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W nawiązaniu do analiz statystycznych dotyczących wypadkowości aut BMW 

autorstwa Prentkiego (www.prentki-blog.pl) postanowiliśmy, z lekkim 

przymrużeniem oka, przyjrzeć się skojarzeniom towarzyszącym terminowi 

„BMW”. Nie określaliśmy w badaniu, czy chodzi o firmę, markę samochodów, sam 

pojazd, czy cokolwiek innego. Po prostu oczekiwaliśmy skojarzeń z „BMW”. I tyle. 

Pojawiło się kilkadziesiąt odpowiedzi z większą liczbą skojarzeń, stąd też w 

niektórych kategoriach mamy więcej opinii aniżeli respondentów. 

Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu mieścili się w okresach 

rozwojowych wczesnej i środkowej dorosłości w ujęciu eriksonowskim, a więc 

pomiędzy 19 a 50 rokiem życia – z ukierunkowaniem na okolice „trzydziestki” 

(średnia wieku, 32,2 lat, odchylenie standardowe: 6,4 lat, mediana: 33 lata). 

Wypowiedzi sklasyfikowaliśmy w trzech kategoriach: 

 skojarzeń pozytywnych „Bogato-Modnie-Wygodnie” 

 skojarzeń negatywnych „Bezsprzecznie Mocne Wypowiedzi” oraz 

 skojarzeń neutralnych i uniwersalnych  „Bardzo Mało Wyraziście”. 

 

Dodatkowo stworzyliśmy też kategorię „open” z elementami nietypowymi – 

„Błyskotliwie Marketingowe Wypowiedzi”, zakładając, że respondenci chcieli 

podzielić się czymś więcej aniżeli skojarzeniami – na przykład „błysnąć” 

kreatywnością i nietypowością swoich pomysłów. Akceptujemy wszystko  

Kategoria wypowiedzi pozytywnych „Bogato-Modnie-Wygodnie” zawiera w sobie 

elementy zarówno sportowe (dobre właściwości trakcyjne, osiągi, moc, szybkość, 

drift i latanie bokiem – tego na drogach publicznych jednak nie polecamy), jak i te 

powiązane z codziennym użytkowaniem, trwałością, wygodą i emocjami 

pozytywnymi (limuzyna, komfort, luksus, wysoka jakość wykonania, wygoda, 

solidność, klasa, radość i frajda z jazdy). Jednakowoż tylko 29,5% wszystkich 

odpowiedzi jest jednoznacznie pozytywna. Popularnym trendem, wśród Panów, 

jest jednak łączenie skojarzeń pozytywnych („dobre auta”) z negatywnymi („źli 

http://www.prentki-blog.pl/
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 użytkownicy”). Pogodzić trzeba żywioły, a wilk musi być syty, jako i owca musi się 

ostać w całości.  

 

W kategorii skojarzeń o charakterze negatywnym „Bezsprzecznie Mocne 

Wypowiedzi” dominuje słowo „dres” (13% respondentów). Jednak zestawiając tę 

kategorię semantyczną z pokrewnymi, acz równie sympatycznymi 

i stereotypowymi, określeniami (kretyn, burak, łysa pała, bandyta, gangster, 

pener, cwaniaczek) uzyskujemy już wartość 38% ogółu. Do tego dochodzą 

określenia typu „głośny wydech”, „E36” oraz „techno” (TAK! Techno jest 

jednoznacznie negatywne). Postrzeganie „BMW” jest jednak wciąż dość 

pejoratywne. Oczywiście wszyscy sobie świetne zdajemy sprawę z tego, że opinie 

te dotyczą jedynie czwartych lub piątych użytkowników danego zmęczonego 

drogowym życiem egzemplarza, nabytego za równowartość najniższej krajowej 

brutto, a nie tych uczciwych i rozgarniętych obywateli – kupujących swoje auta za 

przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych polskich. Te są przecież pojazdami 

„ledwo dotartymi” i nadającymi się do dłuższej dalszej eksploatacji :) 

Neutralne i uniwersalne konotacje „Bardzo Mało Wyraziście” wiążą się głównie 

ze szczegółami technicznymi (tylny napęd, R6, czyli silnik 6-cylindrowy 

w układzie rzędowym – dla mniej zorientowanych), ale także wypowiedziami 

adwokackimi typu: „nagonka mediów”, „zła opinia – dobre samochody”, 

„nietuzinkowi kierowcy”. Stanowią one mniejszość zebranych wypowiedzi.  

W kategorii „Błyskotliwie Marketingowe Wypowiedzi” na uwagę zasługują: 

 powiązania nietypowe, np. z silnikiem produkowanym na potrzeby 

samolotu Messerschmitt Bf 109 oraz samolotem jako takim. 

 akronimy – „Będziesz Miał Wydatki”, „Bolesne Miętoszenie Wora”, „Bolid 

Młodzieży Wiejskiej”, ale również bardziej enigmatycznie: „Przeciwnikom 

tej marki skrót BMW odczytuję Bardzo Mało Wiesz, a oni odpowiadają 

Brzydkie Małe Wredne”. Jednak naszym faworytem jest Bardzo Mały 

Wacek! 
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  dwa puste zgłoszenia, bez żadnych odpowiedzi, ale za to z danymi 

demograficznymi – od mężczyzn. Dla nich zapewne „BMW” jest wszystkim. 

Albo niczym. Tego nie wiemy. 

 

Przy tej okazji pragniemy serdecznie pozdrowić właściciela motocykla BMW R 35 

z 1939 roku – takie opinie budzą nadzieję na lepsze jutro w całym koncernie! 

Dodatkowo, już na pierwszy rzut oka, widać też, że Panie są zdecydowanie 

bardziej negatywnie ustosunkowane do zjawiska „BMW” – względem Panów, ma 

się rozumieć. W tej grupie dokładnie 62,5% Pań wypowiedziało się negatywnie 

o zjawisku, używając określeń „dres”, „kark”, „penerstwo”, „młodzież wiejska” 

oraz wiążąc termin z wypadkowością („z moimi wypadkami, wszystkie (2) 

zderzenia miałam z samochodami marki BMW ;-)) i sporymi nakładami 

finansowymi (popularny akronim „Będziesz Miał Wydatki”). Jedna czwarta Pań 

kojarzyła „BMW” bardziej pozytywnie – odpowiednio z: „szybkością i precyzją” 

oraz „komfortem”. Należy założyć, że poprawie tego stanu może przysłużyć się 

wprowadzenie stricte kobiecego modelu BMW. Widocznie modele z serii „1” są nie 

dość damskie. Bądź też są kobiece, ale tylko dla Niemek i Holenderek ;) 

 

Infografika 1: Chmura skojarzeń z uzyskanych wypowiedzi 
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 Niezależnie od przeprowadzonych badań ankietowych zadaliśmy sobie trud 

przeanalizowania treści powiązanych z „BMW” w zasobach światowej sieci 

Internet. Bowiem web-scraping dla inputu „BMW” nie dał satysfakcjonujących 

outputów, zdecydowaliśmy się na skrining dla określenia „kierowca BMW” oraz 

„samochody BMW”. Wyniki naszych eksploracji przedstawiają poniższe 

infografiki. Naczelną zasadą wnioskowania na podstawie poniższych sposobów 

prezentacji danych jest rozmiar modułów – im większe one są tym więcej treści o 

tym charakterze pojawia się w zasobach www.  

 

 

Infografika 2: „Kierowca BMW” w zasobach sieci Internet 
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 Już na pierwszy rzut oka (infografika nr 2) widać, że według ogólnoświatowej 

sieci Internet kierowca BMW musi być pijany i agresywny. Jest to również 

kierowca Polski (nie wiemy, czemu pisownia zawiera literę wielką na początku – 

prawdopodobnie jest to przejaw megalomanii kierowców BMW), lubiący 

fotografię, gry, wikipedię i zgłaszający się na Policję. Prawdopodobnie 

właścicielem statystycznego BMW w Polsce jest kierowca TIRa lub dziecko. Być 

może pracodawca sobie coś potrącił z pensji właściciela BMW. Szczegółów jednak 

nie znamy. 

 

 

Infografika 3: „Samochody BMW” w zasobach sieci 

 

Analiza zasobów sieci dla hasła „samochody BMW” (infografika nr 3) wykazała, 

że głównym konkurentem BMW jest Mercedes, najpopularniejszym modelem – 

M3, co poniekąd się zgadza, gdyż po polskich drogach jeździ więcej aut 
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 z symbolami M aniżeli koncern wyprodukował oraz że głównie tymi autami się 

w Polsce handluje, a nie jeździ. Ujmując sprawę zupełnie poważnie – pocieszające 

jest to, że zamiast wyników dotyczących „palenia laka”, „zabijania niewinnych 

pieszych” i „parkowania na latarniach” pojawia się przymiotnik „Luksusowe”. 

Cywilizacja zawitała w nasze polskie motoryzacyjne progi! 

 

Oczywiście powyższe wyniki nie mogą zostać w żaden sposób uznane za 

reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego. Stanowią one tylko skromny głos 

w dyskusji nad postrzeganiem terminu „BMW” w polskich realiach. O ile również 

prezentowane dane i metody ich agregacji i przetwarzania są prawdziwe, o tyle 

język, którym zostały opisane, należy potraktować jedynie w charakterze 

słownego i dość niewybrednego żartu. Autorzy opracowania nie chcieli też urazić 

przedstawicieli żadnej nacji i grup etnicznych, a także mniejszości narodowych 

i seksualnych. Nie mówiąc już o producentach samochodów i miłośnikach muzyki 

techno. 

 

Reasumując: w Instytucie Badań Rynkowych i Społecznych TriC chodzi nam po 

głowie zakup kolejnego służbowego auta – tym razem będzie to już BMW… 

Czujemy się członkami wielkiej rodziny miłośników produktów Bawarskich 

Zakładów Motoryzacyjnych. Szczerze i poważnie! 
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 Chcesz więcej? Skontaktuj się. Zapraszamy 

www.tric.pl 

 

chmielowski@tric.pl Tel. 512 960 460 

cyprowski@tric.pl Tel. 518 633 027 

cybulski@tric.pl  Tel. 605 227 567 
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