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Streszczenie 

W artykule postanowiłam przeanalizować przestrzeń blogów podróżniczych w kontekście kolekcji 

gatunków. Witryną, którą zdecydowałam się zbadać jest prowadzona przez Karola oraz Aleksandrę 

Lewandowskich strona internetowa Busem Przez Świat. Praca rozpoczyna się od wprowadzenia 

teoretycznego obejmującego zagadnienia tematyczne dotyczące blogów oraz ich specyfiki, a także 

cech dystynktywnych przewodnika jako gatunku. Rozważaniom została poddana również istotna 

z punktu widzenia pracy koncepcja gatunku w formie kolekcji. Scharakteryzowanie powyższych 

aspektów umożliwiło mi poddanie analizie mediolingwistycznej konkretnego wpisu 

opublikowanego na łamach strony Busem Przez Świat. 

Słowa-klucze: blog, blog podróżniczy, przewodnik turystyczny, kolekcja gatunków, gatunki 

dziennikarskie, Busem Przez Świat 

Abstract 

Travel blog as a travel guide - medialinguistic analysis of the post from the blog Bus 

Around The World 

In the article I decided to analyse the space of travel blogs in context of the collection of genres. 

Website which I chose to examine was the website Bus Around The World operated by Karol and 

Aleksandra Lewandowski.The article begins with the theoretical background focused on the specific 

aspects of the blogs and distinctive features of the travel guides. Concept of the genre in the form 

of collection was also dedicated to the consideration. Defining those issues allowed me to prepare a 

linguistic analysis of the specific post from the website Bus Around The World. 

Keywords: blog, travel blog, tourist guide, collection of genres, journalistic genres, Bus Around 

The World 
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I. WSTĘP 

Internet w XXI wieku stał się narzędziem każdego dnia eksploatowanym przez 

miliardy użytkowników na całym świecie. Jednym internautom służy jako źródło informacji, 

drugim jako zaplecze rozrywkowe, a innym jako miejsce pracy. W przestrzeni wirtualnej 

jedną z charakterystycznych form przekazu są blogi, przez wielu określane mianem 

„internetowych pamiętników”. Umożliwiają one twórcom dzielenie się ze światem swoimi 

przemyśleniami, lub tak jak ma to miejsce w przypadku blogów podróżniczych – historiami  

z wypraw. Swoją pracę postanowiłam poświęcić analizie mediolingwistycznej jednego z nich. 

Wybrałam stronę o tytule Busem Przez Świat próbując udowodnić, że blogi internetowe  

na wielu poziomach stanowią kolekcję gatunków dziennikarskich.  

Blog podróżniczy Busem Przez Świat jest witryną prowadzoną przez Karola  

oraz Aleksandrę Lewandowskich, którzy za jego pośrednictwem dzielą się z odbiorcami 

relacjami ze swoich przygód, poradami dotyczącymi świadomego podróżowania  

oraz wieloma innymi formami takimi jak przewodniki, recenzje, czy też felietony. Cała 

twórczość autorów poświęcona jest tematyce podróżniczej, jednak ze względu na fakt,  

że blogerzy mieli okazję odwiedzić swoim kolorowym busem już ponad 60 państw to każdy 

opublikowany tekst jest na swój sposób unikatowy. Poza działalnością na blogu autorzy 

tworzą również treści w mediach społecznościowych oraz w serwisie YouTube, a także piszą 

książki dotyczące odbytych przez siebie podróży oraz prowadzą własny sklep internetowy. 

Dzięki tak szerokiemu spektrum działalności twórców oraz ich zaangażowaniu w 

prowadzone działania, Busem Przez Świat stało się prawdziwą marką. Mogą świadczyć o tym 

przede wszystkim liczne nagrody1, którymi na przestrzeni lat autorzy byli nagradzani oraz 

tysiące oddanych obserwatorów i czytelników. 

II. TERMINOLOGIA BLOGÓW 

Blogi to formy przekazu bardzo często spotykane w przestrzeni internetowej. Choć 

obecnie zdają się ustępować miejsca niezwykle powszechnym mediom społecznościowym  

                                                      
1 Bloger Roku 2018, Hashtagi Roku, Blog Roku 2014, Traveler Specjalny National Geographic. 
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to blogosfera wciąż dobrze funkcjonuje i ma ogromne grono zwolenników ze względu  

na oferowane przez siebie możliwości personalizacji i dostosowania do prezentowanych 

treści. Nie powinien zatem dziwić fakt, że obecni twórcy internetowi w wielu przypadkach 

postanawiają łączyć kilka odgałęzień nowych mediów, aby dotrzeć do jak największej liczby 

odbiorców.   

Od momentu powstania blogów powstało wiele ich definicji, jedna z nich przyjęta  

w Słowniku terminologii medialnej głosi, że blog to „dziennik (pamiętnik) prowadzony  

w Internecie, rodzaj osobistej strony WWW, na której autor umieszcza zapiski swoich 

bieżących przeżyć i przemyśleń oraz różne, jego zdaniem interesujące, informacje”2. 

Nieodzowne jest zatem powiązanie blogów z tradycyjnymi dziennikami od których  

to również częściowo wywodzi się ich nazwa, która pierwotnie brzmiała weblog, a dopiero  

z czasem uległa skróceniu do dziś używanej formuły. Słowo web z języka angielskiego oznacza 

sieć, natomiast log to nic innego jak przywołany już wcześniej dziennik, z połączenia wynika 

zatem dziennik sieciowy, czy też jak to przyjęło się mówić obecnie dziennik internetowy. 

Blogi nie należą do jednolitych form genologicznych, które można w łatwy sposób 

zdefiniować. Kolejną przesłanką, która może utwierdzić w tym przekonaniu jest wyjaśnienie 

zaproponowane przez Martę Więckiewicz. Autorka analizuje definicje zaproponowane przez 

innych autorów i zauważa, że blogiem można określić „dokument osobisty, składający się z 

datowanych wpisów prezentowanych w kolejności odwrotnej do chronologicznej, 

publikowany przez blogera na stronie internetowej”3. W powyższym fragmencie możemy 

odnaleźć kolejną znaczącą analogię między blogiem, a dziennikiem, a mianowicie 

występowanie w obu formach tzw. chronologii odwrotnej, która jest swego rodzaju 

wyróżnikiem tych form. Autorka w swojej pracy zaznacza również powiązanie blogów z 

gatunkiem pamiętnika, który definiuje jako „relację prozatorską o zdarzeniach, których autor 

był uczestnikiem lub naocznym świadkiem”4. Podstawową różnicą między dziennikiem, a 

pamiętnikiem, którą wyznacza Więckiewicz jest fakt, że pamiętniki nie muszą być pisane na 

                                                      
2 W. Kajtoch: Blog. W: Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006, s.18-19. 
3 M. Więckiewicz: Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń 2012, s.57-65.  
4 Ibidem, s.67. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 4/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

62 

bieżąco, a raczej typowym dla nich zabiegiem jest zapisywanie swoich obserwacji i wniosków 

po upływie pewnego czasu od opisywanych zdarzeń.  

Blogi można zatem określić jako modele plasujące się genologicznie gdzieś pomiędzy 

dziennikami, a pamiętnikami. Biorąc jednak pod uwagę sam fakt znacznego rozwoju nowych 

mediów na przełomie ostatnich lat można również wysnuć wniosek, że blogi zawierają  

w sobie jeszcze więcej cech dystynktywnych przypisywanych innym gatunkom,  

niż te wskazane powyżej. Co za tym idzie umiejscowienie blogów w konkretnym miejscu 

płaszczyzny genologicznej nie jest wcale jasne i jednoznaczne, a przyrównywanie ich tylko  

do pamiętników i dzienników nie daje pełnego obrazu zjawiska jakim jest blog. Już sama  

Więckiewicz podejmuje się porównywania blogów również do takich gatunków jak 

autobiografie, sylwy szlacheckie i współczesne, czy nawet raptularze5. 

Rettberg wyodrębnił kolejną definicję blogowania i określił je jako „epizodyczny styl 

pisarski”.6 Epizodyczność pozwala nie tylko dostrzec ponowne nawiązanie do wspomnianych 

już wcześniej pamiętników, ale również jest wyznacznikiem, który umożliwia odróżnianie 

blogów od innych form literackich takich jak np. powieści. Poza epizodycznością  

i fragmentarycznym charakterem wpisów zamieszczanych na blogach Rettberg wyróżnia 

jeszcze dwie ważne cechy zamieszczanych tam historii – są to celowość oraz ciągłość7. 

Celowość blogów przejawia się w określonym już od samego początku przez twórcę planie  

i efekcie, który zamierza on osiągnąć przez prowadzenie strony. Natomiast ciągłość pozwala 

odbiorcom mieć przekonanie, że mogą oczekiwać na kolejne wpisy swoich ulubionych 

twórców. Przez to, że treści umieszczane w witrynach funkcjonują zarówno jako teksty 

samodzielne, ale też jako całość zawartości danej strony to mogą one dać szerszy ogląd 

przedstawianej historii. Dzięki temu możliwe jest również nadanie wpisom nowych 

kontekstów. W związku z powyższym czytelnicy blogów oraz wielu innych internetowych 

form przekazu nie oczekują ich zakończenia, ale raczej ciągu dalszego.  

Kolejną definicję bloga przytacza w swojej publikacji Grzegorz Mazurek, trafnie 

zauważa on, że „blog to rodzaj strony internetowej, która ma pewną konwencję, styl  

                                                      
5 Ibidem, s.68-73. 
6 Ibidem, s. 136. 
7 Ibidem, s.136-145. 
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i konstrukcję”8. Dodatkowo zaznacza jak ważnymi cechami blogów są łatwość ich obsługi oraz 

prostota graficzno-strukturalna. Jest to bardzo konkretna i zwięzła definicja, jednak dostarcza 

ona istotnych informacji odróżniających blogi od innych serwisów i portali internetowych. 

Blogi są na swój sposób oryginalne, tak jak ich twórcy, którzy nadają  

im określony dla siebie styl, strukturę i pomysł, których realizacja jest ograniczona w zasadzie 

tylko przez wyobraźnię i kreatywność autora. Z tego wynika tak duża ilość witryn blogowych 

dostępnych w sieci. Mazurek powtarza również, że istotnymi cechami blogów są informacja, 

relacja oraz gospodarowanie wiedzą9. Takie wyznaczniki pozwalają nam zrozumieć 

podstawowe funkcje każdego bloga, którymi są informowanie  

oraz odbieranie informacji zwrotnej od czytelników, utrzymywanie relacji i kontaktów  

ze swoją społecznością oraz zarządzanie wiedzą własną i swoich odbiorców.  

Omawiając blogi warto skupić się na ich najistotniejszych cechach dystynktywnych, 

które w swoich publikacjach przytacza wielu autorów. Jednym z nich jest Leszek Olszański, 

który klasyfikuje jako omawiane cechy przede wszystkim subiektywizm, oryginalność, 

własny styl wypowiedzi, brak ograniczających norm, swobodę i odwoływanie się  

za pomocą linków do różnorodnych treści i materiałów10. Pierwsza z wymienionych cech, 

czyli subiektywizm jest bardzo wyraźna w tekstach większości blogerów, wyrażają oni swoje 

opinie, piszą w pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz powołują się na własne 

doświadczenia i historie. Ze względu na różnorodność charakterów i środowisk twórców 

spełniana jest kolejna z cech wymienionych przez Olszańskiego, a mianowicie oryginalność  

i unikatowość, która może przejawiać się zarówno w samej tematyce witryny,  

jak i w sposobie przedstawiania zamieszczanych w niej treści. Powiązana z poprzednimi 

wyróżnikami jest również nacechowana w sposób osobisty stylistyka wypowiedzi, która 

wskazuje na bezpośredniość, a także nieformalność, co jest związane z dostosowaniem 

używanego języka do tego, którym posługują się odbiorcy. Brak skrępowania i swoboda,  

o których pisze autor dotyczą zarówno wolności co do treści, długości, ilości i struktury 

publikowanych wpisów, a także wyboru źródłowych materiałów do każdego tekstu.  

                                                      
8 G. Mazurek: blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków 2008, s.18. 
9 Ibidem, s.18. 
10 L. Olszański: Media i dziennikarstwo internetowe. Warszawa 2012, s. 215-216. 
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W kwestii dialogu z odbiorcami twórca ma szereg opcji do dyspozycji, interakcja może być 

zapewniana już w samych postach, ale także za pomocą komentarzy i odpowiedzi na nie, 

newsletterów oraz kontaktu w mediach społecznościowych. Ostatnim z przywoływanych 

przez Olszańskiego punktów jest rozpowszechnione w blogosferze linkowanie, czyli nic innego 

jak odsyłanie czytelników w swoich tekstach do innych publikacji odnoszących się  

do opisywanego tematu. 

III. KONCEPCJA GATUNKU W FORMIE KOLEKCJI 

Ze względu na swoją złożoność i niejednorodność podejmowane są próby klasyfikacji 

blogów nie jako konkretnych gatunków, lecz raczej jako ich kolekcji. Kolekcję gatunków 

możemy rozumieć powołując się na Marię Wojtak jako „zespół przedmiotów, którego 

elementy składowe spełniają trzy warunki: 1 – współwystępują w określonym miejscu,  

2 – współwystępują w jednym czasie, 3 – partycypują w jednym wydarzeniu w jednakowy 

sposób, są izofunkcyjne”11. Bez większych trudności możemy zauważyć, że blogi spełniają 

powyżej określone wytyczne, gdyż teksty ukazujące się na nich występują w jednym 

określonym miejscu (czyli w przestrzeni bloga), w jednym określonym czasie (w czasie,  

w którym blog jest prowadzony i funkcjonuje), a także charakteryzują się spójnością swojej 

funkcji nakreślonej przez autora, co określa się jako zwieńczenie funkcjonalne. 

Spojrzenie na pojęcie kolekcji możemy odnaleźć także w pracy Jerzego Bartmińskiego, 

który podaje, że przedmioty budujące kolekcję stanowią dla siebie wzajemne dopełnienie i 

mogą tworzyć otwartą lub zamkniętą całość12. Maria Wojtak również w swojej publikacji 

potwierdza tezę, że gatunek, który przybiera postać kolekcji musi stanowić całość, czyli treści, 

które dana kolekcja obejmuje muszą ze sobą współgrać i korespondować.  

W przypadku blogów mamy do czynienia ze strukturą otwartą, która wynika z możliwości 

uzupełniania i aktualizowania zamieszczanych treści w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto 

warto zauważyć za Wojtak, że treści zawarte w kolekcji gatunków cechują się własną 

                                                      
11 M. Wojtak: Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T.XV. 

Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. Poznań 2006, s.143-144. 
12 J. Bartmiński: Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego. W: Tekst w kontekście. Zbiór studiów. Red.  

T. Dobrzyńska. Wrocław1990, s.161. 
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autonomią i mogą funkcjonować jako teksty samodzielne, jednak gdy są postrzegane jako 

całość w formie kolekcji nabierają one szerszego kontekstu.  

Należy również zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zarówno gatunek w formie 

kolekcji, jak i kolekcja gatunków powinny cechować się określoną strukturą, której elementem 

jest segmentaryczność. Zgodnie z Wojtak istotnym w kolekcjach gatunków jest również 

występowanie „wielostylowości obramowanej komunikacyjnie”13, czyli utrzymanie w jednej 

konwencji kompozycyjnej wielu stylów, które autor umieszcza w prowadzonej przez siebie 

kolekcji. 

IV. BLOG A PRZEWODNIK TURYSTYCZNY 

Blogi charakteryzują się znaczną rozbieżnością tematyczną zamieszczanych w nich 

treści. W internecie można odnaleźć zarówno witryny kulinarne, polityczne, czy modowe,  

ale także te na których koncentruję się w mojej pracy, czyli blogi podróżnicze, na których 

publikowane są wszelkiego rodzaju materiały dotyczące wypraw, w tym przede wszystkim 

przewodniki turystyczne. Internetowe przewodniki cieszą się niegasnącą popularnością 

wśród podróżujących, gdyż pozwalają one usystematyzować wiedzę na temat celu wyjazdu, 

dokładnie zaplanować czas wyprawy, a także często zawierają liczne odniesienia do stron 

internetowych konkretnych obiektów oraz bogatą galerię zdjęć. Ponadto znaczna część 

przewodników zamieszczanych w blogosferze jest udostępniana do użytku całkowicie -za 

darmo, co dodatkowo zachęca odbiorców. 

Jako jedną z podstawowych definicji przewodnika turystycznego jako publikacji można 

przyjąć tę ze Słownika języka polskiego PWN, która głosi że jest to treść „podająca wiadomości z 

historii, geografii danego regionu” oraz „zawierająca praktyczne wiadomości  

z jakiejś dziedziny”14. Z tej definicji  jasno wynika, że przewodnik ma przede wszystkim 

charakter informacyjny, co zauważa w swojej publikacji również Danuta Ostaszewska. 

Autorka zwraca przy tym również uwagę na dwa podstawowe typy przewodników, czyli  

na te obecnie powszechne mające zapoznać odbiorcę z danym miejscem bądź atrakcją;  

                                                      
13 M. Wojtak: Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych)-propozycja autorska. W: 

„Rocznik medioznawczy”. Red. M. Kawka. Kraków 2019.  
14 Słownik języka polskiego PWN (wersja internetowa).  
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oraz te, które cieszyły się znaczną popularnością w ubiegłych stuleciach, które poza 

przedstawieniem czytelnikowi miejsca, mają go również zachęcić do odbycia swojej wyprawy 

w tę konkretną opisywaną destynację15. Można zauważyć więc, że przewodniki łączą w sobie 

funkcję informacyjną (kładąc nacisk przede wszystkim na przedstawienie praktycznych 

aspektów opisywanej wyprawy) oraz nakłaniającą, mają  być użyteczne  

dla odbiorcy oraz ułatwiać mu zaplanowanie oraz odbycie świadomej podróży. Jako cechy 

dystynktywne przewodników turystycznych jako gatunku można zatem uznać ich użytkowe 

znaczenie dla odbiorców, rozbieżność form przekazu prezentowanych w przewodnikach, 

czyli wielogatunkowość oraz charakterystyczną relację nadawczo-odbiorczą, w której dodatkowo 

często przejawiają się funkcja impresywna oraz ekspresywna16.   

Przewodniki turystyczne klasyfikowane są do użytkowych i eklektycznych gatunków 

literackich o nietypowej specyfice, gdyż mogą występować w nich różnorodne formy 

przekazu takie jak mapy, relacje, zdjęcia, kosztorysy, czy obecnie nawet materiały wideo.17 Ze 

względu na ogromne bogactwo mediów i powszechny dostęp do zasobów internetowych oraz 

analogowych można wysnuć wniosek, że niemal każdy z czytelników przewodników 

turystycznych będzie w stanie odnaleźć odpowiadającą mu formę przekazu treści, gdyż może 

być to zarówno bogata w ciekawostki historyczne książka, wpis na blogu zawierający 

najistotniejsze informacje, ale także krótki film obrazujący daną podróż wraz z dołączonymi 

wskazówkami autora. Różnorodność form przewodników ułatwia zatem ich autorom 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a także wykreowanie swojego własnego, 

oryginalnego  

i charakterystycznego zestawu cech własnej marki.  

Przewodniki można także podzielić biorąc pod uwagę kilka podstawowych kryteriów,  

o czym pisze w swojej pracy Włodzimierz Nowotarski. Pierwszy z zaproponowanych 

podziałów dotyczy obszaru geograficznego, który opisuje dany przewodnik. Najprostszy 

podział wyodrębniony na tej podstawie wyróżnia przewodniki krajowe, regionalne, rejonowe 

                                                      
15 D. Ostaszewska: Przewodnik turystyczny: z badań nad modelem i jego przeobrażeniami. W:Gatunki mowy  

i ich ewolucja. T.1. Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2000, s. 75. 
16 A. Gajda: Przewodnik turystyczny czy przewodnik historyczny? – analiza modelu „Przewodnika po 

powstańczej Warszawie”. Łódź 2013.  
17 D. Ziarkowski: Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku. Kraków 2018. 
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oraz szczegółowe, które obejmują kolejno coraz mniejszy zasięg terytorialny. Kolejnym 

kryterium podziału są adresaci - w zależności od tego kto ma być potencjalnym odbiorcą 

publikacji przewodniki podzielono na takie, które są dla osób podróżujących w grupach 

zorganizowanych oraz dla tych, którzy swoje podróże organizują samodzielnie. Natomiast 

ostatnia z przytoczonych przez autora klasyfikacja przewodników dzieli je na przewodniki 

tematyczne, które skupiają się na określonym motywie danej publikacji  

oraz na przewodniki po miejscach, które opisują określone obszary, czy atrakcje turystyczne18. 

V. BLOG JAKO PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ARKTYCZNY ROADTRIP – NORWEGIA I 

SZWECJA19 

Wpisem, który chciałam zanalizować jest tekst Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja, 

który przyjmuje formę przewodnika turystycznego popartego własnymi doświadczeniami 

blogerów. Artykuł jest bogaty w liczne fotografie oddające klimat mroźnej Skandynawii, 

zwiastun serii filmów z wyprawy, mapy oraz praktyczne porady i polecane przez 

podróżników destynacje warte odwiedzenia.  

Na samym początku materiału znajduje się grafika, która w tym konkretnym 

przypadku przyjęła formę kolażu złożonego z czterech zdjęć przedstawiających różne zakątki 

Szwecji oraz Norwegii. Ponadto na kolażu naniesiona jest również słowna zapowiedź 

tematyki tekstu, a także określenie przynależności artykułu do konkretnej serii Roadtripy 

marzeń. Zastosowany zabieg umieszczania tekstu na grafice umożliwia skuteczne skupienie 

uwagi odbiorcy, który może dowiedzieć się o czym będzie tekst już po krótkim zerknięciu na 

zdjęcia bez potrzeby zaznajamiania się z tytułem. Bezpośrednio pod materiałem graficznym 

użytkownik może odnaleźć tytuł oraz inne podstawowe informacje np. datę opublikowania. 

                                                      
18 W. Nowotarski: Typologia przewodników turystycznych i jej uzus w literaturze. „Folia Turistica” 2020, nr 

54. 
19 Tekst dostępny pod linkiem: https://www.busemprzezswiat.pl/2019/04/arktyczny-roadtrip-

norwegia-szwecja/ (dostęp: 20.06.2021). 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 4/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

68 

 

20 Fot. 4 

 

Kolejnym elementem publikacji są: interaktywny spis treści, wstęp oraz segment  

z propozycjami innych zbliżonych tematycznie wpisów i filmów zamieszczonych na blogu. 

Spis treści umożliwia szybkie przeniesienie się internauty do pożądanego fragmentu tekstu. 

Podobnie funkcjonują również sekcja z propozycjami postów, do których blogerzy  

przekierowują użytkowników bezpośrednio z aktualnie czytanego wpisu. Z wstępu czytelnik 

może się natomiast dowiedzieć przede wszystkim jaki był główny cel wyprawy, a także 

zostaje on utwierdzony w przekonaniu, że ma do czynienia z przewodnikiem, gdyż twórcy 

zapowiadają, że w artykule opisane będą najciekawsze ich zdaniem miejsca oraz unikatowe 

doświadczenia.  Ponadto w adnotacji „P.S.” możemy zauważyć krótką zapowiedź kolejnego 

planowanego przez podróżników artykułu, a sama zastosowana przez twórców struktura 

nawiązuje do formuły finalnej gatunku jakim jest list. Umożliwia ona nawiązanie interakcji  

z czytelnikami, co ma znaczenie w przypadku przewodników turystycznych, jak i listów.21  

                                                      
20 Fot. 4. Grafika tytułowa tekstu Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja dostępna pod linkiem: 

https://www.busemprzezswiat.pl/2019/04/arktyczny-roadtrip-norwegia-szwecja/ (dostęp: 20.06.2021). 

Wszystkie obrazy w poniższym podrozdziale pochodzą ze wskazanego miejsca. 
21 M. Tuszyńska: List jako gatunek wypowiedzi – między funkcją praktyczną a estetyczną listu. Białystok 

2013. 
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22Fot. 5. 

  

Często spotykanymi w przewodnikach turystycznych elementami są mapy. Nie 

inaczej prezentuje się ta kwestia w przypadku przewodników internetowych, którym one 

towarzyszą. W analizowanym wpisie również tego elementu nie zabrakło - możemy znaleźć 

tutaj dwie mapy, z czego jedną interaktywną przygotowaną przy użyciu narzędzia Google 

My Maps. Interaktywna mapa przedstawia zmodyfikowaną wersję podróży odbytej przez 

blogerów  

i zoptymalizowaną w odpowiedni sposób dla odbiorców. Trasę wyprawy skrócono tak,  

aby można było ją przejechać samochodem w maksymalnie dwa tygodnie.  

Ponadto na mapie zaznaczono wszystkie opisywane miejsce, a także 

wyselekcjonowano ciekawe atrakcje oraz istotne z logistycznego punktu widzenia miejsca  

np. lokalizację przeprawy promowej. Wszystko to umożliwiło wytyczenie atrakcyjnej 

turystycznie trasy, która liczy sobie od czterech do pięciu tysięcy kilometrów i jest w gruncie 

rzeczy gotowym planem podróży, który każdy z zainteresowanych użytkowników może 

swobodnie edytować dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb.  

Mapa znajdująca się we wpisie Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja spełnia 

najważniejsze cechy przewodników turystycznych, a mianowicie – praktyczność oraz 

                                                      
22 Fot. 5. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
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użytkowy charakter. Po zagłębieniu się w szczegóły prezentowane na mapie czytelnik może 

nie tylko poznać dokładną trasę planowanej wyprawy, ale również zdobyć praktyczne 

informacje. Ponadto dzięki funkcjonowaniu mapy w aplikacji marki Google możliwe jest 

natychmiastowe zdobycie aktualnych informacji na temat konkretnego miejsca np. numeru 

telefonu, czy też adresu strony internetowej.  

 

23 Fot. 6. 

  

Ciekawym elementem występującym na blogu Busem Przez Świat są specjalne ramki 

(najczęściej w kolorze niebieskim), które są opatrzone symbolem z literą „i” oraz adnotacją 

zwracającą uwagę na szczególną istotność zawartych w nich informacji. W przypadku tekstu 

o Skandynawii w takiej ramce widnieje ostrzeżenie od autorów, w którym przypominają  

o tym, żeby odpowiednio przygotować siebie i swój samochód do dalekiej zimowej wyprawy. 

Ponadto podróżnicy dają konkretne rady i wskazówki dotyczące m.in. tego co koniecznie 

zabrać ze sobą w tego typu podróż. Przypominają nawet o rzeczach pozornie oczywistych 

takich jak ciepłe buty, czy kurtka. Ramka przypominająca o istotnych sprawach również 

realizuje w tym wpisie cechę przewodnika turystycznego, którą jest jego praktyczność. 

                                                      
23 Fot. 6. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 4/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

71 

24 Fot. 7. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że autorzy Busem Przez Świat działają również w innych sferach 

internetu niż blog to bardzo często można znaleźć w ich wpisach odniesienia  

i przekierowania do konkretnych publikacji w mediach społecznościowych, czy też serwisie 

YouTube. Nie inaczej jest także w analizowanym poniżej przypadku, w którym możemy 

odnaleźć film Podróż za Koło Podbiegunowe będący zwiastunem vloga relacjonującego podróż 

blogerów przez Norwegię. Autorzy zamieszczają swoje materiały filmowe  

w przeznaczonym do tego YouTubie, a następnie udostępniają je w innych opracowywanych 

przez siebie materiałach, co z kolei zapewnia kompatybilność oraz spójność publikowanych 

treści. Warto również zwrócić uwagę na obecne na blogu gatunki paratekstowe, do których 

można zaliczyć m.in. wspomniany powyżej zwiastun materiału filmowego25. 

                                                      
24 Fot. 7. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
25 Zob. też I. Loewe: Gatunki paratekstowe…, Katowice 2007. 
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26 Fot. 8. 

  

Każdy segment tekstu posiada wyodrębniony tytuł zapisany odpowiednio większą  

i pogrubioną czcionką w stosunku do reszty treści. Artykuły zawierają elementy zachęcania 

potencjalnego podróżnika, ale również potrzebne z praktycznego punktu widzenia informacje 

np. o tym ile może potrwać przejechanie omawianego dystansu. Poza tym autorzy opisują 

ciekawostki dotyczące odwiedzanych przez siebie regionów, na poniższym przykładzie 

można zauważyć np. ciekawostkę o etymologii słowa Lofoty będącego nazwą jednego  

z norweskich archipelagów. Warto zwrócić uwagę również na język jakim posługują się 

blogerzy. Nie jest to pod żadnym pozorem język oficjalny. Mamy tutaj raczej do czynienia  

ze stylem dostosowanym do odbiorców.  

Istotnym elementem blogowych form przekazu jest wysoki poziom grafizacji27  

oraz ilustrowania treści. Dzięki zdjęciom odbiorca może łatwo wyobrazić sobie opisywane  

w publikacji miejsca, a co za tym idzie może bardziej świadomie podjąć decyzję o swojej 

podróży. Każdy fragment wpisu jest opatrzony odpowiednią ilością adekwatnych zdjęć 

                                                      
26 Fot. 8. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
27 Por. M. Ślawska: Grafizacja w prasie, czyli o kilku przykładach organizacji przestrzennej tekstów prasowych. 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 2(32). 
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obrazujących konkretne akapity. Najczęściej dany wątek jest opatrzony jednym lub dwoma 

zdjęciami głównymi zajmującymi całą szerokość witryny oraz kilkoma mniejszymi 

fotografiami uzupełniającymi relację z podróży. 

 

28 Fot. 9. 

 

Charakterystycznym elementem wpisów o nacechowaniu przewodnikowym są liczne 

fragmenty dotyczące praktycznej strony wyjazdu, co spełnia jedną z najważniejszych 

wyznacznikowych cech przewodników turystycznych. W postach możemy odnaleźć między 

innymi części pt. „Kiedy jechać?”, czy też „Jak się tu dostać?”, z których czytelnik może 

dowiedzieć się jaki okres roku będzie najlepszym wyborem na realizację wymarzonej 

wyprawy, a także jaki środek transportu pomoże nam dostać się do opisywanego celu 

podróży. Oczywiście powyższe segmenty tekstu również są opatrzone odpowiednimi 

materiałami fotograficznymi.   

                                                      
28 Fot. 9. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
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29 Fot. 10. 

         

Ciekawym aspektem występującym w blogosferze podróżniczej jest również 

nawiązywanie współprac i kontaktów z osobami znajdującymi się w aktualnie odwiedzanym 

przez twórców regionie świata. We wpisie Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja także 

możemy przeczytać krótkie historie ze spotkań ekipy Busem Przez Świat z mieszkającymi  

w Skandynawii autorami blogów Gazela w Laponii oraz Kundelek na Biegunie. Dzięki 

powyższym relacjom blogerzy mieli m.in. okazję do odbycia nocnej wyprawy na rakietach 

śnieżnych, przemierzenia szlaku na nartach biegowych, czy nawet odwiedzenia wioski 

zamieszkiwanej przez rdzennych mieszkańców Skandynawii, czyli Saamów.  

        Istotnym aspektem zauważalnym w artykułach Busem Przez Świat jest lekkość stylu,  

a także autentyczność opisywanych historii. Nie odczuwa się tutaj nachalnej chęci pokazania 

czytelnikom, że każdy element wyprawy był bez zarzutu i każda chwila była dla twórców 

spełnieniem marzeń. Zamiast tego autorzy dzielą się swoimi szczerymi odczuciami  

i towarzyszącymi im w danym momencie emocjami. Można to zauważyć np. w wskazanym 

                                                      
29 Fot. 10. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
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poniżej fragmencie dotyczącym wyprawy na nartach biegowych, w którym twórcy przyznają, 

że był to ich „pierwszy raz na biegówkach i chyba na najbliższą dekadę ostatni”30, a także  

że podnosili się „z taką gracją, że świeżo narodzona żyrafa to przy [nich] doświadczona 

modelka wybiegowa”. Magdalena Ślawska zauważa analizując przewodnik po Pradze 

Mariusza Szczygła: „Autor tworzy wspólnotę z czytelnikiem nie tylko za pomocą stosowania 

liczby mnogiej, upubliczniania prywatności. Chętnie buduje więź z odbiorcą”31. Odnajduję 

również na blogu twórców Busem przez Świat budowanie wspólnoty, ale i ujawnianie 

prywatnych doświadczeń. Twórcy opisują nie tylko swoje podróżnicze wzloty, ale tak jak 

widać na powyższym przykładzie nie zapominają również o upadkach, które jednak opisują  

z odpowiednią dozą humoru i dystansu do samych siebie. Myślę, że w ten sposób autorzy 

pokazują potoczny, intymny sposób komunikacji ze swoimi odbiorcami. Jednocześnie 

zwiększają poziom zaufania swoich odbiorców, którzy wierząc w opowiadane im historie 

mogą wyciągać z nich wnioski, a czasem nawet uczyć się na błędach popełnionych przez 

podróżników. Podobną sytuację możemy zaobserwować w jednym z wcześniejszych 

segmentów tekstu o tytule „Co ominęliśmy ze względu na nieodpowiednią porę roku?”,  

w którym autorzy zwracają uwagę na to, że góra Segla na wyspie Senja w zimowych 

warunkach jest bardzo trudnym szczytem do zdobycia pomimo niepozornej wysokości 

zaledwie 639 metrów nad poziomem morza.  

                                                      
30 Fragment tekstu Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. Kolejne cytaty wykorzystane w tym 

artykule również pochodzą z powyższego wpisu. 
31 M. Ślawska: Perspektywa genologiczna w badaniu tekstów prasowych/ medialnych. W:Współczesne media. 

Problemy i metody badań nad mediami. T. II. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Lublin 2019, s. 231 
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32 Fot 11. 

 

Dzięki temu, że blogerzy wspominają w postach również o tym czego nie udało im się z 

różnych względów w swoich podróżach zrealizować, to czytelnik i potencjalny przyszły 

turysta być może będzie w stanie w taki sposób zaplanować swoją wyprawę,  

aby najważniejsze z jego punktu widzenia destynacje odwiedzić np. poprzez wyruszenie  

inną porą roku niż zrobiła to ekipa Busem Przez Świat.       

 Ostatni akapit tekstu stanowi zapowiedź planowanych przez blogerów na najbliższy 

czas wpisów, których tematyka została dodatkowo wyszczególniona pogrubioną czcionką. 

Ponadto pojawiła się tutaj również zapowiedź serii filmów relacjonujących opisywaną  

w wpisie Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja wyprawę. Materiały filmowe zostały 

opublikowane na kanale YouTube twórców i stanowią świetne wizualne dopełnienie 

analizowanego przeze mnie powyżej przewodnika.  

 Pod każdym wpisem na blogu Busem Przez Świat czytelnicy mogą zauważyć pewne 

stałe segmenty budujące stronę. Bezpośrednio pod tekstem pojawia się pasek odsyłający 

czytelnika do mediów społecznościowych: Twittera, Facebooka oraz Pinteresta. Następnie 

oczom odbiorcy pokazuje się sekcja tzw. tagów, czyli swego rodzaju znaczników, które 

                                                      
32 Fot. 11. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
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umożliwiają łatwe przydzielenie artykułu do konkretnej kategorii tematycznej. Tagi stanowią 

swoistą odmianę słów kluczowych33. Poniżej w sekcji „Tagged with:” mamy np. do czynienia 

z tagami „Norwegia” oraz „Szwecja”, które w sposób bezpośredni odnoszą się do tematyki 

tekstu, a nawet do jego tytułu. Elementem znajdującym się pod tagami są przekierowania do 

ostatnio opublikowanego przez autorów tekstu oraz do tego, który jest następny w kolejności. 

Kolejnym segmentem jest zakładka dotycząca autora wpisu opatrzona zdjęciem, krótkim 

opisem oraz ponownie odnośnikami do odpowiednich mediów społecznościowych. 

Przedostatnim fragmentem witryny jest sekcja „Powiązane wpisy”, w której znajdują się 

grafiki, tytuły oraz daty publikacji tekstów jakkolwiek powiązanych tematycznie z aktualnie 

czytanym wpisem. Odbiorca może zostać bezpośrednio przeniesiony do wybranego artykułu 

za pomocą kliknięcia w jedną z dostępnych miniaturek.  

Zwieńczeniem strony internetowej, które znajduje się pod każdym postem blogerów 

jest sekcja komentarzy, w której czytelnicy mogą podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami 

dotyczącymi zarówno konkretnego tekstu, jak również całej działalności blogowej twórców. 

Ponadto odbiorcy mogą w komentarzach zadawać różne pytania, na które odpowiadają inni 

użytkownicy lub sami blogerzy.    

                                                      
33 W. Babik: Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej? Warszawa 2014. 
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34 Fot. 12. 

  

Warto zwrócić szczególną uwagę na aspekt genologiczny całości analizowanego 

tekstu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że czytelnik obcuje z przewodnikiem turystycznym, 

czego dowodem są chociażby liczne wskazane przez mnie powyżej elementy zapewniające 

funkcjonalność i użytkowość np. interaktywna mapa. Jednak poza tym w artykule Arktyczny 

roadtrip – Norwegia i Szwecja nie sposób nie zauważyć licznych elementów relacji  

oraz fotorelacji, które są nieodzowną częścią internetowych przewodników - bez trudu można 

zaobserwować, że cechy dystynktywne charakterystyczne dla tych gatunków przeplatają się  

w analizowanym materiale niemal na każdym kroku.  

Wyraźnie widać to w fragmentach tekstu dotyczących konkretnych miejsc i atrakcji 

turystycznych, w których na początku odbiorca był zapoznawany z charakterystyką danego 

miejsca oraz ciekawostkami na jego temat (cechy przewodnika turystycznego), czemu 

towarzyszyły odpowiednie fotografie; następnie czytelnik mógł zaznajomić się z historią jaka 

w opisywanej destynacji przytrafiła się blogerom (cecha relacji); a później zdobyć praktyczne 

wskazówki i informacje dotyczące celu podróży (cecha przewodnika turystycznego).  

                                                      
34 Fot. 12. Arktyczny roadtrip – Norwegia i Szwecja. 
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Kolejnym gatunkiem, który możemy dostrzec w wpisie są zapowiedzi,35 które odnoszą 

się do planowanych przez blogerów serii wpisów lub filmów. Co ciekawe w poście pojawia 

się również materiał filmowy dotyczący opisywanej podróży, który jest zwiastunem36 serii 

filmów, czyli również swego rodzaju zapowiedzią. Powyższy tekst świetnie pokazuje, że nie 

tylko cały blog w swojej strukturze tworzy kolekcję gatunków, ale również pojedyncze 

publikowane na nim wpisy mogą taką kolekcję stanowić.  

Blogi podróżnicze to prężnie rozwijający się sektor polskiej oraz zagranicznej 

blogosfery. Dzięki wolności, którą dysponują twórcy internetowi, w ich witrynach znajdują 

się treści nie tylko o niezwykle szerokim przekroju tematycznym, ale również gatunkowym. 

Wielogatunkowość struktury witryny sprawia jednak, że o kolekcji gatunków możemy w jej 

przypadku mówić nie tylko analizując całą stronę internetową wraz z jej zasobami,  

ale również przyglądając się poszczególnym publikowanym materiałom, które w swojej 

strukturze mają wiele różnych gatunków takich jak relacje, mapy, zapowiedzi, zwiastuny, 

spisy treści. W każdym z tekstów można co prawda odnaleźć jeden nadrzędny gatunek dla 

całej publikacji, jednak najczęściej towarzyszą mu również elementy dystynktywne innych 

gatunków. A ich kształt ma formę kolekcji. Szczególną uwagę zwraca w tych blogowych 

tekstach zwiększona w stosunku do mediów tradycyjnych interaktywność przekazu. 

Umożliwia ona zarówno twórcom, jak i odbiorcom utrzymywanie ze sobą wzajemnego  

kontaktu za pośrednictwem komentarzy, czy też mediów społecznościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Zob. też M. Wojtak: O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich. „Postscriptum 

polonistyczne” 2014, nr 2.  
36 Zob. też I. Loewe: Gatunki paratekstowe… 
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