPINIE ODNOŚNIE TREŚCI ZAWARTYCH W 2 SPOCIE: 
„POLAND – COME AND FIND YOUR STORY”

Najmniej odpowiedzi (łącznie z obu grup badanych) uzyskano odnośnie 
drugiego materiału. Na pytanie pierwsze odpowiedziało zaledwie 42%, na dru-
gie 24%, na trzecie 17%, a na czwarte 15% łącznej liczby respondentów.

Najwięcej odpowiedzi na pierwsze pytanie (dotyczące tego, co w spocie 
było czymś oczywistym) wśród grupy respondentów zagranicznych wiązało 
się z przedstawieniem Polski przez pryzmat jej atrakcji turystycznych (13% 
odpowiedzi). W 15% odpowiedzi badani wymieniali konkretne atrakcje tu-
rystyczne zaprezentowane w materiale. Często powtarzały się (7%) wzmianki 
o tym, że za coś oczywistego w spocie można uznać pokazanie pięknych wi-
doków, sympatycznych i gościnnych ludzi, możliwości robienia zakupów oraz 
nowoczesnego oblicza Polski. W pozostałych odpowiedziach, dotyczących 
oczywistości zawartych w materiale, respondenci wymienili: Kraków, SPA 
oraz śnieg. Dla kilku obcokrajowców czymś oczywistym okazało się również, 
że Polska to miejsce, gdzie można miło z kimś bliskim spędzić czas i prawdo-
podobnie (…) możesz znaleźć miłość i żyć w związku. W pozostałych odpo-
wiedziach badani wyrazili opinię, że w spocie nie było niczego szczególnego 
(To było prostackie i naiwne. Możemy taki materiał stworzyć dla każdego kraju 
itd.). Dwóch respondentów postrzegało jako coś oczywistego pokazanie piłki 
nożnej i jej fanów (w spocie pojawia się mecz siatkówki, co być może zostało 
za słabo wyeksponowane).

Najwięcej odpowiedzi udzielonych przez Polaków (35%) miało ogólny cha-
rakter: dla badanych czymś oczywistym okazał się wybór miejsc zaprezentowa-
nych w materiale (Wszystkie prezentowane miejsca są mi znane i można było się 
ich spodziewać w tego typu filmie itd.). Sześciu respondentów (15% odpowiedzi) 
wymieniło jako coś oczywistego konkretne elementy zawarte w spocie (Lajko-
nik, żubry itd.), taka sama ilość respondentów (6) wymieniła Kraków. Kilku 
badanych jako coś bardzo przewidywalnego potraktowało zaprezentowanie 
różnych sposobów spędzenia czasu (W Polsce jest co zwiedzać, jeśli chodzi 
o przyrodę i zabytki, a także można zrelaksować się i zaszaleć na zakupach itd.). 
Trzech respondentów podkreśliło w wypowiedziach, że w materiale wystąpił 
przesłodzony obraz Polski, a ludzie wydawali się (…) radośni aż do przesady. 
Pozostali badani w swoich odpowiedziach wskazali na krajobrazy, historię, 
kibiców czy użycie smartfona.
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Respondenci zagraniczni jako coś oczywistego w materiale przyjęli 
głównie pokazanie atrakcji turystycznych oraz niektórych elemen-
tów związanych z kulturą i tradycją, a także miejsc, gdzie można 
spędzić czas z bliską osobą. Ogólnie jednak odnośnie tego materia-
łu odpowiedzi w grupie obcokrajowców wskazujące oczywistości 
cechowały się zróżnicowaniem. Polacy odpowiadali, używając 
głównie ogólników, a mała część odpowiedzi dotyczyła konkret-
nych aspektów zawartych w spocie.

Drugie pytanie dotyczyło elementów zaskakujących w spocie. Tylko 20 re-
spondentów z zagranicy udzieliło na nie odpowiedzi. W odpowiedziach po-
wtarzały się: śnieg (oraz kurort narciarski), wystrój kopalni soli, SPA i ZOO (w 
materiale nie ma ZOO), za dużo sklepów, pianista. Kilku respondentów zasko-
czył nowoczesny sposób prezentacji kraju. Pojedyncze odpowiedzi to bursztyn, 
piłka nożna (w materiale jest mecz siatkówki), szczęście, młodzi zakochani 
ludzie, ludzie w strojach arabskich (w materiale występują ludzie w strojach 
szlacheckich) oraz język angielski.

Respondenci z Polski również nielicznie odpowiedzieli na to pytanie (28 
osób). Najwięcej odpowiedzi (29%) dotyczyło formy przekazu i sposobu pre-
zentacji Polski (np. Fajne wykorzystanie sposobu pokazywania rzeczy, jak np. 
w reklamach produktów przez pryzmat nowoczesnych technologii). Dla dwóch 
respondentów szczególnie zaskakująca była lekkość przekazu, a także zmiana 
muzyki i fajne hasło promocyjne. Druga grupa odpowiedzi związana była z tre-
ściami zawartymi w materiale: trzech respondentów zwróciło uwagę na dobór 
atrakcji oraz możliwości spędzenia wolnego czasu. Pozostali badani z Polski 
wymieniali konkretne elementy spotu: Pokazanie jeziora Śniardwy, odnowy 
biologicznej; Pojawiła się Kopalnia Soli w Wieliczce, bursztyny, gra na fortepia-
nie; Wieliczka – sama jej nie widziałam, zaskoczyła mnie jej wielkość; Buziak 
w Wieliczce. W przypadku tych odpowiedzi respondenci nie uzasadnili sze-
rzej, dlaczego zaskoczyły ich dane elementy. Część odpowiedzi bazuje jedynie 
na wymienieniu nazw miejsc zaprezentowanych w materiale. Dwóch bada-
nych zaskoczyło pokazanie SPA: (…) nie rozumiem, co w tym nadzwyczajnego 
i unikalnego; Pokazanie salonu SPA jako jednego z miejsc wartych zobaczenia 
w Polsce. Kilku respondentów było bardzo pozytywnie zdziwionych materiałem 
(Uwaga jest zwrócona na atrakcje – SPA, narty itd. spędzanie wolnego czasu bar-
dziej, niż atrakcje turystyczne; Reklama fajnie przedstawia obraz, nie korzystając 
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przy tym z żadnych animacji i wykorzystując tak krótki czas). Jednakże kilku ba-
danych było zupełnie odmiennego zdania (Za mało pokazanych miejsc, za dużo 
ludzi; Głupota twórcy; Ogólnie nienajlepszy pomysł; In minus – kiczowatość przy 
niektórych elementach (vide Zakopane); Ilość użytego retuszu odrzuca, wszystko 
wydaje się sztuczne, jakby aktorzy byli tylko i wyłącznie na zielonym tle).

Niewielu respondentów zagranicznych wymieniło elementy zaska-
kujące w drugim spocie. Trudno zauważyć w tej grupie wyraźne 
trendy w odpowiedziach, które były bardzo zróżnicowane. Doty-
czyły one jednak w większości treści, nie zaś formy wykonania 
materiałów. Natomiast wypowiedzi Polaków w dużej części mówiły 
o sposobie prezentacji Polski i cechowały się lakonicznością. Tylko 
kilku respondentów napisało dłuższą odpowiedź (pozytywną lub 
negatywną – oba typy się zdarzały).

Niezrozumiałe aspekty w drugim materiale (pytanie trzecie) skomentowało 
tylko 17 respondentów zagranicznych i 13 z Polski. Aż pięciu obcokrajowców 
nie rozumiało, dlaczego w materiale pojawia się SPA oraz zakupy (Nie sądzę, 
żeby Polska była znana z kurortów SPA; Masaże nie są unikatowe dla Polski; 
Myślę, że robienie zakupów jest możliwe we wszystkich krajach (…) itd.). Kilku 
badanych z zagranicy wskazywało w odpowiedziach także na to, że nie pojęli 
głównego wątku i sensu materiału (m.in.: Na początku nie rozumiałem, jaki 
jest cel tego materiału, zrozumiałem dopiero na końcu. Tytuł był bardzo pomoc-
ny). Pojedynczy badani zwracali także uwagę na to, że niezrozumiałe było to, 
iż muzyka była taka niepolska; wszystko było trochę nieautentyczne lub pytali: 
czy my wszyscy powinniśmy utożsamiać się z tymi denerwująco szczęśliwymi 
parami?. Zaś jeden respondent uważał, że materiał wydaje się bardziej przypo-
minać kampanię marketingową telefonu komórkowego.

W grupie zapytanych Polaków w uzyskanych odpowiedziach najczęściej 
(35% odpowiedzi) powtarzało się, iż niezrozumiałe było zaprezentowanie 
SPA i biżuterii (Dlaczego została ukazana scena Spa/masażu – o czym to mia-
ło świadczyć?; Po co pokazywali SPA, to jest w każdym kraju?; SPA, biżuteria 
Amber nie kojarzą się z Polską itd.). Dla jednego respondenta niezrozumiały 
okazał się brak konsekwencji w strukturze materiału (Brak trzymania się 
obranej konwencji – niby wszystkim turyści się dzielili np. online, ale czasami 
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było to dziwnie pokazane, wymuszone czy ubrane w jakieś niefajne narzędzia, 
no i nie we wszystkich scenkach), inny natomiast podkreślił, iż trudno mu było 
się zorientować, gdzie właściwie są bohaterzy (Ukazanie tylko małych ujęć da-
nych miejsc, co powodowało dezorientację, gdzie znajduje się dana lokalizacja). 
Pozostali respondenci udzielili różnych odpowiedzi: przesłanie; przekaz był 
bardzo chaotyczny, muzyka denerwująca; czasem pewne określenia angielskie; 
niektóre treści ciężkie; scena z kibicami siatkarskimi.

Dla respondentów zagranicznych niezrozumiałe okazało się przede 
wszystkim pokazanie miejsc, które nie są czymś unikatowym dla 
Polski. Wyrażali także czasem opinię, że trudno było im zrozumieć 
fabułę. Również badani z Polski zwrócili uwagę na elementy, które 
nie są charakterystyczne dla Polski (SPA), pozostałe ich odpowiedzi 
dotyczyły wielu różnych wątków.

Czwarte pytanie dotyczyło tego, co dla respondentów w materiale stano-
wiło nowość. Na to pytanie również odpowiedzieli tylko nieliczni badani (21 
respondentów zagranicznych oraz 7 z Polski). Obcokrajowcy dowiedzieli się 
z materiału głównie tego, iż jest tam wiele możliwości spędzenia wolnego czasu (5 
odpowiedzi). Natomiast w aż siedmiu odpowiedziach badani napisali, że nowo-
ścią dla nich była Kopalnia Soli „Wieliczka”. Trzej respondenci nie dowiedzieli 
się niczego nowego o Polsce. Pozostali zaś w swoich odpowiedziach wymieniali 
jeszcze: SPA, bursztyn w Gdańsku oraz to, że w Polsce można jeździć na nartach.

Polacy odpowiedzieli na to pytanie częściowo w humorystyczny sposób 
(Polska może być znana na świecie ze SPA i odnowy biologicznej; gdzie robić 
zakupy). Dla pozostałych badanych z Polski, czymś, czegoś nie wiedzieli, była 
wielkość Wieliczki oraz kilka drobnych info. Zdarzyły się także błędne odpo-
wiedzi: są długopisy z Lajkonikiem (w materiale aktorzy używają długopisów 
ze Smokiem Wawelskim) oraz Rzeszów ma piękne przejście nad ulicą (element 
ten pojawił się w kolejnym materiale).

Niewątpliwie nowością dla respondentów z zagranicy okazało 
się zaprezentowanie w drugim materiale Kopalni Soli „Wieliczka”. 
W przypadku Polaków materiał raczej nie zawierał elementów 
charakteryzujących się nowością.
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OPINIE ODNOŚNIE TREŚCI ZAWARTYCH 
W 3 SPOCIE: „POLAND IS BEAUTIFUL”

Na pytania związane z trzecim spotem uzyskano mniejszą liczbę odpowie-
dzi niż na pytania o pierwszy materiał, jednak dużo więcej niż w porównaniu 
z drugim materiałem. Na pierwsze pytanie uzyskano 47% możliwych odpo-
wiedzi, na drugie 44%, na trzecie 13%, a na czwarte 26%.

Respondenci zagraniczni za oczywiste uznali piękne krajobrazy (37%) oraz 
piękną polską przyrodę (22%). 11% odpowiedzi zawierało ogólniki dotyczące 
tego, co zawierał spot (czerwone dachy w mieście; wybrzeże itd.), zaś w 7% od-
powiedzi pojawiły się nazwy konkretnych zaprezentowanych miejsc (ratusz 
w Gdańsku; (…) wydmy w Słowińskim Parku Narodowym itd.). Pozostali ob-
cokrajowcy jako oczywistość potraktowali to, że Polska jest ogromna i pełna 
natury; ma typową architekturę oraz, że w materiale pokazano mix przyrody 
z widokami miast. Jeden respondent zwrócił uwagę na fakt, że materiał zawiera 
piękne krajobrazy, ale nie wiadomo, gdzie one są w Polsce.

Dla respondentów z Polski, analogicznie jak w przypadku obcokrajowców, 
czymś oczywistym w trzecim spocie było pokazanie pięknych krajobrazów 
(60% odpowiedzi). 18% odpowiedzi w tej grupie zawierało ogólniki (Pokaza-
nie krain geograficznych kraju; Ukazanie różnych miejsc, miast, krajobrazów), 
a tylko 9% respondentów wymieniło nazwy konkretnych miejsc ujętych w ma-
teriale (Mazury (…); molo w Sopocie; Tatry). Pozostali Polacy wyliczali różne 
inne aspekty, które okazały się dla nich oczywiste w tym spocie (Pokazanie 
krajobrazów i widoków z lotu ptaka; Brak historycznych odniesień; Dobry pod-
kład muzyczny; Pokazanie miejsc, a nie ludzi; Spodziewałem się, że materiał 
przedstawi kontrast krajobrazów, które mamy w Polsce, tzn. z jednej strony 
piękna natura, a z drugiej ciekawe rozwiązania architektoniczne).

Obcokrajowcom rzeczą oczywistą pokazaną w trzecim spocie wy-
dały się przede wszystkim piękne krajobrazy i przyroda. Tylko kilka 
odpowiedzi dotyczyło konkretnych miejsc, większość natomiast 
miała charakter ogólników. W podobny sposób odpowiedzieli re-
spondenci z Polski, którzy także skupili się na ogólnych określeniach 
związanych z pięknem krajobrazów.
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Drugie pytanie dotyczyło elementów zaskakujących w spocie. Obcokra-
jowcy wskazali w większości (36%), że jest to piękno natury i krajobrazy (Tym, 
co zaskoczyło mnie najbardziej, jest to, jak wiele różnych krajobrazów znajduje 
się w tym małym kraju itp.). Siedem odpowiedzi (18%) wiązało się z pięknem 
Polski. Trzech respondentów (8%) było zdumionych tym, że w Polsce jest wiele 
miejsc do odwiedzenia, dwóch zaś nie wiedziało, że niektóre miejsce są w Polsce. 
Kilku badanych zostało zaskoczonych miejscami zaprezentowanymi w spocie 
(fajne miasta; architektura; piękne jeziora itd.). Zdarzały się także odpowiedzi, 
z których wynikało, że badanych nie ujął film (Nie ma powodu do przyjazdu 
do Polski; Widok Gdańska był zaskakująco niesamowity. Nie wygląda tak jed-
nak w rzeczywistości, jak dla mnie). Obcokrajowców zaskoczyła także długość 
materiału oraz quady.

W przypadku respondentów z Polski także dominowały (30%) wątki 
związane z pięknem kraju (Polska jest aż tak piękna itd.). Kilka odpowiedzi 
(9%) zawierało ogólne nazwy przedstawionych elementów (Piękny pomost, 
konie w strumyku itd.), kilka natomiast (15%) dotyczyło konkretnych miejsc 
(Przełom Wisłoka; Rzeszów itd.). Kilku respondentów (10% odpowiedzi) była 
szczególnie zaskoczona ciekawymi ujęciami (Bardzo dużo dobrych ujęć z lotu 
ptaka itd.), a także jakością materiału, jego montażem, muzyką itd. Polaków 
zdumiała także w materiale różnorodność prezentowanych miejsc (…) (9%), 
a także to, iż niektóre z pokazywanych miejsc nie były oczywiste, standardowe, 
nie wszystkie ujęcia udało się rozpoznać. Otrzymano zarówno pozytywne opi-
nie [(…) to pozytywne zaskoczenie, bo dzięki temu widz może obejrzeć miejsca, 
które nie zostały pokazane w innych materiałach] oraz mniej entuzjastyczne 
[(…) to materiał, jakich wiele, przyjemny bardziej dla Polaków, którzy kojarzą 
poszczególne miejsca. Pełno takich spotów jest w internecie, poczynając od krajów, 
po regiony, na miastach kończąc]. Jeden z badanych był zaskoczony brakiem 
podpisów miejsc (Brak podpisów. Wiedziałem, co to za miejsca, ale jeśli bym, 
ich nie znał, to miałbym problem).

Obcokrajowców w trzecim spocie zaskoczyło to, że w Polsce są tak 
piękne krajobrazy i miejsca warte zobaczenia. Podobnie responden-
tów z Polski zaskoczyło głównie to, że Polska jest piękna. Jednak 
w tej grupie badani podkreślili także, że pozytywną niespodzianką 
był wybór miejsc mniej znanych.
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Trzecie pytanie odnosiło się do elementów niezrozumiałych w spocie. 
Odpowiedzi na nie udzieliło tylko 15 respondentów z zagranicy i 11 Polaków. 
Wypowiedzi obcokrajowców dotyczyły najczęściej tego, iż w materiale brak 
podpisów, a nazwy przedstawionych miejsc pojawiają się dopiero na końcu 
spotu (Nie mogłem rozpoznać, gdzie dokładnie są niektóre miejsca. Chciałbym 
tam pojechać; Nie wiem, gdzie były robione poszczególne ujęcia, byłoby miło wie-
dzieć już w trakcie oglądania materiału; (…) to było frustrujące oglądać materiał, 
nie wiedząc, na co się patrzy). Kilku badanych nie zrozumiało, dlaczego mate-
riał jest taki długi i ma wolne tempo. Pojedynczy respondenci odpowiedzieli 
natomiast, że spokój oraz pokazanie parku wodnego, do którego można pójść 
w każdym miejscu na świecie (nie trzeba zaś jechać po to do innego kraju), 
było czymś niezrozumiałym.

Na pytanie to odpowiedziało także tylko niewielu respondentów z Pol-
ski (11). Wśród odpowiedzi w tej grupie dominowały (4) także te związane 
z brakiem równoczesnych podpisów miejsc (Gdzie znajdują się poszczególne 
obiekty, nie było wyraźnie powiedziane, w którym mieście się znajdują; Niby 
fajny pomysł z napisami na końcu z wyjaśnieniem, jakie miejsca się pojawiały, 
ale myślę, że duża liczba osób po prostu wraz z pojawieniem się napisów końco-
wych nie oglądała dalej). Dla dwóch badanych niezrozumiałe było pokazanie 
miejsc, które znajdują się także w innych krajach (np. park wodny). Inni re-
spondenci wskazali elementy, które miały charakter absurdu (Film, w którym 
quadowcy jeżdżą po potoku – to jest raczej minus, a nie plus polskiego krajobra-
zu; Pokazanie wyciągu narciarskiego w lecie). Zaś dla pojedynczych Polaków 
niezrozumiały okazał się również sam zamysł, podobne ujęcia oraz niektóre 
określenia angielskie.

Dla respondentów zagranicznych niezrozumiały w trzecim ma-
teriale był przede wszystkim brak podpisów pod poszczególnymi 
ujęciami w trakcie trwania spotu oraz to, iż jest on dość długi. Rów-
nież Polacy zwrócili uwagę na to, że warto podać nazwy miejsc już 
w czasie trwania filmiku, czego dotyczyła większość udzielonych 
przez nich odpowiedzi.

Ostatnie pytanie poruszało kwestię tego, czego respondenci się dowiedzieli 
o Polsce dzięki materiałowi. Odpowiedzi na nie udzieliło 28 obcokrajowców 
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i 27 Polaków. Najczęściej respondentów z zagranicy zaskakiwało to, iż Polska 
ma piękne krajobrazy (4 odpowiedzi), jej przyroda jest zachwycająca (4), Polska 
jest pięknym miejscem do odwiedzenia (6), w Polsce jest również wiele możliwości 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, nie tylko zwiedzając miasta (2). Inni 
badani podkreślili w swoich odpowiedziach, że Polska ma dużo piękniejsze 
krajobrazy niż sądzili (4). Natomiast dla kilku respondentów zupełną nowością 
okazało się zobaczenie tego, jak w ogóle wygląda Polska oraz co warto w niej 
zwiedzić. Pozostali obcokrajowcy wymienili konkretne elementy, które poja-
wiły się w materiale (Mogę jeździć quadem ;D; Są piękne zatoczki na północy 
Polski itd.)

Również część Polaków jako nowość odebrała to, że Polska jest taka różno-
rodna i piękna (6 respondentów). Trzech respondentów zdeklarowało, iż trzeba 
zacząć jeździć, żeby te cuda zobaczyć. Najczęściej jednak Polacy wyrażali zdanie 
(11), iż w materiale pokazano miejsca, których wcześniej nie znali lub ich ni-
gdy nie odwiedzili (Pokazano miejsca, których nie kojarzyłam i nie potrafiłam 
samodzielnie rozpoznać; Są miejsca w Polsce dla mnie jeszcze nieodkryte itd.). 
Dla kilku badanych nowością był sposób prezentacji Polski czy rondo w Rze-
szowie. Dla jednego respondenta nowością było także to, iż w Bukowinie można 
pojeździć koniem po rzece.

Po obejrzeniu trzeciego spotu dla badanych z zagranicy nowością 
dotyczącą Polski okazało się przede wszystkim, iż jest to kraj po-
siadający wiele różnych i pięknych krajobrazów. Polacy również 
w wypowiedziach podkreślili aspekt piękna Polski. W przypadku 
Polaków dominowały jednak odpowiedzi dotyczące tego, że w ma-
teriale zostały pokazane miejsca wcześniej nieznane respondentom.

OBRAZ POLSKI PO OBEJRZENIU TRZECH SPOTÓW

Pytanie dotyczące pierwszego wrażenia, zadane respondentom w drugiej 
części kwestionariusza, zaraz po obejrzeniu trzech spotów, miało na celu zbada-
nie, czy i jak różnią się preferencje badanych odnośnie materiałów związanych 
z promocją Polski zaraz po ich obejrzeniu. Ostatnie pytanie w części czwartej 
miało więc na celu, prócz uzyskania odpowiedzi odnośnie aspektu edukacyj-
nego materiałów filmowych, funkcję kontrolną w stosunku do odpowiedzi 
uzyskanych we wcześniejszym pytaniu.
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Pytanie dotyczyło ogólnego wrażenia dotyczącego Polski po obejrzeniu 
materiałów, a każda z możliwych odpowiedzi zaproponowanych w kafeterii 
bazowała na głównym przesłaniu, zawartym w jednym z omawianych ma-
teriałów filmowych. Dodana została także opcja inne, by respondenci mogli 
wyrazić własne zdanie.

Pierwsza z możliwych odpowiedzi na pytanie, jak została przedstawiona 
Polska i czego głównie można się dowiedzieć na jej temat z zaprezentowanych 
materiałów, brzmiała: jako interesujący i tajemniczy kraj i wiązała się z pierw-
szym spotem („Poland – „where the unbelievable happens”). 28% responden-
tów zagranicznych wybrało tę opcję i 30% badanych Polaków. W przypadku 
respondentów z Polski to wynik zbieżny z tym uzyskanym w pytaniu 4 kwe-
stionariusza, jednak w przypadku respondentów zagranicznych widać dużą 
różnicę. Pomimo iż pierwszy materiał spodobał się najbardziej grupie badanych 
z zagranicy, okazuje się, że nie wpłynął on na percepcję Polski i zapamiętanie 
jej jako tajemniczego kraju.

Druga z możliwych odpowiedzi (jako miejsce, gdzie jest wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu, a Polacy są bardzo przyjaźni) bazowała na treściach 
zawartych w drugim spocie („Poland, come and find your story”). Tylko 8% 
respondentów zagranicznych stwierdziło, że Polska została przedstawiona 
głównie w taki właśnie sposób, natomiast wśród Polaków twierdziło tak 28% 
badanych.

Podstawą trzeciej możliwej odpowiedzi (jako kraj pięknych krajobrazów, 
szczególnie naturalnych) był trzeci spot („Poland is beautiful”). Opcję tę wybrało 
najwięcej respondentów w obu grupach: 57% badanych z zagranicy oraz 37% 
badanych Polaków. Widać więc wyraźnie, że dla respondentów główny walor 
poznawczy materiałów wiąże się z turystyką i pięknem polskich krajobrazów. 
Szczegółowo uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy.

Ujęcia przedstawiające widoki zawarte były we wszystkich materia-
łach, szczególnie jednak w trzecim. Można więc stwierdzić, iż praw-
dopodobnie wpłynął on w największym stopniu na postrzeganie 
Polski przez respondentów (szczególnie zagranicznych).
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Dominujący sposób przedstawienia Polski  
w zaprezentowanych spotach w opinii obcokrajowców

Respondenci z zagranicy

7%

57%

8%

28%

Jako interesujący i tajemniczy kraj
Jako miejsce, gdzie jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu, a Polacy są bardzo przyjaźni
Jako kraj pięknych krajobrazów, szczególnie naturalnych
Inne

Wykres 16. Odpowiedzi na pytanie 7 kwestionariusza 
dla respondentów zagranicznych. 

Źródło: opracowanie własne

Dominujący sposób przedstawienia Polski  
w zaprezentowanych spotach w opinii Polaków

Respondenci z Polski

4%

37%

29%

30%

Jako interesujący i tajemniczy kraj
Jako miejsce, gdzie jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu, a Polacy są bardzo przyjaźni
Jako kraj pięknych krajobrazów, szczególnie naturalnych
Inne

Wykres 17. Odpowiedzi na pytanie 8 kwestionariusza dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne 

W omawianym pytaniu możliwe było również wyrażenie własnego zdania, 
używając kategorii inne. Dwóch respondentów zagranicznych w swoich od-
powiedziach podkreśliło piękno Polski. Jeden respondent stwierdził, iż Polska 
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została przedstawiona po trochu w każdy zaproponowany w kafeterii sposób, 
zaś kilku respondentów podzieliło się dłuższą refleksją na temat Polski.

Dowiedziałem się tego, że Polska może być bardzo podobna do mojego 
kraju, Czech. Jest kilka atrakcji turystycznych (SPA, baseny, zamki, mu-
zea), ale nie ma niczego, co tak naprawdę zapiera dech w piersiach. Może 
w Polsce są takie rzeczy, wierzę, że parki narodowe mogą być bardzo pięk-
ne, ale to nie zostało pokazane w tych materiałach, jedynie powszechnie 
znane miejsca. Myślę, że dowiedziałem się także, że tradycje umierają, 
jak w Czechach, bo nie pokazano żadnych pochodów [być może chodzi 
o pielgrzymki, przyp. autora] ani niczego takiego.

Z tej wypowiedzi wynika, że w zaprezentowanych materiałach nie ma nicze-
go unikatowego, co zainteresowałoby obcokrajowców. W podobnej konwencji 
utrzymana została także kolejna wypowiedź:

Jeśli dowiedziałem się czegokolwiek, to chyba tego, że te materiały filmowe 
mają negatywny efekt – źle promują Polskę. Jestem pewien, że w Polsce 
są piękniejsze krajobrazy i bardziej interesujące rzeczy, które można ro-
bić, niż te pokazane w materiałach. Niestety dowiedziałem się, że „nie 
ma właściwie tak wiele do robienia w Polsce”, co myślę, że jest nieprawdą.

Dwóch respondentów natomiast udzieliło odpowiedzi definitywnie na-
cechowanych negatywnie: nudny, płaski, standardowy kraj oraz Polska jest 
wystarczająco zdesperowana, by stworzyć coś, co mogłoby być reklamą iPhona. 
Pomimo tego, że odpowiedzi te stanowią mały procent w stosunku do po-
zostałych, rzucają pewne światło odnośnie krytycznego spojrzenia młodych 
internautów z zagranicy na Polskę.

Również kilku respondentów z Polski udzieliło innej niż zaproponowane 
odpowiedzi. Jedna osoba podkreśliła piękno Polski, zaś pozostałe zauważyły, 
że każdy materiał ukazywał Polskę w inny sposób i trudno jest im uogólnić 
odpowiedź.
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Promocyjne materiały filmowe, mimo iż zostały przygotowane 
w profesjonalny sposób, nie zawierały elementów unikatowych, 
które wyróżniłyby Polskę i sprawiły, że coś z nią związanego szcze-
gólnie zapadnie w pamięć.

4.7. Wpływ zaprezentowanych 
filmów na sądy o Polsce

Funkcję podsumowania odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze pytania 
oraz obserwacji, czy przedstawione materiały filmowe mają wpływ na po-
strzeganie Polski, pełniło kilka kolejnych pytań. Uzyskane odpowiedzi zostały 
zestawione z wynikami otrzymanymi w części dotyczącej ogólnej wiedzy 
i stosunku do Polski.

NAJWIĘKSZA ZALETA POLSKI

Respondenci z obu grup zostali zapytani o to, co według nich jest najwięk-
szą zaletą Polski. Było to pytanie zamknięte z jedną możliwą odpowiedzią, 
a każda odnosiła się do jednego z wektorów marki narodowej według Anholta. 
Dzięki temu dało się ono porównać z pytaniem pierwszym, które zawierało 
zdania sformułowane również na podstawie sześciokąta marki narodowej 
według Anholta. W tym pytaniu możliwe było również zaobserwowanie, czy 
filmowe materiały promocyjne zmieniają posiadany przez respondentów wi-
zerunek Polski, a jeśli tak, to w jaki sposób. (Czy i jak po obejrzeniu i zanali-
zowaniu materiałów zmieniła się istotność poszczególnych wektorów marki 
narodowej). Wyniki te pozwoliły także nakreślić kierunki i sposoby tworzenia 
materiałów promocyjnych w przyszłości, by trafiały one do młodych zagra-
nicznych respondentów i wywoływały zamierzony efekt – zatrzymywały uwagę, 
informowały i wpływały na korzystne postrzeganie Polski.

Zarówno respondenci z zagranicy, jak i Polacy wskazali (po obejrzeniu 
promocyjnych materiałów filmowych dotyczących Polski), że największą 
wartością Polski są jej walory turystyczne. Na wynik ten mogło mieć wpływ 
obejrzenie spotów promocyjnych, które w większości prezentują Polskę jako 
ciekawy cel turystyczny. W pytaniu pierwszym i drugim kwestionariuszy 
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respondenci zostali zapytani o wiedzę i skojarzenia związane z Polską. Z uzy-
skanych odpowiedzi (opisanych w podrozdziale 4.3.) wynika, że respondenci 
zagraniczni najwięcej wiedzą o Polsce odnośnie wektora ludzie, zaś ich skoja-
rzenia związane z Polską dotyczyły najczęściej kultury, ludzi, polityki i turystyki. 
Polacy również udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi odnośnie wek-
tora ludzie, jednak ich skojarzenia na temat Polski nie pozwalały wyodrębnić 
trendów odpowiedzi przy użyciu klucza wektorów marki narodowej Anholta, 
choć w obu grupach najwięcej odpowiedzi „fałsz” dotyczyło turystyki. Zauwa-
żyć więc można, że po obejrzeniu i przeanalizowaniu spotów promocyjnych 
respondenci zwracają większą uwagę na walory turystyczne Polski (co może 
potwierdzać efektywność materiałów filmowych) oraz że spoty mają także 
charakter edukacyjny.

Poszczególne odpowiedzi, wektory marki narodowej, na których podstawie 
zostały one zbudowane, oraz odpowiedzi respondentów, przedstawia poniższy 
wykres.
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oraz pytanie 9 kwestionariusza dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne

Największym walorem Polski według obu grup respondentów jest 
turystyka. Taki wynik może wynikać z wcześniejszego obejrzenia 
spotów, które w znacznej mierze wiążą się z promocją turystycz-
ną kraju.

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ 
RESPONDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Kolejne kilka pytań różniło się nieznacznie w zależności od grupy respon-
dentów. Pytania skierowane do obcokrajowców miały sprawdzić, czy zaprezen-
towane materiały mogą wpłynąć pozytywnie na odbiór Polski. Respondenci 
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zostali zapytani w pierwszej kolejności o to, czy kiedykolwiek odwiedzili Polskę, 
następnie zaś (w zależności od tego, czy ich odpowiedź była twierdząca, czy 
przecząca), czy obraz Polski w materiałach jest zbieżny z rzeczywistością lub 
wcześniejszym wyobrażeniem o tym kraju. Ostatnie pytanie dotyczyło skłon-
ności do odwiedzenia Polski lub zainteresowania się nią po obejrzeniu spotów.

Pytanie, czy respondenci odwiedzili wcześniej Polskę, wskazywało na źródła 
informacji o Polsce i doświadczenia z nią związane. To, czy respondenci od-
wiedzili ten kraj, czy też informacje o nim posiadali jedynie z mediów itp., jest 
kluczowe w związku z jej postrzeganiem. Było to pytanie zamknięte z dwiema 
możliwymi odpowiedziami tak lub nie. W zależności od odpowiedzi respon-
dent przechodził do kolejnego pytania. Ilustruje to poniższa tabela.

Tabela 9. Następstwo pytań w zależności od odpowiedzi na pytanie 
9 kwestionariusza dla respondentów zagranicznych. 

Pytanie (9.) Have you ever been to Poland?

Możkiwe odpowiedci Yes No

Kolejne pytanie 
wynikające 
z udzielonej 
odpowiedzi

(10.) Is the image of Poland shown 
in those videos similar to reality?

(11.) Is the image of Poland shown 
in those videos similar to your 

previous perception of Poland?

Możkiwe odpowiedci Yes No Yes No

Źródło: opracowanie własne

Celem kolejnego pytania wynikającego z wcześniej udzielonej odpowiedzi 
było skonfrontowanie posiadanego wizerunku Polski (w związku z odwie-
dzinami tego kraju lub informacjami posiadanymi z innych źródeł) z wize-
runkiem przedstawionym w zaprezentowanych materiałach filmowych. 46% 
respondentów zagranicznych, którzy wzięli udział w badaniu, odwiedziło już 
w Polskę, pozostali zaś (54%) nigdy się do niej nie wybrali. Dane te świadczą 
o tym, iż połowa respondentów nie miała bezpośredniego doświadczenia z Pol-
ską, czyli informacje o niej czerpie z innych źródeł, które w głównej mierze 
kształtują ich percepcję.

Respondenci znający Polskę z własnego doświadczenia w większości (76%) 
stwierdzili, iż to, jak została przedstawiona w materiałach filmowych, zgadza 
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się z rzeczywistością, choć 24% respondentów było odmiennego zdania. Uzy-
skane dane świadczą o tym, że większość badanych postrzega Polskę w sposób 
podobny do zaprezentowanego w materiałach.

W grupie respondentów zagranicznych, którzy nigdy nie byli w Polsce, do-
minowały odpowiedzi, iż jej obraz w materiałach odbiega od ich wcześniejszego 
wyobrażenia (78%). Jedynie w przypadku 22% respondentów ich wcześniejsze 
opinie o Polsce pozostawały zgodne z jej wizerunkiem w zaprezentowanych 
spotach. Szczegółowo uzyskane dane przedstawia poniższy wykres.
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10 i 11 z kwestionariusza dla respondentów z zagranicy. 

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowane respondentom materiały filmowe umożliwiły 
konfrontację ich wcześniejszych opinii o Polsce z jej pożądanym 
wizerunkiem. Z punktu widzenia marki narodowej istotne, by mate-
riały promocyjne były bardzo dobrze opracowane i zawierały treści 
pożądane z punktu widzenia brandingu narodowego.

Ostatnie pytanie dla respondentów zagranicznych dotyczyło zainteresowa-
nia Polską wynikającego z zaprezentowanych w ankiecie spotów. Badani zostali 
zapytani, czy dzięki tego typu filmowym materiałom promocyjnym są skłonni 
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do odwiedzenia tego kraju, zainteresowania się nim. Było to również pytanie 
zamknięte z możliwymi trzema odpowiedziami (Yes, No, I don’t know).

Aż 78% respondentów zdeklarowało, iż tego typu materiały działają na nich 
zachęcająco odnośnie zainteresowania się Polską i jej odwiedzenia. 11% respon-
dentów nie miało zdania, czy z powodu obejrzenia tego typu materiałów zmieni 
się ich postrzeganie Polski. Natomiast 2% badanych zanegowało fakt wpływu 
promocyjnych materiałów o Polsce na wzrost ich zainteresowania tym krajem.

Znacząca większość respondentów zagranicznych była zdania, 
iż dzięki promocyjnym materiałom filmowym dostępnym w inter-
necie stają się bardziej zainteresowani Polską.

ODBIÓR I SUGESTIE RESPONDENTÓW Z POLSKI 
ODNOŚNIE ZAPREZENTOWANYCH SPOTÓW

Ostatnie pytania zadane badanym Polakom miały ocenić wpływ omawia-
nych w kwestionariuszu przekazów promocyjnych Polski na jej postrzeganie. 
Respondentów zapytano o to, czy według nich obraz Polski zaprezentowany 
w materiałach pozostaje zbieżny z rzeczywistością oraz czy jej przedstawienie 
jest czymś, co mogłoby zachęcić obcokrajowców do zainteresowania się nią. 
Według 81% Polaków sposób zaprezentowania Polski w materiałach zgadza się 
z rzeczywistością. Tylko 19% było odmiennego zdania. Badanych natomiast 
cechowała prawie jednomyślność (94%) odnośnie tego, iż przekazy te mogą 
zainteresować Polską obcokrajowców. Większość Polaków (niezależnie od ich 
opinii na temat zbieżności obrazu Polski w materiałach promocyjnych) uznała, 
że spoty te mogą pozytywnie oddziaływać na percepcję Polski. Szczegółowo 
uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 20. Opracowano na podstawie pytania 10 i 11 
z kwestionariusza dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że choć w pytaniach otwar-
tych Polacy często udzielali humorystycznych odpowiedzi lub też 
krytykowali materiały, prezentują one Polskę w ich opinii w sposób 
mogący zachęcić do jej odwiedzenia, a Polska jest tam przedsta-
wiona w sposób zgodny z rzeczywistością.

W kwestionariuszu dla badanych z Polski zawarto jeszcze jedno dodatkowe 
pytanie o to, co według nich powinno się znajdować w promocyjnych mate-
riałach dotyczących Polski i czym warto ją promować. Pytanie to było otwarte, 
by pozwolić respondentom opisać, co według nich jest czymś interesującym, 
charakterystycznym, niepowtarzalnym, unikatowym w przypadku Polski.

Pomimo tego, iż pytanie było obligatoryjne, kilku respondentów nie udzie-
liło na nie oczekiwanej odpowiedzi, tłumacząc: Nie przychodzi mi do głowy 
nic, czego nie byłoby w omawianych materiałach itd. lub też wstawiając „-„. 
Po procesie czyszczenia danych, do analizy wzięto pod uwagę 90 odpowiedzi.

Respondenci, odpowiadając, bardzo często wymieniali wiele różnych 
aspektów, nie było więc możliwe, by każdą odpowiedź jednoznacznie zakla-
syfikować na zasadzie tematu, który porusza. Została więc zliczona ilość razy 
(maksymalnie jeden raz w jednej wypowiedzi) pojawienia się danego wątku 
tematycznego. Utworzono 13 kategorii, do których następnie dopasowano 
elementy poszczególnych wypowiedzi (aspekty historyczne (w tym zabytki); 
piękne krajobrazy i przyroda; innowacyjność i nowoczesność Polski; kultura 
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i rozrywka; polska kuchnia; konkretne atrakcje/miejsca w Polsce; Polacy; atrak-
cje turystyczne; miasta i architektura; polskie marki; wsie i mniej znane miejsca; 
ciekawostki oraz inne). W sumie w 90 odpowiedziach pojawiły się 163 wątki, 
czyli średnio jedna wypowiedź zawierała 2 wątki tematyczne, ale najczęściej 
wypowiedzi respondentów były rozbudowane i wielowątkowe:

Pokazanie zarówno nowoczesności, jak i tradycji, historii. Polska to nie 
tylko piękne krajobrazy ale też dobrze rozwinięte miasta tętniące życiem 
(wielu obcokrajowców niestety przyciągają głównie imprezy w dużych 
miastach).

Więcej miejsc mniej obleganych przez turystów z zagranicy, np. mniejsze 
miejscowości, mniej znane i popularne zamki.

Trochę nowoczesnego folkloru, podkreślanie bardziej słowiańskiego niż 
zachodniego charakteru kraju. Dobry alkohol i jedzenie.

Krajobrazy, sławne postaci oraz wątki historyczne, a także pokazanie, 
iż jest to kraj wielu możliwości rozwoju.

Może warto by pokazać, jakie są ułatwienia w podróżowaniu (a których 
chyba właściwie nie ma...), ale jeśli chodzi o istniejące sprawy, to na pew-
no przyroda i jakieś innowacyjne atrakcje (by pokazać, że turystyka nie 
opiera się tylko na bogatej historii), a w ogóle to powinniśmy się bardziej 
chwalić jakimiś dużymi festiwalami, wydarzeniami kulturalnymi – nie-
które przyciągają wielu gości z zagranicy, a warto, by przy okazji wizyty 
w Polsce poznali oni też jakieś atrakcje, może inne miasta – nie tylko te, 
do których jadą na koncert itp.

Powinniśmy postawić na aspekt historyczny – wiele osób interesuje się 
historią. Odnowa i odrestaurowanie zabytków Polski, to odróżnia nas 
od innych krajów, każdy ma swoją architekturę, interesującą i ciekawą – 
jeżeli jest ładna dla oka.
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Uważam, że aby zachęcić obcokrajowców, nie należy jedynie wybrać 
odpowiednich miejsc do pokazania, ale należy przede wszystkim zrobić 
to w dobry sposób. Nawet najpiękniejsze miejsca można np. pokazać 
kiczowato i stracą urok, ale jeśli już, to wg mnie powinny to być: góry - 
Tatry/Bieszczady, Kraków – z dzielnicą Kazimierz, Hel, parki narodowe 
- szczególnie Słowiński Park Narodowy, Mazury.

Tym, co najczęściej pojawiało się w odpowiedziach, były piękne krajobra-
zy i przyroda. Prócz natury według Polaków w materiałach promocyjnych 
powinny się znaleźć aspekty historyczne oraz informacje o polskiej kulturze 
i rozrywce.

Wielu badanych wymieniło konkretne miejsca w Polsce, które mogą ją pro-
mować: Kraków (wymieniono 8 razy), polskie góry (w tym Tatry, Bieszczady 
oraz Pieniny – także 8 razy), Mazury (7 razy), Morze Bałtyckie oraz plaże (6 
razy), Warszawa i jej zabytki (6 razy), Dolny Śląsk i Wrocław (4 razy), a także 
Zamość, Malbork, Gniezno, Solina, Puszcza Białowieska, Muzeum Auschwitz 
oraz Kopalnia Soli „Wieliczka”. Duża część respondentów jest także zdania, 
że polska kuchnia oraz polskie miasta (a także architektura) są na tyle ciekawe, 
by zainteresować obcokrajowców.

Kilkakrotnie w odpowiedziach powtórzyło się to, że w promocyjnych ma-
teriałach dotyczących Polski powinny się znaleźć elementy świadczące o jej 
innowacyjności, nowoczesności i potencjale, ogólnie o atrakcjach turystycznych, 
a także o samych Polakach.

Najwięcej z wymienionych kategorii zawierał drugi materiał, zaś najmniej – 
trzeci. Natomiast trzech z trzynastu kategorii nie ma (szczególnie widocznych) 
w żadnym z materiałów: polskiej kuchni, Polaków oraz polskich marek.
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jest także zdania, że polska kuchnia oraz polskie miasta (a także architektura) są na tyle 
ciekawe, by zainteresować obcokrajowców. 

Kilkakrotnie w odpowiedziach powtórzyło się to, że w promocyjnych materiałach 
dotyczących Polski powinny się znaleźć elementy świadczące o jej innowacyjności,
nowoczesności i potencjale, ogólnie o atrakcjach turystycznych, a także o samych Polakach.  

Najwięcej z wymienionych kategorii zawierał drugi materiał, zaś najmniej – trzeci. 
Natomiast trzech z trzynastu kategorii nie ma (szczególnie widocznych) w żadnym z 
materiałów: polskiej kuchni; Polaków oraz polskich marek. 

Wykres 21. Opracowano na podstawie pytania 12 z kwestionariusza dla respondentów z Polski . 
Źródło: opracowanie własne
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Wykres 21. Opracowano na podstawie pytania 
12 z kwestionariusza dla respondentów z Polski. 

Źródło: opracowanie własne

Z zebranych danych wynika, iż w opinii Polaków czymś unikato-
wym, co może zainteresować Polską, są w głównej mierze krajo-
brazy i polska historia.

W „Zasadach komunikacji marki POLSKA” oraz innych dokumentach 
dotyczących promocji Polski główny nacisk został położony na samych Po-
laków jako największą wartość państwa (strategię te skonstruowano w opar-
ciu o badania respondentów zagranicznych). Istnieje więc pewien dysonans 
między tym, co według Polaków jest czymś unikatowym w Polsce, a treściami 
zawartymi w dokumentach.

Istotnym sygnałem, jaki można zaobserwować po zanalizowaniu otrzyma-
nych w obu kwestionariuszach odpowiedziach, jest fakt, że młodzi respondenci 
zagraniczni czerpią informacje o Polsce z dwóch zasadniczych źródeł: internetu 
oraz od innych ludzi. Grupa respondentów z Polski wskazała natomiast rzeczy-
wistość wirtualną jako ich główne źródło informacji o Polsce. Wynika z tego, 
że te dwa obszary (kanały komunikacji) powinny być w sposób szczególny 
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wykorzystywane do komunikacji o marce Polska. Za pomocą internetu moż-
na dotrzeć do Polaków, by ci następnie stali się ambasadorami marki Polska. 

Zarówno respondenci z Polski, jak i zagranicy najwięcej wiedzą o Polakach 
(jako o wektorze marki narodowej według Anholta), najczęściej mają fałszy-
we informacje o polskiej turystyce, a najmniej wiedzą o kulturze. Co ciekawe, 
trendy w obu grupach respondentów są zbieżne w tej kwestii. Polska respon-
dentom zagranicznym kojarzy się głównie z Polakami, polską kuchnią oraz 
historią końca XX wieku, natomiast respondenci z Polski wskazali (m.in.) 
na te aspekty jako elementy mogące zainteresować Polską obcokrajowców. 
Poszczególne materiały promocyjne dotyczące Polski zostały w większości 
pozytywnie ocenione zarówno pod względem jakości wykonania, jak i treści. 
Polacy są zdania, że mogą one zachęcić do zainteresowania się Polską, co po-
twierdzili (w większości) respondenci zagraniczni.
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Zakończenie

Pojęcie marki nie odnosi się już jedynie do produktu, ale jest szeroko uży-
wane np. w kontekście konkretnych osób, miejsc czy państw. Jej budowanie 
od samego początku związane było z marketingiem, sprzedażą, gwarancją ja-
kości. Konsumenci wybierają określone marki nie tylko z powodu odróżnienia 
jednego towaru od innego, lecz dlatego, że do niektórych z nich mają również 
stosunek emocjonalny. Przynoszą one prócz korzyści funkcjonalnych, także 
zyski symboliczne, niematerialne, tzw. wartość dodaną.

Pojęcie marki rozszerzyło się na wiele różnych podmiotów, a przy jej bu-
dowaniu wykorzystuje się ciągle nowe narzędzia, sposoby docierania do od-
biorców. Dużym wyzwaniem dla ich właścicieli było upowszechnienie się 
nowych mediów. Wraz z masowym dostępem do internetu także działalność 
marketingowa przeniosła się do sieci. Tworzenie marki w warunkach inter-
netowych znacznie różni się od tradycyjnego. Internet umożliwia dotarcie 
do ogromnej liczby odbiorców w krótkim czasie. Znacznie więc przyspiesza 
proces jej kształtowania oraz rozszerza spectrum odbiorców.

Obecnie także poszczególne kraje stanowią marki. Branding narodowy 
może być skierowany do wewnątrz danego kraju, zaś przede wszystkim dzia-
łania w jego ramach mają wpływać na opinię zagraniczną. Anholt opracował 
sześciokąt marki narodowej, który obejmuje 6 obszarów – kanałów komuni-
kacji o marce narodowej (ludzie, kultura, turystyka, markowy eksport, polityka, 
inwestycje zagraniczne). Jednak w ramach działalności w każdym z wymienio-
nych wektorów w mniejszym bądź większym stopniu wykorzystuje się nowe 
media: do informowania, utrzymywania kontaktów, budowania relacji itd. 
Wirtualny świat stał się nową płaszczyzną komunikacji, także marketingowej.

W pracy używano często dwóch pojęć: marketingu oraz brandingu. Punk-
tem wyjścia do badań była analiza postrzegania marki polskiej na podstawie 
dostępnych rankingów i opracowań zawiązanych z brandingiem narodowym, 
zaś przeprowadzone badania stricte dotyczyły wpływu spotów promocyjnych 
na postrzeganie Polski. Tworzenie i upowszechnianie krótkich materiałów 
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filmowych nie wystarczy do budowania marki takiego podmiotu, jakim jest 
państwo. Na branding składają się działania długofalowe, zaś spoty promocyjne 
kształtują percepcję kraju w danej chwili. Sama reklama to niewystarczające 
narzędzie brandingu. Najważniejszą jej rolą w tym przypadku jest sygnali-
zowanie, zwracanie uwagi na państwo, które następnie musi samo „obronić” 
i udowodnić swoją wartość. Żaden spot promocyjny, bez realnego odniesie-
nia w rzeczywistości, nie będzie miał mocy tworzenia w umysłach odbiorców 
pożądanego wizerunku kraju, a wręcz przeciwnie – może być odebrany jako 
jawne kłamstwo i wyraźnie zniechęcić.

Nie można się spodziewać, że dzięki kampaniom promocyjnym, spotom 
reklamowym itd. odbiór polskiej marki narodowej znacząco się zmieni. To od-
różnia branding od marketingu. Działania podjęte teraz, a mające na celu 
budowanie wizerunku kraju, mogą przynieść efekty dopiero za kilkanaście/
kilkadziesiąt lat. Dzięki wykorzystaniu nowych mediów łatwiej dotrzeć do od-
biorców zagranicznych z przekazami promocyjnymi (ale trudniej przykuć ich 
uwagę ze względu na ilość dostępnych w sieci materiałów). Należy jednak 
w przypadku brandingu przyjąć, iż trwałe efekty, zbudowanie pożądanych 
przez państwo pozytywnych stereotypów stanowi proces rozłożony w czasie. 
Długi horyzont czasowy działań brandingowych i brak natychmiastowych 
efektów są czynnikami demotywującymi do takich działań. Ale patrząc na inne 
obszary, widać rosnący trend do spoglądania na konsekwencje różnych działań 
z uwzględnieniem przyszłych pokoleń, np. w ramach zrównoważonego rozwoju 
tak zarządza się zasobami odnawialnymi, by również kolejne pokolenia mogły 
z nich korzystać. Podobnie dzieje się w przypadku brandingu, kształtując go, 
należy brać pod uwagę przyszłe pokolenia i nie oczekiwać natychmiastowych 
zmian. Pozytywnym aspektem jest jednakże to, że Polacy coraz bardziej uświa-
damiają sobie konieczność poprawy wizerunku swojego i Polski za granicą518.

W przypadku Polski da się również zauważyć, że bardzo często działania 
związane z soft power są traktowane jako coś mniej ważnego, co nie przynosi 
natychmiastowych i wymiernych zysków: „W programach niemal całego spec-
trum politycznego w Polsce pokutują dogmaty marksistowskie, wedle których 
kultura, jak i wszelka działalność duchowa człowieka, jest nadbudową, a wiec 
pewnym niekoniecznym, luksusowym dodatkiem dla nielicznych, a przemysł 

518 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 129.
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(…) bazą, a więc czymś podstawowym i istotnym”519. Podobny trend da się 
zauważyć odnośnie polityki brandingu narodowego. Rada Promocji Polski 
była organem, który spotykał się doraźnie. Instytut Marki Polskiej zawiesił 
działalność. Brak w internecie dostępu do opracowanych kilka lat wcześniej 
dokumentów dotyczących promocji Polski. Po zmianie rządu przygotowana 
przez zespół Olinsa idea przewodnia marki polskiej nie doczekała się konty-
nuacji w ramach kolejnych kroków programu brandingu narodowego. Postulat 
odnośnie stworzenia jednolitej identyfikacji wizualnej państwa również utknął 
po tym, jak logo w kształcie sprężyny nie cieszyło się poparciem Polaków.

Konsekwencją tego, że działania w ramach brandingu narodowego nie 
są traktowane poważnie, jest ich doraźność. Przejawia się m.in. ograniczo-
nym dostępem i niedopracowaniem niektórych dokumentów, a także bra-
kiem „umocowania” prawnego działalności instytucji promujących Polskę, 
tj. niefunkcjonowania zobowiązujących uchwał odnośnie odpowiedzialności, 
kompetencji i podziału obowiązków w tym zakresie. W Polsce brakuje długo-
falowego spojrzenia na promocję. „W szczególności brakuje decyzji porząd-
kującej kompetencje instytucji zajmujących się promocją Polski, z której jasno 
wynikałoby, kto i za co miałby odpowiadać”520. Prócz sugestii związanych z po-
działem odpowiedzialności odnośnie promocji Polski, konieczności współpracy 
w tym zakresie, zwraca się czasem także uwagę na brak jednego organu, który 
koordynowałby tego rodzaju działania.

Według autorów dokumentu „Kierunki promocji Polski do 2015”, utwo-
rzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za wszytkie trzy typy promocji jest 

„całkowicie nierealistyczne (wymagałoby de facto jakiegoś megaministerstwa 
promocji zagranicznej)”, a „Polska jest krajem, w którym – zwłaszcza na po-
ziomie wykonawczym – występuje nadal niedostatek, a nie nadmiar instytucji 
zajmujących się promocją (…)”.521 Jednocześnie postulat o zwiększeniu koor-
dynacji działalności promocyjnej został uznany za słuszny522.

W odpowiedzi na postulaty dotyczące utworzenia jednego podmiotu koor-
dynującego promocję Polski oraz nieefektywność działalności Rady Promocji 
Polski, w kwietniu 2016 roku powołano Międzyresortowy Zespół do spraw 

519 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 165.
520 Tamże, s. 197.
521 Kierunki promocji Polski do 2015 r., s. 60.
522 Tamże, s. 60-61.
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Promocji Polski za granicą. Jego głównym celem jest koordynacja działań 
wszystkich instytucji zajmujących się promocją Polski oraz strategiczne budo-
wanie marki narodowej. Jednym z pierwszych zadań, które otrzymał Zespół, 
jest opracowanie strategii brandingowej dla kraju.

W przypadku Polski wielu badaczy podkreśla jej potencjał, pozytywne 
zmiany, jakie się w niej dokonują. Wykorzystanie narzędzi marketingowych 
do informowania o rzeczywistości, podkreślania sukcesów Polaków w różnych 
dziedzinach itd. jest bardzo pożądane z punktu widzenia brandingu narodowe-
go, gdyż prócz pozytywnych efektów, łagodzi stereotypy i równoważy negatyw-
ne przekazy medialne związane z krajem. Stanowi więc obszar do skorzystania 
z narzędzi marketingowych.

Warto również zaznaczyć, iż narzędzia marketingowe (jak np. spoty pro-
mocyjne) wykorzystywane do promocji kraju pełnią inną rolę niż w przypadku 
tradycyjnego marketingu. Ich zadanie nie polega na „przekonaniu do zakupu” 
kraju, lecz oznacza oddziaływanie bardziej ukierunkowane na public relations. 
W przypadku brandingu narodowego chodzi o kreowanie wartości dodanej 
kraju, której dalszym efektem będą realne zyski państwa w różnych dziedzinach 
(bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, turystyce itd.).

Nowe technologie oraz nowy typ odbiorcy wymusiły i stale mobilizują 
poszczególne podmioty do dalszego rozwoju odnośnie wykorzystania nowych 
mediów. Internauci chętniej poświęcają swój czas, oglądając materiały wizu-
alnie (zdjęcia, grafiki, materiały video) niż pisane. Takie przekazy są bardziej 
atrakcyjne. Dlatego należy zadbać o formę materiałów wizualnych, biorąc pod 
uwagę zarówno ich treści, jak i wykonanie. Do nowego typu odbiorcy („cyfro-
wych tubylców”) trzeba dotrzeć, używając nowych mediów.

W teorii opisano mechanizm przenoszenia marki tradycyjnej do internetu. 
Jeśli działania w sferze online są prowadzone w chaotyczny i nieuporządkowany 
sposób, odbija się to na marce tradycyjnej. To samo tyczy się wykorzystywa-
nia nowych mediów do promocji kraju. Jeśli poszczególne komunikaty nie 
są spójne i nie wyrażają jednej idei, będą kreować niekorzystny obraz państwa. 
Internet stwarza ogromne szanse, by markę narodową kształtować w pożądany 
sposób. Jednak brak synergii w kreowaniu pozytywnego wizerunku państwa 
daje efekt odwrotny – szkodzi marce kraju.

By więc odpowiednio ukierunkować działania brandingowe, co podkreśla 
odnośnie Polski wielu teoretyków, pierwszym krokiem jest „spójny pomysł 
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na Polskę jako markę”. Nie wystarczy jeden dokument strategiczny, który będzie 
miał zastosowanie do wszystkich instytucji. Jak zauważa Hereźniak: „Samo 
istnienie strategii marki narodowej nie jest gwarantem, że będzie ona realizo-
wana”523. Istotna okazuje się raczej idea przewodnia, gdyż bez niej komunikaty 
promocyjne nie będą wyróżniać Polski spośród innych krajów, nie sprawią, 
że będzie ona jawić się jako unikalny kraj. Nie wystąpi także wspomniany efekt 
synergii odnośnie promocji kraju524. „Zasadniczą kwestią dla budowania wize-
runku kraju jest jego pozycjonowanie, to znaczy stworzenie pewnego konceptu 
kraju, konkretnej idei, która miałaby definiować brand państwa w świadomości 
jego interesariuszy”525. W przypadku Polski idea przewodnia sformułowana 
przez Olinsa nie została jednak w pełni wykorzystana. Niemniej tworzone 
są różne dokumenty traktujące o brandingu narodowym.

Zdarza się, że w momencie opracowywania celów związanych z promocją 
Polski są one formułowane bardzo szeroko i ogólnie. „Podstawowym celem 
»Kierunków promocji Polski do 2015 r.« jest wskazanie najważniejszych ten-
dencji, kierunków, form i konceptów działań, jakie należy podjąć we wszystkich 
istotnych dla promocji kraju dziedzinach – dyplomacji publicznej, współpracy 
i dyplomacji kulturalnej, promocji polskiego eksportu i inwestycji za granicą 
oraz inwestowania w Polsce, promocji turystyki przyjazdowej do Polski i pro-
mocji współpracy naukowo-technologicznej – aby do roku 2015 możliwe było 
osiągnięcie zdecydowanej poprawy międzynarodowej rozpoznawalności i kon-
kurencyjności Polski, co w konsekwencji powinno przełożyć się na umocnienie 
pozycji politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej naszego kraju oraz przynieść 
wymierne korzyści zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i poszczególnych 
regionów czy różnych środowisk społecznych i zawodowych526”. Główny cel 
dokumentu jest bardzo szeroki i brak informacji o tym (metod itd.), w jaki 
sposób zostanie on zweryfikowany. Sprawdzalność wykonalności celów wydaje 
się istotna z punktu widzenia wyznaczania celów.

Za bardzo ważne zagadnienie już w momencie tworzenia dokumentów 
strategicznych uznać trzeba uwzględnienie w nich perspektywy nowych me-
diów. W „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” 

523 M. Hereźniak, Marka narodowa, s. 218.
524 Tamże, s. 194.
525 P. Krowicki, Dyplomacja publiczna…, s. 132.
526 Kierunki promocji Polski do 2015 r., s. 5.
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jeden rozdział został poświęcony temu zagadnieniu. W przypadku „Kierunków 
promocji Polski do 2015 r.” tylko przy niektórych zagadnieniach wspomniano 
o utworzeniu strony internetowej, nie biorąc pod uwagę wcale mediów społecz-
nościowych, aplikacji mobilnych itd. Natomiast ostatnia część raportu „Od wy-
miany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez kulturę” 
dotyczy zalecanych działań związanych z promocją. Spośród wymienionych 
dwudziestu dwóch obszarów, których dotyczyły zalecenia, z punktu widzenia 
przeprowadzonych w tej pracy badań szczególnie ważne i aktualne okazuje 
się wykorzystanie mediów elektronicznych (rozwój portalu internetowego czy 
pozycjonowanie w sieci)527 oraz nowych technologii (zarówno wykorzystania 
efektów wizualnych i komputerowych do tworzenia przekazów promocyjnych, 
jak użycie ich wersji mobilnych)528 do promocji, a także gromadzenie danych 
jej dotyczących oraz przygotowywanie raportów, na bazie których zostaną 
przygotowane kolejne dokumenty529.

W krótkiej charakterystyce wykorzystania nowych mediów przez poszcze-
gólne podmioty (w rozdziale drugim) wykazałam, iż szczególnie często polscy 
politycy i ministerstwa sięgają po Twittera. Prawie każda ważna instytucja 
posiada konto na Twitterze, a ponadto na Facebooku oraz ma własną stronę 
internetową. Należy podkreślić, że są one na bieżąco aktualizowane, co stanowi 
ogromny plus. Warto bowiem pamiętać, że w momencie zaniechania działal-
ności na oficjalnych kontach lub braku systematycznej aktywności odbija się 
to negatywnie na wizerunku instytucji, a także kraju. Wiele podmiotów posiada 
także konta w serwisach: Instagram, Pinterest oraz YouTube.

W przypadku materiałów filmowych dostępnych na oficjalnych kanałach 
przywołanych instytucji, mają one charakter głównie informacyjny: zawie-
rają wystąpienia lub wypowiedzi na określony temat i są dość długie. Mało 
natomiast spotyka się krótkich materiałów filmowych o „lekkiej formule”, 
które mogłyby rozprzestrzeniać się w internecie jako wirale. Jest to stale nisza 
i niewykorzystany potencjał odnośnie promocji Polski oraz sygnalizowania jej 
obecności w wirtualnym świecie.

Przeprowadzono badania (kwestionariusze online) wśród młodych użyt-
kowników internetu, Polaków oraz obcokrajowców, których określa się mianem 

527 Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły…, s. 210.
528 Tamże, s. 211.
529 Tamże, s. 212.
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„cyfrowych tubylców”, gdyż środowisko wirtualne jest dla nich czymś natural-
nym. To, jak będzie odbierana Polska za kilka lat, zależy już teraz od tego, jaki 
jej obraz będą mieli młodzi użytkownicy nowych mediów, dla których coraz 
częściej doświadczenie danego kraju za pośrednictwem internetu jest równo-
ważne z rzeczywistym.

W badaniu zaprezentowano internautom trzy krótkie spoty promocyjne 
dotyczące Polski. W celu zbadania oceny promocji Polski w nowych mediach, 
na początku zweryfikowano ogólny poziom wiedzy o Polsce. Otrzymane 
wyniki pokazały, że stopień wiedzy na jej temat w grupie respondentów za-
granicznych nie był duży. Najwięcej obcokrajowcy posiadali wiadomości 
związanych z wektorem ludzie (wektor marki narodowej według Anholta), zaś 
ich pierwsze skojarzenia dotyczyły Polaków, polskiej kuchni, polskiej historii 
końca XX wieku. Natomiast badani z Polski w porównaniu do obcokrajow-
ców wiedzieli o Polsce dużo więcej, a ich skojarzenia w większości dotyczyły 
ojczyny, domu itd.

Po obejrzeniu spotów promocyjnych przez badanych za największy wa-
lor Polski, została uznana turystyka. Respondenci w obu grupach na pytanie 
o walory informacyjne i sposób przedstawienia Polski w materiałach również 
najczęściej udzielali odpowiedzi związanych z turystyką. Natomiast w rankingu 
NBI z 2014 roku (już po raz kolejny, także w 2005 i 2009), to właśnie turystyka 
została uznana za najsłabszą stronę promocji Polski. Zaś w najnowszym ran-
kingu „Country Brand Index”, który skupia się przede wszystkim na walorach 
turystycznych kraju, Polska została zaklasyfikowana do grupy krajów, które 
markami w ogóle pod tym względem nie są. Taka rozbieżność pomiędzy 
ocenami respondentów a pozycją Polski w różnych rankingach może być 
wynikiem obejrzenia przez badanych spotów, które w większości skupiają się 
wokół turystyki.

W dokumentach dotyczących promocji Polski wszędzie powtarza się 
postulat reklamowania Polski z wykorzystaniem i przez pryzmat Polaków, 
którzy są największym jej atutem. Drugi z zaprezentowanych spotów najbar-
dziej dotyczył tego aspektu i dodatkowo jego tytuł został oparty na wezwaniu 
do działania (call to action): „Poland – come and find your story”. Co zastana-
wiające, mimo tego został on najsłabiej oceniony przez obie grupy badanych. 
Być może było to spowodowane przeładowaniem materiału, który zawierał 
ujęcia z bardzo wielu miejsc, pokazane w krótkim czasie. W przypadku tego 
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spotu respondenci najbardziej krytykowali pokazywanie miejsc niezwiązanych 
z unikatowością Polski, np. salonu SPA, zaś największe wrażenie zrobiły na nich 
ujęcia z Kopalni Soli w Wieliczce.

Do zaprezentowanych krótkich materiałów filmowych zostały zadane py-
tania otwarte. Z analizy odpowiedzi respondentów dotyczących elementów 
zaskakujących, spodziewanych itd. w spotach, z badań pierwszego materiału 
(„Poland – where the unbelievable happens”) wynika, iż obcokrajowcy dowie-
dzieli się o kilku ciekawych miejscach w Polsce. Ale utrudnieniem dla nich było 
użycie zbyt wielu efektów specjalnych (kilku miało trudność z wyłapaniem 
tego, co jest prawda, a co fikcją). Zaś dla Polaków materiał ten pełnił funkcję 
również brandingu wewnętrznego. Co ciekawe, wielu z nich zwracało uwagę 
na nieścisłości (np. brak krzyża na Giewoncie).

Trzeci materiał („Poland is beautiful”), który zawierał jedynie ujęcia kra-
jobrazów Polski, zaskakiwał zarówno Polaków, jak i obcokrajowców pięknem 
polskiej przyrody. Natomiast został on najsłabiej oceniony odnośnie długości 
(trwa: 4:33).

W przypadku wyszczególnionych ośmiu kryteriów dotyczących jakości 
wykonania materiałów, wszystkie trzy spoty otrzymały średnie oceny powy-
żej 3. Oznacza to, że przygotowano je w profesjonalny sposób. Podobnie było 
w przypadku treści zawartych w materiałach. Zostały one również pozytywnie 
ocenione.

Według większości badanych Polaków sposób prezentowania Polski w ana-
lizowanych spotach zgadza się z rzeczywistością. Podobnego zdania byli re-
spondenci z zagranicy, którzy wcześniej odwiedzili Polskę. Natomiast wśród 
badanych obcokrajowców, którzy nigdy nie byli w Polsce, to, jak została ona 
przedstawiona w materiałach, różni się od ich wcześniejszych wyobrażeń na jej 
temat. Dzięki materiałom mieli oni okazję skonfrontować swój obraz Polski 
z jej pożądanym, z punktu widzenia brandingu narodowego, wizerunkiem. 
Respondenci zagraniczni zadeklarowali w ponad ¾, iż tego typu materiały 
zachęcają ich do przyjazdu do Polski i zainteresowania się nią. Zaś Polacy byli 
prawie jednomyślni w tej kwestii.

Wyniki te potwierdzają postawione na początku pracy hipotezy badaw-
cze. Spoty promocyjne wpływają na opinię o Polsce i jej postrzeganie wśród 
młodych internautów z zagranicy. Zaś wizerunek w nich przedstawiony jest 
pożądanym przez Polaków, gdyż według nich w tego typu materiałach powinny 
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pojawiać się właśnie przede wszystkim piękne krajobrazy i przyroda, aspekty 
historyczne oraz informacje o polskiej kulturze i rozrywce.

Mały odsetek odpowiedzi respondentów z Polski dotyczył tego, że Polskę 
powinno się promować głównie przez pryzmat samych Polaków. Nie jest 
to zbieżne z założeniami głównych dokumentów dotyczących promocji Pol-
ski: „Zasadami komunikacji marki POLSKA”, ideą polskiej marki narodowej 
opracowaną przez zespół Olinsa itd. Jednak w tym przypadku należy przyjąć 
raczej perspektywę patrzenia obcokrajowców. Młodzi internauci z zagranicy, 
którzy wzięli udział w badaniu, zdeklarowali, że ich źródłem wiedzy o Polsce 
są przede wszystkim ludzie oraz internet (nowe media). W przypadku respon-
dentów z Polski głównym źródłem informacji o kraju okazał się bezkonkuren-
cyjnie internet.

Podkreślanie w różnych dokumentach (szczegółowo opisanych w rozdzia-
le drugim) istotności kanału ludzi odnośnie komunikacji dotyczącej polskiej 
marki narodowej, wydaje się więc zasadne. Biorąc jednakże pod uwagę nowe 
media jako drugie źródło informacji, należałoby również je uwzględnić w tego 
typu dokumentach. Tym bardziej, że przeprowadzone badania potwierdziły 
wpływ internetowych spotów promocyjnych na wizerunek Polski, a w dalszej 
perspektywie kształtowanie jej marki narodowej.

Zarówno w informacji mailowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
jak i w „Kierunkach promocji Polski do 2015 roku” zaznaczono, iż w 2015 
roku będzie przyjmowany nowy dokument: „Kierunki promocji Polski 
do 2020/2022”530. W założeniu ma on zawierać więcej niż dotychczasowy 
odniesień do nowych mediów.

530 Kierunki promocji Polski do 2015 r., s. 67-68.
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ZAŁĄCZNIK 1.  
Ankieta internetowa przeprowadzona wśród respondentów zagranicznych.

Perception of Poland's national brand
Hallo!

My name is Katarzyna Gad and I am a student of Journalism and Social Communication at the
Jagiellonian University in Kraków (Poland).  I am writing my master's thesis on national branding, and more
specifically about the impact of new media on the creation of Poland's national brand. To finish my paper I
need to conduct this research.
This questionnaire is anonymous and the results will be used for study purposes only. 
It is structured in 6 short parts and it will take about 20 minutes of your time, including watching 3 short
movies.
Every filled questionnaire is very important for me.
Thank you in advance for your help.

Katarzyna Gad (gad.katarzyna@gmail.com)

*Wymagane

PART I: WHAT DO YOU KNOW ABOUT POLAND?

1. There is a list of 12 statements about Poland. Decide if they are true, false or you don’t know. 

Please choose for each question one of the following options: ‘true’, ‘false’ or ‘I don’t know’. Please don't try
to guess if you are not sure!

1. Every five years a music competition is held in Warsaw to honour the Polish pianist Fryderyk
Chopin. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

2. Between the end of WWII and 1989 Polish economy was deeply conditioned by the Comecon
(Council for Mutual Economic Assistance ), an economic pact among the communist countries
of the Eastern Bloc. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

3. Krakow was the capital of Poland for more than five centuries. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

4. The” Wieliczka” Salt Mine was placed on the original UNESCO list of the World Heritage Sites in
1978. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

5. In the past Poland was a well known producer and exporter of coal. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
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TRUE FALSE I DON'T KNOW

6. The current president of the European Council (Donald Tusk) is former Prime Minister of
Poland. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

7. Poland is well known in the EU for exporting agricultural products such as apples, potatoes,
seeds etc. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

8. The Polish trade union “Solidarność” played an important role in the collapse of communism in
Eastern European countries. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

9. Poland co-hosted the UEFA European Championship in 2012. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

10. Polish scientist Marie Skłodowska-Curie became the first woman to win one Nobel Prize in
Chemistry and one in Phisics after she discovered two new elements (Polonium and Radium). *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

11. Poland is one of the few European countries who managed to maintain a steady GDP (Gross
Domestic Product ) growth after the economic crisis that struck the EU and the rest of the world
in 2008. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

12. In 2014 the Polish Pope John Paul II became a Saint of the Catholic Church. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

TRUE FALSE I DON'T KNOW

13. 2. What first association come to your mind
when you think of Poland? *
Please write the first association with Poland in the
box below.
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PART II: SHORT PROMOTIONAL VIDEOS ABOUT POLAND
AVAILIABLE ON THE INTERNET

Please watch carefully the following videos, then answer the related questions in next parts.

14. 3. Which video do you like the most? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Video 1: Polska - where the unbelievable happens

Video 2: Poland, come and find your story

Video 3: Poland is beautiful

PART III: CONCEPT AND QUALITY OF THE FILMMAKING

4. Please evaluate and compare the three videos according to the following features. Please chose from a
scale of 1 to 5. 

1 - strongly disagree, 2- disagree, 3 - neither agree nor disagree, 4 - agree, 5 - strongly agree

15. [Rhythm (speed)] *
The alternance of the shots is neither too fast nor too slow.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

16. [Lenght] *
The lenght is appprioriate; neither too short nor too long.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

17. [Choice of music] *
The music helps conveying the essence/message of the movie.

VIDEO 1: Polska - where the unbelievable happens
http://youtube.com/watch?v=CgN30axAI10

VIDEO 2: Poland, come and find your story
http://youtube.com/watch?v=nwv9qOh27P4

VIDEO 3: Poland is beautiful
http://youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU
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Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

18. [Voice-over narration] *
The narration is clear and easy to understand.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

19. [Audio mixing] *
The sound quality is good and the volumes are appropriate.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

20. [Impact] *
The video keeps the interest high and the viewer is compelled to watch until the end.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

21. [Use of visual effects] *
Post-production and computer-generated imagery are used in a good way and make the movie more
interesting.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

22. [Point of view] *
The choice and alternance of the perspective helps generating a positive approach to Poland.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
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unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

PART IV: THE CONTENT OF THE VIDEOS

5. Please evaluate and compare the three videos according to the following features related to the content.
Please chose from a scale of 1 to 5. 

1 - strongly disagree, 2- disagree, 3 - neither agree nor disagree, 4 - agree, 5 - strongly agree

23. [Intelligibility] *
The plot is clear, easy to follow and most of the elements are well-known.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

24. [Surprise] *
The video contains elements and features that surprise the viewers.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

25. [Quality of the information] *
The video gives a lot of different, interesting and useful information about Poland.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Video 1: Polska - where the
unbelievable happens
Video 2: Poland, come and find
your story
Video 3: Poland is beautiful

6. Here follows a list of questions related to the videos you have just watched. 

Please write your first impressions about these particular aspects. 

You can of course leave some question blank, if you think it is not relevant: e.g., if everything in a video is
clear to you, you don’t have to answer the third question.

26. Video 1: Polska - where the unbelievable
happens
What obvious or expected aspect about Poland did
you see it in this video?
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27. What surprised you?

28. What was incomprehensible?

29. Did you learn anything new, and what?

30. Video 2: Poland, come and find your story
What obvious or expected aspect about Poland did
you see it in this video?

31. What surprised you?

32. What was incomprehensible?

33. Did you learn anything new, and what?

34. Video 3: Poland is beautiful
What obvious or expected aspect about Poland did
you see it in this video?

35. What surprised you?

36. What was incomprehensible?

37. Did you learn anything new, and what?

38. 7. What is the main aspect you learned about Poland from those videos: *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Poland is a misterious and interesting place

The people are very nice and there are plenty of possibilities on how to use your free time

Poland has beautiful landscapes, it is an idyllic country

Inne:

PART V: WHAT DO YOU THINK ABOUT POLAND?



215Aneks

39. 8. What is the greatest value of Poland in your opinion? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Touristic atractions including natural environement and historic cities

The history of Poland and its influence on international politics

Polish products and brands

A a steadily growing economy

The cultural inheritance and the successes in international sports

Polish citizens and famous people of Polish descent

40. 9. Have you ever been to Poland? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Yes (go to question number 10, skip question number 11)

No (go to question number 11)

41. 10. Is the image of Poland shown in those videos similar to reality?
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Yes

No

42. 11.Is the image of Poland shown in those videos similar to your previous perception of Poland?
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Yes

No

43. 12. Did the image of Poland shown in those videos make you want to come to Poland, or to be
more interested in this country? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Yes

No

I don't know

PART VI: SOMETHING ABOUT YOU

44. 13. What source of information is influencing the most your perception of Poland? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Television and Radio

Press

Books (School)

The Internet

Other people

Inne:
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Technologia

45. 14. Gender *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Male

Female

46. 15. The year of your birth: *

47. 16. Your nationality: *

48. 17. What is your main occupation? *
Please choose and mark one answer.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

student

worker

intern

pupil

Inne:

Thank you very much for filling this questionnarie! You helped
me a lot :)

Is you have any sugestions or opinions, do not hesistate to contact me: gad.katarzyna@gmail.com

Katarzyna Gad
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Postrzeganie polskiej marki narodowej
Cześć!

Nazywam się Katarzyna Gad i jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Piszę moją pracę magisterską o budowaniu marki narodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu nowych mediów na budowanie marki narodowej Polski. Do zakończenie pisania
pracy potrzebuję wyników tej ankiety.

Kwestionariusz jest anonimowy, a zgromadzone odpowiedzi zostaną użyte jedynie dla celów mojej pracy
magisterskiej. Ankieta jest podzielona na 6 części. Wypełnienie jej zajmuje około 20 minut (jedną jej część
stanowią 3 krótkie materiały filmowe).

Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla mnie bardzo ważny.
Dziękuję z góry za pomoc.

Katarzyna Gad (gad.katarzyna@gmail.com)

*Wymagane

CZĘŚĆ I: CO WIESZ I SĄDZISZ O POLSCE?

1. Poniżej znajduje się lista 12 zdań dotyczących Polski. Ustosunkuj się do poszczególnych z nich i oceń,
czy są prawdziwe, fałszywe lub nie wiesz. 

Przy każdym zdaniu wybierz jedną opcję: „prawda”, „fałsz” lub „nie wiem”. Jeśli nie jesteś pewien, zaznacz
opcję „nie wiem”. 

1. Co pięć lat odbywa się w Warszawie konkurs fortepianowy, by uczcić polskiego pianistę:
Fryderyka Chopina. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

2. Od zakończenia II Wojny Światowej aż do 1989 roku polska gospodarka znajdowała się pod
wpływem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zrzeszającej kraje Bloku Wschodniego. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

3. Kraków był stolicą Polski przez ponad pięć wieków. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

4. W przeszłości Polska była znana jako producent i eksporter węgla kamiennego *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

5. Kopania Soli w Wieliczce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978
roku. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

ZAŁĄCZNIK 2.  
Ankieta internetowa przeprowadzona wśród respondentów z Polski.
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Prawda Fałsz Nie wiem

6. Obecny szef Rady Europejskiej (Donald Tusk) jest byłym premierem Polski. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

7. Polska jest znana w Unii Europejskiej z eksportu produktów spożywczych, takich jak jabłka,
ziemniaki, zboża itd. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

8. Związek zawodowy „Solidarność” przyczynił się do upadku komunizmu w krajach Europy
Wschodniej. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

9. Polska współorganizowała Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

10. Polska uczona Maria Curie-Skłodowska była pierwszą kobietą, która otrzymała nagrodę Nobla z
dziedzin: chemii i fizyki, dzięki odkryciu dwóch nowych pierwiastków (Polonu i Radu). *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

11. Polska jest jednym z kilku europejskich krajów, którym udało się utrzymać stały wzrost PKB
(Produkt Krajowy Brutto) po kryzysie, który dotknął Unię Europejską i świat pod koniec 2008
roku. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

12. W 2014 roku polski papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Prawda Fałsz Nie wiem

13. 2. Jako obywatel Polski, o czym myślisz słysząc
„Polska”? *
Wpisz Twoje pierwsze skojarzenie z Polską do
poniższego pola.
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CZĘŚĆ II: KRÓTKIE PROMOCYJNE MATERIAŁY FILMOWE
DOTYCZĄCE POLSKI DOSTĘPNE W INTERNECIE

Obejrzyj trzy poniższe krótkie materiały filmowe, a następnie odpowiedz na pytania związane z nimi, które
znajdują się w kolejnych częściach formularza.

14. 3. Powyższe materiały skierowane są do odbiorców zagranicznych, dlatego są w języku
angielskim. Czy zrozumiałeś treści w języku angielskim w nich zawarte? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak, wszystko (100%)

Większość (ok. 80%)

Wystarczająco (ok. 50%)

Trochę (ok. 30%)

Nic, nie rozumiem języka angielskiego (0%)

15. 4. Który z zaprezentowanych materiałów spodobał Ci się najbardziej? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Materiał filmowy 1: Polska - where the unbelievable happens

Materiał filmowy 2: Poland, come and find your story

Materiał filmowy 3: Poland is beautiful

CZĘŚĆ III: JAKOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA PROMOCYJNYCH
MATERIAŁÓW FILMOWYCH DOTYCZĄCYCH POLSKI

5. Porównaj trzy powyższe materiały filmowe odnośnie wymienionych poniżej cech. 

Wybierz ze skali 1-5, gdzie 1- definitywnie się nie zgadzam, 5 – definitywnie się zgadzam. 

16. [Rytm (tempo)] *
Ujęcia w materiale następują po sobie z odpowiednią prędkością.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story

MATERIAŁ FILMOWY 1: Polska - where the unbelievable
happens
http://youtube.com/watch?v=sJ6lbW9UfDg

MATERIAŁ FILMOWY 2: Poland, come and find your story
http://youtube.com/watch?v=nwv9qOh27P4

MATERIAŁ FILMOWY 3: Poland is beautiful
http://youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU
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Materiał 3: Poland is beautiful

17. [Długość] *
Materiał ma odpowiednią długość. Nie jest ani za krótki, ani za długi.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

18. [Wybór muzyki] *
Muzyka jest dobrze dobrana i dodatkowo podkreśla najważniejsze treści materiału.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

19. [Narracja] *
Narracja jest czytelna i łatwa do zrozumienia.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

20. [Dźwięki] *
Zarówno jakość dźwięku, jak i poziom głośności są odpowiednio dopasowane do materiału.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

21. [Zainteresowanie] *
Materiał jest interesujący, odbiorca z chęcią ogląda go do końca.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

22. [Efekty wizualne] *
Efekty specjalne i wizualne (generowane komputerowo) zostały użyte w odpowiedni sposób i
sprawiają, że materiał jest bardziej interesujący.
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Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

23. [Perspektywa] *
Wybór i zmiany perspektywy ujęć przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania Polską.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

CZĘŚĆ IV: TREŚCI ZAWARTE W PROMOCYJNYCH
MATERIAŁACH FILMOWYCH DOTYCZĄCYCH POLSKI

6. Porównaj trzy omawiane materiały filmowe odnośnie wymienionych poniżej cech dotyczących ich
zawartości.

Wybierz ze skali 1-5, gdzie 1- definitywnie się nie zgadzam, 5 – definitywnie się zgadzam. 

24. [Zrozumiałość] *
Główny wątek materiału jest dla mnie czytelny i zrozumiały, a większość elementów przedstawionych w
materiale jest ogólnie dobrze znana.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

25. [Nowość] *
Materiał zawiera elementy i cechy, które mnie zaskakują.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
your story
Materiał 3: Poland is beautiful

26. [Jakość informacji] *
Materiał zawiera wiele różnorodnych i przydatnych dla mnie informacji o Polsce.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

1 2 3 4 5

Materiał 1: Polska - where the
unbelievable happens
Materiał 2: Poland, come and find
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your story
Materiał 3: Poland is beautiful

7. Poniżej znajduje się list pytań dotyczących materiałów filmowych, które przedstawione zostały w II
części kwestionariusza. Opisz krótko Twoje pierwsze wrażenia związane z wymienionymi aspektami.

Jeżeli uważasz, że konkretny aspekt jest nieistotny w danym materiale lub go nie dotyczy, możesz zostawić
to pole puste. Np. jeżeli w konkretnym materiale wszystko było dla Ciebie zrozumiałe i czytelne, nie musisz
odpowiadać na trzecie pytanie. 

27. Materiał 1: Polska - where the unbelievable
happens
Co w tym materiale promocyjnym dotyczącym
Polski było czymś oczywistym, czego się
spodziewałeś w tego typu przekazie?

28. Co Cię zaskoczyło?

29. Co było niezrozumiałe?

30. Czego nowego się dowiedziałeś?

31. Materiał 2: Poland, come and find your story
Co w tym materiale promocyjnym dotyczącym
Polski było czymś oczywistym, czego się
spodziewałeś w tego typu przekazie?

32. Co Cię zaskoczyło?

33. Co było niezrozumiałe?

34. Czego nowego się dowiedziałeś?

35. Materiał 3: Poland is beautiful
Co w tym materiale promocyjnym dotyczącym
Polski było czymś oczywistym, czego się
spodziewałeś w tego typu przekazie?

36. Co Cię zaskoczyło?

37. Co było niezrozumiałe?
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38. Czego nowego się dowiedziałeś?

39. 8. Jak (głównie) według Ciebie przedstawiana jest Polska w omawianych materiałach? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Jako interesujący i tajemniczy kraj

Jako miejsce, gdzie jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu, a Polacy są bardzo
przyjaźni

Jako kraj pięknych krajobrazów, szczególnie naturalnych

Inne:

CZĘŚĆ V: CO SĄDZISZ O POLSCE?

40. 9. Co według Ciebie jest największą zaletą (wartością) Polski? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Atrakcje turystyczne, zarówno historyczne miasta, jak i środowisko naturalne

Historia Polski i jej wpływ na politykę międzynarodową, historię Europy etc.

Polskie produkty i marki

Stabilnie rosnąca gospodarka

Dziedzictwo kulturalne i sukcesy polskich sportowców

Obywatele Polski i słynne osoby z polskimi korzeniami

41. 10. Czy obraz Polski przedstawiony w omawianych materiałach filmowych jest zbieżny z
rzeczywistością? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

42. 11. Czy według Ciebie omawiane materiały filmowe zachęcają obcokrajowców do odwiedzenia
Polski lub zainteresowania się nią? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

43. 12. Co (jakie charakterystyczne elementy)
według Ciebie powinny się znaleźć w materiale
promocyjnym Polski, by zachęcić
obcokrajowców do zainteresowania się Polską?
*
Odpowiedź na to pytanie wpisz do poniższego
pola.

CZĘŚĆ VI: INFORMACJE O TOBIE
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Technologia

44. 13. Jakie jest Twoje główne źródło informacji o Polsce (informacje o polityce, kulturze, historii,
gospodarce kraju itd.)? *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Telewizja i radio

Prasa

Książki (szkoła, uczelnia)

Internet

Inni ludzie

45. 14. Płeć: *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Mężczyzna

Kobieta

46. 15. Rok urodzenia: *

47. 16. Twoje wiodące zajęcie: *
Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Student

Pracownik

Stażysta

Uczeń

Inne:

Dziękuję bardzo za pomoc i wypełnienie tego kwestionariusza.

Jeśli masz jakieś sugestie lub uwagi dotyczące treści kwestionariusza lub pytań, skontaktuj się ze mną
mailowo. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi. 

gad.katarzyna@gmail.com

Katarzyna Gad
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