
 

OEES 16.11.2021 – sesja: MARKA – KULTURA: STREAMING & GAMING 

 

Podczas pierwszego dnia szóstej edycji OEES odbyła się sesja pt: „MARKA – KULTURA: 

STREAMING & GAMING”, poświęcona wpływowi nowych technologii na sztukę i kulturę, ale 

także na kształtowanie więzi międzypokoleniowych. Merytorycznym partnerem ścieżki była 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.  

 

Trzecia dekada XXI wieku to era wszechobecnego streamingu i niezwykle immersyjnego 

gamingu. Cyfrowi tubylcy – pokolenie, które dorastało wraz z nowymi technologiami – 

zazwyczaj odnajdują się w tej rzeczywistości bez problemu. Starsze pokolenia patrzą na 

streaming nieco inaczej – w końcu jest to zjawisko, które zaburza dotychczasowy porządek 

świata. Za sprawą streamingu rynki gier komputerowych, muzyki i seriali działają zupełnie 

inaczej niż kiedyś. Czy jest to zmiana na lepsze? O tym dyskutowali przedstawiciele różnych 

pokoleń. W końcu: GeneRacje: mają swoje racje! 

 

Rabuje czy ratuje? Wpływ streamingu na kulturę  

 

Od lat 90. ubiegłego wieku, wraz z pojawieniem się Internetu i przychody rynku muzycznego 

zaczęły spadać. Załamanie trwało dekadę, po czym zaczęło rosnąć – co roku o kilkanaście 

procent – tłumaczy Marcin Olender z Google. Co roku cyfrowa sprzedaż muzyki generuje 

wyniki liczone w dziesiątkach miliardów dolarów, z czego lwią część inkasują tacy giganci, jak 

Spotify, Tidal i YouTube. Jak wynagradzają twórców? 

 

Piotr Kabaj z ZPAV tłumaczy, że miliardy generowane przez przemysł muzyczny wcale nie 

trafiają do artystów i podkreśla, że największą wadą platform jest brak przejrzystych zasad 

wynagradzania twórców. Powoduje on nie tylko wiele nieporozumień, ale także problemy 

natury prawnej – wielu artystów z różnych względów nie otrzymuje należnych honorariów. W 

Wielkiej Brytanii i w USA powołano specjalne komisje. Wykazano, że w samej Ameryce 



 

serwisy nie wypłaciły artystom aż 424 milionów dolarów. 

 

Tomek Lipiński (ZAiKS) i raper Miłosz „Miuosh” Borycki podkreślają, że każda nowa 

technologia gwałtownie zmieniała rynek muzyczny. Kilkadziesiąt lat temu do tworzenia 

muzyki niezbędne było posiadanie drogiego i specjalistycznego sprzętu, a współpraca z 

wytwórniami była konieczna, bo to one zapewniały dostępność technologii. W wytwórniach 

– jak podkreśla Lipiński – sprzedażą muzyki zajmowali się wtedy ludzie, którzy kierowali się 

zyskiem. I dodaje, że choć muzyka nie jest takim samym towarem jak batoniki, czy podpaski, 

to wydawcy nie widzieli powodu, żeby twórcom płacić. 

 

Dzisiaj może ją produkować każdy, a Marek Hojda (Music Export Poland) twierdzi, że 

egalitaryzacja dostępu do kultury jest niezaprzeczalną zaletą serwisów streamingowych. 

Jednak ich powszechność nie pozostaje bez wad. Każdego dnia na Spotify pojawia się 60 

tysięcy nowych utworów. To sprawia, że nowym artystom trudniej jest przebić się ze swoją 

twórczością, a za odbiorców często decydują algorytmy. Odpowiedzią na ten problem, 

zdaniem Miłosza Boryckiego, jest przekształcenie roli wytwórni płytowych. Te nie są już 

niezbędne w dostarczaniu technologii. Jak twierdzi raper, wytwórnie są odpowiedzią na wady 

serwisów streamingowych, które – w celu maksymalizacji zysków – są nastawione na model 

sprzyjający gwiazdom. Nie dostrzegają lokalnej muzyki, a początkującym artystom trudniej 

przebić się do mainstreamu. Dlatego w erze streamingu to wytwórnie powinny brać na siebie 

promocję artystów. 

 

Tylko jak naprawić streamingi i umożliwić artystom godne zarobki? Stawka powinna być 

degresywna: za pierwsze wyświetlenia artysta otrzymuje po kilkadziesiąt groszy, a każde 

następne byłyby coraz tańsze – takie rozwiązanie proponuje Bartłomiej Biga (UEK). I dodaje, 

że najważniejsza jest dywersyfikacja źródeł zarobku (artyści najwięcej zarabiają na 

merchandisingu i graniu koncertów), którą streaming pomaga osiągnąć. 

 



 

Z YouTube korzystają 2 miliardy użytkowników. W 2020 roku serwis wypłacił twórcom muzyki 

12 miliardów dolarów, a w pierwszym kwartale 2021 roku kolejne 4 miliardy. O tym, w jaki 

sposób streamingowy gigant działa na korzyść muzyki i twórców opowiedziała Gudrun 

Schweppe  - Szefowa Działu Muzyki na YouTube. 

 

To najszybciej rosnąca baza muzyczna na świecie publikująca jednak głównie pozamuzyczne 

treści amatorsko tworzone przez użytkowników. W takich materiałach wykorzystuje się także 

muzykę. Nadużyciom odtwórców zapobiega „Content ID”, czyli system, który umożliwia 

twórcom wykrywanie i zgłaszanie filmów naruszających ich prawa autorskie. Schweppe 

podkreśla jednak, że 95% osób zamiast usunąć takie utwory, chce je pozostawić, pod 

warunkiem otrzymywania części środków generowanych z wyświetleń danego materiału. 

„Content ID” pomaga także znaleźć artystom widownię – gdy w materiale pojawi się utwór, 

jego autor zostanie odpowiednio oznaczony.  

 

Dlaczego kochamy seriale? Bo są jak ludzie – Mateusz Zmyślony 

 

Streming wpływają także na rynek seriali. Z jednej strony – poprzez elastyczność – pozwalają 

odbiorcom przyswoić nawet wielosezonowe produkcje. To powoduje, że w serial można się 

wciągnąć. To największa przewaga streamingu w porównaniu z klasyczną kinematografią. 

Serial ma cechy charakteru, jest jak człowiek – tłumaczy Mateusz Zmyślony.  

Z drugiej strony streaming powoduje, że seriali powstaje zbyt wiele, a to wpływa na zmianę 

podejścia odbiorców. Zmyślony tłumaczy, że na przyciągnięcie widza produkcja ma pierwsze 

kilka minut. Recepta na sukces jest jednak prosta: historia musi podążać za bohaterami, w 

których można się zakochać – zauważa Maria Zmyślony. I dodaje, że 3 najważniejszymi 

składnikami serialu są: postać, do której można się przywiązać, historia, którą każdy chce 

poznać i cliffhanger’y, którym widz nie będzie mógł się oprzeć.  

 

 



 

„Gry mogą być szczepionką dla umysłu” 

 

Branża gier ma większe obroty niż filmowa i muzyczna razem wzięte, dlatego na twórców gier 

spada coraz większa odpowiedzialność. Pojawia się zatem pytanie, czy gry mogą uczyć? A 

jeżeli tak, to jak stworzyć grę edukacyjną?  

 

Producenci gier zgodnie podkreślają, że w grach najważniejsze będzie zaangażowanie gracza, 

dostarczenie mu przeżycia i emocji oraz – co wyróżnia gry na tle innych mediów – danie 

możliwości oddziaływania na świat. Nawet jeżeli gra będzie pomagała osobom po udarze, ale 

będzie słaba, to takie osoby nie będą chciały w nią grać – zauważa Paweł Miechowski. 

Podobnego zdania jest Bob DeSchutter: Chcemy tworzyć gry, które są angażujące niezależnie 

od ich przeznaczenia. 

 

Justyna Płatek zwraca uwagę na inny ważny aspekt tej kwestii: Musimy zastanowić się nad 

tym, czy edukatorom zależy, żeby przekazać wiedzę, czy umiejętności. Jeżeli chcemy uczyć 

historii i fizyki to mamy gry, które już istnieją. Gdy chcemy uczyć umiejętności i autorefleksji, 

to gra daje prawo do porażek w bezpiecznym środowisku.  

 

Z głównej zalety gier – ich interaktywności – wynika ich najważniejsza zaleta. Dobrze 

skonstruowana potrafi prowadzić u gracza do autorefleksji, pozwoli mu ocenić samego siebie 

– dodaje Paweł Miechowski i jako przykład stawia polskiego Wiedźmina. To gra, w której 

należy dokonać wyborów moralnych, ale twórcy gry nie zamierzają ich oceniać. Może to 

zrobić jedynie sam gracz. Gry to zaczyn myślenia i jako twórcy powinniśmy ostrożnie korzystać 

z tego rozwiązania – dodaje. Okazuje się więc, że gry mogą być w pewnym sensie szczepionką 

dla umysłu. 

Michał Szyndler 

 

 


