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Wstęp 

Inspiracją i punktem wyjścia do rozważań w mojej pracy były kampanie 

społeczne fundacji Rak ‘n’ Roll. Jedną z pierwszych reklam tej fundacji była reklama 

prasowa,  przedstawiająca dwie kobiety chore na raka, z chustkami na głowie, które 

w ręku trzymały karton z napisem wymalowanym flamastrem: „Zbieramy na cycki, 

nowe fryzury i dragi”. Były to pierwsze w Polsce reklamy społeczne, które do tematu 

tak trudnego, jak choroby nowotworowe, podeszły w zupełnie inny, nietradycyjny 

sposób. Kampanie zawierały przekaz pozytywny, a czasami nawet humorystyczny. 

Śledziłam kampanie fundacji w mediach tradycyjnych i internetowych i od początku 

byłam pod wrażeniem jakości, pomysłowości oraz spójności przekazu. Dzięki 

charyzmie założycielki fundacji, Magdalenie Prokopowicz, o działaniach organizacji 

było głośno, a reklamy komentowane były przez ludzi mediów i specjalistów od 

reklamy społecznej. Reklamy te robiły furorę w mediach, były innowacyjne, 

nietuzinkowe, były czymś zupełnie świeżym w reklamie społecznej.  

Chodziło mi o to, by zbadać, czy reklamy te, tak atrakcyjne formalnie, 

rzeczywiście spełniają swoją rolę. Zastanawiałam się, czy spotkają się one z aprobatą 

różnych grup wiekowych, a także osób chorych na nowotwory. Pierwotnie zamierzałam 

zbadać użycie humoru i pozytywnego nastroju w reklamie społecznej, która dotyka 

tematów bardzo trudnych, jak choroby ciężkie i nieuleczalne. Do reklam fundacji Rak 

‘n’ Roll dołączyłam więc inne, które wykorzystują podobne środki. Wkrótce przedmiot 

badań pracy został poszerzony o inne reklamy, wykorzystujące zupełnie odmienne 

sposoby komunikowania. Do badania wykorzystałam także reklamy smutne, 

zachowawcze oraz posługujące się – tradycyjnie kojarzonymi z reklamą społeczną – 

uczuciami strachu i szoku. 

Wybrałam taki temat pracy, ponieważ ten rodzaj reklamy społecznej jest czymś 

zupełnie nowym na polskim rynku i nie doczekał się jeszcze analizy ani badania. Temat 

wydawał mi się również wyjątkowo aktualny. Jednostką, która w sposób kompleksowy 

zajmuje się reklamą społeczną w Polsce jest Fundacja Komunikacji Społecznej. Ta 

organizacja jest autorem strony internetowej „KampanieSpoleczne.pl”, do której 

niejednokrotnie odwołuję się w mojej pracy oraz konkursu Kampania Społeczna Roku. 

Dwie publikacje Fundacji Komunikacji Społecznej: „Propaganda Dobrych Serc czyli 

Rzecz o Reklamie Społecznej” oraz „Szlachetna Propaganda Dobroci czyli Drugi Tom 

o Reklamie Społecznej” to pierwsze i najbardziej rzetelne polskie monografie 
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o reklamie społecznej i baza do powstania pracy. Jeżeli chodzi o działalność organizacji 

pozarządowych w Polsce, jakimi również są fundacje, odwoływałam się do corocznych 

badań stowarzyszenia Klon / Jawor. Stowarzyszenie prowadzi szczegółowe badania na 

temat aktywności obywatelskiej Polaków, w szczególności działań organizacji 

pozarządowych.  

Jako cel pracy postawiłam sobie uzyskanie opinii na temat nowych form reklam 

społecznych, poruszających temat chorób ciężkich i nieuleczalnych. Chciałam zbadać 

odbiór wybranych reklam społecznych przez respondentów, stronę zarówno wizualną, 

językową, opinie na temat zastosowanych form komunikacyjnych oraz ich ogólne 

oczekiwania w stosunku do reklamy społecznej.  

Hipoteza mojej pracy zakładała, że reklamy społeczne o radosnej, a nawet 

zabawnej konwencji są bardziej pożądane i lepiej oceniane. Odbiorcy zmęczeni są 

tradycyjnymi kampaniami społecznymi wykorzystującymi emocje lęku, strachu czy 

zaskoczenia w reklamie społecznej. Tym bardziej nie akceptują już zwyczajnie 

smutnych spotów reklamowych, wymuszające litość u odbiorcy. Motywacja 

i deklarowana chęć działania także wzrasta przy reklamach o pozytywnym ładunku 

emocjonalnym. Takie formy reklamowe, lepiej akceptowane i rozumiane będą jednak 

wśród młodych odbiorców, a wśród seniorów mogą się spotkać z odrzuceniem, będą 

oni preferowali reklamy bardziej wyważone i tradycyjne. Również osoby dotknięte 

chorobami nowotworowymi mogą nie akceptować zabawnych komunikatów oraz 

oceniać te reklamy jako nieodpowiednie do powagi tematu. 

Praca została więc poświęcona reklamie społecznej, z naciskiem na reklamę 

dotyczącą chorób nowotworowych. W rozdziale I mojej pracy opisałam specyfikę 

organizacji pozarządowych, jakimi są również fundacje. Przedstawiłam rozwój 

organizacji pozarządowych w Polsce od 1989 roku, a co za tym idzie, ich znaczenie dla 

systemu demokratycznego. Scharakteryzowałam organizacje pozarządowe w Polsce 

dziś: ich liczbę, pola działania, a także ich główne zadania i funkcje.  

 W II rozdziale skupiłam się na teorii reklamy społecznej. Przede wszystkim na 

jej odróżnieniu od reklamy komercyjnej, specyficznych mechanizmach oraz jej 

znaczeniu w społeczeństwie. 

 Rozdział III pracy poświęciłam reklamie społecznej jako narzędziu organizacji 

pozarządowych. Skupiłam się tu już na konkretnych reklamach społecznych, 

przedstawiając krótką historię reklamy społecznej w Polsce oraz tło  i pierwsze reklamy 

społeczne chorób ciężkich i nieuleczalnych. Opisałam szczegółowo reklamy fundacji 
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Rak ‘n’ Roll, DKMS i innych, które były przedmiotem badania tej pracy. 

W rozdziale IV przedstawiłam założenia metodologiczne i sposób badania, 

a w rozdziale V analizę wyników badania. 

Ze względu na specyfikę tematu, badanie musiało przybrać formę jakościową. 

Narzędziem badawczym, które wybrałam, były grupy focusowe, ponieważ to one dały 

mi możliwość uzyskania rozległych opinii na temat prezentowanych reklam 

społecznych. Również dzięki temu badaniu mogłam wykorzystać materiały audio-

wizualne, kluczowe dla mojej analizy. Dzięki badaniu focusowemu uczestnicy mieli 

możliwość wchodzenia ze sobą w interakcje, komentowania przedstawionych reklam, 

wspólnego dyskutowania nad problemem. Badanie grupowe pozwoliło także na jego 

modyfikację w trakcie jego trwania. Dzięki niemu mogłam usłyszeć spontaniczne 

opinie, których nie uzyskałby formułując pytania do ankiety czy do wywiadu.  

Badani zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: studentów, dorosłych 

pracujących oraz seniorów, w każdej grupie znajdowało się około 7 osób. Badaniu 

zostało poddanych 14 reklam społecznych dotyczących chorób nowotworowych.  
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I Organizacje pozarządowe w Polsce 

1.1 Specyfika organizacji pozarządowych 

Organizacje pozarządowe to popularnie nazywane NGO-s (non government 

organizations),  należące do III sektora państwa. Mieści on w sobie organizacje 

działające poza instytucją państwa (sektor I) i poza sektorem prywatnym, nastawionym 

na zysk (sektor II). Obok pojęcia organizacji pozarządowych, funkcjonują także: 

organizacje charytatywne, organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje 

wolontarystyczne, organizacje obywatelskie i inne. Istotą tego typu organizacji jest 

wspólne rozwiązywanie społecznych problemów i nadawanie im społecznego znaczenia 

oraz niekomercyjny, nienastawiony na zysk charakter działalności.  

Organizacje pozarządowe najszerzej można zdefiniować jako: „współczesne 

formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, 

charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem 

zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa, 

niezależnością i niekomercyjnością, a także – na ogół – znacznym udziałem 

wolontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich”
1
. 

Organizacje działające w ramach III sektora definiowane są poprzez szereg cech. 

Najczęściej używana jest definicja stworzona na potrzeby międzynarodowego badania 

porównawczego, przez Johns Hopkins University w Baltimore w Stanach 

Zjednoczonych. Definicja ta  wymienia 5 najważniejszych cech III sektora: istnienie 

struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja, strukturalna niezależność od władz 

publicznych, niezarobkowy charakter, suwerenność i samorządność oraz dobrowolność 

przynależności
2
.  

Tym, co pozwala wiele różnych organizacji pozarządowych zaklasyfikować do 

jednej grupy, są wartości i zasady, przede wszystkim: „ 1) cel służby dla członków 

organizacji lub wspólnoty, a nie generowanie zysków, 2) niezależność w zakresie 

zarządzania, 3) demokratyczny proces decyzyjny (jeden członek, jeden głos), 4) prymat 

ludzi i pracy nad kapitałem przy dystrybucji dochodów”
3
. 

                                                           
1
 P. Gliński, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku 

publicznego?, Warszawa 2006, s. 8. 
2
 J. Wygnański, Co to są NGO-sy, „ngo.pl”, dostęp online 15.09.2013, [http://osektorze.ngo.pl/x/631719]. 

3
 A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce, Kraków 2013, s. 82, za:  J. 

Defourny, Od trzeciego sektora do przedsiębiorstw społecznego, s. 71. 



9 
 

Niezarobkowy charakter organizacji pozarządowej jest tym, co odróżnia ją od 

organizacji gospodarczej. Instytucje te nie są nastawione na zysk materialny, chyba że 

przeznaczają dochody na cele statutowe, to znaczy na realizację swojej misji. Natomiast 

niezależność organizacji pozarządowych oznacza przede wszystkim wolność 

w podejmowaniu decyzji. Powinny one być niezależne od instytucji rządowych, innych 

organizacji pozarządowych, sponsorów, instytucji religijnych. W praktyce jednak 

niezależność jest często naruszana przez funkcjonujące zwyczaje społeczne czy 

rozwiązania prawne (np. fundacje skarbu państwa, fundacje partii politycznych, 

fundacje zakładane przez biznes)
4
.  

Elementy składające się na sektor pozarządowy mogą być bardzo różne. Termin 

sektora pozarządowego dotyczy zarówno ochotniczych straży pożarnych, organizacji 

kościelnych, a nawet kół łowieckich. Jednak najliczniejszym elementem tego sektora są 

fundacje i stowarzyszenia i to nimi autorka pracy będzie zajmować się w tym rozdziale.  

W Polsce organizacje pozarządowe zaczęły powstawać i aktywnie działać po 

1989 roku. Przemiany ustrojowe umożliwiły powstawanie inicjatyw społecznych, które 

wspomagały działalność państwa, w szczególności na płaszczyźnie socjalnej. Podstawy 

funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce określa Konstytucja z 1997 roku. 

Artykuł 12 na temat zasad wolności zrzeszania się brzmi: „Rzeczpospolita Polska 

zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-

zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych 

zrzeszeń oraz fundacji”
5
. Fundacje i stowarzyszenia zostały zaliczone do organizacji 

pozarządowych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku
6
. Ustawa ta zawiera normy dla funkcjonowania 

organizacji pozarządowych w Polsce i określa zasady współdziałania administracji 

publicznej z III sektorem. Przed wejściem w życie tej ustawy, największe znaczenie 

miały: Ustawa o fundacjach z dnia 6.05.1984 oraz Prawo o stowarzyszeniach 

z 7.04.1989. Akty te jednak nie regulowały wszystkich podstawowych kwestii, zarówno 

ze względów proceduralnych, jak i rozwiązań systemowych”
7
. 

Pomimo, że w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej sektor 

pozarządowy jest od dawna uregulowany prawnie, a zainteresowanie nim rośnie także 

                                                           
4
 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 9. 

5
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 

6
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 

r. Nr 96, poz. 873; nowelizacja: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536. 
7
 M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych., ISP, Warszawa 2005, 

s. 6. 
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w Europie Środkowo-Wschodniej i powstają ustawy regulujące działalność organizacji 

pozarządowych, jest to ciągle temat „trudny do skategoryzowania i analizy nawet 

w dojrzałych demokracjach zachodnich”
8
. Tym trudniejsza jest analiza III sektora 

w Polsce, gdzie w okresie PRL-u tłumione były jakiekolwiek inicjatywy obywatelskie. 

Prężne przemiany organizacji pozarządowych w Polsce, wiążą się z koniecznością 

nieustannej obserwacji i rozległych badań. 

1.2 Ewolucja organizacji pozarządowych w Polsce od ’89 roku 

Pomimo, iż niektóre działające do dzisiaj organizacje pozarządowe (jak np. 

Polski Czerwony Krzyż) powstały przed 1989 rokiem, to o faktycznym powstaniu 

sektora pozarządowego w Polsce można mówić dopiero po upadku PRL. W okresie 

komunizmu, organizacje pozarządowe jedynie teoretycznie mogły działać samoistnie, 

a w rzeczywistości kierunek działalności nadawany był im przez władze. Jako przykład 

można podać Związek Harcerstwa Polskiego, który przed 1989 było instrumentem 

w rękach partii rządzącej, a jego cele i ideały musiały opowiadać ideologii PRL. 

Zmiany polityczne i wprowadzone swobody obywatelskie, jak możliwość zrzeszania 

się, wpłynęły na bardzo gwałtowny rozkwit organizacji pozarządowych, który trwał aż 

do 1992 roku
9
. W społeczeństwie istniała „potrzeba budowania demokracji opartej na 

aktywności społeczeństwa obywatelskiego, odbudowie społeczności lokalnych oraz 

konieczności przywrócenia mechanizmów rynkowych”
10

. 

W Polsce idea społeczeństwa obywatelskiego na początku lat 90. była 

zdecydowanie odseparowana od państwa, z kilku powodów. Po pierwsze, w latach 80., 

jako zalążek społeczeństwa obywatelskiego, postrzegana była, przede wszystkim, 

działalność opozycyjna. To znaczy, że działania obywatelskie zawsze skierowane były 

przeciwko władzy, przeciwko niedemokratycznym systemom rządów
11

. Nowopowstałe 

organizacje, po ’89 roku, także nieufnie podchodziły do organów państwa, nauczone 

doświadczeniem PRL-u, z określonym systemem myślenia. Organizacje te chciały także 

                                                           
8
 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 99. 

9
 A. Soboń-Smyk, 20 lat III sektora w Polsce - kilka faktów z badań, dostęp online 9.02.2014, 

[http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/459472.html]. 
10

 A. Juros, Wpływ polityki formalizowania otoczenia organizacji pozarządowych na kondycję 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [w:] M. Rymsza, Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. 

Polityka państwa, ISP, Warszawa 2007 s. 63. 
11

 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 104. 
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działać w pełni niezależnie i nieskrępowanie przez jakiekolwiek struktury państwowe
12

. 

Piotr Gliński uważa, że powstanie sektora pozarządowego opiera się na tradycji 

solidarnościowej – czyli opozycyjnej. Aktywni liderzy powstającego sektora, byli to 

działacze opozycji i członkowie „Solidarności”
13

. W okresie transformacji brali udział 

w tworzeniu ogólnopolskich organizacji pozarządowych, jak np. Fundacji im. Stefana 

Batorego czy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna (tu m.in. Tadeusz 

Mazowiecki). 

Piotr Gliński wskazuje dwa główne czynniki kształtowania się sektora 

pozarządowego w okresie transformacji: mechanizm samorozwoju oraz pomocy 

zagranicznej. Samorozwój tłumaczy on jako oddolne działania, głównie aktywnych 

jednostek postsolidarnościowych, na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Dodatkowo, pierwsze organizacje pozarządowe same się edukowały, 

profesjonalizowały, same regulowały, a nawet badały (badania nad sektorem 

pozarządowym już od początku jego funkcjonowania prowadzą m.in. Instytut Spraw 

Publicznych czy stowarzyszenie Klon/Jawor). Drugi czynnik, pomoc zagraniczna, 

objawiała się na czterech płaszczyznach: ekonomicznej, edukacyjnej (organizacje 

know-how), kulturowej (ideał działalności społecznej) i politycznej (nacisk na władze 

w kwestii przyjęcia standardów zachodnich)
14

.  

W pierwszym okresie III RP istniało wiele ograniczeń dla powstawania sektora 

pozarządowego. Wynikały one – jak przedstawiono powyżej – z nieufności 

samoorganizującego się społeczeństwa do struktur państwowych, ale także z niechęci ze 

strony władzy, która nie wspierała formułującego się społeczeństwa obywatelskiego. 

Jak uważa Tomasz Schimanek, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych, 

„administracja publiczna, albo w ogóle nie dostrzegała organizacji pozarządowych, albo 

traktowała je jako formy roszczeniowej działalności obywateli”
15

. Gliński także uważa, 

że społeczeństwo obywatelskie budowane było w opozycji do władzy, a tylko jednostki 

na początku lat 90. wspierały idee społeczeństwa obywatelskiego, jak np. Jacek Kuroń, 

Bronisław Geremek czy Tadeusz Mazowiecki
16

. Jak zauważa Agnieszka Hess, władze, 

które jeszcze w latach 80. XX wieku budowały społeczeństwo obywatelskie, po 

przejściu do struktur politycznych w wolnej Polsce, przestały się tym interesować, 

                                                           
12

 T. Schimanek, Dialog obywatelski Polska 2007, ISP, Warszawa 2007 s. 16. 
13

 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 17. 
14

 Ibidem, s. 16-17. 
15

 T. Schimanek, Dialog obywatelski Polska… op.cit., s. 16. 
16

 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 20. 
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a nawet upatrywały w sektorze obywatelskim swoich konkurentów
17

.  

Powstanie sektora pozarządowego wymaga istnienia dojrzałej demokracji 

i narzędzi do partycypacji obywatelskiej, których wtedy w Polsce nie było. Niezwykle 

powolna zmiana myślenia po doświadczeniach PRL, wolne tempo formowania się 

społeczeństwa obywatelskiego, jak również słaba pozycja państwa nie wpływały 

korzystnie na powstawanie III sektora. Dodatkowo, istnienie nieformalnych grup 

interesu i grup nacisku (przede wszystkim związków zawodowych i organizacji 

pracodawców) na polskiej scenie politycznej utrudniało efektywną działalność młodych 

organizacji pozarządowych. Sektor pozarządowy nie był więc właściwie 

zainteresowany wpływaniem na sferę polityki, a partycypacja obywatelska ograniczała 

się do pójścia na wybory
18

. 

Sytuacja zaczęła zmieniać się jednak w drugiej połowie lat 90. Reforma 

administracyjna z 1999 roku miała na celu wzmocnienie samorządowych regionalnych, 

powiatowych i gminnych. Dzięki temu, władze te mogły zacząć lepiej współpracować 

z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
19

. Jednocześnie z tym procesem, rozpoczęły 

się inne – mniej lub bardziej udane – próby wspierania sektora pozarządowego, na 

poziomie władzy centralnej. W ministerstwach Pracy i Polityki Społecznej zatrudniono 

osoby odpowiedzialne za kontakty z organizacjami społecznymi
20

. Została nawet 

powołana instytucja Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi, jednak uległa ona likwidacji po roku działania
21

. 

Również oddolnie, organizacje pozarządowe zaczęły wywierać presję na władze w celu 

wprowadzenia zmian korzystnych dla sektora pozarządowego. Przebiegało to w różny 

sposób, poprzez formalny i nieformalny lobbing, inicjatywy integracyjne itd.
22

.  

Na początku kolejnej dekady zrobiono wiele w kierunku wprowadzenia zmian 

legislacyjnych dotyczących funkcjonowania III sektora, a władze współpracowały 

aktywnie z liderami organizacji pozarządowych. Dużą rolę odegrał tu Jerzy Hausner, 

pełniący wtedy funkcje Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego 

i podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz od 1996 roku 

społecznego doradcy prezydenta. Prowadził on dialog z organizacjami pozarządowymi, 

                                                           
17

 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 104. 
18

 Ibidem, s. 104-105. 
19

 A. Juros, Wpływ polityki… op. cit., s 64. 
20

 T. Schimanek, Dialog obywatelski Polska… op.cit., s. 16. 
21

 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 20. 
22

 Ibidem, s. 18. 
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był zwolennikiem ich rozwoju, a także twórcą projektu ustawy o pożytku publicznym
23

.  

W 2003 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została 

uchwalona, w tym samym roku powołano Departament Pożytku Publicznego, 

odpowiedzialny za: „tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju 

wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim 

sektorem”
24

. W 2005 utworzono także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspierający 

rozwój sektora głównie w sposób finansowy.  

Organizacje pozarządowe zaczęły być także bardziej widoczne w mediach. 

Duże, spektakularne akcje m.in. ogólnopolskich fundacji były nagłaśniane przez środki 

masowego przekazu, na przykład pomoc sektora pozarządowego dla powodzian w 1997 

r., czy program przeciwdziałania korupcji Fundacji im. Stefana Batorego
25

. 

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce 

było wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Otworzyło to polskim organizacjom 

pozarządowym nowe możliwości, przede wszystkim finansowe, mogły ubiegać się one 

o realizację unijnych projektów. Także w sferze ideologicznej pokazało zachodnie 

przykłady i wzorce działania. Władze natomiast musiały podporządkować się unijnym 

standardom, ściślej współpracować z sektorem pozarządowym, na przykład 

konsultować strategiczne dokumenty z partnerami społeczno-gospodarczymi
26

.  

Co paradoksalne, wielu badaczy uważa, że sektor pozarządowy przeżywał 

w tym czasie kryzys, zarówno w sensie wizerunkowym, jak i organizacyjnym
27

. „Nie 

mając dostępu do funduszy potrzebnych im do intensywnej działalności, [organizacje] 

z niepokojem patrzyły na możliwości i skuteczność swojego funkcjonowania w ramach 

Unii Europejskiej”
28

. 

W późniejszych latach następowały dalsze zmiany instytucjonalne dotyczące 

funkcjonowania NGO, a trzeci sektor rozwijał się zarówno liczebnie, jak i jakościowo.   

                                                           
23

 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 19. 
24

 O departamencie pożytku publicznego, [w:] Portal Departamentu Pożytku Publicznego, dostęp online 

10.02.2014 [http://www.pozytek.gov.pl/O,Departamencie,Pozytku,Publicznego,450.html]. 
25

 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 107. 
26

 Ibidem, s. 109. 
27

 A. Juros, Wpływ polityki… op. cit., s 69. 
28

 Ibidem. 
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1.3.  Organizacje pozarządowe w Polsce dziś 

W Polsce istnieje dziś ponad 80 tys. organizacji pozarządowych w tym 11 tys. 

fundacji i 72 tys. stowarzyszeń
29

. Jest to jednak zarejestrowana ilość organizacji, trudna 

do obliczenia jest ilość tzw. „martwych dusz”, które istnieją tylko w rejestrach, 

a w rzeczywistości dawno zawiesiły swoją działalność. Zdaniem Jadwigi Przewłockiej 

można szacować, że około 3/4 tych organizacji rzeczywiście działa
30

. 

Zaskoczeniem może być skala działania organizacji. Najliczniejsze są bowiem 

nieduże, lokalne stowarzyszenia, 23% działa ta terenie województwa lub regionu, 34% 

na terenie gminy lub powiatu, a 7% jedynie w najbliższym sąsiedztwie. 28% organizacji 

prowadzi działalność ogólnopolską, a 10% międzynarodową
31

. Co istotne, fundacje 

zwykle działają na skalę ogólnopolską, natomiast stowarzyszenia działają lokalnie. 

Najwięcej organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców znajduje się 

w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, 

lubuskim i zachodniopomorskim, najmniej zaś w województwach świętokrzyskim, 

śląskim, opolskim, lubelskim i łódzkim. Swoją czołową pozycje Mazowsze zawdzięcza 

oczywiście Warszawie, gdzie zarejestrowanych jest 9,5 tys. organizacji, z 15 tys. 

w całym regionie
32

.  

Obszary zainteresowania organizacji pozarządowych są bardzo różne. 

Zaskakujące może być to, że jedynie 6% organizacji zajmuje się ochroną zdrowia 

i pomocą społeczną, najwięcej, bo aż 38% zajmuje się działalnością sportową 

i hobbystyczną, dalej 17% kulturą i sztuką, 14% edukacją i wychowaniem
33

.  

Organizacje pozarządowe niejednokrotnie zajmują się kilkoma dziedzinami 

jednocześnie i łączą swoje działania. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia często 

występują jednocześnie z usługami socjalnymi, a ochrona środowiska z aktywnością na 

rzecz wspólnoty lokalnej. W konsekwencji dane o funkcjonowaniu organizacji okazują 

się niepełne i mogą ulec zmianie, na przykład jakąkolwiek działalność w zakresie 

ochrony zdrowia wskazuje 17% organizacji. Organizacje zajmujące się ochroną zdrowia 

– bo te są najistotniejsze w kontekście tej pracy – zajmują się, przede wszystkim, 

                                                           
29

 J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 

2. 
30

 Ibidem.  
31

 Ibidem. 
32

 P. Adamiak, J. Przewłocka, A. Zając, Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z 

Badania, Warszawa 2012, s. 11. 
33

 J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe 2012… op. cit., s. 2. 
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promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką oraz krwiodawstwem (tę 

aktywność wskazuje aż 68% organizacji zajmujących się ochroną zdrowia). 

Wielobranżowość polskich organizacji pozarządowych jest zjawiskiem pozytywnym, 

bo umożliwia otrzymanie przez swoich beneficjentów kompleksowego wsparcia i 

pomocy, uwzględniając ich różne potrzeby
34

.  

Organizacje wykorzystują bardzo różne formy działalności. Można zakreślić 

ogólną tendencję: im szerszy teren działania organizacji – czy są to działania 

międzynarodowe, ogólnopolskie czy jedynie lokalne – a co za tym idzie, większe 

pieniądze, tym działania są bardziej różnorodne. Oczywiście organizacje działające 

w dużych miastach, to jednocześnie te działające na szeroką skalę. Te organizacje są 

najbardziej aktywne, prowadzą również działania promocyjne swoich organizacji, są 

bardziej widoczne w mediach. W Polsce, z reguły, organizacje kierują działania na 

swoich członków i podopiecznych (69% organizacji), a także na szersze grupy 

odbiorców (54%). Te drugie wykorzystują więc takie narzędzia jak debaty, targi, 

kampanie społeczne. Organizacje starają się wpływać również na władze, czy to 

lokalne, czy centralne, prowadzą działania lobbingowe, debaty, a niejednokrotnie spory 

z władzami
35

. 

Głównym motorem działań polskich organizacji pozarządowych są ich 

członkowie pracujący pro bono (wolontariusze wewnętrzni) oraz wolontariusze 

zewnętrzni. Jedynie co piąta organizacja w Polsce zatrudnia pracowników etatowych
36

. 

Z roku na rok rośnie także zainteresowanie wolontariatem wśród Polaków, w 2012 roku 

ponad połowa organizacji korzystała z pomocy wolontariuszy zewnętrznych
37

. Są to 

osoby, które, co prawda, nie są formalnymi członkami organizacji, ale poświęcają na 

ich rzecz swój czas i pracę. Wśród nich najwięcej jest osób młodych, poniżej 25 roku 

życia, głównie uczniów i studentów
38

. Co zastanawiające, wśród wolontariuszy oraz 

pracowników przeważają kobiety, natomiast mężczyźni przeważają wśród władz 

organizacji. Domeną mężczyzn są organizacje związane z turystyką, sportem, rekreacją, 

natomiast kobiet edukacja, pomoc społeczna i ochrona zdrowia
39

. 

  

                                                           
34

 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 34. 
35

 Ibidem, s. 36. 
36

 J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe 2012… op. cit., s. 2. 
37

 Ibidem, s. 6. 
38

 J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 11. 
39

 Ibidem, s. 62. 



16 
 

1.4  Główne zadania organizacji pozarządowych 

Głównym zadaniem organizacji pozarządowych jest działanie w interesie 

publicznym, czy inaczej mówiąc, na rzecz pożytku publicznego. Znaczy to, odwołując 

się do ustawy, społecznie użyteczną działalność prowadzoną przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych
40

. Z perspektywy organizacji oznacza to 

pomoc tam, gdzie zawodzą organizacje publiczne, kiedy są nieskuteczne i nieudolne. 

Może to dotyczyć edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i wielu innych 

dziedzin. Organizacje pozarządowe są niejednokrotnie prekursorami pewnej 

działalności, na przykład jeśli chodzi o ochronę osób chorych na AIDS
41

. 

Działalność na rzecz pożytku publicznego można rozumieć wielorako. Oznacza 

pomoc w sensie dosłownym, poprzez dostarczanie pewnych dóbr społeczeństwu. Poza 

tym, działalność na rzecz pożytku publicznego to kreowanie pozytywnych postaw 

w społeczeństwie. Działalność organizacji pozarządowych nie ogranicza się jedynie do 

wymiernej, na przykład finansowej pomocy, ale także do polepszania więzi 

społecznych, poczucia bezpieczeństwa. Co ważne, działalność taka może być 

prowadzona na rzecz szerszych grup społecznych, jak i członków własnej organizacji
42

. 

Organizacje pełnią także rolę mecenasów istotnych społecznie spraw: dostrzegają 

problemy, informują o nich społeczeństwo, wywołują społeczną dyskusję na ich temat. 

Ich celem jest zmienianie zastanej rzeczywistości, ale nie doraźnie, tylko za pomocą 

zmiany postaw i wzorców. Często wpływają na zmiany polityki publicznej i 

prywatnych organizacji
43

. 

Ewa Bogacz-Wotanowska wyszczególnia 4 główne funkcje działalności 

organizacji pozarządowych, są to: 

 Funkcja informacyjna – ukierunkowana na jednostki oraz organizacje publiczne i 

prywatne 

 Funkcja interwencyjna – w sytuacjach kryzysowych i w przypadku łamania prawa 

 Funkcja przypominania i wywierania nacisku – na organy władzy 

 Funkcja zmiany społecznej – systematyczne zmiany poglądów i opinii grup i 

jednostek
44

 

                                                           
40

 Art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, op. cit. 
41

 E. Bogacz-Wojtanowska, Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, 

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 171. 
42

 P. Gliński, Style działań… op. cit., s. 8-9. 
43

 E. Bogacz-Wojtanowska, Zdolności organizacyjne…, op. cit., s. 171. 
44

 Ibidem, s. 172. 
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Szczególnym zadaniem organizacji pozarządowych jest współpraca 

z administracją rządową i ich rola w realizacji zadań publicznych. „Organizacje 

pozarządowe występują w trakcie realizacji polityk publicznych zazwyczaj 

w podwójnej roli: beneficjenta, czyli wykonawcy polityk publicznych, oraz partnera 

administracji, czyli reprezentanta społeczeństwa obywatelskiego występującego 

w imieniu dobra wspólnego czy interesów podopiecznych”
45

. Organizacje pozarządowe 

mogą ubiegać się o realizowanie zadań zleconych przez państwo i otrzymywać 

fundusze na ich realizację. Obszar działania organizacji pozarządowych jest często 

zbieżny z zadaniami publicznymi administracji rządowej, ale przede wszystkim 

samorządów terytorialnych. W konsekwencji, organizacje mogą pozyskać fundusze 

publiczne na realizacje tych działań. Dla wielu z nich jest to główne źródło 

utrzymania
46

. 

Lokalny charakter wielu organizacji pozarządowych wiążę się z ich współpracą, 

szczególnie na terenach wiejskich, z samorządami gminnymi. Stają się oni dla siebie 

partnerami działań lub samorządy występują w roli zlecających zadania. Stale 

obserwuje się zacieśniające się kontakty, głównie finansowe, tych dwóch grup. Ważną 

rolę odgrywają też starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Tylko nieliczne 

organizacje nawiązują  współpracę z administracją rządową, a prawie 2/3 nie kontaktuje 

się wcale z urzędami wojewódzkimi
47

.  

Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i lokalnymi władzami jest 

konieczna, z powodów finansowych oraz wspólnoty celów. Budowanie sieci 

współpracy jest konieczne, a dzieje się to często za sprawą indywidualnych kontaktów 

liderów organizacji pozarządowych. Pozwala to również na wzmocnienie pozycji 

i możliwości organizacji
48

.  

Wśród pozafinansowej współpracy organizacji pozarządowych z administracją, 

najczęściej wskazywane są: „uzgadnianie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (55% 

organizacji), wymiana informacji (50%) oraz patronat udzielany przez samorząd 

działaniom organizacji (48%). Przedstawiciele co trzeciej organizacji (31%) brali też 

formalnie udział w pracach komisji lub grup roboczych powoływanych przez samorząd, 

tyle samo występowało do samorządu z propozycjami różnego rodzaju uchwał lub 

działań, zaś niewiele mniej (28%) uczestniczyło w przygotowywaniu i konsultacjach 

                                                           
45

 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 117. 
46

 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty…, s. 122. 
47

 Ibidem. 
48

 E. Bogacz-Wojtanowska, Zdolności organizacyjne…, op. cit., s. 162. 
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uchwał i dokumentów”
49

. 

Pozafinansowa współpraca organizacji pozarządowych z administracją 

publiczną to tak zwany dialog obywatelski, który dotyczy wpływu obywateli na 

stanowienie prawa i podejmowane przez władze decyzje. Definiowany jest on jako: 

„współpraca rządu z organizacjami obywatelskimi, której celem jest doskonalenie 

funkcjonowania systemu politycznego i społecznego”
50

. Dzięki współpracy władz z 

organizacjami pozarządowymi, mogą one uzyskać lepszą wiedzę na temat potrzeb 

obywateli, a także dzięki konsultacjom i wspólnemu podejmowaniu decyzji akceptację 

dla swoich planów
51

. 

Teoretycznie każdy obywatel ma prawo uczestniczenia w dialogu obywatelskim, 

w praktyce nie jest to jednak możliwe. W dialogu biorą więc udział przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. Realizowana w Polsce idea dialogu zakłada silną pozycję 

rządu jako inicjatora i gospodarza rozmów, a różne grupy społeczne mogą wyrazić 

swoje interesy, dzięki czemu władza może podejmować akceptowane społecznie, 

lepsze, decyzje. Ramy dialogu obywatelskiego określa ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Współpraca ta powinna obejmować m.in.: 

„informowanie obywateli – o planach administracji publicznej i decyzjach przez nią 

podejmowanych; to poziom podstawowy, bez którego nie mogą dobrze funkcjonować 

inne formy dialogu, konsultacje, podczas których prezentuje się obywatelom i ich 

reprezentantom jedną lub kilka różnych opcji, a przedstawiane przez nich opinie są 

uwzględniane podczas podejmowania ostatecznej decyzji, współdecydowanie – władze 

współpracują ze społeczeństwem i reprezentującymi je organizacjami identyfikując jego 

potrzeby, a ostateczna decyzja jest podejmowana wspólnie z partnerami społecznymi, 

najczęściej w drodze negocjacji, współrealizację, polegającą na wspólnej identyfikacji 

potrzeb, a następnie wspólne realizowanie uzgodnionego programu, w formie 

partnerstwa, delegowanie wykonywania zadań i wspieranie niezależnych inicjatyw 

społecznych – władza wycofuje się z analizowania potrzeb społecznych i definiowania 

rozwiązań w zamian wspierając organizacje obywatelskie np. poprzez system dotacji”
52

. 

Ustawa również określa najważniejsze zasady, na których opierać się powinny 

wzajemne relacje: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, 

uczciwa konkurencja i jawność. Ustawa wprowadziła także nową instytucję, która stać 
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się miała kluczowa dla dialogu obywatelskiego – Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Amerykański badacz, profesor Lester Salomon bardzo celnie sformułował 

koncept współpracy administracji państwowej z sektorem pozarządowym. Według 

niego: „Ani zastąpienie sektora społecznego przez rząd, ani zastąpienie rządu przez 

sektor społeczny nie ma takiego sensu, jak współpraca obydwu”. Jego zdaniem państwo 

powinno odpowiadać za ustalanie priorytetów, oferować dostęp do świadczeń, a sektor 

pozarządowy powinien odpowiadać za świadczenie tych usług. Organizacje są bardziej 

elastyczne, mają lepszy kontakt ze środowiskami lokalnymi, znają potrzeby 

społeczności, nie są obarczone biurokracją. Współpraca obydwu sektorów niweluje 

wady w jednym i w drugim oraz pozwala lepiej wykorzystać możliwości obydwu 

partnerów
53

. 

1.5  Narzędzie 1% 

Jednym z najbardziej spektakularnych i widocznych aspektów współpracy III 

sektora z administracją publiczną jest akcja 1%. Po raz pierwszy można było dokonać 

odpisu 1% podatku w 2003 roku, w konsekwencji wprowadzenia ustawy o Działalności 

Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Z powodu braku dostatecznych informacji i 

stosunkowo niewielkiej liczby organizacji o statusie pożytku publicznego, w 2003 roku 

Polacy przekazali kwotę około 10 mln zł. Jednak już w kolejnym roku kwotę 

czterokrotnie większą, prawie 42 mln zł. Z roku na rok kwota ta rosła i coraz większa 

ilość podatników korzystała z możliwości przekazywania swojego 1% podatku
54

. 

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, z 

rozliczenia za rok 2012 wynika, że 1% podatku przekazało 11 mln Polaków, w łącznej 

kwocie  480 mln zł
55

.  

Podatnicy, którzy chcą przekazać 1% swojego podatku muszą najpierw wybrać 

organizację, na rzecz której przekażą pieniądze. Aktualną listę można znaleźć np. na 
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stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość 1% swojego 

podatku należy obliczyć i wpisać go do formularza rozliczenia podatkowego. Po 

uproszczeniu przepisów w 2008 roku, nie trzeba nawet samodzielnie dokonywać wpłaty 

na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnicy nic na tej operacji nie 

tracą, 1% podatku przekazany byłby i tak do budżetu państwa, a w ten sposób mogą 

zadecydować o przeznaczeniu swoich pieniędzy
56

.  

 W 2013 roku status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do 

otrzymania 1% podatku ma 7659 organizacji
57

. Jednak środki otrzymują w Polsce 

kilkadziesiąt największych organizacji, skoncentrowanych w dużych miastach. W 2012 

roku z 457 milionów przekazanych dla OPP aż 250 milionów trafiło do 50 z nich. W 

dodatku, co roku są to te same organizacje. W rezultacie mechanizm 1% nie wspomaga 

lokalnych, małych organizacji, tylko buduje status kilku największych fundacji 

i stowarzyszeń
58

. 1% miał także budować relację pomiędzy obywatelami, 

a organizacjami pozarządowym i podnosić wiedzę na temat ich działalności. Niestety, 

wielu podatników nie pamięta nawet nazwy organizacji, na którą przekazało pieniądze. 

W końcu, przekazywanie 1% podatku traktowane jest często jako akt filantropii (czym 

nie jest) i zniechęca do dalszego, finansowego wsparcia organizacji
59

. 

Mimo wad, stały wzrost liczby Polaków, którzy decydują się skorzystać 

z przywileju przekazania 1% podatku, to z pewnością sytuacja pozytywna. Kwoty 

otrzymywane z akcji 1% są niezwykle istotne dla fundacji, bo dla aż 17% z nich jest to 

główne źródło finansowania, razem z datkami i darowiznami
60

. W ciągu zaledwie 

dekady udało się wypracować w Polsce system, dzięki któremu na rzecz organizacji 

pozarządowych wpływają naprawdę imponujące kwoty. Co być może najważniejsze, 

udało się zmobilizować Polaków i stworzyć zwyczaj przekazywania 1% podatku, 

w pewien sposób „wychować” społeczeństwo
61

. 
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1.6  Znaczenie organizacji pozarządowych dla systemu demokratycznego 

Francuski myśliciel i socjolog Alexis de Tocqueville był jednym z pierwszych 

badaczy, który zajmował się analizą instytucji komunikujących władze i obywateli – 

stowarzyszeniami politycznymi i obywatelskimi – które dzisiaj składałyby się na 

społeczeństwo obywatelskie
62

. Podkreślał on znaczenie tych instytucji dla stabilności 

systemu demokratycznego. Jako pierwszy wyróżnił też demokrację społeczną, która stoi 

niejako w opozycji do demokracji politycznej i jest pewnego rodzaju stanem 

społeczeństwa. Demokracja społeczna jest fundamentem demokratycznego ustroju 

państwa. Myśl Tocqueville’a ma istotne znaczenie dziś, demokracja społeczna może 

być rozumiana jako partycypacja obywatelska. Ogromne znaczenie ma zwiększanie 

kompetencji obywatelskich ludzi i nabywanie doświadczeń demokratycznych – bo 

wspomaga to rozwój demokracji w państwie w ogóle. Ustrój demokratyczny potrzebuje 

bowiem obywateli, którzy potrafią korzystać z narzędzi demokracji
63

. 

Powstawanie organizacji pozarządowych wpływa bezpośrednio na tworzenie się 

społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej sfery publicznej w państwie. 

Organizacje, które powstają spontanicznie, dobrowolnie i z powodu autentycznych 

społecznych potrzeb są wyrazem wspólnego działania obywateli
64

. Według badań GUS, 

w 2005 roku organizacje pozarządowe w Polsce liczyły aż 17 mln osób (15 mln bez 

związków zawodowych). Uwzględniając fakt, że część osób należy do kilku 

organizacji, liczbę tę należy szacować na 8 mln, co oznacza ¼ dorosłej ludności w 

Polsce
65

.  

Organizacje pozarządowe pełnią wiele ról w tworzeniu się społeczeństwa 

obywatelskiego: integrują społeczeństwo, angażują obywateli w ważne społecznie 

kwestie, niwelują społeczne nierówności, dopuszczają do debaty publicznej 

mniejszości, proponują alternatywne rozwiązania dla społecznych problemów, a także 

mają duży wpływ na sferę polityczną. Można powiedzieć, że organizacje pozarządowe 

są szkołami demokracji, uczą obywateli czym demokracja jest, jak korzystać z jej 

narzędzi, angażują ich do działania. Obywatele nabierają w ten sposób kompetencji 

obywatelskich, wzrastają ich umiejętności organizacyjne, komunikacyjne a także 
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wzajemne zaufanie
66

.  

W kontekście zaufania, jednym z liderów organizacji pożytku publicznego, 

który cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, jest Jerzy Owsiak. Jego fundacja, a 

także jej największa, coroczna forma zbiórki pieniędzy, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, od lat angażuje Polaków zarówno w dużych miastach, jak i na wsiach.  W 

ocenie autorki pracy jest to jedna z inicjatyw, która zapoczątkowała tworzenie się 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Nie ma drugiej fundacji, która przyciąga tylu 

wolontariuszy i to w różnym wieku i z różnym pochodzeniem i wykształceniem. WOŚP 

spopularyzował w Polsce idee wolontariatu. Wracając do wzajemnego zaufania, to jest 

ono podstawą funkcjonowania finału WOŚP, nie tylko w stosunku do szefa akcji, ale 

właśnie do tysięcy wolontariuszy zbierających pieniądze na cele fundacji. Również 

żadnej innej organizacji nie udało się przyciągnąć takiego zainteresowania mediów 

(WOŚP wspiera zarówno telewizja publiczna, 2 program Telewizji Polskiej, pokazując 

„wejścia” na żywo z głównego sztabu fundacji, jak i, od kilku lat, telewizja prywatna – 

TVN).  W związku z tym bardzo przygnębiająca jest ostatnia burza medialna i 

oskarżenia w kierunku Jerzego Owsiaka o rzekomej nieuczciwości i defraudacji 

fundacyjnych pieniędzy
67

. Pomijając sukcesy w zbieraniu pieniędzy na cele fundacji, 

wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest nieoceniony. Ludzie, 

którzy zwykle nie angażują się w żadne działania społeczne, dzięki WOŚP, chociaż raz 

w roku, nabierali kompetencji organizacyjnych, komunikacyjnych, demokratycznych. 

Na drodze takich akcji, ale także innych, organizacje pozarządowe kształtują 

liderów społecznych, co jest niezwykle istotne dla systemu demokratycznego. 

Rozpoczynając od liderów lokalnych, którzy działają na terenie powiatów czy gmin, 

niejednokrotnie wyłaniają nawet elity polityczne na drodze alternatywnej.  

Organizacje pozarządowe inicjują także zmiany społeczne, poprzez wywieranie 

nacisku na władze polityczne i opinię publiczną. Z drugiej strony, dzięki organizacjom 

władze mogą być bliżej obywateli, dowiadują się o ich rzeczywistych problemach 

i potrzebach społecznych. Organizacje niejako reprezentują obywateli w celu dialogu 

z władzami i podejmowania procesu decyzyjnego. Często promują także projekty 

ustaw, rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów dialogu. 
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Partycypacja obywatelska, to jeden z fundamentów społecznego wymiaru 

demokracji. Można ją zdefiniować jako: „proces, w trakcie którego przedstawiciele 

społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio kontrolę nad decyzjami władz publicznych, 

gdy te decyzje mają bezpośredni wpływ na ich własne interesy”
68

. Jednym z narzędzi 

partycypacji obywatelskiej jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza, czyli możliwość 

przedkładania propozycji ustaw przez samych obywateli. To unikalne narzędzie 

demokracji bezpośredniej, z którego korzystają organizacje pozarządowe. Na przykład, 

w 2009 roku fundacja Razem Lepiej stworzyła obywatelski projekt ustawy na temat 

zapobiegania przemocy w rodzinie, a w 2011 r. fundacja i stowarzyszenie Rzecznik 

Praw Rodziców stworzyła głośny projekt ustawy „Sześciolatki do przedszkoli”.  

 Organizacje pozarządowe uzupełniają także w pewnym sensie działanie 

państwa, wypełniając luki w publicznym systemie edukacji, zdrowia czy kultury
69

. 

Przykładem może być działalność informacyjna fundacji Rak ‘n’ Roll i DKMS na temat 

chorób nowotworowych i białaczki. 

Trzeci sektor odgrywa również bardzo ważną funkcję społeczną. Dzięki niemu 

ludzie są informowani o istnieniu społecznie ważnych problemów, które są nagłaśniane, 

uświadamiane, a ludzie mogą zaangażować się w ich rozwiązywanie. Jako przykład 

można podać działalność fundacji Amnesty International Polska, bez której być może 

przypadki łamania praw człowieka nie byłyby upubliczniane. Obywatele mają także 

bardzo realną szansę na zaangażowanie się w pomoc, poprzez pisanie listów do szefów 

państw przetrzymujących np. więźniów politycznych, podczas corocznej akcji 

masowego wysyłania listów.  

Dzięki organizacjom pozarządowym obywatele mogą także wyrażać swoje 

interesy i dążenia. Jest to miejsce współpracy ludzi, których łączą podobne wartości 

i poglądy i umożliwiają im wspólne działanie
70

. Można tu po raz kolejny przywołać 

mobilizację rodziców, w celu utrzymania wieku szkolnego dzieci od 7 lat.  

Organizacje integrują społeczeństwo, włączając w życie społeczne osoby 

marginalizowane (chore, o niskim statusie ekonomicznym czy społecznym). 

Organizacje występują jako rzecznicy grup marginalizowanych, poddając ich problemy 

debacie społecznej. Jako jedne z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce były 

właśnie stowarzyszenia i fundacje przeciwdziałające patologii społecznym, narkomanii, 
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alkoholizmowi (MONAR), a także wspomagające osoby bezdomne (Fundacja im. Brata 

Alberta).  

Sektor pozarządowy jest także przestrzenią do powstawania różnorodnych opinii 

i stanowisk wobec ważnych społecznie problemów. Jest miejscem, gdzie rozwiązywane 

są kwestie sporne i proponowane zmiany i rozwiązania. Organizacje są „inkubatorami 

alternatywnych poglądów i wzorów życia. Są także szkołami pluralizmu: oferują różne 

odpowiedzi na istotne pytania i nakłaniają innych do przyjęcia ich jako swoich. Ta 

funkcja organizacji III sektora jest szczególnie ważna wówczas, gdy jedna siła próbuje 

zmonopolizować przestrzeń publiczną, a także wtedy, kiedy mnogości racji i poglądów 

towarzyszy ich miałkość, wywołująca u wielu poczucie moralnej pustki, zagubienie czy 

zniechęcenie do udziału w życiu publicznym”
71

. 

Kolejną funkcją organizacji pozarządowych jest funkcja ekonomiczna. 

Najbardziej oczywistym i wymiernym efektem ich działania jest dostarczanie 

obywatelom usług, szczególnie o charakterze edukacyjnym i socjalnym. W dostarczaniu 

tego rodzaju usług organizacje pozarządowe są często bardziej skuteczne i efektywne 

niż instytucje administracji publicznej lub komercyjne firmy. Szczególnie, że często 

świadczą swoje usługi nieodpłatnie, nie są nastawieni na zysk finansowy, a na misję 

swojej organizacji. Na przykład fundacja DKMS wykonuje bezpłatne badania na 

zgodność tkankową oraz bezpłatną rejestrację potencjalnych dawców – koszty takiego 

badania nie są refundowane przez Ministerstwo Zdrowia. Organizacje potrafią także 

lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli, bo mają z nimi kontakt i znają ich problemy. 

W swoich działaniach są elastyczne, bo niezbiurokratyzowane, co pozwala im 

dostosowywać się do nowych sytuacji i sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych. 

Organizacje pozarządowe są także bardziej efektywne finansowo, bo muszą nieustannie 

konkurować z innymi organizacjami o różnego rodzaju dotacje i grantowe źródła 

finansowania. Zmuszone są wobec tego do świadczenia wysokiej jakości usług przy 

niskich kosztach
72

. 

Pomimo, że w Polsce organizacje pozarządowe bazują na pracy społecznej 

swoich członków, to również przynoszą miejsce zatrudnienia. 24% członków 

organizacje w Polsce współpracuje z organizacjami na stałe, a 25% deklaruje, że 

uzyskuje nieregularne wynagrodzenie
73

. W fundacji DKMS na stałe pracuje ponad 30 

                                                           
71

 J. Herbst, Po co są organizacje, op. cit. 
72

 Ibidem. 
73

 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty…,op. cit., s. 55. 



25 
 

osób, natomiast w fundacji Rak ‘n’ Roll, jedynie 4 osoby. III sektor daje pracę, w Polsce 

być może na małą skalę, jednak w Europie Zachodniej, na przykład w Belgii czy 

Holandii osiąga ok. 10-14% ogółu zatrudnionych
74

.  
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II Reklama społeczna 

 2.1  Czym jest reklama społeczna? 

Do każdego odbiorcy mediów docierają przekazy o charakterze społecznym. 

Pomimo, że reklama społeczna jest gatunkiem specyficznym, ciągle jednak możemy 

uznać ją za reklamę. Można stwierdzić, że reklama społeczna nie próbuje sprzedać 

produktu, ale idee, upowszechnić je i przekonać do nich odbiorców. „Reklama 

komercyjna czyni z towaru wartość, reklama społeczna czyni z wartości towar”
75

. 

Odbiorcy reklamy są w stanie, z reguły, podświadomie odróżnić reklamę społeczną od 

komercyjnej. Czynnikiem odróżniającym jedną od drugiej jest, przede wszystkim, cel. 

„Reklama społeczna jest komunikatem perswazyjnym, gdyż podobnie jak reklama 

komercyjna służy nie tylko informowaniu, ale zmianie postaw i zachowania. Natomiast 

tym, co ją odróżnia od reklamy komercyjnej, jest jej specyficzny cel, który polega na 

wywoływaniu nie tyle jakichkolwiek postaw i zachowań, co postaw i zachowań 

społecznie pożądanych”
76

. Inna definicja kładzie nacisk na wartości, które przekazuje 

reklama społeczna: „Jest przede wszystkim nowym (lecz tylko w sensie funkcjonalnym) 

rodzajem społecznej komunikacji, w której stawką jest promocja społecznie 

wartościowych wzorów zachowań, nowych wartości i nowych postaw lub też — 

przynajmniej — zogniskowanie uwagi społeczeństwa na istotnych, nie rozwiązanych 

problemach”
77

.  

Reklama społeczna może oddziaływać na dwa sposoby: pośredni oraz 

bezpośredni. W reklamie oddziałującej w sposób pośredni występują różne grupy 

społeczne: kobiety, mniejszości religijne, dzieci, ludzie starsi – to, w jaki sposób ukaże 

się je w reklamie determinuje ich postrzeganie w społeczeństwie. Natomiast 

bezpośrednia rola reklamy społecznej oznacza sytuację, w której materiał reklamowy 

prowadzi walkę z jakimś społecznym problemem, na przykład przemocą w rodzinie
78

. 

Istotnym pojęciem na potrzeby pracy jest kampania społeczna. Jest to pojęcie 

szersze niż reklama społeczna (która obejmuje jedynie działania reklamowe), a pomija 
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działania PR czy marketingowe. Sama zaś "kampania społeczna" zawiera się 

w znacznie szerszym określeniu "marketing społeczny", o którym napiszę 

później.  Paweł Prochenko z Fundacji Komunikacji Społecznej definiuje kampanię 

społeczną jako: „Zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, 

skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do 

wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu 

społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego blokującego 

osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako dany cel marketingowy. Kampania 

społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz PR”
79

. 

Wracając jednak do samej reklamy społecznej, najczęściej definiuje się ją 

poprzez porównanie jej do reklamy komercyjnej. Poniższa tabela przedstawia sześć 

czynników istotnych w definiowaniu reklamy oraz ich natężenie, w przypadku reklamy 

komercyjnej i społecznej.  
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Różnice pomiędzy reklamą społeczną a komercyjną
80

 

 

 Reklama komercyjna Reklama społeczna 

Złożoność postawy Na ogół niewielka Na ogół duża 

Pożądany poziom 

zmiany postawy 

Zazwyczaj płytki – zmiana 

w obrębie stosowanego 

repertuaru zachowań – np. 

zmiana pitego soku 

Często głęboki – 

zrezygnowanie z pewnych 

zachowań na rzecz innych – 

zaprzestanie niebezpiecznej 

jazdy, zaprzestanie palenia 

papierosów 

 

Charakter przekazu Zazwyczaj przyjemny, 

gratyfikujący – reklamy 

komercyjne mówią o 

stanach przyjemnych i 

obiecują przyjemne 

odczucia 

Często przyjemny i awersyjny 

– reklamy społeczne mówią 

często o rzeczach, o których 

ludzie nie chcą myśleć, które 

wypierają i do których sami 

przed sobą nie chcą się 

przyznać, np. ryzyko 

zachorowania na raka, 

przemoc w rodzinie 

Rodzaj korzyści Bliska perspektywa 

korzyści obiecanych w 

reklamie – „kupisz lody, 

poczujesz jakie są smaczne” 

Odroczona perspektywa 

i często trudna do wyobrażenia 

– „przestaniesz palić, 

zmniejszy się w przyszłości 

ryzyko zachorowania na serce” 

 

Intencje 

przypisywane 

nadawcy 

Chęć zysku i próba 

oszukania – w konsekwencji 

niska wiarygodność 

nadawcy i brak zaufania 

Chęć pomocy innym – w 

konsekwencji wysoka 

wiarygodność nadawcy 

i zaufanie 

Budżet Większe budżety – na 

badania, kreację i realizację 

kampanii reklamowej 

Mniejsze budżety – często 

wręcz brak środków 

finansowych na badania 

i profesjonalną reklamę 
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Złożoność postawy oznacza, że jest ona silnie zakorzeniona w tradycji danego 

kraju, w przyzwyczajeniach ludzi, bądź podparta jest religią czy wyznawanymi 

wartościami. W przypadku Polski może być to na przykład rola kobiety w rodzinie. 

Zmiana postawy oznacza na przykład zmianę negatywnego nastawienie do danej grupy 

na pozytywne, zwykle są to zmiany silne i bardziej stabilne. Jeśli chodzi o charakter 

przekazu, gratyfikujący charakter oznacza wprowadzenie przyjemnej atmosfery, 

muzyki, humoru w reklamie, natomiast awersyjny przeciwnie, wywołuje lęk i niepokój, 

może poruszać tematy trudne czy nieprzyjemne. Rodzaj korzyści – reklama komercyjna 

oferuje natychmiastową i łatwą korzyść, wystarczy nabyć dany produkt. Natomiast w 

przypadku reklamy społecznej korzyści nie są jasne (na przykład w reklamach 

zachęcających do tolerancji innych kultur), a w dodatku odległe w czasie (jako przykład 

można podać działania pro-ekologiczne). Odbiorca reklamy społecznej może też nie 

dostrzegać wyraźnych korzyści dla siebie, bo z reguły reklamy te poruszają problemy 

osób trzecich (na przykład kampanie zachęcające do oddawania krwi). Jeśli chodzi o 

intencje przypisywane nadawcy, reklama społeczna znajduje się na lepszej pozycji. 

Jesteśmy przytłoczeni ilością reklam komercyjnych i konotujemy jej nadawców z 

kłamcami i oszustami, którzy próbują nas nieustannie naciągać. Natomiast nadawcom 

reklamy społecznej jesteśmy w stanie chętniej zaufać i ufamy ich szczerym intencjom. 

Jednak poziom zaufania wynika także z reputacji nadawcy. Chętniej zaufamy 

poważanej fundacji niż na przykład firmie ubezpieczeniowej. Kwestia budżetu wydaje 

się najbardziej oczywista. Istnieje ogromna przepaść pomiędzy środkami jakimi 

dysponują nadawcy reklamy komercyjnej i społecznej
81

. 

2.2  Marketing społeczny 

W 1971 roku dwóch naukowców Philip Kotler i Gerald Zaltman postanowiło 

sprawdzić, czy techniki marketingowe stosowane przy sprzedaży normalnych 

produktów da się przełożyć na promowanie idei. Na postawione pytanie odpowiedzieli 

twierdząco, a nową dziedzinę marketingu zdefiniowali jako: „zaprojektowanie, 

wdrożenie i kontrolę programów mających na celu lepsze przyswojenie idei 

społecznych i obejmujących planowanie produktu, ustalanie cen, komunikację, 
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dystrybucje i badania marketingowe”
82

. Podstawowym czynnikiem odróżniającym 

marketing komercyjny od marketingu społecznego jest – tak, jak w przypadku reklamy 

– cel. W typowym marketingu zawsze chodzi o jakąś formę zysku. W przypadku 

marketingu społecznego element ten nie występuje. Celem marketingu społecznego jest 

wywołanie zmiany, korzystnej dla społeczeństwa. Pomimo różnic, obydwa zjawiska są 

bardzo podobne, szczególnie, jeśli chodzi o wykorzystywane instrumenty 

marketingowe. Podstawową zasadę tak zwanego marketingu mix nazywa się, potocznie 

„4xP”: product, price, place, promotion (produkt, cena, dystrybucja oraz promocja). W 

przypadku marketingu społecznego, produktem jest przedmiot działania. Może być to 

idea (zwiększenie tolerancji dla mniejszości religijnych), może odnosić się do 

zachowania (wolniejsza jazda samochodem) lub mieć charakter materialny (zbiórka 

pieniędzy na schronisko dla zwierząt). Ważny więc wydaje się tutaj element perswazji. 

Cenę można rozumieć jako koszty związane ze zmianą zachowania. Musi być ona 

rozumiana w sposób metaforyczny, bo w większości przypadków (z wyjątkiem 

kampanii związanych ze zbiórką pieniędzy na dany cel) wiąże się z kosztami 

psychologicznymi i behawioralnymi. Koszty psychologiczne to szerokie rozumiane 

konsekwencje związane ze zmianą zachowania na przykład „głód nikotynowy” albo 

strach związany z badaniami lekarskimi. Natomiast koszty behawioralne łączą się z 

energią spożytkowaną na działania promowane przez kampanię (na przykład oddanie 

krwi). Istotny jest tutaj termin „niedogodności”, który występuje na przykład w 

przypadku kwestii segregacji śmieci. Dystrybucja w marketingu społecznym oznacza a) 

dostępność sposobów realizacji celów oraz b) wykorzystywanie kanałów komunikacji 

do informowania o problemie
83

. W pierwszym przypadku, oznacza to, na przykład, 

dogodną ilość punktów, gdzie można oddać ubrania i środki czystości w przypadku 

zbiórki dla ubogich, albo dostęp do środków antykoncepcyjnych przy programach 

kontroli urodzin. W drugim przypadku, chodzi o skuteczne dotarcie do grupy 

docelowej, na przykład, informowanie o zagrożeniu wirusem HIV powinno docierać 

bezpośrednio do szkół, uczelni i pacjentów w przychodniach poprzez ulotki 

informacyjne. Ostatnim instrumentem marketingowym z kategorii „4P” jest promocja. 

Kluczową kwestią jest szerokie poinformowanie społeczeństwa o akcji, dobra 

komunikacja między nadawcami komunikatu, a jej odbiorcami. Promocja – identycznie, 

jak w przypadku marketingu komercyjnego – obejmuje reklamę, PR, promocję 
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sprzedaży i marketing bezpośredni. Nie ulega wątpliwości, że przytoczone cztery 

podstawy marketingu są ze sobą powiązane. Bardzo dobrze przygotowana kampania 

reklamowa, w której nie działa ogniwo dystrybucji, może ponieść klęskę.  

 2.3  Mechanizmy stosowane w reklamie społecznej  

Pomimo istotnych różnic, reklama społeczna i komercyjna posługuje się 

podobnymi mechanizmami komunikacji i perswazji. Ogólne zasady skuteczności tych 

dwóch reklam są analogiczne.  

Obydwie reklamy często używają podobnego języka. Jerzy Bralczyk uważa, że 

reklama społeczna tak samo często jak komercyjna posługuje się żartem językowym 

i humorem. Zdarzają się one zwłaszcza w seriach reklam, w formie kalamburu 

językowego. Pewne wieloznaczności językowe wydawać się mogą nawet trochę 

niestosowne, jak na przykład w sloganach: „Twoja nowa laska”, „Twoje nowe drinki” 

(kampania społeczna z 1999 roku „Młodzi kierowcy”, pokazująca realia życia kierowcy 

po wypadku – laska w znaczeniu kuli, drinki w znaczeniu kroplówki)
84

. 

Kampania społeczna „Młodzi kierowcy” 

                                                           
84

 Jerzy Bralczyk w rozmowie z Agatą Stafiej [w:], A. Stafiej, Reklama na stronie [w:], Propaganda 

dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, red. Dominiki Maison i Piotra Wasilewskiego, Kraków 

2002, s. 45. 



32 
 

 

https://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,873,nowa_laska_nowa_bryka 

Zastosowanie humoru w reklamie jest elementem poddawanym najczęściej 

dyskusji i wciąż jest kwestią kontrowersyjną. Teza o korzystnym działaniu humoru w 

reklamie występuje obok tezy zupełnie przeciwnej. Humor z pewnością pomaga łatwiej 

dostrzec reklamę i angażuje odbiorcę w komunikat, osłabia natarczywość reklamy. 

Jednak, z drugiej strony nie pozwala odbiorcy na zapamiętanie przekazu, szybko traci 

swój urok, czasami może przerażać, jest zdeterminowany kulturowo, wobec czego nie 

daje się przenosić na inne rynki
85

. 

Język reklamy społecznej – tak jak i reklamy komercyjnej – używa metafor. 

Działają one mocniej na wyobraźnię, niż bezpośrednie komunikaty. Ponieważ odbiorcą 

reklam są różne grupy wiekowe, sformułowania są dopasowywane do odbiorców. W 

polskiej kampanii społecznej „Możesz zdążyć przed rakiem”, zastosowany był slogan: 

„znika z mapy 50-tysięczne miasto kobiet” zamiast standardowego stwierdzenie, że 

umiera 50 tysięcy kobiet. Stwierdzenia znaczą to samo, ale pierwsze z pewnością silniej 

oddziałuje na wyobraźnię i emocje odbiorców
86

.  

Tak, jak w przypadku reklamy komercyjnej, w reklamie społecznej spotykamy 

się z komunikatami zarówno emocjonalnymi, jak i racjonalnymi. Najczęściej te dwa 

modele przenikają się. Komunikat emocjonalny stara się nakłonić do działania bazując 

na uczuciach (zarówno w reklamie społecznej, jak i komercyjnej). Natomiast komunikat 

racjonalny ma dostarczać informacji i argumentów. W przypadku reklamy społecznej 

do podjęcia działań, a w przypadku reklamy komercyjnej do zakupu danego 
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przedmiotu. Komunikaty oparte na przekazie racjonalnym często wykorzystywane są w 

kampaniach dotyczących promocji zdrowia. Jednak człowiek nie zawsze myśli 

racjonalnie, dlatego tego rodzaju reklamy nie zawsze okazują się skuteczne. W wielu 

reklamach zachęcających kobiety do robienia sobie badań mammogranicznych 

podawano informację, że większe prawdopodobieństwo zachorowania występuje u 

kobiet, u których występował rak piersi w rodzinie. Zamiast zachęcić większą ilość 

kobiet do robienia badań, informacja ta zniechęciła kobiety, u których rak piersi w 

rodzinie nie występował. Inne reklamy „racjonalne” mają na celu informowanie o 

powszechności czy skali danego zachowania (alkoholizmu, narkomanii) i w ten sposób 

ograniczenie go. W świetle badań okazuje się jednak, że często podawanie takich 

danych nie zwiększa skuteczności reklamy. Wręcz odwrotnie – ludzie dystansują się od 

problemu i są skłonni myśleć: „skoro inni tak robią – ja też mogę”
87

. 

Reklama społeczna powszechnie wykorzystuje emocje, szczególnie negatywne 

(lęk, współczucie, strach).  Użycie tych emocji jest szczególnie uzasadnione w 

przypadku reklam, które mają na celu przekonanie ludzi do zmienienia swojego życia. 

Na przykład, nawyków żywieniowych, palenia papierosów bądź jazdy samochodem po 

alkoholu. Naukowcy nie są zgodni, czy najbardziej skuteczne jest stosowanie lęku o 

średnim natężeniu czy poziomu lęku możliwie najsilniejszego
88

. Paweł Prochenko z 

Fundacji Komunikacji Społecznej uważa, że w reklamie tego rodzaju potrzebny jest 

mocny przekaz, ale nie brutalny. Przekaz reklamowy nie może odstraszać odbiorcy
89

. 

Jednak z pewnością obecność lęku sprzyja skuteczności reklam społecznych tego 

rodzaju. Co istotne, oprócz poczucia strachu i uświadomienie sobie negatywnych 

konsekwencji swoich nawyków, odbiorca musi otrzymać informację o możliwie 

prostym rozwiązaniu swojego problemu. Wykazano, na przykład, że skuteczność 

reklamy prozdrowotnej była znacznie wyższa, gdy materiałowi na temat negatywnych 

skutków zarażenia się chorobą tężcową towarzyszyły szczegółowe informacje, gdzie 

przeciwko tężcowi można się zaszczepić
90

. 

 Inną emocję – współczucie – wykorzystuje się natomiast w kampaniach 

mających na celu przekonanie ludzi do pomocy innym. Również w tym momencie 

sprawa komplikuje się, łatwo można wywołać w ludziach emocję współczucia, ale 
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trudniej skłonić ich do faktycznej pomocy. W tym miejscu odwołać się należy do 

jednego z czynników formuły 4P – dystrybucji. Ludziom należy w sposób maksymalny 

ułatwić możliwość pomocy. Koszty udzielenia pomocy muszą być możliwie niskie, co 

w praktyce wiąże się w możliwie najkrótszym czasem udzielenia pomocy. Oprócz 

oszczędności czasu, należy pamiętać o tym, żeby proces udzielania pomocy nie był 

skomplikowany (na przykład maksymalne ułatwienie wpłat pieniężnych na konta 

fundacji). Koszty i związane z tym udzielenie lub nieudzielenie pomocy tłumaczy 

model Jane Pilavin, przytoczony przez Dariusza Dolińskiego. Czasami, aby pomóc 

wystarczy wrzucić pieniądze do puszki wolontariusza (koszty finansowe), innym razem 

przelać pieniądze na konto (koszty finansowe i poświęcenie czasu), jeszcze innym 

razem pójść do centrum krwiodawstwa i oddać krew (poświęcenie czasu i narażenie się 

na nieprzyjemną sytuację). Jane Pilavin zwraca jednak uwagę, że we wszystkich tych 

przypadkach występują koszty udzielenia pomocy, ale również jej nieudzielenia. Z 

nieudzieleniem pomocy łączyć się może poczucie winy, wstydu, wyrzuty sumienia, a 

także spadek samooceny. Skuteczność kampanii społecznej jest więc większa, jeśli 

koszty nieudzielenia pomocy są większe
91

.  

 Charakterystyczna dla reklamy społecznej jest także drastyczność przekazu. 

„Można powiedzieć, że drastyczność problematyki poruszanej w reklamie społecznej 

ma dwa skutki. Po pierwsze, reklama społeczna pojawia się w środkach masowego 

przekazu jako skandal, jako pewne zakłócenie reguł komunikowania, podobne do 

sposobów przełamywania reguł komunikacyjnych stosowanych przez poetykę szoku. 

Po drugie, przedstawienia te silnie oddziałują na widza ze względu na ich odróżnianie 

się od powszechnie przyjętej i akceptowanej estetyki mediów, ale także od tak zwanego 

<<życia codziennego>>, którego pojmowanie w myśleniu potocznym jest 

współtworzone przez media”
92

.  

Bardzo często użycie szokujących obrazów jest jak najbardziej uzasadnione w 

reklamie społecznej. „Terapia szokowa” ma zmusić widza do refleksji nad konkretnym 

społecznym problemem. Reklamy szokowe najczęściej kierowane są do grupy,  której 

trudno utożsamić się z problemem. Często tego typu przekaz kieruje się do ludzi 

młodych. Elementy, które może wykorzystywać reklama szokowa, to: ból i przemoc, 

śmierć lub utrata sprawności fizycznej, ironia, szokujące hasła reklamowe, erotyka, 
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religia
93

. Najsłynniejsze polskie reklamy szokowe typu: „Bo zupa była za słona” czy 

„Piłeś, nie jedź” wywołały mnóstwo emocji i kontrowersji, ale jednocześnie zmuszały 

odbiorców do myślenia – a taki jest cel kampanii społecznych. 

Kampania społeczna „Powstrzymać przemoc domową” oraz „Piłeś – nie jedź” 

 

https://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1

471,bo_zupa_byla_za_slona 

Jednym z podstawowych dylematów reklamy komercyjnej, jak i reklamy 

społecznej jest wybór pomiędzy karą, a nagrodą. Mówiąc inaczej, pomiędzy 

komunikowaniem o możliwym zysku, lub o możliwej stracie. „Mówienie o karze 

skłania do unikania zachowań, a głównym skutkiem tak sformułowanego komunikatu 

jest sformułowanie negatywnej postawy wobec dysfunkcyjnego zachowania. Natomiast 

nagroda zachęca do działania, a jej skutkiem jest kształtowanie pozytywnej postawy 

wobec pożądanego zachowania. Zatem przekaz może przekonywać do pozytywnego 

życia bez papierosa albo grozić rakiem płuc jako skutkiem palenia”
94

. Dariusz Doliński 

przytacza badania Rafała Ohme i Katarzyny Gusztyły (1997), przeprowadzone na 
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grupie uczniów szkół średnich, w którym badanym grupom prezentowali ulotki 

reklamowe z hasłem: „Gdy rzucisz palenie, stan Twoich płuc się poprawi” albo, drugiej 

grupie, „Jeśli nie rzucisz palenia, stan Twoich płuc się nie poprawi”. W pierwszym 

przypadku zastosowany został mechanizm nagrody, w drugim natomiast kary. Badane 

osoby poproszono o ocenę skuteczności reklamy. Oceny były znacznie wyższe, w 

przypadku komunikatu negatywnego. Dotyczyło to zarówno młodych palaczy, jak i 

niepalących
95

. Zdarza się jednak, że kary dają efekt odwrotny od zamierzonego. 

W akademiku na ścianach umieszczono napisy „Zabrania się pisania po ścianach” oraz 

„Prosimy nie pisać po ścianach”. Po dwóch tygodniach sprawdzono ilość napisów. 

Znacznie więcej było ich tam, gdzie umieszczono zdecydowany zakaz. Napis ten 

wywołał ograniczenie wolności i chęć złamania zakazu i sprzeciw
96

. 

Reklama społeczna nie próbuje nas namówić do zakupu produktu, ale stosując 

mechanizmy perswazyjne chce edukować społeczeństwo. „Można powiedzieć, że 

reklama społeczna jest (kolejną) próbą zarządzania świadomością społeczną (tyle, że w 

nowy sposób, który uwzględnia i respektuje preferencje, oczekiwania oraz 

przyzwyczajenia społeczeństwa konsumpcyjnego, jego masowy i “medialny" 

charakter). Jest próbą uruchomienia (i chyba w jakimś stopniu — kontrolowania) 

procesu samouczenia się społeczeństwa”
97

. To, że reklama próbuje nas wychowywać, 

może być dla odbiorców irytujące w równym stopniu, jak nakłanianie do zakupu 

produktu w reklamie komercyjnej. Nadmierne moralizatorstwo jest, być może, 

problemem szczególnie widocznym w polskiej reklamie społecznej. Przykładem takiej 

postawy może być slogan reklamowy „Służy do grania, nie do zabijania”, piętnujący 

bójki z użyciem kijów bejsbolowych.  
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Plakat Andrzeja Pągowskiego piętnujący używanie kijów bejsbolowych 

http://wiedzaiedukacja.eu/archives/19513  

Slogan znajdował się na plakacie autorstwa Andrzeja Pągowskiego, uznany 

autorytet, występujący z pozycji nauczyciela i blokujący możliwość dyskusji. Zamiast 

próby rozpoczęcia dialogu, rozwiązania problemu – otrzymujemy jedynie reklamowe 

hasło, które infantylizuje problem. „Chcąc nie chcąc, ujawnia się tym samym 

dominujący w naszym kraju styl komunikowania — fasadowość i instytucjonalizacja 

publicznego dyskursu, jego odgórny charakter, niezdolność i brak umiejętności 

artykulacji interesów przez grupy upośledzone, faworyzowanie estetyki przed etyką, 

itd.”
98

. Reklama społeczna powinna jednak zapraszać do dialogu, stawiać pytania i 

dawać głos tym, którzy jeszcze nie mieli okazji wypowiadać się w dyskursie 

publicznym. 

2.4  Znaczenie kampanii społecznych 

Reklama społeczna nie ma z pewnością tak bogatej i długiej historii jak reklama 

komercyjna. Jednak, paradoksalnie, najdłużej w historii trwającą kampanią reklamową 

jest właśnie kampania społeczna. „Smokey bear” – niedźwiadek Smokey ostrzega 

amerykańskie społeczeństwo przed pożarami lasów od 1944 roku. Bohater tej kampanii 

jest rozpoznawany przez 95% Amerykanów. Na początku miś Smokey pokazany został 

na plakatach reklamowych, potem w spotach radiowych i telewizyjnych oraz na 

różnego rodzaju gadżetach: kolorowankach dla dzieci, znaczkach pocztowych, 

komiksach. Doczekał się nawet swojego żywego odpowiednika – jednemu z ocalonych 

niedźwiadków z pożaru lasu w Nowym Meksyku nadano imię Smokey
99

.  
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Amerykańska reklama społeczna ostrzegająca przed pożarami lasów, „Smokey bear” 

http://armorgames.com/community/thread/5807578/this-thread-is-currently-about-spandex/page/50  

 Nie można zaprzeczyć, że kampanie społeczne odgrywają istotną rolę. Poza 

krótkotrwałymi, finansowymi efektami, które przynoszą wszelkie akcje charytatywne, 

kampanie społeczne mogą trwale zmieniać stan świadomości społeczeństw i wpływać 

na zmianę zachowania. Dariusz Doliński podaje przykład Wielkiej Brytanii, gdzie 

kwestia eksperymentów biomedycznych i behawioralnych z udziałem zwierząt 

poruszana przez kampanie społeczne spotkała się z burzliwą reakcją społeczeństwa. Co 

charakterystyczne, głośni byli zarówno zwolennicy wprowadzenia zakazu 

eksperymentów, jak też protestujący przeciwko wprowadzaniu ograniczeń. Kampania 

społeczna miała ogromny wpływ na świadomość ludzi, społeczeństwo podzieliło się, 

ale coraz mniej osób pozostawało obojętnych. A to też jest jednym z zadań kampanii 

społecznych, żeby zminimalizować ilość osób, które „nie mają zdania”
100

. 

 Kampanie społeczne mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na pewne 

kwestie, zwrócenie uwagi na istniejące problemy, propagowanie humanistycznych idei.  

Często także – i być może jest to najtrudniejsze zadanie kampanii społecznych – 

reklama społeczna musi zakomunikować ludziom to, co już wiedzą, tylko jest to dla 

nich wiedza niewygodna i niekomfortowa. 

 Reklama społeczna porusza tematy tabu i sprawia, że stają się one tematem 

dyskusji społecznej i zainteresowania. Wydobywa te treści z cienia, wyróżnia je 

i uczula na nie odbiorców. W przeciwieństwie do programów publicystycznych czy 
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informacyjnych, reklama społeczna ujmuje problem społeczny całościowo, umieszcza 

go w szerszym kontekście. Może wykorzystywać pojedyncze przypadki, wymagające 

interwencji, ale zawsze zwraca uwagę na konieczność szerszego ujęcia problemu i 

zaangażowania się w rozwiązanie go. „Reklama społeczna ujawnia w dużej mierze 

imponderabilia, często przemilczane, danej kultury, jak również wpływa na nie. 

Umożliwia to jej status i funkcja tekstu perswazyjnego, a jednocześnie społecznie 

zaangażowanego”
101

. Obecność tabu w reklamie społecznej ma przede wszystkim 

charakter informacyjny. Szokujący i czasami skandalizujący charakter tabu ma na celu 

zwiększenie zainteresowania reklamą i jej perswazyjność. Dzięki swojemu 

charakterowi, reklama ma szansę przebić się przez dzisiejszy szum informacyjny. 

Odwołując się do poetyki szoku, dokonuje wartościowania na to co dobre, a co złe, 

wskazuje krytyczne problemy, próbuje uwrażliwić odbiorcę na pewne sytuacje. Oprócz 

wskazania problemu, reklama społeczna daje także możliwości jego rozwiązania
102

. 

2.5  Nadawca i odbiorca reklamy społecznej 

Kampanie społeczne tworzone są, przede wszystkim, przez organizacje 

pozarządowe lub instytucje publiczne. Jednak jeśli kampania ma być dużym 

przedsięwzięciem i porusza temat ogólnopolski, wymienione jednostki są podmiotami 

zlecającymi kampanie społeczne, a wykonawcą są agencje reklamowe. Jest to jednak 

bardzo kosztowna inwestycja, więc małe organizacje i instytucje przygotowują często 

kampanie społeczne samodzielnie
103

. 

 Nadawcą reklamy społecznej najczęściej są organizacje pozarządowe, ale mogą 

nimi być też różnego rodzaju instytucje publiczne, rządowe, przedsiębiorstwa, kościoły 

itd. „Reklamy społeczne powstają z inicjatywy organizacji lub instytucji, które 

dochodzą do wniosku, że pewne zjawiska społeczne zależą od postaw społecznych; że 

zjawiska negatywne, patologie społeczne, albo pewien stan świadomości wymagają 

interwencji, zmiany. (…) Dlaczego akurat te instytucje? Ponieważ zajmują się 

problemami natury społecznej. I tu mieści się cała gama tych zagadnień od edukacji po 

patologie właśnie. A więc instytucje powołane do ochrony, troski o pewne obszary 

życia społecznego zabiegają o to, by stosunek społeczeństwa, a więc postawy 
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społeczne, wobec tych zjawisk zmieniły się, rzecz jasna na lepsze”
104

. 

Nadawca reklamy komercyjnej i społecznej z pewnością bardzo się różni, 

szczególnie jeśli chodzi o poziom zaufania odbiorców. Nadawca komercyjny 

postrzegany jest często jako mało wiarygodny. Ludzie zmęczeni są wszechobecną 

reklamą, co przekłada się na postrzeganie nadawcy jako kogoś, kto jedynie próbuje 

sprzedać nam produkt, naciągnąć, oszukać. Reklama społeczna znajduje się na znacznie 

lepszej pozycji. Nadawcy przypisywane są dobre intencje, chęć pomocy innym. Ale nie 

zawsze jest to regułą. W przypadku organizacji lub jednostek, które nie cieszą się 

społecznym zaufaniem jak: organizacje rządowe, policja, firmy ubezpieczeniowe, 

reklama społeczna może wywołać niechęć, a nawet bunt
105

.  

Wiarygodnym i często wykorzystywanym w reklamie społecznej nadawcą jest 

„bohater” – znana osoba. W reklamie społecznej znany aktor czy piosenkarz ma 

zainteresować produktem, a w reklamie komercyjnej ma uwiarygodnić przekaz 

i wpłynąć na jego perswazyjność. Lubiana osoba publiczna może być autorytetem dla 

grupy docelowej i zwracać uwagę odbiorców na ważne społeczne kwestie. Najbardziej 

efektywnym mechanizmem jest obecność w reklamie bohatera podobnego do grupy 

docelowej. Wtedy odbiorcy reklamy odbierają bohatera, a co za tym idzie, komunikat 

reklamowy jako bardziej wiarygodny. Jako polskie przykłady można podać kampanię 

„Policzmy się z rakiem” w której występuje Jerzy Stuhr, który sam przeszedł przez 

chorobę nowotworową albo reklamy społeczne fundacji Budzik, na której czele stoi 

aktorka Ewa Błaszczyk, a której córka jest od wielu lat w śpiączce. 

Tak, jak w przypadku reklamy komercyjnej, sukces reklamy społecznej 

zdeterminowany jest odpowiednim zdefiniowaniem grupy docelowej. Dokładne 

określenie odbiorcy komunikatu reklamowego daje możliwość dobrania odpowiedniego 

języka, narzędzi perswazji, a także nośnika reklamowego. To wszystko przekłada się na 

skuteczność reklamy. 

Wiele reklam społecznych kierowanych jest do młodych ludzi, ponieważ jest to 

grupa społeczna, która dopiero kształtuje swój światopogląd i nawyki. Młodych ludzi 

można nauczyć dobrych przyzwyczajeń, starszych natomiast trzeba „oduczyć” złych. 

Wieloletnie nawyki mogą być często trudne do zmienienia. Kierowanie jednak reklamy 

do młodych ludzi wiąże się z podstawowym problemem – są oni świadomi tego, że 
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reklamy tworzone są przez dorosłych. Trudno więc uniknąć efektu moralizatorstwa
106

. 

Osoby starsze natomiast, chociaż bardziej narażone na choroby nowotworowe, 

niechętnie poddają się badaniom kontrolnym. Badania wykazały, że wśród osób 

powyżej 65 roku życia dominuje przekonanie, że: „jeśli do tej pory nie zachorowałem, 

to już nie zachoruję”
107

. Wpłynięcie na zmianę myślenia osób starszych jest z 

pewnością wyzwaniem dla nadawców reklamy społecznej.  

Przy definiowaniu segmentów reklamy społecznej, najczęściej bierze się pod 

uwagę: cechy społeczno-demograficzne ( płeć, wiek, miejsce zamieszkania, 

wykształcenie), potrzeby odbiorcy (które mogą mieć związek ze zmianą zachowania), 

postawa wobec problemu ( jaka jest opinia na temat problemu, o którym komunikujemy 

w reklamie, na przykład, czy w przypadku kampanii antynarkotykowej mówimy do 

zdecydowanych przeciwników czy do osób, które narkotyki tolerują), zachowanie 

wobec problemu (czy, na przykład, zakaz jazdy po spożyciu alkoholu łamany jest 

notorycznie i uznawany za dozwolony czy jest to zachowanie sporadyczne), styl życia 

(pozwala odpowiednio dobrać kanały komunikacji reklamy). Skuteczność podejścia 

segmentacyjnego zależy od trafnego wyboru kryterium podziału odbiorców reklamy. 

Oczywiście najczęściej stosowanym kryterium jest kryterium demograficzne. Inaczej 

reklama będzie komunikować do alkoholika w średnim wieku żyjącego na wsi, a 

inaczej do 16-latka który upija się na imprezach z rówieśnikami. Jednak, odbiorcy 

wewnątrz tych grup są także bardzo zróżnicowani – co jest zdecydowanym minusem 

kryterium demograficznego. Mają oni inne wartości, inne sposoby spędzania wolnego 

czasu, inne nawyki – co nie pozwala zwracać się do nich w ten sam sposób i 

odwoływać do tych samych potrzeb
108

.  

Realia reklamy społecznej są jednak takie, że dysponują one ograniczonym 

budżetem. Posługując się ograniczonymi zasobami, kieruje się kampanie społeczne 

jedynie do grup uznanych za szczególnie ważne. Na przykład, homoseksualnych 

mężczyzn uznano za najbardziej narażonych na zarażenie się wirusem HIV i do tej 

grupy skierowano kampanię reklamową w Stanach w 1996 roku
109

. 
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III Kampanie społeczne w Polsce. Studium przypadku 

na przykładzie fundacji Rak ‘n’ Roll i DKMS 

3.1.  Reklama społeczna jako narzędzie organizacji pozarządowych 

 Istnieje bezpośredni związek pomiędzy instalowaniem ładu demokratycznego 

w kraju i powstawaniem kampanii na rzecz problemów społecznych. Reklama 

społeczna, która jest narzędziem organizacji pozarządowych, może rozwijać się tam, 

gdzie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie – czyli takie, 

które ma realną możliwość wpływania na władzę i rzeczywistość, i które jest świadome 

swojej odpowiedzialności za losy wszystkich obywateli
110

. W PRL społeczna 

odpowiedzialność utrzymywała się na niskim poziomie. Wszystko było dobrem 

państwowym, ogólnym – czyli w odbiorze społecznym – niczyim. Sytuacja kompletnie 

odmieniła się razem ze zmianą systemu i zmianą własności. Wraz z rozszerzaniem się 

sektora własności prywatnej, wzrastała świadomość społeczna i odpowiedzialność za 

dobra wspólne, takie jak na przykład zasoby naturalne
111

.    

Działalność społeczna może powstać tylko w takim społeczeństwie, które na 

poziomie politycznym i gospodarczym jest stabilne i ma możliwość zmieniania jakości 

życia obywateli. Innymi słowy, obywatele muszą mieć zapewnioną stabilną władzę, 

byt, pieniądze – dopiero potem mogą spojrzeć ponad swoje podstawowe potrzeby i 

zwrócić uwagę na rzeczywistość, w której żyją
112

. 

 Nic więc dziwnego, że w Polsce reklama społeczna wykształciła się dopiero 

w drugiej połowie lat 90. i tak, jak społeczeństwo obywatelskie, powstała oddolnie. Po 

’89 roku na nowo narodziła się tradycja dobroczynności, a powstające organizacje 

pozarządowe wypełniały braki w działalności państwa na rzecz potrzeb socjalnych. 

Organizacje pozarządowe przechodziły jednak etap „oswajania się” z nowym 

systemem, narzędziami społeczeństwa obywatelskiego. „Reklama społeczna pojawiła 

się w Polsce dopiero na pewnym etapie przemian. Myślę, że można go w tym 

momencie określić jako drugi, mając na uwadze, że pierwszy był czasem poznawania 
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wszystkiego, co nowe, począwszy od wzorów kulturowych i produktów, na regułach 

i zasadach prawnych oraz rynkowych kończąc. Kiedy ów pierwszy krok przemian 

minął, a ludzie w mniejszym lub większym stopniu odnaleźli się w nowej 

rzeczywistości, pojawiła się reklama społeczna”
113

. 

Prawidłowe działanie kampanii społecznych uzależnione jest jednak od zmiany 

określonych przepisów i warunków. Dlatego niezbędna jest współpraca sektora 

pozarządowego z rządowym. Z powodu nieufności sektora pozarządowego do władzy 

i vice versa, niemożliwe było wprowadzanie realnych zmian i prowadzenie skutecznych 

kampanii, aż do drugiej połowy lat 90.  

 Pierwsze reklamy społeczne zaczęły wchodzić na rynek w latach 1998-1999. W 

tym pierwszym okresie powstało wiele reklam, których hasła cytuje się do dzisiaj, czy 

były to jednak kampanie przemyślane i skuteczne? Jedną z pierwszych prób przyjrzenia 

się reklamie niekomercyjnej w Polsce przeprowadzili Rafał Drozdowski i Marek 

Krajewski w artykule zatytułowanym „Reklama społeczna w Polsce – grzechy 

i możliwości”. Wymieniają oni, przede wszystkim, błędy pierwszych polskich reklam 

społecznych. Były one spowodowane wieloma czynnikami: po pierwsze, na początku 

lat 90. reklama społeczna nie cieszyła się zaufaniem obywateli. Kojarzyła się z PRL-

owską propagandą, sloganami: „nie rób tego…”, „to szkodzi…”, po drugie, 

wspomnianym już „materialnym nienasyceniem społeczeństwa” oraz po prostu, 

brakiem pieniędzy na dobre kampanie
114

. Do tego można dołączyć brak tradycji 

reklamy społecznej w Polsce i konieczność budowania jej od podstaw, na wzory 

zachodnie. Jeżeli chodzi o PRL-owską propagandę, hasła w rodzaju „Dzieci plus 

zapałki równa się pożar” czy “Szanuj zieleń, boś nie jeleń”, przypominają dzisiejszą 

reklamę społeczną, namawiają do różnych pro społecznych zachowań. Jednak jak 

uważa Dominika Maison, jedna z głównych badaczy reklamy społecznej w Polsce,  nie 

była to w stu procentach reklama społeczna, a jej przekazy były zanadto podszyte 

ideologią
115

. 
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Rysunek widniejący na pudełkach od zapałek w PRL 

 

http://www.nostalgia.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1345&start=45  

3.2  Pierwsze reklamy społeczne w Polsce 

„Grzechami” wczesnej reklamy społecznej w Polsce było intuicyjne podejście 

do tematu, a w konsekwencji powstawanie reklam niezrozumiałych lub powodujących 

złe odczytanie intencji nadawców. Na przykład podczas kampanii „Ścieranie przemocy” 

ukazały się billboardy z bladym napisem „Przemoc” – a także, po angielsku – 

„Violence” częściowo starte gumką do mazania. Plakat był nieczytelny, nie wiadomo 

było o co chodzi nadawcom, a dodatkowo kampania nie wzbudziła żadnego 

zainteresowania mediów
116

. 

Grzechem, który pokutuje do dziś było też mentorskie nastawienie nadawców, 

z pozycji wyższości. Kampanie posługujące się hasłami „Nie rób…”, „Nie wolno…” 

mogą wywołać reakcję odwrotną, niż chcieliby tego nadawcy reklamy społecznej. 

Często też w haśle występuje komunikat, ale bez podania konkretnego rozwiązania. 

Jako przykład można podać wspomnianą już w rozdziale drugim reklamę Andrzeja 

Pągowskiego „Służy do grania, nie do zabijania” – na temat siłowej agresji z udziałem 

kijów bejsbolowych. Moralizatorskie hasła reklamowe narażone są także na ryzyko 

ośmieszenia. Hasło kampanii zapobiegania jazdy pod wpływem alkoholu „Pijesz – nie 

jedź” zostało zamienione przez młodzież na „Pijesz – nie pisz” (bezmyślnych smsów w 

środku nocy). Natomiast moralizatorskie: „Narkotyki - zażywasz: przegrywasz", zostało 

przerobione na “Dilujesz, zyskujesz”
117

. 

Kolejną tendencją wczesnej reklamy społecznej było artystyczne „wyżycie się” 
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copywriterów i swoista walka na coraz lepsze hasło reklamowe. Slogany takie, jak: „bo 

zupa była za słona”, są pamiętane do dzisiaj, ale czy spełniły swoje zadanie? Można tu 

chyba mówić o sukcesie copywritera, ale nie samej kampanii. „To zła kampania, 

dlatego, że  dramatyzowała skutki, nie dramatyzując sposobów zapobiegania tym 

skutkom. Nie mówiła językiem sprawców przemocy, lecz językiem ofiar, a to jest 

bardzo duży błąd”
118

.  

Jeszcze jednym błędem było powstawanie reklam społecznych, ale nie 

marketingu społecznego. To znaczy, informowano i nagłaśniano problem, ale bez 

wskazania jakichkolwiek środków do jego rozwiązania. „Kampanie społeczne, które 

opierają się tylko na reklamie, mają niewielką szansę na długotrwałą zmianę postaw i 

zachowania. Ludzi nie wystarczy przekonać, że określone zachowanie, sposób myślenia 

są pożądane lub nie, za co właśnie odpowiedzialna jest reklama. Należy im również 

podsunąć sposób rozwiązania danego problemu, a to rola innych, spoza reklamowych 

sposobów oddziaływania”
119

. Na przykład nie wystarczy ludzi zachęcić do 

segregowania śmieci – trzeba im to umożliwić poprzez zapewnienie kontenerów do 

segregacji.  

I w końcu, chyba główną tendencją polskich reklam było epatowanie 

negatywnymi emocjami. Reklamy społeczne „mają często charakter awersyjny. Smucą, 

przerażają, mówią o sprawach, które wywołuję lęk, niechęć i dotyczą problemów, o 

których większość ludzi chciałaby zapomnieć. W konsekwencji reklamy społeczne 

często wywołują u odbiorcy uczucia negatywne”
120

. Straszenie odbiorców może jednak 

wywołać blokadę i mechanizm obronny, a nie chęć zmierzenia się ze społecznym 

problemem. Przykładami skrajnie negatywnych, szokujących kampanii może być ta 

z 1999 „Zwolnij, szkoda życia”, gdzie pokazywane są ciała w kostnicy czy „Pijani 

kierowcy wiozą śmierć”, gdzie ukazane są drastyczne sceny z wypadków 

samochodowych.  

W późniejszych latach, reklama społeczna w Polsce znacznie się zmieniła 

i rozwinęła. Kampanie oparte były na badaniach, a przeprowadzane konsekwentnie 

i długofalowo. Reklama społeczna stała się naturalną formą komunikacji organizacji 
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pozarządowych, a także prywatnych firm i instytucji. Nikt już raczej nie podważa 

sensowności reklamy społecznej, co potwierdza uwzględnianie ich w budżetach 

rządowych i unijnych. Niezwykły rozkwit reklamy społecznej w Polsce łączy się także 

z możliwością przekazywania 1% podatku i swoistą reklamową bitwą o pieniądze 

podatników
121

.  

3.3. Reklamy chorób ciężkich i nieuleczalnych 

Podobne tendencje w reklamie społecznej dotyczą tematu chorób ciężkich 

i nieuleczalnych. Często towarzyszy im pouczanie, epatowanie strachem, szokiem czy 

bitwa na najlepsze hasło reklamowe.   

Jedna z pierwszych kampanii w walce z rakiem została przeprowadzona w 

latach 1999-2000 i dotyczyła raka piersi. Kampania „Możemy zdążyć przed rakiem” 

fundacji Porozumienie bez Barier obejmowała spoty reklamowe i billboardy w dużych 

miastach Polski. Zaprojektował je Andrzej Pągowski, artysta grafik i prekursor reklamy 

społecznej w Polsce. W kampanii wykorzystano trzy hasła reklamowe: „Z powodu raka 

piersi, co 10 lat znika z  mapy Polski 50 tysięczne miasto kobiet”, „W Polsce 75% 

kobiet z rakiem piersi trafia do szpitala zbyt późno”, „Rak piersi wielkości 1-2cm jest 

całkowicie wyleczalny”. Plakaty były bardzo ascetyczne, bez elementów graficznych. 

Kampania była typowo informacyjne i zwracała uwagę na istnienie problemu w Polsce. 

Uświadamianie o istnieniu problemu to pierwszy krok kampanii społecznej, w kierunku 

zmieniania postaw. Samo informowanie to jednak tylko początek działalności, która w 

następnych etapach może wpływać na zmianę zachowań
122

.  

 

                                                           
121

 P. Prochenko, Reklama społeczna w Polsce – podsumowanie ostatnich lat, [w:] Szlachetna 

Propaganda Dobroci… op. cit., s. 151. 
122

 Ibidem, s. 142. 



47 
 

 

 

 

Plakaty pochodzą z książki „Szlachetna Propaganda Dobroci” 

Kampania Fundacji Urszuli Jaworskiej z 2000 roku miała na celu utworzenie 

Banku Dawców Szpiku Kostnego. W telewizyjnym spocie najpierw widać kobietę, 

rozczesującą swoje długie włosy przed lustrem, a w kolejnym ujęciu przygnębioną, łysą 

kobietę wpatrującą się w swoje odbicie. W tle brzmi smutna muzyka, a reklama z 

pewnością wywołuje negatywne emocje. 

Niemal podręcznikowym przykładem złej reklamy społecznej w walce z 

ciężkimi chorobami jest ta z 2007 roku, w ramach kampanii „Chronię życie przed 

rakiem szyjki macicy”. Reklama rozpoczyna się od komunikatu: „Codziennie pięć 

kobiet umiera na raka szyjki macicy”. Następnie występują dwie postacie, nie widać ich 

twarzy. Mężczyzna mówi: „miesiąc temu zmarła moja żona, była dla mnie wszystkim”, 

a kobieta: „stwierdzono u mnie piątą grupę cytologiczną, nigdy wcześniej nie robiłam 

cytologii, mam raka w zaawansowanym stadium”. Lektor podaje kolejną statystykę: 

„rocznie umiera dwa tysiące kobiet… przecież mogłyby żyć”. A zapłakana 

dziewczynka mówi: „nie chcę, żeby mama umarła”. W tej reklamie jest wszystko, co 
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ma działać na wrażliwość odbiorcy, jego uczucia litości, strachu. Podawane są 

niepokojące statystki, występuje płaczące dziecko, chora kobieta, smętna muzyka w tle. 

Dominika Maison uważa, że „reklama społeczna nie może wdrukowywać ludziom 

strachu, bo wyzwala mechanizm obronny - przykrych informacji nie przyjmujemy do 

wiadomości”
123

. 

Kolejną kampanią stosującą podobne środki perswazji jest „Ofiaruj nadzieję na 

życie”, wykonana dla Fundacji Urszuli Jaworskiej. Reklama ta stosuje metaforę, 

działająca na wyobraźnię odbiorców. W sali sądowej zasiada trzech sędziów, którzy 

wydają wyrok na małą dziewczynkę, chorą na białaczkę. Sędzia wygłasza uzasadnienie 

wyroku: „Przy braku okoliczności łagodzących, wyrok może być tylko jeden – śmierć.” 

Głos lektora, w osobie Zygmunta Chajzera, informuje, że ten wyrok można zmienić, 

wspierając finansowo fundację. Reklama powstała w 2009 roku. 

Reklamą stosującą standardowe środki przekazu jest kampania Fundacji Urszuli 

Smok „Podaruj życie” przeciwko białaczce z 2010 roku. W szpitalnej poczekalni siedzi 

samotna, smutna dziewczynka. Głos lektora wygłasza przygnębiającym tonem wyrok: 

„białaczka”. I później: „właśnie ty możesz pomóc”. Do chorej dziewczynki podchodzi 

uśmiechnięta prezenterka telewizyjna i bierze ją za rękę. Dziewczynka uśmiecha się, a 

w tle brzmi komunikat na temat oddawania 1% podatku.   

Reklama fundacji Krwinka z 2012 roku wykonana jest, co prawda, w wesołej 

konwencji, uśmiechnięte dzieci malują farbami plakat, wybrzmiewa radosna muzyka, 

ale komunikat płynący z reklamy jest tylko jeden – przekaż 1%. Komunikat jest 

nachalny i bezpośredni. 

Wszystkie te reklamy stosują podobne środki wyrazu i nie odbiegają od 

rozwijającej się od lat 90. tradycji reklamy społecznej w Polsce. Nie wszystkie są nudne 

i tendencyjne (jak na przykład kampania „Ofiaruj życie” Fundacji Urszuli Jaworskiej), 

ale i tak stosują te same mechanizmy, chcąc wywołać u odbiorców podobne reakcje 

i emocje.  W ostatnich latach coś w reklamie społecznej w Polsce zaczęło się jednak 

zmieniać, a organizacje pozarządowe postanowiły przestać straszyć, szokować 

i wywoływać płacz u odbiorców, a działać humorem i żartem językowym.  
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3.3. Fundacja Rak ‘n’ Roll. Wygraj życie! 

http://www.raknroll.pl/ 

Fundacja została oficjalnie założona 6.10.2009 roku przez Magdalenę 

Prokopowicz. Idea założenia fundacji narodziła się z osobistych powodów, ponieważ w 

wieku 27 lat Prokopowicz zachorowała na rozsiany nowotwór piersi. Sytuację 

dodatkowo komplikował fakt, że była ona w ciąży. Postanowiła walczyć zarówno o 

swoje życie, jak i dziecka oraz wspomóc innych w walce z chorobami onkologicznymi. 

Prokopowicz urodziła zdrowego syna, jednak w 2012 roku, po ośmiu latach walki 

chorobą, zmarła. Fundacja funkcjonuje na terenie całej Polski, a jej głównym celem jest 

działalność na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin, 

promocja zdrowia oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat raka. Fundacja 

wspiera także finansowo chorych, zbierając fundusze na leczenie konkretnych osób. 

Działania na rzecz pożytku publicznego obejmują między innymi, działalność 

informacyjną, akcje społeczne i edukacyjne, organizowanie grup wsparcia. Niektóre 

działania i kampanie fundacji uważane są za nieco ekscentryczne czy nawet 

kontrowersyjne, co przyniosło fundacji rozgłos. Od samego początku istnienia fundacji, 

jednym z głównych jej celów jest uświadamianie kobiet, że ciąża i nowotwór nie 

wykluczają się. W przyszłości fundacja chciałaby otworzyć pierwszy w Polsce 

specjalistyczny oddział położniczy dla kobiet w ciąży z chorobą nowotworową. Od 

1.06.2013 roku prezesem fundacji została Kapsyda Kobro, która sama zmaga się z 

przewlekłą białaczką limfatyczną. 

Sama nazwa, Rak ‘n’ Roll, której pomysłodawcą jest dyrektor kreatywny agencji 

reklamowej Euro RSCG 4D (dziś Havas), Jacek Maciejewski, jest nietuzinkowa 

i z pewnością daje wyobrażenie o charakterze działalności fundacji. „Nowo powołana 

fundacja miała krzyczeć o raku, mówić o tym, o czym nikt wcześniej mówić się nie 

odważył, bez okrągłych słów, bez ściemy, po to aby przełamać tabu i zmienić podejście 
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do tej choroby. Rock’n’roll wydal nam się świetnym benchmarkiem, bo też wynikał 

z buntu. Mieliśmy podobnie zmieniać myślenie i pociągać za sobą kolejnych szalonych 

ludzi. Robienie czegokolwiek w sposób standardowy nas nigdy nie interesowało, bo to 

nigdy nie działało. I nie działa obecnie. Przykładem jest ostatni rok, kiedy pokazało się 

kilka kampanii na rzecz profilaktyki raka prostaty. Na tę standardową, ministerialną, 

pod hasłem <<Bądź mężczyzną – chroń zdrowie>> wydano sporo pieniędzy. Czy ktoś 

ją kojarzy?”
124

. Agencja Euro RSCG jest odpowiedzialna za całą strategię komunikacji, 

późniejsze kampanie i stronę wizualną fundacji Rak ‘n’ Roll. 

Pierwsze działania marketingowo-reklamowe rozpoczęto w 2010 roku. 

Działania mają na celu przełamanie strachu w mówieniu o raku oraz schematyczności 

i tendencyjności w komunikowaniu o chorobie. Celem kampanii na samym początku 

było zwrócenie uwagi na problem nowotworów u kobiet, z szczególnym 

uwzględnieniem kobiet w ciąży, zmiana nastawienia do kobiet chorych na raka, 

zbieranie funduszy  na remonty placówek onkologicznych w Polsce. Grupą docelową 

były kobiety chore lub po chorobach nowotworowych, najbliższe otoczenie osób, 

rodzina, przyjaciele, opinia społeczna i media. Głównym celem kampanii było także 

zaktywizowanie chorych na raka, pokazywanie im pozytywnych aspektów życia, 

dostarczanie im energii i chęci do działania
125

. 

Pierwsza, zintegrowana kampania została nazwana „Wyrolluj raka”. Powstał 

serwis informacyjno-edukacyjny
126

, a fundację wsparły znane osoby występując w 

krótkim klipach umieszczonych na Facebooku, wśród nich tacy dziennikarze jak: Kamil 

Durczok, Marcin Prokop i Dorota Wellman, Tomasz Sianecki. 

Fundacja, głównie dzięki kontaktom założycielki, mogła liczyć na bardzo 

aktywną pomoc znanych osób. Stworzono na przykład bransoletkę, z wygrawerowanym 

hasłem „Wygraj Życie” we współpracy z firmą Lilou, a znane twarze wspierające 

fundację chętnie się w niej fotografowały (Magda Mołek, Marcin Dorocińki, Agnieszka 

Grochowska).  

Od samego początku istnienia fundacji prowadziła ona działalność edukacyjną 

i wspierającą chore kobiety, poprzez cykle warsztatów i spotkań. Fundacja dba 
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o kondycję psychiczną kondycję kobiet poprzez organizowania bezpłatnych grup 

wsparcia. Spotkania z psychologiem to jedno, ale postawiono sobie także za cel 

poprawianie jakości życia chorych kobiet i ich wyglądu. Lepszy wygląd ma duży 

wpływ na samopoczucie i siły do walki z chorobą. Jednym z pierwszych tego typu 

wydarzeń były warsztaty z psychologii ubioru, w listopadzie 2009 roku. Kolejne tego 

typu to co sezonowe „Porządki na głowie”, „Relaks z Rak n Roll” w SPA, „Pilates dla 

kobiet po mastektomii”. Jedną z najbardziej medialnych akcji, jako część kampanii 

„Wyrolluj raka”, były metamorfozy pod okiem Moniki Jaruzelskiej zatytułowane „Nie 

po to kupiłam sukienkę, żeby umrzeć”. Pod okiem stylistów, fryzjerów i makijażystów 

przeprowadzano kompleksowe metamorfozy kobiet chorych na raka. Styliści 

podkreślali, jak ważny jest wygląd zewnętrzny, dbanie o siebie, nie izolowanie się w 

swojej chorobie. 

Podobnym projektem były „Kreatywne nakrycia głowy” – spotkanie i w jego 

efekcie sesja fotograficzna znanych polskich projektantów i kobiet, które po 

chemioterapii straciły włosy. Projektanci mody: Gosia Baczyńska, Dawid Woliński czy 

duet Paprocki-Brzozowski zaprojektowali oryginalne nakrycia głowy dla chorych 

kobiet i wystąpili z nimi w sesji dla magazynu „Elle” w listopadzie 2011 roku. 

Kolejną medialną akcją fundacji Rak ‘n’ Roll było wydanie albumu 

zatytułowanego „Boskie Matki”. Album miał na celu złamanie stereotypu, że w walce 

z rakiem trzeba wybierać: matka albo dziecko. Nieprzypadkowo, bo w dzień matki, 

26.05.2011 roku, odbyła się premiera albumu. W książce znalazły się zdjęcia i historie 

dziesięciu kobiet, które walcząc z chorobą nowotworową jednocześnie były w ciąży 

i zdecydowały się urodzić dzieci. Album jest inspirowany historią samej założycielki 

fundacji, a kobiety przedstawione są w konwencji ikonografii religijnej. Przydomek 

„boskie” nadano matkom, które pomimo choroby cieszyły się życiem, walczyły, 

podejmowały różne aktywności, a przede wszystkim, zdecydowały się na urodzenie 

i wychowanie dziecka.  
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Kobiety chore na raka, w albumie „Boskie Matki” 

 

 

 

Wszystkie 10 zdjęć nawiązuje w jakiś sposób do postaci Matki Boskiej lub też 

posiada inne symbole nawiązujące do symboliki religijnej. Są to jednak nawiązania  

luźne, a kobiety przedstawione są razem z dziećmi w codziennych sytuacjach.  Na 

okładce znajduje się zdjęcie kobiety w niebieskim pledzie na głowie, z rękami 

skierowanymi w stronę nieba, w aureoli z tęczy. Scena odbywa się w ogrodzie, koło jej 

stop rozrzucone są zabawki i biega małe dziecko. Na innym zdjęciu kobieta stoi 

z niemowlakiem pod prysznicem, który ewidentnie przypomina aureolę nad jej głową. 

Na kolejnym portrecie występuję Magdalena Prokopowicz w tryptyku, tak 

charakterystycznym dla gotyckich przedstawień świętych. Ubrana jest w zwiewną szatę, 

lustro za jej plecami formułuje aureolę, a dodatkowo jej syn na jej policzku namalował 

ślady czerwoną szminką, które przypominają krwawe rany.  

Jakby powodów do kontrowersji było mało, „Qchnię artystyczną”, gdzie odbyła 

się premiera albumu, udekorowano w stylu kościelnym. W dużej ramie wyświetlane 

były zdjęcia kobiet, a pod nią ustawiono kwiaty, a na stolikach znajdowały się ulotki 

z wizerunkami kobiet, przypominające „święte obrazki”.  

  

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Mamo-nie-

pozwol-mi-

umrzec,wid,13444163,wiadomosc.html?ticaid=112

3eb 

 

http://www.dobreksiazki.pl/b18457-boskie-

matki.htm 
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Twórcy, jakby uprzedzając ataki, do współpracy zaprosili środowisko związane 

z Kościołem: „Ze względu na nawiązujący do katolickiej ikonografii styl albumu, 

istotne było pozyskanie aprobaty środowisk katolickich. Do współpracy zaproszono ks. 

Arkadiusza Nowaka oraz ks. Andrzej Witko, których teksty także zostały włączone do 

albumu”
127

. 

 Album spotkał się z pozytywnym przyjęciem. O fundacji znowu zrobiło się 

głośno, a media – w tym katolickie – chętnie i pochlebnie pisały o akcji
128

. 

 

Reklama zachęcająca do oddawania 1% podatku na rzecz fundacji Rak ‘n’ Roll 

 

„Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi” –  takie hasło promowało 

z pewnością jedną z najgłośniejszych kampanii fundacji Rak ‘n’ Roll.  

Kampania rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, a jej celem było nakłanianie 

Polaków do oddawania 1% podatku na rzecz fundacji. W ramach kampanii ukazały się 

plakaty, spot reklamowy oraz reklama radiowa. Twarzami kampanii były Magdalena 
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Prokopowicz, założycielka i szefowa fundacji oraz Joanna Sałyga „Chustka”, autorka 

popularnego bloga i podopieczna fundacji. 

Na plakacie kobiety, trzymając w rękach karton z odręcznym napisem, 

odgrywają rolę osób, które zwykle żebrając na ulicach posługują się takimi tabliczkami 

z wypisanymi hasłami. Dwie kobiety wyrażają się w sposób dosyć bezpośredni i 

żartobliwy. Cycki oznaczają zbiórkę pieniędzy na rekonstrukcję piersi po mastektomii, 

dragi – leki, a nowe fryzury – peruki. Kobiety mają zakryte czapkami głowy, przez co 

od razu odbiorcy mają jasność, że zmagają się z chorobami nowotworowymi. Są jednak 

uśmiechnięte, w makijażu i nie przypominają cierpiących chorych czy też proszących o 

datki na ulicach. Hasło zajmuje centralną i największą część plakatu, komunikat o 

fundacji i prośba o oddanie jednego procenta jest subtelniejszy i nienachalny.  

Spot i reklama radiowa zachowane są w podobnej konwencji. W klipie wideo 

odbiorcy mogą zobaczyć „kulisy” powstawania reklamy. Kobiety siedzą w studio, 

mazakami wypisują hasło na kartonie, śmieją się i ewidentnie dobrze bawią. Wokoło 

biega także Leon – syn Magdaleny Prokopowicz – którego urodziła będąc już chorą na 

raka. Na koniec pojawia się hasło i głos lektora z prośbą o przekazywanie 1% podatku 

na rzecz fundacji. Scena reklamy radiowej rozgrywa się na ulicy, mężczyzna krzyczy do 

dwóch dziewczyn, „Hej dziewczyny, na co zbieracie?”, a one śmiejąc się, odpowiadają 

mu hasłem reklamowym.  

Odpowiedzialny za kampanię Jacek Maciejewski o pomyśle mówił w ten 

sposób: „Przygotowując kampanię, zdecydowaliśmy się na przewrotny komunikat, 

dzięki czemu udało się zrealizować założenia fundacji, która w mówieniu o chorobie 

nowotworowej przeciwstawia się standardowej – stereotypowej i smutnej – 

komunikacji. Zależało nam na tym, aby kreacja nie wywoływała częstego przy takich 

przekazach przygnębienia, ale zarażała pozytywną energią, stanowiącą fundament 

działalności Rak’n’Roll”
129

. Twórcy mówili też, że oczywiście chcieli zebrać fundusze 

na rzecz kampanii, ale nie wykorzystując litość, współczucie czy emocjonalny szantaż. 

Otwarcie i bez wstydu mówili o podstawowych potrzebach kobiet chorych na raka
130

. 

Kampania rozpoczęła się od umieszczenia plakatu na fanpage’u fundacji na 

Facebooku i to właśnie w mediach społecznościowych i na portalach internetowych 
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zrobiła najwięcej zamieszania. Kampania objęła także sieć kin Cinema City, prasę, 

radio, a także działania bezpośrednie w sklepach, zakładach fryzjerskich. 

 Na fanpage’u fundacji na Facebooku plakat zdobył blisko 1000 polubień, a pod 

nim same pozytywne komentarze. Internauci prześcigali się w zachwytach: „świetne!”, 

„odważnie i nietypowo” i co znamienne – „oddam na was 1%”. Bardzo szybko inne 

media społecznościowe oraz portale w Internecie zaczęły pisać o kampanii zbierając 

prawie same pozytywne opinie. Dr Maciej Tesławski, specjalista z zakresu marketingu i 

wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, na swoim blogu napisał: „Tej kampanii 

udało się przebić, bo głównym komunikatem nie jest <<daj 1%>> ani numer KRS. 

Główny komunikat jest sugerowany a nie bije po oczach. Nawet twarze kobiet są raczej 

pogodne niż zrozpaczone. Może dlatego efektem jest zainteresowanie i dojście do tego 

o co chodzi. I chyba to <<dojście>> jest kluczem do sukcesu (mam nadzieję) tej 

kampanii”
131

. 

Dziennikarka portalu TVP info również pozytywnie oceniła kampanię: „Tak 

odważnie o raku jeszcze nikt w Polsce nie mówił. Fundacja Rak’n’roll ze swoją panią 

prezes, Magdaleną Prokopowicz na czele, postanowiła po raz kolejny przełamywać tabu 

i w dość oryginalny, żeby nie powiedzieć – szokujący sposób apelować o wsparcie”
132

.  

Chociaż hasło reklamowe jest kontrowersyjne i odważne, trudno znaleźć 

negatywne opinie na temat kampanii. Jednak na fanpage’u portalu Mediarun – serwisu 

informacyjnego na temat mediów, reklamy i marketingu – pod udostępnionym 

plakatem, ukazały się nieprzychylne głosy i komentarze. Internauta napisał: „Ja mam 

wątpliwości - jakieś takie prześmiewcze... przekonuje mnie oryginalność przekazu ale 

coś mi tu nie gra...”, a inna Internautka, jak wynika z komentarza, zmagająca się z 

chorobą: „Fajnie że się Wam podoba... mnie nie! Dwa lata trwała chemia, dwa lata, co 

miesiąc na oddziale onkologii widziałam dużo... tam nie było miejsca na humor tym 

bardziej tak wulgarny... Jest strach, codzienna walka i przerażająca słabość... Tam się 

już nie myśli o implantach PIERSI czy PERUCE... Tam chce się po prostu 

przeżyć...Tak to jest coś innego ale mnie się kojarzy bardzo źle”.  

Niektórzy specjaliści od reklamy zwracali uwagę, że kampania przez część 

odbiorców może być niezrozumiana. W opinii Wiesława Gałązki, specjalisty do spraw 

PR i etyki: „To bardzo dobry pomysł, język <<mediów społecznościowych>> trafia, 

                                                           
131

 M. Tesławski, Zbieramy na cycki…, blog „Filozofia Marketingu”, dostęp online 12.02.2014 

[http://teslawski.wordpress.com/2012/04/11/zbieramy-na-cycki/]. 
132

 P. Socha-Jakubowska, Chore na raka zbierają na „cycki i dragi”, „TVP.info”, dostęp online 

12.02.2014 [http://tvp.info/informacje/ludzie/chore-na-raka-zbieraja-na-cycki-i-dragi/6948802]. 



56 
 

zwłaszcza do młodych ludzi. Dlatego gratuluję hasła jego autorom, a samej fundacji 

gratuluję odwagi. Pamiętajmy jednak, że dla kobiet chemioterapia, amputacja piersi to 

wielkie nieszczęście. Dlatego powinniśmy należycie pokazywać, jakie jest tło 

problemu, czego akcja tak naprawdę dotyczy. Wszystko po to, by sformułowaniami 

typu <<cycki>> i <<dragi>> nikt, zwłaszcza cierpiące kobiety, nie poczuł się 

dotknięty”
133

.  

Także na prawicowym portalu Uważam Rze ukazał się negatywny głos 

dziennikarza, który krytykuje wyścigi copywriterów o jak najlepsze hasło reklamowe, a 

nie skupianie się na rzeczywistym podnoszeniu świadomości społecznej. „Niby dobrze 

wymyślone – hasło jednak ani nie zachęca do ofiarności, ani nie pomaga większości 

chorych psychologicznie oswoić się z traumą, jaką przechodzą. A w sytuacji, kiedy na 

pierwszą wizytę w poradni onkologicznej można czekać nawet kilka miesięcy od chwili 

skierowania – brzmi raczej jak ponury dowcip”
134

.  

„Można to uznać za wulgarne, ale trudno obok takiego plakatu przejść 

obojętnie” mówiła na antenie dziennikarka Faktów TVN, Marzanna Zielińska. 

I faktycznie, o zasięgu kampanii informują liczby. 12 mln telewidzów zetknęło się z 

komunikatem, ukazało się ponad 150 publikacji w prasie, radio i Internecie, zwiększyła 

się liczba fanów fundacji na Facebooku, a fundacja w ramach akcji 1% zebrała prawie 

250 000 złotych
135

. Kampania została także szybko doceniona w ogólnopolskich 

konkursach, m.in. została uznana za Kampanię Społeczną Roku 2012.  

Dzięki zebranym pieniądzom fundacji udało się przeprowadzić kolejne projekty, 

jak „Uczłowieczanie poczekalni onkologicznych”. Inicjatywa obejmuje generalne 

remonty poczekalni w szpitalach onkologicznych, które są nieprzyjemne dla pacjentów 

i kojarzą się z godzinami spędzonymi na ich korytarzach. Fundacja chce je 

„uczłowieczyć”, stworzyć w nich przyjemną atmosferę: przemalować na ciepłe kolory, 

wyposażyć w komfortowe meble i dekoracje na ścianach. Udało się to zrobić już m.in. 

w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. 

Kolejną ogólnopolską akcją o szerokim zasięgu jest inicjatywa która rozpoczęła 

się w lipcu 2011 roku i wciąż trwa, o nazwie „Daj włos”. Celem akcji było namawianie 

zdrowych kobiet, które mają długie włosy, do obcięcia ich i oddawania na cel fundacji – 
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wyprodukowanie peruk dla kobiet po przebytej chemioterapii. Działania komunikacyjne 

kierowano bezpośrednio do grupy docelowej poprzez prasę kobiecą i magazyny o tematyce 

społecznej. Naturalne peruki są jedynie częściowo refundowane ze środków NFZ, 

dlatego wielu kobiet nie stać na taki przywilej. Do projektu włączyło się ponad sto 

salonów fryzjerskich w całej Polsce, niejednokrotnie obcinając włosy za darmo 

kobietom, które przekażą je potem na cel fundacji. Przy praktycznie zerowych kosztach 

na działania PR-owe, do akcji włączyły się 64 salony fryzjerskie, a na samym początku 

trwania akcji włosy zdecydowały się obciąć 574 kobiety
136

. 

 

Plakat informujący o akcji „Daj włos” 

 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie_new_2.php?edycja=2011&kk_id=390& 

action=szczegoly 
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Najnowsza, zintegrowania kampania społeczna „Gadaj-badaj” rozpoczęła się 

w połowie 2012 roku i po raz pierwszy nie jest skierowana do kobiet, a do mężczyzn. 

Ma ona zachęcić ich do wykonywania badań profilaktycznych raka prostaty oraz 

ogólnie, namówić ich do rozmawiania o tym problemie. W ramach kampanii ukazał się 

spot, plakaty oraz towarzyszący im portal www.gadajbadaj.pl. 

Hasła umieszczone w kampanii są kontynuacją stylu poprzedniej, są jednak 

jeszcze bardziej szokujące i niespodziewane niż w przypadku reklamy „Zbieramy na 

cycki…”.  

Spot reklamowy do kampanii nakręcił Wojciech Smarzowski, a wzięły w nim 

udział gwiazdy takie, jak Kinga Preis, Olga Bołądź, Magdalena Popławska i Leszek 

Lichota. Scena rozgrywa się w pubie, gdzie trzy kobiety grają w bilard. Ich rozmowie 

zza baru przysłuchuje się mężczyzna. Podczas gry, kobiety bardzo otwarcie rozmawiają 

o raku prostaty i badaniach. „Gacie w dół i palec w dupę!” – to hasło otwierające spot. 

Mężczyzna pyta retorycznie do kamery: „Dlaczego to kobiety rozmawiają o badaniu na 

raka prostaty? Bo faceci się wstydzą.”. Na końcu głos lektora informuje: „Otwieramy 

temat. Gadaj, badaj!”. 

Plakaty reklamowe również zawierają celne, ale językowo szokujące slogany: 

„Rozmawiasz z kumplami o dupach? Pogadaj o swojej.”, „Kto nie wypina, tego wina”, 

„Aby żyć, czasami wystarczy się schylić”.  

https://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2437,rozmawiasz_z_kumplami_o_dupach_pogadaj_o_swojej  
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Artur Smolicki z bloga newcreative.pl napisał: „nie tylko do mnie 

przemawia, ale także bawi humorem. Może niezbyt wyszukanym, mimo wszystko 

potencjał wirusowy posiadając naprawdę spory”
137

. Gry językowe bawią, ale czy na 

pewno spełniają swój cel? „Nie wiem czy wulgaryzacja komunikatu jest dobra w tym 

przypadku. Zwraca uwagę, ale czy skłania do zastanowienia się? Czy czytamy to 

wszystko drobnym druczkiem napisane? Czy facet widzący taki <<plakat>> zacznie 

myśleć o zbadaniu się? Zabrakło tego smaczku, który był w poprzedniej kampanii”
138

, 

napisał dr Maciej Tesławski. 

Kolejny negatywny głos zabrał kulturoznawca z UW, Jacek Wasilewski. W 

rozmowie z „Wprost” stwierdził, że „hasło bardziej kojarzy się z jakąś enerdowską 

pielęgniarką, która dominuje nad mężczyzną i chce z niego zrobić cwela, niż 

z odczarowaniem tabu męskiej <<dupy>> (…) hasło odnosi się do osoby, która jest 

dominująca. A mężczyźni bardzo nie lubią być od kogoś zależni, bo to się kojarzy 

z najgorszymi wyzwiskami: <<pantoflarz>> czy <<maminsynek>>. Jednym słowem, 

do kogoś, kto słucha wszystkich, tylko nie siebie samego”
139

. Wasilewski zwraca uwagę 

na jeszcze jedną rzecz, że kampania może budzić skojarzenia homoseksualne, a nie jest 

to najlepszy pomysł w homofobicznym społeczeństwie
140

. Co interesujące, 

największym wyzwaniem w kampanii było znalezienie aktora do odtwórcy męskiej roli. 

Leszek Lichota zrobił to z osobistych sympatii do Magdy Prokopowicz
141

. 
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 A. Smolicki, Gadaj badaj, kampania społeczna związana z rakiem prostaty, blog „newcreative.pl”, 

dostęp online 13.02.2014 [http://www.newcreative.pl/blog]. 
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 M. Tesławski, Kampania od dupy strony, serwis „Marketing Comunication Academy”, dostęp online  
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 I. Smolińska, A. Panuszko, Z cyckami się oswoiliśmy, z męską dupą nie, „Wprost” 13.09.2012, dostęp 
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3.4 Fundacja DKMS Baza Komórek Macierzystych Polska  

http://www.dkms.pl/sites/dkms.pl/files/downloads/dkms_polska_logo.jpg  

Fundacja rozpoczęła swoją działalność 25.02.2009 roku, we wsparciu 

z organizacją DKMS Niemcy. Jest to największa w Polsce baza dawców komórek 

macierzystych, posiada prawie 400 000 zarejestrowanych, potencjalnych dawców 

szpiku kostnego dla osób zmagających się z białaczką. Dotychczas około 700 osób stało 

się dawcami szpiku.  

Misją fundacji jest znalezienie dawców dla chorych potrzebujących 

przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Fundacja, przede wszystkim, 

poszukuje, prowadzi badania oraz obejmuje opieką potencjalnych dawców szpiku, a 

także prowadzi działania edukacyjno-informacyjne na temat białaczki. Głównym 

działaniem fundacji są „dni dawcy”, odbywające się regularnie na terenie całego kraju, 

podczas których można zarejestrować się jako potencjalny dawca. Akcje prowadzone są 

często pod szyldem poszukiwania dawcy dla konkretnej osoby. Fundacja DKMS zbiera 

także środki finansowe na rzecz podopiecznych fundacji oraz konieczne fundusze na 

wykonywanie badań i zarejestrowanie dawców. Obecnie szefem fundacji jest Stephan 

Schumacher, szef fundacji-matki DKMS w Niemczech. 

Celem kampanii promocyjnych fundacji DKMS jest pozyskiwanie jak 

największej liczby nowych, potencjalnych dawców szpiku kostnego, budowanie 

świadomości dotyczącej oddawania szpiku i białaczki w ogóle. Grupą docelową 

kampanii są osoby w wieku 18-55, czyli potencjalni dawcy, według kryteriów 

rejestracji.  

Wolontariusze zewnętrzni fundacji są często widoczni w centrach handlowych, 

na uczelniach i w miejscach pracy w całej Polsce, namawiający do rejestracji w bazie 

fundacji. DKMS organizuje także dni dawcy szpiku, kiedy zbiera środki na cele fundacji 

oraz szuka dawców dla konkretnych podopiecznych.  
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Pierwsza reklama telewizyjna zatytułowana „Zostań dawcą” ukazała się w 

grudniu 2010 roku. W reklamie występuję osoby o różnym wyglądzie i w różnym 

wieku, które znajdują swojego bliźniaka genetycznego. Zwizualizowana jest 

przypadkowość znajdowania dawcy, jak w automacie do gry hazardowej. Występujący 

aktorzy ubrani są kolorowo, w tle wybrzmiewa radosna muzyka, a głos lektora 

informuje o możliwości zarejestrowania się jako dawca szpiku. Spot został 

zrealizowany we współpracy z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” i w 2011 roku zdobył 

nagrodę publiczności w konkursie Kampania Społeczna Roku. 

Kolejnym projektem zrealizowanym na rzecz fundacji DKMS była reklama 

zatytułowana „Pomaganie jest trendy”. Inicjatywa wyszła od fundacji działającej 

przeciw białaczce, jednak cel tym razem był szerszy – zachęcenie młodych ludzi do 

pomagania w ogóle, do zaangażowania się w wolontariaty i projekty charytatywne. 

Teledysk zaczyna się od unoszącego się w chmurach dziennikarza telewizyjnego, 

Krzysztofa Ibisza, który melorecytuje: „jesteś potrzebny, pomaganie jest trendy, nie 

metki ciuchów i nie kolorowe sny, gest jest potrzebny”. Reklama jest dosyć kiczowata, 

ale utrzymana w radosnej, pozytywnej atmosferze. Jak twierdzą niektórzy internauci, 

organizatorzy celowo stworzyli tak kiczowatą reklamę, bo wiedzieli, że w sposób 

wirusowy rozniesie się po Internecie
142

. 

Reklama z 2012 roku natomiast przybrała formę rysunkową. W jednej, lektor 

tłumaczy, czym jest białaczka i jaki jest jej zasięg, w drugiej natomiast ilustrowana 

historyjka pokazuje cały proces od zarejestrowania się jako potencjalny dawca, do 

oddania komuś szpiku.  

 Bardzo widoczna kampania outdoorowa „Znani z pałeczkami” objęła 20 

największych miast w Polsce. Na bilbordach bardzo dużych rozmiarów, z pałeczkami 

(które służą do samodzielnego pobierania wymazu z jamy ustnej – i w ten sposób 

rejestrowania się jako potencjalny dawca) w zabawnych konfiguracjach występowały 

znane osoby: Adam „Nergal” Darski, Magda Gessler, Czesław Mozil, Justyna 

Kowalczyk, Martyna Wojciechowska, Andrzej Piaseczny, Julia Kamińska i inni.  

                                                           
142

 Gdzie jestem ja i ty, gdzie płyną gorzkie łzy, „kampaniespoleczne.pl”, dostęp online 14.02.2014 

[http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1678,gdzie_jestem_ja_i_ty_gdzie_plyna_gorzkie_lzy]. 
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2020,znani_z_paleczkami  

Należy podkreślić, że fundacja kładzie duży nacisk na współpracę i promowanie 

swoich akcji z udziałem znanych twarzy. Chętnie pokazuje kolejne znane osoby, które 

zdecydowały się zostać potencjalnymi dawcami. 

 Podobnie, jak Rak’n’Roll, DKMS także nawiązał współpracę z firmą Lilou 

i sprzedawał zawieszki w kształcie puzzla – symbolu fundacji. 

 Na koniec należy podkreślić, że w przypadku obydwu fundacji, duży nacisk 

kładzie się na działalność w Internecie: aktywność w mediach społecznościowych oraz 

wygląd i funkcjonalność stron internetowych. 
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3.5  Strategie komunikacyjne fundacji 

Skuteczny udział fundacji w dyskursie społecznym musi być poprzedzony 

obecnością w mediach masowych. Aby działać efektywnie i trafiać do swoich 

odbiorców,  potrzebne są im sprawne narzędzia komunikacyjne i kanały transmisji 

opinii. Kanały te zapewniają media, zarówno głównego nurtu, jak i własne (strony 

internetowe oraz media społecznościowe). „Za pośrednictwem mediów własnych 

organizacje pozarządowe podejmują próby bezpośredniego inicjowania debaty 

publicznej oraz komunikują z otoczeniem. Pożądana obecność w przekazie mediów 

głównego nurtu umożliwia im natomiast widzialność i rozpoznawalność w sferze 

publicznej na większą – niż dotychczas – skalę, daje im potencjalny dostęp do 

szerszych grup społecznych, składających się z odbiorców mediów. Oba kanały 

komunikacji są wykorzystywane równocześnie, są one względem siebie 

komplementarne, służą bowiem za narzędzie budowania pozycji poszczególnych 

instytucji obywatelskich jako uczestników debaty publicznej”
143

.  

 Działania komunikacyjne fundacji Rak‘n’Roll skupiają się na dwóch typach 

przekazu. Dotarcie do wąskich grup odbiorców, odpowiadając na ich problemy i 

potrzeby oraz do jak najszerszej grupy odbiorców za pomocą mediów, w celu 

pozyskania sponsorów i wsparcia finansowego na cele fundacji. Na samym początku 

istnienia fundacji działania kierowane były do młodych kobiet chorujących na raka. 

Dzisiaj są to bardzo różne grupy docelowe, zależne od rodzaju podejmowanej akcji 

przez fundację. 

Organizacja wpływa na opinię społeczną głównie za pomocą mediów 

tradycyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Na początku działalności 

fundacji, ogólnopolski rozgłos udało się jej uzyskać dzięki fundatorce, Magdalenie 

Prokopowicz. Nieustannie gościła ona w mediach, udzielając wywiadów, dzieląc się 

swoim doświadczeniem na temat choroby. Sieć kontaktów fundacji została nawiązana 

dzięki jej pracy, ponieważ przed rozpoczęciem działalności fundacji prowadziła ona 

agencję aktorską i mody. Fundacja cały czas utrzymuje bardzo ścisłe kontakty z 

dziennikarzami i celebrytami, którzy często zostają także ambasadorami fundacji. 

Niektóre działania fundacji prowadzone są we współpracy ze znanymi ludźmi mediów, 

jak, na przykład, akcja metamorfozy Moniki Jaruzelskiej.  

Oglądając zakładkę „Media o nas” na stronie fundacji, można zobaczyć, że 

                                                           
143

 A. Hess, Społeczni uczestnicy… op. cit., s. 240. 
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informacje o działalności fundacji znalazły się w magazynach dla kobiet (Elle, Twój 

Styl, Pani, Shape, Wysokie Obcasy) w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych (Tok 

FM, Polskie Radio), w telewizji (TVN Style, TVN, TVP 1 i 2), a także na największych 

portalach informacyjnych w Internecie. Oprócz osób publicznych, angażujących się w 

działania fundacji, atrakcyjny medialnie jest również fakt obecności osób chorych w 

zarządzie fundacji oraz kontakty fundacji ze swoimi podopiecznymi, którzy chętnie 

dzielą się swoimi historiami w mediach. Rozpowszechnianiem informacji na temat 

działań podejmowanych przez fundację zajmuje się biuro prasowe agencji Havas 

Worldwide, pracownicy fundacji oraz wolontariusze. To także ci ostatni dostarczają 

informacji do mediów lokalnych.  

Nieco słabiej funkcjonują media własne fundacji. Strona internetowa nie jest 

przejrzysta, a wiele funkcji nie działa, strona nie jest także aktualizowana na bieżąco. 

Istotnym składnikiem strony jest zakładka „media o nas” – zawierająca treści 

informujące o obecności fundacji w przekazach medialnych. To tutaj można dowiedzieć 

się więcej o akcjach fundacji, niż z samej zawartości strony. Jest to istotny sposób na 

pokazanie, że głos organizacji pozarządowej jest zauważalny i liczy się w debacie 

publicznej. Do maja 2012 roku działał także blog Magdaleny Prokopowicz, który 

cieszył się dużą popularnością wśród odbiorców. Jedynym bardzo dobrze działającym 

medium społecznościowym jest profil fundacji na Facebooku, który obserwuje 26 000 

użytkowników i który umożliwia dwukierunkową komunikację z odbiorcami. Znajdują 

się tam wszystkie informacje na temat prowadzonych przez fundację działań, galerie 

zdjęć, aktualności.  

Fundacja DKMS natomiast kieruje swoje działania do grupy docelowej 18-50, 

czyli potencjalnych – z medycznego punktu widzenia – dawców.  

Fundacja, podobnie, jak Rak ‘n’ Roll, utrzymuje stałe relacje z mediami i 

zabiega o zaangażowanie w swoje działania celebrytów. DKMS opiera swoje kampanie 

na wsparciu znanych osób. Na stronie fundacji istnieje zakładka „informacje dla 

mediów”, jednak znajdują się tam jedynie trzy informacje prasowe oraz informacje na 

temat fundacji.  

DKMS, podobnie, jak Rak ‘n’ Roll, jest obecny w mediach głównego nurtu. 

Szczególnie duży rozgłos przyniosła fundacji choroba muzyka rockowego, Adama 

Darskiego „Nergala” i kampania, jaką prowadziła jego ówczesna partnerka, piosenkarka 

Doda (Dorota Rabczewska).  

DKMS, w odróżnieniu od Rak‘n’Roll, kładzie nacisk na wykorzystywanie 
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mediów społecznościowych. Fundacja posiada sprawnie funkcjonujące konta na 

Facebooku (ponad 100 tys. obserwujących), Twiterze (320 śledzących), Naszej-Klasie 

(ponad 7000 znajomych) oraz Youtube’ie. Wszystkie te kanały są na bieżąco 

aktualizowane i wykorzystywane do komunikacji z odbiorcami. Dodatkowo, fundacja 

utrzymuje korespondencję pocztową z zarejestrowanymi potencjalnymi dawcami, 

wysyłając informacje na temat fundacji oraz życzenia z okazji świąt.  

3.6  Inne kampanie wykorzystujące podobne środki przekazu 

Dwie fundacje, których kampanie społeczne opisano szczegółowo powyżej były 

prekursorami nowego typu reklamy społecznej w Polsce. Ich kampanie uzyskały też 

największy zasięg w mediach, przyciągnęły uwagę społeczeństwa i uzyskały 

najważniejsze nagrody w kategorii kampanie społeczne. W ich ślad poszły jednak inne 

organizacje pozarządowe, które zdecydowały się wykorzystać inne środki niż emocje 

negatywne w reklamie. Część z tych organizacji wykorzystuje zarówno szok i strach w 

niektórych kampaniach, w innych żart językowy – pokazuje to, że kampanie są 

niespójne, a organizacje nie do końca są przekonane, w którą stronę chcą pójść ze 

swoim przekazem. 

Ogólnopolska akcja „Mam haka na raka”, to program dla młodzieży, którego 

celem jest oswajanie ich z tematem chorób nowotworowych, edukowanie, wyrabianie 

postaw prozdrowotnych. Młodzież, głównie ze szkół ponadgimnazjalnych, prowadzą 

działania wśród społeczności lokalnej, propagujące np. badania profilaktyczne. Program 

rozpoczął się w 2007 roku, a każda edycja skupia się na innym rodzaju raka. 

Organizatorem akcji jest Polska Unia Onkologii. Kampania obejmuje, przede 

wszystkim, szereg działań przeprowadzanych przez szkoły dla społeczności lokalnej. 

Najbardziej widocznym, na skalę ogólnopolską działaniem są jednak spoty reklamowe 

ukazujące się w telewizji i w Internecie. Spoty z pewnością przykuwają uwagę, opierają 

się na metaforze językowej, ale większość z nich, jak standardowa reklama społeczna, 

bazuje na uczuciach strachu i szoku. 

Kampania reklamowa 5 edycji w zastosowanych środkach przypomina bardzo 

kampanie fundacji Rak ‘n’ Roll. Hasło promujące kampanię przeciwko rakowi jelita 

grubego u mężczyzn brzmi „Zabezpiecz tyły” i nakłania ich do wykonywania 

kolonoskopii. Metafora „zabezpiecz tyły” przedstawiona jest w kontekście 
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porachunków mafijnych. Sceneria spotu reklamowego budzi od razu skojarzenie z 

filmami o włoskiej mafii. Rodzina prowadzi spokojne, wystawne życie, nie podejrzewa 

żadnego zagrożenia. W tle gra włoska muzyka, bohaterowie jedzą spaghetti i piją 

czerwone wino, przeliczają pieniądze. W pewnym momencie przez okno wpada 

zawinięta gazeta. W środku paczki gangsterzy znajdują raka i wiadomość „Idę po ciebie 

Don Pablo. W tym roku załatwiłem już 14 000 bardziej niewinnych niż ty.” Po tym 

następuje dialog między mężczyznami: „- Jak się tu dostał? – Wszedł od tyłu!”. 

Mężczyźni wywracają stoły, kierują pistolety w stronę drzwi i jeden z nich krzyczy 

„Zabezpieczyć tyły!”. Na koniec spotu głos lektora mówi: „Zabezpiecz tyły przed 

rakiem. Zrób kolonoskopię”. Autorkami reklamy są  uczennice z Zespołu Szkół 

Technicznych w Jeleniej Górze, które wzięły udział w akcji „Mam haka na raka”, a jej 

wykonanie nadzorowała Fabryka Komunikacji Społecznej.  

W edycji drugiej zastosowano jednak inne środki, hasło reklamowe brzmiało 

„Nie pakuj się do trumny”, a w spocie widać kobietę, która pakuje się, jak do podróży, 

ale swoje rzeczy układa w drewnianej trumnie. Kampania promowała profilaktykę raka 

szyjki macicy. W spocie reklamowym czwartej edycji, dotyczącej walki z rakiem płuc, 

widzimy kobietę w ślubnej sukni z papierosem w dłoni. W kolejnych ujęciach 

przedstawiona jest w różnych sytuacjach, zawsze z papierosem. Na końcu, w łóżku 

szpitalnym, z ironicznym uśmiechem i nieodłącznym papierosem w dłoni. Hasło 

reklamowe brzmiało „Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się 

z papierosem”. Reklamy z pewnością są celne, ale wykorzystują po raz kolejny strach, 

lęk, negatywne emocje, a metafory dotyczą śmierci. 

Kolejną ogólnopolską kampanią w walce z rakiem jest „Rak to się leczy”, 

zainicjowaną przez fundację Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. 

Fundacja bazuje na wsparciu znanych osób, w tym na przykład Jerzego Stuhra, który 

sam zwalczył chorobę nowotworową. W pierwszych kampaniach wystąpiły znane 

osoby, aktorzy, piosenkarze, a reklamy nawiązywały do ich ról. Na przykład Stanisław 

Mikulski wygłasza w reklamie kwestię nawiązującą do jego roli jako Hans Kloss: 

„Takie sztuczki nie ze mną Bruner. Zapominasz z kim mówisz. Albo idziesz się zbadać 

albo nie zawracaj mi głowy. I radzę Ci spiesz się. Bo raka się leczy”. Natomiast w 

reklamie społecznej z udziałem Jarosława Boberka nawiązano do jego roli króla Juliana 

w popularnej kreskówce „Madagaskar”. W reklamie śpiewa on „Przebadaj śmiało ciało, 

by działać chciało!”.  
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W najnowszej kampanii fundacji, zainaugurowanej 4 lutego – w światowy dzień 

walki z rakiem -  nawiązano współpracę z polskim rysownikiem Henrykiem Sawką. 

W jednej z nich rysunkowe postaci leżą na plaży. Jeden trzyma papierosa w ustach, a 

drugi mówi do niego: „Nie dość że palisz, to jeszcze się opalasz. A może się 

przebadasz?”. Organizatorzy kampanii podkreślają, że nie należy straszyć rakiem, a 

zachęcać do profilaktyki. Chcą walczyć z rakiem na wesoło, żeby odbiorców z nim 

oswoić, nie paraliżować strachem czy groźbami
144

. 

Bardzo trudno jest badać skuteczność reklamy społecznej. Za pomocą tych 

samych mechanizmów, co w reklamie komercyjnej, można zbadać ilość osób, która 

zetknęła się z reklamą, jej zasięg, zauważalność, obecność w mediach. Reklama 

społeczna ma jednak na celu zmienianie postaw, a to jest bardzo trudne do zbadania. 

Badając efekty kampanii społecznych trudno jest też ocenić, czy na zmianę postaw 

ludzi wpłynęła sama reklama, czy także inne okoliczności. To, co można sprawdzić to 

deklaracje postaw (badane przed i po kampanii), a nie faktyczne zmiany. Można więc 

zbadać ocenę reklam, a nie ich faktyczną skuteczność
145

. 

Trudno jest też wybrać charakter przekazu, pozytywny lub negatywny, 

krótkotrwały czy długofalowy, wciąż nie wiadomo bowiem, jakie emocje są pożądane 

w reklamie społecznej. Polska reklama społeczna próbowała już wielu środków, 

straszyła, szokowała, informowała, śmieszyła. Wciąż nie wiadomo jednak, która forma 

jest tak naprawdę najbardziej skuteczna
146

. 

Niewątpliwie jednak najbardziej udane i skuteczne kampanie oprócz reklamy 

społecznej, stosują działania PR-owe i programowe, tak jak fundacja Rak ‘n’ Roll 

i DKMS.  Różnorodne działania komunikacyjne dają większą szansę dotarcia do ludzi 

i zmieniania postaw społecznych
147

.  
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IV Założenia metodologiczne 

4.1 Cel badania 

Celem badawczym pracy jest uzyskanie opinii na temat nowej formy reklam 

społecznych, poruszających temat chorób ciężkich i nieuleczalnych, jakimi są 

nowotwory. Badanie ma pokazać odbiór wybranych reklam społecznych przez 

respondentów, stronę zarówno wizualną, jak i językową, opinie na temat zastosowanych 

form komunikacyjnych, ich oczekiwania w stosunku do reklamy społecznej. Wybrane 

przez autorkę pracy case studies do badania stosują inne narzędzia niż tradycyjna 

reklama społeczna. Wykorzystywany jest humor, żart językowy, gry słowne, 

a konwencja całych kampanii jest optymistyczna, radosna. Badanie ma ustalić czy 

respondentom odpowiada taka forma komunikacji, czy jest odpowiednia do powagi 

tematyki reklam społecznych. Praca ma również na celu poznanie, jak reklamy te 

odbierane są wśród różnych grup wiekowych, a także, czy reklamy odbierane są inaczej 

wśród osób chorych na choroby nieuleczalne i wśród osób zdrowych.  

4.2 Problem badawczy 

Główny problem badawczy niniejszej pracy sprowadza się do pytania: czy 

humor w reklamie społecznej traktującej o chorobach ciężkich i nieuleczalnych jest 

pożądany? Problemy szczegółowe dotyczą rodzaju humoru w reklamie, zastosowanych 

form komunikacyjnych. Czy każdy rodzaj humoru jest pożądany? Czy respondenci 

akceptują humor na poziomie językowym, czy wizualnym? Problem dotyczy również 

zestawienia reklamy zabawnej z shockvertisingiem: czy respondenci wolą reklamy 

zabawne, czy raczej takie, które szokują, straszą? Które z nich mogą mieć większe 

przełożenie na chęć podjęcia działania, zmiany? Który rodzaj reklamy jest bardziej 

adekwatny do powagi tematu? 
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4.3 Hipotezy badawcze 

W niniejszej pracy autorka przyjęła jedną główną hipotezę oraz trzy hipotezy 

szczegółowe. 

 

Hipoteza główna: 

 Reklamy społeczne o radosnej, a nawet zabawnej konwencji są bardziej 

pożądane i lepiej oceniane przez odbiorców. Odbiorcy wolą tego rodzaju 

reklamy, ponieważ zmęczeni są tradycyjnymi kampaniami społecznymi 

wykorzystującymi shockvertising, emocje lęku, strachu, zaskoczenia. Tym 

bardziej nie akceptują już zwyczajnie smutnych spotów reklamowych, 

wymuszające litość u odbiorcy.  

 

Hipotezy dodatkowe: 

 Odbiorcy deklarują chęć podjęcia działania (na przykład oddanie 1% podatku 

lub wykonanie badań profilaktycznych) po obejrzeniu nowych (zabawnych) 

form reklamowych.  

 Nowe formy reklamowe są bardziej akceptowane i lepiej rozumiane w grupie 

studentów i młodych dorosłych. Grupa 60+ może nie akceptować tych reklam  

z taką łatwością i preferować standardowe, informacyjne formy reklamy.  

 Osoby, które zmagały się z chorobami nowotworowymi, mogą nie akceptować 

zabawnych komunikatów oraz ocenić te reklamy jako nieadekwatne do powagi 

tematu. 

4.4 Przedmiot badania 

Przedmiotem badania są polskie reklamy społeczne propagowane przez 

fundacje, zajmujące się tematyką chorób ciężkich i  nieuleczalnych, to jest 

nowotworów. Na potrzeby badania wybrano dwie główne fundacje: Rak ‘n’ Roll 

i DKMS oraz ich najbardziej sztandarowe reklamy społeczne (plakaty oraz spoty 

telewizyjne) oraz materiały z eventów, opisane w rozdziale 3, tj.: „Zbieramy na cycki 

nowe fryzury i dragi” – kampania zachęcająca do oddawania 1% podatku na rzecz 

fundacji Rak ‘n’ Roll, „Gadaj-badaj” – zachęcająca mężczyzn do wykonywania badań 



70 
 

profilaktycznych raka prostaty, „Boskie matki” – album przedstawiający kobiety 

zmagające się z chorobami nowotworowymi, które urodziły i wychowują dzieci,  

„Zostań dawcą” – kampania fundacji DKMS zachęcająca do rejestrowania się do banku 

dawców szpiku kostnego, „Znani z pałeczkami” – kampania stworzona w tym samym 

celu, z udziałem kilkunastu znanych celebrytów, „Pobranie komórek macierzystych” – 

kampania informacyjna na temat procedury oddania szpiku kostnego, a także spot 

reklamowy wykonany przez studencką telewizję Pollub.tv przy Politechnice Lubelskiej, 

promujący studenckie Dni Dawcy Szpiku Kostnego. Oprócz reklam fundacji Rak ‘n’ 

Roll i DKMS analizie zostały poddane reklamy: ogólnopolskiej akcji „Mam haka na 

raka”, nazwaną „Zabezpiecz tyły” – zachęcająca do robienia profilaktycznych badań 

raka jelita grubego. Wszystkie reklamy oraz wydarzenia miały miejsce w ciągu 

ostatnich kilku lat i odbiły się szerokim echem w mediach tradycyjnych oraz 

internetowych. Reklamy  te – tak, jak opisano w rozdziale 3 – wywołują różne opinie, 

można nazwać je kontrowersyjnymi, a na pewno są tematem do dyskusji. Odbiegają 

konwencją od tradycyjnych reklam społecznych, które wykorzystują shockvertising 

bądź wywołują uczucia smutku, współczucia, które zaprezentuję jako kontrast:  

„Możemy zdążyć przed rakiem” – jedna z pierwszych w Polsce kampania informacyjna 

dotycząca nowotworów, zainicjowana przez fundację Porozumienie Bez Barier, 

„Ofiaruj nadzieję na życie” fundacji Urszuli Jaworskiej, zachęcają do finansowego 

wspierania fundacji, na cel walki z białaczką wśród dzieci, „Podaruj życie” Fundacji 

Urszuli Smok stworzona w podobnym celu oraz dwie reklamy stworzone w ramach 

akcji „Mam haka na raka”: antynikotynowa „Nie wiąż się z papierosem” i „Nie pakuj 

się do trumny”, zachęcająca do robienia badań cytologicznych.  

4.5 Metoda badawcza i sposób prowadzenia badania 

a) metoda badawcza 

Jak zostało wspomniane w rozdziale trzecim niniejszej pracy, bardzo trudne lub 

prawie niemożliwe jest badanie skuteczności reklamy społecznej. Na zmiany postaw 

społecznych może wpływać bowiem nie tylko sama reklama, ale i inne okoliczności. Na 

przykład, na zmniejszenie palenia papierosów wśród ludzi może mieć wpływ dobra 

kampania społeczna, ale jednoczesnym czynnikiem może być także, na przykład, 
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wzrost cen papierosów. Poza tym, badać można deklarację postaw, a nie rzeczywiste 

zachowania ludzi. Na przykład, w badaniu respondent może zadeklarować chęć 

uprawiania regularnie sportu i zdrowego żywienia, ale czy rzeczywiście utrzyma takie 

przyzwyczajenie, jest to trudne do zweryfikowania.  

To, co można i należy badać, to odbiór reklamy społecznej. Na potrzeby badania 

została wybrana technika jakościowa, ponieważ to ona pozwala na zbadanie opinii 

respondentów, ich wrażliwości na dane przekazy reklamowe, oczekiwań w stosunku do 

reklamy społecznej, trafność doboru form komunikacyjnych. Forma jakościowa 

pozwala na szerokie i dogłębne poznanie opinii respondentów, poprzez swobodny 

sposób pozyskiwania informacji i zadawanie pytań otwartych respondentom. Tematyka 

oraz sposób zadawania pytań w badaniu jakościowym ma charakter eksploracyjny, 

pogłębiony, a nie rozstrzygający o pewnych kwestiach
148

. 

Metodą badawczą przyjętą na potrzebę tej pracy są zogniskowane wywiady 

grupowe, czyli focusy. W badaniu takim uczestniczy od kilku do kilkunastu osób 

jednocześnie, a dyskusja prowadzona jest przez moderatora. Wywiad skoncentrowany 

jest wokół jednego tematu, a zadaniem moderatora jest ukierunkowanie rozmowy, 

zadawanie pytań i zachęcanie do dyskusji, w celu uzyskania jak największej ilości 

informacji na temat, który jest przedmiotem badania. Celem wywiadu grupowego jest 

pogłębienie rozważań dotyczących badanego tematu i dyskusja pomiędzy uczestnikami 

badania
149

. Grupy focusowe – w przeciwieństwie, na przykład, do badań ankietowych – 

pozwalają na swobodne modyfikowanie pytań, a także stałe poszerzanie tematu. Co 

godne uwagi, to fakt, że uczestnicy grupy focusowej wchodzą ze sobą w interakcję, 

komentują, dyskutują nad danym problemem. Należy jedynie uważać, by każdy z 

uczestników wywiadu grupowego miał taką samą szansę na wypowiedzenie się i aby  w 

grupie nie wyłonił się lider, który zacznie dominować nad grupą. Ważne jest poznanie 

opinii wszystkich członków badania, niedopuszczenie do blokady kogokolwiek. W tym 

przypadku bowiem istnieje ryzyko, że lider zdominuje grupę i wywrze wpływ na innych 

uczestnikach grupy focusowej, co może zniekształcić wyniki badania
150

. Jest to bardzo 

żywa forma badania i pozwala na stałą modyfikację oraz dobrą komunikację z 

respondentami. W badaniu takim prowadzący focus może usłyszeć spontaniczne opinie, 
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których nie uzyskałby formułując pytania do ankiety czy do wywiadu. 

Ta metoda badawcza pozwala także na zastosowanie materiałów audio-

wizualnych i oparcie badania o materiały dodatkowe, pokazywane grupie. W przypadku 

badania nad reklamą społeczną jest to kluczowe, ponieważ respondenci muszą zapoznać 

się z materiałem reklamowym, bo może nie być on znany wszystkim respondentom. 

Same hasła reklamowe stanowią tylko warstwę językową reklamy, w przypadku tej 

pracy kluczową rolę odgrywa także obraz.  

Badaczka niniejszej pracy zdecydowała się na wywiady grupowe, a nie 

indywidualne z kilku powodów. Po pierwsze, z przyczyn pragmatycznych, ponieważ w 

krótszym czasie możliwe jest uzyskanie większej ilości opinii. Po drugie, rozwiązaniu 

badanego problemu badawczego sprzyja praca w grupie. Umożliwia ona aktywny 

udział w dyskusji oraz wymianę pomiędzy uczestnikami badania punktów widzenia 

i uwag. W przypadku doświadczeń osobistych z reguły wybiera się formę wywiadu 

indywidualnego
151

. Podczas badania przekazu reklamowego (w reklamie komercyjnej 

jak i społecznej) zwykle wykorzystuje się właśnie focusy, ponieważ wtedy uczestnicy 

mogą rozmawiać o tym, co dana reklama komunikuje
152

.  

b) dobór próby 

Badanie zostanie przeprowadzone w trzech grupach focusowych. Respondenci 

dobrani zostaną w sposób celowy,  według wieku: studenci (19-24), młodzi dorośli (25-

35) i seniorzy (60+). Grupy będą składały się z około 7 osób. W grupach znajdą się 

także osoby, które obecnie lub w przeszłości zmagały się z chorobami nowotworowymi. 

c) sposób badania 

Uczestnicy grupy focusowej zgromadzeni są w jednym miejscu tak, by każdy 

miał dobry dostęp do prezentowanych materiałów. Materiały będą pokazywane na 

ekranie komputera bądź – w miarę możliwości lokalowych – na większym ekranie. 

Badanie jest nagrywane, o czym poinformuję uczestników przed jego rozpoczęciem. 

W pierwszej części badania przedstawię uczestnikom część spotów 
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reklamowych. Reklamy będą ze sobą wymieszane, bez podziału na poważne, 

humorystyczne, nowe czy stare. Po ich obejrzeniu, poproszę respondentów o wyrażenie 

ogólnych opinii: jakiego typu reklamy bardziej do nich przemawiają? Jakiego typu 

emocje, według nich, powinny być przekazywane w reklamie społecznej? Czy reklama 

powinna edukować, zwracać uwagę na problem, namawiać do czegoś? W jaki sposób 

można uwrażliwić ludzi na problemy społeczne? Jak zwracać uwagę na ważne 

społecznie problemy? Jakimi kanałami chcieliby, żeby reklama społeczna do nich 

trafiała? Czy ma być to radio, telewizja, outdoor, Internet, media społecznościowe? 

Po pierwszej części badań przejdę do dokładnej analizy poszczególnych 

kampanii reklamowych. W tym przypadku reklamy będą podzielone ze względu na 

fundację, która zleciła wykonanie danej kampanii.  

1) Na początku zapytam respondentów, co sądzą o samej nazwie fundacji Rak ‘n’ 

Roll oraz pierwszej zintegrowanej kampanii „Wyrolluj raka”. 

2) „Zbieramy na cycki nowe fryzury i dragi”, plakat 

Czy przekaz jest zrozumiały i wiadomo, o co chodzi nadawcom? (to pytanie 

może mieć szczególnie znaczenie w najstarszej grupie odbiorców). Czy reklama 

jest szokująca? Czy może obrażać osoby chore na raka? Czy jest to niepoważne 

podejście do poważnego tematu? Czy po zobaczeniu takiej reklamy, 

zdecydowaliby się przekazać 1% podatku na rzecz fundacji?  Co jest mocną, a 

co słabą stroną tej formy reklamy? 

3) „Gadaj-badaj”, spot telewizyjny oraz plakaty 

Czy wulgaryzm reklamy razi? Czy reklama jest zbyt bezpośrednia i dosłowna? 

Co badani sądzą o  komunikacie zawartym w reklamie – czy zachęca, żeby 

rozmawiać o raku? Czy reklama zachęca (mężczyzn) do pójścia na badania 

profilaktyczne? Czy przekaz plakatów reklamowych jest zrozumiały? 

4) „Boskie Matki”, album 

Czy reklama obraża uczucia, wrażliwość religijną? Czy metafora „boskie matki” 

jest przesadzona? Co badani sądzą o estetyce tych zdjęć? 

5) „Zostań dawcą”, spot telewizyjny 

Co badani sądzą o reklamie? Jakie uczucia wywołuje spot?   
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6) „Znani z pałeczkami”, plakaty 

Co badani sądzą o takiej formie reklamy? Czy przekonuje ich to, żeby pójść 

zarejestrować się jako potencjalny dawca? Czy celebryci, którzy wzięli udział w 

kampanii przekonują do tego, do czego zachęcają, czy są wiarygodni?  

7) „Pobranie komórek macierzystych” animowany spot 

Czy przekaz reklamowy jest zrozumiały? Czy animowana forma nie odciąga 

uwagi? Czy jest to poważne podejście do tematu? Czy nie jest to infantylne? 

8) Reklama z dni dawcy w Lublinie, spot 

Czy reklama jest wulgarna? Czy jest odpowiednia dla tematu pozyskiwania 

dawców? Czy jej forma oburza, obrzydza, bawi? Czy może zniechęcać? Czy 

może naruszyć reputację fundacji? 

9) „Podaruj życie”, spot telewizyjny 

Jak badani oceniają  reklamę? Czy przekaz forma nie jest nudna? Czy reklama 

jest adekwatny do tematyki? Czy zachęca do podjęcia działania? 

10) „Zabezpiecz tyły”, spot 

Czy forma reklamy jest przekonująca? Poważna czy niepoważna? Czy może być 

skuteczna? 

11) „Nie wiąż się z papierosem”, spot 

Jakie uczucia wywołuje reklama? Czy jest szokująca? Czy wywołuje 

dyskomfort? Czy jest spójna i logiczna? Czy zachęca do podejmowania jakiegoś 

działania? Co jest przekonującego w tej reklamie? 

12) „Nie pakuj się do trumny”, spot 

Czy reklama przekonuje do zrobienia badań? Jakie emocje wywołuje? Czy 

zachęca do podjęcia działania? 

13) „Możemy zdążyć przed rakiem”, plakaty 

Czy reklama zachęca do przeprowadzania badań profilaktycznych? Czy język, 

wykorzystane porównania są trafione? Bardziej obrazowe?  
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V Analiza wyników badań focusowych 

Badanie focusowe stanowiące główne źródło analizy niniejszej pracy zostało 

wykonane w trzech grupach wiekowych: studentów, dorosłych pracujący oraz 

seniorów. W związku z tym, główną zmienną w badaniu była zmienna wieku. W grupie 

studenckiej były to osoby w wieku 23-25 lat, na trzecim, czwartym i piątym roku 

studiów. Grupę badanych pracujących stanowiły osoby w wieku 29-37 lat, wykonujące 

różne zawody: psycholog, listonosz, pracownik sklepu, fizjoterapeuta, pracownicy 

organizacji pozarządowej. Natomiast wiek w grupie seniorów wynosił od 62 do 75 lat, 

wszystkie osoby są na emeryturze. Z wyjątkiem grupy seniorów, gdzie okazało się to 

niemożliwe, proporcja kobiet i mężczyzn była wyrównana. W badaniu, w grupie 

studenckiej, uczestniczyła także osoba chora na białaczkę. Autorka badania, czytając 

komentarze na portalach społecznościowych na temat reklam fundacji Rak ‘n’ Roll 

spodziewała się, że reklamy te mogą w jakiś sposób obrazić osobę chorą. 

Przypuszczenia te jednak nie potwierdziły się, a odbiór reklam osoby chorej nie różnił 

się specjalnie od odbioru innych osób w tej samej grupie wiekowej. Badanie focusowe 

w grupie studentów odbyło się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 

w grupie dorosłych pracujących w prywatnym mieszkaniu w Gliwicach, a w grupie 

osób na emeryturze w klubie seniora, działającym przy Gliwickim Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

Uczestnicy grup focusowych zapoznali się z 14 reklamami społecznymi 

opisanymi w rozdziale III niniejszej pracy, dotyczącymi raka oraz białaczki, ze spotami 

filmowymi oraz plakatami, a także reklamą prasową. Dzięki przeprowadzonym 

badaniom focusowym autorka pracy uzyskała wyniki na temat odbioru reklamy 

społecznej związanej z chorobami ciężkimi, jak również ogólne oczekiwania w 

stosunku do reklamy społecznej i jej sposobów komunikowania.  

Na początku analizy zostaną przedstawione najbardziej ogólne wnioski 

z przeprowadzonego badania. W każdej z badanych grup występują różnice w odbiorze 

przedstawionych reklam społecznych. Grupa studencka wykazała się najbardziej 

analitycznym podejściem do tematu, grupa pracująca była najmniej zorientowana, 

natomiast grupa seniorów była najbardziej świadoma treści, przekazywanych przez tę 

reklamę społeczną, wagi profilaktyki i badań.  

Grupa studentów oraz pracujących była najbardziej zainteresowana reklamami 
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społecznymi samymi w sobie, ich formą, sposobem wykonania. Grupy te trafnie 

rozumieją różnice między reklamą komercyjną, a reklamą społeczną. Są świadomymi 

odbiorcami reklamy, wiedzą, jakich narzędzi używa. Od reklamy społecznej 

zdecydowanie wymagają więcej – na przykład walki ze stereotypami – rozumieją też, 

że na więcej sobie może pozwolić, że może bawić się konwencją, szokować, może 

nawet oburzać. Badany (Klaus) w grupie dorosłych powiedział: „Ale rozgraniczmy 

reklamy, które reklamują papierosy i wódkę od reklam, które reklamują coś, co można 

zrobić dla drugiego człowieka”. Oczekują oni od reklamy społecznej, że ich 

zainteresuje, zaskoczy, zmusi do myślenia. Nie będzie jak zwykła reklama, nakłaniająca 

do zakupu produktu.  

Uczestnicy grupy studenckiej oczekują od reklamy społecznej nawet 

intelektualnego wyzwania, zmuszenia do zastanowienia się, dwuznaczności. Stawiają 

jej wysokie wymagania jeśli chodzi o formę i wykonanie. Zakładają też, że reklama ta 

ma za zadanie szokowanie: „No, ale to jest ta reklama społeczna, ma zaszokować…” 

(Radek). Co więcej, przygotowane spoty mają przyciągać uwagę, są elementem 

rozrywki – linki do nich chętnie udostępnialiby na portalach społecznościowych.  

Natomiast grupa seniorów do reklamy społecznej podchodzi w sposób taki sam, 

jak do reklamy komercyjnej. To znaczy, są oni zmęczeni reklamą, uważają, że reklama 

z zasady kłamie, ma na celu oszukać odbiorcę, jest stratą pieniędzy. Nie widzą 

specjalnej różnicy pomiędzy reklamą namawiającą do zakupy produktu a reklamą 

namawiającą do zmiany postaw. Jak uważa psycholog Jerzy Mellibruda, wieloletni 

dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i twórca 

Niebieskiej Linii: „Pojęcie reklamy w ogóle nie powinno być używane w odniesieniu 

do różnych form kampanii społecznych, dlatego że jest ono zbyt mocno ugruntowane w 

zupełnie innym obszarze rzeczywistości, jakim jest handel i zarabianie pieniędzy. W 

tym się wyraża właściwa dla naszych czasów <<monetaryzacja>> rzeczywistości”
153

. 

Kanały, którymi badane grupy chciałyby być informowane, także różnią się od 

siebie. Grupa studentów wskazała głównie Internet, z naciskiem na media 

społecznościowe. Grupa dorosłych również wskazała Internet, ale na równi z innymi 

kanałami komunikacji, jak: telewizją, radiem i outdoorem. Grupa seniorów 

deklarowała, że nie korzysta z mediów, a najbardziej zauważają reklamę społeczną w 

miejscach publicznych.   
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 Jerzy Mellibruda w rozmowie z Ewą Mazurczak [w:], E. Mazurczak, Kampania odniosła sukces [w:], 

Propaganda dobrych serc… op. cit., s. 101. 
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5.1  Język  

W dwóch pierwszych prezentowanych reklamach fundacji Rak ‘n’ Roll użyte 

były wulgaryzmy. Badani z grupy studenckiej i osób pracujących uznali, że reklama 

społeczna może sobie pozwolić na więcej, ze względu na jej szlachetny cel. Akceptują 

więc komunikaty reklamowe zawierające wulgaryzmy, uważają, że może wzmocnić to 

przekaz. Jest to język zwykłego człowieka, a to do niego reklama społeczna ma trafić. 

Grupa seniorów wolałaby jednak zastąpić wulgarne słowa innymi. Pierwszy komunikat 

reklamowy brzmiał: „Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi”. Część seniorów 

chciałaby zastąpić słowo „cycki” innym. Pani Joanna: „Ja sobie tylko pomyślałam, 

dlaczego cycki, a nie piersi?”. Były też osoby, którym to nie przeszkadzało. Przy 

użyciu takiego słowa istnieje jednak ryzyko, że komunikat będzie błędnie odebrany. 

Pani Joanna: „No bo ja w pierwszym momencie sobie pomyślałam, że to jest jakaś 

antyreklama, że śmieszne po prostu, żeby odwrócić uwagę”. Co istotne, taki sam 

komentarz padł w grupie osób pracujących. Marcin: „Dla mnie to są jaja. Pierwszy mój 

odbiór (…) Zdystansowałem się jakby od tego odbioru, bo pomyślałem, że sobie żartują 

z czegoś, z czego się raczej średnio żartuje”. 

Studenci i pracujący akceptują obecność słów potocznych czy wulgarnych. 

Zmniejsza to dystans, przybliża komunikat. Iga: „Czy właśnie nie o to chodzi, że one są 

członkami naszej grupy? A nie kosmitą, który, prawda, w tym momencie nie ma biustu, 

bo coś tam... tylko, że są po prostu takie, jak my”. Radek: „(...) nazywa rzeczy po 

imieniu i to jest taki język potoczny, którym ludzie posługują się na co dzień i to zbliża 

nas jakby to tej choroby (…) nie jesteśmy tak oddaleni od tego raka jak wcześniej. To 

jest według mnie mocna strona bardzo”. Znając cel reklamy, różnicują jej przekaz od 

reklamy komercyjnej. Irena: „Cycki nie są powiedzmy jakimś super słowem, powiedzmy 

kulturalnym, ale znając przekaz i widząc na co zbierają, jakby, że to generalnie chodzi o 

to, żeby społeczeństwo na to spojrzało jakoś, żeby się obudziło, to jest ok dla mnie”. 

Ania z grupy osób pracujących zwróciła także uwagę, że sztab psychologów 

zajmujących się osobami chorymi na raka uczy ich dystansu do choroby, a więc także 

mówienia o niej potocznym językiem. 

W drugiej reklamie, w spocie „Gadaj – badaj” aktorka Kinga Preis mówi: 

„Gacie w dół i palec w dupę!”. Seniorzy odnieśli się do tego zwrotu jednoznacznie 

negatywnie, pomimo iż przyznają, że te słowa dokładnie obrazują badanie. Hasła 

reklamowe z plakatów „Kto nie wypina, tego wina”, „Aby żyć, czasem wystarczy się 
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schylić” i „Rozmawiasz z kumplami o dupach?” również nie przypadły tej grupie 

wiekowej do gustu. Kojarzyły się z homoseksualizmem – co badani ocenili negatywnie 

(podobne komentarze padały w pozostałych grupach). Na stronie fundacji Rak 'n' Roll 

można przeczytać, że reklama jest kierowana do grupy ryzyka (czyli osób powyżej 50-

tego roku życia). Z niniejszego badania wynika,  że jej sposoby komunikowania i forma 

zupełnie do tej grupy nie trafiły. 

Z drugiej strony, reklama spotkała się z uznaniem dwóch młodszych grup. 

Badani mają jednak dystans do komunikatu, ponieważ nie są znajdują się jeszcze w 

grupie ryzyka i problem ten ich nie dotyczy. „– Iga: Znaczy się ten wulgaryzm to jest 

konieczne, ze względu, wydaje mi się, ze względu na temat całej akcji, prawda: gadaj, 

badaj. Nikt nie mówi w potocznej rozmowie <<odbyt>>, tylko mówi się <<dupa>>. – 

Radek: No właśnie… pupcia, tyłeczek, no bez jaj, jakby to brzmiało w ogóle”. 

Zwrócono też uwagę, że użycie potocznego języka przybliża poważne, niekomfortowe 

medyczne badanie. „– Ania: Jak ktoś już mówi, że dotyczy to choroby czy badania, to 

jest bardzo na miejscu. Wprost przedstawienie sprawy. Jak badanie, palec, i tyle. – 

Magda: Odczarowanie. (…) – Adam: Jeszcze jest fajne to, że to jest zrobione w pubie. 

To nie jest jakaś taka gadka medyczna, jakieś tam mądre głowy gadające, tylko po 

prostu normalna sytuacja”. 

Kontynuując temat języka, ze zdecydowanym entuzjazmem każdej z grup 

spotkała się sama nazwa fundacji Rak ‘n’ Roll oraz nazwa pierwszej, zintegrowanej 

kampanii „Wyrolluj raka”. Ania (grupa studentów): „Dla mnie super, bardzo 

dynamiczne i też właśnie nawiązują do młodości i ta gra słów - rak, rock, więc, 

naprawdę, bardzo mi się podoba”. Ania (grupa pracujących): „No, to też jest dużo 

energii w tym, generalnie. To jest muzyka energetyczna, samo to słowo. Jest 

energetyczne językowo, po prostu”. Marcin (grupa pracujących): „Jest taka, w sumie, że 

się do przodu patrzy. Czyli, jedziemy z tym koksem”. Pani Ela (seniorzy): „Ta fundacja 

się kapitalnie nazywa. Bardzo mi się ta nazwa podoba. (…) Taka optymistyczna jakaś. 

Nie jest przytłaczająca”. W nazwie fundacji umieszczone jest jej znaczenie, dewiza, 

wartości, które chce propagować. Twórcy reklamy mówili o samej nazwie fundacji, 

którą stworzyli: „(…) bez okrągłych słów, bez ściemy, po to aby przełamać tabu 

i zmienić podejście do tej choroby. Rock’n’roll wydal nam się świetnym 

benchmarkiem, bo też wynikał z buntu”
154

. Przekaz ten został tak samo odebrany przez 
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 Wiedzieliśmy, że musimy dokonać pewnej rewolucji… op. cit. 
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badanych. Klaus: „Mając na względzie to, że rock and roll jest kojarzony oprócz trawy, 

picia i seksu, no bo to wiadomo, jest kojarzony z czymś, co jest w muzyce długowieczne, 

no bo muzyka rockowa jest raczej wieczniejsza niż, dłuższa niż zwykła... no to jest 

pewna nadzieja!”. 

Seniorzy bardzo pozytywnie ocenili także hasło reklamowe „Mam haka na 

raka”. Wynika z tego, że krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, używające żartu 

językowego jest ciągle kluczową kwestią i podoba się wszystkim grupom wiekowym. 

Nikogo to nie oburza, nikt nie ocenił że jest to niepoważne podejście do trudnego 

tematu.  

Kolejną kwestią, która dotyczyła między innymi języka, była nazwa albumu 

promocyjnego fundacji Rak ‘n’ Roll „Boskie Matki”. W żadnej z grupy wiekowej nie 

wywołało to niezgody czy wzburzenia, użyta metafora podoba się, tak samo jak 

wystylizowanie kobiet na Matki Boskie. Magda (grupa dorosłych): „Jak sobie myślę 

o kobietach, które urodziły dziecko, narażając swoje życie, bo tutaj wiadomo, chociażby 

historia Magdy Prokopowicz, no nie, taka jest. No, to sobie myślę, że to są naprawdę 

boskie matki. Jakby to hasło jest dla mnie takie, że nie myślę sobie Matka Boska, tylko, 

że one są po prostu boskimi matkami”.  Iga z grupy studenckiej zwróciła uwagę na 

typowy chwyt PR-owy tej kampanii: „Aczkolwiek uważam, że cały ten pomysł jest 

wyłącznie marketingowy i wykonał świetną robotę. Ponieważ kościół, jakby zrobienie 

tego wernisażu w kościele i tak dalej…”. Inny badany z grupy studenckiej zwrócił 

uwagę, że słowo to może być różnie interpretowane, więc może nie warto używać 

wyrażeń kontrowersyjnych. Marek: „No właśnie może to słowo zbyt duże konotacje 

jakby, ludzie mogą to odbierać na wiele różnych sposobów i właśnie z tego powodu 

wydaje mi się, że to nie jest do końca trafione. A też, znaczy bo, można to odebrać, z tej 

rozmowy można wywnioskować, że rozumiemy to bardzo różnie, wychodzą różne 

nieporozumienia no i...”. Grupy osób młodych miały wątpliwości, czy album zdobędzie 

akceptację w najstarszej grupie odbiorców, jednak również tej grupie badanych album 

przypadł do gustu. „– Pani Matylda: No, poświęcają się. – Pani Joanna: One mają 

właśnie coś takiego z boskości. – Pani Krysia: Z cierpienia, nie… (…) – Pani Wanda: 

One przecież mają coś z boskości. To, co ona robi, to jest pełne cierpienia. I są bardzo 

cierpliwe, no nie”. 

Plakaty reklamowe, pokazywane jako ostatnie w badaniu, były ascetyczne w 

formie i opierały się jedynie na haśle reklamowym, widniejącym na białym tle. Hasła 

brzmiały: „Z powodu raka piersi, co roku znika z mapy Polski 50 tysięczne miasto 
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kobiet” oraz „W Polsce 75% kobiet z rakiem piersi trafia do lekarza zbyt późno”. 

Zwrot, „zbyt późno” wzbudził negatywne emocje, bo w opinii badanych nie zachęca do 

jakiegokolwiek działania. Natomiast obecność metafory na pierwszym plakacie 

spotkała się z aprobatą, ponieważ pozwala lepiej wyobrazić sobie skalę danego 

problemu. „– Marek: No tego typu liczby zawsze trafiają bardziej niż podając ile kobiet 

umiera rocznie... co 10 lat, sorry. Ale właśnie jakby podać zwykłą liczbę... – Ania: To 

nie ma takiego porównania, życiowego. A tutaj masz takie porównanie”. Pani Krysia: 

„My na przykład wiemy, w jakim dużym mieście mieszkamy. Tak można sobie skojarzyć, 

prawda. Co 10 lat powiedzmy znikają takie Gliwice”.  

Jednak hasło „miasto kobiet” było przez niektórych badanych niezrozumiałe. 

Zostało uznane za abstrakcyjne, nieistniejące pojęcie, dzięki czemu trudniej zrozumieć 

przekaz. Klaus: „Tylko czemu miasto kobiet? Miasto po prostu. Co to jest miasto 

kobiet? (…) Znaczy się co, kobiety zostały wygnane do jednego miasta… I żaden facet 

tam nie może wejść? Jakieś getto czy jak?”. Marcin: „Ale faktycznie zrobili taki 

dodatek, który może komuś przeszkadzać i zacznie kminić, czemu tak, czemu siak. Także 

to nie musiało być potrzebne”. 

5.2 Emocje 

Badani uznali, że reklama społeczna, przede wszystkim, ma wzbudzać emocje, 

nie możemy być wobec niej obojętni, ma nas poruszyć i dzięki temu zostać 

zapamiętana. Kasia G.: „Ja osobiście myślę, że wszystkie te reklamy, czy te plakaty, 

które teraz pokazałaś, one wzbudzają jakieś emocje, prawda. Nikt z nas nie przechodzi 

obok nich tak całkiem beznamiętnie, czy później się pójdzie na te badania, czy nie, to 

mimo wszystko nie przechodzimy obok tego jak obok reklamy soku, prawda, w 

kartoniku, który sobie wisi, nie, karotka: kup sobie. No chodzi o to, że to są takie 

reklamy, na co dzień które widzimy, zapominamy o nich, to jest reklama, która zapada 

na dłużej jakoś tam w pamięć, no i przez to ona jakiekolwiek uczucia, wzbudza, emocje 

w nas, jest w stanie swój cel spełnić”.   

Jeżeli chodzi o emocje zastosowane w reklamie społecznej, można wysnuć jeden 

generalny wniosek, który dotyczy wszystkich trzech grup. Badani nie chcą już oglądać 

reklam smutnych, które mają za zadanie wzbudzić litość. Obecność smutnego dziecka 

w reklamie może być odebrana odwrotnie proporcjonalnie do zamierzonego celu, to 

znaczy wywołać śmiech. Reklamy przygnębiające nudzą odbiorców, nie motywują do 
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żadnego działania, a w dodatku odbierane są jako pójście „na łatwiznę” twórców 

reklamy. Ania (grupa dorosłych): „Znaczy, mi się też wydaje, że już czas minął, żeby 

ciągle pokazywać nie wiem, dzieci chore, takie reklamy, wenflon... Bo to można, tak, to 

jest łatwo zrobić taką reklamę, na współczuciach, to też nie o to chodzi”. Dwie reklamy 

operujące tego typu emocjami dotyczyły białaczki, a spoty były z udziałem dzieci. 

Grupa studentów oceniła je słowami: „masakra”, „strasznie złe”, „najgorsze”. Badani 

ocenili, że wzbudza ona przygnębienie – ale na tym się to kończy – zostawia tylko 

negatywne emocje. Grupa dorosłych skomentowała pierwszą z tych reklam w ten 

sposób: „– Ania: Uderza w niskie tony, to tak jak poprzednia, to ta w co uderza? – 

Irena: Ta w nic nie uderza. – Marcin: Ta jest po prostu słaba, no”. Według tej grupy 

skończył się czas wywoływania współczucia chorymi dziećmi, wywołuje to efekt wręcz 

groteskowy. Magda: „Białaczka, to jest taki tutaj klimat, jak w źle nakręconym filmie, 

kolejny smutny element, a tobie już chce się śmiać, bo już jest tak smutno, że aż 

śmiesznie (...) To jest mordercze po prostu”.  

Smutek w reklamie może być także odebrany jako wyraz bezradności. W drugiej 

reklamie sąd wydaje „wyrok śmierci” na dziecku chorym na białaczkę. Dla badanych, 

reklama komunikowała, że nic się już nie da zrobić, że to koniec, śmierć. Nie zachęca 

do żadnego działania, nie mobilizuje. Seniorzy ocenili te reklamy podobnie. Pani 

Joanna: „Mnie zawsze jak dzieci pokazują, to mnie to przeraża. (…) Nie wiem, ja, ja 

mam takie coś, że jak patrzę, to jestem taka przygnębiona i wtedy nie myśli się jakoś 

racjonalnie, nie?”. Obecność małego, bezbronnego dziecka postawionego przed sądem 

jest dla nich także zbyt drastyczna.  

Badani nie chcą być zasmucani, ale mogliby być wzruszani, a tej emocji nie 

wykorzystywała żadna z prezentowanych reklam.  

Z drugiej strony, humor w reklamie jest pożądany, jednak nie każdy jego rodzaj. 

Badani chcieliby także mieć pozytywne skojarzenia z reklamą, chcą, żeby budziła dobre 

emocje. Pomimo, że prezentowane reklamy społeczne dotyczą tematów trudnych, 

ciężkich, badani uznali, że humor jest jak najbardziej na miejscu. Jednoznacznie 

pozytywnie wypowiadali się na temat reklam fundacji Rak ‘n’ Roll. Iga: „Wydaje mi 

się, że podchodzi w bardzo humorystyczny sposób do czegoś, z czego ludzie normalnie 

się nie śmieją i nie powinni śmiać. Wydaje mi się, że budzi same pozytywne u mnie 

skojarzenia”. Humor jest sposobem radzenia sobie z choroba i tak, w ocenie badanych, 

reklama społeczna powinna komunikować. Ania: „Osoby które ciężko chorują na raka, 

nie są takimi, które się zamykają w sobie, nie chcą się odciąć od świata, tylko żyją 
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normalnym życiem (…) należy pokazać, że jeszcze warto walczyć, bo całe życie jest 

przed nimi i właśnie dlatego mi się podoba”. To zdanie podziela także osoba chora na 

białaczkę, która badana była w grupie studentów. Potrzebne jest, by „rozmawiać o 

takich poważnych tematach w jakiś luźny sposób” (Kasia G.). Grupa seniorów także 

miała podobne zdanie na temat takiego sposobu komunikowania: Pani Ela: „No bo one 

muszą się jakoś nauczyć żyć z tym wszystkim! One muszą patrzeć pozytywnie i uczą się 

żartować z tej choroby, żeby ją jakoś zaakceptować”. 

Bardzo pozytywne reakcje w grupie dorosłych wywołała reklama „Zabezpiecz 

tyły przed rakiem” wykonana w stylistyce mafijnej. Marcin: „Najlepsze jest to, że 

zaczynasz kminić na końcu te wszystkie teksty… bardzo dobrze dobrane”. Magda: 

„Zabezpiecz tyły, ale hasło jest świetne”. Niektórzy spośród studentów dostrzegli 

wiralowy potencjał tej reklamy, to właśnie ten rodzaj można byłoby udostępniać w 

mediach społecznościowych.  

Pozytywne emocje przekazywała także reklama fundacji DKMS, „Zostań 

dawcą”, spotkała się jednak z uznaniem jedynie grupy najstarszej. Pozytywne emocje, 

dobry nastrój wystarczał im. Dwie pozostałe uznały ją za miałką, nudną, nieciekawą, 

nie prowokującą do niczego. A także zachowawczą, a nie tego oczekują badani od 

reklamy społecznej. 

Ogólnie można stwierdzić, że humor i pozytywny nastrój w reklamie społecznej 

jest pożądany, ale należy być ostrożnym z rodzajem humoru. Jak pokazało niniejsze 

badanie, śmiech jest pożądany, ale nie wyśmiewanie. Jak zauważył Radek z grupy 

studentów: „Ta pierwsza część, jak te kobiety gadają przy jakimś stole, zobacz, że każdą 

ma uśmiech, ona się śmieje po prostu z tego, dla mnie to nie jest w ogóle zachęcające”.    

Należy uważać też, żeby nie popaść w śmieszność, przez co uwaga zostaje 

rozproszona i komunikat w ogóle nie dociera do adresata. W przypadku reklamy 

outdoorowej „Znani z pałeczkami”, gdzie celebryci sfotografowani są z ogromnych 

rozmiarów pałeczkami, służącymi do pobrania wymazu z jamy ustnej, taki problem 

wystąpił, w grupie studentów i pracujących. Radek: „Oni wyglądają tutaj na tych 

plakatach, jakby albo grali w Star Trecku albo uczestniczyli w tych starych, 

amerykańskich teleturniejach, gdzie dawali pałki z dwoma piankami na końcu i trzeba 

było zrzucić przeciwnika do wody”. Irena: „A mi się to kojarzy z jakimś sprzętem do 

malowania albo z taką dużą pałeczką do uszu”. 

Seksualne aluzje w reklamie społecznej też mogą być niebezpieczne. 

W reklamie DKMS zachęcającej do wzięcia udziału w akcji studenckiej rejestracji 
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dawców, zostały one w ogóle niezrozumiane w grupie seniorów, a podzieliły grupy 

studentów i pracujących. Niektórym się podobała, inni byli bardzo oburzeni tym 

przekazem i uważali, że taka reklama może poważnie naruszać reputację fundacji. 

Kolejną emocją użytą w przedstawianych reklamach był strach i szok. Na takich 

emocjach bazowały dwie reklamy: „Nie wiąż się z papierosem” oraz „Nie pakuj się do 

trumny”. Pierwsza we wszystkich badanych wzbudziła dyskomfort. Grupa studentów 

deklarowała, że nie obejrzałaby reklamy do końca w normalnych warunkach, że 

odrzuca ich to. Kasia: „wzbudza takie: <<nie chcę tego, nie chcę już na to patrzeć, nie 

chcę się zainteresować, nie chcę kliknąć na stronę...>> nie chcę już tego po prostu, ma 

mi to zejść z oczu”. Badani zwrócili także uwagę, że reklama ta operuje prostą 

tautologią: palisz – umrzesz, a wcale tak nie musi być. Dla grupy emerytów ta reklama 

była za mało szokująca. Oczekiwaliby pokazania bardziej obrazowo skutków palenia. 

Dorośli ocenili ją jako tandetną i męczącą. W opinii Pawła Prochenko, specjalisty do 

spraw komunikacji i reklam społecznych, należy być ostrożnym w przekazywaniu 

silnych bodźców w reklamie społecznej: „Istnieją teorie, które mówią, że zbyt silny 

negatywny przekaz może spowodować odrzucenie. Ja jestem zwolennikiem teorii, że 

mocny przekaz jest potrzebny, ale komunikat brutalny już niekoniecznie. Trzeba 

stworzyć przekaz mocny, który nie będzie odstraszał. Warto zostawić odbiorcy pole do 

wyobraźni”
155

. 

Reklama druga, w której kobieta przy akompaniamencie spokojnej muzyki, 

dosłownie pakuje swoje rzeczy do drewnianej trumny, wzbudziła natomiast więcej 

emocji. Element zaskoczenia – pokazanie trumny dopiero na końcu spotu reklamowego 

– był na pewno pożądany. Pozytywnie oceniono również, że nie było w reklamie 

atmosfery grozy. Część grupy studentów skrytykowała ponownie proste skojarzenie 

oraz bazowanie na niskich uczuciach – strachu o śmierci. Reklama spotkała się z 

uznaniem grupy dorosłych, jej dynamika, szokujący obraz na końcu. Operowanie 

symbolami zostało dobrze ocenione, a także, co istotne, uczuciem strachu, ale nie 

strachu „prawdziwego”, tylko symbolicznego. Grupie seniorów reklama ta nie 

przypadła do gustu, ocenili ją jako odpychającą, a obecność trumny jako symbol 

nieuchronnego końca, a jak zauważyli, raka piersi się leczy. 

Grupa dorosłych wypowiedziała się również ogólnie na temat emocji strachu. 

Ich zdaniem, nie powinno operować się tym uczuciem w reklamie, bo nie motywuje to 
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do działania. Bojąc się nikt nie zdecyduje się, na przykład, na pójście do lekarza, w celu 

wykonania badań profilaktycznych. „– Magda: Ja mam wrażenie, że teraz ludzie nie 

lubią się bać, nie? Że dawniej te reklamy były takie, że tak nastraszyć i nie wiem, czy 

działały, czy nie? A teraz myślę, że generalnie jesteśmy tacy, że jak się boimy to się po 

prostu boimy i tematu nie dotykamy (…) – Ania: Znaczy lepiej dotknąć tematu. – 

Magda: Dotknąć tematu, tak, i świadomości. – Ania: A nie przestraszyć, bo i tak nikt nie 

pójdzie do lekarza. Jakby ze strachem nie pójdziesz do lekarza, jak się boisz”.    

Badani zwrócili także uwagę na straszenie karą w reklamie społecznej. Na 

przedstawienie choroby nowotworowej jako nieuchronnej kary. Zabieg taki występował 

zarówno w reklamie z dzieckiem stojącym przed sądem, a także w reklamie 

„Zabezpiecz tyły przed rakiem”, gdzie zły mafiozo jest „karany” rakiem. Iga: 

„Uważam, że to jest niebezpieczne, co przekazuje ta reklama, że jak zrobisz coś złego to 

rak po ciebie przyjdzie, że rak jest jakąś karą, tutaj w tym momencie”. „– Kasia G: 

Dziecko, sąd i takie oskarżenie kogoś niewinnego. I takie postawienie choroby jako 

kary. Takiej niezawinionej i takiej – śmierć. I tego, że choroba równa się śmierć. 

Choroba nie zawsze równa się śmierć. – Iga: I jeszcze raz choroba nie równa się kara. 

Za co?”. 

5.3  Celebryci 

Celebryci występujący w reklamach poddanych badaniu zostali ocenieni raczej 

negatywnie. Wyłącznie w reklamie „Gadaj – badaj” ich obecność spotkała się z 

uznaniem, bo przez wszystkich występujący aktorzy zostali uznani jako bardzo dobrzy, 

a nawet wybitni, nadający się do tego rodzaju sceny.  

Badani uznali, że celebryci nie są potrzebni do wzmocnienia przekazu reklamy 

społecznej. Ich obecność jest jedynie uzasadniona wtedy, kiedy sami zmagali się z 

chorobą, jak w przypadku reklam DKMS i Adama „Nergala” Darskiego, który zmagał 

się z białaczką. W tym przypadku badani uznali, że jest to autentyczne, a celebryta wie 

dokładnie, przed czym ostrzega, do czego namawia. Pani Wanda: „Uważam, że on jest 

jak najbardziej właściwy człowiek na właściwym miejscu. Był chory i wyszedł z tego”. 

Badani negatywnie ocenili udział, między innymi, Magdy Gessler w reklamie 

fundacji DKMS, namawiającej do zostania potencjalnym dawcą szpiku (chociażby ze 

względu na wiek, nie mogłaby ona być potencjalnym dawcą). Dwóch mężczyzn z „Fair 
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Play Crew” nie zostało rozpoznanych przez żadną grupę wiekową, więc ich obecność 

nie miała żadnego znaczenia w tej reklamie.  

Jednoznacznie negatywnie, i to przez wszystkie badane grupy, została oceniona 

obecność Zygmunta Chajzera w reklamie Fundacji Urszuli Jaworskiej na rzecz walki 

z białaczką. Naraziło to tę reklamę wręcz na śmieszność, poprzez skojarzenia, jakie 

łączy się z tą postacią. Ania: „Ja chciałam dodać, że osoba Chajzera tutaj... (śmiech 

wszyscy) nie pasuje (…) Ponieważ on jest kojarzony z rzeczami rozrywkowymi... 

teleturniejem, Idź na całość!”. „– Klaus: Znowu, reklama poszła w smutną, smętną 

stronę, no i prowadzący na końcu... Kojarzy się z reklamą proszku do prania, 

ewentualnie z kotem Zonkiem. – Adam: No, to jest ok, tylko masz znowu dziecko 

wychodzi tylnymi drzwiami i on się pojawia. I w tym momencie co, widzisz teleturniej i 

pyta: którą bramkę wybieramy? (…) Takie skojarzenia. I masz Zonka... I wyciągnęliśmy 

sobie pewien ciąg myślowy, który jest głupi”.  „– Pani Ela: Eee, Chajzer, to już 

wszędzie go pokazują. – Pani Joanna: Proszki niech reklamuje, a nie...   – Pani Matylda: 

Czysta biel...”. 

5.4  Walka ze stereotypami 

Jak zostało podkreślone na początku tego rozdziału, dwie młodsze grupy 

zdecydowanie oczekują więcej od reklamy społecznej, niż od zwykłej reklamy. W 

związku z tym wymagają, że nie będzie ona podkreślała obecnych w świadomości 

społecznej stereotypów, tylko raczej z nimi walczyła. Padały więc negatywne głosy na 

temat uprzedmiotowienia kobiet i powtarzania innych utartych schematów. 

W reklamie fundacji DKMS nakłaniającej do zarejestrowania się jako 

potencjalny dawca szpiku podczas studenckiej akcji, występują trzy młode, ładne 

dziewczyny, które są zdecydowanie useksualizowane: mają wysokie obcasy, krótkie 

spódniczki, mocno podkreślone usta. Czynność, którą wykonują za pomocą pałeczki, 

jest z pewnością dwuznaczna. Reklama ta podzieliła badanych, ale w dużej części 

wywołała oburzenie. Iga: „To jest jedyna reklama, która na mnie zadziałała tak, że po 

prostu w tym momencie rzuciłabym tą całą DKMS i po prostu weźcie się idźcie leczyć. 

Naprawdę, albo idźcie do jakiejś innej rzeczywistości, bo w naszym wszechświecie to 

nie działa (…) W tym momencie, dążąc do tego, żeby nie dyskryminować pewnej grupy, 

jaką jest grupa chorych, dyskryminują grupę, jaką są kobiety. Więc po prostu działają 

nielogicznie i pokazują, że pewnych spraw sobie nie przemyśleli (...) No i dla mnie jest 
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to pewien błąd, bo pokazuje pewną stereotypizację i to bardzo niedobrą stereotypizację, 

ponieważ jest to stereotypizacja przez seksualizację... skandal no! Tyle powiem. 

Skandal”. Reklama komercyjna bardzo często sprzedaje produkt skojarzeniami 

seksualnymi, a także wykorzystując kobietę, traktując ją przedmiotowo. Sprzedając 

jednak idee jest to co najmniej niepożądane. Iga: „Już jest dostatecznie dużo reklam 

proszku do prania, w którym biorą udział kobiety, jest dostatecznie dużo reklam 

środków dla dzieci, w których biorą udział kobiety i dostatecznie dużo kobiet piorących 

rzeczy, sprzątających i wypinających się przy tym, za dużo reklam samochodów, na 

których leżą kobiety (…) I ja oczekuję od fundacji pożytku publicznego, od fundacji, 

które zajmują się czymś więcej niż tylko i wyłącznie wyciąganiem kasy, że będą myśleć i 

kreować rzeczywistość, i to rzeczywistość świata bez dyskryminacji”. Magda: „Gdybym 

ja się miała z DKMSem związać po takiej reklamie, to bym tego nie zrobiła. (…) Jakaś 

profesjonalna strona tutaj dla mnie poległa”. 

Grupa dorosłych zwróciła także uwagę, że nadawca tej reklamy w pewien 

sposób lekceważy odbiorcę, stwierdzając na wstępie, że jest on leniwy i trzeba go 

zachęcić do zrobienia czegoś, poprzez seksualne podteksty. „ – Marcin: Chodzi o to, że 

twórca miał takie założenie, że każdy czterech liter i tak nie ruszy, więc jak będziemy 

uderzać w wysokie tony, jakieś ideały, żebym się zapalił, że chcę brać w czymś dużym 

udział... Tylko zobacz, jakie to jest proste, z takim pozytywnym przekazem, żebym 

powiedział: <<o fajne i w sumie proste, czemu by tego nie zrobić?>> Na tej zasadzie 

jakby. – Magda: Ale ludzie nie robią takich rzeczy tylko dlatego, że coś jest fajne i 

proste”. 

W reklamie z udziałem sądu także zauważono podkreślanie negatywnych 

stereotypów: Iga: „(…) Obraża znowu kolejną grupę społeczną, jaką są prawnicy, jaką 

jest sąd, obraża instytucje państwową, jaką jest sąd, mówiąc, że sądy w ogóle na karę 

śmierci skazują, w Polsce kary śmierci nie ma od 30 lat i raczej się to nie zmieni. I w 

tym momencie to skazywanie na karę śmierci bazuje na tajnych teoriach spiskowych, że 

tutaj aaaaa jest zły sąd”. 

Reklama społeczna, w ocenie badanych, może natomiast bawić się stereotypami 

i konwencjami. W reklamie „Gadaj – badaj” role są odwrócone. To kobiety grają w 

bilard i rozmawiają „o dupach”, a mężczyzna siedzi przy barze. Iga: „Zwykle to kobietę 

kojarzymy z takim wstydliwym, a mężczyzn z pewną odwagą, czy pewnością siebie. To 

oczywiście taki stereotyp bardzo stereotypowy. Natomiast tutaj role są odwrócone od 

początku do końca”. 



87 
 

Przy zabawie konwencją trzeba natomiast uważać, bo nie wszystkim ona może 

przypaść do gustu. Konwencja sycylijskiej mafii podzieliła badanych. Bardzo spodobała 

się mężczyznom, ale paniom niekoniecznie. Ania (student): „Dla mnie porażkowe. W 

ogóle ta cała konwencja, tej włoskiej mafii w ogóle, takie proste... i w ogóle mi się nie 

podobało. Jedynie ten slogan na końcu, okay rzeczywiście, to zabrzmiało tak 

humorystycznie i to przyciągnęło uwagę, ale nie podoba mi się w ogóle konwencja w 

jakiej ta reklama została zrobiona”. Operowanie symbolami także może być 

zrozumiane wielorako: Kasia G.: „Nie, ale w ogóle wiecie, jakieś tam badania - kasa. 

Nie, negatywnie. Biorę takie elementy z tej reklamy, mi się rzucił w oczy ten plik 

pieniędzy, potem te robaki (…) Pierwsze co pomyślałam <<zabezpiecz tyły>> no to co, 

potrzebujesz do tego pieniędzy. Albo jakaś korupcja, trzeba dać lekarzowi... no sorry, 

ale tak pomyślałam”. Grupa seniorów skrytykowała tę konwencję i zwróciła uwagę na 

podobne elementy. Pani Basia: „Ale widzicie, to wygląda tak, że ci co mają kupę forsy i 

dużo żrą to chorują na tę chorobę, a inni nie...”.   

Badani zauważyli także rzecz, na którą nie zwróciły uwagi inne grupy: pomija 

się tutaj kobiety, w reklamie występują jedynie mężczyźni. Pani Ela: „Raz, że ja nie 

lubię żadnych filmów o mafii. A to jest w tym stylu. No i to tak wygląda jakby to tylko 

mężczyźni mieli raka jelita grubego, a kobiety?”. Seniorzy już wcześniej zwrócili 

uwagę na pomijanie ich grupy w reklamie społecznej. W reklamie o raku płuc 

występowała młoda osoba, w reklamie na temat raka prostaty – a problem ten dotyczy 

głównie ich grupy wiekowej – także występowały osoby młode.  

5.5  Zrozumienie przekazu i informacja 

Kluczowe dla skutecznego komunikatu reklamowego jest zrozumienie przekazu. 

Problem wystąpił, jeśli chodzi o kampanie fundacji DKMS. Zarejestrowanie się jako 

potencjalny dawca szpiku w bazie fundacji następuje poprzez pobranie wymazu z jamy 

ustnej, za pomocą zwykłego patyczka z watą, który wygląda jak większy patyczek do 

uszu. Nie jest to jednak wiedza powszechna i wielu spośród studentów i pracujących, 

nie wiedziało, o co z tym patyczkiem chodzi. Jedynie grupa seniorów była 

zaznajomiona z tematem, charakteryzuje ich ogólnie większa świadomość na temat 

profilaktyki i badań, chociaż ze względu na wiek, jej członkowie nie mogą już zostać 

dawcami, więc nie są targetem tej reklamy społecznej. Reklamy nie wyjaśniają całego 

mechanizmu niespokrewnionego dawcy szpiku, w związku z tym komunikat nie trafia 
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do odbiorcy. „– Kasia G.: W tej reklamie, nie wiem jak wam, ale mi brakło tego, jak 

mam zostać dawcą. Bo z czym wam się kojarzy zostanie dawcą szpiku? – Radek: Z 

wbijaniem igły w kręgosłup. – Kasia G.: No właśnie (…) a badania można zrobić przez 

wymaz tylko. To jest po prostu idziesz i wacik ci wkładają do buzi i gitara, nie. I myślę, 

że gdyby coś takiego było w tej reklamie jeszcze... A tutaj <<zostań dawcą>>”. „– 

Prowadzący: Nie zabrakło wam tu informacji? – Magda: No ja o tym pomyślałam 

oglądając. Bo też, wiedząc, jak się rejestruje i ile ludzi ma wątpliwości, nie, przy tym 

jak się rejestrują do DKMSu chociażby”.    

Analogicznie, niezrozumiałe było hasło „bliźniak genetyczny”, ponieważ badani 

nie wiedzieli, jak wygląda proces poszukiwania zgodnego dawcy szpiku kostnego. „– 

Iga: Ale jest hasło, które jest nie do końca zrozumiałe. No nie wiem, ja tego nie 

ogarniam, a wiele ludzi tym bardziej będzie miało z tym problem, żeby zrozumieć 

<<bliźniaka genetycznego>>, no hellooo... ta reklama nie tłumaczyła, o co chodzi z 

tym bliźniakiem genetycznym, że co, że poprzez oddanie szpiku ja będę czyimś 

bliźniakiem genetycznym co to znaczy? W ogóle bliźniak się kojarzy teraz już 

wieloznacznie w naszych czasach, więc... – Ania: Odnajdujesz jakiegoś swojego 

bliźniaka nie wiadomo skąd... – Iga: No właśnie, że co, że ja mam szukać człowieka, czy 

co? – Marek: Szukaj swoich korzeni. – Iga: No właśnie! Szukaj, każdy ma swojego 

bliźniaka genetycznego! Muszę go znaleźć, może go uratuję. (śmiech) Jakby pole do 

niezłych teorii spiskowych”.  Ania (grupa pracujących): „Dla mnie to jest, mam 

bliźniaka genetycznego, osobę, która... no i co dalej z tym? Fajnie, nie. Pomyślałam 

sobie fajnie, koniec. Że ktoś jest, kto ma podobne geny. Zastanowiłam się skąd i 

dlaczego i po co, skąd ten bliźniak”.   

Reklama, która ma zachęcać do zostania potencjalnym dawcą szpiku, w ocenie 

badanych powinna podawać możliwie jak najwięcej informacji. Decyzja ta powinna być 

przemyślana i opierać się na racjonalnych, konkretnych informacjach, a nie na 

wykorzystaniu celebrytów czy chwytliwych, ale niezrozumiałych haseł jak w tym 

przypadku. Twórcy kampanii społecznych powinni najpierw wyedukować 

społeczeństwo, bo operowanie sloganami sprawdza się tylko w momencie, kiedy 

wiadomo, o co chodzi (jak w grupie seniorów). Ania (studentka): „Zabrakło tej 

informacji, że to badanie można w taki prosty sposób wykonać. W sensie ten zabieg. Bo 

ludzie się boją (…) Ogólnie to w reklamach o tym, że można zostać dawcą szpiku 

brakuje mi informacji o tym, że to może być poprzez krew. Bo dla mnie, ja na przykład 

i wiem, że większość ludzi myśli, że to jest przez miednicę, że to jest zabieg 
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niebezpieczny, boją się tego i wiedzą, że to jest ważne, żeby zostać dawcą szpiku, ale 

jakby ta sama myśl ich przeraża, że to w ten sposób wygląda, a gdyby wiedzieli, że to 

jest właśnie przez krew, i to jest bezbolesne i tak dalej”. 

Dopiero film instruktażowy wyjaśnił badanym całą procedurę. Animowana 

forma spotu przypadła do gustu obydwu grupom. Tomek: „No właśnie film 

instruktażowy do wszelakich procedur są lepsze niż takie z żywymi aktorami. To 

bardziej przypomina wtedy instrukcję, ale taką do auta, a nie instrukcję z Ikei”. 

Studenci podkreślili także znaczenie kolorystyki i ogólną atmosferę spotu. Iga: „Wydaje 

mi się, że kolorystyka tutaj bardzo spełnia swoją rolę, bo ona ma uspokoić odbiorcę, 

tego który to ogląda, który jest pełen obaw, pełen pytań, w tym momencie oglądnie 

sobie ten film i sobie pomyśli <<oooo oni zadbają o mnie od początku do końca>> w 

ogóle przedszkole, muszę tam iść”. Ania (grupa dorosłych): „Najważniejsze jest to, żeby 

ona w końcu wyjaśniła coś, tak. Bo te plakaty jeszcze nie wyjaśniły. Ja powiem szczerze, 

jak oglądałam reklamę tej fundacji, to ja nigdy nie doszłam do momentu, żeby 

dowiedzieć się, co ja powinnam zrobić, tak? Jakby mam bardziej stracha niż...”.   

Dla badanych atrakcyjna w swojej formie reklama jest pierwszym elementem, 

który może dać impuls do zainteresowania się tematem, ale tym co przekonuje, jest 

konkretna informacja. „– Klaus: Mnie by przekonały na przykład twarde fakty, gdzieś 

poczytane, a nie reklama. Ale może mnie to przekonać do zajrzenia w temat. Że tak 

powiem od tyłu. – Adam: Wiesz, ta reklama, w takiej formie jak jest zbudowana, to ona 

daje chociaż jakieś tam ukłucie. Możesz o tym pogadać, możesz na to popatrzeć, a 

możesz też coś zobaczyć. – Ania: Może poczytać... Komuś podpowiedzieć”.    

Badani zwrócili także uwagę, że komunikat w reklamie społecznej powinien być 

całościowy. Spot telewizyjny powinien zaintrygować, ale za tym powinny stać rzetelne 

informacje, program edukacyjny. Kampania społeczna powinna stosować różne formy, 

dostarczać całość informacji i wiedzy. Marek: „W połączeniu z reklamą telewizyjną, 

Internetową, to myślę, że... wydaje mi się, że to właśnie było pomyślane tak, że 

skumulowane różne działania typu plakat, typu reklama, wspólnie są w stanie skłonić 

do podjęcia tego typu działań, a same w sobie są mniej znaczące”. 
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5.6  Autentyczność 

Badani ze wszystkich grup focusowych podkreślali, że osoby występujące w 

spotach reklamowych powinny być autentyczne. Dlatego nieprzychylnie wypowiadali 

się o obecności celebrytów. Niżej oceniali oni także wiarygodność reklamy, kiedy nie 

wiedzieli, czy osoby występujące to prawdziwi chorzy, czy nie. Irena (o albumie 

„Boskie Matki”): „Znaczy ja nie wiem, ja pewnie bym się zdziwiła, gdyby taki album 

zobaczyła. Jakbym znała tematykę, to może bym się trochę wyluzowała, ale nie znając 

tematyki bym się pewnie zdziwiła i zaczęła szukać, o co chodzi, w ogóle. (…) Ja nie 

znam tych ludzi, ja jestem akurat taka, że ja nie znam takich historii. Więc ja patrzę 

czysto na zdjęcie, ja nie znam historii tych ludzi więc to zmienia odbiór, na pewno”. 

W przypadku albumu „Boskie Matki” były to osoby rzeczywiście chore, dlatego 

wiarygodność albumu była bardzo wysoka. Iga: „To wszystko co powiedzieliście, to tu 

chodzi o cierpienie. Po prostu, bo każde z tych obrazków, pewnie inne też w ten sposób 

to pokazują, no to zobaczcie, ten obrazek po prawej to jest przecież Pieta, to jest 

klasyczne przedstawienie Piety. Jest matka z dzieckiem z jakąś tam draperią, z aureolą, 

czyli, sugeruje to po prostu cierpienie. A jest przedstawiona w sytuacji codziennej, co 

oznacza po prostu, że to cierpienie towarzyszy jej na co dzień”.  

Spot „Zostań dawcą” nie zrobił na pierwszych dwóch grupach większego 

wrażenia, także ze względu na obecność aktorów. „– Iga: W ogóle nie wiedziałam, w 

ogóle nie widać, że to są osoby chore. Dla mnie to równie dobrze mogliby być aktorzy. 

– Prowadzący: No tak, ale szukasz bliźniaka, więc szuka taka osoba, która jest chora, 

szuka bliźniaka. – Ania: To ten strażak na początku był chory, on szukał? – 

Prowadzący: No ja tak to rozumiem. – Ania: Dla mnie nie było widać, że ktokolwiek tam 

jest chory. Żadnych znaków”. 

Jeżeli reklama wymaga już obecności aktorów, muszą oni być prawdziwi, 

przekonujący. Irena: „Znając osoby palące, to one tak nie wyglądają, z taką maskowatą 

twarzą. Dla mnie to było nieautentyczne, jak kobieta grała palenie. Dla mnie to było 

sztuczne właśnie”. Marcin: „Ja jakby nie wierzę w taki zagrany smutek. Ja po prostu 

widzę go i widzę, że jest zagrany, takie zatroskanie, takie...”. 

Wartość plakatu „Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi” także rosła, gdy 

badani wiedzieli, że na plakacie występują osoby chore. Pani Ela: „Ale to są dziewczyny 

prawdopodobnie po masektomii, one sobie tak mówią, że one zbierają na cycki”. 

Magda: „Ja natomiast wiedząc, jakby, kim są te dwie panie, i że one same chorują, 
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myślę sobie, że mają prawo napisać co chcą, po prostu na tym. To jest jakby ich 

perspektywa”. 

Z drugiej strony, Kasia G., osoba chora na białaczkę pokazała inny punkt 

widzenia:   „Te dwie panie są wyidealizowane. Tak nie wyglądają ludzie chorzy i tak, 

patrząc na ich twarze, one nie mają jakiś cieni pod oczami, nie są spuchnięte, nie są 

wychudzone, mają fajną cerę. To tak nie wygląda... Więc to jest generalnie według mnie 

minus tej reklamy”. Inni badani stwierdzili jednak, że odbiorca woli patrzeć na coś 

ładnego, a nie brzydkiego. Brzydkie rzeczy odrzucają i mogą spowodować, po prostu, 

wyłączenie telewizora. „– Ania: Ja uważam, że to dobrze, że nawet są trochę ulepszone. 

W sensie makijażu. Dlatego, że zawsze ludzie wolą patrzeć na coś ładnego, nie na coś 

brzydkiego. I wiem, że one są chore, mają te atrybuty, które świadczą o chorobie, 

natomiast to, że ładnie wyglądają, dla mnie to jest na plus. Myślę, że większość ludzi, 

która zobaczyła takie przygnębione, brzydkie kobiety, z podkrążonymi oczami, to nie 

chcieliby patrzeć. – Radek: A właśnie ta reklama bardziej wzbudza taką chęć motywacji 

u odbiorcy, nie współczucie. Jakby one właśnie nie były pomalowane, i no takie z 

podkrążonymi oczami i tak dalej, to myślę, że to by było bardziej współczucie i to by się 

skończyło na tym, że, no w sumie, smutno mi, no i tyle”. 

5.7  Oczekiwania 

Grupa studencka pytana o ogólne oczekiwania w stosunku do reklamy 

społecznej, mówiła o tym, że powinna ich motywować do działania, wzbudzać potrzebę 

czynu. Radek: „Ja bym chciał, żeby reklama społeczna zmieniła cały mój system 

wartości, zniszczyła w jednej sekundzie, a potem w ostatnim haśle odbudowała”. Ma 

także zmusić odbiorcę do myślenia. Iga: „Mi to musi dać do myślenia. Ja chcę oglądać 

tą reklamę i zacząć myśleć. Nie chcę oglądać i pomyśleć <<o, jaka sprytna>> tylko ma 

mnie zmusić do myślenia osobiście”. Badani podkreślają też znaczenie rzetelnej 

informacji. Kasia G.: „Ja bym chciała, żeby mnie poinformowała. Żeby było konkretnie, 

racjonalnie. Jeżeli ja mam coś zrobić potem...”.  

Jeżeli chodzi o formy komunikacji, to badani chcieliby obecności elementu 

zaskoczenia. Zgadzają się też, że fabuła reklamy musi zainteresować, zaciekawić. 

Marek: „Do mnie na pewno nie trafia ani strach, ani smutne obrazki dzieci. Wydaje mi 

się, że jakieś reklamy społeczne powinny być interesujące same w sobie, powinny bawić 

się konwencją, powinny też szokować może czasami, pozwalać sobie na więcej niż 
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zwykłe reklamy. Mogą też być śmieszne przy tym, to znaczy zabawne, poruszając trudne 

tematy. Mogą uciekać też w taki rejon zabawowy, tak jak tamta reklama z włoską mafią, 

no ona była bardzo fajna”. Badani chcą, by reklamy zapadały w pamięć, by nie 

pozwalały przejść obok nich obojętnie. Marek: „Ponieważ ta reklama, [„Zabezpiecz 

tyły przed rakiem”] jak dla mnie, ona mi zapadła w pamięć i wiem, o czym jest. I wiem 

o co w niej chodzi. I po jednym obejrzeniu już wiem wszystko, no nie wiem wszystkiego, 

ale jakby zapadła mi w pamięć. I potrafię się do tego odnieść, a te reklamy ze smutnymi 

dziećmi, już nie pamiętam, na co chorowało pierwsze dziecko, na co chorowało drugie 

dziecko”. 

Podkreślano też znaczenie humoru i jego potencjał wiralowy. Tomek: „No do 

mnie też trafia humor. To bym wrzucił na Facebooka, bym sharował i bym zapamiętał 

po prostu”.  

Grupa młodych dorosłych wskazywała podobne aspekty reklamy społecznej, 

istotne z ich punktu widzenia. Reklama powinna motywować, wskazywać rozwiązania, 

dawać możliwość realnej pomocy, a jej przekaz powinien być pozytywny. „– Magda: 

Reklama tego typu dla mnie, z mojej perspektywy, powinna budować takie poczucie, że 

ty naprawdę możesz coś zrobić, i że to jest jakaś rzecz przemijająca i naprawdę twoje 

działanie może zmienić sytuację, no nie. I jakby energia tej reklamy powinna to 

przekazywać. – Ania: No ja się zgadzam z Magdą, że jakby reklama powinna być 

energiczna, powinna nas zaciekawić i powiedzieć, co z tym zrobić i powiedzieć, co ty 

możesz zrobić faktycznie”. Irena: „Ja chyba potrzebuję, żeby mnie wciągnęła, w 

jakikolwiek sposób, ale raczej taki dobry, ambitny. A dwa, żeby właśnie pokazała, co ja 

mogę zrobić. Że faktycznie, że mam na to wpływ”. Może też pokazywać trud choroby, 

ale poprzez walkę z nią.  

Podkreślali też, że za każdą kampanią musi stać kampania informacyjna, 

edukacyjna. Jeśli chodzi o formę reklamy i emocje, którymi ma komunikować, to 

chcieliby, żeby reklama społeczna ich zaintrygowała, zaciekawiła. Marcin: „Znaczy 

najlepsza dla mnie to była ta z trumną. I efekt był naprawdę taki jak w dobrym filmie. 

Nie pamiętam „Szóstego zmysłu”, ale to była podobna sytuacja, że nagle się okazywało, 

że tego gościa nie ma, i to było takie... wow, nie. W tej reklamie też był taki efekt 

wywołany, więc ją zapamiętałem. (…) Jak nie ma takiego czegoś mocniejszego, co cię 

trochę do refleksji albo jakoś kopnie, że o tym będziesz pamiętać potem, to możesz mieć 

problem, że tak powiem, w nawale dnia codziennego, żeby to zrobić”. 
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Grupa seniorów prezentowała najbardziej specyficzne oczekiwania w stosunku 

do reklamy społecznej, ponieważ uważają oni, że owszem, jest ona potrzebna, ale w 

większości przypadków jest bezsensowna, ponieważ system opieki zdrowotnej w 

Polsce nie funkcjonuje prawidłowo. W ocenie grupy, są oni świadomi i przekonani o 

konieczności badań profilaktycznych i ogólnie, dbania o własne zdrowie. Pani Joanna: 

„Tylko z drugiej strony, te wszystkie reklamy to się mijają z celem... Bo to i tak jest bez 

sensu, że ja się wcześniej zbadam, że mi coś wykryją, jak ja i tak dwa lata będę czekała 

na jakąś operację, czy na jakiegoś specjalistę (…) Te reklamy się mijają z celem. Ja 

jestem u lekarza i czytam: <<Rak wcześnie wykryty jest uleczalny>>. Ja idę do lekarza, 

ja chcę się na coś tam zbadać i pół roku czekam, żeby się zarejestrować, i tak dalej...”. 

Seniorzy uważają, że ilość reklam społecznych jest wystarczająca, ale większość z nich 

i tak jest bezużyteczna, z powodu braku środków do przebadania i leczenia pacjentów. 

Pani Joanna: „W innych krajach to wszystko całkiem inaczej wygląda, a u nas to jest 

kpina. Ja się wściekam normalnie, po co oni piszą wszędzie, po co te plakaty? Jak to się 

w życiu nie sprawdza”.  

Reklama z udziałem Zygmunta Chajzera, który mówi, że brakuje pieniędzy, aby 

przebadać chętnych do zostania potencjalnymi dawcami szpiku wywołała oburzenie 

zarówno grupy seniorów, jak i dwóch młodszych grup. Pani Joanna: „I ludzie chcą dać 

szpik, ale brakuje pieniędzy?! No jak oni mogą coś takiego jeszcze puścić?? Ludzie dają 

za darmo, a państwo nie może dofinansować? Przecież to jest nie... Cholera mnie 

bierze. Już w ogóle nie myślę, o co chodzi, tylko mnie wkurza”. Iga: „(…) Ta fundacja 

Urszuli Jaworskiej są looserami, bo mają klientów, a nie ma jak ich przebadać i w tym 

momencie myślę sobie hahaha po co ten spot w ogóle? No, straszne”. 

Jeśli chodzi o nastrój przekazywany w reklamie społecznej, grupa seniorów 

także oczekuje humoru, pozytywnej atmosfery. Pani Wanda: „Na smutne rzeczy nie 

chcemy patrzeć już. Ani słuchać o przeżyciach”. Nie chcą oglądać również 

drastycznych reklam.  

Wszystkie trzy grupy zostały także poproszone o wskazanie najlepszej i 

najgorszej – w  ich ocenie – reklamy. Wskazania w grupie studentów i pracujących były 

podobne, a zupełnie odmienne w grupie seniorów. Jako najlepszą reklamę studenci 

wskazali „Zabezpiecz tyły przed rakiem” oraz reklamy fundacji Rak ‘n’ Roll. Jako 

najgorsze reklamy z udziałem dzieci oraz reklamę DKMS z udziałem trzech 

useksualizowanych kobiet. W grupie dorosłych pracujących wybrano podobnie, jako 

najlepsze reklamę „Gadaj – badaj” i „Zabezpiecz tyły przed rakiem”, a najgorsze 
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reklamy DKMS oraz z udziałem dzieci. Grupa seniorów miała zupełnie inne typy i jako 

najlepszą wskazała reklamę „Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi”, „Możemy 

zdążyć przed rakiem” plakaty reklamowe z samymi hasłami reklamowymi oraz reklamę 

DKMS „Zostań dawcą”. Jako najsłabszą wskazali „Zabezpiecz tyły przed rakiem” oraz 

plakaty „Gadaj – badaj”. Co istotne, targetem obydwu reklam, które uznali za 

najgorsze, są osoby znajdujące się w grupie ryzyka, czyli 50+.  
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Zakończenie 

Od połowy lat 90. wraz z rozwojem systemu demokratycznego w Polsce, 

powstaje coraz więcej organizacji pozarządowych, fundacji, a co za tym idzie – 

kampanii społecznych. Wśród nich znaczącą grupę tworzą reklamy prozdrowotne, 

ostrzegające przed danym problemem, zachęcające do badań lub edukujące 

społeczeństwo. Tradycja reklamy społecznej w Polsce nie jest tak rozwinięta, jak na 

zachodzie, ale również u nas powstaje coraz więcej reklam oryginalnych, 

pomysłowych, a przede wszystkim przemyślanych. 

 Celem pracy była analiza odbioru wybranych reklam społecznych, dotyczących 

chorób nowotworowych, w trzech różnych grupach wiekowych. Cel ten został 

osiągnięty, udało mi się zbadać zarówno stronę wizualną, jak i językową, uzyskałam 

opinie na temat zastosowanych form komunikacyjnych, poznałam oczekiwania 

respondentów w stosunku do reklamy społecznej. Dzięki badaniom focusowym udało 

się uzyskać wartościowy materiał dotyczący postawionego problemu. Udało się także 

zbadać, jak reklamy te odbierane są wśród różnych grup wiekowych, a także, czy 

reklamy odbierane są inaczej wśród osób chorych na choroby nieuleczalne i wśród osób 

zdrowych.  

Przeprowadziłam trzy grupy focusowe, w grupach studenckiej, dorosłych 

i seniorów. Zdecydowałam się na analizę zmiennej wieku, ponieważ doszłam do 

wniosku, że to ona będzie najbardziej różnicowała opinie na temat reklamy społecznej. 

Tak rzeczywiście się stało i każda grupa wiekowa prezentowała w stosunku do reklamy 

społecznej odmienne oczekiwania. Grupa studencka wykazała się najbardziej 

analitycznym podejściem do tematu, była zainteresowana reklamą społeczną samą 

w sobie, jej sposobem wykonania. Grupa pracująca była najmniej zorientowana 

w kwestii reklamy społecznej, a także z niektórymi tematami (na przykład dawstwa 

szpiku) spotkała się po raz pierwszy. Natomiast grupa seniorów była najbardziej 

świadoma treści przekazywanych przez tę reklamę społeczną, wagi profilaktyki i badań, 

odrzuciła jednak reklamę społeczną uznając ją jako zbędną, bądź traktując tak samo, jak 

reklamę komercyjną.  

  Postawiony problem badawczy pracy został rozwiązany. We wszystkich grupach 

wiekowych okazało się, że humor i pozytywny nastrój w reklamie jest pożądany. 

Jednak nie bezwarunkowo, należy być ostrożnym z rodzajem humoru. Seksualne aluzje, 
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a także różnego rodzaju konwencje (w jednej z analizowanych reklam występowała 

konwencja porachunków mafijnych) mogą podzielić odbiorców reklamy społecznej. 

Również żart językowy – z użyciem na przykład wulgaryzmów – był pozytywnie 

odebrany w grupach młodszych, ale w grupie seniorów już nie. Nie wolno także popaść 

w śmieszność, komunikat reklamowy może zostać wtedy rozproszony i w ogóle nie 

spełnić swojego celu. Tak, na przykład, było w przypadku reklamy outdoorowej 

fundacji DKMS, gdzie celebryci występowali z dużych rozmiarów pałeczkami, do 

pobrania wymazu z jamy ustnej.  

Generalnie, wszystkie grupy stwierdziły, że chciałyby mieć pozytywne 

skojarzenia z reklamą, że ma w nich budzić raczej dobre emocje. Pozytywny nastrój 

według badanych wzmacnia motywację do działania. Obawiałam się, że zastosowanie 

humoru w reklamach społecznych tak trudnych tematów, jak rak czy białaczka nie 

spodoba się seniorom – byłam jednak w błędzie. Wszystkie trzy grupy zgodnie 

stwierdziły, że są zmęczone reklamami smutnymi, wzbudzającymi uczucie litości. Nie 

chcą już patrzeć na smutne dzieci w reklamie społecznej, nudne i przygnębiające 

obrazy. W ich ocenie użycie takich form komunikacyjnych nigdy nie przełoży się na 

chęć do działania.  

Tradycyjnie z reklamą społeczną kojarzony jest shockvertising. Odbiór emocji 

strachu i szoku w reklamie również zależy od grupy docelowej. We wszystkich trzech 

grupach „brzydkie” obrazy (na przykład kobieta bez włosów, zniszczona rakiem płuc) 

wywoływały dyskomfort i odrzucenie. Respondenci deklarowali, że w normalnych 

warunkach nie obejrzeliby reklamy do końca. Można wysnuć więc wniosek, że  zbyt 

mocny negatywny przekaz reklamowy może powodować odrzucenie. Respondenci nie 

chcą być też straszeni „naprawdę”, ponieważ bojąc się również nie podejmujemy 

żadnego działania. Akceptują jednak strach symboliczny, element szoku i zaskoczenia 

w reklamie, który podnosi jej wartość.  

Wszystkie trzy grupy podkreślały, że reklama społeczna ma dawać rozwiązania, 

wskazywać wyjścia z sytuacji, a także możliwość pomocy osobom chorym. Powinna 

również motywować i zachęcać do działania. Respondenci negatywnie ocenili 

komunikaty, które – także na poziomie symbolicznym – oznaczają koniec i brak 

rozwiązania. Na przykład: zamykające się za dzieckiem drzwi, trumnę – jako symbol 

śmierci, wyrok.  

Można więc uznać, że pierwotnie założona hipoteza sprawdziła się w badaniu. 

Reklamy społeczne o radosnej, a nawet zabawnej konwencji są bardziej pożądane 
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i lepiej oceniane przez odbiorców. Respondenci nie odrzucają jednak całkowicie 

reklamy szokowej, musi ona jednak być wyjątkowo inteligentna i dobrze zrobiona. Być 

może przedstawione przeze mnie przykłady były zbyt tautologiczne ( „palisz – 

umrzesz” ) dlatego zostały odrzucone przez badanych. Reklama szokowa wymaga 

jednak w mojej ocenie kompetencji reklamowych, więc raczej nie spodobałaby się 

grupie seniorów.  

Hipotezy dodatkowe sprawdziły się jedynie częściowo. Nowe formy reklamowe 

nie są w cale odrzucane przez grupę seniorów, humor w reklamie społecznej jest przez 

nich akceptowany, ale nie każdy jego rodzaj. Być może jedynie są lepiej rozumiane 

przez młodsze grupy, bo posiadają oni większe kompetencje w zrozumieniu reklam 

społecznych.  

Nie zaobserwowałam także żadnych znaczących różnic pomiędzy odbiorem 

reklam społecznych przez osoby zdrowe i osobę chorą. Podkreślała ona jedynie 

znaczenie autentyczności osób występujących w reklamie, denerwowała ją sztuczność 

aktorów czy wizualne wyidealizowanie osób chorych.  

Hipoteza, że badani deklarują chęć działania ( pójście na badania profilaktyczne, 

oddanie 1%) po obejrzeniu humorystycznych i pozytywnych form reklamowych 

sprawdziła się.  Deklaracje takie składane były jednak także po zobaczeniu reklamy, 

która wzrusza („Boskie Matki”) i po prostu informuje (rysunkowy spot fundacji DKMS 

na temat zostania potencjalnym dawcą szpiku). Do działania nie zachęcały reklamy 

smutne, nudne, przygnębiające, posiadające komunikat niewskazujący rozwiązania („W 

Polsce 75% kobiet z rakiem piersi trafia do lekarza zbyt późno”) albo straszące 

respondentów w sposób dosłowny.  

Do wniosków, które nie zostały uwzględnione przy formułowaniu hipotez, 

można dodać, że osoby młode wymagają od reklamy społecznej intelektualnego 

wyzwania. Ma ich ona zaciekawić, zmusić do myślenia, może być formą zabawy. 

Reklamy proste, bez elementu zaskoczenia, zaciekawienia uznawane są za pójście na 

łatwiznę twórców reklamy. Podkreślali oni także większe wymagania w stosunku do 

reklamy społecznej, w związku z tym nie może ona powtarzać utartych stereotypów, nie 

może ignorować żadnych grup wiekowych i społecznych. Ma nie posługiwać się 

prostymi skojarzeniami. Na przykład, w jednej z reklam, porównanie choroby do kary 

zostało odebrane jednoznacznie negatywnie.  

Co mnie zaskoczyło, wszystkie trzy grupy jednoznacznie negatywnie odniosły 

się do obecności celebrytów w reklamie społecznej. Akceptowali oni jedynie obecność 
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osób w jakiś sposób związanych z danym problemem, na przykład Adama „Nergala” 

Darskiego w reklamach fundacji DKMS, który sam był chory na białaczkę. 

W niektórych przypadkach obecność celebryty może wręcz wpłynąć negatywnie na 

odbiór reklamy, tak jak w przypadku reklamy z  Zygmuntem Chajzerem. Jego obecność 

wzbudziła śmiech, poprzez skojarzenia, jakie łączą się z tą postacią.  

Kluczowe dla skuteczności reklamy jest zrozumienie przekazu. W reklamach 

fundacji DKMS występował problem, ponieważ grupy studentów i dorosłych nie były 

zaznajomione z zagadnieniem dawstwa szpiku kostnego. W związku z tym kluczowe 

jest, żeby za każdą reklamą społeczną stała solidna kampania informacyjna 

i edukacyjna. Reklama nie powinna się też posługiwać hasłami, które twórcom wydają 

się oczywiste, a wcale nie są powszechnie rozumiane, jak, na przykład, „bliźniak 

genetyczny”. Reklamy, które od swoich odbiorców wymagają poważnych decyzji, jak 

na przykład zdecydowania się na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego, 

powinny skupić się, przede wszystkim, na rzetelnej informacji.  

Problem reklamy społeczne polega na tym, że właściwie nie da się badać jej 

skuteczności. Badać można jedynie deklarację postaw, a nie rzeczywiste zachowania 

ludzi. W dodatku reklama społeczna w swoich skutkach ma być długofalowa, co 

również uniemożliwia badanie jej skuteczności. Weryfikować więc można jedynie jej 

odbiór, zastosowane narzędzia i formy komunikacyjnych. Z mojej perspektywy, 

pogłębienia i zbadania wymaga kilka tematów.  

Po pierwsze, warta zbadania wydaje mi się kwestia reklamy szokowej 

i używającej uczucia lęku. Konstruując hipotezy wydawało mi się, że odbiorcy odrzucą 

taką formę reklamy, jednak hipoteza ta nie sprawdziła się. Warto byłoby zbadać różne 

rodzaje lęku w reklamie, a także jego natężenie. Zbliżoną do tego kwestią są reklamy 

prezentujące obrazy wywołujące dyskomfort. Godna zbadania byłaby granica, gdzie ten 

komunikat jest skuteczny, a gdzie już nie. W mediach społecznościowych pojawiła się 

niedawno reklama wykonana na zlecenie indyjskiej policji drogowej miasta Bangalore, 

pokazująca skutki rozmawiania przez telefon komórkowy podczas jazdy samochodem. 

Na plakatach reklamowych z telefonu tryska po prostu krew w twarz rozmawiających 

osób. Czy tak brutalny komunikat spotkałby się z aprobatą odbiorców w Polsce? 

Kolejną kwestią wartą zbadania jest zapamiętywanie reklam społecznych. 

Wszyscy pamiętamy hasła reklamowe „Bo zupa była za słona”, „Zażywasz – 

przegrywasz”, ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czego dotyczyły, przed czym 

przestrzegały?  
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Kończąc już moje rozważania, chciałabym przedstawić moją opinię na temat 

badanych reklam i wyzwania, które według mnie stoją przed taką reklamą społeczną. 

Przede wszystkim chciałam podkreślić konieczność wykonywania badań reklamy 

społecznej. Przedstawione przeze mnie przykłady reklam świadczą o tym, że część 

twórców zignorowała badania i popełniła zupełnie podstawowe błędy. W konsekwencji 

przekłada się to na niezrozumienie i nieskuteczność reklamy, a czasami może ją wręcz 

narazić na śmieszność. Istnieje jednak wielu przeciwników wykonywania badań 

w procesie tworzenia kampanii społecznych. Argumentują oni, że istnieje bardzo duża 

trudność w interpretowaniu wyników, a także, że badania nie gwarantują żadnej 

skuteczności przekazu reklamowego, a wyniki są trudne do przełożenia na konkretne 

decyzje przy tworzeniu komunikatu reklamowego
156

. Pomimo ograniczeń tych badań, 

w mojej ocenie w dalszym ciągu należy je robić i brać pod uwagę, by nie popełniać 

kosztownych błędów. 

Przykładem regularnie popełnianych błędów jest fundacja DKMS. Z mojego 

punktu widzenia największym błędem jest reklama studenckich Dni Dawcy, 

z wykorzystaniem podtekstu erotycznego. Część badanych mówiła, że taka reklama 

może poważnie naruszyć reputację fundacji. Rozmawiałam z pracownikiem fundacji 

DKMS, który takie głosy kompletnie ignorował twierdząc, że dla odniesienia sukcesu 

wystarczy, że reklama jest zabawna i przyciąga uwagę. W mojej ocenie także podczas 

tegorocznej edycji studenckich Dni Dawcy popełniono podstawowe błędy. Brałam 

udział w organizacji tegorocznego wydarzenia, a na plakatach oraz ulotkach 

promocyjnych widniały ogromne, otwarte usta z włożonym patyczkiem do pobrania 

wymazu. Żadnego pomysłu, jedynie dosłowność, która w tym przypadku odrzuca. 

Spotkałam się z wieloma głosami innych studentów, że reklama jest po prostu fatalna 

i nie zachęca nawet do sięgnięcia po tę ulotkę. Twórcy reklamy zdają się jednak 

ignorować te opinie, w dalszym ciągu używając tego logotypu, przy promocji kolejnych 

Dni Dawcy w Polsce. 

 Najlepszymi reklamami w mojej ocenie, spośród tych poddanych badaniu, były 

reklamy fundacji Rak ‘n’ Roll. Uważam, że taki nurt reklamy społecznej powinien być 

kontynuowany w Polsce i znajduje on już swoich naśladowców. Reklama śmieszy, ale 

jednocześnie informuje, jest interesująca, przykuwa uwagę, bawi się z odbiorcą. 

                                                           
156

 D. Maison, R. Bruihn, Wpływ badań na skuteczność społecznej kampanii reklamowej [w:] 

Propaganda dobrych serc… op. cit., s. 148. 
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Wykorzystuje również żart językowy. A przede wszystkim, wskazuje konkretne 

działania, które odbiorca reklamy może podjąć. Według mnie, skończyła się era reklam 

smutnych, przygnębiających, straszących odbiorcę. Reklama społeczna powinna być 

intelektualnym wyzwaniem dla odbiorcy, a także opowiadać historię, która wciąga. 

Powinna być na tyle atrakcyjna, że chcielibyśmy wrzucić ją na tablicę na Facebooku.   

 Tak, jak moi respondenci, wymagam od reklamy społecznej więcej, niż od 

reklamy komercyjnej. Uważam, że nie powinna ona pomijać żadnych grup społecznych, 

a także nie może pogłębiać i powtarzać istniejących w społeczeństwie stereotypów, na 

przykład tych w stosunku do kobiet. 

 Niejednokrotnie jednak kampanie reklamowe nie trafiają do obiorców, bo 

komunikat jest niezrozumiały. Po raz kolejny więc podkreślę wagę szerokich kampanii 

edukacyjnych i informacyjnych, bo bez nich reklama społeczna nie będzie skuteczna.  

W mojej ocenie dużym wyzwaniem reklamy społecznej jest grupa seniorów, 

ponieważ z jednej strony wydają się być świadomi konieczności badań 

profilaktycznych, z drugiej jednak traktują reklamę społeczną jako „zło konieczne” i nie 

bardzo odróżniają ją od reklamy komercyjnej. Być może nie trzeba ich namawiać do 

konieczności dbania o zdrowie, ale na pewno do ofiarności na rzecz organizacji 

pozarządowych czy do zaangażowania się w wolontariat.  

Czasami może się wydawać też, że właściwie nie ma rozwiązania na pewne 

społeczne problemy, na przykład palenie papierosów. Wydaje się, że reklama społeczna 

w tym wymiarze spróbowała już wszystkiego, a i tak panuje opinia, że żadna z metod 

nie jest skuteczna. W reklamie społecznej potrzebne jest tymczasem świeże podejście 

i wykorzystywanie nowych pomysłów. Na przykład kilka miesięcy temu przez Cancer 

Society of Finland została stworzona strona „tobaccobody.fi”, na której w graficzny 

sposób przedstawiono, co dzieje się z ciałem człowieka w rezultacie palenia. Można na 

niej obejrzeć  ogólny wygląd palacza w odróżnieniu od osoby niepalącej, wygląd 

twarzy czy dłoni, a także poszczególnych organów wewnętrznych. Link do strony był 

chętnie udostępniany na portalach społecznościowych.  

Oczywiście największym problemem reklamy społecznej w Polsce jest brak 

środków na reklamę. A niestety w większości przypadków od tego uzależniona jest jej 

jakość. Od lat ’90. w Polsce zmieniło się jednak wiele, reklam złych jest coraz mniej, 

a reklamy takie jak fundacji Rak ‘n’ Roll udowadniają, że poziomem reklamy 

społecznej doganiamy zachód.   
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Aneks – transkrypcja badań focusowych 

Focus nr 1 – grupa studencka 

W badaniu uczestniczyło 7 osób, 4 kobiety i 3 mężczyzn 

Studenci IV i V roku studiów, kierunków: socjologia, kulturoznawstwo, 

dziennikarstwo, zarządzanie, geografia, stosunki międzynarodowe 

 

 Prowadzący: Nazywam się Małgorzata Głouszek, przeprowadzę badanie focusowe 

do mojej pracy magisterkskiej, w którym uczestniczy 7 osób. Informuję wszystkich, 

że focus jest nagrywany. Dobrze, zaczynamy. Zaczniemy od tego plakatu, który 

widzimy na ekranie. Będę pokazywać w czasie całego badania kilka plakatów, ale 

głównie spoty reklamowe. Chciałam was zapytać, czy dla was przekaz ten jest 

zrozumiały i czytelny. 

 Ania, Radek: Tak. 

 Iga: Tak, zdecydowanie. Patrząc na atrybuty, które mają dziewczyny, czyli czapki, 

które zasłaniają fryzury,  których nie ma, no zdecydowanie jest to czytelne. 

 Kasia: Ja jakbym nie przeczytała tego napisu na dole, to… i bym… i by mi się to 

tak rzuciło tylko przez sekundę, to mogłabym mieć problem. 

 Marek: Dla mnie nie jest oczywisty. 

 Prowadzący: Dlaczego? 

 Marek: Bo nie odnosi się w bezpośredni sposób do, do… choroby. 

 Kasia G.: Ja się trochę zgadzam, bo te kobiety takie są bardzo estetyczne. One są 

bardzo ładne tutaj i nie wyglądają na chore, pomijając to, że mają czapki na 

głowach. 

 Radek: Ja pierwszy raz tę reklamę widziałem z komentarzem dziennikarskim, więc 

może nie jestem jakiś obiektywny w jakiś sposób, ale dla mnie to jest teraz 

czytelne, ale mówię, pierwszy raz to widziałem już z komentarzem. 

 Tomek: Znaczy, pokazują takie dwuznaczności, więc trzeba trochę wysiłku żeby 

zrozumieć, o co chodzi w tym, no ale dzisiaj to chyba o to chodzi w takich 

przekazach promocyjnych.  

 Ania: Ja jak zobaczyłam te głowy przykryte czapkami i ten napis, który się 

najbardziej rzuca w oczy: zbieramy na cycki, to od razu wiedziałam o co chodzi, 

właśnie. Ale to było w moim przypadku równoczesne. Zobaczyłam ich głowy i ten 

napis. 

 Prowadzący: Mhm, a czy ta reklama jest dla was, albo ogólnie, może być 

obraźliwa? 

 Marek, Iga: Nie, nie. 

 Iga: Nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że podchodzi w bardzo humorystyczny 

sposób do czegoś, z czego ludzie normalnie się nie śmieją i nie powinni śmiać. 

Wydaje mi się, że budzi same pozytywne u mnie skojarzenia. 

 Tomek: Właśnie, jest gdzieś taki nurt w kampaniach społecznych, że się odchodzi 

od takiego pokazywania po prostu, takich smutnych obrazków, przejmujących, na 

rzecz po prostu… może czasami przegięcia może pójścia w inne klimaty… 

 Prowadzący: Powiedziałeś przegięcia, czy to jest dla ciebie trochę przegięcie? 
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 Tomek: Nie, nie. Może się źle tu, słowa takiego…. niekonwencjonalne podejście do 

sprawy. 

 Kasia: A ja myślę, że, no, „na cycki”, to słowo jakoś tak… No, my jesteśmy tutaj w 

gronie młodszych, no ale… my jesteśmy tutaj w gronie młodszych osób, ale myślę, 

że do innej grupy wiekowej… 

 Prowadzący: No, ale ciebie to jakoś szokuje, obraża? Albo uważasz, że to jest może 

niestosowne? 

 Kasia: Znaczy trochę tak. Trochę tak. 

 Iga: Ja powiem może w ten sposób. Jak w dzisiejszych przekazach medialnych 

mamy na około osoby które ciągle sobie coś z tymi cyckami robią, to w momencie, 

kiedy ja czytam „na cycki”, to myślę sobie: super! Te dziewczyny chcą być jak 

celebryci, które pewne grupy podziwiają i tak dalej, bla bla bla. Myślę, że one są po 

prostu takie, jak my i zbierają na cycki tylko, że one tych cycków potrzebują. I w 

tym momencie same pozytywne skojarzenia.  

 Kasia: No, ale właśnie jak trochę, no nie wiem, może to będzie pogarda 

środowiskiem, gdzie właśnie zbieramy na cycki operacje i tak dalej, no, to moim 

zdaniem, trochę to hasło właśnie tak miesza... tak mam, no nie wiem.   

 Prowadzący: No ale co, że może być właśnie niezrozumiałe, nieczytelne?   

 Kasia: Nie no, korzysta ze środków, które są używane przez, czy haseł, przez 

zupełnie inne środowisko, inną grupę i odczytywane inaczej.    

 Iga: Czy właśnie nie o to chodzi, żeby pokazać, że one są członkami naszej grupy? 

A nie kosmitą, który prawda, w tym momencie nie ma biustu, bo coś tam... tylko, że 

są po prostu takie, jak my.   

 Kasia: Ale nie, ja nie mówię, ja na przykład nie utożsamiam się ze światkiem 

celebrytów,więc... to nie jestem ja i mój świat, o to chodzi.   

 Prowadzący: Uważacie, że to może urazić osoby chore? W jakiś sposób?   

 Kasia G.: Ja myślę, że nie, myślę, że to jest jakiś sposób radzenia sobie, takiego, 

radzenia sobie przez jakieś takie podejście.   

 Prowadzący: No właśnie, chodzi mi o to, że to nie jest lekki temat, a tutaj 

podchodzi się z humorem do tego?   

 Ania: Jak chodzi o radzenie sobie, to ta kobieta która jest tutaj po prawej stronie, 

widać, że ona jest taka pewna siebie i jest ładna, obie są ładne, są takie zadbane, 

młode i właśnie myślę, że to jest dobry przykład na to, że osoby które ciężko 

chorują na raka, nie są takimi, które się zamykają w sobie, nie chcą się odciąć od 

świata, tylko żyją normalnym życiem. No i jeśli mają problem, np. wylecą im włosy 

czy tak będą musiały mieć amputowane piersi, no to one chcą sobie z tym poradzić, 

czyli zrobić nową fryzurę, nowy biust i są pełne świadomości tego, że trzeba z tym 

żyć i tyle.   

 Prowadzący: A jak mielibyście powiedzieć co jest mocną stroną tej reklamy a co 

może być słabą stroną?   

 Radek: Dla mnie mocną stroną jest właściwie ten slogan, który nazywa rzeczy po 

imieniu i to jest taki język potoczny, którym ludzie posługują się na co dzień i to 

zbliża nas jakby to tej choroby, że to nie jest jakaś, nie wiem, choroba na którą 

potrzebujemy drogich leków i tak dalej... no, potrzebujemy, to wiadomo, ale nie 

jesteśmy tak oddaleni od tego raka jak wcześniej. To jest wg mnie mocna strona 

bardzo.   

 Tomek: Też jestem zdania, że najmocniejszym punktem tej reklamy jest hasło, 

które daje do myślenia i zmusza odbiorcę tej reklamy, żeby zastanowił się, o co 
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chodzi. Bo to, co widzi na obrazku, trochę odbiega od tego, co już mówi hasło. 

Musi wyłapać tą różnicę i dojść do tego, o co chodzi.    

 Iga: Hasło jest super, bo sytuuje coś względem czegoś. To znaczy, ludzie 

normalnie, w sensie zdrowi, zbierają na cycki, kiedy mają takie „widzimisię”. One 

zbierają na cycki, bo chcą być właśnie, tacy jak zdrowi ludzie. Wtedy perspektywa 

czytającego tę reklamę zmienia się z perspektywy człowieka zdrowego na 

perspektywę człowieka chorego i to jest wydaje mi się mocną stroną tego hasła.    

 Prowadzący: A jakieś słabe strony są tej reklamy?    

 Ania: Ja jeszcze chciałam o mocnych powiedzieć. Dla mnie, mocną stroną tutaj jest 

też to, że pojawiają się dwie młode kobiety, które są ładne i mimo tej choroby 

widać, że są radosne. I właśnie zwłaszcza ta po prawej jest taka pewna siebie. 

Często ludzie, którzy np. są chorzy na raka, to ludzie myślą, że to są starsi ludzie, że 

no dobra, będą musieli odejść, no to już ich pora. Natomiast tutaj widzimy młode 

osoby, myślę, że one mają około 20-30, czyli całe życie jest przed nimi. Dla mnie to 

jest świetny przykład właśnie, żeby pokazać, że jeszcze warto walczyć, bo całe 

życie jest przed nimi i no i właśnie dlatego mi się podoba.   

 Iga: A dodatkowo zachowują swoją kobiecość, prawda. Nie zbierają na coś, co się 

nie kojarzy z kobiecością, tylko na cycki i fryzury. I młodość ponad dragi.    

 Kasia G.: To znaczy ja się trochę nie zgadzam z przedmówczyniami. Bo, te dwie 

panie są wyidealizowane. Tak nie wyglądają ludzie chorzy i tak, patrząc na ich 

twarze, one nie mają jakiś cieni pod oczami, nie są spuchnięte, nie są wychudzone, 

mają fajną cerę. To tak nie wygląda... Więc to jest generalnie wg mnie minus tej 

reklamy. No i to o czym wy wszyscy tutaj wcześniej mówiliście, te hasło, prawda, 

zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi. No, ja się zgadzam, ze to hasło jest takie, 

może przekonywać, pod jednym warunkiem, że my tej reklamy nie wyłączymy. W 

przeciągu, po obejrzeniu. Jeżeli ją zobaczymy i chwilę o niej podyskutujemy to 

owszem, ale jeżeli na pierwszy rzut leci reklama społeczna, gdziekolwiek, to ....   

 Prowadzący: Ok, powiedziałaś, że one nie wyglądają, jak prawdziwe osoby, no ale 

one w sumie są tylko pomalowane, i to wszystko. Czy to źle, że one są takie ładne? 

Dla odbioru reklamy?   

 Kasia G.: Ale... pierwsze podstawowe pytanie to jest takie, czy to są prawdziwe 

osoby, czy to są aktorki.   

 Prowadzący: Nie, to są prawdziwe, chore osoby. Ta po prawej stronie to jest 

założycielka fundacji, a ta po lewej to autorka bloga "Chustka". 

 Iga: A ona zmarła.    

 Prowadzący: Obydwie zmarły. No i ona opowiadała o swojej chorobie itd. Była 

podopieczną fundacji.   

 Ania: Ja uważam, że to dobrze, że nawet są trochę ulepszone. W sensie makijażu. 

Dlatego, że zawsze ludzie wolą patrzeć na coś ładnego, nie na coś brzydkiego. I 

wiem, że one są chore, mają te atrybuty, które świadczą o chorobie, natomiast to, że 

ładnie wyglądają, dla mnie to jest na plus. Myślę, że większość ludzi która 

zobaczyła takie przygnębione, brzydkie kobiety, z podkrążonymi oczami, to nie 

chcieliby patrzeć.   

 Radek: A właśnie ta reklama bardziej wzbudza taką chęć motywacji u odbiorcy nie 

współczucie. Jakby one właśnie nie były pomalowane i no takie z podkrążonymi 

oczami itd. to myślę, że to by było bardziej współczucie i to by się skończyło na 

tym, że no w sumie, smutno mi, no i tyle.   

 Prowadzący: Okay, a jak moglibyście powiedzieć co sądzicie o samej nazwie tej 

fundacji "Rak 'n' Roll" i też pierwszej zintegrowanej kampanii "Wyrolluj raka". 
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 Ania: Dla mnie super, bardzo dynamiczne i też właśnie nawiązują do młodości i ta 

gra słów - rak, rock, wiec naprawdę, bardzo mi się podoba.   

 Tomek: Zdecydowanie.    

 Prowadzący: Tak, wszyscy się zgadzają?   

 Marek: Tak.   

 Iga: No, dodatkowo budzi skojarzenia budzące uśmiech na twarzy, no to chyba też 

o to chodzi, leczymy śmiechem, prawda?   

 Prowadzący: Okay, jeśli nikt nie ma nic do dodania do tej reklamy to możemy 

przejść do następnej. Teraz będzie spot reklamowy. (spot "Gadaj-badaj"). Okay, co 

sądzicie ogólnie o tej reklamie?   

 Ania: Dla mnie mocna, ale fajnie.   

 Iga: To chyba mężczyźni powinni się wypowiedzieć.    

 Marek: Nie wiem, muszę się zastanowić.    

 Prowadzący: Okay, no to czy nie razi was to, ze jest trochę wulgarna?    

 Marek: Myślę, że nie leciałaby w polskiej telewizji.    

 Prowadzący: Na pewno była w Internecie, ale w telewizji raczej nie.   

 Tomek: No na pewno było to pod Internet robione. To ma potencjał wiralowy jakby 

nie patrzeć.  

 Iga: Znaczy się ten wulgaryzm to jest konieczne, ze względu, wydaje mi się, ze 

względu na temat całej akcji, prawda: gadaj, badaj. Nikt nie mówi w potocznej 

rozmowie „odbyt”, tylko mówi się „dupa”.    

 Radek: No właśnie... pupcia, tyłeczek, no bez jaj, jakby to brzmiało w ogóle.    

 Kasia: Ale myślę, że jest ograniczone jeśli chodzi o odbiorcę, tak. Raczej myślę, że 

trafia do młodszych ludzi niż do starszych i to jest jakiś tam minus. Znaczy, to 

może być i minusem i plusem, jak ktoś zakłada tą kampanię, jakby różne spoty do 

różnych grup wiekowych. A jeżeli dużo energii, siły i pieniędzy się wsadza żeby to 

miało jakiś szerszy odbiór, no to myślę, że może...   

 Iga: Znaczy ja widzę jakiś sens w zawężeniu tej grupy wiekowej do młodych, ale 

no tylko ja sobie to tak projektuje, że osoby starsze są już bardziej oswojone z tym, 

że ktoś ich może macać i prostatę badać.    

 Prowadzący: Tzn. z tego co ja wiem to w grupie ryzyka raczej nie są młodzi faceci, 

tylko raczej w średnim wieku.  

 Iga: Nie wiem właśnie jaka jest grupa ryzyka. Nie wiem od kiedy trzeba się zacząć 

badać na raka prostaty.    

 Ania: Też właśnie coś chyba coś w średnim. Ale! Ja mam wrażenie, że z Internetu 

głównie korzystają ludzie młodzi, a nie starsi, wiec np. może to mieć takie 

założenie, że przekażą oni to starszym np. rodzicom, ojcom.    

 Kasia: No, ale to też jest później taki dylemat. No dzieci z rodzicami czy 

szczególnie no nie wiem, z ojcem, no na takie tematy to też nie rozmawia się tak 

łatwo.   

 Prowadzący: No bo to jest główny cel tej kampanii, żeby zacząć rozmawiać, bo o 

tym się nie rozmawia. Myślicie, że taka kampania w ogóle zachęca, żeby zacząć 

jakąś dyskusję?   

 Kasia G.: Na pewno tak...   

 Marek: No chyba na zasadzie zobacz, jaki fajny spot no i...   

 Ania: Jaki odważny!   

 Marek: Ale czy on wywołuje jakieś dalsze reperkusje, to nie wiem...  

 Radek: No nie wiem, ja np., nie wiem czy zgłosiłbym się po takim spocie na jakieś 

badanie, bo zobacz, ta pierwsza część, jak te kobiety gadają przy jakimś stole, 



110 
 

zobacz, że każda ma uśmiech, ona się śmieje po prostu z tego, dla mnie to nie jest w 

ogóle zachęcające.   

 Kasia: No, to jest grupa takich kobiet, silnych, agresywnych i on jest taki 

stłamszony. 

 Radek: Nooo , palec w dupę! Tak jak by sobie gadały nie wiem, o przyrodzeniu, nie 

wiem czemu się tak śmieją z tego, no do dupy.   

 Tomek: Tutaj role były odwrócone, bo one grały w bilarda, a on siedział przy barze. 

Przynajmniej jak chodzi o stereotypy to powinno być na odwrót.    

 Kasia: No tak, ale ...   

 Iga: No ale też o to chyba chodziło w tej reklamie, ponieważ ostatnie hasło to było: 

dlaczego to kobiety rozmawiają, a nie mężczyźni... bo mężczyźni się wstydzą. I 

tutaj było jakby odwrócone, zwykle to kobietę kojarzymy z takim wstydliwym, a 

mężczyzn z pewną odwagą, czy pewnością siebie. To oczywiście taki stereotyp 

bardzo stereotypowy. Natomiast tutaj role są odwrócone od początku do końca. Na 

ile to ma sens w tej reklamie, nie wiem.   

 Prowadzący: Ale poczekajcie, bo Kasia powiedziała, że tak, że zachęca na 

początku.   

 Kasia G.: Tak wydaje mi się, bo jeżeli zacznie się rozmawiać o takich poważnych 

tematach w jakiś luźny sposób, to też jest dobrze, bo potem, bo ludzie nie mają 

takiego dystansu.   

 Prowadzący: No, dobrze mówisz, ale czy to zachęciłoby do takiej dyskusji? Tzn. to 

jest bardziej do panów pytanie niż do dziewczyn.   

 Marek: Tzn. w większym stopniu to skłania do rozważenia pójścia na badania niż 

do dyskusji. 

 Radek: Tak właśnie, ja bym sobie poszedł i z nikim nigdy o tym nie gadał (śmiech)    

 Tomek: Ale poszedłbyś się przebadać, to już jest duży plus.   

 Radek: No tak, no ale... może nie do dyskusji.    

 Prowadzący: W tej samej kampanii, pokazały się też plakaty. Jeden jest taki: 

(plakaty Gadaj-Badaj) 

 Ania: Dobre, dla mnie dobre! Iga: świeeeeeetne. I ta dupa.  

 Wszyscy: (Śmiech) 

 Prowadzący: No dobra, po pierwsze, czy to jest zrozumiałe? Tak?   

 Kasia: No teraz tak, ale to przez ten film.   

 Marek: Na pewno skłania do zastanowienia się, o co chodzi, szczególnie ten 

pierwszy jak dla mnie. Na pewno skłoniłby mnie co tam jest napisane małym 

druczkiem i o co chodzi w całej kampanii. 

 Ania: Sorry, że to powiem, ale dla mnie kojarzą się z seksem, a zwłaszcza ten po 

prawej stronie - seks analny.    

 Prowadzący: No tak, ale tak chyba ma być? Ale to źle, czy dobrze?   

 Ania: Nie, dla mnie spoko, to ma trafić do młodej grupy, więc tak, tylko nie 

wiedziałabym, że to chodzi o badanie raka prostaty.   

 Prowadzący: No tak, ale to jest właśnie napisane tutaj małym druczkiem.    

 Kasia: No ale myślę, że to jest jednak plakat, tak, no to jakby, przed plakatem się 

nie stoi...   

 Prowadzący: Tzn. to jest taka reklama do prasy drukowanej, nie sądzę, żeby to 

zawisło gdzieś w mieście.   

 Marek: Nie wiem, myślę, że to jest skuteczne.   

 Tomek: No daje do myślenia.   

 Ania: I bardzo przyciąga uwagę.    
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 Marek: No do refleksji skłania na pewno, do zainteresowania się tematem, na 

pewno... ale... czy do jakiś głębszych, trudno powiedzieć. W połączeniu z reklamą 

telewizyjną, Internetową, to myślę, że... wydaje mi się, że to właśnie było 

pomyślane tak, że skumulowane różne działania typu plakat, typu reklama, 

wspólnie są w stanie skłonić do podjęcia tego typu działań, a same w sobie są mniej 

znaczące.    

 Kasia G.: Ja osobiście myślę, że wszystkie te reklamy czy te plakaty, które teraz 

pokazałaś, one wzbudzają jakieś emocje, prawda. Nikt z nas nie przechodzi obok 

nich tak całkiem beznamiętnie, czy później się pójdzie na te badania, czy nie, to 

mimo wszystko nie przechodzimy obok tego, jak obok reklamy takiej zupełnie 

soku, prawda, w kartoniku, który sobie wisi, nie, karotka: kup sobie. No chodzi o 

to, że to są takie reklamy, na co dzień które widzimy, zapominamy o nich, to jest 

reklama, która zapada na dłużej jakoś tam w pamięć, no i przez to ona jakiekolwiek 

uczucia, wzbudza, emocje w nas, jest w stanie swój cel spełnić. Aczkolwiek pytanie 

było czy ona skłoni kogoś do pójścia do badań, ja nie wiem.    

 Kasia: No ale ona skierowana jest do mężczyzn. Ona może godzić trochę w takie 

męskie, no nie wiem, to też zależy... mężczyźni się powinni wypowiedzieć.    

 Radek: Wiadomo, że facet dopiero idzie do lekarza jak umiera (śmiech). Nie 

wcześniej... No nie wiem, tak czy siak by było ciężko. Chyba.    

 Marek: Wydaje mi się, że to może skłonić też do rozmowy o tych reklamach, bo są 

fajne, można sobie wyobrazić teraz taką sytuację, że rozmawiam z kimś, fajna 

reklama, z tym napisem, „żeby żyć czasem wystarczy się schyli”, w taki sposób 

może to doprowadzić do rozmowy na ten temat też. Chociaż w sumie nie...   

 Radek: Ja bym w sumie o tym pogadał bardziej z własną dziewczyną, niż z 

kumplem i to w barze... (śmiech) Bo mógłbym dostać niezły... no.   

 Ania: Dlaczego byś dostał?   

 Radek: No, gadasz z kumplem na cały głos i to w barze, „aby żyć wystarczy się 

schylić”... (śmiech).   

 Ania: Cały bar by poszedł do lekarza. (śmiech)   

 Radek: Bankowo!   

 Tomek: No ale jakbyś z dziewczyną gadał, to byłby spełniony właśnie, byłby efekt 

tej kampanii.   

 Iga: Ja sobie tak myślę, że te reklamy zaczną działać za... 15, 20 lat, kiedy nasza 

grupa stanie się grupą ryzyka. Wtedy, wydaje mi się, że te reklamy mają cel 

edukacyjny. Tzn. teraz ja sobie pomyślę, że w ogóle jest coś takiego, jak rak 

prostaty i że w ogóle są badania, które spowodują, że wcześniej się go wykryje i 

być może, dzięki takim tekstom „aby żyć wystarczy się schylić” czy „rozmawiasz o 

dupach” i tak dalej, ja sobie pomyślę, Boże, przecież to jest normalne, to jest jak 

dentysta, to jest jak coś tam i może dzięki temu za 15 lat, do tego lekarza pójdę. I w 

ten sposób ja rozumiem sens tych reklam, dlaczego one są skierowane do tak 

młodej grupy i dlaczego operują takim, a nie innym językiem i żeby to było 

normalne i żeby wyedukować ludzi na za 15 lat.    

 Marek: Zgadzam się.    

 Ania: Agreed, let's go. (śmiech).   

 Prowadzący: Dobrze, teraz pokażę 3 zdjęcia, które pochodzą z albumu, który 

powstał też w celu promocyjnym i ten album był w sprzedaży i dochód z tego 

albumu przeznaczony był oczywiście na cel fundacji no i było tam przedstawionych 

10 kobiet, jak zobaczycie na zdjęciach, w takiej estetyce religijnej. Album się 

nazywa "Boskie Matki" i do każdego z tych zdjęć jest jakiś tam komentarz. 
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Wszystkie te kobiety to były osoby chore na raka i równocześnie miały dzieci. Albo 

zaszły w ciążę będąc już chore, albo też wcześniej miały już dzieci i się po prostu 

nimi zajmują i łączą jakby bycie chorym z rolą matki. To jest okładka tego albumu: 

(pokazuje zdjęcia),a to są 2 zdjęcia, które pochodzą ze środka (pokazuje). A więc 

chciałam spytać na początku tak ogólnie czy kogokolwiek z was, czy obraża to 

jakieś wasze uczucia?    

 Ania: Nie.    

 Radek: Nie.  

 Iga: Może trzeba by było zapytać o to w innej grupie wiekowej...   

 Prowadzący: Pytam, bo spotkałam się już z takim komentarzem, że to jest przesada, 

żeby nazywać to BOSKIE matki, że ten przydomek "boskie" jest przesadzony.   

 Kasia: Może (zastanowienie) trochę być... No. Nie wiem, że... Jesteśmy tak 

bombardowani różnymi szokującymi rzeczami, że w sumie już mało co szokuje, ale 

(zastanowienie) jestem ciekawa jakby skąd pomysł i dlaczego, nie wiem czy ktoś, 

kto tworzył ten album to akurat taką wizję miał.    

 Prowadzący: Nie wiem skąd pomysł, ale „boskie”, że one właśnie są takie 

heroiczne, że ta ich choroba i zajmowanie się dziećmi, szczególnie te kobiety, które 

zaszły w ciążę, w czasie choroby i zdecydowały się nie usuwać ciąży, tylko urodzić 

i tak dalej.   

 Kasia: Znaczy, mnie to nie uraża, ale... (zastanowienie) nie do końca rozumiem po 

prostu ten zamysł. Dlaczego ten przydomek „boskie” i jaki jest cel tego. Właśnie 

ukazać te kobiety chore, że tak można żyć?   

 Prowadzący: Tzn. cel jest taki, że tak można, połączyć te dwie role.   

 Kasia: Ale to jest skierowane do chorych, do zdrowych?  

 Prowadzący: Tak, no, cel jest taki, żeby sprzedać jak najwięcej, ale generalnie do 

chorych, uświadamiając kobiety, że mogą urodzić dziecko, będąc chore. I, że nie 

równa się to, że zachorują, zajdą w ciążę i że dziecko trzeba usunąć.    

 Iga: Znaczy wg mnie ten album nie ma o niczym przekonywać...   

 Prowadzący: No jakoś też, jakoś tam uświadamiać, na pewno. Poza tym pokazać 

historie.    

 Iga: To jest tak, ryzyko, tzn. tutaj jest jedna z sytuacji, w której prawo pozwala na 

aborcję, prawda? Wiec jakby to jest tak indywidualna sprawa, że w ogóle bym tego 

nie odczytywała w kategoriach przekonywania czy nieprzekonywania, tylko 

raczej... I dlatego myślę stąd się wziął ten tytuł „boskie”, bo one wykroczyły poza 

jakieś tam pojmowanie strat i korzyści czy wykroczyły poza jakiekolwiek w ogóle 

wyobrażenie sobie kontroli nad życiem i zrobiły coś...niewytłumaczalnego.   

 Kasia: No tak, ale z drugiej strony dziecko się rodzi, świadomie kobieta będąc 

chorą zachodzi w ciążę i rodzi dziecko, no to też sobie zdaje sprawę, że, no zależy 

w jakim jest stadium choroby itd. że to dziecko później, nie wiem, zostanie bez 

matki i też są jakby takie tematy ciężkie i niejednoznaczne. No, a jakby ten 

przydomek „boskie” tak stawia je na piedestale i w takim jednym świetle. No, a to 

nie jest takie czarno-białe.    

 Iga: A może tu chodzi o to porównanie: Matka Boska to miała o tyle, że to jej syna 

zabili, a tutaj one mają w perspektywie, że to one zostaną prędzej pochowane...  

 Prowadzący: A ja mogę jeszcze dodać jedną rzecz, że jakby wernisaż tego albumu, 

miejsce, zostało udekorowane "na kościół" i też były jakieś tam witraże, święte 

obrazki, to przypominało wnętrze kościoła.    

 Ania: Ja myślę z drugiej strony, że właśnie może dlatego Matki Boskie, bo wiele 

wycierpiały, Matka Boska wycierpiała, bo zginął jej syn, a tutaj ona sama cierpi 
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przez chorobę. I przed wypowiedzią Kasi właśnie myślałam, że absolutnie należy 

im się taki przydomek bo naprawdę to był bardzo heroiczny czyn z ich strony, żeby 

pomimo choroby, zdecydować się na urodzenie dziecka, ale teraz myślę że 

rzeczywiście, nie pomyślały co z tym dzieckiem będzie później. Jest bardzo 

prawdopodobne, że odejdą i zostawią to dziecko same, osierocą je. Więc tutaj, z tej 

strony patrząc, nie do końca mi się to podoba.    

 Radek: Może ten archetyp matki, która mimo choroby decyduje się na urodzenie 

dziecka, a nie aborcję jest w kościele katolickim...   

 Prowadzący: To też mogę dodać, że z drugiej strony książki były właśnie dwie 

aprobaty księży, dwa komentarze, że aprobują, że coś tam... wspierają.    

 Kasia G.: Tzn. ja np. na to patrzę trochę inaczej jakby. Bo zauważyłam, że tak 

mówicie o tym, ze co się stanie z dzieckiem, że jak ona może. Po prostu 

zdecydować się na dziecko w czasie choroby i tak dalej i tak dalej, ale wydaje mi 

się, ja patrząc na te zdjęcia myślę sobie, że one tą chorobę zaakceptowały i że to po 

prostu był etap w ich życiu. I to nie było takie, to było zaakceptowanie tego stanu w 

ich życiu.   

 Kasia: No tzn. to wyszło od tego, że przez ten przydomek „boskie” jakby jasno się 

już je umiejscawia i wartościuje, tak. Więc tu jest ten problem.  

 Marek: No właśnie może to słowo zbyt duże konotacje jakby, ludzie mogą to 

odbierać na wiele różnych sposobów i właśnie z tego powodu wydaje mi się, że to 

nie jest do końca trafione. A też, znaczy bo, można to odebrać, z tej rozmowy 

można wywnioskować, że rozumiemy to bardzo różnie, wychodzą różne 

nieporozumienia no i...   

 Radek: Mi się wydaje, że to jest ogólnie bardzo drażliwa kwestia i wystarczy o 

milimetr przekroczyć granicę, niekoniecznie dla jednego będzie przekroczona, ale 

dla innych już będzie wręcz za nią, więc, może niekoniecznie trzeba się pchać w ten 

rejon.  

 Marek: I niekoniecznie taki zabieg, może przekładać się na przychylność ludzi 

wobec tej fundacji. Mnie zupełnie nie przekonuje.    

 Kasia G.: Mi jeszcze się tak skojarzyło, że ja w ogóle nie odbieram tego słowa 

„boskie” w kontekście religii.    

 Prowadzący: No, ale chyba zdjęcia jednoznacznie to sugerują?   

 Kasia G.: Tak, ale wiesz co, to też się zdarza, że się mówi o kimś, że był „boski”, że 

coś było „boskie” itd.    

 Ania: No ale Matka Boska - no już.    

 Kasia G.: Ale one są ładne.   

 Wszyscy: Szum, śmiech.   

 Kasia G.: Nie, ale chodzi o to, że w tym wszystkim, co robią i nawet nie myślę tutaj 

o stylizacji, absolutnie.    

 Kasia: No właśnie to jest takie przeskoczenie z jednej strony mamy to, że to jest 

takie normalne i takie zwykłe, a z drugiej właśnie, że one są INNE niż my, bo one 

są BOSKIE, bo my jesteśmy zwykłymi matkami i nie jesteśmy takie fajne, bo nie 

jesteśmy chore i jesteśmy zdrowe... Nic już takiego wspaniałego nie zrobimy.    

 Iga: To wszystko co powiedzieliście, to tu chodzi o cierpienie. Po prostu, bo każde 

z tych obrazków, pewnie inne też w ten sposób to pokazują, no to zobaczcie, ten 

obrazek po prawej to jest przecież Pieta, to jest klasyczne przedstawienie Piety. Jest 

matka z dzieckiem z jakąś tam draperią, z aureolą, czyli, sugeruje to po prostu 

cierpienie. A jest przedstawiona w sytuacji codziennej, co oznacza po prostu, że to 

cierpienie towarzyszy jej na co dzień. Tak to sobie po prostu rozumiem, 
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ewentualnie te "Boskie Matki". Aczkolwiek, uważam, że cały ten pomysł jest 

wyłącznie marketingowy i wykonał świetną robotę. Ponieważ kościół, jakby 

zrobienie tego wernisażu w kościele i tak dalej, to jakby jest kompletnie...    

 Ania: Myślę właśnie tak za Igą, że ta cała konwencja i zrobienie tego w kościele 

dodało dużo rozgłosu.    

 Iga: No oczywiście, mega marketingowe. Od razu niektóre środowiska powiedzą : 

„łoooo w kościele, tak...”, a z drugiej powiedzą „super, cool...”   

 Ania: Może nawet jakieś babcie z różańcami.   

 Iga: No właśnie nie było żadnych kontrowersji wtedy?   

 Prowadzący: No właśnie myślę, że to co powiedziałam, była jakby ta aprobata 

księży, więc starali się bronić przed atakiem. Zanim jeszcze nastąpiły. Ok, jak nikt 

nie ma nic do dodania, to przechodzimy dalej. (spot Zostań dawcą) Myślę, że tutaj 

nie ma długo co się rozwodzić nad tą reklamą.    

 Marek: Strasznie górnolotna, taka... zupełnie inna niż poprzednia.   

 Radek: Nic szczególnego.   

 Kasia: Znaczy, normalna! Bo ja mam wrażenie, że wszyscy się domagamy czegoś 

szokującego (z ironią w głosie), no nie wiem...   

 Prowadzący: Ale serio uważacie, że jest normalna? Tzn. to, że te osoby, które 

występują w reklamie, przychodzą i się uśmiechają...   

 Marek: No ale co tutaj jest nowego, szokującego?   

 Ania: No właśnie o to chodzi, normalne, bo nie ma w niej nic nadzwyczajnego.    

 Marek: I nie ma w tym też jakiegoś hasła, które jest kontrowersyjne nawet. Tylko 

jest przyjdź, pomóż... Poprzednie reklamy były kontrowersyjne, jeśli chodzi o hasła, 

a ta była taka konserwatywna, zachowawcza.    

 Tomek: Tzn. koncepcję miała na więcej, ale jakoś... zespół kreacyjny nie rozwinął 

swojego pomysłu.    

 Prowadzący: Ok, a jakie uczucia wywołuje ta reklama?   

 Marek: Żadnych.    

 Kasia G.: Ja bym nawet poszła, ale pod jednym warunkiem. Bo w tej reklamie, nie 

wiem jak wam, ale mi brakło tego, JAK mam zostać dawcą. Bo z czym wam się 

kojarzy zostanie dawcą szpiku?    

 Radek: Z wbijaniem igły w kręgosłup.    

 Kasia G.: No właśnie...  

  Kasia: Ale ona jednak więcej treści przekazuje.   

 Kasia G.: No właśnie, a badania można zrobić przez wymaz tylko. To jest po prostu 

idziesz i wacik ci wkładają do buzi i gitara, nie. I myślę, że gdyby coś takiego było 

w tej reklamie jeszcze... A tutaj „zostań dawcą”.    

 Iga: Ale jest hasło, które jest nie do końca zrozumiałe. No nie wiem, ja tego nie 

ogarniam, a wiele ludzi tym bardziej będzie miało z tym problem, żeby zrozumieć 

„bliźniaka genetycznego”, no hellooo... ta reklama nie tłumaczyła, o co chodzi z 

tym bliźniakiem genetycznym, że co, że poprzez oddanie szpiku ja będę czyimś 

bliźniakiem genetycznym co to znaczy? W ogóle bliźniak się kojarzy teraz już 

wieloznacznie w naszych czasach, więc...    

 Ania: Odnajdujesz jakiegoś swojego bliźniaka nie wiadomo skąd...  

 Iga: No właśnie, że co, że ja mam szukać człowieka, czy co?   

 Marek: Szukaj swoich korzeni.    

 Iga: No właśnie! Szukaj, każdy ma swojego bliźniaka genetycznego! Muszę go 

znaleźć, może go uratuję. (śmiech) Jakby pole do niezłych teorii spiskowych.    
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 Ania: Zabrakło tej informacji, że to badanie można w taki prosty sposób wykonać. 

W sensie ten zabieg. Bo ludzie się boją.  

 Kasia G.: No i gdyby była taka informacja, to też to słowo „dawca” to nie byłoby 

takie...   

 Radek: Bo dawca kojarzy się z dawcą organów.    

 Prowadzący: Chciałabym was zapytać o same emocje, które są przekazywane w tej 

reklamie. Bo, tak jak, nawiązując do tego, co Kasia powiedziała wcześniej, że 

brakowało jej, że kobiety były za ładne, umalowane, nie wyglądały jak osoby chore. 

No i teraz tutaj mamy podobny przykład.   

 Ania: Tutaj mamy przekrój przez wszystko.    

 Iga: W ogóle nie wiedziałam, w ogóle nie widać, że to są osoby chore. Dla mnie to 

równie dobrze mogliby być aktorzy.   

 Prowadzący: No tak, ale szukasz bliźniaka, więc szuka taka osoba, która jest chora, 

szuka bliźniaka.    

 Ania: To ten strażak na początku był chory, on szukał?   

 Prowadzący: No ja tak to rozumiem.    

 Ania: Dla mnie nie było widać, że ktokolwiek tam jest chory. Żadnych znaków. Np. 

tamte dziewczyny miały te berety, co zasłaniały włosy.   

 Kasia: No bo trzeba to zobaczyć. A tutaj ktoś mówi, zostań dawcą, to jakby ten 

przekaz, to słowo jest...   

 Prowadzący: Ok, idźmy dalej. To jest ta sama fundacja, tylko plakaty. Pewnie 

znacie je, bo one wisiały w największych miastach Polski. W Krakowie też.    

 Wszyscy: Szum.    

 Prowadzący: Nie znacie ich? Pałeczka przedstawia to, o czym mówiła Kasia, czyli 

wymaz z ust jak się pobiera przy badaniu. No i celebryci występowali w tej 

reklamie.    

 Marek: No i są puzzle, czyli dopasowanie.    

 Prowadzący: Puzzel to jest w ogóle znak tej fundacji.   

 Marek: Aha, rzeczywiście. Ale kim są ci ludzie?   

 Prowadzący: To są celebryci. Wojciechowska, Julia Kamińska z Brzyduli, to jest 

nie wiem kto, a to jest ten, z Behemota, Darski. I co myślicie o tej reklamie?   

 Iga: Niesie więcej treści. W sensie widać, że jest jakaś pałeczka.   

 Marek: Tylko nie wiadomo co ta pałeczka...  

 Kasia: No ale jak była gwiazdka jak się nie schylisz to coś tam to było dobrze... A 

tutaj myślę, że też jest bardziej czytelny ten przekaz. Tutaj to jest po środku między 

bardzo symbolicznym znaczeniem czegoś, a dosłownym. No to trzeba by było 

napisać po prostu na plakacie instrukcję pobierania wymazu.   

 Radek: Tylko, że oni wyglądają tutaj na tych plakatach jakby, albo grali w Star 

Trecku albo uczestniczyli w tych starych, amerykańskich teleturniejach, gdzie 

dawali pałki z dwoma piankami na końcu i trzeba było zrzucić przeciwnika do 

wody.    

 Tomek: Na pewno są naciapane te plakaty, mało czytelne.   

 Prowadzący: A co powiecie o tym, co oni próbują na tych plakatach robić, jakąś 

zabawną pozę przybrać z tymi pałeczkami?   

 Marek: Tzn. to jest związane z jakąś walką, może się kojarzyć z walką, z chorobą, 

coś takiego. Ale do mnie nie trafia.    

 Prowadzący: Dlaczego?   

 Marek: Bo nie podoba mi się ta estetyka po prostu.    
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 Kasia G.: Tak samo jak ten Nergal po prostu, tutaj z tą pałką: „no otwieraj gębę!” 

(śmiech) No masakra, no sorry. To jest takie pełne takiej agresji. A tu pisze: „i ty 

możesz uratować komuś życie”... OTWIERAJ! no co wg was on myśli?    

 Marek: Jakby byli przebrani za super bohaterów to jakoś prędzej... chyba że oni 

mają otwarte usta w nawiązaniu do pobierania tego wymazu. Ale to chyba 

przypadek, te poprzednie nie mają.   

 Tomek: Ale jakby miały otwarte usta, to mogłoby to wywołać złe konotacje.    

 Radek: No, panowie też.    

 Ania: Ogólnie to w reklamach o tym, ze można zostać dawcą szpiku brakuje mi 

informacji o tym, że to może być poprzez krew. Bo dla mnie, ja na przykład i wiem, 

że większość ludzi myśli, że to jest przez miednicę, że to jest zabieg niebezpieczny, 

boją się tego i wiedzą, że to jest ważne, żeby zostać dawcą szpiku, ale jakby ta sama 

myśl ich przeraża, że to w ten sposób wygląda, a gdyby wiedzieli, że to jest właśnie 

przez krew, i to jest bezbolesne i tak dalej, myślę, że bardziej by...   

 Prowadzący: czyli jest za mało informacji?   

 Ania: Dla mnie tak.   

 Kasia G.: No to jest po prostu nieczytelne, no bo tu... jak ludzie nie wiedzą jak, no 

to...   

 Prowadzący: Ok. Jeszcze coś czy możemy dalej? To teraz będziecie mieć 

informacje... (spot) Ok, dobra, myślę, że wystarczy, generalnie wiemy o co chodzi.  

  Marek: No, jest za długa.    

 Prowadzący: Po pierwsze wiadomo, że to nie jest do telewizji, tylko do Internetu.   

 Marek: No, ale i tak, za długa, nie oglądam, nie, nie... Wyłączyłbym to po 30 

sekundach.    

 Iga: A po co zrobiony był ten spot?   

 Prowadzący: Do Internetu. To było na Youtubie, na stronie DKMS, na fanpage'u 

DKMS.  

 Iga: No bo to jest bardzo fajny tutorial. Na zasadzie ok, chcę się zarejestrować, chcę 

sobie obejrzeć od początku do końca jak to wygląda. Tutaj to ma swoją rolę.    

 Kasia: No to jeżeli ktoś już wejdzie na stronę.   

 Marek: Znaczy, no to już jest, dla kogoś, kto jest zainteresowany tym, że chce 

wziąć w tym udział, to wydaje mi się, że to jest w stanie to zrobić. Ale to nie jest 

coś, co by kogokolwiek przekonywało.   

  Kasia: Nie no, mnie przekonuje, bo tłumaczy to, co wcześniej dziewczyny mówiły, 

że im brakuje, właśnie jak można...    

 Marek: No ok, ale to jest zbyt szczegółowo.    

 Ania: Nie. Dla mnie super, że tak tłumaczy. Właśnie idealnie.    

 Iga: No bo to tłumaczy danej grupie ludzi, którzy to jakby rozważają, w ogóle taka 

możliwość, że oni zostaną dawcami i wtedy chcą sobie obejrzeć od początku do 

końca, dostać wszystkie informacje. I wtedy jest super fajny.  

 Marek: Tak, ale ja np. wolałbym przeczytać tekst, no ale...   

 Ania: Zrobiłabym to trochę bardziej dynamicznie, bo jak patrzę na tego Piotra 

(śmiech) to sobie myślę chłopie, cały dzień mam robotę... (śmiech) weź się rusz 

szybciej.  

 Prowadzący: A uważacie, że animowana forma jest trafiona, czy nie?   

 Grupa: Tak, tak.   

 Prowadzący: A to nie jest infantylne?   

 Grupa: Nie...   
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 Tomek: No właśnie film instruktarzowy do wszelakich procedur są lepsze niż takie 

z żywymi aktorami. To bardziej przypomina wtedy instrukcję, ale taką do auta, a 

nie instrukcję z Ikei.    

 Ania: Element dowcipu też jest taki, zabawny.    

 Prowadzący: I to jest dobre?   

 Ania: Tak, dobre, dobre. Podoba mi się. Niesie dobry nastrój.    

 Prowadzący: Ale jest to w tym momencie bardziej przekonujące?   

 Ania: Znaczy, nie tyle bardziej przekonujące, co do tego nie jestem pewna, ale na 

pewno bardziej mi się podoba. To, niż gdyby np. oni byli smutni iiiii w innych 

kolorach, no.    

 Iga: Wydaje mi się, że kolorystyka tutaj bardzo spełnia swoją rolę, bo ona ma 

uspokoić odbiorcę, tego który to ogląda, który jest pełen obaw, pełen pytań, w tym 

momencie oglądnie sobie ten film i sobie pomyśli „oooo oni zadbają o mnie od 

początku do końca” w ogóle przedszkole, muszę tam iść.    

 Ania: No i są tacy uśmiechnięci... nie ma się czego bać.   

 Kasia G.: No i to porusza wszystkie ważne kwestie, np. jak czas. Ludzie się spieszą, 

nie? Kasa. No bo sorry nie... będę musiał wziąć urlop, coś tam, coś tam... dojechać i 

tak dalej. Także wydaje mi się, że pod tym względem poruszanie takich aspektów 

co najbardziej ludzi mogłoby ograniczyć w takim momencie, to rozwiązuje wiele 

takich wątpliwości.    

 Prowadzący: Coś jeszcze? Ok, kolejna reklama (spot Dni Dawcy) No dobra, 

wiadomo, że to nie było w telewizji...   

 Iga: Jednoznacznie negatywnie. To jest jedyna reklama, która na mnie zadziałała 

tak, że po prostu w tym momencie rzuciłabym tą całą DKMS i po prostu weźcie się 

idźcie leczyć. Naprawdę, albo idźcie do jakiejś innej rzeczywistości, bo w naszym 

wszechświecie to nie działa.    

 Ania: Ja myślę, że chłopakom się podobało. (śmiech)   

 Marek: Bardzo, bardzo mi się podobało (śmiech). Nie wiem co jeszcze mogę dodać.    

 Kasia G.: A co przykuło twoją uwagę?   

 Marek: Piękne kobiety po prostu.  

 Iga: Usta, ruchome usta...   

 Prowadzący: Czy to jest wulgarne?   

 Iga: Tak.  

 Radek: Nie.   

 Kasia: Znaczy (śmiech) ja mam takie odczucia, że tak sobie myślę, że powinno być, 

ale mimo wszystko nie jest. I jakoś tak nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś 

bardzo oburzona i jakoś tak, nie wiem, czy twarze tych dziewczyn... to było tak...   

 Marek: To był jasno określony target.    

 Ania: Te patyczki są takie małe i subtelne (śmiech)   

 Kasia: Patyczki i te kobiety mi tak złagodziły cały ten...   

 Tomek: Myślę, że inaczej to by wyglądało, gdyby była jedna kobieta, jeden 

mężczyzna.    

 Iga: Myślę, że mężczyzna wkładający sobie do ust patyczek (śmiech) którym sobie 

miętoli...   

 Prowadzący: A jakie emocje w was to wywołuje, w sensie rozbawiło was to, czy w 

jakiś sposób szokowało, że taka reklama się ukazała...   

 Kasia: Mnie rozbawiło.    

 Iga: Zniesmaczyło.    



118 
 

 Radek: Czuję radość. (śmiech)   

 Kasia: Znaczy mnie rozbawiło, bo myślę sobie BOŻE, skąd ten pomysł? Raczej w 

tę stronę niż „chcieli mnie obrazić” albo nie wiem...   

 Tomek: Są lepsze filmiki.    

 Prowadzący: Uważacie, że to może jakoś naruszać reputację fundacji?   

 Iga: Tak.  

 Kasia: Tak. No tak...  

 Iga: Oczywiście, że tak.   

 Iga: W tym momencie, dążąc do tego, żeby nie dyskryminować pewnej grupy, jaką 

jest grupa chorych, dyskryminują grupę, jaką są kobiety. Więc po prostu działają 

nielogicznie i pokazują, że pewnych spraw sobie nie przemyśleli.    

 Kasia: Ale jak dyskryminują?    

 Radek: No właśnie, w jaki sposób?  

 Prowadzący: Może jedną rzecz dodam, że to jest reklama zrobiona nie przez dział 

reklamy samej fundacji, tylko przez studentów. Tylko ja specjalnie pytałam o to 

szefostwo fundacji i oni o tym wiedzieli, oni to zaakceptowali, udostępnili na 

swoim oficjalnym profilu itd.    

 Iga: No i się z tym zgodzili. No i dla mnie jest to pewien błąd, bo pokazuje pewną 

stereotypizację i to bardzo niedobrą stereotypizację, ponieważ jest to stereotypizacja 

przez seksualizację... skandal no! Tyle powiem. Skandal.   

 Kasia: No tak jak dobre są hasła ze schylaniem no to...   

 Radek: No właśnie, tam to dyskryminowało mężczyzn...    

 Marek: No, tamto też jest bardzo stereotypizujace dla mężczyzn, więc... a reklama 

ma w jakiś sposób przekonać, więc używanie tego typu środków, myślę, że jest 

dopuszczalne w tego typu reklamie.    

 Iga: Tzn. ja się z tym zgadzam, ale już jest dostatecznie dużo reklam proszku do 

prania, w którym biorą udział kobiety, jest dostatecznie dużo reklam środków dla 

dzieci, w których biorą udział kobiety i dostatecznie dużo kobiet piorących rzeczy, 

sprzątających i wypinających się przy tym, za dużo reklam samochodów, na 

których leżą kobiety.   

 Kasia: Tutaj to już wchodzimy w zupełnie inny...   

 Iga: Dokładnie tak. I ja oczekuję od fundacji pożytku publicznego, od fundacji, 

które zajmują się czymś więcej niż tylko i wyłącznie wyciąganiem kasy, że będą 

myśleć i kreować rzeczywistość i to rzeczywistość świata bez dyskryminacji.   

 Kasia: Nie no, ale wydaje mi się, że nie wiem, no jeżeli mówimy, że super jest 

hasło, że rozmawiamy o dupach, no to też jest jakby, uprzedmiatawia kobiety, no to 

czemu taka reklama? Rozmawiamy tutaj między sobą, tak... ja usłyszałam jakieś 

opinie i dziwi mnie to, że tamto jest ok, a to jest nie ok.    

 Iga: Nie, zgadzam się. Jak sobie o tym pomyślę to hasło „rozmawiamy o dupach” 

jest także sterotypizujące i również jest w pewien sposób niefajne. Ale tutaj to jest 

jakby po przegięciu. Są wyślinione usta, wysokie szpilki...   

 Kasia: Nie, właśnie nie...   

 Iga: Jest coś, co w tych ustach się mętla...  

  Kasia G.: Ja mam podobne zdanie do ciebie, naprawdę. (patrząc na Kasię) Mnie to 

jakoś specjalnie nie ruszyło.    

 Kasia: Rozumiem, że to może być kontrowersyjne. Ale jakby nie wiem jakbym się 

broniła, ale szczerze... wiem, że temat był kontrowersyjny, jakby, sam motyw, ale 

no to wykonanie jakby tak łagodziło to...   
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 Prowadzący: Rozumiem, że ciebie to rozbawia i uważasz, że to dobrze?  W sensie, 

co dalej? Rozbawia i...?   

 Kasia: Ale rozbawia i nic dalej. Tak.    

 Ania: Ja taki mam mieszany stosunek. Ale myślę, że ona bardzo dobrze trafia do 

facetów. I jako grupa docelowa „faceci idźcie oddać szpik” to myślę, że dobrze się 

sprawdza.    

 Marek: Tzn. myślę, że nie do końca spełnia swoje zadanie, bo tak naprawdę ona nie 

pokazuje, o co w tym chodzi i to są jakieś dziewczyny, które coś wkładają do ust...   

 Kasia G.: Nie, ale wiecie co, ja patrzę na to i myślę sobie, że dziewczyny, które tam 

szły w tych szpilkach i tak dalej, to faktycznie było tak jak Iga tutaj wspominała, 

takie dziewczyny i tak w ogóle, pokazane w mediach... ale potem jak sobie 

wyciągnęły z ust te patyczki, włożyły je do tych kopert i pokazały te koperty, to 

pomyślałam sobie: kurczę, jednak coś w głowie mają, nie?    

 Iga: (z ironia) Bardzo fajne dziewczyny. (śmiech)   

 Kasia G.: Nie chodzi o to, że fajne, ale że jest jakaś taka moda na bycie dawcą...   

 Iga: No to również bym chciała zobaczyć modnego faceta, który sobie tego 

patyczka wkłada do ust.    

 Prowadzący: No ok, słuchajcie, dalej. (spot Właśnie ty możesz pomóc) (śmiech)   

 Grupa: uffff woooo jaaaa.... śmiech   

 Ania: Strasznie przygnębiające.   

 Marek: Najgorsze.   

 Ania: Strasznie trafia w uczucia.    

 Kasia: Zawsze mi się płakać chce.   

 Marek: No, biedne, smutne dziecko... tak, bardzo... (z ironia)   

 Kasia: No ale to też jest jakby, albo się szokuje, albo się wzbudza takie uczucia.   

 Marek: Mo we mnie to nie wzbudza...   

 Iga: Tzn. na pewną grupę to zadziała. Jak poleci to po serialu...   

 Marek: No, to jest dla takich starszych pań.   

 Iga: Tak, tak... do pewnej grupy to działa.   

 Ania: No, dla takich pań, co np. mają małe wnuki, które myślą: „o Jezu, to mógłby 

być mój Staś”.   

 Iga: No, jeszcze takiego hasła tam brakowało.    

 Kasia G.: Myślę, że faktycznie, po jakimś serialu, gdzie tam akurat ktoś umiera 

(śmiech) No sorry, ale jeżeli to w takim zestawieniu poleci, no to serial faktycznie 

mamy w głowie, że to jest fikcja, ale tutaj reklama społeczna, no sorry, wydaje mi 

się, że to wtedy podziała, na kogoś takiego...    

 Prowadzący: No ale co ty myślisz o tym?   

 Kasia G.: No myślę, że to nie do końca tak pokazuje... to dziecko jest takie 

samotne, same... ten szpital jest taki szary, pusty, i że ono jest jakieś takie 

zamknięte, ciemno jest... Nie, nie...    

 Ania: To chyba o to chodzi, żeby wzbudzić współczucie. O jejku jakie to dziecko 

jest biedne, same, pomóżmy mu.    

 Iga: No rzeczywiście u mnie to budzi jakieś współczucie, patrzę sobie na to dziecko 

i myślę, kuźwa, gdzie są jego rodzice, ale jakby tylko w tym sensie. I rzeczywiście, 

budzi to we mnie współczucie, ale nie prowokuje, żebym poszła, wpłaciła 1% 

podatku czy kliknęła cokolwiek innego, bo budzi to współczucie i koniec. 

Współczuję też zwierzątkom, gdzieś tam...   



120 
 

 Tomek: Takich reklam jest sporo, właśnie w Polskiej telewizji i też te tvn-owskie, 

one też bazują na takim rodzaju współczucia.   

 Marek: Tak, to są takie reklamy które powiedzmy 10 lat temu, 15 już były i to były 

pierwsze reklamy społeczne Polskie, które polegały na takich smutnych 

obrazkach...   

 Kasia: Ale to też jest, smutne też są potrzebne, a nie tylko takie kolorowe.   

 Marek: Ale w tobie to wzbudza jakieś wzruszenie?   

 Kasia: Wiadomo, że to jest jakby przesadzone, ale...    

 Marek: Wydaje mi się, że czas takich reklam się skończył 15 lat temu, kiedy 

patrzyłem na taką reklamę. To było coś nowego, a dzisiaj...   

 Kasia: No dobrze, ale ty tu mówisz analizując historię reklam społecznych, a 

myślę... ja myślę, że na dużą grupę odbiorców może działać.   

 Iga: Oczywiście, też tak myślę.    

 Kasia: I jakby ta reklama rzeczywiście, no u nas ona była przesadzona, bo 

wzbudziła aż śmiech. Czyli nie jest trafiona ta reklama, ale samo uczucie, w które 

uderza, no jest...    

 Ania: Myślę, że ogólnie problem tego typu reklam polega na tym, że jest ich mega 

dużo i jeśli ktoś może oddać tylko 1% podatku, a codziennie widzi kilka takich 

reklam, no to on już ma taki mentlik w głowie, że w ogóle nie wie jak to zrobić i na 

żadne nie odda, albo coś tam.    

 Prowadzący: Ok, jeszcze jest kilka reklam. (spot Zabezpiecz tyły) (śmiech Igi)   

 Ania: Dla mnie porażkowe. W ogóle ta cała konwencja, tej włoskiej mafii w ogóle, 

takie proste... i w ogóle mi się nie podobało. Jedynie ten slogan na końcu, okay 

rzeczywiście, to zabrzmiało tak humorystycznie i to przyciągnęło uwagę, ale nie 

podoba mi się w ogóle konwencja w jakiej ta reklama została zrobiona. To taki 

włoski styl, jest tyle tego włoskiego stylu. „Antonio, gorąco, podaj Nestea” włoska 

mafia...   

 Marek: To jakby miało pewną konwencję, jakąś tam fabułę nawet...  

 Tomek: No to pod popkulturę weszło.   

 Radek: Przez Soprano i tak dalej...   

 Kasia G.: Nie, ale w ogóle wiecie, jakieś tam badania - kasa. Nie, negatywnie. Biorę 

takie elementy z tej reklamy, mi się rzucił w oczy ten plik pieniędzy, potem te 

robaki...   

 Radek: Rak.   

 Kasia: To nie był robak, tylko rak.    

 Kasia G.: No to ja po prostu nie dopatrzyłam. Ale generalnie... Pierwsze co 

pomyślałam „zabezpiecz tyły” no to co, potrzebujesz do tego pieniędzy. Albo jakaś 

korupcja, trzeba dać lekarzowi... no sorry, ale tak pomyślałam.   

 Kasia: Ja w ogóle o tym nie pomyślałam.   

 Marek: Nie, zupełnie.   

 Iga: Ja mam z tą reklamą jeden podstawowy problem, że ja się z tym kolesiem nie 

utożsamiam. I po prostu w tym momencie nie działa na mnie hasło, że rak po mnie 

przyjdzie, bo nic złego nie zrobiłam.    

 Prowadzący: Ale to ma działać na facetów.    

 Ania: I to starszych jeszcze pewnie.    

 Iga: No ok. Myślicie, że oni się utożsamiają z tymi facetami?    

 Kasia: No, ale to jakby taka konwencja, zabawna...   

 Iga: Ale uważam, że to jest niebezpieczne, co przekazuje ta reklama, że jak zrobisz 

coś złego to rak po ciebie przyjdzie, że rak jest jakąś karą, tutaj w tym momencie.   
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 Kasia, Marek: Nie...   

 Iga: Tutaj pierzemy pieniądze, tutaj idę po ciebie... Poprzednich już załatwiłem.    

 Kasia: No właśnie, że nawet takiego twardziela może...    

 Iga: Ufam, że na starszych facetów to działa.    

 Radek: Faceci są zadowoleni, że idzie jakaś fajna reklamówka z włoską mafią, że 

jest kasa, żarcie i później jeszcze strzelają.   

 Prowadzący: Polecałabym się skupić na tym, że reklama jest zdecydowanie 

humorystyczna, czy to pomaga w zrozumieniu i w jakimś działaniu?   

 Radek: Tak.    

 Iga: Uważam, że tak.    

 Marek: Na pewno zwraca uwagę na problem, bo jest w fajnej formie przekazane, ze 

śmiesznym hasłem.   

 Kasia: Ale nie wulgarne...   

 Marek: Jest jak dla mnie idealnie zbalansowana.    

 Kasia: Nie ma ani dupa, ani... już jesteśmy bezpieczni od takiego pogranicza, jest 

zabezpiecz tyły, jest zabawnie, ale nie przesadzone, nie jest przekroczona granica.   

 Marek: Bardzo fajnie.   

 Tomek: Ja bym to na fejsa wrzucił.    

 Radek: I pewnie to zrobisz.    

 Ania: Chciałabym jeszcze podkreślić, do tego co mówiła Kasia, jest jakby za dużo 

takich negatywnych konotacji, jak mafia, pieniądze.   

 Radek: Ale facetom to się nie kojarzy źle!   

 Ania: Ale mi się kojarzy.   

 Marek: Ale ona jest przedstawiona w formie, nie jest w formie groźnej mafii, tylko 

takiej filmowej, przerysowanej.   

 Kasia: Taaak.    

 Ania: No widzisz, no to dobrze, że to do was trafia, bo do mnie nie.   

 Iga: No, ja się bardzo cieszę, że to trafia do facetów.    

 Kasia: Do mnie też trafia.   (spot Nie wiąż się z papierosem)    

 Marek: Ale bym sobie zapalił. (śmiech)   

 Prowadzący: Ok, jakie uczucia w was wzbudza ta reklama?  

  Ania: Lęk.   

 Kasia: Dziwne. Takie - uciekam stąd.    

 Radek: Creepy. Ja to bym wyłączył po pierwszym kadrze.    

 Kasia G.: Mnie nie rusza w tym momencie w ogóle, bo kiedyś spotkałam gościa, 

który palił przed szpitalem, mówię do niego, niech pan nie pali, a on: „aaaaaa co 

tam, jednego raka już mam, to już nie dostanę”. I powiedział mi to gość na żywo, 

wtedy to mnie po prostu zmroziło, więc ta reklama teraz to dla mnie jest takie, ok, 

no...   

 Ania: Na mnie zadziałała.    

 Prowadzący: Wywołuje w was to właśnie jakiś dyskomfort?   

 Ania: Tak.   

 Prowadzący: Radek powiedział, że by przełączył.    

 Radek: Tak, dlatego, że nie cierpię po prostu widoku palącej kobiety, zwłaszcza, 

jeżeli tak mi w oczy to robi.    

 Kasia: Nie odnosi chyba skutku, bo wzbudza takie: „nie chcę tego, nie chcę już na 

to patrzeć, nie chcę się zainteresować, nie chcę kliknąć na stronę...” nie chcę już 
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tego po prostu, ma mi to zejść z oczu, ani smutek, czy się zaciekawię, czy coś 

wesołego, tylko takie.   

 Marek: Odrzuca.    

 Radek: No, odrzuca. To jest dobre słowo.    

 Prowadzący: Wszyscy tak uważają?   

 Ania: Nie. Znaczy, podobało mi się. Mi się podobało to, że te kobiety na początku 

były takie ładne, prawda.    

 Radek: To była jedna.    

 Ania: Ja widziałam więcej,ok. (śmiech) No i sama mnie martwi ta rzecz, bo kilka 

razy podpalałam, nie ukrywam i sobie pomyślałam (śmiech) niefajnie byłoby się 

znaleźć w tej ostatniej scenie.    

 Kasia: Ale nie rozumiem tego uśmiechu na końcu.    

 Prowadzący: No właśnie o to chciałam zapytać, czy dla was jest to spójne i 

logiczne?    

 Kasia: Nie... Bo to tak znaczy aaaa i tak mam w dupie.   

 Radek: Nie bo ten uśmiech był zaraz zobacz, jakby spoważniała i rzuciła tego peta.    

 Prowadzący: Dla mnie to nie jest logiczne, dlatego o to spytałam.    

 Iga: Nie, to jest logiczne. Ponieważ ludzie, jak teraz palą i się im mówi „chłopie, to 

cię zabije”, albo nie wiem, „nie pal”, bo szpetnie wyglądasz, to co zrobi taki 

człowiek? Uśmiechnie się i ewentualnie dmuchnie ci w twarz, a to jest to, co ona 

zrobiła. „Odwalcie się ode mnie, moje życie, moja sprawa”. I pod tym względem ta 

reklama jest spoko, bo rzeczywiście odpycha, na takiej zasadzie „Bożeeee to jest 

takie obrzydliwe, takie creepy, ale to chyba o to chodzi, że ja tą reklamę obejrzę, bo 

nawet nie zdążę przełączyć jej dalej i ja się zacznę bać. Jak palę, to ja się gdzieś w 

podświadomości autentycznie boję.   

 Prowadzący: Ale czy faktycznie?  

  Iga: Myślę, że taki strach zostanie. Kuźwa, wszyscy moi znajomi dokładnie to 

samo robią. Znaczy, ja nie palę, więc nie mogę się wypowiedzieć w takiej 

perspektywie co to mi robi, bo mi to nic nie robi. To utwierdza mnie tylko w 

przekonaniu, że ci co palą, mogą tak skończyć. Mogą - nie muszą. To jest minus tej 

reklamy, że to jest jakiś nieuchronny skutek - a nie jest. Bo znamy wielu 90-latków, 

którzy są szczęśliwi i palą.  

 Radek: Fajkę.    

 Iga: W każdym razie uważam, że to w tym sensie odnosi sukces.    

 Prowadzący: Ktoś ma coś do dodania? Okay (spot Nie pakuj się do trumny)    

 Ania: (strach, O Jezu!)   

 Prowadzący: Ania, powiedziałaś „O Jezu” dlaczego?   

 Ania: Powiedziałam „O Jezu” bo myślałam, że to jest o cytologii, tak jak była akcja 

z prostatą, dlatego...    

 Prowadzący: No dobra, czy ta reklama szokuje?  

 Iga: mhmmmm w jakiś sposób szokuje, jak widzę trumnę. W jakiejś takiej 

codziennej scenerii.  

 Marek: Mnie ona szczególnie nie szokuje.    

 Prowadzący: Ale podoba wam się ta reklama?    

 Marek: Nie.   

 Radek: Moim zdaniem to było ciekawe nawet.    

 Iga: Nie mogę powiedzieć, że jest zła. W ten sposób.   

 Marek: Strasznie proste.    
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 Iga: Na bardzo prostych uczuciach bazuje. Na takim strachu o śmierci.    

 Marek: Opiera się na bardzo prostym skojarzeniu i ...   

 Kasia: No, ale ona ma bardzo proste skojarzenia, ona się spokojnie pakuje, nie ma 

takiej atmosfery grozy, ale ten ostatni kadr, na tą trumnę, mimo że proste 

przełożenie „nie pakuj się do trumny” czyli dosłownie... ale no...   

 Marek: Do mnie to nie trafia.   

 Kasia: Bo nie możesz mieć raka szyjki macicy!!   

 Marek: No może to dlatego.    

 Ania: Ale ta trumna była pokazana w taki sposób delikatny. Nie była taka, żeby 

jakoś zdominowała obraz.   

 Iga: No to jest plus tej reklamy, wydaje mi się. Bo kobiety nie są największymi 

fankami horrorów, jeśli ta reklama skierowana była to chyba nie do kobiet.    

 Prowadzący: Tomek?   

 Tomek: Tzn. ja bym inaczej tą reklamę zrobił w ogóle. (śmiech wszyscy) Dlaczego 

ona pakuje swoje rzeczy doczesne? Których i tak nie zabierze, to już lepiej niech się 

sama pakuje...   

 Kasia: No to jest proste przełożenie hasła: pakuj się. Pakować się, a można też się 

pakować.   

 Marek: Taka prosta metafora.    

 Kasia: Dla mnie było ok, bo jakby to, co się działo wcześniej nie wskazywało na to, 

co się stanie na końcu, a mimo wszystko było to mocne, ale nie w taki sposób... Nie 

było takiej grozy, tylko ona sobie te rzeczy wsadzała... I ten ostatni kadr i takie 

proste hasło.    

 Iga: Wyważona bardzo.   

 Prowadzący: Kasia, ale ty coś zaczęłaś mówić?   

 Kasia G.: Jak puściłaś tą reklamę, to sobie pomyślałam, że ona tak porządkuje 

swoje życie. No bo tam wyłączała tą muzykę, zbierała te rzeczy. I pomyślałam 

sobie, że to w jakimś tam stopniu może oswajać... Nie? Nie tyle straszyć, co 

oswajać. I poprzez to, wydaje mi się, że może trafić ta reklama.   

 Ania: Mi się wydaje, że ona pokazuje kobietę, która się pogodziła z rakiem i jakby 

sama się zdecydowała na taką ścieżkę. Nie zbadałam się, ok, no to ma być co 

będzie, spakuję się i jadę sobie.    

 Iga: Jakby dokładnie pogrzebać, to pewnie tak.  

 Prowadzący: Ok, kolejna. Ostatni spot. (fundacja Urszuli Jaworskiej)   

 Marek: Jezu.   

 Iga: Masakra.    

 Marek: Strasznie złe.   

 Prowadzący: Dlaczego? Różni się ta reklama od tej w podobnej konwencji 

powiedzmy, ale jest jakiś pomysł.  

 Marek: No jest jakiś pomysł, ale dalej uważam, że tego typu reklamy, smutne, 

bazujące tylko na takim... Z taką smutną muzyką, z tego typu estetyką...   

 Radek: Z zabijaniem dzieci i w ogóle...   

 Marek: Są dla mnie odpychające i zupełnie nie podobają mi się. Z czysto 

estetycznych względów.    

 Kasia: Nie muszą się podobać...   

 Marek: Właśnie powinny.    

 Kasia: No niekoniecznie... Tzn. ja mam takie samo zdanie jak poprzednio. To jest 

dla mnie podobny.   
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 Marek: Ale to się łączy z nieprzyjemnymi uczuciami, ja nie chcę mieć 

nieprzyjemnych uczuć, jak oglądam telewizję.    

 Radek: No, ale to jest ta reklama społeczna, ma zaszokować...   

 Marek: No tak, ale w taki pozytywny sposób raczej. No nie wiem, mi się to nie 

podoba. I uważam, że od czegoś takiego się powinno odejść w reklamie społecznej. 

Ponieważ to może działa w taki tani sposób na emocje.    

 Iga: Zgadzam się, że reklama jest kompletnie nietrafiona, ale nie ze względu na to, 

że jakiś klimat, czy coś tam, tylko że względu na to, że obraża znowu kolejną grupę 

społeczną, jaką są prawnicy, jaką jest sąd, obraża instytucje państwową, jaką jest 

sąd, mówiąc, że sądy w ogóle na karę śmierci skazują, w Polsce kary śmierci nie ma 

od 30 lat i raczej się to nie zmieni. I w tym momencie to skazywanie na karę 

śmierci bazuje na tajnych teoriach spiskowych, że tutaj aaaaa jest zły sąd. I 

dodatkowo pokazuje, że ta fundacja Urszuli Jaworskiej są looserami, bo mają 

klientów, a nie ma jak ich przebadać i w tym momencie myślę sobie hahhaa po co 

ten spot w ogóle? No, straszne.  

 Prowadzący: Żeby pozyskać pieniądze.    

 Iga: No dobrze, ale po co pozyskiwali tyle klientów, czy tyle do tej bazy 

przyjmowali, jak nie mają na nich pieniędzy?    

 Marek: No, ale w języku występuje taka metafora, że ktoś jest skazany na śmierć, 

jako - że jest chory. Że tutaj jest pójście za taką metaforyką...  

 Radek: Ja bym poszedł jeszcze o krok dalej, że jak to dziecko wychodzi za drzwi i 

jest to skrzydło drzwi jedno otwarte, ktoś się wychyla z pistoletem i strzał w głowę. 

W tył głowy.    

 Iga: no no no, to właśnie są takie klimaty, które do mnie nie trafiają.   

 Ania: Ja chciałam dodać, że osoba Chajzera tutaj... (śmiech wszyscy) nie pasuje.    

 Radek: Tak, tak, nietrafiony.   

 Ania: Ponieważ on jest kojarzony z rzeczami rozrywkowymi... teleturniejem, idź na 

całość!    

 Radek: Brakowało tylko, żeby koleś się uśmiechnął i powiedział, że poleca.    

 Ania: Reklamy proszku do prania Wizir no i jeszcze tutaj...nie...   

 Prowadzący: Ok, zostawmy sąd, oprócz tego co wam przeszkadzało w tej reklamie 

najbardziej?    

 Ania: Chajzer.   

 Radek: No, Chajzer i dziecko.    

 Marek: Smutne dziecko.    

 Kasia: Brzydkie było.    

 Tomek: Postawione przed sądem. Jakby to był dorosły człowiek, to już by inaczej 

było.   

 Kasia: Ale to już jest takie do bólu, takie wzbudzanie...  

 Kasia G.: Ja się zgadzam z Tomkiem, bo te reklamy wcześniejsze... Jak ta kobieta z 

papierosem, czy tamto smutne dziecko, to w ogóle nic. A ta reklama coś tam we 

mnie poruszyła.    

 Prowadzący: Ale z powodu dziecka?   

 Kasia G.: Z powodu właśnie, że tam było dziecko. Dziecko, sąd i takie oskarżenie 

kogoś niewinnego. I takie postawienie choroby jako kary. Takiej niezawinionej i 

takiej - śmierć. I tego, że choroba równa się śmierć. Choroba nie zawsze równa się 

śmierć.    

 Iga: I jeszcze raz choroba nie równa się kara. Za co?   
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 Kasia G.: W każdym razie było dużo negatywów, aczkolwiek wzbudziła ta reklama 

we mnie jakieś emocje, tak jak te wcześniejsze spływały po mnie.   

 Prowadzący: Dobrze, teraz już ostatnia reklama i będą to tylko plakaty. (plakaty 

Możesz zdążyć przed rakiem) Czy te porównania są trafione? I czy poruszają jakoś 

wyobraźnię?   

 Radek: Tak  

 Kasia: Tak.   

 Marek: No tego typu liczby zawsze trafiają bardziej niż podając ile kobiet umiera 

rocznie... co 10 lat, sorry. Ale właśnie jakby podać zwykłą liczbę...   

 Ania: To nie ma takiego porównania, życiowego. A tutaj masz takie porównanie.   

 Marek: No, tak, tak. Także jakby potrafię sobie wyobrazić jak wygląda 50 tysięczne 

miasto. No i wyobrażamy sobie, że takie całe miasto wymiera. No to widzimy jakby 

skalę tego. Bo jakby 50 tysięcy osób to...    

 Radek: Np. do mnie to nie trafia. 50 tysięczne miasto, może to powinno we mnie 

wzbudzić „o Bożeeee całe miasto wymarło” no, kiepsko. Ale bardziej do mnie 

trafia to „Miasto kobiet". Ja sobie wyobrażam miasto...  

  Ania: RAJ. (śmiech)  

  Radek: Właśnie odwrotnie. Jakieś miasto, które ma swoją niepodległość, własne 

rządy, pełne feministek takich...   

 Prowadzący: A co myślicie o samej formie tej reklamy, że nie ma żadnych zdjęć, 

jest tylko napis?    

 Marek: Mi się podoba, jest minimalistyczna, głównym obrazowaniem jest hasło.   

 Tomek: Drugie hasło jest słabe.  

 Marek: No tak, drugie jest bardzo, bardzo zwykłe.  

 Iga: Poza tym zbyt późno jest na różowo, hello, zbyt późno oznacza - i są skazane 

na śmierć. Więc na różowo...   

 Marek: Różowe miasto kobiet, nie wiem dlaczego. Tutaj kolory są z dupy.   

 Iga: Nie bo to ta różowa wstążka.   

 Marek: Tak, ale w jaki sposób wybrali, które słowa? Nie wiadomo, dlaczego się 

wyróżnia.   

 Kasia G.: Ja wam powiem szczerze, że w ogóle nie mam takich odczuć, bo dla 

mnie, ja sobie tego nie umiem mimo wszystko zwizualizować. Co 10 lat znika z 

map Polski 50 tysięczne miasto kobiet. A w ciągu tych 10 lat ile kobiet umrze z 

powodu normalnej śmierci naturalnej?    

 Iga: Też sobie tak myślę.   

 Radek: Noooo.   

 Iga: Bo 10 lat to jest szmat czasu, którego sobie nikt nie wyobrazi. Jedyne co 50 

tysięczne miasto kobiet działa na wyobraźnię, ale co 10 lat?   

 Kasia G.: A ta druga reklama, 75% z rakiem piersi trafia do lekarza zbyt późno, 

gdyby tutaj, zamiast tego napisu, zrobić 4 ludziki, 4 kobiety, takie zwyczajne i 3 z 

nich pomalować na żółto, jedną na różowo, i powiedzieć, że ta jedna ma szansę? 

Prawda? To porównanie to bardziej by do mnie trafiło, niż ten napis.    

 Ania: No ja czytając to pomyślałabym sobie ok, skoro już jest zbyt późno...   

 Prowadzący: Ok, to była ostatnia reklama. Jeszcze na koniec mam takie bardzo 

ogólne pytania. Jak mielibyście powiedzieć, która reklama wam się najbardziej 

podobała?   

 Marek: Z włoską mafią.   

 Radek: Tak, mafia.    
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 Iga: Mi się Rak 'n' Rolle wszystkie podobały.    

 Radek: No, mafia, mafia.   

 Kasia G.: Mi się chyba najbardziej podobał ten chłopek.    

 Ania: Ja się wyłamię, z papierosem. (śmiech)   

 Prowadzący: A najmniej?   

 Ania: Mafia.    

 Marek: Nudne dzieci.   

 Iga: Lollipop.    

 Kasia G. : Ta ostatnia, z tym dzieckiem.   

 Radek: Z tymi dziećmi, to pierwsze.   

 Ania: No ok, smutne dziecko, ostatnie.    

 Kasia: Zdecydowanie smutne dziecko  1.    

 Prowadzący: Ok, wg was, reklama społeczna jakie powinna przekazywać emocje? 

Jakie emocje chcielibyście, żeby reklama społeczna w was budziła?    

 Iga: Potrzebę czynu.    

 Radek: No.    

 Prowadzący: Czy chcielibyście, żeby reklama was zaskakiwała, żeby was 

przestraszyła, żeby was zszokowała, śmieszyła?   

 Ania: Zaskoczyła.    

 Radek: Ja bym chciał, żeby reklama społeczna zmieniła cały mój system wartości, 

zniszczyła w jednej sekundzie, a potem w ostatnim haśle odbudowała.    

 Prowadzący: Czyli jakieś tam zaskoczenie jednak?   

 Ania: Zaskoczenie.    

 Radek: No.   

 Kasia G.: Ja bym chciała, żeby mnie poinformowała. Żeby było konkretnie, 

racjonalnie. Jeżeli ja mam coś zrobić potem...   

 Prowadzący: Tak, tylko jaką emocją, jakimi środkami?   

 Ania: Ja myślę, że strach najlepiej działa na ludzi.    

 Prowadzący: A nie „do ludzi” tylko do Ani?   

 Ania: Ja myślę, że strach by najlepiej do mnie trafił, chociaż wolałabym się nie bać.    

 Marek: Do mnie na pewno nie trafia ani strach, ani smutne obrazki dzieci. Wydaje 

mi się, że jakieś reklamy społeczne powinny być interesujące same w sobie, 

powinny bawić się konwencją, powinny też szokować może czasami, pozwalać 

sobie na więcej niż zwykłe reklamy. Mogą też być śmieszne przy tym, tzn. 

zabawne, poruszając trudne tematy. Mogą uciekać też w taki rejon zabawowy, tak 

jak tamta reklama z włoską mafią, no ona była bardzo fajna.    

 Kasia: No, ale takie zabawowe, taka radość, to jest takie krótkotrwałe uczucie. 

Rozbawimy się.. i łatwiej nam przejść do porządku dziennego.   

 Marek: Ponieważ ta reklama, jak dla mnie, ona mi zapadła w pamięć i wiem o czym 

jest. I wiem o co w niej chodzi. I po jednym obejrzeniu już wiem wszystko, no nie 

wiem wszystkiego, ale jakby zapadła mi w pamięć. I potrafię się do tego odnieść, a 

te reklamy ze smutnymi dziećmi, już nie pamiętam, na co chorowało pierwsze 

dziecko, na co chorowało drugie dziecko.   

 Kasia: Ale pamiętam trumnę.   

 Marek: No pamiętam trumnę, ale nawet nie pamiętam, przed czym przestrzegała.    

 Tomek: No do mnie też trafia humor. To bym wrzucił na Facebooka, bym sharował 

i bym zapamiętał po prostu.    
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 Iga: Mi to musi dać do myślenia. Ja chcę oglądać tą reklamę i zacząć myśleć. Nie 

chcę oglądać i pomyśleć „o, jaka sprytna” tylko ma mnie zmusić do myślenia 

osobiście, nie wiem jakimi środkami to, ciężko jest.    

 Kasia G.: Ja po prostu chcę konkretnie czegoś wiedzieć.    

 Prowadzący: A jakimi kanałami chcielibyście, żeby to trafiało do was, plakaty w 

mieście, czy Internet, czy telewizja, radio, media społecznościowe, które 

najbardziej do was przemawiają?    

 Marek: Internet przede wszystkim.    

 Tomek: No, Facebook.    

 Marek: I też w miejscach publicznych. Chociaż nie jestem fanem reklamy w 

miejscach publicznych, dlatego przede wszystkim Internet. Bo nie mam telewizora, 

nie oglądam.    

 Kasia: Miejsca publiczne, później Internet.    

 Kasia G.: Internet.   

  Iga: Internet.   

  Radek: Internet, telewizji nie oglądam.   

 Ania: Media społecznościowe. 
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Focus nr 2 – grupa dorosłych  

W badaniu uczestniczyło 6 osób, 3 mężczyzn, 3 kobiety 

Wiek: 29-37, osoby pracujące, psycholog, sprzedawca, listonosz, fizjoterapeuta, dwóch 

pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 Prowadzący: Focus nr 2, w focusie uczestniczy 6 osób i informuje wszystkich, że 

focus jest nagrywany.   

 Klaus: Przyjęliśmy do wiadomości.   

 Prowadzący: (Pokazuje plakat Zbieramy na cycki...) Chciałam was na początku 

zapytać, czy ta reklama jest zrozumiała i komunikat jest jasny?   

 Irena: Tak.   

 Marcin: Dla mnie to są jaja. Pierwszy mój odbiór.   

 Prowadzący: Ale czy zrozumiała jest ta metafora?   

 Klaus: Jest zrozumiała. Duży dystans do siebie.   

 Irena: Ja rozumiem.   

 Ania: No chyba tak...   

 Magda: Tak, tak.   

 Adam: Jak to było puszczane na Internecie, to nie było czytane, że to jest fundacja 

Rak 'n' Roll i ludzie na początku brali to za jakąś dziwotę.   

 Ania: Na początku ludzie myśleli, że to jest jakieś genderowe albo feministyczne, 

a dopiero później doczytywali, że to właśnie chodzi o walkę z rakiem. Ale tak 

pierwsze skojarzenie cycki, nowe fryzury, no to rak piersi.   

 Adam: Dla kobiet bardziej. Dla facetów to nie było do końca czytelne.    

 Klaus: Było. Ja to zrozumiałem bardzo szybko i od razu.   

 Irena: Tak, ja też zrozumiałam.    

 Magda: Ja jej jakoś w ogóle nie kojarzę z sieci. Ja ją znam, no bo gdzieś ją 

widziałam w jakiś artykułach, niż z tego, że ona krążyła.    

 Klaus: Ja się sugerowałam tym co widziałem tylko.    

 Marcin: Ale ja ją widzę pierwszy raz i pierwszy odbiór miałem taki, że jak są te, 

jakieś takie, jak to się mówi, że to tak dla jaj, że z tego polewają.  

 Adam: No... Mówię, z fundacją Rak 'n' Roll jest ten problem, że ona jakby nie 

pokazuje tej swojej nazwy, bo to nie jest do końca czytelne, tak, patrząc na ten 

napis. On jest biały, białe tło, to żółte, to wcale nie jest takie wyszczególnione, 

tak. Jest ten 1% ale to nie było... Na samym początku jak pierwsze reklamy poszły 

Rak 'n' Rolla, to w ogóle tej nazwy nie było widać. Więc, przynajmniej jak 

myśmy rozmawiali wśród znajomych to zawsze był problem, że, czy to jest na 

jaja czy to już jest ich reklama, ich jakiś tam przekaz.    

 Prowadzący: A czy wydaje się wam, że to może być w jakiś sposób 

bulwersujące?   

 Marcin: Może być. Dlatego, że temat jest trochę ciężki, nie, a podany tak dla jaj 

trochę.    

 Klaus: W naszym nietolerancyjnym kraju, takie tematy są zawsze...  

 Prowadzący: Ok, Marcin, ale ciebie to bulwersuje, czy wydaje się ze kogoś może 

to bulwersować?   
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 Marcin: Wydaje mi się, że kogoś może. Zdystansowałem się jakby od tego 

odbioru bo pomyślałem, że sobie żartują z czegoś. Z czego się raczej tak średnio 

żartuje.    

 Magda: Ja natomiast wiedząc, jakby kim są te dwie panie i że one same chorują, 

myślę sobie, że mają prawo napisać co chcą, po prostu na tym. To jest jakby ich 

perspektywa.    

 Irena: Znaczy ja tych pań nie znam, nie wiem czy kto jest ktoś sławny, czy kto 

jest ktokolwiek, czy to jest aktor, no, mnie nie bulwersuje, w sumie cycki nie są 

powiedzmy jakimś super słowem, powiedzmy kulturalnym, ale... znając przekaz i 

wiedząc na co zbierają, jakby, że to generalnie chodzi o to, żeby społeczeństwo na 

to spojrzało jakoś, żeby się obudziło, no to jest ok dla mnie.   

 Prowadzący: No ok, to trochę inaczej zadam pytanie, czy to może osoby chore w 

jakiś sposób obrażać? Umniejszając ich problem?   

 Klaus: Zależy, czy mają dystans do całej tej swojej sytuacji, czy nie. Bo jeśli się 

użalają nad sobą, to na pewno może ich to bulwersować, a jeżeli mają duży 

dystans... No, to myślę, że nie.   

 Marcin: Powinny mieć dystans, no, bo nie każdy to łyknie tak po prostu na 

starcie.    

 Ania: Wydaje mi się, że jak się teraz już pracuje z osobami chorymi, tak, 

zwłaszcza z kobietami, które chorują na raka piersi czy raka macicy, mocno się z 

nimi pracuje, można więc używać... Mocno się z nimi pracuje, żeby podeszły do 

tego z takim dystansem, wiesz, bo jak w chorobie podejdziesz do niej z dystansem 

no to na starcie już coś wygrałeś.   

 Magda: Patrząc statystycznie, no to znajdzie się ktoś, kogo na pewno to 

zbulwersuje. I na pewno wśród chorych też, ale wiąże się to z tym, co mówisz 

Klausie, że jakby dystans... No i wiek. No i grupa, do której to jakoś trafia.   

 Prowadzący: A myśleliście o tym, że te kobiety, dobra - mają czapki na głowie, 

ale są pomalowane, ładne, nie do końca wyglądają jak chore?   

 Irena: Znaczy, ja tak jak mówiłam, myślałam, że to są aktorki raczej, nie 

wiedziałam, że są chore.    

 Magda: No tutaj myślę wiedza zmienia, bo jakby...   

 Klaus: Ja myślę, że nakrycie głowy sugeruje od razu.   

 Magda: Noooo.   

 Ania: Znaczy, mi się też wydaje, że już czas minął, żeby ciągle pokazywać nie 

wiem, dzieci chore, takie reklamy, wenflon... Bo to można, tak, to jest łatwo 

zrobić taką reklamę, na współczuciach, to też nie o to chodzi. Nie chodzi tylko o 

to, żeby zbierać pieniądze, tylko zwrócić też uwagę, w ogóle na sam fakt, nie 

chodzi tylko o zbieranie pieniędzy.    

 Magda: No kobity żyją, nie, więc myślę że to jest. 

 Irena: Mają powera.    

 Magda: Zbierają, na co zbierają. Ale żyją, oddychają...  

 Prowadzący:  A jak mielibyście powiedzieć, co jest mocną stroną tej reklamy i 

czy są jakieś słabe strony. Marcin?   

 Marcin: Być może tylko graficznie, nie. Że ja na przykład jak patrzyłem na ekran, 

to nie doczytałem wszystkiego i tak...na froncie jest zbieram i tak dalej... jak nie 

widzę reszty, co już jest technicznie przy każdych takich "oddaj jeden procent" no 

to tutaj może być taki pierwszy dystans. Jak potem widzi się całość informacji, że 

tutaj jest KRS podany, no to myślę, że pierwszy odbiór mógłby być troszkę inny.  
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 Prowadzący: Czyli to jest minus tak? Bo z tego co ja wiem, to było celowe, że ten 

znak 1% się nie rzuca w oczy, że to nie jest takie błagamy, dajcie 1%.   

 Klaus: Właśnie 1% się rzuca w oczy, znak.  

 Prowadzący: Jest mniejszy, niż hasło na przykład.    

 Klaus: Patrząc całościowo, ja teraz widzę to w odpowiedniej odległości, widzę 

napis i bardzo wyraźnie, nawet kątem oka widać 1%.   

 Magda: No tak.    

 Klaus: Więc to sugeruje, że to jest akcja z 1%, patrząc później na nakrycia głowy, 

no już można się domyśleć, że to chodzi o jakieś tam choroby.   

 Prowadzący: Dobra, czy ktoś ma coś do dodania na ten temat? No to chciałabym 

też wiedzieć, co sądzicie tak ogólnie o samej nazwie Rak 'n' Roll i pierwszej 

zintegrowanej kampanii Wyrolluj Raka. Co sądzicie o tych nazwach?   

 Marcin: Rak 'n' Roll bardzo mi się podoba.    

 Klaus: Dobre, dobre.   

 Marcin: Jest taka, w sumie, że się do przodu patrzy. Czyli, jedziemy z tym 

koksem.    

 Magda: No „Wyrolluj raka” też.   

 Irena: Pozytywnie bardzo.   

 Klaus: Mając na względzie to, że rock and roll jest kojarzony oprócz trawy, picia i 

seksu, no bo to wiadomo, jest kojarzony z czymś, co jest w muzyce 

długowieczne, no bo muzyka rockowa jest raczej wieczniejsza niż, dłuższa niż 

zwykła ten, ten... no to jest pewna nadzieja.    

 Ania: No to też jest dużo energii w tym, generalnie. to jest muzyka energetyczna, 

samo to słowo. Jest energetyczne językowo, po prostu.    

 Magda: Jest w tym taka aktywność.    

 Ania: Energetyczne, po prostu jest dobre połączenie.    

 Magda: Wyrolluj w ogóle nie, bierz sprawy w swoje ręce.   

 Adam: Ale też hasło promocyjne, mocno powiązane z nazwą fundacji. Jest 

wykorzystana część nazwy fundacji, wykorzystane jest w haśle. Można to łatwo 

jakby odebrać.    

 Irena: Ja się tylko zastanawiam, jak, dla nas młodych to super działa, nie wiem jak 

osoby koło 60...   

 Prowadzący: Zbadamy. (śmiech). Dobra, myślę, że możemy przejść dalej, teraz 

będzie spot reklamowy, który jest skierowany do facetów. Ale wszyscy mogą się 

wypowiedzieć na ten temat.(spot Gadaj-badaj) Znacie?   

 Magda: tak.  Reszta: nie...  

 Klaus: Ja generalnie nie oglądam reklam.   

 Adam: Ja gdzieś ja tam widziałem.   

 Magda: Na stronie fundacji była rozprzestrzeniania.    

 Ania: Nie, ja nie znałam jej, ale bardzo dobra.   

 Magda: Gadaj-badaj!   

 Ania: Gadaj-badaj... Jakby, znaczy tak, z jednej strony, wiesz, gra słów i 

wykorzystania takich dziwnych rzeczy, nie wiem, palec, dupa, takie, dziwne, a z 

drugiej strony takie bardzo medyczne, tak?    

 Irena: No nie wiem czy dupa jest słowem medycznym (śmiech)   

 Ania: No w tym sensie, no, no to niech będzie w odbyt, nieważne... Ale to bez 

sensu by brzmiało. Chodzi mi o to, że to z jednej strony może się kojarzyć 
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zupełnie inaczej, ale jak ktoś już mówi ze dotyczy to choroby czy badania, to jest 

to bardzo na miejscu. Wprost przedstawienie sprawy. Jak badanie, palec i tyle.   

 Magda: Odczarowanie.    

 Ania: I tak wiesz, z powerem, z powerem.    

 Prowadzący: Nie myślicie, ze to jest wulgarne?   

 Adam: Nie.   

 Marcin: Nie.   

 Adam: Jeszcze jest fajne to, że to jest zrobione w pubie. To nie jest jakaś taka 

gadka medyczna, jakieś tam mądre głowy gadające, tylko po prostu normalna 

sytuacja, która przedstawia...   

 Magda: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nie są to subtelne panienki, które 

mówią o badaniu...   

 Klaus: No tak, ale przy obecnym poziomie naszych mediów, to w ogóle to nie ma 

nic z wulgarności.    

 Magda: No ok, ale zawsze sobie znajdziemy porównanie, ale generalnie, jakiś 

poziom czegoś takiego, że...   

 Ania: Znaczy wiesz, pozostaje prowokacja, ale na bardzo wysokim poziomie.  

 Adam: No i też są osoby, znani aktorzy...   

 Magda: Jest Leszek Lichota...   

 Adam: Widzisz na początku te twarze, to ogląda się z zaciekawieniem, o co 

chodzi. 

 Irena: Dla mnie, gdyby to było pociągnięte dalej, w jakieś mocniejsze słowa, to 

pewnie byłoby wulgarne, bo już się zastanawiałam, na ile pociągną sprawę, czy 

nie. Bo ja też pierwszy raz to widziałam. Jedyne co się wybiło, to, że gadają o 

dupie i o palcu i jakby, także to szybko szło, no ale spoko, nie. Później oddźwięk 

bardzo pozytywny. Dobrze, że nie było też jakoś strasznie rozciągane. Jeszcze 

tylko powiem, że to mi się trochę z gejami na początku skojarzyło (śmiech)   

 Prowadzący: No to zobaczysz teraz następne, spoko, spoko. Ok, cel tej reklamy 

jest głównie taki, żeby gadać - gada-badaj. Czy was to zachęca do gadania? 

Znaczy czy myślicie, że to może zachęcić do gadania?    

 Marcin: Znaczy ja myślę, że tak.   

 Magda: Tak?   

 Marcin: Tak.   

 Magda: Pogadaliście przed chwilą? (śmiech wszyscy)   

 Marcin: Właśnie się śmialiśmy, że dlaczego kobiety rozmawiają w reklamie, która 

dotyczy facetów?    

 Głosy: No, no czemu?   

 Klaus: To było pytanie retoryczne.    

 Marcin: Może, jakby na bazie tego, że początek dla mnie był taki, że nie 

wiedziałem, w którą to stronę pójdzie i raczej już oceniłem to słabo, to 

zakończenie jakby było przez to mocniejsze. To jakby zrzuciło... nie wiem jak to 

powiedzieć.  

 Irena: Zrzuciło ten ciężar początkowy.   

 Marcin: No, w ogóle w tym temacie nie, ze można o tym gadać. Że te słowa w 

sumie, nawet pomogły (śmiech)    

 Klaus: Tak, ale właściwie rozmawiamy o reklamie, o jej treści, ale nie 

rozmawiamy w tym momencie o tym, czego chcą autorzy?   

 Marcin: Badasz się? (śmiech)   
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 Ania: Mi się wydaje, że około 50-tki, więc to 15, 20 lat u niektórych, wtedy 

objawy tej choroby są...   

 Magda: Ale czekajcie...   

 Ania: No bo tak naprawdę, to niedługo, za 10, 15 lat.   

 Adam: No tak, osoby starsze rozmawiają sobie...   

 Ania: Nie, to już wtedy jest za późno, żeby rozmawiać, tak?   

 Prowadzący: Reklama jest kierowana do młodych...   

 Ania: No ale ja wiem, czy do młodzieży?    

 Klaus: Sądzę, że generalnie, nie ma takiego trendu, takiej mody żeby rozmawiać o 

takich właśnie chorobach, które ciągle są jeszcze nazywane chorobami 

wstydliwymi. No bo kto chce rozmawiać o swojej fujarce?    

 Irena: Prędzej kobieta porozmawia o raku piersi.   

 Prowadzący: No i czy to, że to jest jakoś tam humorystyczne, czy to może 

przekonać? Do pójścia na badania, do rozmowy na ten temat?    

 Klaus: Nie wiem. Mnie by przekonało na przykład twarde fakty, gdzieś 

poczytane, a nie reklama. Ale może mnie to przekonać do zajrzenia w temat. Że 

tak powiem od tyłu.    

 Adam: Wiesz, ta reklama, w takiej formie jak jest zbudowana, to ona daje chociaż 

jakieś tam ukłucie. Możesz o tym pogadać, możesz na to popatrzeć, a możesz też 

coś zobaczyć.   

 Ania: Może poczytać... Komuś podpowiedzieć.    

 Magda: Znaczy ona jest humorystyczna, ale jest taka humorystyczna jak dla mnie 

w pierwszej części, bo potem wchodzi głos faceta, to już jest takie...   

 Prowadzący: W tej samej kampanii pojawiły się też plakaty (pokazuje) (śmiech 

wszyscy) A propo's gejów, Irenka...   

 Magda: No, naprawdę, świetne. Świetne, po prostu.   

 Irena: Znaczy one są (zastanowienie) dobre, aczkolwiek, myślę, że to dla 

młodych, nie.    

 Adam: Tutaj też bardzo jadą po stereotypach.    

 Ania: Ale dobrze!    

 Adam: Po negatywnych też stereotypach.  

 Irena: Tylko, że jakbym widziała to na ulicy, nie, na billboardzie… 

 Prowadzący: Znaczy nie, to nie wisiało na billboardzie... ale no, gdybyś to 

zobaczyła?   

 Irena: To nie widziałabym tych małych napisów, więc w ogóle nie wiedziałabym, 

o co chodzi.    

 Magda: Ale zobaczyłabyś Rak 'n' Roll...   

 Prowadzący: Nie, ale to była reklama prasowa.  

 Ania: Ale tak mi się wydaje, przecież tak też się robi reklamę, że na początku 

widzielibyśmy na billboardzie takie napisy i to by nas albo zbulwersowało, albo 

nie, a później by kolejny etap był tej reklamy, który to wyjaśnia. Nawet nie od 

razu, tylko za miesiąc...To jest normalne, nie.   

 Magda: Znaczy ja myślę, że gdybym zobaczyła coś takiego na billboardzie to 

pewnie bym wyszukała potem w Internecie,  w ogóle o co chodzi, więc, człowiek 

by się dokopał.    

 Irena: Tutaj widać na przykład, „pogadaj o swojej” ale już tutaj nie, no to zmienia.    

 Magda: Ale o swojej co?    

 Irena: No dupie, nie.    
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 Magda: No, ale tutaj jest „wystarczy się schylić”, no to nie jest nic takiego...   

 Adam: Była też taka reklama radia. Roxy. PO PIS dead. Który się pojawił w 

okresie samych wyborów. Dwa słowa były duże PO PIS dead. Tylko nikt tego nie 

przeczytał razem POP is dead. To jest tak jak trochę tutaj, wiesz.    

 Magda: Ja bym się nie zorientowała...   

 Adam: Ja to rozkminiałem przez jakiś miesiąc, chyba.    

 Klaus: No,  to nie świadczy o tobie najlepiej.   

 Adam: Ja wiem o tym, ale to właśnie jest gra słów.    

 Ania: Po pierwsze gra słów, a po drugie, jakby odbiorca to interpretuje: „aby żyć, 

czasem wystarczy się schylić” wcale nie musi ci się kojarzyć jednoznacznie, no. 

Chodzi o to, że odbiorca to interpretuje przez swój pryzmat, przez siebie, nie.  

 Adam: No takkk.    

 Irena: W sumie teraz to mi się ewidentnie  skojarzyło, dlatego, że widziałam te 

poprzednie reklamy. Ale jakbym to widziała na czysto, bez poprzednich, to 

pewnie by mnie to jakoś nie bulwersowało.    

 Magda: Teraz to widzisz i cię bulwersuje?    

 Irena: No nie, bo wiem o co chodzi.    

 Klaus: Ale jakby nawet nie, no to nie są bulwersujące.    

 Adam: No to nie, ale na przykład te poprzednie.   

 Klaus: No dobra ale ilu facetów o dupach rozmawia, codziennie nawet.    

 Ania: No właśnie. Właśnie o to chodzi. A można o innych dupach porozmawiać, 

albo o innej dupie albo w innym aspekcie.    

 Prowadzący: Coś jeszcze? Bo jak nie, to idziemy dalej.    

 Klaus: Kropka jest niepokojąca na środku. (śmiech)   

 Prowadzący: Teraz to nie jest reklama, tylko powstał taki album, który był w 

sprzedaży i oczywiście ze sprzedaży pieniądze były przeznaczone na cele 

fundacji. To jest okładka tego albumu (pokazuje) i w środku było 10 kobiet, 

wszystkie w takiej stylistyce religijnej, z opisem historii tych kobiet. Wszystkie te 

kobiety są albo były chore na raka i miały dzieci wcześniej i je wychowywały w 

czasie choroby albo zaszły w ciąże w czasie choroby i urodziły dzieci. I jeszcze 

wernisaż tego albumu odbył się w takim miejscu, które było stylizowane na 

kościół, były jakieś tam witraże, jakieś święte obrazki, no przypominało to 

wnętrze kościoła. No i ok: to jest okładka, a to są dwa zdjęcia, które pochodzą z 

wewnątrz albumu (pokazuje). Czy kogokolwiek z was to obraża, czy jakieś 

uczucia religijne... no myśli, że to jest nie do końca w porządku?    

 Marcin: Nie.   

 Klaus: (Kiwa głową na nie) (wszyscy, śmiech).    

 Irena: Ty, to wiadomo...   

 Magda: Znaczy mi się rodzi takie pytanie, czy to było bardzo... Jak sobie myślę o 

kobietach, które urodziły dziecko, narażając swoje życie, bo tutaj wiadomo, 

chociażby historia Magdy Prokopowicz, no nie, taka jest. No to sobie myślę, że to 

są naprawdę boskie matki. Jakby to hasło jest dla mnie takie, że nie myślę sobie 

Matka Boska, tylko że one są po prostu boskimi matkami. Ale jak mówisz, ze jest 

wernisaż jakiś, to sobie myślę, po co, nie?    

 Adam: Wzmocnienie odbioru, tak...   

 Magda: No ok, ja wiem jakby po co, tylko...   

 Adam: Tylko na co?   

 Magda: No , na co... Coś takiego jednak się rodzi.   
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 Irena: Znaczy ja nie wiem, ja pewnie bym się zdziwiła, gdyby taki album 

zobaczyła. Jakbym znała tematykę, to może bym się trochę wyluzowała, ale nie 

znając tematyki bym się pewnie zdziwiła i zaczęła szukać o co chodzi, w ogóle. 

Że są takie zdjęcia. Ta z głową pod prysznicem (śmiech) Jest najbardziej 

kosmiczna dla mnie. Ja nie znam tych ludzi, ja jestem akurat taka, że ja nie znam 

takich historii. Więc ja patrzę czysto na zdjęcie, ja nie znam historii tych ludzi. 

Więc to zmienia odbiór, na pewno.    

 Prowadzący: A uważasz, że to może być trochę nie w porządku?    

 Ania: Ale wobec kogo?   

 Klaus: Ja myślę, że ta akurat nie jest aż tak ostra, żeby to jakoś obrażało uczucia 

innych.   

 Ania: Nawiązuje do jakiejś tematyki, ale nie jest wprost, tak.    

 Prowadzący: Magda powiedziała o samej nazwie, „Boskie Matki”, czy ta 

metafora jest trafiona?    

 Głosy: Super, no.   

 Marcin: Myślę, że spoko.    

 Irena: To znaczy znając historie tych ludzi, to tak. Pasuje, no.    

 Ania: Ja patrzę na to osobno. Że „boskie” ma jakby inne znaczenie.    

 Prowadzący: A sama estetyka tych zdjęć? Przemawia do was?    

 Klaus: Patrząc po tych dwóch, są całkiem fajne.    

 Irena: To prawe mniej mi się podoba i to z okładki, a to lewe bardziej.    

 Ania: Też widać, że ktoś się bardzo starał.   

 Marcin: Profesjonalnie zrobione.    

 Adam: Dużo photoshopa. 

 Prowadzący: Dobra, ok, myślę, że możemy przejść dalej. (pokazuje spot Zostań 

dawcą) Co Klaus, no powiedz?   

 Klaus: Nic, mam awersję do TVNu.    

 Adam: Czyli końcówka cię odrzuciła.    

 Klaus: Nie, powiem tak, nie lubię samej telewizji TVN za to, że przez większość 

swoich programów bazują na najniższych uczuciach ludzkich. Ale cała reszta, 

całkiem ok.    

 Prowadzący: No co sądzicie, tak ogólnie na temat tej reklamy?    

 Irena: No, mi się bardzo podobała. Aż mam ochotę iść się zarejestrować.   

 Prowadzący: A co ci się podobało?   

 Irena: No, że w taki łatwy sposób można pomóc. Mi się to skojarzyli z oddaniem 

szpiku. Chyba dobrze mi się skojarzyło?    

 Magda: Dobrze.   

 Irena: Że możesz się zarejestrować i być w tej bazie.    

 Ania: Dla mnie ona jest jakby początkiem... Jest łatwa po prostu. Jest napisane 

zarejestruj się...Ale na przykład ona mnie nie prowokuje.    

 Prowadzący: Ale to dobrze czy źle?   

 Ania: Źle. Dlaczego ona jest za poprawna. Zapisz się, zarejestruj się, zaktualizuj 

swoje dane, nie wiem, coś jeszcze. No tak, nie prowokuje mnie.  

 Irena: A mnie nie musi prowokować. Mnie osobiście ruszyła bardziej ta niż tamte. 

Znaczy tamte mnie sprowokowały bardziej, ta mnie nie sprowokowała, ale mnie 

na tyle dotknęła, może w taki prosty sposób, że do mnie przemawia.    

 Prowadzący: A to, że temat jest ciężki, białaczka, a te osoby które tutaj występują 

- nie wiem czy to są aktorzy czy to są faktycznie osoby chore - ale one, nie wiem 
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czy się zgodzicie, nie wyglądają jak osoby chore. Są też uśmiechnięte i tak dalej... 

co o tym sądzicie?   

 Marcin: Tzn. można by tylko zostawić graficznie, nie, wszystko i zmienić jakby 

przekaz - i też by pasował. Tak naprawdę, reklama jest taka pozytywna, natomiast 

faktycznie może brakuje jej czegoś, tak mi się wydaje, że zostawia takie dobre 

wrażenie... Tak jak u Ireny - że fajnie, fajnie, ale myślę, że z tego wyjdzie taki 

słomiany zapał. Jak nie ma takiego czegoś mocniejszego, co cię trochę do 

refleksji, albo jakoś kopnie, że o tym będziesz pamiętać potem, to możesz mieć 

problem, że tak powiem w nawale dnia codziennego, żeby to zrobić. Mimo tego, 

że pierwszy przekaz taki, no fajnie zrobione. Fajnie patrzyło się...   

 Prowadzący: Nie brakuje wam tu informacji?   

 Magda: No, ja o tym pomyślałam oglądając. Bo też wiedząc jak się rejestruje i ile 

ludzie mają wątpliwości, nie, przy tym jak się rejestrują do DKMSu chociażby.    

 Adam: Jakbym tak czytał, czy obejrzał to pomyślałabym ok, kolejny dawca, PCK 

czy coś tam. Nie zwróciłbym uwagi na przykład na koniec, bardziej widzę TVN 

niż DKMS.    

 Ania: To znaczy, ja najbardziej zobaczyłam to, że mam bliźniaka genetycznego. 

Tyle zapamiętałam.   

 Adam: Ale wiesz, nawet, zostań dawca to pierwsze, co myślę, to jest honorowy 

dawca krwi. A na końcu, mówię , to co widzę to logo DKMSu nie jest najbardziej 

widoczne. Widzę TVN, Onet - czyli mam grupę ITI.    

 Prowadzący: A to samo hasło bliźniak genetyczny jest dla was zrozumiałe?   

 Ania: Nie, no dlatego ja ci powiedziałam, dla mnie to jest, mam bliźniaka 

genetycznego, osobę, która... no i co dalej z tym? Fajnie, nie. Pomyślałam sobie 

fajnie, koniec. Że ktoś jest, kto ma podobne geny. Zastanowiłam się skąd i 

dlaczego i po co, skąd ten bliźniak. 

 Klaus: Ta reklama może być problemem dla tej części społeczeństwa, która nawet 

nie umie przeczytać wiadomości w gazecie. Bo jest taka grupa społeczna, która 

nie za bardzo kuma, dla nich taka reklama może być w ogóle o niczym, albo w 

ogóle nie zarejestrować. 

 Adam: Ale to też jest taka reklama, która zwrócona jest do ogółu odbiorców, a nie 

tak jak poprzednia reklamówka, że ona była sfokusowana jakby dla pewnej grupy 

osób, 20-30, tutaj jednak mamy dla wszystkich. I ona jest tak zrobiona dla mnie, 

wiesz, że można ją spokojnie puścić w bloku reklamowym pomiędzy jedną 

częścią komedii, a drugą, i po prostu sobie przejdzie, jest super.   

 Magda: A ona przejdzie... Myślę, że jak ktoś wie więcej, to ona coś da. Mnie na 

przykład ona wzrusza jakoś. Jak sobie myślę o tym całym procesie szukania 

dawcy, czy tam w ogóle bliźniaka genetycznego, to tak. Ale może dlatego, że też 

się, no o tym też więcej wiem, więc pewnie, jak ktoś więcej wie...   

 Ania: Dlatego pytanie, że jak ona jest do szerokiego ogółu, czy ktoś więcej wie. 

Czy szeroki ogół...   

 Magda: No nie... no nie.   

 Irena: Żadna reklama do wszystkich nie trafi.    

 Adam: Nie no jasne. Tylko że też nie naciąga, żeby... nie daje tego ukłucia, żeby 

na przykład pogłębić tę wiedzę. Zwłaszcza jak nie wiesz, o co chodzi.   

 Ania: Jak nie wiesz o co chodzi, nie wiesz, co to jest ten bliźniak genetyczny, do 

czego on ma być.   

 Magda: No, a informacja, że co ileś tam jakaś osoba dowiaduje się, że jest chora 

na białaczkę?   
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 Marcin: A była taka informacja?    

 Ania: No, na końcu, coś tam o białaczce jest, ale nie mogłam nawet tego 

zapamiętać.    

 Klaus: Ale przy natłoku informacji generalnie teraz, że co kilkanaście sekund ktoś 

ginie w wypadku czy coś takiego, no to...   

 Adam: Ja nawet nie zarejestrowałem...   

 Ania: Było coś takiego na koniec, ale ja się nie zdążyłam nawet w ogóle nad tym 

zastanowić, tylko patrzyłam cały czas jak się osoby zmieniają. Jakby cały czas, na 

tyle ta zmiana zajęła mój mózg, że ja przestałam słuchać.   

 Adam: I myślenie, ten czerwony znaczek, który oni tam ruszają, o co chodzi z 

tym czerwonym znaczkiem?   

 Magda: No puzzelek.   

 Adam: No, to puzzelek. Który chodzi po tych ludziach, przechodzi, ale...nigdzie 

nie wychodzi do czego, po co, na co, w jakim celu.    

 Klaus: Ale jedna rzecz, która jest dobra, to na końcu był adres internetowy, taki 

bardzo dużą czcionka i dosyć prosty był, bo zostań dawcą bez naszych polskich 

znaków, dla kogoś kto szybko kuma...   

 Prowadzący: Dobra, teraz wydaje mi się, że mogliście się spotkać z tymi 

plakatami, bo one wisiały w dużych miastach Polski. (pokazuje)   

 Magda: No, było, było.    

 Prowadzący: To jest ta sama fundacja i chodzi o to samo. Co sądzicie o tej 

formie?    

 Klaus: To jest Nergal?   

 Prowadzący: Tak.   

 Ania: A to kto?  

 Prowadzący: To jest Julia Kamińska, ta z Brzyduli.   

 Irena: Mnie w ogóle nie przekonują te plakaty, są zapaćkane i hasło jest takie, 

że...   

 Ania: Co to znaczy „możesz uratować komuś życie”? To znaczy masz dać 

pieniądze, masz dać coś tam?   

 Irena: Hasło jest takie mało...   

 Klaus: Wygląda jakby Brzydula chciałaby odpędzić dzika.    

 Irena: A mi się to kojarzy z jakimś sprzętem do malowania albo z taką dużą 

pałeczką do uszu (śmiech). 

 Ania: Bo to jest pałeczka, żeby ściągnąć wymaz z ust. Ale to trzeba się naprawdę 

domyśleć.    

 Adam: Z jednej strony jest znana osoba, czyli spojrzysz na tę reklamę, jeśli to 

będzie w większym formacie, no to zwrócisz uwagę.    

 Prowadzący: No właśnie, sorry, że ci przerwę, a was ci celebryci przekonują? Ich 

obecność w tej reklamie?   

 Klaus: Nie. To znaczy jeżeli wiemy... 

 Magda: No jak nie rozpoznaje Julii Kamińskiej...   

 Klaus: Jeżeli wiemy co przeszli na przykład, to może przekonywać. Bo historia 

Nergala była dość rozdmuchana.   

 Magda: Ale ja go nie poznałam na tym zdjęciu.    

 Klaus: Nergala?!   

 Adam: Ja dopiero po tym napisie poznałem, że to jest Nergal. Z jednej strony ok, 

patrząc się na to, tak jak było w Gliwicach, że one były w Forum, no to... jest tam 
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pewien taki odbiorca, który patrzy na takie rzeczy. Jak zauważysz twarz no to ok, 

spojrzysz, tylko też jest to naciapkane.  

 Klaus: Kto tam w ogóle jest? Siezieniewski? Co tam jest napisane?   

 Adam: Kruk i Blacha. Fair play Crew.   

 Irena: Zależy w jakim miejscu to wisi. Jak to wisi w takim miejscu, że można 

przejść i przeczytać, jak Forum, no to spoko. Ale jak przejeżdżając autem, to 

kompletnie nie.    

 Magda: Tylko kto będzie czytał,  jak go to nie zainteresuje?   

 Klaus: Na pewno nie jest to na billboard.    

 Prowadzący: To było tylko na billboardach. No i w Internecie.    

 Magda: Jeszcze te czarne figury to wyglądają jak jakieś na Halloween...   

 Klaus: No to do Nergala pasują.    

 Ania: No to odstrasza.  

 Irena: Odstrasza.    

 Ania: Ja muszę się popatrzeć, że tu są te patyczki, no domyślam się, że to do 

śliny, no to bardzo to siermiężnie tak... te patyczki do śliny... takie jakieś to, 

siermiężne.   

 Marcin: Złamano zasadę im mniej, tym więcej.    

 Prowadzący: Dobra, przejdźmy dalej. To jest bardzo długi spot, więc tylko pokażę 

wam początek, żebyście wiedzieli, o co chodzi. (spot animowany Komórki 

macierzyste) Myślę, że wystarczy, generalnie wiadomo, o co chodzi. Ta reklama 

jest długa, bo ona ma tam ponad 2 minuty, więc wiadomo, że nie była w telewizji 

tylko jest typowo do Internetu. Chciałam was zapytać, co sądzicie o tej 

animowanej formie, czy to nie jest jakieś tam infantylne?   

 Grupa: Nie...   

 Klaus: Każda forma jeżeli dotrze jest dobra.   

 Ania: Bo mi się przypomniało 'Było sobie życie'. Ja myślę, że taka wersja, tylko 

jeszcze bardziej dla starszych. Nie tylko dla dzieci. Ale ogólnie mogłoby być dla 

dzieci. Nic nie ma sprośnego, jest wprost powiedziane, czemu ma być infantylne?   

 Irena: Tłumaczy.    

 Ania: Nie jest toporna. Normalna, animowana.   

 Marcin: Ten głos, który jest taki...   

 Irena: Rzeczowy.   

 Marcin: Tak, rzeczowy. Brzmi tak przyjaźnie, że jest fajna rzecz prawda tutaj...   

 Magda: Ta reklama wyjaśnia tam dalej?   

 Prowadzący: Wszystko tak, tak.   

 Ania: Najważniejsze jest to, żeby ona w końcu wyjaśniła coś, tak. Bo te plakaty 

jeszcze nie wyjaśniły, ja powiem szczerze jak oglądałam reklamę tej fundacji, to 

ja nigdy nie doszłam do momentu, żeby dowiedzieć się co ja powinnam zrobić, 

tak? Jakby mam bardziej stracha niż...   

 Prowadzący: Okay, ale czy po tych 30 sekundach ta reklama zachęca dalej, żeby 

ją obejrzeć? No bo faktycznie te 2 i ileś tam minuty da się wytrzymać?   

 Magda: Tak, tak...  

 Irena: Tak, wciąga.    

 Adam: Zwłaszcza, jeżeli jest to reklama internetowa, czyli ona już będzie jakby w 

takich miejscach odpowiednich wkładana, tak. Jest przyjemna dla oka, przyjemna 

dla ucha i można tego posłuchać.   
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 Magda: Nie, dla mnie ona nie działa na moje niskie uczucia (śmiech) dzięki 

którym wchodzę w takie rzeczy. Nie wiem, czy bym ją obejrzała do końca.    

 Ania: Nie, dla mnie jest okay, dlatego, że ona też tak schematami jedzie, ale nie 

jest siermiężna, jak poprzednia, jak te plakaty.    

 Klaus: To była walka z jednym procentem.   

 Irena: No i tu widać, że chodzi o coś dobrego, więc ja bym chyba obejrzała, bo 

jakby to było kurde, jakieś zboczone o dupie, to bym pewnie to wyłączyła.   

 Ania: Nie, ale ja bym dalej obejrzała. Ja bym dalej obejrzała gdyby tam grały 

dobre aktorki i było dobrze zrobione, dobre dialogi.    

 Klaus: Aktorki? 

 Marcin: A skąd wiesz czy aktorki są dobre?   

 Ania: Tamte aktorki były dobre.    

 Prowadzący: Ktoś jeszcze coś na ten temat? Okay (spot Lollipop)    

 Ania: W końcu reklama fundacji, gdzie ja wiem, co mam zrobić.    

 Klaus: No...   

 Ania: I jest fajna.    

 Magda: Tak?!   

 Adam: Dla mnie średnia...   

 Ania: W końcu wiem, co z pałeczką z tamtego plakatu mam zrobić!    

 Irena: Ja właśnie też.    

 Ania: Bo ja na początku nie wiedziałam, co ja mam w ogóle zrobić, żeby się 

zarejestrować.    

 Irena: No, jak ja się parę lat temu rejestrowałam, na taki portal, znaczy gdzie brali 

szpik, to jeszcze to były czasy, gdzie w ogóle nic się z pałeczką nie robiło, tylko 

się pobierało krew. Dlatego ja w ogóle pałeczki nie kojarzę ze szpikiem.    

 Marcin: Za mało PRu...   

 Ania: Ja kojarzę, ale jakby nigdy nie wiedziałam, co trzeba zrobić, do tej fundacji.   

 Klaus: Ale znowu tu jest, wychodzi ten problem, że osoby, który w miarę się 

orientują, wiedzą o co chodzi. Te osoby które się nie orientują, w ogóle nie 

zrozumieją. Nie wiadomo, o co biega.    

 Irena: Ja się nie orientowałam i już wiem, że to można w taki prosty sposób 

zrobić.   

 Marcin: Ale poczekajcie, poczekajcie. Siedzimy tu, kurde, jednym ciągiem 

oglądamy reklamy i wiesz, babka se wkłada lizaka do ust, gdzie, ale potem, potem 

jest tak: informacja. Informacja ona przechodzi tak: chlast, chlast, chlast, chlast, 

następna, mała czcionka. Tak naprawdę, gdyby oglądał to facet, to już myśli jego 

pójdą w inną stronę, nic nie przeczyta.   

 Ania: No i? Czyj to jest problem? Tej pani czy pałeczki? 

 Marcin: To odwraca uwagę jakby od tego.    

 Klaus: Ok, powiem wam jakie były moje odczucia, jak widziałem tę reklamę 

pierwszy raz.    

 Magda: A gdzie ją widziałeś?    

 Klaus: W Internecie właśnie. Gdzieś ktoś wrzucił na jakiś „Smog” albo na jakiś 

portal gdzie są filmiki.    

 Magda: Czyli, żeby pośmiać się z tego?    

 Klaus: I... Zobaczyłem, mówię kurczę, laska... Bo tam jest zawsze zapowiedź 

taka, że jest jakiś kadr ze środka filmiku. I było jak laska wkłada sobie tego 

patyczka. Ja mówię kurdeeeee, z czystej ciekawości, o co biega...   
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 Adam: I właśnie o to chodzi.    

 Klaus: Okazało się... Znaczy to było widać, że to był patyczek taki, to nie było nic 

sprośnego. Ale z ciekawości obejrzałem to do końca i wiedziałem, o co biega. A 

przy okazji laski, czy te kobiety, które tam są, nie są jakieś...   

 Adam: No w końcu facet to robił, no to...   

 Ania: Nie, dla mnie jest ok.   

 Klaus: Są ładne, mile i sympatyczne. Przynajmniej z wyglądu. Wszystko w 

temacie.   

 Ania: Nie musi być jakby reklama, która mówi o całym problemie: białaczki, 

szpiku, czy czegoś. Dla mnie było wiesz, obcasy, uderzenie, było: uwaga, uwaga 

coś będzie. Coś się zbliża.   

 Irena: No, to wiadomo, to standard.    

 Ania: No, standard. No nie wiem, było przyjemnie, siadły, no i były jakieś tam 

podteksty, ale one były tak bardzo…   

 Irena: Ja nic nie wyczułam.    

 Magda: ooooo...   

 Prowadzący: Irena nie zrozumiała reklamy. (śmiech Adam)   

 Irena: Nie, bo ja wiem o tym, żeby jakoś tam prowokować, ale patrzę, o co kurcze 

w tym chodzi. No i dobra, dużym napisem było, że to jest takie proste, żeby 

komuś pomóc w białaczce, więc wiem o co chodzi i luz.   

 Ania: Większe były te napisy niż poprzednio.   

 Prowadzący: No dobra, ale nikt nie poruszył tematu, że to jest takie mega 

uprzedmiotowienie kobiet.   

 Magda: Noooo. Ja sią nie odzywałam, bo oglądałam to kiedyś.    

 Ania: To nie jest pierwsza reklama taka uprzedmiotowiona, więc...   

 Adam: Ale znowu mamy jakiś schemat, tak.   

 Magda: Nie no, dla mnie to jest reklama TVP 3 lata '90., gdzie właśnie panie na 

obcasach idą... Jedynka, ciach, siadają, w ogóle.    

 Ania: Dla mnie to była jakby jedna reklama z wielu, tak... Nie jako jedna do tej 

akcji. Więc tak jak powiedzieliśmy, że muszą być różne reklamy do różnych grup 

odbiorców, więc jest ok przez to.    

 Prowadzący: No, ale dla ciebie?   

 Ania: No, ale ona mi jedyna pierwszy raz pokazała, co mam zrobić. Pierwsza 

reklama która mi wyjaśniała. Ja cały czas jakby, jak były akcje, reklamy tej 

fundacji, ja nie do końca wiedziałam, co oni ode mnie chcą. Czy ja się powinnam, 

czy oni coś będą mi pobierać, skąd, po co, dlaczego.   

 Magda: No dobrze, ale wiesz co ci powiem, gdybym ja się miała z DKMSem 

związać po takiej reklamie, to bym tego nie zrobiła.    

 Prowadzący: Właśnie o to chciałam też zapytać. Czy to według was może jakoś 

tam reputację fundacji naruszać?    

 Magda: Tak. Dla mnie uważam, tak.   

 Klaus: Dla mnie nie.   

 Adam: No może, reputację może nie, no ale... nie zachęca. Tak powiem.    

 Magda: No, ale jakaś profesjonalna strona tutaj dla mnie poległa.    

 Ania: Znaczy ja nie patrzyłam na nią, dla mnie pierwszy raz pokazano, co mam 

zrobić z pałeczkiem.   

 Adam: No, ale wiesz, jakby ci to leciało, jakieś tam reklamy i poleciała taka 

reklama społeczna…   
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 Klaus: Ale rozgraniczmy reklamy, które reklamują papierosy i wódkę, od reklam, 

które reklamują coś, co można zrobić dla drugiego człowieka. Czy my się musimy 

sugerować reklamą, żeby coś takiego zrobić? Czy reklama jest w tym momencie 

tylko narzędziem informacyjnym, że możemy cokolwiek zrobić? Bo zwykły szary 

zjadacz mielonych nie zawsze wie, co zrobić. I czy taka reklama do niego nie 

dotrze, abstrahując od tego, czy to jest TVN, którego ja na przykład nie do końca 

trawię, a było w tym jednym...   

 Prowadzący: Nie, no co ty, wyobrażasz sobie taką reklamę w telewizji?    

 Klaus: Wyobrażam sobie. Mogłaby być, tylko że ja nie oglądam reklam w 

telewizji. Ale ja bym się nie zasugerował tym, że to jest coś, co mnie odpycha od 

tego, tylko zastanowiłbym się nad tym, jaka jest treść tej reklamy. I czy mogę coś 

zrobić. Wiadomo, że jakby to była reklama faktycznie papierosów, czy coś 

takiego, to bym to wywalił.   

 Irena: Może ja już jestem taka tym uprzedmiotowieniem kobiet już tak jakby… 

Tyle gorszych o wiele reklam widziałam, że ta w tym kierunku mnie nie drażni.    

 Ania: Piorące, nie piorące, zmywające...   

 Irena: Bardziej uprzedmiatawiające reklamy są bielizny, gdzie babka jest cała 

rozwalona, moim zdaniem.   

 Magda: Nie, dla mnie to jest bardziej.    

 Ania: Nie, dla mnie to, to była przesada, ale pierwszy raz zobaczyłam co mam 

zrobić.    

 Marcin: Ja, to znaczy, nie chciałbym wchodzić w taką dyskusję, co autor miał na 

myśli, twórca i tak dalej...   

 Magda: No wiadomo, co miał na myśli. (Adam śmiech)    

 Marcin: Chodzi o to, że twórca miał takie założenie, że każdy czterech liter i tak 

nie ruszy, więc jak będziemy uderzać w wysokie tony, jakieś ideały, żebym się 

zapalił, że chcę brać w czymś dużym udział... Tylko zobacz, jakie to jest proste, z 

takim pozytywnym przekazem, żebym powiedział: „o fajne i w sumie proste, 

czemu by tego nie zrobić?”. Na tej zasadzie jakby.    

 Magda: Ale ludzie nie robią takich rzeczy tylko dlatego, że coś jest fajne i proste.   

 Ania: Ale jak nie robią jak jest proste?   

 Magda: Nieee nie robią.  

 Marcin: Tu jest jakby słabość tego przekazu, formy, tak mi się wydaje.    

 Magda: No właśnie. Słaba forma i przekaz.    

 Adam: Niskich polotów po prostu.   

 Marcin: No tak, uderza po prostu w to, co lubi TVN.   (szum)  

 Marcin: W najniższe takie jakby...   

 Irena: Instynkty.    

 Marcin: Z założeniem, że ludziom i tak się nie chce. Więc jakby nie mówmy, że 

słuchaj, uratuj komuś życie... Włóż sobie pałeczkę do ust i wystarczy.    

 Prowadzący: Dobra, idźmy dalej, co. (spot „Właśnie ty możesz pomóc”)   

 Magda: Nieeeeeeee (śmiech wszyscy)   

 Marcin: Nic nie zrobię na koniec.   

 Magda: Straszne.   

 Ania: Uderza w niskie tony to tak jak poprzednia, to ta w co uderza?   

 Irena: Ta w nic nie uderza.   

 Marcin: Ta jest po prostu słaba, no.    

 Magda: Nieeeeeeee  (Wszyscy mówią na raz)   
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 Magda: Chciała wywołać współczucie chorym dzieckiem... Nie rozmawiajmy o 

niej nawet.    

 Adam: Ja myślałem na początku, że to będą jakieś domy dziecka, czy coś takiego, 

że są, wiesz, jakieś tam, że ktoś chodzi... A ona ubrana jak w szkole i czeka.   

 Magda: Ale na co ona czeka?    

 Ania: Na co czeka, na pomoc?    

 Irena: Na kolejkę na wynik badań.    

 Adam: Albo kolejka w polskiej służbie zdrowia...   

 Magda: I te ręce, ja nie wiedziałam, jak one się białe robią...   

 Ania: Tam było widać takie krwinki...   

 Irena: Może gdyby końcówka była inna...   

 Klaus: Ona jest przede wszystkim zbyt smętna.    

 Prowadzący: To znaczy, wiadomo, że reklamy 10 lat temu wyglądały wszystkie 

tak, ale to jest reklama sprzed 2 lat.   

 Magda: Poważnie?   

 Prowadzący: Bo ja specjalnie nie wybierałam...   

 Klaus: No to pojechała po bandzie.    

 Adam: No to mają słabą agencję reklamową.   

 Ania: Jak już uderzać w niskie tony, to przynajmniej takie, które do kogoś 

przemówią.   

 Irena: Znaczy to ma w wysokie tony właśnie przemawiać, tyle, że nie przemawia. 

(śmiech)   

 Klaus: Znaczy, przede wszystkim, jest za mało informacji, całego tego smutku...   

 Irena: Nieeeee to nie zachęca. Nic nie zrobię.    

 Prowadzący: Możesz sobie kliknąć.   

 Klaus: No kliknąć, to jest raczej do młodszej części społeczeństwa niż do starszej.  

A ja przypuszczam, że młodsza część społeczeństwa, ja przypuszczam, że taką 

reklamę to od razu wiesz (ruch ręką) klik i do widzenia.   

 Marcin: No, ale jest taki moment, że tam BIAŁACZKA to każdy już (śmiech) 

koniec, to jest za dużo. 

 Irena: Jeszcze hasło „nic nie zrobię” to nawet jak wiem, że na to mogę kliknąć...   

 Ania: Ja się zastanawiałam, czy mam być smutna od razu, czy nie...   

 Irena: To po co mam kliknąć, skoro nic nie zrobię? (śmiech)   

 Magda: Białaczka, to jest taki tutaj klimat, jak w źle nakręconym filmie, kolejny 

smutny element, a tobie już chce się śmiać, bo już jest tak smutno, że aż 

śmiesznie.  

 Klaus: Jak horror typu „Mordercza opona” (śmiech wszyscy) jest taki horror.    

 Magda: To jest mordercze po prostu.    

 Klaus: Która ma ponad naturalne zdolności wpływania na umysł człowieka.    

 Irena: Znaczy tak faktycznie, bardziej śmiesznie niż...   

 Marcin: Ale jest tak ciężka, że ci się nie chce.    

 Adam: Sam początek jest strasznie długi, po prostu już nuży, tak.    

 Prowadzący: Dobra, idźmy dalej, bo wiadomo. (spot Mafia)   

 Magda: Wowwwww.   

 Klaus: Ta jest zajebista.   

 Adam: Śmiech.   

 Ania: Dobra, dobra.  

 Irena: Ta jest spoko.    
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 Marcin: Najlepsze jest to, ze zaczynasz kminić na końcu te wszystkie teksty... 

bardzo dobrze dobrane.    

 Magda: Ja bym musiała to jeszcze raz obejrzeć, dla mnie tam się za dużo działo.    

 Klaus: Twoje jarzenie jest słabe.    

 Ania: Nie no, typowo gangstersko, sycylijsko-amerykańską scenę, coś fajnego...   

 Magda: No to jest fajne, no.    

 Irena: Iii dokładnie i wszystkie teksty się okazały celne.    

 Adam: I znowu to z dupami zrobione.   

 Klaus: Tam są tyły.   

 Irena: No właśnie, nie ma wulgarnych słów.   

 Marcin: No, da się.    

 Klaus: Czy to jest polska produkcja?    

 Prowadzący: Tak, tak, tak. I w dodatku to jest zrobione przez uczniów szkół, bo, 

w wielkim skrócie, ta cała akcja jest kierowana do szkół i to był pomysł dzieci, 

którym potem pokierowała profesjonalna ekipa filmowa.    

 Klaus: Ula la.    

 Ania: Dobre, dobre.    

 Klaus: Gimnazjum? Takie mózgi?    

 Prowadzący: Nie wiem, gimnazjum, czy liceum.   

 Irena: Młodzi z gimnazjum też mają głębię, tak.    

 Marcin: Taaaak....   

 Prowadzący: Dobra, a też jak przy poprzedniej reklamie na ten sam temat, jest 

fajna i zabawna, a na ile przekonuje do jakiś kroków?    

 Klaus: To jest odwieczne pytanie, czy reklama w ogóle przekonuje do 

czegokolwiek. Czy przekonanie z reklamy będzie się równać, że sami chcemy 

tego zrobić, ewentualnie poczytać o tych faktach.    

 Marcin: W każdym razie budowanie świadomości, nie, że jest coś takiego.    

 Klaus: Bardziej jako informacja.   

 Magda: Ja mam wrażenie, że teraz jakby, że teraz ludzie nie lubią się bać, nie? Że 

dawniej te reklamy były takie, że tak nastraszyć iii nie wiem, no nie wiem czy 

działały, czy nie? A teraz myślę, że generalnie jesteśmy tacy, że jak się boimy to 

się po prostu boimy i tematu nie dotykamy, no więc w taki łatwy sposób...   

 Ania: Znaczy lepiej dotknąć tematu.   

 Magda: Dotknąć tematu, tak, i świadomości.   

 Ania: A nie przestraszyć, bo i tak nikt nie pójdzie do lekarza. Jakby ze strachem 

nie pójdziesz do lekarza, jak się boisz.    

 Klaus: Znaczy zawsze jest szansa, że przy którymś kieliszku na imprezie, wujek z 

jakimś tam teściem czy z kimś poopowiadają sobie o tej reklamie, a później 

postanowią, że pójdą sobie do lekarza. No jest to duża abstrakcja, ale może coś 

takiego być.    

 Adam: Na pewno tej reklamy nie chcieliśmy wyłączyc po 2, 3 sekundach. 

Chcieliśmy obejrzeć do końca.   

 Klaus: A jak już słyszałem, że od tyłu, to już wiedziałem... (śmiech)   

 Irena: Ja mam jeszcze jedną uwagę. Że tak jak właśnie ta reklama nastawia na 

problem raka, tak sama kolonoskopia jest dla mnie takim badaniem medycznym, 

które mi się wydaje totalnie niedostępne, jako profilaktyka, wiecie, bo to jest taki 

w sumie drogi zabieg i w ogóle, więc nie idzie się na niego tak z profilaktyki, 

tylko jak się coś dzieje. Więc to jest dla mnie...   
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 Magda: To jest takie badanie, że nikt by sobie tak profilaktycznie nie poszedł 

(śmiech) 

 Irena: Dokładnie, więc to jest dla mnie abstrakcja.   

 Magda: Nawet jak by było dostępne...   

 Irena: Że samo zwrócenie na raka ok, ale...   

 Marcin: Ale nikt nie idzie do okienka i „przepraszam, chciałem…” (śmiech) Bo 

tam słyszałem, o co chodzi...   

 Ania: Ale wiesz, z lekarzem pogadasz, ale bardzo rzadko faceci chcą mówić o 

tylnej swojej części ciała z lekarzem.  

 Irena: Ale kobiety też mogą mieć...   

 Magda: No oczywiście. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym rakiem.   

 Klaus: Każda reklama, jeżeli jest, to każda jest takim ziarenkiem, który buduje 

taką...   

 Irena: Tak, poczucie świadomości.   

 Klaus: Że jest coś takiego jak kolonoskopia. I w tym momencie może nikły 

procent, ale ktoś wejdzie do Internetu, przeczyta, zainteresuje go sama nazwa, 

kolonoskopia. Czy mu się z kolanem skojarzy, czy z czymś, wejdzie, wyczyta 

sobie... o ... a może by to (śmiech). Wszyscy mówią białaczka, białaczka, ale 

część społeczeństwa na pewno nie wie, o co biega w tej białaczce. Może sobie 

wklika i zobaczy, że białaczka to jest to, to i to i już.    

 Irena: Tak, ja się zgadzam, że to jest po prostu jedno ziarenko do budowania 

jakiejś świadomości.    

 Marcin: Nawet cegła. (śmiech)   

 Magda: „Zabezpiecz tyły”, ale hasło jest świetne. „Zabezpiecz tyły…” (śmiech) 

 Prowadzący: Puszcza spot.    

 Irena: O nie...   

 Magda: No to mi wygląda na tandetę jakąś.   

 Prowadzący: Czekajcie! (leci spot „Nie wiąż się z papierosem)    

 Magda: Noo...   

 Irena: Początek z lat '80. więc... ja bym wyłączyła.   

 Klaus: Powiem tak. Dramat narastania napięcia, którego nie było... Za mało było 

dynamiki.   

 Prowadzący: Dobra, czy ta reklama wywołuje jakiś dyskomfort?   

 Wszyscy: Tak.   

 Marcin: Trochę tak.    

 Magda: Pstryk iskierka zgasła.    

 Irena: Na końcu tak.   

 Ania: Znaczy końcówka jest dobra.    

 Irena: Chociaż znając - ja nie palę - ale znając osoby palące, to one tak nie 

wyglądają, z taką maskowatą twarzą. Dla mnie to było nieautentyczne, jak kobieta 

grała palenie. Dla mnie to było sztuczne właśnie.    

 Marcin: Nikt nie udawał, że to nie jest sztuczne. To bardziej chodzi o to, że jak 

masz pozytywny przekaz czegoś, co robisz, to też myślisz, że to jest fajne, nie. A 

jak masz niepozytywny...   

 Irena: Ale co? To wyglądało tak, jakby ta babka od początku nie chciała palić.    

 Klaus: To co Irenka mówiła, że ona wyglądała nienaturalnie, znając ludzi, którzy 

palą x lat, oni tak nie wyglądają, choćby nie wiadomo co.    

 Ania: Ale co, zawsze się uśmiechają z tym papierosem?   
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 Klaus: No nie... ale...   

 Adam: Chodzi o to, że zero ruchu na twarzy, plastikowa twarz po prostu.    

 Ania: No, dobra, to błąd w tej reklamie, aktorka po prostu.    

 Marcin: Teraz pytanie, czy to jest dla palących czy niepalących?    

 Irena: Dla palących.   

 Ania: No bo „nie wiąż się z papierosem”. Dla takich co tam na imprezie palą, 

tylko w sobotę i niedzielę na przykład.    

 Irena: Takie reklamy dla palaczy w ogóle nie przekonują.   

 Magda: Nieeee wiemmm, przecież żadna dla palacza nie jest przekonująca.    

 Klaus: Ewentualnie ...   

 Ania: To są daremnie wyrzucone pieniądze.   

 Adam: Dobre zdjęcie rentgenowskie...   

 Magda: Znaczy, długa jest droga między pierwszym papierosem, a laską z 

ostatniego zdjęcia, no nie, ujęcia.    

 Marcin: Ale czekajcie, faktycznie tam było, dobry był ten tekst, naprawdę dobry. I 

jak mówią 'nie wiąż się z papierosem' jakby w ogóle nie zaczynaj tematu.   

 Klaus: Ale zobacz, ja zauważyłem jedną rzecz. Było hasło „nie wiąż się z 

papierosem, ale strona internetowa „nie z papierosem” i to się wyklucza. 

Człowiek skupia się na jednym...   

 Prowadzący: Dobra, ale chodzi mi o to, że ta reklama wywołuje taki dyskomfort i 

jednak jest jakoś tam negatywna   

 Klaus: Po 5 sekundach...   

 Magda: Bo tam jest ta pani taka chora, sorry, ale na mnie to działa jednak.   

 Irena: Na mnie też to działa... (zastanowienie) jeśli bym przetrwała ten pierwszy 

etap tej słabej gry aktorskiej.    

 Magda: No, ale obejrzałyśmy to.    

 Klaus: Znaczy ja powiem z mojej strony. Niepalący jestem od x lat, od małego, 

nie umiem się do tego odnieść czy ona na mnie zadziała, czy nie zadziała.   

 Marcin: Ja nie palę, a jak to zobaczyłem, to jeszcze bardziej...   

 Klaus: Ale to nie działa czy bardziej czy nie bardziej, ja nie palę i nie i koniec. I 

taka reklama mnie tylko męczy.   

 Magda: Znaczy odrzuca coś tutaj z tym.   

 Klaus: Ona jest sztuczna. Bo po pierwsze palenie tego peta jest sztuczne, bo 

każdy palacz, który pali, to pali tego peta po coś. Czy jest zmęczony, wściekły.   

 Adam: Nie no nie zawsze...   

 Irena: Ale po prostu nawet normalnie nie mamy takiej maski na twarzy, zawsze 

jest jakaś mimika. Moim zdaniem ta reklama może podziałać na ludzi którzy nie 

palą, żeby ich zniechęcić żeby zaczęli.    

 Prowadzący: Dobra, obejrzyjmy następną. (spot „Nie pakuj się do trumny”)    

 Magda: Aaaa, o Boże! Nieeeeee   

 Adam: (śmiech).   

 Irena: To jest mocne. Znaczy na mnie to tak nie działa jak na Magdę, ale... dobre.    

 Klaus: No i ta zdecydowanie była lepsza niż poprzednia.   

 Marcin: No jest, jest.    

 Irena: Jest dobra. Szczególnie, że na początku tak jak mówiłam...   

 Ania: Jest szokująca, ale nie wykorzystuje tam jakiś...   

 Klaus: Czy głos to jest Andrzej Chyra?    

 Marcin: Nie...   
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 Adam: Początek taki słodziutki...   

 Irena: Nooo, jak płyn do płukania, wiesz, tkanin nie, powiewne zapachy i te 

sprawy.   Marcin: Jest taki ten, strzał, na koniec.    

 Irena: Chociaż trumnę to bym chyba zrobiła bliższy kadr. Wtedy by było 

mocniejsze. 

 Magda: Oooooo nie. Bez potrzeby.    

 Klaus: W bliższym byś nie zauważyła tych konturów.    

 Ania: Ona wyglądała jak walizka przecież.    

 Prowadzący: Właśnie, że tutaj jest taki element zaskoczenia i szoku?  Dla was jest 

pożądane?   

 Ania: Jest na miejscu.   

 Klaus: Robi taką dynamikę, nie jest statyczna i nudna... no widzisz zaczyna się 

dyskusja. I jest ten temat.   

 Prowadzący: Ok Ania, ale powiedziałaś, że nie chcemy być straszeni.    

 Ania: Ale ona nas nie straszy,  nie jest prawdziwa, tak jak była w szpitalu tam 

dziewczyna. To jest prawdziwe... To nie jest prawda, tutaj masz taką trumnę, 

która jest symbolem. Jest walizka. Na początku kojarzyliśmy, że to jest walizka, 

ona wkładała buty do czegoś, nie wiedzieliśmy do czego. Jest to jakaś trumna, ale 

ona nie jest prawdziwa, to jest tylko taki symbol śmierci, tak? Do czego może 

prowadzić nasza bierność.   

 Prowadzący: Czyli ona nie straszny jakoś tam estetycznie, tak? Tylko...   

 Ania: No tak. Nie na współczucie, tylko skojarzeniami. Nie wiem, nie straszy nas 

takimi prostymi schematami.   

 Irena: Ja tylko bym jeszcze zrobiła tak, że ten napis na końcu większy. Żeby to 

było tak, że już mam jakiś szok, żeby właśnie wiedziała co z tym szokiem zrobić, 

że właśnie ta cytologia ma mi się wbić w głowie, że ja mam na nią iść.    

 Magda: No nie, mnie przeraża to. Dla mnie to nie są tematy.    

 Ania: No, ale ta choroba jest śmiercią... więc nie wiem co tam.    

 Magda: No tak, no ale mówimy tak jakby nie były uleczalne. Ale nie... no działa, 

działa.   

 Ania: No, ale ma działać, czy nie?    

 Magda: No tak.   

 Adam: Dla mnie ok. Też miło, przyjemnie, wszystko fajnie i wiesz, pokazuje 

prawdę, że w życiu nie jest miło i przyjemnie.   

 Prowadzący: Ok, coś jeszcze? Dobra. (spot)   

 Ania: Czekajcie, chcieli wybrać jakiś dialog czy jakąś scenę, która by pasowała. 

Tak jak poprzednio była sycylijska mafia gdzie jakoś się udało dopasować do 

tematu i fajnie było. Tu chcieli jakiś obraz wykorzystać, ale to im się nie udało 

wyraźnie. Za płytko to jest. Patos, a z drugiej strony...   

 Adam: Dla mnie zły prowadzący na końcu.   

 Irena: A mnie dotknęło... (śmiech)   

 Prowadzący: Nie wstydź się Irenka, powiedz, powiedz.   

 Irena: Mnie zaskoczyło, więc tak jakby na plus do tej reklamy. W takim sensie, że 

ja się kompletnie nie spodziewałam, że tam będzie dziecko stało, nie. Więc to 

mnie zaskoczyło. To co mnie powiedzmy jakby zniechęciło, że nic bym nie 

zrobiła, to, to że zbierają kasę. Bo gdyby jeszcze w tej reklamie było, że zbierają 

tych, nie, dawców, że tam do pobrania, to pewnie bym bardziej dała się zbadać 

niż kasę przelewać. Ja rozumiem ich idee, że nie mają kasy na ich przebadanie...   
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 Klaus: Znaczy po całym wieczorze tutaj, ja się spodziewałem, że tutaj ktoś będzie 

chory, więc nie było żadnego większego zaskoczenia. Znowu, reklama poszła w 

smutną, smętną stronę no i prowadzący na końcu... Kojarzy się z reklama proszku 

do prania, ewentualnie z kotem Zonkiem.  

 Magda: Zonk. (śmiech)   

 Klaus: Albo z „Latem z Radiem”...   

 Magda: Ale dobrali go też z jakiegoś powodu.    

 Ania: No pewnie wspiera tę fundację...   

 Adam: No, to jest ok, tylko masz znowu dziecko wychodzi tylnymi drzwiami i on 

się pojawia. I w tym momencie co, widzisz teleturniej i pyta: którą bramkę 

wybieramy?   

 Ania: No, ja też tak skojarzyłam.    

 Adam: Takie skojarzenia. I masz Zonka... (Irena śmiech) I wyciągnęliśmy sobie 

pewien ciąg myślowy, który jest głupi.    

 Klaus: To co już mówiliśmy, którąś reklamę wcześniej, chyba po tej sycylijskiej. 

Że raczej reklamy na wesoło i z pewną dozą dystansu do siebie, bo takie smuty to 

ludzie nie do końca...   

 Adam: Nie muszą być śmieszne, bo poprzednia nie była, a jakoś...   

 Klaus: Ale nie była dramatycznie smętna.    

 Ania: Chcieli jakąś fabułę wykorzystać, jakiś kawałek sądu... tam jakiś cytat też z 

czegoś...   

 Adam: No ale wiesz, dziecko chore, niepełnosprawne jest zawsze dość, zawsze 

mocnym bodźcem, dla prawie każdej osoby, tak.    

 Marcin: Znaczy, no to jest oklepany motyw bardzo mocno już, z tym dzieciakiem. 

I to zagrali tak... Chcieli chyba z tego zrobić najmocniejszy akcent, nie... i mogli 

troszkę, jakby, nie wiem, stonować jakoś to wrażenie.   

 Ania: To dziecko samo jakoś mogło się wypowiedzieć na końcu. To dziecko 

zagrało, ale było uprzedmiotowione właśnie w tej reklamie, to dziecko.   

 Marcin: Znaczy, mi, ja jakby nie wierzę w taki zagrany smutek. Ja po prostu 

widzę go i widzę, że jest zagrany, takie zatroskanie, takie...   

 Magda: A dla mnie to jest reklama jakiejś bezradności, jakiegoś w ogóle czegoś 

strasznego...   

 Irena: Znaczy ja też mam a propo's tej bezradności. Mnie zdziwiło tak, że było 

właśnie, że możesz coś zrobić, że tyle osób czeka na badania, że to jest jakieś 

wyjście, że możesz uratować to dziecko, tam padł taki tekst. A ta dziewczynka 

wychodzi drzwiami sądu. I ja się właśnie zastanawiałam gdzie ona wychodzi? To 

znaczy, że już koniec. To znaczy, że już śmierć.    

 Klaus: Skoro wyrok jest śmierć...   

 Irena: I ona wychodzi i jest dalej smutna, czyli wbrew temu, co ten facet mówi, że 

możesz coś zrobić, to już nic się nie dało zrobić bo ona już, koniec.    

 Prowadzący: Czyli jest jakoś tam nielogiczna?   

 Ania: Znaczy ja zepsuli.   

 Adam: I jeszcze najlepsze, zmieniamy pieniądze na coś, i na końcu co się 

pojawia? PKO Bank Polski. To trochę ni w 5 ni w 9...   

 Klaus: Ale ja powiem, że... Abstrahując od całej formy, czasami jak się ogląda 

filmy, są przerywniki między reklamami, na przykład na kanale który tu był 

puszczany, nie będę robił kryptoreklamy, i oni też mają swoją fundację, i tam są, i 

grają też dzieci, ale pokazują je w ten sposób, że, pokazują te dzieci u siebie w 

domu, jak robią jakąś rehabilitację czy coś takiego, plus tam konto, czy tam 
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pomóż, wesprzyj, bardziej to dotarło niż taki smęt. Bo tamto też jest smutne, 

dziecko jednak i ten ten... Ale pokazują zarazem matkę, która walczy z tym 

dzieckiem, coś tam, robi rehabilitację...   

 Ania: Bo tamto jest uczciwe i prawdziwe, a tutaj miałeś jakby nieprawdę. Nie 

dość, że wykorzystali jakąś scenkę, która jakby nie do końca pasuje... więc jakby 

nic tutaj nie pasowało do siebie.    

 Irena: Znaczy ta pokazuje, wbrew temu co mówią, że jest koniec i nic się nie da 

zrobić. A jak jest pokazana rehabilitacja, to znaczy, że jest walka, ale jest szansa.    

 Klaus: Na cokolwiek.   

 Marcin: No i Chajzer, nie...   

 Adam: Mamy Chajzera i potem mamy 1, czyli „Lato z radiem”...   

 Prowadzący: Teraz będzie już ostatnia reklama, plakaty. (pokazuje) Tak, 

przeczytaliście?   

 Klaus: Tylko czemu miasto kobiet? Miasto po prostu. Co to jest miasto kobiet?   

 Marcin: Ale masz raka piersi.    

 Klaus: Miasto to miasto.  

 Marcin: Ale faktycznie zrobili taki dodatek, który może komuś przeszkadzać i 

zacznie kminić, czemu tak, czemu siak. Także to nie musiało być potrzebne.    

 Irena: Szczególnie, że faceci też chorują na raka piersi.    

 Marcin: Co?   

 Adam: No ale proporcjonalnie jest więcej, to wiadomo.   

 Marcin: Poza tym im mniej nadziabane tym lepiej, wiadomo.    

 Klaus: Ale bardziej myślę do jaźni naszej trafia „znika 50 tys. miasto”, niż miasto 

kobiet. Co to jest miasto kobiet?   

 Magda: Program na TVN Style. (śmiech)   

 Klaus: Znaczy się co, kobiety zostały wygnane do jednego miasta ... (śmiech 

wszyscy) I żaden facet tam nie może wejść?  Jakieś getto czy jak?   

 Prowadzący: Może ja powinnam podkreślić też, że te plakaty wisiały jako 

billboardy.    

 Klaus: To z miastem widziałem. I to niżej też widziałem na billboardach. Tylko 

mówię, to miasto kobiet jest takie...   

 Irena: Abstrakcyjne pojęcie.   

 Klaus: Ale informacja jest ok.   

 Prowadzący: A co sądzicie, że to jest tylko napis? Bez żadnej grafiki?   

 Magda: Dobrze...   

 Adam: Jeśli to jest billboard i to ma być widoczne, to nawet fajnie, że to jest 

krótkie, czytelne i wiadomo od razu o co chodzi.   

 Klaus: Nawet może nie być tych znaczków, bo ich się szczerze mówiąc nie 

widziało za bardzo. Jadąc autobusem czy samochodem widzisz sam tekst. On 

musi być w miarę krótki, żeby zdążyć go przeczytać w ułamku sekundy, kiedy ty 

nie patrzysz na światłach tylko rzucisz okiem.   

 Magda: Ludzie wysyłają sobie teraz jakieś te obrazki z „wiedzą bezużyteczną” w 

Internecie, też jest krótki tekst, mi się z tym skojarzyło.    

 Ania: Ale też , wiesz, jest temat, który jest jakoś w reklamie społecznej aktualny, 

czy jest na bieżąco, więc nie jest tak, że wszystko musimy namalować jakimś 

dziwnym plakatem. Bo dziwne plakaty były niezrozumiałe, czasami może to być 

tekst.    
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 Klaus: Tak jak mówi, wszystko dąży do tego, żeby to była informacja, nie żeby to 

było zachęcenie, ale żeby to była informacja, że jest taki problem.    

 Magda: Znaczy jest ciekawostka też, można to sobie powiedzieć, coś tam 

przekazywać, krótko zwięźle i na temat.    

 Klaus: Lubimy się zawsze chwalić po pijaku.   

 Magda: A wiesz, że tam 5% kobiet...  

 Klaus: No, ty wiesz...   

 Prowadzący: Aha, chyli to jest plus, że są liczby?   

 Magda: Tak.   

 Ania: Znaczy wiesz, jakieś liczby, jakaś informacja. Można to powiedzieć i tyle. 

Jakby to nie jest tak, że ta reklama jest sama w sobie na miejscu, jeżeli nie byłoby 

innych plakatów, innych billboardów, innych audycji, programów na temat raka. 

Ale jakby w tym kontekście, że to istnieje, funkcjonuje już...   

 Klaus: To jest taki billboard, że może wisieć długo... i nie razić oczu. Bo jak wisi 

ci jakiś billboard za długo czasem to wkurza. I jest w tym momencie odwrotny 

stosunek do tego billboardu i całego produktu i ty go nie chcesz, nie cierpisz go 

już. A tutaj jest takie... że ciągle tę informację masz i ciągle wiesz, zaczyna ci 

siedzieć w głowie. 

 Magda: I jest różowy kolor, nie.   

 Ania: No jest ta wstążka. Tylko mówi to jest w kontekście, a jakby była bez 

kontekstu, no to bez sensu, tak.   

 Irena: Znaczy my jesteśmy tak przesyceni właśnie kolorami i różnymi grafikami, 

że, no... znany chwyt w sumie też.   

 Prowadzący: No dobra, to były wszystkie reklamy. Teraz chciałam już na koniec 

takie ogólne pytania zadać. Jakimi kanałami chcielibyście, żeby to was trafiała 

reklama społeczna? Chodzi mi o to, czy to ma być radio, Internet, telewizja, 

billboardy, co najbardziej do was trafia?   

 Irena: Wszystko.    

 Marcin: Nie.   

 Irena: Moim zdaniem wszędzie powinno takie coś byś.    

 Klaus: Ja powiem tak. Wolałbym żeby to było na billboardach, ponieważ, dla 

mnie telewizja to jest zło. To jest wymysł szatana w ogóle (śmiech). I ja tego nie 

chcę po prostu. Z drugiej strony, między reklamą golonki, a szynki, reklamą raka 

piersi...    

 Prowadzący: Ale chyba nie może tak teraz być, bo są te ogłoszenia społeczne.    

 Klaus: No tak, ale masz ile, kilkanaście sekund wcześniej masz reklamę szynki, 

potem masz tablicę „reklama społeczna” i masz to. A później masz reklamę Iron 

Man'a i później znowu masz ten ten. Więc to tak...   

 Irena: Zgrzyta.    

 Klaus: Bo billboard masz cały czas. I jak jeździsz do pracy, to widzisz go 

codziennie. Czy tam do szkoły, czy...   

 Ania: Ale niektórzy oglądają tylko telewizję i chodzą tylko do sklepu, do 

Biedronki i z powrotem.   

 Magda: Dobry spot nie jest zły.    

 Irena: Trudno wywalić, wiecie, reklamy społeczne z telewizji, to jest tak ważny 

przekaźnik.   

 Klaus: Telewizję się powinno w ogóle wywalić.    

 Ania: Mi się wydaje, że jest tak jak mówisz. Reklamy społeczne są w kontekście. 

Tak, jest różny odbiorca, więc źródła czy kanały muszą być różne. I dla mnie, na 
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przykład czasami częściej jeżdżę samochodem, wtedy zwracam uwagę na 

billboardy, czasami słucham radia, no to słucham tego, co jest w radiu. Ale ja nie 

mam tak jednoznacznie, że oglądam telewizję albo jadę codziennie samochodem, 

więc dla mnie różne źródła to jest to, co powinno być. No i Internet, tym bardziej.    

 Irena: Im więcej tych ziarenek z różnych stron moim zdaniem, to tym bardziej to 

buduje.    

 Prowadzący: Ok,  a tak zupełnie prosto, która reklama się wam najbardziej 

podobała ? A która była najsłabsza?   

 Klaus: Sycylijska najlepsza.   

 Irena: Tak, to jest pierwsza myśl która mi się skojarzyła. Najbardziej pamiętam.   

 Ania: Znaczy ja pamiętam tę pierwszą. Pierwszą i sycylijską.   

 Magda: A co było pierwsze?   

 Prowadzący: Rak 'n' Roll   

 Ania: Sorry nie, to druga.    

 Prowadzący: „Gadaj – badaj”, tak?   

 Ania: „Gadaj – badaj”.   

 Magda: To było dobre, „Gadaj – badaj” i tak, sycylijska.  

 Irena: Ale to dziecko.....   

 Ania: Nie, to dziecko było straszne.   

 Prowadzący: Które dziecko?   

 Ania: W sądzie. Bo oni chcieli wykorzystać scenkę...na poziomie gimnazjalisty 

było bardzo.    

 Adam: Te DKMSa były słabe... co tam dalej.   

 Irena: Te takie zapaćkane.   

 Adam: I na pewno papierosy jeszcze były słabe. Najlepsza to była, z jednej strony 

„Gadaj – badaj”, a z drugiej strony sycylijska mafia.    

 Marcin: Sycylia górą.    

 Prowadzący: No, i tak już zupełnie ogólnie, jakie emocje według was, 

chcielibyście żeby reklama przekazywała? Czy ma bawić, szokować, straszyć, 

zaciekawić?   

 Magda: Ja myślę, że powinna zaciekawić i takie reklamy powinny dawać, znaczy 

nie wiem, ja po tej całej serii teraz jestem jakaś przygnębiona... Naprawdę. I czuję 

się taka przybita tym, tą tematyką, że Boże... Reklama tego typu dla mnie, z mojej 

perspektywy powinna budować takie poczucie, że ty naprawdę możesz coś zrobić 

i że to jest jakaś rzecz przemijająca i naprawdę twoje działanie może zmienić 

sytuacje, no nie. I jakby energia tej reklamy powinna to przekazywać.    

 Ania: No ja się zgadzam z Magdą, że jakby reklama powinna być energiczna, 

powinna nas zaciekawić i powiedzieć, co z tym zrobić i powiedzieć co ty możesz 

zrobić faktycznie.   

 Irena: Ale co dokładnie.   

 Ania: Co. Jak jest czasami jakiś szok, to też nie jest to straszne, bo to nie jest 

straszenie...Bo też  szok to też musi być, coś... Jakaś adrenalina, ale taki kopniak, 

a nie taki na zasadzie lęku czy współczucia, tylko taki szok, coś szokującego.    

 Klaus: Tylko żeby dążyć do tego , żeby to była raczej informacja, a nie ...   

 Ania: Znaczy zależy, w jednej reklamie nie musi być informacja...   

 Klaus: Ale żeby to był taki materiał informacyjny, że jest taki problem.    

 Marcin: Znaczy najlepsza dla mnie to była ta z trumną. I efekt był naprawdę taki 

jak w dobrym filmie. Nie pamiętam „Szóstego zmysłu”, ale to była podobna 
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sytuacja, że nagle się okazywało, że tego gościa nie ma i to było takie... wow, nie. 

W tej reklamie też był taki efekt wywołany, więc ja zapamiętałem.   

 Prowadzący: Ale co byś chciał, żeby reklama społeczna cię straszyła, bawiła, 

szokowała?   

 Marcin: Znaczy ona mnie jakoś tam nie szokowała, nie wiem jakiego słowa użyć, 

ale tam... Nie wiem jakiego słowa użyć. Szok to nie jest dobre słowo. W pewnym 

sensie tak...   

 Magda: Może cię zaintrygowała, czy zaciekawiła po prostu.    

 Marcin: Intryga...   

 Irena: Ja chyba potrzebuję, żeby mnie wciągnęła, w jakikolwiek sposób, ale raczej 

taki dobry, ambitny. A dwa, żeby właśnie pokazała, co ja mogę zrobić. Że 

faktycznie, że mam na to wpływ.    

 Prowadzący: Dobrze, to tyle, dziękuję. 
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Focus nr 3 – grupa seniorów 

W badaniu uczestniczyło 7 osób, 6 kobiet i 1 mężczyzna 

Wszystkie osoby są na emeryturze, w wieku pomiędzy 62-75 lat. 

 Prowadzący: No to zaczynamy. Tytułem wstępu, pierwsza reklama to reklama 

fundacji Rak 'n'Roll, proszę spojrzeć na plakat, przeczytać, co tam jest napisane. 

Mam do państwa takie pytanie, czy ta reklama jest zrozumiała, czy wiadomo o co 

chodzi?  

 Pani Basia: Wiadomo, o raka piersi, tak?  

 Prowadzący: Tak i dla wszystkich państwa od razu na pierwszy rzut oka wiadomo, 

o co chodzi? I na co one zbierają?   

 Grupa: Tak, tak.    

 Pan Stanisław: Co to są dragi?   

 Prowadzący: O, a pan nie wie?   

 Pan Stanisław: No pewnie, że nie wiem.   

 Grupa: No jak to...   

 Pani Krysia: No narkotyki to są...   

 Pan Stanisław: To narkotyki są?!   

 Pani Joanna: Dragi to są wiadomo, narkotyki...   

 Prowadzący: Tak, ale w tym przypadku chodzi o...   

 Pani Joanna: No o chemię.   

 Pani Krysia: Ahaaaaaa   

 Pan Stanisław: No widzicie... Ograniczony człowiek.   

 Prowadzący: No, czyli nie dla każdego z państwa było to do końca jasne. Dla pana 

nie. Dobrze. Czy dla państwa ta reklama jest w jakiś sposób szokująca, może 

nieodpowiednia, ta forma?  

 Pani Joanna: Może tylko to „zbieramy na cycki”.   

 Pani Ela: No, te cycki. Tak, to pierwsze...   

 Pani Joanna: No, nie wiem, to jest takie, takie na wierzchu, takie wulgarne się 

wydaje.   

 Pan Stanisław: Gdyby to jeszcze jakieś emerytki chciały sobie poprawić, ale takie 

młode, co one sobie tu poprawiają...   

 Pani Joanna: No, bo w pierwszym momencie ja to odebrałam jako takie śmieszne 

trochę.    

 Pani Krysia: No, na przykład dwa czy trzy lata temu, leciał taki program w telewizji, 

już nie wiem na jakim programie, czy na „Stylu” czy coś, gdzie takie dwie angielki 

od mody ubierały Polki. One im różne kreacje dobierały. I zawsze się wyrażały: 

„CYCKI, CYCKI”.  

 Pan Stanisław: W Polskim języku do XVIII wieku nie było w słowniku słowa 

„piersi” tylko były „cycki”, takie parlamentarne słowo.   

 Prowadzący: Ja się Pana zapytam najpierw, bo nie do końca jestem pewna, czy pan 

wie, o co chodzi. Pana zdaniem, na co te kobiety zbierają pieniądze?  

 Pan Stanisław: No no...   

 Pani Ela: No na leczenie!   

 Pan Stanisław: No, na nowe fryzury, to jest oczywiste, prawda.  

 Pani Joanna: Peruki!   
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 Pan Stanisław: Na dragi, to już się dowiedziałem, że to żeby poćpać tak trochę 

sobie...   

 Grupa: No, nie no...   

 Pan Stanisław: A na cycki, no to przepraszam, na sztuczny biust!   

 Pani Ela: No, prawie...   

 Prowadzący: No rozumiem, czyli do pana ta reklama nie trafiła.    

 Pani Ela: Nie.   

 Prowadzący: Bo chodzi o to, że to jest metafora, to są kobiety które mają nakrycia 

głowy, one są chore.  

 Pani Basia: Czyli są po chemii.   

 Pani Ela: One są po chemii, pisze: RAK AND ROLL czyli to są pacjentki. 

 Prowadzący: Czyli na nowe piersi, po amputacji, na nowe fryzury, ponieważ są łyse 

po chemii, no i na dragi, czyli na chemię.   

 Pan Stanisław: To są, to są, jakby je nazwać, Amazonki.    

 Prowadzący: Można, można. Czyli to słowo „cycki” państwa razi?   

 Pani Joanna: No, bo ja w pierwszym momencie sobie myślałam, że to jest jakaś 

antyreklama, że śmieszne po prostu, żeby odwrócić uwagę. Że na cycki, że na jakieś 

tam baby, nie... Dopiero potem się przyglądam, a one w tych czapkach. I czytam: 

rak and roll.    

 Pan Stanisław: Ale ja to już gdzieś widziałem...   

 Pani Ela: W telewizji!  

 Prowadzący: Te akurat były w gazetach. Tak.   

 Pani Krysia: Ja uważam, że to słowo „cycki”, może niestosownie by odbierały te 

osoby, które no, niestety, mają ten problem, z tą chorobą.  

 Pani Ela: Noo...   

 Prowadzący: No, właśnie to było moje następne pytanie.   

 Pani Krysia: Czuły by się tak trochę upokorzone.    

 Pani Matylda: To jest problem dla tych kobiet, a tutaj się je tak określa… 

 Pani Ela: I w każdym wieku, to jest tragedia. Bo moja mama miała 82 lata, kiedy u 

niej wykryli raka piersi i lekarz mówi: „- No, do usunięcia. - Jak to? Jak ja będę żyła 

bez piersi? - A ile pani ma lat? - 82. - A na co pani w tym wieku piersi?!” I to było 

coś okropnego.    

 Pani Joanna: To nawet sama minister zdrowia mówiła, że po co po 60 endoprotezy 

zmieniać, po co?   

 Prowadzący: Ja rozumiem, że to jest właśnie takie bardziej młodzieżowe podejście 

do reklamy i mnie to bardzo interesuje, czy do państwa taka reklama trafia? Do 

państwa grupy wiekowej?   

 Pani Joanna: Trafia.  

 Pani Matylda, Basia: Taak. Taak.   

 Pani Joanna: Ja sobie tylko pomyślałam, dlaczego cycki, a nie piersi?   

 Prowadzący: A co sądzą państwo, że to jest bardzo poważny temat...   

 Pani Joanna: Bardzo, rzeczywiście.  

 Prowadzący: A podejście jest takie żartobliwe.   

 Pani Ela: No, bo one muszą się jakoś nauczyć żyć! Z tym wszystkim. One muszą 

patrzeć pozytywnie i uczą się żartować z tej choroby, żeby ją jakoś...   

 Pani Matylda: Zaakceptować, też, nie?   

 Pani Krysia: I same tego chcą, a nie żeby im coś narzucać, też, nie.   
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 Pani Ela: Ale to są dziewczyny prawdopodobnie po masektomii, one sobie tak 

mówią, że one zbierają na cycki.  

 Prowadzący: A pani Wanda, przepraszam? Pani co uważa?    

 Pani Wanda: Ja się wyraziłam, tutaj, odnośnie tego tytułu. Także te cycki, mnie to 

nie bulwersuje. Na przykład konkretne słowo, tylko że bym się bardziej 

zastanawiała jaki byłby odbiór tego określenia przez osoby dotknięte.    

 Pani Joanna: Ale to właśnie osoby dotknięte to stworzyły.    

 Pani Ela: Ale wiecie co, bardzo mi się podoba nazwa tej fundacji.    

 Pani Krysia, Pani Joanna: Tak.    

 Pani Krysia: Dla kobiety włosy, fryzura są jakimś atutem, wydaje mi się.    

 Pani Joanna: One same stworzyły tę reklamę... Tę fundację.   

 Prowadzący: Tak, tak, dokładnie.    

 Pani Ela: Ta fundacja się kapitalnie nazywa. Bardzo mi się ta nazwa podoba.  

 Prowadzący: Tak, wszystkim się ta nazwa podoba?   

 Grupa kiwa głową.  

 Pani Basia: No, nazwa jest dobra.   

 Pani Joanna: Nowoczesna.    

 Pani Ela: Taka optymistyczna jakaś. Nie jest taka przytłaczająca.    

 Prowadzący: To ja może dodam, że pierwsza nazwa kampanii zintegrowanej 

nazywa się „Wyrolluj raka”, więc też nawiązanie do tego.   

 Grupa: Achaa...  

 Prowadzący: Czyli podoba się państwu?  

 Pani Ela: Ale to mi się bardziej podoba niż to „wyrolluj raka”.    

 Prowadzący: Właśnie dodam tylko, że ta osoba po prawej to jest założycielka 

fundacji, a po lewej podopieczna. Więc tak, to są rzeczywiście osoby chore.   

 Pani Krysia: Autentyczne.   

 Pani Joanna: Tak tak, to widać, to widać. Po twarzy nawet.   

 Prowadzący: Tutaj głównym celem tej konkretnej reklamy było to, żeby oddać 1% 

podatku na rzecz fundacji. I czy państwo jak widzicie tę reklamę, czy 

zdecydowalibyście się na to?   

 Pani Basia: Oczywiście, czemu nie? Teraz w tym roku już nie, ale na przyszłość.   

 Prowadzący: No, teraz już za późno, ale w przyszłości na przykład?   

 Pani Ela: No, ja na pokrewne dusze, bo ja na hospicjum co roku.    

 Pani Krysia: Ja też daję cały czas na chorych.    

 Pan Stanisław: No, to co, następna?  

 Prowadzący: Tak, następna. Teraz będzie bardziej konkretnie do pana. Zaraz pan 

zobaczy dlaczego. To będzie reklama tej samej fundacji, tylko dotycząca już innego 

problemu. Proszę oglądać.   

 Pani Krysia: No, i w zasadzie wszystko jest zawarte w tym, co ten facet powiedział.    

 Prowadzący: No, i jakie reakcje pierwsze? Podoba się państwu?   

 Pani Ela: Mnie się podobała, bo mi się ci aktorzy podobają. (śmiech)   

 Prowadzący: Panu?   

 Pani Joanna: Czy do ciebie przemawia?   

 Pani Basia: A ja nie wiem, palec do dupy, takie, nieprzyjemne...   

 Prowadzący: Czy państwa razi ten wulgaryzm?   

 Grupa: Tak, tak...   

 Pani Matylda: No, ale takie jest badanie, nie...   

 Pani Basia: No tak.   
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 Pan Stanisław: Ja już bym wolał, żeby to było napisane i sobie przeczytać.   

 Prowadzący: A państwa razi, razi to przekleństwo? Może nie przekleństwo, ale to 

takie mocniejsze słowo?     

 Pani Matylda: No, ale na tym polega badanie, przez odbyt. Tak jest badana prostata. 

Tak to wygląda... Słyszymy takie same rzeczy.   

 Pani Ela: Ja wolę nie słuchać. Chociaż sama też tak nieraz powiem (śmiech)   

 Pani Krysia: No, ja nie wiem, tak w reklamie... niekoniecznie.   

 Prowadzący: Czyli niezbyt się podoba, rozumiem. A komunikat? Bo główny cel tej 

reklamy to jest: gadaj-badaj.   

 Pani Wanda: Mężczyźni żeby się badali.   

 Prowadzący: Żeby się badali, ale też żeby zacząć o tym rozmawiać. 

 Joanna: Właśnie, właśnie. Żeby nie tylko kobiety... A właściwie to dotyczy 

mężczyzn.    

 Pani Ela: Tylko jak zaczną gadać, jak będą jeszcze bardziej stękać, to wszyscy będą 

chorzy. (śmiech)   

 Pani Joanna: Tylko z drugiej strony, te wszystkie reklamy to się mijają z celem... Bo 

to i tak jest bez sensu, że ja się wcześniej zbadam, że mi coś wykryją, jak ja i tak 2 

lata będę czekała na jakąś operację, czy na jakiegoś specjalistę...  

 Pani Wanda: Tak, kolejki...   

 Pani Joanna: Te reklamy się mijają z celem. Ja jestem u lekarza i czytam: „rak 

wcześnie wykryty jest uleczalny”. Ja idę do lekarza, ja chce się na coś tam zbadać i 

pół roku czekam, żeby się zarejestrować i tak dalej...   

 Prowadzący: Ja mam do pana pytanie. Czy jakby pan zobaczył taką reklamę, czy 

pana by to przekonało, żeby pójść się zbadać? Profilaktycznie?   

 Pan Stanisław: Kochanie, każdy jest przekonany, że trzeba się zbadać. Tylko trzeba 

się dostać!  

 Pani Krysia: Ale są akcje prowadzone co jakiś czas, z których można skorzystać...   

 Prowadzący: Dobrze, to jest ta sama kampania, spójrzmy tylko teraz na plakaty.    

 Pani Ela: Oooo, też Rak ‘n’ Roll.   

 Pani Wanda: Kto nie wypina tego wina... (śmiech)   

 Prowadzący: No i jak?   

 Pani Ela: Mi się to z kryminałem kojarzy i z pedałami. (śmiech)  

 Pani Wanda: Humorystyczne, no...   

 Pani Basia: Mnie się to nie podoba. Nie.   

 Pani Matylda: Nie, nie...   

 Pani Ela: Mi się to właśnie kojarzy z homoseksualistami.   

 Pani Joanna: Bo to chodzi o to, żeby się schylić do badania, nie?   

 Pani Ela: No tak, ale wiesz... My wiemy o co chodzi, ale mnie się to nie podoba.    

 Pan Stanisław: To są takie prostackie zwroty...  

 Pani Joanna: A kto nie wypina, tego wina, no...   

 Pani Krysia: Ale nie każdy skojarzy to od razu.    

 Prowadzący: Ale państwo skojarzyliście. Od razu, więc...   

 Pani Matylda: Że dotyczy badania, tak, ale można by było inaczej.   

 Prowadzący: Czyli do nikogo to nie przemawia?   

 Grupa: Nie…  

 Prowadzący: Zbyt dosłowne?   

 Pani Ela: Tej grupie wiekowej się to nie podoba (śmiech)   
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 Prowadzący: Dobra, no to przejdźmy dalej. To jest ta sama fundacja, chwila wstępu. 

To jest wydany album, który nazwano „Boskie Matki”, w którym były sylwetki 10 

kobiet, które są lub były chore na raka i jednocześnie wychowywały małe dzieci i 

jednocześnie, bądź w czasie choroby były w ciąży i urodziły te dzieci. No i to jest 

taki hołd dla tych kobiet, 10 zdjęć, 10 historii. Dochód z albumu był przekazany 

oczywiście na rzecz działania fundacji. Album nazywa się „Boskie matki”, zaraz 

zobaczycie państwo zdjęcia...   

 Pani Ela: Była też taka sportsmanka, Agata Mróz.   

 Pani Matylda: Ale ona to miała białaczkę.   

 Prowadzący: Dodam jeszcze tylko, że wernisaż tej wystawy odbył się w miejscu, 

które zostało tak udekorowane, że wyglądało jak kościół wewnątrz. Były witraże, 

leżały obrazki, wszystko to było w takiej stylistyce kościelnej. To jest okładka 

(pokazuje) i tutaj są dwa zdjęcia z wewnątrz albumu (pokazuje). Teraz chciałam 

zapytać, co państwo sądzą o tym, że te zdjęcia nawiązują do takiej tematyki 

religijnej?   

 Pani Krysia: Ja uważam, że niejedna osoba, taka bym powiedziała ortodoksyjna, 

podeszłaby do tego, że to jest obraza uczuć.   

 Pani Joanna: Dlaczego? Dlaczego obraza uczuć ??   

 Pani Krysia: No wiesz co, tak mi się wydaje. Ja nie mówię, że mnie to przeszkadza, 

ale...   

 Prowadzący: Proszę powiedzieć jak państwo reagujecie.    

 Pani Basia, Matylda: Piękne, piękne.    

 Pani Ela: Ta pod tym prysznicem to mi się kojarzy z cyklonem B w Oświęcimiu. 

Straszne... Dla mnie to jest takie... Natomiast te są piękne, piękne.    

 Pani Wanda: Ona mówi, że dewotki będą wzburzone...   

 Pani Joanna: Dewotki to mogą być wzburzone....   

 Pani Ela: A niech sobie są! Jak dla mnie to jest piękne. Te 3 zdjęcia są przepiękne.    

 Pani Joanna: A dewotkami nie ma się co przejmować... Niech one się klęczą i 

modlą, a potem przeklinają, jak to dewotki...   

 Prowadzący: A pan, pan co uważa?   

 Pan Stanisław: Jakie wrażenie to na mnie robi? To robi na mnie wrażenie, 

zwłaszcza te 3 po lewej, oczywiście kojarzy się z wiarą, to jest oczywiste. Jako 

dzieło sztuki, owszem, też mogłoby być na jakimś wernisażu, na jakiejś wystawie... 

To z prawej strony, trudno mi to ocenić.    

 Prowadzący: Dobrze, a może teraz panie, tutaj. Sama nazwa tego albumu „Boskie 

matki". Tak językowo, podoba się paniom?   

 Pani Matylda: No, poświęcają się, poświęcają się.   

 Pani Joanna: One mają właśnie coś takiego z boskości.   

 Pani Krysia: Z cierpienia, nie...   

 Pani Matylda: Porównanie do Matki Bożej, czy coś takiego.    

 Prowadzący: A pani uważa, że to jest trafione?   

 Pani Matylda, Joanna: Tak, tak!   

 Pani Basia: Ja bym się tak do końca z tą nazwą nie zgodziła – „Boskie”. Można by 

inną nazwę dać.    

 Pani Wanda: Dlaczego? No dlaczego nie? Uzasadnij. One przecież mają coś z 

boskości. To co ona robi, to jest pełne cierpienia. I są bardzo cierpliwe, no nie.    

 Pan Stanisław: Proszę zwrócić uwagę, że to tło, to taką jakby aureolę tworzy.   

 Pani Joanna: No tak, no właśnie o to chodzi.  
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 Pani Krysia, Ela: No widzisz Stasiu tu jest lustro... A tam też prysznic z kolei.    

 Pan Stanisław: Wrażenie sacrum to daje.   

 Prowadzący: No dobrze. To może przejdziemy dalej w takim razie. Teraz będzie, to 

już jest inna fundacja. To jest fundacja DKMS,  która się zajmuje.. Zbiera ludzi do 

bazy dawców szpiku, potencjalnych. No, bo jak państwo wiedzą, albo nie wiedzą, 

nie musi być, czasami jest tak, że dawcą nie może być rodzina, wtedy się szuka 

niespokrewnionego dawcy. I ta fundacja szuka chętnych, którzy chcieliby do takiej 

bazy trafić. Co prawda państwo nie mogliby zostać potencjalnymi dawcami już, bo 

przekroczyli państwo...   

 Pani Joanna: 55 lat...   

 Prowadzący: No tak, ale zapytam o różne inne rzeczy z tymi reklamami związane.    

 Pani Krysia: Teraz niedawno było w Gliwicach zbierane...    

 Prowadzący: Tak, tak. (spot)   

 Pan Stanisław: Ta reklama naszej grupy nie dotyczy, bo jesteśmy już za starzy.   

 Prowadzący: Tak, ale mimo wszystko chciałam państwu pokazać tę reklamę, bo 

chodzi o świadomość. Że coś takiego jest, że tak może być, prawda, i też zawsze 

można namawiać inne osoby, które dawcami mogłyby zostać. Pierwsze uczucie, 

jakie emocje wywołuje ta reklama?   

 Pani Matylda: No, bardzo wesoła.   

 Pani Joanna: No, takie pozytywne.    

 Pani Wanda: Pozytywnie, no dobra, dobra.    

 Pani Basia: Pozytywnie bardzo.   

 Pani Joanna: Krótka i zwięzła.    

 Pani Krysia: Nie jesteś sam... Zrozumiała.    

 Prowadzący: Zrozumiała? Wiadomo, o co chodzi? Jak się ją obejrzy?   

 Grupa: Tak, tak.    

 Pani Wanda: Fundacja, no...   

 Prowadzący: A to hasło: bliźniak genetyczny?    

 Grupa: Tak, tak.   

 Pani Joanna: No, bo to ten, żeby znaleźć bliźniaka, szpik który będzie pasował.    

 Pani Wanda: Trzeba pobrać szpik kostny i krew i to naprawdę w wielu miejscach 

można pomóc. W tych autobusach, stały takie kolejki młodzieży.   

 Pan Stanisław: To już się rusza.    

 Pani Joanna: No, a to jest tak przecież, że przez całe życie mogą nie potrzebować 

tego przecież, może się tak zdarzyć, że gdybym ja była młodsza i zgłosiła się z 

tym... Jakiś taki dzień by nadszedł że, o, muszę dać. Ale mogę mieć tak, że będę 

mieć 20 lat i przez całe życie nikt nie będzie potrzebował mojego szpiku.    

 Prowadzący: Jasne, oczywiście. Może być czasami tak, że 4 razy nawet można 

oddać swój szpik. Chociaż to jeden na milion przypadek. Nie jest nudna ta reklama?   

 Grupa: Nieeee.   

 Pani Joanna: Ona szybka, konkretna.   

 Pani Matylda: Konkretna, fajna.   

 Prowadzący: Dobrze, to będzie ta sama reklama, tylko teraz plakaty. To może 

państwo widzieli, bo one były w Gliwicach też, wisiały też.   

 Pani Basia: Ale w telewizji też.   

 Prowadzący: W dużych miastach w Polsce te plakaty wisiały (pokazuje). Układ jest 

taki sam, tylko różne osoby są na tych zdjęciach. I teraz mam pytanie. Czy teraz to, 

że oni stoją z tą taką pałeczką, czy państwo wiedzą, o co chodzi?   
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 Pani Krysia: No, o pobranie tego wymazu.  

 Pani Joanna: No, chyba tylko o to DNA chodzi.   

 Prowadzący: Tak, tak, pani jest zorientowana. Panie jak zobaczyły, to wiedziały, o 

co chodzi?   

 Pani Matylda, Ela: Tak.    

 Prowadzący: No dobrze. I tak ogólnie, jak się te plakaty podobają? Czy na przykład 

nie jest za dużo elementów na nich?   

 Pani Basia: Nie.    

 Pani Krysia: W zależności. Jeśli nie wiemy nic o dawcach, o szpiku, to nie będę tej 

pałeczki kojarzył.    

 Pani Matylda: Tak, dokładnie.   

 Prowadzący: No, ja akurat trafiłam, że państwo wiedzą, o co chodzi.   

 Pani Joanna: No, ale to jest normalne. Wiadomo, że potencjalni...    

 Pani Ela: A pani myśli, że my tylko w kościele siedzimy? (śmiech)   

 Pani Joanna: No, przecież, potencjalnie, gdybym ja chciała zostać dawcą, to mi 

szpiku kostnego nie biorą, tylko moje DNA badają, nie?   

 Prowadzący: Tak, tak, dokładnie. Ale jak ja robiłam to badanie na grupie studentów, 

to wcale nie wiedzieli, o co chodzi.    

 Pani Krysia: No, właśnie dlatego ja mówię.   

 Pani Joanna: Aaaa (śmiech).   

 Pani Ela: Studenci mają inne problemy, oni jeszcze są zdrowi (śmiech)   

 Prowadzący: A proszę mi powiedzieć. Te osoby, które są na tych plakatach, czy 

państwo w ogóle wiecie, kto to jest?   

 Pani Joanna: Tak.    

 Pani Matylda: To jest ta, Wojciechowska.    

 Pani Basia: A ci dwaj to kto to, nie wiem...   

 Pani Ela: Ale to jest jeden, dwaj, czy to są odbicia lustrzane?   

 Prowadzący: Dwaj.   

 Pani Wanda: To jest Nergal.    

 Prowadzący: Czy państwa zdaniem obecność tych celebrytów na tych plakatach 

jest...   

 Pani Ela: Tym bardziej Nergal skoro on był chory.    

 Pani Joanna: Ja wcale nie jestem za tym, żeby celebryci w tych reklamach brali 

udział.    

 Pani Matylda: Ale Nergal sam też to przeszedł.   

 Pani Joanna: No, taaaak.   

 Pani Wanda: Uważam, że on jest jak najbardziej właściwy człowiek na właściwym 

miejscu. Był chory i wyszedł z tego.   

 Pani Basia: Dzięki Dodzie, narzeczonej! (śmiech)   

 Pani Joanna: Ale ona tę całą akcję nakręciła, ja wiem.    

 Prowadzący: Czyli rozumiem, że osoba Nergala tutaj jest uzasadniona?    

 Grupa: Tak, czemu nie.   

 Prowadzący: A reszta tych celebrytów? Tam była też Magda Gessler...   

 Pani Joanna: A to nie. W ogóle ta Gesslerowa to już w ogóle... Nie oglądam teraz 

wcale.    

 Prowadzący: A panie, co uważają na temat obecności celebrytów? Na przykład w 

takiej reklamie?   
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 Pani Ela: Ja uważam, że to rzeczywiście powinien być ktoś, kto wyszedł z tego. A 

nie... Martyna Wojciechowska, bo bym się bała, jakbym była Martyną, że ja się też 

rozchoruję.    

 Pani Krysia: Ale ona jest takiego silnego charakteru kobietą...   

 Pani Basia: No być może...   

 Prowadzący: Dobrze, przepraszam, idziemy dalej. Jestem teraz bardzo ciekawa 

państwa opinii (spot). 

 Pani Basia: Tak, tak, to dotyczy właśnie tych...  

 Pani Joanna: Jak się puszcza najpierw to, a potem te plakaty, to będzie dla każdego 

jasne.    

 Pani Wanda: No, także już wiadomo.    

 Prowadzący: A co państwo sądzą tak wizualnie?    

 Pani Joanna: Fajne.    

 Pani Krysia: Muzycznie też. Dobra muzyczna oprawa.   

 Pani Basia: Aż tańczyć się chciało (śmiech).   

 Pani Joanna: Takie właśnie krótkie.    

 Pani Krysia: Pokazane jest konkretnie, o co chodzi.    

 Pani Matylda: O co chodzi, że trzeba to oddać.    

 Pani Ela: Jak ktoś potem zobaczy tych z tymi pałeczkami...   

 Prowadzący: I obecność tych 3 pań takich ładnych, na obcasach?   

 Grupa: Taaaak, jak najbardziej.    

 Prowadzący: Acha, dobra. Ktoś ma coś do dodania na temat tej reklamy, jakieś 

uwagi?    

 Pani Joanna: Szybka, konkretna, z sensem taka. Nie, no.    

 Pani Matylda: Bardzo czytelna.    

 Pani Ela: Mi się podoba.   

 Prowadzący: Dobrze, to skoro nie ma uwag, to przejdźmy sobie dalej (spot 

Białaczka).   

 Pani Joanna (w trakcie): Matko Boska...   

 Pani Basia (w trakcie): Śpiące, chore...   

 Prowadzący: Zupełnie inna reklama, prawda. Jak państwo oceniacie tę reklamę?   

 Pani Basia: Za smutne...   

 Grupa: Tak...   

 Pani Ela: Ona taka po to jest, żeby ludzi wzruszyć.    

 Pani Wanda: 1% dla dzieci.   

 Pani Krysia: Ale co to było na tych rękach?   

 Pani Matylda, Joanna: Białe ciałka...?   

 Prowadzący: Pani powiedziała, że ma wzruszać. Ale czy panie to wzrusza?   

 Pani Joanna: Mnie to przeraża.    

 Grupa: Dziecko, dziecko...   

 Pani Joanna: Mnie zawsze jak dzieci pokazują, to mnie to przeraża.   

 Grupa: No, no.   

 Pani Joanna: Taka się czuję przybita, przygnębiona. A to takie właśnie jest...   

 Pani Krysia: Wszystkie te reklamy z dziećmi jakoś tak, właśnie, na mnie działają, na 

wyobraźnię.   

 Pani Ela: No bo to dziecko, to małe, jeszcze nic w życiu nie przeszło, a musi nagle 

wydorośleć, nie? No bo te dzieci bardzo szybko dojrzewają.    
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 Prowadzący: Czy państwa po zobaczeniu takiej reklamy by przekonało to, żeby coś 

zrobić? Nie wiem, żeby przekazać pieniądze, oddać 1%?   

 Pani Joanna: Nie wiem, ja, ja mam takie coś, że jak patrzę, to jestem taka 

przygnębiona i wtedy nie myśli się jakoś racjonalnie, nie?   

 Prowadzący: A dla pana? Czy pana przekonuje ta reklama? Jak ona jest taka 

smutna, jest dziecko? Jak to na pana działa?   

 Pan Stanisław: Ja mam trochę inny pogląd na kształtowanie świadomości 

społeczeństwa. Bo my jesteśmy bardzo zacofani. Tak jak pewne społeczeństwa już 

osiągnęły określony poziom i tam naprawdę dba się o starszych, o chorych, tak, 

ograniczonych umysłowo i tak dalej. Autentycznie dba. To u nas co? Leży się na 

sali, która jest koszmarna... Nieprzystosowana. Wszystko jest źle zorganizowane. 

Teraz ta walka, żeby dołożyć teraz tym dorosłym niepełnosprawnym... Przecież taki 

dorosły niepełnosprawny kosztuje o wiele więcej jak dziecko. I o to ta walka się 

toczy...  

 Prowadzący: Ja rozumiem, to cały system by trzeba było zmienić. Ale sama forma 

informowania o tym?   

 Pani Stanisław: Forma informowania tak. Tylko wtedy ludzie będą wierzyli, jeśli 

inni ludzie, urzędnicy będą się czuli odpowiedzialni.   

 Pani Wanda: No czemu, no czemu, może być chore dziecko, daj 1%, widzę...   

 Pani Joanna: Tylko mnie osobiście ta poprzednia, taka bardziej wesoła, bardziej 

przekonywała.  

 Pani Krysia: Tak, tak.  

 Prowadzący: A panie?   

 Grupa: Też, też.    

 Pani Joanna: Ta przygnębia.   

 Prowadzący: Dobrze, to zobaczmy sobie inną (spot Zabezpiecz tyły przed rakiem)   

 Pani Matylda (W trakcie): Co to się dzieje...?   

 Grupa: Eeeeeee.    

 Pani Basia: Absolutnie.   

 Pani Ela: To już w ogóle nie...   

 Grupa: Nie, nie, nie podoba mi się.    

 Pani Krysia: Za wiele szczegółów. 

 Prowadzący: Dobrze, nie podoba się paniom. Dlaczego?   

 Pani Joanna: No bo to wygląda jakby chodziło o homoseksualistów.   

 Prowadzący: Dlaczego?   

 Pani Joanna: „Zabezpiecz tyły”.   

 Pani Ela: Nie, bo tu chodzi o raka prostaty albo jelita grubego... Ale... Raz, że ja nie 

lubię żadnych filmów o mafii. A to jest w tym stylu. No i to tak wygląda jakby to 

tylko mężczyźni mieli raka jelita grubego, a kobiety?   

 Pani Joanna: No, i tam też to żarcie całe, to było... Bo to też ma coś wspólnego, nie.   

 Prowadzący: A panie? Bo tutaj pani powiedziała, że mafia nie bardzo, a paniom?   

 Pani Matylda: Też przekaz nie był taki akuratny w tym. Jakbym nie widziała do 

końca, o co chodzi, to z tego bym nic nie wywnioskowała. Że rak...    

 Pani Ela: „Mam haka na raka” to mi się podoba.    

 Pani Matylda: Ja z tego nie wyczytałam z filmu, dopiero z napisów na końcu.    

 Pani Ela: I jeszcze to „Zabezpiecz tyły”... Ale to „Mam haka na raka” to mi się 

podoba.    

 Pani Joanna: Ale to „Zabezpiecz tyły” to mi się normalnie kojarzy...   
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 Pani Ela: A jeszcze same chłopy tam...   

 Grupa: No tak...   

 Pani Joanna: To pierwsze takie skojarzenie - homoseksualizm.    

 Prowadzący: Ta reklama na początku jest niezrozumiała, nie wiadomo o co chodzi.   

 Pani Matylda: Ale ona taka brzydka, obrzydliwa.   

 Krysia: No, jest niezrozumiała.    

 Pani Ela: A mogłaby pani to jeszcze raz puścić? Czekajcie, zobaczmy to jeszcze raz. 

(spot) Już zaraz będziemy widzieć, o co chodzi. 

 Pani Krysia: O tłusto, on się źle odżywia...   

 Pani Basia: Ale widzicie to wygląda tak, że ci co mają kupę forsy i dużo żrą to 

chorują na tę chorobę, a inni nie...   

 Pani Wanda: Nie, dla mnie to nie...   

 Pani Joanna: No wszedł od tyłu... No, przecież to nie o to chodzi! Przecież nie 

zaraża się od tej strony. Jedzeniem, trybem życia...   

 Pani Basia: A od tyłu to jest tylko badanie.    

 Pani Krysia: W ogóle ten bohater nie budzi pozytywnych emocji.    

 Pani Joanna: W ogóle, cały sens, źle przekazane. Mi się wydaje.   

 Prowadzący: Dobra, rozumiem, to kolejny (spot).  

 Pani Basia: O, rak płuc.    

 Pani Ela: Nie ma żadnych pocałunków, bo ja się z popielniczką nie będę całował! 

Takie powiedzenie.   

 Pan Stanisław: Zastraszająco wiele pan pali.    

 Prowadzący: No, i jak? Jak ta reklama?   

 Pani Joanna: Czytelne. Nie pal, nie masz w ogóle zaczynać najlepiej. Chodzi o to, 

żeby nie zaczynać. „Nie wiąż się”.   

 Pani Krysia: Jakoś tak... Nie ma tutaj nic, co by mnie...   

 Pani Matylda: Palenie, że rak płuc... Nie wiem.    

 Pani Basia: Ale byli tacy co nie palą, i też rak płuc, prawda? To jak to rozumieć?   

 Pani Joanna: Nawet z biernymi palaczami. Jeszcze bardziej.   

 Prowadzący: Nie, no to jest reklama skierowana do tych, którzy palą, albo 

popalają... I dlatego „Nie wiąż się z papierosem”.   

(pani Wanda wyciąga e-papierosa)  (śmiech)  

 Pani Joanna: Co Wandziu?   

 Pani Wanda: Ja nie zabieram głosu, bo palę.    

 Prowadzący: Ale to tym bardziej. Jak pani widzi taką reklamę, to cokolwiek, 

jakiekolwiek uczucia w pani to wzbudza?    

 Pani Wanda: Ja jestem zła, że palę. Dla każdego palacza to jest tak...   

 Pani Ela: Ty już wiesz, że ciebie to nie dotyczy. Ty już jesteś tak zakonserwowana, 

że wiesz, że ciebie to nie dotyczy.    

 Pani Basia: Ale to potrzebna jest silna wola. Dzieci mi też marudziły, nie pal, 

śmierdzi itd...   

 Pani Ela: Ja też nie przestałam palić, bo chciałam być zdrowa, tylko zaczęło mi 

śmierdzieć...   

 Pani Krysia: Może to powinna taka reklama być pokazana w inny sposób. Bo tutaj 

są same młode osoby pokazane...   

 Prowadzący: To była ta sama osoba. To była jedna pani.  

 Pani Krysia: A może powinien być pokazany przekrój osób, młoda, w średnim 

wieku, starsza osoba...  
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 Pan Stanisław: Do czego się doprowadziła.    

 Pani Krysia: Może to powinno być inaczej uwidocznione, ja wiem...   

 Pani Ela: Ale jak dostaniesz raka płuc to pół roku i cię nie ma. Na raka płuc się nie 

leczysz latami. Pół roku i już cię nie ma. Taka młoda jak u niej wykryją to...   

 Pani Krysia: No, to może młoda osoba i jej płuca, w średnim wieku... Płuca 60-latka 

czy 70-latka, to by może bardziej na wyobraźnię działało.   

 Pani Ela: Ja chodziłam do Adwentystów Dnia 7 i to mnie przekonało w 5 dni, 

żebym rzuciła palenie.    

 Pani Basia: W telewizji też była już taka reklama ohydna, że były pokazane płuca, 

przez palenie tych papierosów. No, to tu to nic takiego nie było. Pokazane, że płuca 

są aż takie podziurawione...   

 Prowadzący: Czyli jednym słowem, to było za mało?   

 Grupa: No tak, za delikatne...   

 Pani Wanda: Chociaż, ja wiem...   

 Prowadzący: Tam była na końcu ta pani w szpitalu, już łysa. Za mało, tak?   

 Pani Joanna: Ja też nie paliłam rok, ale znowu zaczęłam, bo przytyłam. Dlatego ja 

mówię, na mnie takie reklamy nie działają. Ja muszę sama dążyć do tego, że ja 

przestaję palić.    

 Pani Matylda: Minister zdrowia zmarł też na płuca! To najpierw trzeba sobie w 

głowie ułożyć.    

 Prowadzący: Ale to tak podsumowując, to jest tak, że to trzeba sobie w głowie 

poukładać, a tak naprawdę, żadne kampanie...?   

 Pani Matylda: Silna wola!    

 Prowadzący: Przejdźmy dalej. (spot nie pakuj się do trumny)   

 Grupa: Oooooo (śmiech)   

 Prowadzący: No, i jak?   

 Pani Joanna: To mi w ogóle nie odpowiada.    

 Pani Basia, Matylda: Nie.   

 Pani Ela: Trumna i tyle maneli, nawet na nią tam miejsca nie ma (śmiech).   

 Pani Krysia: To jest „Nie pakuj się do trumny. Zrób cytologię”.    

 Prowadzący: Czyli przekonuje do zrobienia cytologii?    

 Grupa: Nie.    

 Pani Joanna: Do zrobienia porządków w domu. Tyle maneli...   

 Pani Krysia: No, ta trumna jakoś tak... Odpycha.    

 Grupa: Tak.   

 Pani Joanna: Jak na to patrzę, to myślę: trumna i już nic mnie innego nie czeka. To 

jakoś mnie tak odpycha od tego...   

 Prowadzący: Ktoś ma coś do dodania do tego? Bardzo szybko nam to poszło.   

 Pani Matylda: No bo ona jest taka odpychająca, niemiła.    

 Prowadzący: No, dobrze. (spot – Fundacji Urszuli Jaworskiej)   

 Pani Ela (w trakcie): Ten sędzia tak wygląda, jakby zaraz miał dać wyrok... Nie, 

nie... Jeszcze dziecko w sądzie! Idź Chajzer idź!   

 Pani Joanna: I ludzie chcą dać szpik, ale brakuje pieniędzy?! No jak oni mogą coś 

takiego jeszcze puścić?? Ludzie dają za darmo, a państwo nie może dofinansować? 

Przecież to jest nie... Cholera mnie bierze. Już w ogóle nie myślę, o co chodzi, tylko 

mnie wkurza...   

 Pani Basia: Na wszystko inne dla nich jest, a na badania...   

 Prowadzący: A jak ta obecność dziecka w tej reklamie?   
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 Pani Krysia: Za drastyczne! Tu sąd, a tutaj takie ...   

 Pani Matylda: Skulone, małe dziecko.    

 Pani Ela: No i co? Dziecko się przed takimi złodziejami nie obroni, starzy ludzie też 

nie.   

 Pani Basia: Tym bardziej, że taki mały mamy przyrost dzieci, to dopiero nie dbać, 

żeby leczyć te dzieci... Żeby ta żywność była zdrowa, żeby te leki były, a to nie ma.    

 Prowadzący: A obecność Chajzera?   

 Pani Ela: Eeee, Chajzer to już wszędzie go pokazują.    

 Pani Joanna: Proszki niech reklamuje, a nie...   

 Pani Matylda: Czysta biel...   

 Prowadzący: Dobrze, a jeszcze to samo pytanie co przy innej reklamie, zachęca do 

ofiarności taka reklama? Do przekazania pieniędzy?   

 Pani Joanna: Nie, bo ja zapominam o czym to było... Wkurzam się na tę bezradność 

wobec tego naszego cholernego rządu.    

 Pani Ela: Niech dają ci, którzy mają, my nie mamy z czego dawać.   

 Pani Krysia: Gdyby to na przykład było pokazane, że to dziecko w jakiejś 

chusteczce, takie właśnie, widać, że to jest chore... ale na przykład na tle, ja wiem... 

na tle placu zabaw, że się bawią, coś wesołego...   

 Pani Ela: A tu wszędzie wygląda jakby sam był po ogłoszeniu wyroku, bo sędzia też 

wygląda jak to dziecko.   

 Pani Wanda: Zbyt drastycznie!   

 Pani Joanna: Takie drastyczne właśnie, nie...   

 Prowadzący: Rozumiem, dobrze. Coś jeszcze do dodania? Dobrze, to będzie już 

ostatnia. To będą plakaty, jakbyście państwo mogli przekazać (pokazuje)   

 Pani Joanna: 75% trafia do lekarza zbyt późno... To jest 70% z ich winy!    

 Pani Ela: Co z tego, jak ona dostanie wynik, jak ona na wizytę lekarską czeka.   

 Pani Joanna: Dasz w kopercie to będziesz w pierwszej kolejności.    

 Prowadzący: A co panie sądzą, jak się paniom podoba taki pomysł, że to jest tylko 

biały plakat i tylko napis?   

 Pani Krysia: No bardziej wyraziste to jest.    

 Pani Ela: Tak, bardzo przekonywujące.    

 Prowadzący: I że nie ma żadnych zdjęć?   

 Pani Wanda: Nie rozpraszają.   

 Prowadzący: I to jest dobry pomysł?   

 Grupa: Tak, tak.   

 Pani Joanna: Taaak, bo to jest czytelne, prawda. To jest czytelne.   

 Pani Ela: I wiadomo od razu, o co chodzi, a nie domyślać się „zabezpiecz tyły” 

(śmiech).   

 Grupa: Tak, tak.   

 Pani Wanda: To od razu wiadomo, o co chodzi.    

 Pani Ela: Mówię o tej reklamie „Zabezpiecz tyły”, że kombinuje, co to za reklama...   

 Pani Joanna: Chodzi o to, że tu jest ten tekst tylko, ta forma...   

 Pani Ela: Mnie to wystarczy.  Zdjęcia kobiety po amputacji, po co? Mnie to 

przekonuje.    

 Prowadzący: A jak byśmy skupili się na treści? Bo tutaj są takie porównania, że: 

„Co 10 lat znika z mapy Polski 50tys miasto kobiet”.   

 Pani Joanna: No tak, ale to nie z naszej winy.    

 Prowadzący: Czy takie porównanie działa na wyobraźnię?   
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 Grupa: Działa, działa.    

 Pani Krysia: My na przykład wiemy, w jakim mieście dużym mieszkamy. Tak 

można sobie skojarzyć, prawda. Co 10 lat powiedzmy znikają takie Gliwice.    

 Pani Ela: Gliwice to nie, bo są większe. Już prawie 200 000.    

 Pani Krysia: No, ale przykładowo.    

 Pani Joanna: No, to jest dokładnie czarno na białym, przeczytam i wyobrażam 

sobie, że tak jest, nie. Ale to jest przekłamane.    

 Prowadzący: Ja mam jeszcze do państwa na koniec takie ogólne pytania zupełnie. 

Chciałabym zapytać, jakiego typu reklamy i też wśród tych, które widzieliśmy, do 

państwa przemawiają? Czy bardziej wesołe, czy bardziej takie...   

 Grupa: Wesołe! Wesołe.    

 Pani Basia: Wesołe jest życie staruszka! (śmiech)  

 Pani Wanda: Na smutne rzeczy nie chcemy patrzeć już. Ani słuchać o przeżyciach.    

 Prowadzący: No dobrze, a jak są takie smutne tematy, to lepiej to jakoś, obrócić to 

jakoś, żeby była pozytywna atmosfera?   

 Pani Matylda: Na nas smutne to źle działa.    

 Pani Ela: Przynajmniej ja, ja wiem, że ja się mogę rozchorować, staram się te różne 

badania profilaktyczne robić, ale wolę o tym nie myśleć. Jak już się, tfu, tfu, 

rozchoruję, to wtedy będę się martwić. Jak już będę chora.   

 Prowadzący: A czy państwo w ogóle chcieliby takie reklamy oglądać?   

 Pani Joanna: Ja w ogóle nie oglądam.    

 Pani Ela: Bo my już jesteśmy bliżej jak dalej, także my już wolimy takich reklam 

nie oglądać.    

 Grupa: No nie....  

 Prowadzący: Ale na badania przecież nie jest za późno. Czyli panie nie chcą 

reklam?    

 Pani Joanna: To jest bez sensu.   

 Pani Ela: Ja chodzę na badania, sama się badam, na cytologię i tak dalej.  

 Prowadzący: To może inaczej zadam pytanie. Czy takie reklamy według państwa są 

w ogóle potrzebne?   

 Pani Joanna: No, są potrzebne.    

 Grupa: Są, są...   

 Pani Ela: Ja ich osobiście nie potrzebuję, ale w sumie...   

 Pani Wanda: Są potrzebne, ale nie takie drastyczne.   

 Pani Krysia: Ta ilość, która jest w tej chwili jest uważam wystarczająca.    

 Pani Joanna: No, ale ile ludzi ma pracę dzięki temu! A czy to ma jakiś sens... 

Śmiem wątpić.   

 Prowadzący: Dobrze, a jeśli chodzi o sens właśnie, czy pani zdaniem te reklamy 

powinny informować, zachęcać do badań?   

 Pani Joanna: Informować o problemie i zachęcać do badań. Ale ja mówię, u nas to 

jest, w innych krajach to jest całkiem inaczej wszystko wygląda, a u nas to jest 

kpina. Ja się wściekam normalnie, po co oni piszą wszędzie, po co te plakaty? Jak to 

się w życiu nie sprawdza.    

 Pani Wanda: A ja uważam, że więcej powinno być takich darmowych badań, to 

ludzie będą przychodzili!    

 Pani Ela: Ja widziałam jakiś czas temu, w telewizji regionalnej mówili, że robią 

kolonoskopię za darmo w Sosnowcu, ale nie wiadomo było czy dojdzie do tych 

badań, bo nie ma chętnych!    
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 Prowadzący: Ostatnie pytanie. Która reklama się podobała państwu najbardziej, a 

która najmniej?   

 Pani Ela: Mnie pierwsza i ostatnia.    

 Grupa: Tak. tak. Ta o szpiku też...   

 Pani Basia: O tym szpiku.    

 Pani Matylda: Pierwsza, środkowa i ostatnia, no. Tak o tym szpiku też była fajna. 

 Prowadzący: A najgorsza reklama?   

 Pani Ela: O tych facetach.   

 Pani Joanna: No! O tym zabezpieczeniu tyłu. To mi się tylko źle kojarzyło. Bardziej 

by pasowała do AIDS.   

 Pani Basia: Kto wypina, tego wina!    

 Prowadzący: Z mojej strony to tyle, bardzo dziękuję za pomoc! 

 

 

 


