
Gametoon HD rozpoczął współpracę z Blizzardem 
 

Kanał esportowy Gametoon HD, którego dystrybutorem w Polsce jest Kino Polska TV SA, 
nawiązał współpracę z firmą Blizzard Entertainment, czołowym wydawcą i producentem 
gier komputerowych na świecie. 
 
Dzięki współpracy z Blizzard Entertainment widzowie Gametoon HD już we wrześniu będą 
mogli zobaczyć zawody StarCraft II World Championship Series (WCS), czyli serię 
międzynarodowych turniejów poświęconych grze StarCraft II. W turniejach biorą udział 
najlepsi zawodnicy z całego świata, w tym utytułowani reprezentanci Polski: Mikołaj Elazer 
Ogonowski, Grzegorz MaNa Komincz i Niercho. 
 
W ramówce Gametoon HD znajdą się relacje z trzech edycji tego wydarzenia: WCS Spring 
2019, WCS Summer 2019 i WCS Autumn 2019. – StarCraft to solidna marka, która swoją 
pozycję w Polsce ugruntowała jeszcze w czasach rozkwitu kafejek internetowych. Mimo stale 
rosnącej oferty rozgrywek esportowych, StarCraft wciąż ma wielu fanów w Polsce, zwłaszcza 
wśród starszych graczy – mówi Maciej Mikstacki, dyrektor programowy Gametoon HD. 
 
Na antenie Gametoon HD zagości ponadto również inny tytuł z portfolio Blizzard 
Entertainment – Heroes of The Storm. Stacja zaprezentuje trzy sezony zmagań esportowych  
w Amatorskiej Lidze Watahy, organizowanej przez nieformalnego ambasadora tej gry w Polsce 
– Michała Wilqa Kamockiego. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu rozgrywki Heroes of The 
Storm mają w Polsce tylu wiernych fanów. 
 
– Potencjał rynku gier komputerowych jest ogromny, to wyjątkowo dynamiczny biznes 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wraz z nim na popularności zyskuje esport, który według 
amerykańskiej firmy badawczej Newzoo może w tym roku wygenerować przychody 
przekraczające miliard dolarów. Rośnie również popularność programów i platform, które 
pozwalają na oglądanie zmagań graczy. Obserwujemy te trendy i dostrzegamy ich biznesowy 
potencjał. Od chwili startu Gametoon HD w Polsce rozwijamy się dzięki współpracy ze 
światowej klasy firmami z branży gier komputerowych – mówi Maciej Mikstacki. 
 
Rynek gier komputerowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Według najnowszych 
badań ponad trzy czwarte Polaków w wieku 15-55 lat jest aktywnymi graczami, z czego ponad 
1/5 korzysta z tej formy rozrywki każdego dnia, a połowa przynajmniej raz w tygodniu. Niemal 
dwie trzecie polskich graczy potwierdza, że chętnie ogląda wydarzenia esportowe, a 12%  
z nich obserwuje je w telewizji1. 
  
 
 
 
 

 
1 Polish Gamers Research ’19. Badania przeprowadzone wspólnie przez Krakowski Park Technologiczny 
oraz Polish Gamers Observatory. 
 
 
 



Informacje dodatkowe: 
Gametoon HD to globalny kanał esportowy Grupy Kino Polska. Polskojęzyczną wersję kanału 
można oglądać od grudnia 2018 roku. Obecnie Gametoon HD jest dostępny w ofertach sieci 
kablowych: UPC Polska, Jambox, eTV, INEA, TOYA, a także w serwisie rozrywki internetowej 
IPLA oraz ofercie WP Pilot – najpopularniejszej w Polsce platformy do oglądania telewizji 
online. Anglojęzyczna wersja kanału jest dostępna m.in. we Francji, Holandii, Szwecji, Turcji, 
Rosji, Bułgarii, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz kilku krajach Ameryki Południowej  
i Afryki. Od marca 2019 roku oglądalność Gametoon HD jest mierzona w panelu Nielsen 
Audience Measurement. 


