
No to obiecane podsumowanie z jepiwkowej ankiety. Jkbc – dla przypomnienia – można było sobie 

pooceniać vlogerów (wyłonieni aktywni i popularni), każdy miał tylko jedno pytanie: czy go oglądasz 

jako obowiązkowe. Dodatkowo była prośba o ocenę w skali 1-5 w kategoriach opisanych tak: 

 Merytorykę piwną (brak błędów, wiedza, fachowość) 

 Zakres poruszanych tematów (tylko recki? wywiady? porównania? publicystyka?) 

 Obiektywizm (nie chwalenie tego kogo należy, nie promowanie jednostronnych opinii itp) 

 Medialność (sposób mówienia, prezencja, profesjonalne nagrywanie, brak manier 

językowych, składność wypowiedzi) 

 Ogólne wrażenie subiektywne (niekoniecznie będące średnia z powyższych ocen) 

Plus dodatkowo dwa pytania otwarte dla chętnych: 

 Czym Cie szanowny Vloger najbardziej irytuje tudzież podkurwia 

 Co Ci się w szanownym Vlogerze najbardziej podoba, czemu go oglądasz (otwarte, 

nieobowiązkowe, hasłowe. Prośba o wypełnienie dla zainteresowanych) 

Uprzedzam – ja tylko zbieram dane. Nawet ich za bardzo nie interpretuję zasadniczo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Główna tabela wynikowa. Kolumny wydają się samoobjaśniającesię. Jak widać – popisane miejsca w 

konkretnych kategoriach wraz z zaznaczonym kolorem „medalem” – całość posortowana po średniej 

ocenie. 

 

Jedno spostrzeżenie: gdyby wyeliminować głosy hejterów i hajperów, bądź ograniczyć je do jakichś 

granic (wszak każdy ma prawo hejpować / hejtować, no nie?), to o dziwo, niewiele by się zmieniło. 

Główne zauważalne zmiany przy niektórych metodach zminimalizowania wagi takich głosów (i to 

faktycznie tylko przy niektórych, robiłem sobie w excelku symulacje), to spadnięcie w dwóch 

kategoriach Alchemii z pierwszego miejsca: jeśli idzie o Merytorykę – za Kopika, jeśli idzie o 

medialność – za Chmielobrodego i za Kopyra. Ale ostatecznie uznałem, ze zostawiam jak jest, bez 

wpływania na wyniki w żaden sposób. Głosów wyglądających na fejki nie było. Głosów wyglądających 

na czyste jaja też nie, najwyżej fragmentarycznie…  

Jakby zaś paczać klasyfikację medalową z tych pięciu ocenianych kategorii, to: 

1: Alchemia, 2: Chmielobrody, 3: Michał Kopik 

 

 

 

 



Same ocenki saute: 

 

I sporządzone na ich podstawie wykresy dla każdego z blogerów wykresy „radarowe” – lubię je, więc 

czemu nie. Widać na tych wykresach też „uśrednionego blogera”, więc oczywiście im dalej od środka 

w stosunku do owego uśrednionego, tym lepiej. Skala wszystkich identyczna, ocena 1 to sam środek 

wykresu, zewnętrzny pięciokąt to ocena 5. Kolejność wykresów jak w tabelce, czyli po liczbie subów. 

No i wiadomo: powierzchnia pięcioboku ważna rzecz. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



I próba pokazania tego wszystkiego na jednym wykresie. Żegnaj czytelności: 

 

 

Kolejnym podejściem do prezentacji dokładnie tych samych danych do znudzenia są wykresiki 

pokazujące rozbicie średnich w danych kategoriach dla każdego blogera oddzielnie. A więc na każdym 

z wykresów będzie widać ile dostał jedynek, dwójek itd., w danej kategorii. Przy takiej prezentacji 

oczywiście najlepiej jest, jak linie rosną (oby wykładniczo). Przy czym może najpierw tabelka z danymi 

w temacie, są to liczby bezwzględne, prosto z ankiet, nie jakieś procenty, bo na kształt wykresów to nie 

wpływa, a pokazuje przy okazji jak dużo dany bloger zebrał:  



 



 I wykresiki: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Poniższa tabelka jest… absolutnie nieadekwatna do całości, acz może dzięki temu pocieszna – na 

zielono zaznaczyłem sobie to, co mnie mniej lub bardziej krzywo bądź prosto uśmiechnęło, z różnych 

powodów zresztą… to się podzielę 

 
Kto 

Czym Cie szanowny Vloger najbardziej irytuje 
tudzież podkurwia 

Co Ci się w szanownym Vlogerze najbardziej 
podoba, czemu go oglądasz 

Docent Urbexem (bo nie umie) Urbexem (bo mu sie chce) 

Gizmokupa11111 
https://www.youtube.com/watch?v=tXc33WcevqI  https://www.youtube.com/watch?v=RiiafmmqWHE  

Gizmokupa11111 Niczym, jest super Wszystko, jest super 

Gizmokupa11111 

niczym, sama radość, od nazwy (gizmokupa) aż po 
potencjał gównoburzotwórczy  

vloger na jakiego zasługujemy 

Kopyr Paleniem w piecu. Podobało mi się, że zniknął, ale niestety wrócił. 

Małe Piwko Chujowa meblościanka w tle Jest mniej wkurwiający niż Docent i Migdałek 

Małe Piwko Czasem powie coś nie mądrego Czasem powie coś mądrego 

Małe Piwko 

awersją do niskiej goryczki i słodyczki i nadmiernie 
akcentowanym sentymentem do łodygi lat 
minionych 

wydaje sie spoko gościem, pożyczyłbym mu 10 zł i 
nie bał się ze nie odda 

Michał Kopik 

że za bardzo błyszczy, trzeba zakładać okulary 
przeciwsłoneczne 

przystojny, ogarnięty, coś tam wie, dobrze robi, 
kurde szacun 

Browar Gdynia trochę nudny robi to dobrze. w miare jako tako 

Chmielobrody 

Po chuj on tak tym szklem kreci przed napiciem 
sie? Ej serio sprobuj sobie zakrecic szklem z piwem 
tyle co on a potem sir napic, przeciez te piwo 
zupelnie jest odgazowane. Chlop normalnie ocenia 
odgazowane piwa. Dodatkowo chce byc smieszny 
na sile. Potrafi tez zareklamowac za kase kazde 
gowno ( piwo waginalne ;) 

Ogladam go chyba tylko, zeby sie powkurwiac 

Chmielobrody maniera głosu, zbyt lektorska kopyr 2.0 tylko lepszy. Typ profesjonalny 

Docent 
Zero wiedzy, zero pojęcia o piwie, zero kontekstu  

czasem ciekawi rozmówcy, póki docent sie nie 
odzywa oczywiście  

Docent zbyt offowy uroda 

Gizmokupa11111 
Typ chce, a nie umi. Z nazwiska można zrobić kalambur - son of sheeps. 

Gizmokupa11111 
 Kocham go 

Kociokwik TV Maniera wypowiedzi Broda 

Kopyr Bieganiem. Z przyzwyczajenia. 

Kopyr Buta, wyniosłość, pychqla Memiczny jest nawet 

Kopyr bufon ciekawość czy już zmądrzał 

Kopyr narcyzm umiejetnosc pierdololo 

Kopyr 

za krótki formularz by wszystko wpisać. Mógłby 
zadbać o to jak mówi 

jest jak nasz kraftowy Ojciec Tadeusz. Trzeba go 
kochać 

Michał Kopik 
 chłop zna się na rzeczy + jest z Ursynowa 

Piwna Kompania gada jak potłuczony wygląda na miłego gościa 

Tommy Almond Jest straszny jak zobacze to żeby sprawdzić o czym jest inba? 

Tommy Almond 
Czasem zerknie się dla beki. 

Typ wygląda jak wiewiórka, a wiewiórki są raczej 
miłe. 

Tommy Almond wszystko  punktuje Kopyra jak szmatę  

Tommy Almond We wszystkim Teorie spiskowe <3 PSPD = PZPR  

Tommy Almond 

 Opisuje wyimaginowany świat i uważa, ze jest 
rzeczywisty.  

Alchemia Podcast Wyjątkowo - niczym Bardzo szeroki zakres tematów 

Alchemia Podcast 

samo audio tylko, a chcialoby sie czasem popatrzec 
na nich ;) 

wiedza, szerokie omawianie tematow 

Browar Gdynia Bieganie Spoko gość 

https://www.youtube.com/watch?v=tXc33WcevqI
https://www.youtube.com/watch?v=RiiafmmqWHE


Chmielobrody Jak kręcił wiatraki szkłem Dobra nawijka 

Chmielobrody 

byciem wirówką laboratoryjną, patrzenie na te 
odgazowane piwa odbiera smak życia  

sympatyczny chłop  

Chmielobrody 

Usypia czasem, mógłby grać na gitarze podczas 
mówienia 

+1000 jak z kimś rozmawia, widać że smykałka 
dziennikarska jest 

Docent Ma zajebiście długie palce. Wywiady. 

Docent 

Chuja się zna, kiedyś był w Czechach na wycieczce 
i tyle z jego pojęcia 

Wywiady robi czasami i można kogoś mądrzejszego 
od niego na tym śmiesznym blogu posłuchać 

Docent 

Sposobem mowienia - ekscytacja w głosie jak u 
nastolatka na widok porno 

 

Docent 

Jak raz z nim chciałem pogadać na festiwalu to nie 
był zbyt miły 

 

Docent Ma średni sprzęt. Widać pasję i zaangażowanie 

Gizmokupa11111 Hu da fak is Gizmokupa???  

Gizmokupa11111 

Ksero kopyra 1:1. Jest w nim więcej Kopyra niż w 
Kopyrze 

Podoba mnie sie że dalej daje pożywkę piwnym 
tollom 

Kociokwik TV 

Żaba sprawia wrażenie jakby chciała zjeść Masona 
i zawsze próbuje mu wmówić coś czego nie ma w 
piwie. Mason mało w tym asertywny 

Mason TOP, moim zdaniem zna się na Piwie 
bardzo dobrze!  

Kopyr Jego ego jest rozmiarów chujowości browaru Edi Medialny, niebanalny, po trupach do celu 

Kopyr 

Przestawaniem vlogowania, małą szansa, że wrócą 
drunk streamy 

Ma duże doswiadczenie, pil Polske i Zagramanice, 
sedziowal to i owo, zna sie ze wszystkimi 

Kopyr Lech Wałęsa kraftu  

Kopyr Sezonowy koniec chlania Przyjemnie się go slucha 

Małe Piwko 

Nagrywa z Polucją, plus mógłby popracować nad 
medialnością 

Wie o czym mówi bo jest bardzo dobrym 
piwowarem 

Małe Piwko ma osobną lodówkę na piwo a ja nie poczucie humoru 

Michał Kopik 

Chyba ma żal o to, że nie wyszedł mu żaden dobry 
pejstri i ciągle robi podsmiechujki. 

 

Michał Kopik 

Przy każdej możliwej okazjiz mówi o wykładania na 
uniwersytecie o projektowaniu piw 

 

Michał Kopik 

Oooo jestem super kraftowy prawdziwe rzemiosło 
ale jak przyjdzie co do czego to będę występował 
jako barman w reklamie koncernu plus chlip chlip 
moje piwko się nie sprzedaje, jebany każdy styl 
który piją aktualnie birgicy i ten cały funky fluid chlip 
chlip rynek taki zepsuty:( 

Nie no warsztatowo fajnie 

Michał Kopik Serwus ferajna XD Fachowa wiedza  

Piwny Klub Tym że jest ciągle nawąchany  

 

Poza wybranymi „śmiesznymi” niestety zadanie zesłownikowania tych pytań otwartych mnie 

przerosło. Więc w zastępstwie tego coś zastępczego, czyli moje wrażenia z tego, co się najczęściej 

powtarzało - bez konkretnych statystyk. Jeśli ktoś (w szczególności – vloger któremu jest obrabiana 

dupa) będzie chciał, już bez upubliczniania mogę podesłać  

 

 

 

 

A to wspomniana tabelka z niezobowiązującymi wrażeniami: 



Vlog(er) 
Wrażenia z lektury: Czym Cie szanowny Vloger 
najbardziej irytuje tudzież podkurwia 

Wrażenia z lektury: Co Ci się w szanownym 
Vlogerze najbardziej podoba, czemu go oglądasz 

Alchemia Podcast 
"za mało nagrywają", kilka wspomnień o dykcji… 
niewiele irytacji generalnie 

Sporo rzekłbym czołobitnych wpisów, ewidentnie 
Alchemia posiada szalikowców. Do tego podkreślanie 
merytoryki 

Browar Gdynia za malo danych troche za malo danych troche 

Chmielobrody 

zaskok: o kręceniu szkłem się często powtarza :) troche 
o ego, o fawyryzowaniu niektórych browarów i 
domyślnie dobrych ocenach ich piw, troche o manierze 
mówienia, czasem o podkreślaniu swoich gustów 

propsy za wywiady, za dziennikarskość, za 
profesjonalizm 

Docent 
troche o narcyzmie, troche o braku wiedzy, sporo 
innych rozproszonych zarzutów 

jedna z ważniejszych zalet Docenta - zdaniem 
ankietowanych - nazywa się Marlena. Ale też docenione 
jest jeżdzenie po browarach i knajpach i robienie 
wywiadów 

Gizmokupa11111 
o ściemnianiu na statsach wcale nie tak dużo, bardziej 
w sumie o gadaniu bzdur 

za mało danych troche 

Kociokwik TV 
Hm, wcyhodzi na to, że najbardziej irytują koty. A na 
drugim miejscu fakt, że Żaba wie mniej od Masona w 
temacie. Troche też o manieryczności, o nudnym stylu 

głównie profesjonalizm Masona 

Kopyr 
Ego, Narcyzm, Ego, Narcyzm, Ego, Narcyzm, 
sprzedajność 

wiedza, ma gadane 

Małe Piwko 
może kapkę o technicznych aspektach, i nieco też o 
hejtowaniu soczków, braku goryczki itp. 

tak bez wyróżniających się tematów, do skwitowania 
"spoko ziomek" 

Michał Kopik 
mało powtórzeń, może około-autopromocyjne się kilka 
razy powtórzyły 

Dużo a propos wiedzy 

Piwna Kompania za malo danych troche, coś o braku haryzmy może? za malo danych troche 

Piwny Klub 
za mało danych trochę, acz popularniejsze to 
podlizywanie się browarom, brak wiedzy, sposób 
mówienia 

za malo danych troche 

Tommy Almond 
w sumie to trudno powiedzieć, bo sporo wszystkich 
możliwych zarzutów. Jest i o ego, i o braku wiedzy, i o 
recenzjach wydarzeń na których się nie było 

też rozproszone 

 

Miłego oficjalnego otwarcia knajp za godzinkę i smacznej kawusi 


