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Wstęp 

 

„Hurra, wstąpcie do najlepszego ze światów,  

do raju na ziemi, do państwa szczęścia, 

 murowanego sukcesu i wiecznej młodości!”1

 

 

 Tak o świecie reklamy pisał jeden z najwybitniejszych twórców 

reklamy XX wieku – Oliviero Toscani. W swojej pracy postaram się 

udowodnić,   że świat reklamy choć w większości zajmuje się prostymi            

i lekkimi rzeczami, jak na przykład sprzedaż proszków do prania, posiada też 

inny wydźwięk, głębszy i społeczny. 

 Temat jaki chciałam zaprezentować w poniższej pracy to problem 

reklamy społecznej w kontekście przekraczania prędkości przy placówkach 

szkolnych. Tematykę, którą wybrałam interesuję się już od dawna. W pracy tej 

pragnę przekazać wiedzę na temat różnicy między reklamą komercyjną           

a reklamą społeczną. Chciałabym przybliżyć także elementy artystyczne takie 

jak plakat i fotografia, wykorzystywane w reklamie. Narzędzi do ich analizy 

należy szukać w socjologii wizualnej. W części pierwszej postaram się 

zawrzeć wiedzę teoretyczną dotyczącą reklamy. Część druga obejmie 

założenia metodologiczne procesu badawczego. Kolejnym elementem będzie 

prezentacja badania jakie będę chciała przeprowadzić na temat autorskiej 

reklamy społecznej pod tytułem „zwolnij przed szkołą”. Ostatnim elementem 

będzie próba weryfikacji wcześniej przedstawionych przeze mnie tez.  

 Bezpieczeństwo dzieci na drogach jest tematem bardzo aktualnym. 

Zawsze bowiem dziecko jest dla każdego dorosłego człowieka kimś 

najważniejszym. W dobie motoryzacji XXI wieku, w czasie gdy pojazdy 

osiągają niebagatelne prędkości należałoby chwilę przystanąć i pomyśleć  

o tych istotach, które nie potrafią jeszcze same o siebie zadbać. Statystyki 

drogowe są przerażające na temat wypadków z udziałem najmłodszych, 

                                                 
1 Oliviero Toscani, „Reklama uśmiechnięte ścierwo”, str.9 
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liczba potrąceń na przejściach dla pieszych jest ogromna. Większość 

społeczeństwa woli nie uświadomić sobie, że czasami nadmierna prędkość, 

to śmierć małego dziecka, które chciało tylko, przejść przez drogę do 

szkoły, do sklepu, do kolegi. Jednym z celów mojej pracy jest 

skonstruowanie plakatowej kampanii społecznej, w zamyśle umieszczonej 

jako billboardy przy drogach. Zbadam respondentów za pomocą wywiadu 

fokusowego. Będę chciała poznać ich stosunek do reklamy społecznej, 

jakie mają co do niej oczekiwania, a także jak powinna wyglądać. W 

drugiej części badania postaram się uzyskać od badanych odpowiedzi, 

które będą dotyczyły przekraczania prędkości, a także ich stosunek do 

zaprezentowanej przeze mnie przykładowej kampanii. Mam nadzieję, że 

wyniki mojej pracy pozwolą na ulepszenie autorskiej kampanii, a także 

pomogą w opracowaniu schematu myślowego społeczeństwa jako 

odbiorców reklamy społecznej. 
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I.  Podstawowe zagadnienia związane z reklamą 

 

1. Pojęcie reklamy w literaturze przedmiotu 

 

Definicji reklamy jest wiele, można się pokusić o stwierdzenie, że 

prawie każda większa agencja reklamowa posiada swoją niepowtarzalną 

definicję tego pojęcia. Poczynając jednak od najstarszych czasów reklama 

była przekazywana w innej formie niż obecnie. Marian Golka w swej książce 

„Świat reklamy” pokazuje reklamę z innej epoki jako reklamę wołaną. 

Obecnie również ten zawód jest wykonywany i nosi nazwę krzykacz. Marian 

Golka tak definiuje reklamę: „reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego 

prezentowania i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy 

określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych 

warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, 

ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu.”2

Wiele prostszą definicję proponuje David Bernstein, a mianowicie, 

„reklama jest źródłem i/lub przekazem informacji o produkcie i ma za zadnie 

skłonić konsumenta do zakupu.”

 

3

Kolejną definicję jaką zaprezentuje, będzie definicja Jacka Kalla. 

Według autora reklama to „sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy) i za 

pieniądze (w przeciwieństwie do publicity) prezentuje się produkt lub 

usługi.”

Definicja prosta i bardzo wymowna. Wydaje 

mi się, że stosowana do reklam komercyjnych. 

4

 

 Prezentuje on jeszcze inny punkt widzenia pojęcia reklamy, gdzie 

ważną rolę odgrywa odpowiednia prezentacja produktu. 

 

 

 

 

                                                 
2 M. Golka, „Świat reklamy”, str. 13 
3 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/defin15 czerwca 2009 rok 
4 J. Kall, „Reklama”, str. 15 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/defin�
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2. Historia reklamy 

 Reklama nie jest wynalazkiem społeczeństwa przemysłowego                     

i nowoczesnego. Towarzyszy człowiekowi od zawsze. 

2.1 Historia reklamy na świecie 

 

 Starożytność 

 Od najdawniejszych czasów reklama służyła ludzkości do 

rozpowszechniania informacji na temat towarów i usług. Większość 

społeczeństwa ówczesnych czasów nie posiadała wiedzy na temat pisma, stąd 

wiele reklam było umieszczanych na elewacjach budynków w sposób 

obrazkowy. „Najstarsze zachowane ogłoszenie reklamowe to babilońskie 

tabliczki gliniane, zachwalające usługi pisarza, szewca i sprzedawcy maści 

leczniczych. Papirus sprzed trzech tysięcy lat, odnaleziono w ruinach Teb”5

              Niewolnik imieniem Szem uciekł od swego dobrego pana, tkacza Hapu. Prosi 

się wszystkich dobrych obywateli Teb o pomoc w jego znalezieniu. Jest Hetytą, 

wzrostu około 1.60, o rumianej cerze i brązowych oczach. Ofiaruje się pół 

złotej monety za wiadomość o miejscu jego pobytu. Za jego doprowadzenie do 

warsztatu tkacza Hapu, gdzie najlepsze tkaniny są stosownie do waszych 

życzeń, ofiaruje się cała złotą monetę.

,   

a brzmiało następująco: 

6

 Usługi reklamowe w Cesarstwie rzymskim były oferowane przez 

specjalnych malarzy i pisarzy a ich usługi były wysoko cenione. 

 

 

Średniowiecze 

 Średniowiecze ze swoja bujną historią, czasem niestabilności, wojen     

i przełomem nie sprzyjał rozwojowi reklamy. Rozkwit nastąpił pod koniec 

epoki kiedy to zaczynała następować rewolucja gospodarcza, finansowa          

i handlowa. W czasach średniowiecznych umiejętność czytania i pisania była 

zarezerwowana dla nie licznej rzeszy najbogatszych. Stąd też dominowała 

                                                 
5 Opracowanie zbiorowe, wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu”, str. 13 
6 Ibidem, str. 14 
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reklama za pośrednictwem krzyku. Jest to czas powstawania pierwszych 

znaków firmowych. Przebojem wchodziły na rynek ręcznie malowane szyldy 

nad wejściami do sklepów. Reklamy jakie wykonywano ręcznie umieszczano 

w miejscach gdzie można było spotkać dużą grupę ludzi. „Najstarszy 

zachowany średniowieczny plakat reklamowy – zamówiony przez biskupa 

Paryża i zapowiadający wystawienie misterium wielkanocnego na placu przed 

katedrą Notre Dame – pochodzi (…) z 1482 r.”7

 

 

Wynalezienie druku 

 Rok 1456 okazał się być rokiem przełomowym. W tym też roku 

Johannes Gutenberg wynalazł druk, tzw. ruchomą czcionkę. Od tej pory 

nastąpiła rewolucja nie tylko w słowie pisanym ale także między innymi         

w reklamie. Ulotki reklamowe mogły być produkowane w większej liczbie       

i tym samym mogły trafiać do indywidualnych odbiorców i szerszej masy 

klientów. Reklama taka mogła również być przekazywana w inne, odleglejsze 

miejsca, mogła przetrwać        o wiele dłużej nić. Wynalazek Gutenberga 

szybko zawładnął Europą, reklamy najczęściej jako drukowane dodatki do 

książek zaczęły trafiać do wielu odbiorców naraz. Do szybszego 

rozprzestrzeniania się druku przyczyniła się rewolucja jaka miała miejsce pod 

koniec średniowiecza. Rozwój ten wpłyną na późniejsze epoki w znacznym 

stopniu. Rozwój druku i handlu doprowadził do powstania pierwszych gazet, 

jednakże nie były one wydawane cyklicznie. Reklama prasowa „najlepiej         

i najszybciej  rozwijała się w Anglii, Niemczech, Holandii i Francji.”8

 Jedną z najstarszych reklam prasowych jest reklama pochodząca               

z Anglii z 1 lutego1625roku zamieszczona w „Mercurius Politicus”.           

„Ów znakomity, i przez wszystkich lekarzy uznany, chiński napój, zwany 

przez chińczyków Tcha, przez inne nacje Tay alias Tee, jest sprzedawany                 

w Kawiarni Pod Głową Sułtanki, w Sweeting’s Rents, przez Royal Exchange 

w Londynie.”

 

9

                                                 
7 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str.17 

To jedna z pierwszych profesjonalnych reklam pochodząca         

8 Ibidem, str. 20 
9 Ibidem, str. 19 
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z 1658 roku. Na początku reklamy obejmowały wydawnictwa, z czasem 

artykuły żywnościowe i medykamenty. Ze względu na to, że ogłoszeń              

w tamtym czasie było mało, prezentowane były one z dużą starannością.  

 

 XVII – XVIII 

 Ogólnie od XVII do XIX wieku nastąpił duży rozwój reklamy 

medycznej. Początek wieku XVII to czas w którym powstawały pierwsze 

kantory adresowe i prasa ogłoszeniowa.  „ Pierwsza gazeta ogłoszeniowa 

powstała we Francji w 1633 r.,”10

 Reklamówka „Bureau d’Indication”, z roku 1763 brzmiała następująco: 

 założona przez Teofrasta Renaudota. W tym 

czasie reklamowa prasa dotarła już do wszystkich części Europy. 

     Większość osób, które maja zamiar sprzedać lub nabyć jakieś dobra, towary 

lub jakikolwiek przedmiot, i które nie mają w ręku sposobu , by o tym 

rozpowszechnić reklamę, byłyby zainteresowane podaniem tej wiadomości do 

druku, aby rozwiesić ją na afiszach i rozpowszechnić w Paryżu i innych 

miejscach, a chciałyby sobie zaoszczędzić ambarasu, mogą ją powierzyć temu 

Biuru, które się zajmie  uczynieniem tego równie tanio, jak akuratnie.  

 Wiek XVII i XVIII to okres bujnego rozkwitu plakatów i afiszy 

reklamowych. Rozwój tego nośnika reklamowego był tak ogromny, że we 

Francji rozwieszanie plakatów groziło śmiercią.  

 W XVIII wieku pojawiły się karty reklamowe, mające na celu 

prezentacje adresu i asortymentu sklepu. Z biegiem lat zaczęły powstawać 

specjalne serie kart reklamowych specjalnie dla kolekcjonerów. 

 

 XIX wiek 

 W XIX wieku nastąpił jeszcze większy rozkwit reklamy. Prasa i plakat 

to dwa najważniejsze nośniki reklamowych haseł. Ten czas to okres rozwoju 

informacji masowej. Informacje docierały już praktycznie do każdego wołając 

z olbrzymich afiszy i drobnych ulotek rozdawanych na ulicach. Reklamowano 

                                                 
10 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str. 21 
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w ten sposób między innymi 150 koncertów Jenny Lind w 1850 roku             

w Ameryce.  

 Era uprzemysłowienia jaka nastąpiła pozwoliła na drukowanie gazet     

w tysiącach egzemplarzy. Nastąpiła migracja ze wsi do miasta, czas pracy 

znacznie się wydłużył. Technika również przyczyniła się do zwiększenia 

nakładów drukarskich.  

 Oprócz reklamy prasowej ważnym elementem wystawienniczym stała 

się witryna sklepowa. W stosunkowo szybkim tempie zaczął rozwijać się 

plakat. Opracowaniem wyglądu takiego plakatu zajmowali się specjaliści, nie 

rzadko artyści. „Za ojca sztuki reklamowania przy pomocy plakatu uważa się 

(…) Jules’a Chereta (1836 – 1932), autora ponad tysiąca plakatów 

reklamowych dla przedsiębiorstw rozrywkowych i instytucji kulturalnych, 

przedsiębiorstw przemysłowych, domów towarowych.11

 XIX wiek to także rozwój marketingu, pierwszych agencji 

reklamowych, a także specjalistów z dziedziny komunikacji reklamowej. 

Reklama ta nie była tak nachalna jak w wiekach ubiegłych, zawierała prosty 

tekst informacyjny. 

”  

 

 XX wiek 

 XX wiek to najważniejszy okres dla reklamy. Powstanie radia ,kina 

zrewolucjonizowały rynek gospodarczy. Początek XX wieku to reklama 

propagandowa. Lata 20 XX wieku to przede wszystkim radio, „ pierwszego 

udanego przekazu dźwięku na odległość dokonał Guglielmo Marconi w 1895r. 

w Anglii.”12 W 1920 roku powstała pierwsza regularnie nadająca stacja          

w Pittsburgu. Rozwój tego nośnika był tak szybki, że „w 1922 r. Amerykanie 

mieli już 400 stacji!”13

                                                 
11 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str. 33 

Radio uchodziło w ówczesnym czasie za coś 

nowoczesnego i mało dostępnego dlatego każdy słuchacz traktował audycje 

radiowe jak ważny element życia codziennego.  

12 Ibidem, str. 44 
13 Ibidem, str.44 
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 W XX wieku zaczęto prowadzić pierwsze badania nad publicznością      

i nad statystyką odbieranych programów. Natomiast od lat 50 wprowadzono 

już badania telemetryczne w Stanach Zjednoczonych. Ważnym elementem 

przestrzeni reklamowej w dwudziestoleciu międzywojennym była reklama 

kinowa, prezentowana jako krótki film animowany.  

 Reklama drukowane pod wpływem rozwoju techniki zaczęła coraz 

częściej być coraz bardziej barwna i przyozdobiona większą ilością obrazków. 

Stanowiła swoistą instrukcję dla konsumenta.  

 „Ojcem nowoczesnego plakatu reklamowego był Adolf Mouron, 

publikujący pod pseudonimem Cassandre. Dla Cassandre’a obraz był już 

zdecydowanie ważniejszy od liter.(…) Artysta używał wizualnych hiperboli, 

sugerujących moc i siłę reklamowanych produktów. Posługiwał się 

wyrazistymi kolorami.”14

 Do grona nośników reklamowych w późnych latach 30 XX wieku 

dołączyła telewizja. Na początku nie doceniona i nie przynosząca korzyści. 

„Najstarszą reklamą telewizyjną byłaby zatem ta wyemitowana                       

w eksperymentalnej telewizji NBC 26 sierpnia 1939 r. w czasie meczu 

baseballowego. W czasie gdy w Ameryce reklamy mogły być nadawane 

praktycznie bez zastrzeżeń w Europie ten przywilej było obwarowany 

różnymi ograniczeniami. Jedne kraje mogły nadawać reklamy tylko w nocy 

inne tylko 20 minut na dobę. 

 

 Z czasem, gdy reklama zaczęła wdzierać się w szybkim tempie do życia 

codziennego, zaczęła zmieniać postawy społeczeństwa. Zaczęła pokazywać 

jakie produkty są prestiżowe, jakie warto używać, jakie marki są dominujące, 

to natomiast rozpoczęło budowanie pewnych schematów myślowych.  

 Końcówka XX wieku, lata 80 i 90 to próba konstruowania 

nowoczesnych środków przekazu, zaskakujących i szokujących. Jednym          

z takich nowoczesnych środków przekazu stał się muzyczny teledysk, który 

był skierowany przede wszystkim do młodzieży. Reklamy stały się także 

                                                 
14 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str. 48 
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międzynarodowe, co ułatwiało wejście na rynek nowym produktom, 

rozpowszechnionym na całym świecie. 

 

 

2.2 Historia reklamy w Polsce 

 

 Historia reklamy na ziemiach polskich jest o wiele skromniejsza jednak 

równie bardzo ciekawa. 

 

do II Wojny Światowej 

 Reklama starożytna a także średniowieczna w Polsce jak można się 

domyślać była zauważalna, choć nie robiła tak zawrotnej kariery jak w innych 

częściach Europy. W Polsce również rozwijał się handel, jednak na mniejszą 

skalę. Rozwój reklamy na ziemiach polskich do II wojny światowej można 

podzielić w bardzo podobny sposób jak rozwój reklamy na świecie,                   

a mianowicie: wiek XVIII, wiek XIX, dwudziestolecie międzywojenne. W ten 

sposób postaram się przybliżyć rozwój reklamy w Polsce. 

 

Wiek XVIII 

 Wraz z rozwojem druku w Europie, także w Polsce zaczęła rozwijać się 

ta dziedzina, chociaż w o wiele skromniejszym wydaniu. Powstawały 

nieliczne kalendarze, małonakładowe ulotki informacyjne. Teksty ulotek 

promocyjnych dotyczyły podobnie jak na Zachodzie Europy wydawnictw. 

Reklama zamieszczona w „Kurierze Polskim”, nr. 40, 6 listopada 1743 roku 

brzmiała następująco: 

W kamienicy J.P. du Chaine (…) jest do przedania nowo ułożony alphabet 

francuski z przydanymi wybornemi modlitwami, za pomierną cenę.15

U schyłku XVIII wieku prasa zawierała ogłoszenia promocyjne, oferty 

dotyczące sprzedaży majątków, zmianie adresu danego sklepu itd. Bogata była 

 

                                                 
15 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str. 72 
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również oferta handlowa, co świadczyło o prężnym rozwoju sektora 

usługowego. 

 Reklama tamtych czasów była mało wyraźna i nie rzucała się w oczy 

ani wielkością ani barwnymi akcentami. 

 W Polsce dość późno pojawiły się gazetki ogłoszeniowe. Pierwszą taką 

gazetką były Warszawskie Extraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości, drugą 

w kolejności były Krakowskie Kointelligencye y Wiadomości. Tak dla 

łatwiejszego sposobu w Rządach publicznych, Handlu y Żywności, jako też 

Kunsztów y Nauk podane. W Polskich gazetkach ogłoszeniowych można było 

znaleźć informacje ze świata kultury, informacje o zgonach, o pogodzie. 

Pełniły role wielo – informacyjną.  

 

Wiek XIX 

 Wiek XIX to burzliwy i niespokojny okres w dziejach Polskiej historii  

i nie tylko. Gospodarcze spowolnienie jakie miało wówczas miejsce wpłynęło 

także niekorzystnie na rozwój innych dziedzin między innymi reklamy. 

Reklama w tym czasie zaczyna przechodzić na system dwunożności, co 

oznacza „finansowania częściowo ze sprzedaży nakładu, częściowo ze 

sprzedaży powierzchni pod reklamę”.16

 

Wraz z uświadomieniem sobie tego,   

że reklama może przynosić korzyści finansowe, zaczęto tworzyć ją według 

określonych reguł. Określano jej charakter, a także do kogo jest adresowana. 

Reklamowane były już nie tylko produkty i usługi, zachęcano także do 

skorzystania z obniżek cen. Po protestach pań zaczęto umieszczać małe, 

kolorowe ryciny obrazujące najmodniejsze trendy obowiązujące w Paryżu. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Opracowanie zbiorowe, op. cit., str.76 
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Rys. nr. 1 Strój dziewiętnastowieczny 

 
Źródło : http://bi.gazeta.pl/im/0/6647/z6647370M.jpg 

 

 Reklamy w przeważającej mierze miały charakter słowny, zawierały 

dokładny opis produktu i jego cenę a także miejsce sprzedaży.  

 Schyłek XIX wieku to początek profesjonalizacji reklamy. Na rynku 

Polskim pojawiają się pierwsze agencje reklamowe, a także pierwsze 

podręczniki takie jak Reklama – jej zasady i doniosłość, wydawnictwa M.A. 

Wizbeka – Warszawa 1896, Jak należy się reklamować, napisana przez Aljas 

– Kraków 1907. 

 

Dwudziestolecie międzywojenne 

 Dwudziestolecie między wojenne to okres rozwoju świadomej reklamy. 

W Polsce istniej już wiele agencji reklamowych, a największą było Biuro 

Ogłoszeń i Reklam Polskiej Agencji Telegraficznej. „Agencje zrzeszone były 

w Polskim Związku Reklamy (założonym w 1928r.) i należały do 

Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej”.17

Reklamy zdobione już były różnokolorowymi zdjęciami, zawierały 

reklamy produktów dnia codziennego, leków i ogólnie pojętego sektora 

 Powstawały pierwsze urzędy 

regulujące prawo prasowe, które wyceniały zamieszczenie ogłoszeń. Reklama 

zaczęła wchodzić w krąg zainteresowań nauki, wydawano coraz więcej 

publikacji o skutecznej reklamie. Jednym z najbardziej znanych podręczników 

są Zasady Ogłaszania autorstwa Olgierda Langera z 1927 roku.  

                                                 
17Opracowanie zbiorowe, op. cit., str. 78 

http://bi.gazeta.pl/im/0/6647/z6647370M.jpg�
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medycznego. Reklama zaczęła być komercyjna, zamawiały ją największe 

firmy. Promowała również nowa modę na życie, nowoczesne technologie. 

Lata 30-te w Polsce to już reklama radiowa i kinowa. Były one stosunkowo 

mało kreatywne w porównaniu z reklamami powstającymi w innych częściach 

świata.  

Okres ten to także bujny rozkwit plakatu i dziedzin pobocznych takich 

jak logotypy, opakowania. Do ikon tego typu zaliczyć należy Tadeusza 

Granowskiego i jego „Plakat”, twórcą słynnego plakatu Radion sam pierze  

 

 
Rys. nr. 2. Radion sam pierze 

     
Źródło : http://www.gornolesne.pl/galerie/r/radion-sam-pierze_137.jpg 

 

 

2.2.2  Reklama w PRL-u 

 Okres PRL w Polsce to chyba najsmutniejszym okres w dziejach 

Polskiej reklamy. Tak naprawdę nie było czego reklamować. Brak towaru na 

półkach powodował, że reklama stała się sztuką dla sztuki. W Polsce reklama 

nie była zakazana musiała tylko spełniać określone warunki. „Reklama miała 

więc być zgodna z założeniami ideowymi marksizmu – leninizmu.(…) Jej 

głównym celem było wychowywanie społeczeństwa, oddziaływanie 

ideologiczne na tak zwane masy.”18

                                                 
18Opracowanie zbiorowe, op. cit. , str. 83 

 Reklama miała za zadanie kształtować 

odpowiednie postawy w społeczeństwie, edukować ludność. Po dziś dzień 

znane są absurdalne w swej wymowie ogłoszenia, jak na przykład: 

http://www.gornolesne.pl/galerie/r/radion-sam-pierze_137.jpg�
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Coca – Cola to jest to 

LOT – em bliżej 

Uczą, radzą, pomagają (Ośrodki Praktycznej Pani 

„Społem”) 

Oferta Zrembu – zawsze na czasie (podnośniki widłowe) 

Margaryna jak masło 

Mniej dymu, więcej słońca19

 Był to okres wszechobecnej cenzury. Absurdalny był fakt, że na kształt 

ostatecznej postaci reklamy miał wpływ tylko i wyłącznie wszechobecny 

dyktator w postaci cenzora. Wytwór XIX – wieczny, a mianowicie agencje 

reklamowe, które tak prężnie zaczynały się rozwijać, w tym okresie przestały 

istnieć. Kreacją reklamy zajmowali się etatowi pracownicy, którzy 

konstruowali ogłoszenia i obrazy reklamowe zgodnie z obowiązującymi 

standardami. Reklamami w radiu i telewizji zajmowały się specjalne w tym 

celu utworzone biura. 

 

 Był to czas, w którym reklamowano „prasę i wydawnictwa, nawozy       

i maszyny rolnicze, usługi instytucji państwowych (Państwowego Zakładu 

Ubezpieczeń, Powszechnej Kasy Oszczędności, Polskich Kolei Państwowych, 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” ).”20

 W latach 60-tych reklama prasowa jakby się uwsteczniła, ogłoszenia 

jakie się ukazywały były skromne, mało kolorowe i zawierały oszczędną 

liczbę tekstu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
19 A. Bodziak, ”Polska reklama ludowa”, Marketing & more, nr.5 (12), maj 2008, str. 18 
20 Opracowanie zbiorowe, op.cit. str. 85 
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Rys. nr. 3 Gazeta Świat 

      
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/gazety/29.jpg 

 

 
Rys. nr. 4 Słowo Powszechne 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/gazety/50.jpg 

 

 Reklama radiowa była prezentowana jako krótkie teksty, najczęściej 

połączone z muzyką. Tego typu reklamy nie miały wielkiego znaczenia, było 

ich mało a ich treść nie przemawiała do społeczeństwa. Jedną z najbardziej 

znanych audycji radiowych w czasach PRL był Koncert Życzeń.  

 Reklamy telewizyjne na początku lat 60-tych były prawie nieobecne,     

z tego fakty, że mało kto posiadał odbiornik telewizyjny. Reklamy te były 

bardzo proste i krótkie, zawierały nieruchome plansze reklamowe z hasłami. 

Reklamy nadawane były między programami, jednakże u schyłku lat 60-tych 

powstał specjalny blok reklamowo – informacyjny.  

http://www.polskaprl.rejtravel.pl/gazety/29.jpg�
http://www.polskaprl.rejtravel.pl/gazety/50.jpg�
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 Lata 70-te, były w pewnym stopniu przełomem, gdyż pozwolono 

zachęcać do kupowania. Pojawienie się w 1973roku w Polsce Coca-Coli          

i Pepsi – Coli, światowych marek, podzieliło Polskę na regiony, w których 

dominowała Coca – Cola lub Pepsi – Cola. Pierwsza reklama Coca – Coli 

brzmiała następująco: 

 

Coca – Cola. To jest to! 

Coca – Cola – najpopularniejszy orzeźwiający napój 

świata! Jest już w Warszawie! Spróbuj, a 

zrozumiesz dlaczego pije się ją na świecie ponad 

150 milionów razy dziennie. Zimna…, wyborna, 

znakomicie orzeźwiająca. Żądajcie Coca – Coli 

tam, gdzie widzicie ten znak!    

 

„Promocja Coca-Coli w Polsce okazała się niemal kulturalnym 

wydarzeniem. Do wymyślania hasła reklamowego w 1982 roku przystąpiły 

takie tuzy pióra jak Agnieszka Osiecka czy Melchior Wańkowicz. 

Zwycięskie „Coca-Cola. To jest to!” Osieckiej było proste i chwytliwe. Nic 

dziwnego, że jeszcze do dzisiaj te słowa kojarzą się z brązowym napojem      

z bąbelkami i czerwoną etykietą.”21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://histmag.org/?id=1204 
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Plakaty PRL 

 

 
Rys. nr 5 Plakat PRL I 

    
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/pp/7.jpg 

 

 

 

 
Rys. nr 6 Plakat PRL II 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/pp/9.jpg 

 

 

 

 

http://www.polskaprl.rejtravel.pl/pp/7.jpg�
http://www.polskaprl.rejtravel.pl/pp/9.jpg�
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Kosmetyki PRL 

 

 
 

Rys. nr 7 Kosmetyki PRL I 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/kosmet/3.jpg 

 

 

 
 

Rys. nr 8 Kosmetyki PRL II 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/kosmet/24.jpg 

http://www.polskaprl.rejtravel.pl/kosmet/3.jpg�
http://www.polskaprl.rejtravel.pl/kosmet/24.jpg�
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Papierosy PRL 
 

Rys. nr 9 Papierosy PRL I 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/papier/11.jpg 

 

 
Rys. nr 10 Papierosy II 

 
Źródło: http://www.polskaprl.rejtravel.pl/papier/36.jpg 

 

 W dobie PRL-u  i jego ubóstwa pod każdym względem, rewolucję 

zrobiły plakaty Polskich artystów. W tym okresie powstaje znana na całym 

świecie Polska Szkoła Plakatu. Obrazy te dotyczyły najczęściej spraw 

związanych z ówczesną polityką, jej krytyką. Uczyły także żyć, przestrzegać 

bezpieczeństwa pracy itd. 

 

 

http://www.polskaprl.rejtravel.pl/papier/11.jpg�
http://www.polskaprl.rejtravel.pl/papier/36.jpg�


23 
 

 
Rys. nr 11 Tadeusz Trepkowski „Ostatni etap” 

 
Źródło: www.polishposter.com/ 300/0030.jpg 

 

 Podsumowując reklama w czasach PRL, przechodziła ciężkie czasy. 

Poddawana cenzurze, straciła swój niepowtarzalny urok, który budowała przez 

wieki.  

 

  Reklama po 1989 roku 

 Po latach zniewolenia, nastąpił wielki przewrót. Szczególnie rok 1989 

był rokiem najważniejszym. W roku 1990 można było zaobserwować już 

pierwsze poważne zmiany. Zaczęły powstawać pierwsze prywatne gazety, 

rozgłośnie     a z czasem również stacje telewizyjne. Główną podstawą do 

utrzymania się na rynku stały się reklamy zamieszczane w tych nośnikach. 

Pierwszymi agencjami reklamowymi były studia filmowe, które z czasem 

kręciły około 150 filmów promocyjnych rocznie. W Polsce kręceniem 

reklamówek zajmowały się takie studia jak: Pleograf, OTO, O’Kay, Opus 

Film. Praca w branży reklamowej przynosiła dość wysokie dochody, była 

czymś nowym w odbudowującym się systemie. Reklamy te nie były jeszcze   

w pełni profesjonalne, były raczej efektem podpatrywania reklam tworzonych 

na Świecie. Pierwszymi, którzy wyreżyserowali reklamy byli wielcy Polscy 

artyści m.in. Juliusz Machulski, Olga Lipińska, Waldemar Dziki.  
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 Na Polski rynek zaczęły wchodzić największe światowe agencje 

reklamowe, takie jak: Saatchi & Saatch i Bates czy McCann-Erickson lub 

Grey. Agencje reklamowe to również domy medialne, które oferowały 

kompleksową obsługę reklamową.  

 Rozpowszechnienie telewizji i reklamy było powodem rozwoju badań 

na oglądalnością telewizji, a także nad stosunkiem do reklam. Z czasem 

zaczęły powstawać standardy badawcze obowiązujące dla każdego ośrodka. 

Reklama rozwijała się stosunkowo szybko, już w 1993 roku na rynek wchodzą 

pierwsze czasopisma branżowe w stu procentach poświęcone reklamie.  

 Obecnie rynek mediów w Polsce jest nasycony najnowszymi 

technikami. Organizacja targów reklamy pomaga wyrównać poziom rynku 

reklamowego w Polsce, z najnowszymi zdobyczami techniki. W XXI wieku 

reklama stała się wszechobecna. Powstały olbrzymie billboardy, kolorowe 

magazyny. Zdania, co do słuszności powstawania reklam są podzielone. 

Reklama posiada tylu przeciwników co zwolenników.   

 

3. Rodzaje reklamy 

Różnorodność przekazów reklamowych bierze się z różnych kryteriów 

jej wewnętrznego podziału. 

 

  3.1 Kryterium podziału ze względu na usytuowanie reklamy 

 Generalnie mowa tu jest o dwóch rodzajach reklamy: zewnętrznej          

i wewnętrznej. 

 

Reklama zewnętrzna 

 Wyróżnia się wiele rodzajów reklamy, ze względu na spełniane przez 

nią funkcje, oto charakterystyka każdego gatunku. Reklama zewnętrzna, 

będzie jednym z gatunków, na który zwrócę szczególną uwagę. Najstarszy,       

a także najbardziej rozpowszechniony typ reklamy. Za jej pomocą buduje się 

zasięg i częstotliwość kampanii reklamowych. Zaletą reklamy zewnętrznej jest 

to, że działa ona przez całą dobę, że pozwala dotrzeć do szerokiego grona 
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odbiorców, a także to, że pozwala prowadzić kampanie na terenie określonego 

regionu, miasta czy gminy. Wadą jest to, że ciężko za pomocą reklamy 

zewnętrznej dotrzeć do konkretnej i wybranej grupy docelowej. Za pomocą 

tego typu reklamy możemy przekazać bardzo małą ilość informacji, a także    

w skąpy sposób zaprezentować produkt. Jedną z ważniejszych wad jest brak 

metod, które będą w sposób dokładny badały efektywność przekazu. Reklama 

zewnętrzna to wszystkie statyczne nośniki, które mogą zostać wynajęte przez 

niezależnych klientów. Do tego typu nie zaliczają się wystawy sklepowe, gdyż 

spełniają inne cele. Można wyróżnić w obrębie tego gatunku tak zwaną 

ruchomą reklamę zewnętrzną a są to m.in. reklam na środkach 

komunikacyjnych, na balonach, sterowcach, czy na latarniach. Rozwój 

technologiczny pozwolił na rozwój tego gatunku o jeszcze jeden nośnik tak 

zwany videoboard, popularniej znany jako ekran ciekłokrystaliczny. Znajduje 

on zastosowanie w dużych skupiskach miejskich, jeszcze nie jest dość 

powszechny ze względu na koszty. „Ich cechą podstawową jest 

multimedialność, za ich pomocą można prezentować filmy, zdjęcia(…)          

w wersji elektronicznej.”22

„Billboard – tablica wolnostojąca lub zawieszona na ścianach budynków,       

o powierzchni ok. 12 metrów kwadratowych. 

 Takie reklamy wykorzystują duże koncerny.  

Innym bardziej prestiżowym nośnikiem jest sterowiec, w dzisiejszych czasach 

bardzo rzadko spotykany, wykorzystywany m.in. przez firmę Allegro.pl. 

Wielkoformatowa reklama zewnętrzna jest jednym z najlepszych środków 

komunikacji wizualnej, przekładają się na to środki ekonomiczne.                 

Do podstawowych form reklamy zewnętrznej należą:  

Cityboard –  wielkoformatowa, oświetlona tablica wolnostojąca. 

Supercityboard – wielkoformatowa tablica o wymiarach 12 na 4 m, 

umiejscowiona przy głównych szlakach komunikacyjnych. 

 Megacityboard – nośnik o wymiarach 18 na 9 m. 

Mammutboard – znajdujący się na ścianach budynków, oświetlony.  

Blow – up – umieszczana na ścianach budynków, podświetlana od zewnątrz.  

                                                 
22 M. Strużycki, T. Heryszek „Nowoczesna reklama na współczesnym rynku”, str. 97 - 98 
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Citylight – znajdujący się na przystankach komunikacji miejskiej. 

 Diapazon – tablica na betonowych cokołach, o wymiarach 1,2 na 2m. 

Bandy – nośnik umieszczany na boiskach sportowych o powierzchni 5m 

kwadratowych. 

Ekspozytor – ramka z plakatem, umieszczona w miejscach sprzedaży, 

popularnie zwany potykaczem. 

Plakat B1 – rozwieszany na słupach ogłoszeniowych. 

Sandwich – reklama umieszczana na słupach oświetleniowych. 

Mobil – plakat, umieszczany na przyczepach samochodowych.”23

Kształt  i czytelność przekazu reklamy zewnętrznej jest niezwykle ważny. 

Obrazem musi przyciągnąć wzrok potencjalnego odbiorcy, gdyż kontakt 

pieszego z wielkoformatowym plakatem to ok. 7 sekund. W tym czasie 

odbiorca musi dostrzec najważniejsze informacje. Zaleca się aby przekaz ten 

zawierał od 4 do 7 słów i zdjęcie produktu. Cały układ i kompozycja na 

plakacie musi mieć sens. Kolor tła czy wielkość liter musi przekładać się na 

umiejętne przyciągnięcie uwagi. Na przykład czcionka o wysokości 60 

centymetrów będzie dostrzegalna i czytelna z odległości 250 metrów, 

natomiast czcionka o wysokości 3 centymetrów można odczytać z odległości 

12 metrów. Ten typ reklamy jest znany od zawsze a jednak za pomocą 

najnowszej technologii wydaje się wciąż świeży i nowoczesny. Reklama 

zewnętrzna jak sama nazwa wskazuje działa w przestrzeni społecznej, wśród 

ludzi. Wiadomość znajdująca się na tym nośniku jest skierowana do dużej 

rzeszy odbiorców lecz niekoniecznie musi być przez wszystkich zauważona. 

Działanie takiej reklamy jest następujące – człowiek napotyka ją w najmniej 

oczekiwanym momencie, „wiadomość dociera do nich w ułamku sekundy, 

rodzi się pytanie, zaszczepia pragnienie posiadania dobra którym kusi.”

 

24

                                                 
23 Ibidem,  str. 98 - 99 

    

Jak widać jest to medium bardzo skutecznie działające na ludzki mózg. 

Reklama ta może być postrzegana jako typowy billboard zawieszony              

w przestrzeni zarezerwowanej tylko dla niego a także może być elementem 

24 D. Bernstein „Billboard reklama otwartej przestrzeni”, str.115 
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maskującym szarą rzeczywistość, np. jako maska na szarą elewację budynku. 

W takich warunkach plakat wychodził do ludzi. 

 Dwie ważne cechy określające reklamę zewnętrzną : wielkość                

i umiejscowienie. 

Wielkość: z biegiem czasu rozmiary plakatu rosły i stawały się coraz 

bardziej kolorowe i bardziej przyciągały odbiorców, stały się czymś w rodzaju 

obrazu o gigantycznych rozmiarach, wywieszonego na ścianach budynków. 

Takie billboardy głoszą zewsząd o swojej sile i dominacji. Wszystko jak 

prawie zawsze zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Tam ówcześni graficy    

i artyści prześcigali się w coraz to nowszych pomysłach, np. „Achille Mauzan 

stworzył plakat o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych propagujący 

pożyczkę narodową.”25

 Z biegiem lat reklama stawała się coraz mniej zauważana, graficy           

i artyści postanowili temu sprostać. Reklamy zaczęły pojawiać się na łukach 

drogi, gdzie cały zakręt przedstawiał jedną reklamę. Duży format mam po 

prostu większą siłę i z takiego założenia do tej pory wychodzą agencje 

reklamowe. „Wielkie rozmiary są też wielkie pomysłem – przyjazne, ciepłe    

w tonie, zrozumiałe, niezagmatwane”.

 Warto dodać, że miało to miejsce w czasie drugiej 

wojny światowej. Gdy dla artystów reklama umieszczana na ścianach stała się 

zbyt mała, postanowili malować całe ściany jak w przypadku kampanii piwa 

Watney’s w dwudziestoleciu międzywojennym. Innym zabiegiem reklamy 

zewnętrznej, który ma przyciągać odbiorców i poruszać ich wyobraźnię jest 

pokazanie na  plakatach tylko części logotypu, jakiejś znanej marki, taki 

chwyt prezentował m.in. Orient, Heineken czy Coca – cola.  

26

 Umiejscowienie: lokalizacje reklamy zewnętrznej jest niezwykle 

ważnym elementem całe konstrukcji kampanii. Współczesne badania potrafią 

już określić z dużym prawdopodobieństwem w jakim miejscu będzie duże 

Takie powinny być nowoczesne 

reklamy. Powinien liczyć się pomysł, a nie tylko rozmiar. Niestety rozmiar to 

nie wszystko.  

                                                 
25 ibidem, str. 117 
26 F. Harmer Brown, „Campaign magazine” 11 maja 1979 
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natężenie ruchu, gdzie najlepiej i pod jakim kątem usytuować reklamę, gdzie 

będzie dobrze współgrała z otoczeniem. Czy będzie zawieszona w takim 

miejscu, w którym choć w pewnym stopniu trafi do grupy docelowej. 

Przykładem, mogą być tu reklamy umieszczane przy drogach, tak popularne 

ostatnio  jak „Zwolnij szkoda życia”, czy „ford wybrał miejsce w centrum 

Londynu , by zaanonsować przy wizerunku swojego auta: W nowym fordzie 

jesteś 2  galonu od Bristolu”.27

 

 Reklamę zewnętrzną ciężko jest skierować do 

odpowiedniej grupy, gdyż taki plakat może widzieć każdy, oczywiście może 

mieć ukryte znaczenie i działać w inny sposób na człowieka. Reklamy są 

tworzone w miejscach nietypowych, gdzie ich dostrzeżenie wydawałoby się 

znikome. Przykładem może być zrozumienie kierowców stojących w korkach 

ulicznych, czy pasażerów wysiadających z pociągów, gdzie najbliżej jest 

restauracja.  

Reklama wewnętrzna 

 Reklama wewnętrzna jest uboższa od reklamy zewnętrznej, ze względu 

na to, że jej po prostu nie widać na tak szeroką skalę jak reklamę zewnętrzną. 

Zaprezentuje teraz wyniki badania jakie zostało przeprowadzone instytut 

badawczy Mareco Polska:  

„Na pytanie o częstotliwość odbioru reklamy wewnętrznej 21,2 proc. 

odpowiedziało, że dzieje się to cztery razy w tygodniu lub częściej. Tyle samo 

badanych przyznało, że ma z nią kontakt 2-3 razy w tygodniu, a 23 proc. raz  

w tygodniu. 

Z badań wynika, że odbiorca reklamy wewnętrznej to osoba w wieku 15-39 

lat. Blisko 23 proc. respondentów ma wyższe wykształcenie, 28 proc. średnie, 

a kolejne 27 proc. jest w trakcie nauki. Dominują uczniowie i studenci (25,2 

proc.), pracownicy umysłowi, specjaliści i przedstawiciele kadry zarządzającej 

(21,9 proc.). 

                                                 
27 D. Bernstein „Billboard reklama otwartej przestrzeni”, str. 122 
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Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2006 r. na grupie 1049 osób      

w wieku 15 i więcej lat w 10 największych miastach Polski.”28

  Wynika z tego badania, że reklama wewnętrzna jest zauważalna            

i prawie każdy w większym czy mniejszym stopniu ma z nią styczność. 

Ważnym elementem reklamy umieszczanej wewnątrz jest jej wielkość             

i umiejscowienie podobnie jak w reklamie zewnętrznej. Reklama indoorowa 

zajmuje najmniej miejsca jednakże musi być umieszczana w miejscach, gdzie 

przykuje wzrok, np. reklamy umieszczane w toaletach kinowych. 

 

 

3.2 Kryterium celów strategicznych, w której w skład wchodzą:  

 Biorąc pod uwagę to kryterium można wyróżnić kilka rodzajów reklam. 

Reklama marki 

 Reklama marki jest ważnym elementem kampanii reklamowych. Taki 

typ reklamy kreuje i rozpowszechnia daną markę w danym czasie a także za 

pomocą danego medium, które je przekazuje. Taka reklama oczywiście kreuje 

pozytywny obraz danej marki. Przykładem może tu być kreacja marki Nike ze 

znanym hasłem „Just do it”, która zaprosiła do współpracy sławne osoby ze 

świata sportu.   

Reklama polityczna 

 Reklama polityczna ma za zadanie przekonać odbiorców do 

określonego kandydata, który ubiega się o określone stanowisko publiczne. 

Przykładami są tutaj liczne i prowadzone na szeroka skalę kampanie 

prezydenckie, a także kampanie przekonywujące do określonej partii 

politycznej. Taki rodzaj reklamy promuje także programy polityczne. Są to 

programy, w których głos zawierają czołowi politycy danego kraju i danego 

ugrupowania. Takie programy pokazują, a jednocześnie reklamują, dane 

ugrupowanie. Powszechna staje się wojna medialna pomiędzy politykami,      

a także ugrupowaniami. Ten typ reklamy prezentowany jest przez prawie 

wszystkie środki przekazu, m.in. telewizje, radio. 

                                                 
28 http://www.egospodarka.pl/24110,Reklama-wewnetrzna-przykuwa-uwage-odbiorcow,1,39,1.html  
16 czerwca 2009rok 

http://www.egospodarka.pl/24110,Reklama-wewnetrzna-przykuwa-uwage-odbiorcow,1,39,1.html�
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Reklama wspierająca 

 Reklama ta ma na celu przekonanie jakiejś grupy społecznej do tego 

aby zajęła odpowiednie stanowisko danej organizacji w sprawach trudnych      

i kontrowersyjnych. 

Reklama detaliczna 

 Ten rodzaj reklamy jest prowadzony z reguły na rynkach lokalnych. 

Zajmują się nią organizacje i kręgi gospodarcze, a stosowana jest w celu 

prowadzenia promocji i zwiększenia sprzedaży. Za jej pomocą promuje się 

jeden produkt bądź usługę na małą skalę, przeważnie w miejscu sprzedaży. 

Reklama bezpośrednia 

 Reklama bezpośrednia stosowana jest w miejscu dokonywania zakupu  

i oddziałuje na odbiorcę w sposób bezpośredni podczas dokonywania decyzji 

zakupowych. Przykładem takiej reklamy są np. reklamy zamieszczane na 

paragonach jakie otrzymuje klient w sklepie, a także jako reklamę 

bezpośrednią uważa się reklamę pocztową. Reklamą bezpośrednią są także 

różnego rodzaju ulotki. Uważa się, że ten rodzaj reklamy jest najbardziej 

efektywny. Specjaliści twierdzą, że klient ma mnóstwo czasu w zaciszu 

domowym na zapoznanie się z ofertą jaką otrzymuje, nie musi się spieszyć      

z decyzją. W reklamówce dostarczanej do domu jest zazwyczaj dużo 

informacji o oferowanym produkcie, czemu jest on akurat tak wyjątkowy. 

Najlepszym sposobem do przekonania klienta do zakupu są bezpłatne próbki 

oferowanego produktu. Ten rodzaj reklamy jest zdecydowanie tańszym 

sposobem reklamy niż np. telewizja.  

Reklama porównawcza 

 Ten rodzaj reklamy jest dość rzadko wykorzystywany ze względów 

etycznych. Za pomocą tej strategii pokazuje się dwa produkty (marki), 

porównuje się je i wskazuje się na jeden, oczywiście ten lepszy. Reklamę 

porównawczą można podzielić na dwa rodzaje: reklamę porównawczą 

bezpośrednią  i pośrednią. W reklamie porównawczej bezpośredniej produkt 
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jest wyraźnie pokazany, wiemy z jakim produktem u konkurencji mamy do 

czynienia. Natomiast w reklamie porównawczej pośredniej za pomocą 

środków przekazu jesteśmy w stanie się domyśleć o jaki produkt i czyjej firmy 

chodzi. Kodeks etyki zawodowej zabrania stosowania tego typu reklam na 

polskim rynku, czego przykładem może być to ogłoszenie: 

 

 
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, sobota-niedziela 20-21 czerwca 2009,str.3 

 

 

 

 



32 
 

Reklama firmy 

 Jest to tak zwana reklama korporacyjna, mająca na celu wypromowanie 

danego przedsiębiorstwa i zaznajomienie klienta z identyfikacją wizualną 

firmy (logiem, nazwą). 

Reklama publiczna 

 Jest to reklama, która przenosi ważne treści społeczne, promuje akcje 

społeczne, edukuje społeczeństwo. Ten rodzaj reklamy jest dla mnie ważny 

gdyż nawiązuje do treści jakie będę przekazywała w dalszej części pracy.  

 

  3.3 Kryterium ze względu na adresatów reklamy 

Biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżnić można tu kilka rodzajów 

reklam. 

Reklama konsumencka 

 Jest to reklama kierowana do ostatecznego odbiorcy, są to użytkownicy 

lub nabywcy danego produktu. Reklama ta może przyjmować charakter 

indywidualny, a także instytucjonalny. Może trafiać do pojedynczej osoby lub 

do całego gospodarstwa domowego a także do jakieś firmy, która jest 

użytkownikiem danego produktu. 

 

Reklama przemysłowa 

 Ten rodzaj reklamy skierowany jest przede wszystkim do 

przedsiębiorców, firm oraz odbiorców hurtowych. 

 

Reklama detalistów 

 Reklama detalistów prezentowana jest w miejscach detalicznej 

sprzedaży produktów i usług. 

 

Reklama instytucjonalna 

 Jest to reklama kierowana do instytucji non – profit. Instytucje te nie 

kierują się chęcią własnego zysku, lecz skupiają się na wspieraniu prywatnego 

lub publicznego dobra. Jest to w najczęstszych przypadkach stowarzyszenie, 
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które samo określa swój status i cele. Są to instytucje nastawiona na rodzaj 

pomocy niesionej innym, a nie nastawione na swój własny zysk. W Polsce 

takim stowarzyszeniem jest np. Związek Harcerstwa Polskiego, a za granicą 

m.in. Amnesty International. 

 

  3.4 Kryterium ze względu na środki przekazu reklamy 

 W literaturze przedmiotu jest to jedno z częściej opisywanych 

kryteriów i rodzajów reklam, odnoszących się głównie do mediów masowych. 

 

Reklama prasowa 

 Prasa jest dobrym nośnikiem reklam, które chcemy przekazać 

szerszemu społeczeństwu. Wysoka jakość druku, kolory, które przyciągają 

uwagę to zjawiska, które pozytywnie zapisują się w ludzkim umyśle. 

Największe znaczenie przy pierwszym kontakcie z reklamą prasową ma 

odpowiednio przyciągający uwagę tytuł. Reklama prasowa posiada dużą 

nośność. Za jej pośrednictwem często wykorzystuje się krypto reklamę. Prasa 

jest dość trwałym nośnikiem reklamy, ponieważ zainteresowany odbiorca 

może wyciąć ogłoszenie z gazety w każdej chwili i skorzystać z niego gdy 

tylko będzie mu ono potrzebne. Pod tym względem prasa przebija reklamę 

telewizyjną. Z amerykańskich badań wynika, że przeciętny egzemplarz jest 

czytany przez pół godziny co w wyniku daje nam do zrozumienia, że reklamy 

nie są analizowane przez czytelnika w 100% dokładnie. Dlatego więc należy 

się skupić na poszczególnych częściach składowych reklamy prasowej tak 

żeby była czytelna nawet przy krótkim kontakcie wzrokowym. Należy 

zwrócić uwagę na : - nagłówek – który musi przyciągnąć wzrok, powinno to 

być jakieś hasło lub modne ostatnio pytanie retoryczne, które musi zmusić 

odbiorcę do współpracy. 
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  - ilustracja – kolorowe zdjęcia produktu, w miarę możliwości 

pokazujące funkcje i zastosowanie danego produktu. 

  - tekst reklamowy – opis, najlepiej w krótkich hasłach działanie   

i zastosowanie produktu.  

  - nazwa firmy / slogan reklamowy – slogan jak i nazwa powinny 

być widoczne tak aby łatwo można było skojarzyć nazwę z produktem. 

  - tekst poboczny – w tym typie powinie się znaleźć adres sklepu 

w którym można dokonać zakupu reklamowego produktu lub poboczne 

informacje.  

 Należy tutaj pokusić się o parę rozróżnień, gdyż gazety codzienne są 

inaczej czytane niż miesięczniki czy prasa hobbistyczna. W prasie codziennej 

reklamy są przytłaczane przez artykuły  i to dla nich czytelnik nabywa gazetę, 

mało który odbiorca będzie przeglądał reklamy w prasie codziennej. Inaczej 

wygląda to z miesięcznikami np. dla kobiet. Badania  angielskiej agencji  

Millward Brown wskazują na to, że kobiety sięgają do czasopism nawet           

z ostatnich 5 miesięcy. Gazety hobbystyczne, dotyczące konkretnych 

zainteresowań odbiorców prezentują reklamy dotyczące danego 

zainteresowania. W tego typu magazynach reklamy są przeglądane z równym 

zainteresowaniem co artykuły.  

 Reklama w czasopismach posiada także wady: 

- Największą wadą jest koszt gdyż w przeliczeniu na dotarcie do jednego 

odbiorcy jest to najdroższa typ reklamy jaka istnieje. 

- Nie nadaje się do reklamowania wyprzedaży i upustów, gdyż trzeba 

informować czasopismo o tym już dużo wcześniej co jest niemożliwe. 

- Mało wiadomo o czytelnictwie czasopism.29

 

 

Reklama pocztowa 

 Poczta od jakiegoś czasu zaczęła być bardziej doceniana przez 

producentów i dystrybutorów reklam. Za jej pomocną do odbiorców 

dostarczane są: katalogi, informatory, ulotki, zaproszenia, gazetki handlowe,    

                                                 
29 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/reklama_prasowa 
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a nawet bezpłatne próbki towarów. Za pomocą tego typu reklamy można 

dotrzeć do wybranej grupy docelowej, a także zmniejszyć koszty reklamowe 

co niewątpliwie stanowi jej zaletę. Wadę można wskazać jedną, jeśli odbiorca 

otrzymuje zbyt dużo tego typu reklam może przestać się nimi interesować        

i uważać za zbędną makulaturę. 

  

Reklama uliczna i drogowa 

 Jest to typ reklamy, który najbardziej interesuje mnie w tej pracy, 

ponieważ jest to jeden z typów reklamy zewnętrznej, który już opisałam 

wyżej. Reklama ta polega na wyszukaniu jak najlepszego miejsca do 

zaprezentowania grafiki reklamowej w mieście. Reklama ta prezentowana jest 

za pomocą afiszów, reklamy świetlnej, bilbordów, plakatów, które znajdują 

się w  przeróżnych miejscach, na ścianach budynków, na przystankach, na 

dworcach, na tramwajach, ogólnie wszędzie tam gdzie mogą być dostrzeżone 

przez jak największa liczbę potencjalnych odbiorców. Rozmiary i typ reklamy 

powinien być dostosowany do miejsca jego przeznaczenia a także do percepcji 

przechodnia czy kierowcy samochodu. Reklama ta powinna zawierać 

atrakcyjne zdjęcie i hasło, które przyciągnie uwagę odbiorcy. Reklamy 

umieszczane przy autostradach powinny być o wiele większe od reklam 

zamieszczanych w mieście, musi także przestrzegać przepisy prawa 

drogowego. 

 

Reklama radiowa 

 Reklama radiowa pojawiła się na świecie w XX wieku. Początkowo 

radio maiło być wolne od reklam, niestety nie udało się. Duży dostęp do 

odbiorników skłonił rozgłośnie do tego, że stały się jedną z głównych baz 

reklamowych na świecie. W reklamie radiowej przeważają spoty a także 

recenzje np. z książek czy spektakli teatralnych. Reklamy są nadawane w 

czasie trwania przerw pomiędzy jedną a drugą audycją. Radio posiada wady     

i zalety jako medium reklamowe. Zaletami radia jest duża dostępność do tego 

środka przekazu. Radio może także w miarę szybko się dostosować do 
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wymogów. Jest także dość szybkie. Największą zaletą jest jednak to, że jest 

najbardziej opłacalne, posiada najniższe koszty dotarcia na jednego odbiorcę. 

Wady przekazów radiowych są mniej liczne niż zalet. Największym zarzutem 

dla tego medium jest to, że może oddziaływać na odbiorcę tylko za pomocą 

dźwięku.  

Początki tego przekźnika były ciężkie i wróżono mu szybką upadłość, 

jednak swym wyrazem przekonał do siebie reklamodawców 

” Na 20, 30 lub 60 sekund reklamy radiowej składają się trzy fazy:  

kilkusekundowe wprowadzenie – ma ono przyciągnąć uwagę słuchaczy 

właściwa prezentacja zalet reklamowanego produktu – powinna być 

realizowana przy użyciu języka potocznego, krótkich zdań lub ich 

równoważników, o składni i słownictwie charakterystycznych dla codziennej 

polszczyzny, a nie wyrafinowanej intelektualnie literatury 

zamknięcie sprzedaży – jest to zaproszenie klienta do zakupów,                  

o przypomnieniu mu, iż "wyprzedaż kończy się w najbliższą sobotę", "nowy 

film będzie wyświetlany tylko w najbliższy weekend".30

 Reklama radiowa w dużym stopniu działa na naszą pamięć, obraz 

dźwiękowy musi być bardzo charakterystyczny aby zapisał się w pamięci 

ludzkiej. Za pomocą dźwięku trzeba stworzyć obrazy w ludzkim umyśle. 

Reklamę radiową można podzielić na cztery rodzaje: „wokalną, narracyjną, 

reklamę bezpośrednią, reklamę opartą o osobowość .”
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Reklama telewizyjna 

 W obecnych czasach siła przekazu telewizyjnego jest chyba największa 

spośród dostępnych na rynków przekaźników reklamowych. Działa na widza 

za pomocą obrazu, dźwięku, ruchu, barwy. W bardzo dużym stopniu kształtuje 

także opinię społeczną. W reklamach telewizyjnych prezentowane są produkty 

codziennego użytku, a także ich zastosowanie. Przy dość licznych zaletach 

można wskazać również jej wady, są to m.in. :duży koszt jej produkcji                  

                                                 
30 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/reklama_radiowa 
31 Ibidem  
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i emisji, krótki czas emisji, duża liczba wyświetlanych spotów, co odbiorca 

odbiera w sposób negatywny. 

 

Reklama kinowa 

 Reklama kinowa posiada mniejszy zasięg odbioru niż np. reklama 

telewizyjna, jest to spowodowane tym, że do kina uczęszczają ludzie w wieku 

średnim i młodszym. Reklamy te w swoim wyrazie są skierowane do młodszej 

publiczności. Z tego względu reklama kinowa jest bardzo ograniczonym 

przekaźnikiem reklamy.  

 

Reklama internetowa 

 W dobie współczesnej technologii reklama internetowa jest jednym       

z największych środków przekazywania informacji. Początki Internetu były    

w Stanach Zjednoczonych. Za sprawą sieci internetowej połączono kilka baz 

wojskowych aby ułatwić komunikację i szybsze przesyłanie danych. Z czasem 

dostosowano ten typ połączeń dla potrzeb cywilnych i przekształciła się w sieć 

łączącą cały świat. „W 1999 roku do Internetu miało dostęp jedynie 2% 

polskich  gospodarstw domowych, w 2002 roku liczba użytkowników            

w Polsce przekroczyła 2 miliony konsumentów. Badania przeprowadzone      

w 2004 roku potwierdziły rozwój tego medium, z którego, jak się okazało, 

korzysta 25% Polaków”.32

 

 Reklamę internetową zaliczamy już do XXI wieku 

gdyż dopiero teraz rozwinęła skrzydła i dociera do coraz większego grona 

odbiorców. 

 Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że reklama to 

przede wszystkim, to co chcemy kupić lub to co chcą nam sprzedać inni,        

w pięknym opakowaniu. Pod natłokiem informacji łatwo jednak popełnić 

błąd. 

                                                 
32 SMG/KRC Poland Media. Badanie audytoryjne Internetu w Polsce, target: 15-75, czerwiec 2004 
rok 
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Jak widać z zaprezentowanego materiału można stwierdzić, że reklama 

miała ciężką drogę rozwoju. Już w starożytności, gdzie wśród wrzawy 

ulicznego ruchu była prezentowana za pomocą krzyku, po przez formę 

obrazkową, do formy pisemnej uzyskiwała swoje cenne właściwości. Reklama 

była od samego początku związana handlem. Wraz z jego rozwojem, a także 

rozbudową dróg zaczęła przemieszczać się w odległe zakątki. Prawdziwą 

rewolucją było wynalezienie druku przez Gutenberga. Od tej pory reklama 

miała większe możliwości. Zaczęły powstawać pierwsze drukowane gazety,    

z początku małonakładowe. Reklama światowa rozwijała się niewątpliwie 

szybciej niż reklama Polska. W Polsce wszechobecna cenzura PRL-u 

spowodował spowolnienie rozwoju reklamy. Po przełomowym roku 1989 

świat reklamy dostał drugie życie. Jest to okres najprężniejszego rozwoju tego 

sektora.  

 Reklama posiada wiele środków wyrazu. Reklamę można podzielić na 

kilka sposobów ze względu na miejsce eksponowania: zewnętrzną, w której    

w skład wchodzi jej wielkość i odpowiednia lokalizacja, a także wewnętrzną, 

która posiada podobna budowę jak zewnętrzna. Reklama zewnętrzna różni się 

od wewnętrznej tak naprawdę wielkością. Obie znajdą się w miejscach 

dostrzegalnych, zaskakują i szokują swoim wyrazem. Kolejnym kryterium jest 

podział reklamy ze względu na cele strategiczne: reklama marki, polityczna, 

wspierająca, detaliczna, bezpośrednia, porównawcza, firm, publiczna. Ten 

podział wyjaśnia jakie cele i priorytety ma dana marka. Inny podział jaki 

opisałam powyżej to podział ze względu na adresatów: konsumencka, 

przemysłowa, instytucjonalna. Wyjaśnia do kogo SA kierowane odpowiednie 

typy reklam. Ostatnim podziałem był podział reklamy ze względu na środki 

przekazu: reklama prasowa, pocztowa, uliczna i drogowa, radiowa, 

telewizyjna, kinowa i internetowa. W tym podziale przybliżyłam odbiorcy 

różne typy reklam, ich umiejscowienie, a także najważniejsze informacje. 
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II.  Reklama społeczna – ogólne założenia 

 

 1. Specyfika reklamy społecznej 

   

 Kampanie społeczne to najczęściej sprzedaż emocji. Dotykają spraw, 

które są ludziom najbliższe – śmierć, choroba. Realizacja takiej kampanii 

zbliżona jest do realizacji kampanii komercyjnych, określa się grupę 

docelową, określa się i analizuje problem, buduje się obraz. Jedyne, co 

odróżnia komercje od społecznego wykładnika to wczucie się w sytuacje osób 

dotkniętych tym problemem, a także stworzenie obrazu, który nikogo nie 

urazi. Ważnym elementem każdej kampanii społecznej są badania 

przeprowadzane przed każdym projektem. Problem w tym przypadku dotyczy 

funduszy na te badania. Czym różni się reklama komercyjna od reklamy 

społecznej ukazuje poniższa tabelka:  

 
Tabela nr 1. Porównanie reklamy komercyjnej z reklamą społeczną 

 

 REKLAMA 

KOMERCYJNA 

REKLAMA SPOŁECZNA 

Złożoność 

postawy (siła, 

trwałość i 

stabilność 

zmienianej 

postawy) 

na ogół niewielka na ogół duża 

pożądany 

poziom zmiany 

postawy 

zazwyczaj płytki – zmiana 

w obrębie stosowanego 

repertuaru zachowań – np. 

zmiana marki pitego soku 

często głęboki – 

zrezygnowanie z pewnych 

zachowań na rzecz innych – 

zaprzestanie niebezpiecznej 

jazdy, zaprzestanie palenia 

papierosów 
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charakter 

przekazu 

zazwyczaj przyjemny, 

gratyfikujący – reklamy 

komercyjne mówią o 

stanach przyjemnych i 

obiecują przyjemne uczucia 

Często nieprzyjemny, 

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 obiecywanych     

w reklamie – „kupisz lody, 

poczujesz jakie są smaczne” 

Odroczona perspektywa     

i często trudna do 

wyobrażenia – 

„przestaniesz palić, 

zmniejszy się w przyszłości 

szansa zachorowania na 

serce” 

intencja 

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 

 
Źródło:  „Co to jest reklama społeczna”, Dominika Maison, Norbert Maliszewski (w:) „Propaganda 

dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej” 
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 Na podstawie załączonej powyżej tabelki można powiedzieć, że 

reklama społeczna jest odwrotnością reklamy komercyjnej prawie w każdym 

kontekście. Na podstawie tej tabelki można przedstawić następujące cechy 

reklamy społecznej: 

• Reklama społeczna wywiera zazwyczaj duży wpływ na odbiorcę 

– porusza nasze emocje, sięga do problemów każdego z nas; 

• Reklama społeczna skłania do zmiany postaw, nawyków – ten 

rodzaj reklamy praktycznie nigdy nie nakłania do kupna jakiegoś 

towaru, przeważnie nakłania do zmiany postaw, sposobu 

myślenia, postępowania; 

•  Świat w kampaniach społecznych nie jest zawsze idealny, 

piękny i kolorowy - obrazy przede wszystkim są biało - czarne, 

smutne, ukazujące ludzkie cierpienia; 

• Reklama społeczna nie przynosi korzyści od razu, często na jej 

efekty trzeba czekać latami – często do zmiany postaw                

i nawyków potrzebny jest także czas, jeśli nawet zmienimy 

nawyki to nie od razu zauważymy poprawę np. naszego 

samopoczucia; 

• Reklama społeczna tworzona jest po to, aby pomagać innym, 

potrzebującym ludziom – reklama społeczna już w nazwie mówi 

na jakie potrzeby jest tworzona, na potrzeby społeczna; 

• Reklama społeczna cierpi na brak środków finansowych i jest 

zdana na sponsorów – ten typ reklam tworzony jest często na 

potrzeby różnych fundacji i stowarzyszeń, często z pomocą 

przychodzą agencje reklamowe, które wykonują spoty czy 

plakaty za darmo, w zamian np. za umieszczenie ich nazwy na 

plakacie .  
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2. Wybrane przykłady reklamy społecznej  

 

 Kampanie społeczne, zwłaszcza w ostatnim czasie robią oszałamiającą 

karierę zarówno na świecie jak i w Polsce. Wszechobecne billboardy krzyczą 

do społeczeństwa hasłami o charakterze społecznym. „Reklamę społeczną 

można definiować jako komunikat perswazyjny, który służy wywołaniu 

pożądanych postaw i zachowań”33

 

. Reklama społeczna trafia do odbiorcy za 

pomocą różnych kanałów dostępu, np. po przez obraz, dźwięk, a czasami po 

przez różne formy działania artystycznego. Przedstawię kilka kampanii 

znanych na świecie, a także w Polsce. 

  2.1 Klasyczne kampanie społeczne – Oliviero Toscani 

 

 Jednym z najbardziej znanych twórców kampanii społecznych jest 

Oliviero Toscani, który urodził się w 1942 roku w Mediolanie. Kojarzony 

m.in. z szokującymi kampaniami tworzonymi dla Benettona. W latach 60-tych 

studiował fotografie i grafikę. Jego pierwsze prace pokazywały już, że nie 

poddaje się obowiązującym kanonom. Toscani twierdzi, że każde zdjęcie jest 

już reklamą, od malarstwa Michała Anioła poprzez zdjęcia wykonane w 

Trzeciej Rzeszy. Każda epoka miała swój konkretny cel albo religijny, albo 

polityczny, albo społeczny. Zapytany czy lubi kontrowersje i skandale, 

których tak często używa w swoich pracach odpowiada, że „nie ma 

prawdziwej sztuki bez prowokacji. Prowokować znaczy kreować nowe 

perspektywy, inteligencję, wrażliwość.”34

                                                 
33A. Stafiej – Bartosik, D. Maison, „Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia”, Prokreacja 
6(18)/2008, str. 20 

Twierdzi, że granice są po to, aby je 

przekraczać i kreować nowe, może lepsze wizje, sam uważa się za wizjonera. 

Swoją karierę rozpoczął w takich magazynach jak Elle i Vogue. „Autor 

oskarża reklamę o trwonienie niewyobrażalnie wielkich pieniędzy, społeczną 

bezużyteczność, kłamstwo, gloryfikację głupoty, zbrodnię izolacji i rasizmu, 

zbrodnię przeciw inteligencji i przeciw językowi. Jego wypowiedzi są równe 

34 J. Matusiak, „Nie ma sztuki bez prowokacji”,Prokreacja, 4 (16)/2008, str.27 
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prowokacyjne jak jego twórczość reklamowa.”35

 

Pracował dla wielkich 

nazwisk w świecie mody, m.in. Valentino, Chanel. Jego prace publikują 

największe magazyny na świecie, jednakże jego największe sukcesy 

przypadły na lata współpracy z firmą Benetton. Jego prace uznane zostały za 

nieetyczne, za łamiące dotychczasowe konwenanse, przekraczające granice, 

jednakże taki właśnie miały cel. Dzięki swojemu wyglądowi zwracały uwagę 

przypadkowych widzów i w ten sposób trafia do odbiorcy logo firmy 

Benetton. Plakaty te także miały sprawić, aby widz zatrzymał się na chwilę         

i pomyślał. Oto kilka jego prac: 

 
Fot. nr 1 Oliviero Toscani „Love” 

 
Źródło:  http://www.flickr.com/photos/milaneri/25256178/ 

 

 

 

 

                                                 
35 ibidem 

http://www.flickr.com/photos/milaneri/25256178/�
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Fot. nr 2 Oliviero Toscani „Zakonnica i ksiądz” 

 
Źródło: http://marika82.files.wordpress.com/2009/02/beijopadre2.jpg 

 

Fot. nr 3 Oliviero Toscani „No a la discriminacion” 

 
Źródło: http://www.flickr.com/photos/perrocomando/2767349610/ 

http://marika82.files.wordpress.com/2009/02/beijopadre2.jpg�
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Jego zdjęcia szokują, wywołują w ludziach gniew i oburzenie i taki jest ich 

cel. Obrazy, które kreuje Toscani pokazują świat z tej gorszej strony po przez 

krew, śmierć, stereotypy, ludzkie cierpienie. W ten sposób autor chce 

zaszokować, a tym samym wywołać reakcję u widza.  

 Najnowsze prace, o których było głośno w prasie, telewizji i Internecie 

to zdjęcia francuskiej aktorki Isabelle Caro, która od 13 roku życia choruje na 

anoreksję. Początek kampanii był zgrany w czasie z Mediolańskim 

Tygodniem Mody, który odbył się od 20 do 27 września 2009 roku. 

 
Fot. nr 4 Oliviero Toscani „No. Anorexia. No-l-ita” 

 
Źródło: http://charliesblog.altervista.org/images/anorexia.jpg 

 

 Szokujące zdjęcia modelki miały pokazać jakie są skutki tej choroby. 

Miała uzmysłowić młodym osobom, że bycie szczupłym nie zawsze jest dobre 

i zdrowe. Jego reklamy i wizja świata uważane są za klasykę tego gatunku. 

Wszyscy ci, którzy zaczynają swoja przygodę z reklamą, a w szczególności           

z reklamą i plakatem społecznym zaczynają od analizy sukcesu Oliviera 

Toscaniego. 

http://charliesblog.altervista.org/images/anorexia.jpg�
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   2.2 Współczesne kampanie społeczne w Polsce i na świecie 

 

 Obecnie na całym świecie realizowane są setki, jeśli nie tysiące 

projektów dotyczące kampanii społecznych. Przytoczę tutaj największe            

i najbardziej znane realizacje w świecie i w Polsce.  Należy przede wszystkim 

zacząć od głośnych kampanii realizowanych przez Amnesty International na 

całym świecie. Jedna z realizowanych akcji dotyczyła prześladowanych osób 

za wolność myśli i słowa. Projekt miał wstrząsnąć ludźmi za pomocą 

fotografii prześladowanych osób. Obrazy te przyklejane były do różnych 

nośników np. drzew, słupów za pomocą taśmy, której używa się do 

kneblowania ludzi. 

 
Fot. nr 5 „Wolność słowa na Białorusi” 

 
Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/4/3428/z3428364N.jpg 

 

 Inne znane kampanie organizowane przez Amnesty International to: 

Stop Torturom w Wojnie z terroryzmem, Świat wolny od kary śmierci, Prawa 

człowieka pod Murem Chińskim. Akcje te nie tylko polegają na stworzeniu 

chwytliwego obrazu i hasła, ale także przejawiają się za pomocą zbierania 

http://bi.gazeta.pl/im/4/3428/z3428364N.jpg�
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podpisów pod różnego rodzaju petycjami, a także poprzez organizowane  

pochody, happeningi itp. 

Innym znanym już projektem jest Godzina dla ziemi. „Już po raz trzeci 

globalna inicjatywa Earth Hour będzie zachęcać do zmiany naszych postaw w 

stosunku do zmian klimatu. Tym razem(…) na godzinę mają zostać zgaszone 

iluminacje świetlne największych budowli architektonicznych, w ponad 160 

miastach na całym świecie. Most Golden Gate w San Francisco, Time Square 

w Nowym Jorku, gmach opery w Sydney i nasz Pałac Kultury i Nauki w 

Warszawie na godzinę pogrążą się w ciemnościach.”36

W Polsce w ostatnich latach można zaobserwować wzrost realizacji 

kampanii reklamowych, tych społecznych jak i komercyjnych. Według mnie 

polskie kampanie społeczne są na coraz wyższym poziomie. Dokładniejszy 

profil grupy docelowej stwarza większe możliwości poruszania ludzkich 

sumień. Przedstawię i opiszę kilka kampanii społecznych realizowanych         

w ostatnich latach w Polsce.   

 

Głośna kampania Budzimy do życia, której pomysłodawczynią jest 

aktorka Ewa Błaszczyk miała swoją premierę 1 listopada 2007 roku. Była 

realizowana na potrzeby fundacji „A KOGO?”. Celem tego projektu było 

wzbudzenie dyskusji w społeczeństwie o życiu osób w śpiączce a także 

pozyskanie dochodów na budowę kliniki „Budzik”. „Grupami docelowymi 

(…)są: lekarze, rehabilitanci, wolontariusze(…), bliscy osób w śpiączce37

                                                 
36 

”,     

a także każdy inny obywatel. Kampania zaistniała na antenach telewizyjnych 

w których czas antenowy pozyskano bezpłatnie lub za drobną, symboliczna 

opłatą. Twarzami tych reklam zostali: Ewa Błaszczyk, Borys Szyc, Jerzy 

Trela, Franciszek Pieczka i inni. Obraz ten został nagrodzony srebrem            

w kategorii Kampanie non-profit w konkursie Effie 2007. Kampania poruszała 

obrazem, słowem, zrealizowana na najwyższym poziomie. Jej skuteczność 

można zmierzyć za pomocą uzbieranej kwoty na cele fundacji. 

http://www.reklamaspoleczna.pl/artykuly.php?artykul_id=885&action=szczegoly  22 kwietnia.2009  
37„Mix (pro)społeczny”, Prokreacja 6(12)/2007  s.64 

http://www.reklamaspoleczna.pl/artykuly.php?artykul_id=885&action=szczegoly�
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Kolejną głośna kampanią, dzięki której można było zaobserwować 

wielość środków przekazu była kampania pod hasłem Piłeś? Nie jedz!. Jej 

pilotaż zrealizowano w Lublinie i polegał na tym, że na lustrach                      

w kawiarniach i pubach „naklejono zdjęcia krat więziennych, tak by osoby 

przeglądające się widziały siebie „za kratami” . Na dole widniał napis: 

„Przyzwyczajaj się do tego widoku, jeśli zamierzasz prowadzić pod wpływem 

alkoholu”.38

Kampania pod hasłem Baw się w sieci – Bezpiecznie  to Polska edycja 

światowego projektu „Keep it fun. Keep Control”. Poświęcony jest on 

cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Jest to temat bardzo chwytliwy 

akurat w dobie rozwoju sieci internetowej. Co ciekawe zleceniodawcą 

projektu była Komisja Europejska, co może świadczyć o skali tego problemu. 

W ramach akcji zostały nakręcone spoty reklamowe pokazywane w telewizji   

a także reklama internetowa. Celem głównym było „uwrażliwienie młodych 

internautów na problem cyberprzemocy i nauczenie ich reagowania na takie 

sytuacje.”

 Jak widać agencje reklamowe coraz częściej decydują się na 

urozmaicanie przestrzeni miejskiej i nie tylko. 

39Przeprowadzone badania na rzecz tej kampanii, pokazały skalę 

tego problemu, m.in. „57% osób w wieku 12-17 była przynajmniej raz 

obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.”40

 

Badania 

przeprowadzone po emisji kampanii wskazały na to, że pomysł takiego obrazu 

był potrzebny. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38P. Prochenko, „Trendy w reklamie społecznej”, Prokreacja 6(18)/2008 s. 25 
39 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=536&action=szczegoly  22 kwietnia 
2009 
40 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=536&action=szczegoly  22 kwietnia 
2009 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=536&action=szczegoly�
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=536&action=szczegoly�
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Fot. nr 6 Baw się w Sieci – BEZPIECZNIE 

 
           Źródło:http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=536&action=szczegoly 

 

 

 Reklam społecznych na rynku Polskim jest bardzo dużo. Warto 

wymienić te najważniejsze i najgłośniejsze w ostatnim czasie, m.in. Mama      

w pracy, Mam haka na raka, Zmień kraj, idź na wybory, Zarażam radością, 

Podziękuj siedzeniu. 

Jak widać kampanie społeczne można podzielić ze względu na 

problemy jakimi się zajmują. Jeden podział proponuje portal internetowy 

kampaniespoleczne.pl. Podzielił on kampanie według poruszanych problemów 

społecznych. Wygląda to następująco:  

„Problemy społeczne: 

Aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Edukacja 

Ekologia i środowisko 

Kampania polityczna 

Kampanie gospodarcze 

Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1% 

Komunikacja w rodzinie 

Konsumpcjonizm i konsumenci itd.”41

W każdym z tych problemów znajdują się kampanie odpowiednio 

dopasowane do danego zagadnienia. 

 

 

 

                                                 
41 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie 22 kwietnia 2009 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie�
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 Inny podział proponuje magazyn „Prokreacja” :  

-„ kampanie informacyjne i edukacyjne – dostarczające informacji                    

i podnoszące poziom wiedzy o danym problemie społecznym, 

- kampanie promujące możliwość wsparcia finansowego organizacji lub 

jakiegoś przedsięwzięcia, 

- kampanie promujące wydarzenia, np.: konkurs w ramach jakiegoś programu, 

- kampanie dotyczące promocji regionów lub spraw gospodarczych.”42

 Kampanie społeczne w odróżnieniu od reklam komercyjnych mają swój 

głębszy sens. Ma wpłynąć na ludzi aby pobudzić ich do zmiany postaw bądź 

nawyków. Rynek kampanii społecznych w Polsce dopiero się rozwija 

jednakże może się pochwalić wieloma sukcesami, m.in. kampanią fundacji  

„A KOGO?”. Kampanie zagraniczne, znane na całym świecie stworzył jeden   

z największych fotografów Oliviero Toscani. Reklamy stworzone dla firmy 

Benetton, pobudzały emocje, wstrząsały ludzką psychiką i były powodem 

wielu sporów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42http://www.prokreacja.com/archiwum/2007/6_2007/perswazja_w_imie_dobra_czyli_o_reklamie_sp
olecznej  22 kwietnia 2009 

http://www.prokreacja.com/archiwum/2007/6_2007/perswazja_w_imie_dobra_czyli_o_reklamie_spolecznej�
http://www.prokreacja.com/archiwum/2007/6_2007/perswazja_w_imie_dobra_czyli_o_reklamie_spolecznej�
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3. Rola obraz  w kampaniach społecznych  

 

Początków reklamy należy upatrywać już w starożytnych czasach, 

gdzie obrazki ryte na tabliczkach glinianych były środkiem komunikacji.           

Z biegiem czasu tabliczki gliniane zamieniono na szeroko pojęta fotografię. 

Obraz zatrzymany na zdjęciu ułatwił prowadzenie badań. Fotografia 

interesowała się człowiekiem i tym co wokół niego było najważniejsze.   

 

3.1 Krótka historia fotografii reklamowej i socjologii wizualnej 

 

„Termin fotografia, pochodzący od dwóch greckich pojęć fos- światło, 

grafo – rysuję, zastosował po raz pierwszy angielski eksperymentator Wilhelm 

Herschel, który na dwadzieścia lat przed opatentowaniem wynalazku 

fotografii odkrył tiosiarczan sodu, czyli substancję do dziś stosowaną do 

utrwalania materiałów światłoczułych.”43

 Gdy fotografia weszła do powszechnego użytku zaczęła być poważną 

konkurencją dla malarstwa. Czas wykonania np. portretu był o wiele krótszy. 

Od samego początku głównym obiektem zainteresowania fotografów był 

człowiek i to co go otacza. Uwieczniano więc np. uroczystości rodzinne, 

środowisko pracy, wydarzenia w szkole. Następnie zaczęto interesować się 

naturą. Fotografowano miasta, przyrodę.  

Za datę narodzin fotografii uznaje się 

19 sierpnia 1839 roku. 

Pod koniec XIX wieku zapanowała moda na fotografowanie odległych 

ludów, co miało duży wpływ na rozwój antropologii. Zapoczątkował to          

E. Thiesson w 1845 roku swoją wyprawą do Mozambiku. Jest to okres 

fotografowania zróżnicowania klasowego, marginesu społecznego                    

i przestępców. Od lat ’60 XIX wieku pojawiła się fotografia pocztówkowa, 

inspirowana dalekimi wyprawami. W zainteresowaniach znalazły się również 

zdobycze techniczne tego okresu. W połowie XIX wieku pojawiła się 

                                                 
43 www.foto.zsp.tarnow.pl    2.III.2009 
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fotografia prasowa, rewolucjonizując tym samym rynek prasowy                      

i wydawniczy. 

W XX wieku fotografia zaczyna biec dwutorowo. Z jednej strony 

fotografia artystyczna, z drugiej fotografia prasowa .Wówczas możemy już 

dostrzec wyraźne zarysy fotografii socjologicznej, np. w grupie „Magnum” 

,czy we Francuskiej szkole „fotografii humanistycznej”. 

Duże znaczenie dla rozwoju fotografii socjologicznej miała wystawa 

przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku pt. 

Rodzina człowiecza. W Polsce również zaczęto tworzyć podobne obrazy, m.in. 

cykle fotograficzne Zofii Rydet Zapis socjologiczny czy Kazimierz Dolny 

Benedykta Dorysa. Ważnym autorem stał się Lewis Hine, ukazujący życie       

i tułaczkę prostych ludzi i imigrantów.  

Za najważniejszą i prekursorską pracę w tej dziedzinie uważa się 

Gender Advertisements Ervinga Goffmana z 1979 roku. „Autor zebrał 

imponującą kolekcję 508 zdjęć, przede wszystkim reklamowych, ale także 

prasowych i rodzinnych, ukazujących kobiety i mężczyzn, zarówno osobno, 

jak i we wzajemnych relacjach, w najrozmaitszych sytuacjach 

życiowych.”44

                                                 
44 P. Sztompka, „Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza”, str. 30 

Analizował zachowania ludzi, manifestację płci, ukryte 

kulturowe przesłania. Doszedł do wniosku, że zarówno kobiety jak                   

i mężczyźni prezentują siebie wedle przyjętych norm kulturowych. 

Porównując zdjęcia naturalne, reporterskie z reklamowymi, uchwycił różnicę 

między naturalnością a kreowaną rzeczywistością. Zdjęcia reklamowe są 

wyobrażeniem autora, mają pokazać ludziom ich ukryte myśli, potrzeby.         

Z analiz tych wynika, że kobiety przedstawione są jako uległe, kruche istoty, 

poddające się w zupełności męskiej, silnej władzy. Każdy gest, przechylenie 

głowy, czy ugięcie nogi stanowi silny znak do uległości. Od lat ’70 socjologia 

wizualna zaczęła prężnie się rozwijać. W 1979 roku powstała Images of 

Information Jona Wagnera, zbiór projektów fotograficznych. Następnie         

w 1981 roku Exploring Society Photographically Howarda Beckera.  
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W Polsce dyscyplina ta jest jeszcze mało znana, choć już w niektórych 

ośrodkach miejskich prężnie rozwija swe skrzydła. Czołowym 

przedstawicielem socjologii wizualnej w Polsce jest Piotr Sztompka, uważany 

za autora pierwszego na polskim rynku podręcznika z tej dziedziny.                 

Z sukcesami również rozwija się Pracownia Socjologii Wizualnej przy 

Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, która przedstawiła swoje dokonania 

na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze. 

Reprezentantami byli m.in. Jerzy Kaczmarek, Maciej Frąckowiak, autor 

projektu Niewidzialne miasto, Marek Krajewski i wielu innych. 
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Przykłady fotografii socjologicznej: 

 

Czas wolny 

 
Fot. nr 7 Czas wolny I 

 
Źródło własne 

 

Fot. nr 8 Czas wolny II 

 
Źródło własne 
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Wielonarodowy znak rozpoznawczy 
 

 

Fot. nr 9 Wielonarodowy znak rozpoznawczy I 

 
Źródło własne 

 

 

Fot. nr 10 Wielonarodowy znak rozpoznawczy II 

 
Źródło własne 

 
Fot. nr 11 Wielonarodowy znak rozpoznawczy III 

 
Źródło własne 
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Reklamowa przesada?  

 

 

 
Fot. nr 12 Reklamowa przesada? I 

 
Źródło własne 

 
 

Fot. nr 13 Reklamowa przesada? II 

 
Źródło własne  
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Fot. nr 14 Reklamowa przesada? III 

 
Źródło własne 

 

3.2 Historia plakatu 

 

„Plakat - szczególna forma plastyczna wymagająca od artysty syntezy 

treści ujętych w myśl oraz umiejętności precyzyjnego jej przekazania. Język 

plakatu jest językiem suwerennym, może stać się okrzykiem, żartem, 

perswazją lub inspiracją. Plakat funkcjonując jako zjawisko plastyczne, może 

być uznawany za najczystszą formę języka obrazów podatnych na analizę 

znaczeniową, a przekazywana przezeń treść postrzegana jest zanim możliwe 

staje się uświadomienie sobie sposobu przekazu, formy lub jego 

stylistyki.”45

Plakat jest tym środkiem przekazu który niewątpliwie oddziałuje obrazem     

i czytelnym, jednoznacznym hasłem. Słowa Jana Lenicy „Prostota              

i oszczędność środków plastycznych w plakacie nie jest jego ubóstwem, 

tylko siłą”

Plakat ma więc za zadnie w prosty i czytelny sposób przekazać 

odbiorcy maksimum treści. 

46

                                                 
45

obrazują trendy tworzenia plakatu. Ma być on jak gdyby 

http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20lin
ki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm   26.II.20009  
46 ibidem 

http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20linki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm�
http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20linki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm�
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niemym krzykiem. Ma informować, nakłaniać do zmiany postaw lub do 

udzielenia pomocy. Ma być swoistym apelem do społeczeństwa. Za 

pomocą tego środka przekazu widz ma zacząć myśleć, a co za tym idzie 

podejmować odpowiednie działania. 

 Plakaty nawiązują do różnych dziedzin i działu życia społecznego, 

można podzielić je następująco: plakat polityczny i społeczny, teatralny           

i muzyczny, filmowy, wystawowy i handlowy, sportowy i cyrkowy. Plakaty 

społeczne tworzył  m.in. Maciej Urbaniec: 

 
Rys. nr 12 Maciej Urbaniec „Uważaj głowa nie z gumy” 1960 rok 

 
Źródło: www.posterpage.ch/ mem/urbaniec/p046828s.jpg 

 

Inspirację do powstania plakatu i nazwania go sztuką tworzyli m.in. 

graficy, architekci, malarze. Polski plakat jako silna marka zaczął powstawać 

dopiero po II wojnie światowej, jednakże pierwsze początki upatruje się już     

w ruchu Młodej Polski. 

 Okres odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku był 

okresem zwiększonego rozwoju poszukiwania inspiracji w innych źródłach, 

m.in. w drzeworycie japońskim i stylu Art-Nouveau. Jest to okres, w którym 

prym wiedli jeszcze malarze, jednakże w ich dzieła wkradały się pomału 

graficzne triki.  

 1920 – 1939 to lata, w których Warszawa stała się kolebką polskiego 

plakatu. Wtedy też nastąpił dynamiczny rozwój tej sztuki. Do ważniejszych 

dat z tego okresu należy zaliczyć rok 1926 powstanie Pracowni Grafiki 

Użytkowej na Politechnice Warszawskiej , a także rok 1935 „warszawska 
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Akademia Sztuk Pięknych zatwierdziła program, stwarzający profesjonalne 

podstawy do kształcenia grafików plakacistów.”47

 Po okresie znakomitego rozwoju nadszedł zmierzch tej wspaniałej 

sztuki. Wojna i okres powojenny to całkowite spowolnienie tego kierunku. 

Plakat polski szczególnie w latach ’50 różnił się od zachodnich trendów. Gdy 

w Polsce każda praca szła pod oko recenzenta na Zachodzie rozwijał się już 

plakat reklamowy. Ten okres zaowocował nowa techniką porozumiewania się 

z odbiorcą, w grę weszły emocje i „inteligentnie wplątane w projekt, 

intelektualne przesłanie.”

 

48

 Po roku 1956, gdy rzeczywistość społeczna zaczęła wyraźnie się 

zmieniać plakat reklamowy przestał być potrzebny. Królowały wówczas 

plakaty o tematyce politycznej i kulturalnej. Do grona wybitnych plakacistów 

tamtych czasów i późniejszych należy zaliczyć Franciszka Starowieyskiego      

i Waldemara Świerzego, obaj wnieśli dużo nowości do tej sztuki, niekiedy 

nawet szokując odbiorców. 

 

 
Rys. nr 13 Franciszek Starowieyski „R.Strauss – Salome” 

 
Źródło: http://www.cracowpostergallery.com/artysci.php?n=fstarowieyski&p=1 

 

 

 

 
                                                 
47 ibidem 
48 ibidem 

http://www.cracowpostergallery.com/artysci.php?n=fstarowieyski&p=1�
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Rys. nr 14 Waldemar Świerzy „Cyrk” 

 
Źródło: http://joystamps.com/pl/stamp/5305 

 

 W późniejszych latach plakat stał się bardziej powszechnym 

komunikatorem pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Zaczęto szerzej dyskutować    

o tej dziedzinie sztuki. Polscy twórcy plakatu z okresu lat 50/60 cechowali się 

niezwykłą świeżością umysłu , nowym spojrzeniem. Był to okres w którym 

powstała nazwa „polska szkoła plakatu”, „która zapisała się na stałe w historii 

plakatu światowego.”49

 W latach ’70 do głosu doszli młodzi twórcy łączący malarstwo z pop-

artem, pilnie obserwujący to co ma miejsce w polityce i społeczeństwie. Lata 

’70 to także  czas napięcia i początek strajków, co również odbiło się               

w twórczości plakacistów m.in. Jana Sawki. 

 

 Lata ’80 to lata buntu, buntu przeciwko władzy, przeciwko elicie 

rządzącej. To czas solidarności. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20lin
ki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm   26.II.20009 18.34 

http://joystamps.com/pl/stamp/5305�
http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20linki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm�
http://www.tufs.as.jp/ts/personal/sekiguchi/teksty/wyklad%20o%20polskim%20plakacie%20%20linki/Polskie%20plakaty_Kurpik_pol.htm�
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Rys. nr 15 Tomasz Sarnecki „W samo południe” 

 
Źródło: http://bialeliniekortu.pl/ 

 

W 1982 roku odwołano Międzynarodowe Biennale Plakatu. Sztuka była 

konspiracyjna, ukryta. Był to okres tłumienia artystycznych zapędów. 

 Następny okres to lata ’90, okres daleko idących zmian politycznych      

i społecznych. To okres wychodzenia i ujawniania się młodego pokolenia 

tworzącego sztukę. 

 

 
Rys. nr 16 Wiesław Rosocha „Satyrykon” 1996 rok 

 
Źródło: http://www.satyrykon.pl/pl/posters.php?ID=18 

 

 

Obecne czasy to zmierzch plakatu jako sztuki. Dzisiaj do głosu 

dochodzą billboardy nawołujące do kupna towarów, rzadko przedstawiające 

sytuację społeczną. Nie brakuje jednak w XXI wieku młodych twórców, 

którzy łącząc różne techniki i style potrafią wykreować piękne obrazy              

http://bialeliniekortu.pl/�
http://www.satyrykon.pl/pl/posters.php?ID=18�
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o niewyobrażalnej mocy. Wspomnę tutaj o autorze prac, które będą 

wykorzystane w mojej pracy na badaniu fokusowym. Jest to Michał Sitek, 

student ostatniego roku grafiki o specjalizacji druk cyfrowy na Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest także stażystą w pracowni plakatu 

profesora sztuk plastycznych Romana Kalarusa, którego prace wystawiane 

były niemal na całym świecie. 

 

Prace wykorzystane do badania fokusowego kampanii autorskiej 

Zwolnij przed szkołą: 

 

 
 

Rys. 17 Michał Sitek Zwolnij przed szkołą 1 

 
Źródło własne 
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Rys. nr 19 Michał Sitek Zwolnij przed szkołą 2 

 
Źródło własne 

 

 
 

Rys. nr 18 Michał Sitek Zwolnij przed szkołą 3 

 
Źródło własne 
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 Podsumowując powyższe rozważania, reklama społeczna ma poruszać 

emocje. Ma docierać do najtwardszych osób. Ma zmieniać postawy                  

i zachowania. Ma być na tyle skuteczna aby pod jej wpływem zagorzały 

zwolennik tytoniu porzucił swoją pasję. Wydźwięk reklamy społecznej jest 

często nieprzyjemny, a obraz budzi awersję. Kampanie społeczne mają na celu 

pomoc innym. Często posiadają o wiele mniejsze budżety na swoje działania 

niż reklama komercyjna. Jednakże ich przekaz często ratuje zdrowie, a nawet 

życie. 

 W obecnym czasie zaczyna pojawiać się coraz więcej reklam                 

o charakterze społecznym. Jednym z guru reklamy o wydźwięku społecznym 

jest Oliviero Toscani, autor głośnych reklam Benettona. Prezentował obrazy 

szkoujące dla ludzkiego oka lecz o głębokiej wymowie.  

 Kampanie tego typu często wykorzystują wizerunek znanych osób, aby 

uwiarygodnić swoje przesłanie. Reklamy społeczne to także tematy 

ekologiczne, polityczne, edukacyjne itp. Głośne kampanie, takie Wolność 

słowa na Białorusi czy Earth Hour  znajdują wielu zwolenników wśród 

społeczeństwa. Wynika to między innymi z tego, iż każdy chce choć raz 

zrobić coś pożytecznego. 

 Każdy obraz reklamowy musi posiadać swój niepowtarzalny środek 

wyrazu, spot w TV, billboard, ulotkę. Najczęściej z reklamą o charakterze 

społecznym można się spotkać w telewizji, a także na wszechobecnych, 

gigantycznych billboardach. Początków tej techniki należy upatrywać             

w fotografii, a także technice plakatowej. Ściśle z fotografią związana jest 

stosunkowo niedawno powstała socjologia wizualna. Fotografia prawie od 

swoich początków uwieczniała człowieka, jego zachowanie, styl bycia, 

obyczaje. Jednym z głównych przedstawicieli tej dziedziny w Polsce jest Piotr 

Sztompka. 

 W sztuce plakatu także posiadamy duże osiągnięcia. Wymienić tu 

należy Waldemara Świerzego czy Franciszka Starowieyskiego.  
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III.  Założenia metodologiczne pracy 

 

 

1. Przedmiot i cel badań 

Przedmiot badań 

 Ważnym elementem tworzenia procesu badawczego jest określenie 

przedmiotu i celu badań. Jest to punkt wyjściowy każdej pracy. „Przechodząc 

do charakterystyki przedmiotu badań socjologii trzeba już na początku 

wskazać , że jest on bardzo złożony. Obejmuje bowiem rozmaite twory życia 

społecznego, zarówno materialne, jak również idealne, do których zaliczamy 

np. idee, przesądy, czy też wierzenia ludzi. Bez przesady można powiedzieć, 

że przedmiotem tych badań jest wszystko to, co składa się na rzeczywistość 

społeczną.”50

                                                 
50 J. Sztumski „Wstęp do metod i technik badań społecznych”, Katowice s. 18 

 Przedmiotem badań w mojej pracy jest  opis i wyjaśnienie 

oddziaływania kampanii społecznych na społeczeństwo. Wybrałam tematykę 

społeczną, a konkretniej bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu 

drogowego. Analiza raportów z badań dotyczących bezpieczeństwa dzieci na 

drogach wyraźnie pokazuje, że ciągle brakuje skutecznej metody 

uwrażliwienia użytkowników dróg na problemy przekraczania prędkości.       

Z badań wynika, że dzieci w przedziale wiekowym 7 – 14 lat są najczęściej 

narażone na wypadki drogowe. Podczas analizowania badań i kampanii 

reklamowych nie znalazłam rozwiązania podobnego do tego, które chcę 

zaproponować. Do tej pory takie akcje działały na zasadzie zapobiegania          

i uświadamiania dzieci i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mój 

pomysł to stworzenie serii plakatów, które miałyby być umieszczone              

w pobliżu placówek szkolnych i edukacyjnych. Plakaty dotyczyły by hasła 

„Zwolnij przed szkołą” i byłyby skierowane do kierowców. Druga seria 

plakatów umieszczona byłaby przy samych przejściach dla pieszych                

i zawierałaby instrukcje dla najmłodszych jak bezpiecznie przejść przez pasy. 

Skuteczność i prawidłowy odbiór przekazu chciałabym zbadać na 
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odpowiednio dobranej grupie docelowej za pomocą zogniskowanego wywiadu 

grupowego. 

 

Cel badań 

 Ważnym elementem w projektowaniu badań społecznych jest ustalenie 

celu badania. Badania społeczne posiadają trzy główne cele „eksplorację, opis 

i wyjaśnienie. 

Eksploracja 

Z reguły badania eksploracyjne mają trzy cele: (1) zaspokojenie ciekawości 

badacza i jego pragnienia lepszego zrozumienia przedmiotu, (2) zbadania 

możliwości podjęcia szerszych badań, (3)wypracowanie metod, które zostaną 

użyte w dalszych badaniach. „51

Opis 

Eksploracja pomaga badaczowi ustalić             

i wyjaśnić jego początkowy obszar zainteresowania. 

„Głównym celem wielu badań społecznych jest opis jakiejś sytuacji lub 

wydarzenia. Badacz obserwuje, a potem opisuje to, co zaobserwował.”52

Wyjaśnianie 

   

Opis służy przedstawieniu jakiegoś problemu badawczego. 

„Trzecim z głównych celów naukowych badań społecznych jest wyjaśnianie. 

Badania opisowe odpowiadają na pytania , co, kiedy, gdzie oraz jak, 

wyjaśniające natomiast – dlaczego”.53

 

 Wyjaśnianie pomaga zrozumieć 

dlaczego tak się dzieje a nie inaczej. Tłumaczy wiele zdarzeń.  

W mojej pracy ustaliłam dwa główne cele: 

 

Cele 

1. Poznać stosunek respondentów do reklamy społecznej i problemu 

bezpieczeństwa na drodze 

                                                 
51 E. Babbie, „Badania społeczne w praktyce”, Warszawa  s.110 - 111 
52 Ibidem, s. 112  
53 Ibidem, s. 113 
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- ustalenie oczekiwań co do reklamy społecznej, 

       - poznanie stosunku respondentów do problemu bezpieczeństwa na 

drodze. 

 

  2. Opis postawy (i zmiany postawy) respondentów wobec konkretnej 

reklamy społecznej w formie plakatu. 

 

2. Problemy badawcze i tezy badawcze 

 

  I.Problem główny 

W JAKI SPOSÓB RESPONDENCI POSTRZEGAJĄ REKLAMĘ  

SPOŁECZĄ? 

Problem szczegółowy 1 W jaki sposób definiowana jest reklama społeczna? 

Problem szczegółowy 2 Jakimi środkami powinna się posługiwać, by być 

skuteczną? 

Problem szczegółowy 3 Czy reklama społeczna jest potrzebna? 

 

Teza I główna 

 Można założyć, że respondenci postrzegają reklamę społeczną poprzez jej 

użyteczność, tematykę i formę. W opinii badanych respondentów reklama 

społeczna jest potrzebna, zawiera ściśle określoną tematykę (choroby, 

bezpieczeństwo, starość, patologie, aktywność obywatelską) i powinna być 

jednocześnie w wielu miejscach i mass mediach, by być skuteczną. 

Teza szczegółowa 1 Można założyć, że reklama społeczna definiowana jest     

w podobny sposób – najczęściej jako: reklama o ważnej tematyce społecznej 

poruszająca ważne problemy w społeczeństwie (choroby, bezpieczeństwo, 

starość, patologie, aktywność obywatelską). 

Teza szczegółowa 2 Można założyć , że w opinii respondentów najlepszym 

narzędziem reklamowym dla tego typu reklamy jest billboard na ulicach 

miasta i spot w TV. 
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Teza szczegółowa 3 Można założyć, że w opinii respondentów reklama 

społeczna jest potrzebna gdyż, wpływa na zmianę postaw i zachowań ludzi     

w innych obszarach niż zwykła reklama konsumpcyjna. 

II. Problem główny 

W JAKI SPOSÓB ZMIENIA SIĘ OPINIA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 

SZKOLNYM  I POZOSTAŁYCH RESPONDENTÓW DO 

PROBLEMATYKI PRZEKRACZANIA PRĘDKOŚCI PRZY 

PLACÓWKACH SZKOLNYCH? 

Problem szczegółowy 1 Jaka jest opinia rodziców dzieci w wieku szkolnym     

i pozostałych respondentów do problematyki przekraczania prędkości  przy 

placówkach szkolnych przed i po emisji stworzonej kampanii społecznej? 

Problem szczegółowy 2 Jaka jest opinia rodziców dzieci w wieku szkolnym     

i pozostałych respondentów do problematyki przekraczania prędkości  przy 

placówkach szkolnych po emisji stworzonej kampanii społecznej 

Problem szczegółowy 3 Jakie są opinie respondentów o konsekwencjach 

wynikających z przekraczania prędkości przy placówkach szkolnych przed       

i po emisji stworzonej kampanii społecznej? 

Problem szczegółowy 4 Jakie są opinie respondentów o konsekwencjach 

wynikających z przekraczania prędkości przy placówkach szkolnych po emisji 

stworzonej kampanii społecznej? 

 

Teza II główna 

Można założyć, że sądy respondentów dotyczące badanej problematyki przed 

emisją kampanii społecznej mają charakter sądów ogólnych (np. kierowcy 

jeżdżą za szybko, nie stają na pasach), bez wnikania w szczegółową 

charakterystykę.                                                                                                     

Po  emisji kampanii społecznej respondenci są w stanie dokładnie 

sprecyzować swoje sądy dotyczące prędkości i kar. Opinie te różnią się ze 

względu na płeć i posiadanie/ lub nieposiadanie dzieci. 
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Teza szczegółowa 1 Można założyć, że sądy respondentów dotyczące 

dozwolonych prędkości przed emisją spotu były jednakowe dla wszystkich      

i oscylowały wokół prędkości 40km/h. 

Teza szczegółowa 2 Po emisji kampanii można założyć, że opinie te różnicują 

się:  

  - kobiety posiadające dzieci > określają maksymalną prędkość             

w pobliżu tych miejsc na 30km/h 

 - mężczyźni posiadający dzieci > określają maksymalną prędkość        

w pobliżu tych miejsc na 40km/h 

 - kobiety  bez dzieci > określają maksymalną prędkość w pobliżu tych 

miejsc na 40 km/h 

 - mężczyźni bez dzieci > określają maksymalną prędkość w pobliżu 

tych miejsc na 50 km/h 

Teza szczegółowa 3 Można założyć, że opinie respondentów na temat 

konsekwencji łamania tych przepisów przed i po emisji kampanii społecznej 

są również zróżnicowane, choć mniej wyraźne.  Przed emisją respondenci 

wskazywali wystarczające istniejące przepisy w tym zakresie.  

Teza szczegółowa 4 Można założyć, że po emisji sądy rozłożą się następująco: 

 - kobiety posiadające dzieci > surowsze kary niż są zawarte w kodeksie, 

np. kierowca powinien ponosić całą odpowiedzialność za wypadek i wziąć na 

siebie wypłatę odszkodowania dla ofiar z własnej kieszeni. 

 - mężczyźni posiadający dzieci > domagają się zaostrzenia kar, 

podobnie jak kobiety. 

 - kobiety  bez dzieci >w przypadku zaostrzenia kar kobiety są tylko       

w niewielkim stopniu surowsze od mężczyzn. Kobiety domagają się dla 

sprawców wypadku długoletnich kar więzienia a także odszkodowań 

pieniężnych i publikacji wizerunku sprawcy wypadku. 

 - mężczyźni bez dzieci > mężczyźni domagają się również zaostrzenia 

kar, jednakże są bardziej „wyrozumiali” niż kobiety. Mężczyźni proponują 

podniesienie kar finansowych 
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III.  Problem główny 

JAKI JEST STOSUNEK BADANYCH DO ZAPREZENTOWANEJ 

KAMPANII SPOŁECZNEJ „ZWOLNIJ PRZED SZKOŁĄ”? 

Problemy szczegółowe 1 W jakim stopniu dobór przekazu jest adekwatny 

do zamierzonej reakcji badanych? 

     Problemy szczegółowe 2 W jakim stopniu zastosowana symbolika jest 

adekwatna do zamierzonej reakcji badanych? 

   Problemy szczegółowe 3  Jakie są minusy i plusy wskazują badani               

w prezentowanym produkcie? 

 Problemy szczegółowe 4 W jakim stopniu płeć różnicuje stosunek do 

kampanii? 

Teza III główna 

Można założyć, że stosunek respondentów do badanej kampanii społecznej 

jest zróżnicowany. Częściej ogólne sądy kobiet były pozytywne o reklamie, 

choć kobiety również wskazywały na minusy częściej niż mężczyźni. 

Mężczyźni generalnie wskazywali na trafny dobór  przekazu i symboliki. 

Teza szczegółowa 1 Dobór przekazu, czyli reklamy jest adekwatny do 

zamierzonej reakcji badanych. Badani wypowiadali się o stworzonej kampanii 

w sposób pozytywny.  

Teza szczegółowa 2 Symbolika zastosowana w kampanii wywołała pozytywne 

reakcje wśród badanych. Badani w dużym stopniu odnieśli się pozytywnie do 

zastosowanej symboliki. Dodawali swoje cenne uwagi, co pozwoli 

dopracować przedstawioną kampanię. 

Teza szczegółowa 3 Badani chętnie wskazywali na plusy jak i na minusy 

przedstawionej kampanii. Plusem były kolory i chwytliwe hasła reklamowe. 

Minusem trudne zrozumienie przekazu. 

Teza szczegółowa 4 Kobiety wskazywały częściej niż mężczyźni na minusy   

w zaprezentowanej kampanii. Mężczyźni wskazywali na dobry dobór 

przekazu  i trafną symbolikę. Mężczyźni okazali się też bardziej kreatywni niż 

kobiety, podawali rożne pomysły aby ulepszyć kampanię. 
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3.Dobór próby 

 

 Na wstępie wyjaśnię pojęcie dobór próby , następnie opisze różne 

rodzaje doboru próby i wyjaśnię wybraną przeze mnie metodę.  

 Słownikowa definicja pojęcia doboru próby :„Metodą często 

stosowaną w socjologii jest uzyskiwanie informacji i wyciąganie wniosków 

dotyczących dużych populacji na podstawie analizowania małych ich 

części, tzw. prób.”54 Earl Babbie natomiast podaje, że „dobór próby           

w naukach społecznych rozwijał się równolegle z badaniami zachowań 

preferencji politycznych.”55

Dobór losowy, w którym wyróżniamy: 

 Wyróżnia się kilka metod doboru próby do 

badań w zależności od wybranej metody badawczej.  

 Losowanie indywidualne nieograniczone – W tym losowaniu „każdy               

z elementów składających się na całą populację ma takie same, niezerowe 

prawdopodobieństwo dostania się do próby.”56

Losowanie systematyczne – jest to losowanie znacznie prostsze od losowania 

indywidualnie nieograniczonego. „Polega na wybieraniu każdego K-tego 

elementu z populacji, począwszy od pierwszego elementu, który zostaje 

wybrany w sposób losowy.”

 

57

Losowanie warstwowe – „Tworzymy zbiór homogenicznych grup 

wyodrębnionych ze względu na badane zmienne. Dokonując losowania           

z każdej grupy oddzielnie, otrzymujemy zbiór homogenicznych prób, które 

połączone razem tworzą próbę bardziej heterogenicznej populacji.”

 

58

Losowanie grupowe – „polega na wcześniejszym określeniu dużych 

zbiorowości zwanych grupami i następnie losowaniu określonej liczby grup za 

pomocą losowania indywidualnego nieograniczonego lub losowania 

warstwowego.”

 

59

                                                 
54 Red. M. Tabin „ Oxford słownik socjologii i nauk społecznych”, s.56 

 

55 E.Babbie, s. 202 
56 Ch. Nachmias, s.200  
57 Ibidem, s.202 
58 Ibidem, s. 203 
59 Ibidem, s. 204 
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 Dobór nielosowy: 

Próba okolicznościowa – jest to „próba, którą tworzą osoby łatwo dostępne.”60

Próba kwotowa – „Podstawowym celem tworzenia próby kwotowej jest 

uzyskanie maksymalnego podobieństwa do populacji wyjściowej.”

 

61

Próba celowa – Wybrałam do mojego badania celowy dobór próby najczęściej 

stosowany w fokusach. W celowym doborze próby (nielosowym) jednostki są 

tak dobierane aby były najbardziej reprezentatywne. Ten typ doboru próby jest 

najbardziej odpowiedni dla mojego badania, gdyż określenie konkretnej grupy 

docelowej jest trudne. Próbę można dobrać w taki sposób aby odpowiadała 

treści badania na podstawie celów badań a także wiedzy o badanej populacji. 

 

Cechy grupy docelowej : 

− Uczestnicy ruchu drogowego 

− ludzie posiadający dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) 

− ludzie w przedziale wiekowym 28 – 45 lat 

− ludzie nie homogeniczni pod względem wykształcenia  

− próba składająca się pół na pół z mężczyzn i kobiet (proporcja 50%) 

     Uzasadnienie wyboru cech grupy docelowej: 

 Ludzie posiadający samochód są dla mnie ważną grupą, gdyż ich opinia 

będzie kluczowa, zwłaszcza w kwestii oceny projektu plakatu, a także jego 

umieszczenia. Cennymi respondentami będą też osoby posiadające dzieci       

w wieku szkolnym (7- 14 lat). Będą mogli także określić co według nich jest 

największym zagrożeniem drogowym. Ludzie w przedziale wiekowym 28– 45 

lat wydaja mi się najbardziej reprezentatywni. Ludzie w tym wieku na ogół 

już posiadają dzieci w wieku szkolnym. Ważna dla mnie jest opinia badanych 

pod kątem przydatności tego typu reklamy a także czy ona rzeczywiście działa 

na społeczeństwo czy też nie. Próba składająca się pół na pół z mężczyzn        

i kobiet wydaje mi się najodpowiedniejsza,  gdyż  płeć w realizowanym 

projekcie jest czynnikiem różnicującym a skonfrontowanie ze sobą opinii 

jednej i drugiej grupy może przynieść ciekawe rezultaty. 

                                                 
60 Ibidem, s. 198 
61 Ibidem, s. 199 
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4. Metody, techniki, narzędzia badawcze – przegląd 

 Wybór odpowiedniej metody badawczej jest jedną z ważniejszych 

części badań. To w zależności od metody badawczej zależy w jaki sposób 

będziemy uzyskiwać dane. Przedstawię  i opiszę tutaj niektóre z metod 

badawczych. 

Badania terenowe 

„ Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych 

społeczności ludzkich oraz powstałe w nich wytwory materialne                       

i niematerialne.(…) W badaniach terenowych można posługiwać się różnego 

rodzaju technikami(…). Można posługiwać się np. obserwacją, wywiadem, 

ankietą, analizą dokumentów itp. 

Typy badań terenowych: 

- badania typu etnologicznego  

- badania typu socjologicznego 

- badania typu socjopsychologicznego. „62

   Obserwacja 

 

„ Przez obserwację rozumie się celowe, tzn. ukierunkowane i zamierzone oraz 

systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu, procesu lub zjawiska.(…) 

Obserwacja powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

premedytacją, planowością, celowością, aktywnością, systematycznością.(…) 

Wyróżnia się następujące rodzaje: 

- bezpośrednią i pośrednią 

- kontrolowaną i niekontrolowaną 

- jawną i ukrytą.”63

Wywiad 

 

„Wywiad jest rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej dwie 

osoby: prowadzący wywiad i respondent.”64

                                                 
62 J. Sztumski, s.131 - 132 

 Nie można nazwać tej rozmowy 

swobodną konwersacją ale bardziej ukierunkowaną rozmową. Badacz stara się 

za pomocą pytań uzyskać odpowiednie i ważne dla niego informacje.  

63 ibidem, s. 149, 152-153 
64 Ibidem, s. 159 
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Badania ankietowe 

Za pomocą badań ankietowych można przebadać dużą zbiorowość. Rodzajów 

badań ankietowych jest bardzo dużo. „Ze względu np. na sposób 

rozprowadzenia wyróżniamy ankiety: 

a. Środowiskowe 

b. Prasowe 

c. Pocztowe.”65

Badania ankietowe posiadają zalety a także wady. Do zalet można zaliczyć 

oszczędność czasu a także pieniędzy, są szybkie i bardzo wygodne a uzyskane 

dane można szybko uporządkować. Do wad zaliczamy nieszczerość badanych 

wynikającą z efektu ankieterskiego lub z chęci ukrycia wstydliwych faktów     

z życia. 

 

 Moje badania chciałam przeprowadzić jedną z metod badań 

jakościowych, a mianowicie za pomocą zogniskowanego wywiadu grupowego. 

„Badania jakościowe służą ocenie, na ile sam pomysł jest przekonujący, jasny, 

wiarygodny, dobrze pamiętany.” 66

 

 Zogniskowany wywiad grupowy, jest 

stosowany w badaniach marketingowych chyba najczęściej. 

 

  4.1 Zogniskowane wywiady grupowe 

„Termin zogniskowane wywiady grupowe jest bezpośrednim 

tłumaczeniem angielskiej nazwy focus group interview. Jest to nazwa 

oficjalna, używana w ofertach badawczych i artykułach. Natomiast w języku 

mówionym(…) jest rzadko stosowana i została niemalże w pełni zastąpiona 

terminem fokus”.67

                                                 
65 Ibidem, s.172 

Zogniskowane wywiady grupowe popularnie zwane 

fokusami to na ogół niewielkie grupy ludzi od 12 do 15 jak podaje Babbie, lub 

od 6 do 10 jak podaje Pentor. Badani zbierają się w jednej sali wraz                  

z moderatorem aby dyskutować na podany temat. Celem takich badań jest 

66 N.Maliszewski, „Koń trojański w reklamie społecznej”, str. 48 
67 D. Maison „Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa metoda badań marketingowych”, 
Warszawa 2001,s. 10 
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zazwyczaj eksploracja niż wyjaśnienie jakiegoś tematu. Najważniejszą osobą 

w tej grupie jest moderator, gdyż to on prowadzi całą dyskusję                           

i ukierunkowuje ją w odpowiedni sposób. Respondenci dobierani są pod 

względem celów badania. Mają za zwyczaj odpowiednie cechy i są 

odpowiednio powiązani z badaną tematyką. „Dyskusja w grupie trwa około 

1,5 – 2 godziny i powinna:   

- odpowiedzieć na pytania, które interesują klienta 

- dać wszystkim uczestnikom szansę swobodnego wypowiedzenia się.”68

 Richard Krueger wylicza zalety i wady badań fokusowych:  

 

Zalety: 

„ 1. Technika ta jest zorientowaną społecznie metodą badawczą, polegającą na 

zbieraniu danych z realnego życia w środowisku społecznym. 

2. Jest elastyczna. 

3. Ma wysoką trafność fasadową. 

4. Szybko daje wyniki. 

5. Jest tania.(…) 

Wady: 

1. W grupie fokusowej kontrola sprawowana przez badacza jest słabsza niż     

w przypadku wywiadów indywidualnych. 

2. Analiza danych jest trudna. 

3.  Moderator musi mieć specjalne umiejętności. 

4.  Różnice między grupami mogą sprawiać kłopoty. 

5. Zebranie grupy jest trudne. 

6. Dyskusja musi być prowadzona w sprzyjającym otoczeniu.”69

 Dyskusja powinna być uwieczniona na taśmie video aby można było 

analizować zachowania badanych osób. Cała treść dyskusji powinna być 

również nagrana na taśmę magnetofonową. Te czynności pozwolą badaczowi 

przygotować wyczerpujący raport z przeprowadzonego badania. Raport            

z badania powinien być zaopatrzony również w cenne opinie i spostrzeżenia 

 

                                                 
68 http://www.pentor.pl/20739.xml, 2.12.2008 
69 E. Babbie, str. 331 

http://www.pentor.pl/20739.xml�
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badacza. W badaniu tym ważne jest każde zachowanie respondentów m.in. 

takie jak kiwanie głową, uniesienie brwi, rozłożenie dłoni. Każdy gest musi 

zostać wychwycony przez osobę prowadzącą badanie. W czasie badania mogą 

wyniknąć nieprzewidziane sytuacje dla moderatora. Istnieje kilka możliwych 

reakcji na przeszkadzające zachowanie uczestników. Gdy pojawiają się 

wypowiedzi nie związane z tematyką badania można poprosić o trzymanie się 

tematu, gdy pojawiają się ataki na moderatora pomóc może ignorancja tych 

zachowań.70

  

Istnieje wiele problemów wynikających już w trakcie 

prowadzenia badania. Grupa badanych może być nadmiernie aktywna lub 

wręcz przeciwnie, może nie chcieć mówić. Wtedy to od kwalifikacji 

moderatora zależy czy i w jaki sposób będzie przebiegało badanie.  

 

5. Narzędzie realizacji badania – scenariusz wywiadu fokusowego. 

 

Problematyka badania 

1. W jaki sposób definiowana jest reklama społeczna? 

2. Jakimi środkami powinna się posługiwać, by być skuteczną? 

3. Czy reklama społeczna jest potrzebna? 

4. Jaka jest opinia rodziców dzieci w wieku szkolnym i pozostałych 

respondentów do problematyki prędkości przy placówkach szkolnych 

przed i po emisji danej kampanii społecznej? 

5. Jakie są opinie respondentów o konsekwencjach wynikających z 

przekraczania prędkości przy placówkach szkolnych przed i po emisji 

danej kampanii społecznej? 

6. W jakim stopniu dobór przekazu jest adekwatny do zamierzonej reakcji 

badanych? 

7. W jakim stopniu zastosowana symbolika jest adekwatna do 

zamierzonej reakcji badanych? 

8. Jakie minusy i plusy wskazują badani w prezentowanym produkcie? 

                                                 
70 D. Maison, str. 132, 136 
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9. W jakim stopniu płeć różnicuje stosunek do kampanii?  

I część 

 Niewątpliwie jednym z podstawowych zasad dobrej rozmowy jest stworzenie 

niepowtarzalnego „klimatu”. Atmosfera ta ma obniżyć lęk wśród uczestników 

badania a także wzbudzić ich zaufanie. 

1.Przywitanie, podziękowanie za przyjęcie propozycji udziału w badaniu     

a także za przybycie. 

2.Przedstawienie się moderatora. 

3. Przedstawienie wszystkich uczestników. 

4. Integracja i bliższe poznanie się uczestników badania. 

Szanowni Państwo, w związku z tym, że nasze badanie będzie trwało 

około 2 godzin, proszę o wpisanie swoich imion na kartkach, które znajdują 

się przed Państwem i postawienie ich przed sobą. Ułatwi to nam 

porozumiewanie 

się. 

5. Przybliżenie tematu badania. 

Drodzy Państwo, Nasza rozmowa będzie dotyczyła najogólniej mówiąc 

reklamy społecznej w oparciu o problem bezpieczeństwa na drodze. 

6. Przedstawienie reguł obowiązujących przy badaniu. 

• Każdy mówi to co myśli, nie sugeruje się innymi rozmówcami. 

• Każdy ma prawo zadawać pytania każdemu. 

• Podsumowanie będzie stosowane po każdej większej części 

materiału dla lepszego zrozumienia . 

• Każda opinia jest cenna, chodzi o wyrażanie tego co się czuje. 

• Głos zawieramy jest pojedynczo, gdyż to ułatwi nam 

komunikację między sobą a także ułatwi odczyt zapisu z kamery, 

ponieważ przebieg spotkania będziemy rejestrować właśnie za 

pomocą kamery. 

• Zapis cyfrowy jest konieczny, gdyż ułatwi nam to odczyt i zapis 

Państwa wypowiedzi. 
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• Nagranie ani nic co dotyczy Państwa nie będzie ujawnione na 

forum publicznym i będzie dostępne tylko na potrzeby badania. 

• Czy Państwo mają jakieś pytania? 

 

II część 

Wytłuszczone problemy nie będą odczytywane respondentom. Służą jedynie 

moderatorowi do przestrzegania kolejnych części scenariusza. 

 

1. W jaki sposób definiowana jest reklama społeczna? 

- Jak Państwo rozumieją pojęcie reklama społeczna? 

- Co to znaczy ze jest ona społeczna? 

- W jakie wchodzi ona sfery społeczne? 

- Jakich dotyczy problemów? 

 

2. Jakimi środkami powinna się posługiwać, by być skuteczną? 

- Według państwa jakimi środkami powinna się posługiwać reklama 

społeczna by była zauważalna? 

- Dlaczego powinien być to obraz? 

- Dlaczego powinien być to dźwięk?  

 

3. Czy reklama społeczna jest potrzebna? 

- Jak Państwo myślą czy reklama społeczna tak jak ją Państwo 

rozumiecie jest potrzebna? 

- Dlaczego jest potrzebna? 

- Czy ma na celu uświadomienie nam coś? 

 

4. Jaka jest opinia rodziców dzieci w wieku szkolnym i pozostałych 

respondentów do problematyki prędkości przy placówkach 

szkolnych przed i po emisji danej kampanii społecznej? 
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Tabela nr 2. Tabela skonstruowana na potrzeby badania fokusowego 

 

Źródło własne 

 

 

 

Przed emisją kampanii Po emisji kampanii 

- Poruszymy teraz konkretny problem 

społeczny a mianowicie 

przekraczanie prędkości przy 

placówkach szkolnych, jaki jest 

Państwa stosunek do tego problemu? 

 

- Czy uważacie Państwo, że jest to w 

ogóle problem? 

 

  - Jak Państwo sądzicie ile               

powinna wynoście prędkość przy 

placówkach szkolnych? 

- Teraz po zaprezentowaniu Państwu 

danych statystycznych dotyczących 

tego problemu, a także po 

zaprezentowaniu plakatu 

promującego daną kampanie 

społeczną zmieniła się państwa 

stosunek do tego problemu? 

 

- W jaki sposób? 

 

- Czy zmienił się Państwa stosunek co 

do prezentowanych wcześniej 

prędkości? 

 

- Jak Panie uważają, jakie to powinny 

być prędkości? 

 

-Jak Panowie uważają jakie to 

powinny być prędkości? 
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5. Jakie są opinie respondentów o konsekwencjach wynikających z 

przekraczania prędkości przy placówkach szkolnych przed i po 

emisji danej kampanii społecznej? 

 

 
Tabela nr 3. Tabela skonstruowana na potrzeby badania fokusowego 

 

Przed emisją kampanii Po emisji kampanii 

- Czy wiecie Państwo jakie są 

kary przewidziane dla łamiących 

przepisy drogowe w pobliżu 

przejść dla pieszych? 

 

- Czy kary są inne w stosunku do 

tych którzy łamią przepisy w 

pobliżu placówek szkolnych? 

- Jakie kary zaproponowaliby  

Państwo w stosunku do tych 

kierowców którzy łamią przepisy 

w pobliżu szkół? 

 

- Czy byłby inne w stosunku do 

wszystkich? 

 

- Jakie rozróżnieni Państwo 

proponują? 

 

 
Źródło własne 

 

6. W jakim stopniu dobór przekazu jest adekwatny do zamierzonej 

reakcji badanych? 

- Czy dobór przekazu, w tym przypadku obrazu jest trafny do tego typu 

kampanii? 

 

7. W jakim stopniu zastosowana symbolika jest adekwatna do 

zamierzonej reakcji badanych? 

- Jakie dostrzegają Państwo symbole w prezentowanym plakacie? 

- Co myślą Państwo o symbolice zawartej w tej reklamie? 

- Czy zastosowane symbole będą wpływały na dorosłych? 
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- Jaki wpływ ta symbolika będzie miała na dzieci? 

- Będzie je szokowała, straszyła, czy wręcz przeciwnie pobudzała ich 

czujność? 

- Czy coś by Państwo zmienili odnośnie tego plakatu? 

 

8. Jakie minusy i plusy wskazują badani w prezentowanym 

produkcie? 

- Jakie minusy Państwo dostrzegacie w zaprezentowanym plakacie? 

- Jakie plusy dostrzegają Państwo?   

 

9. W jakim stopniu płeć różnicuje stosunek do kampanii?  

          - Jakie są Państwa opinie dotyczące zaprezentowanej kampanii? 

    - Czy znalazłaby swoje zastosowanie w rzeczywistości? 

    - Czy uważają Państwo, że mogłaby zadziałać? 

 

 

 

6. Badanie pilotażowe 

 

„Badanie pilotażowe, przeprowadzany w małej skali test narządzi 

badawczych poprzedzający główne badani, stosowany w celu sprawdzenia 

przydatności narzędzi badawczych.” Badanie pilotażowe zostało 

przeprowadzone w dniu 17 stycznia 2009 roku. W badaniu tym uczestniczyło 

5 osób, dobranych pod względem określonych przeze mnie cech grupy 

docelowej. Badanie to miało na celu próbę weryfikacji postawionych przeze 

mnie tez. Miało także pokazać czy z pomocą mojego narzędzia badawczego 

będę mogła uzyskać odpowiedzi na wyznaczone przez siebie cele badania. 

 Moje wnioski i spostrzeżenia po przeprowadzonym badaniu 

pilotażowym są następujące: 

- Problem społeczny którym się zajęłam to przekraczanie prędkości przy 

placówkach szkolnych - rzeczywiście istnieje w środowisku społecznym mojej 
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grupy badanych. Świadczyć mogą o tym słowa badanych: „naprawdę, jeżdżą 

jak wariaci”, „w ogóle nie zwracają uwagi na to, że przejeżdżają obok 

szkoły’’. W moim próbnym badaniu okazało się, że jestem w stanie 

odpowiedzieć na wszystkie postawione przeze mnie problemy główne.  

- Największy problem respondentom sprawił drugi problem główny (W JAKI 

SPOSÓB ZMIENIA SIĘ OPINIA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 

SZKOLNYM  I POZOSTAŁYCH RESPONDENTÓW DO 

PROBLEMATYKI PRZEKRACZANIA PRĘDKOŚCI PRZY 

PLACÓWKACH SZKOLNYCH?) i zadawane w jego obrębie pytania. 

Respondenci mieli problem z jednoznacznym określeniem prędkości z jaką 

powinny poruszać się pojazdy przy placówkach szkolnych, a także                  

z określeniem kar dla kierowców łamiących takie przepisy.   W związku z tym 

w scenariuszu do badania głównego postanowiłam dodać kilka ułatwiających 

pytań dla respondentów, podając konkretne prędkości w pytaniach, np. czy 30 

km/h to nie za mała prędkość w terenie zabudowanym? Pomysł, aby taka 

kampania zaistniała w rzeczywistości okazał się trafiony, choć niektórzy 

respondenci mieli zastrzeżenia czy reklama ta będzie zrozumiała. Badani 

chętnie wskazywali uwagi co do prezentowanego plakatu i chętnie wymieniali 

spostrzeżenia.  

- Największą trudność sprawia część techniczna organizowania badania           

i określenie czasu właściwego badania. Badanie pilotażowe trwało 1,5 

godziny ale mogłoby być dłuższe (około 2 h). 
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IV. Analiza materiału empirycznego 

 

1. Organizacja i przebieg badania 

Badanie fokusowe przeprowadziłam 9 maja 2009 roku w 

Częstochowie. Badanie trwało 60 minut i 61 sekund. Nagrywane było 

za pomocą kamery umieszczonej w laptopie. Miejsce, w którym 

odbywało się badanie jest siedzibą firmy, która zajmuje się sprzedażą 

trofeów sportowych. Badanie odbyło się po godzinach pracy firmy. 

Pomieszczenie to ma około 60 m2, jest przestronne więc każdy              

z uczestników czuł się swobodnie. Badani siedzieli wokół 

prostokątnego stołu co ułatwiało komunikację, wszyscy widzieli siebie 

nawzajem. Na potrzeby tego projektu zaaranżowałam więc pracownię 

fokusową, kierując się wytycznymi zawartymi w literaturze 

przedmiotu. 

 

 

2. Charakterystyka badanych osób 

W badaniu uczestniczyło sześć osób (trzy kobiety i trzech  

mężczyzn). Każda osoba przed rozpoczęciem badania wypełniała anonimową 

ankietę rekrutacyjną (załącznik 1), na podstawie jej  i krótkiej rozmowy 

wstępnej mogłam dokonać krótkiej charakterystyki badanych osób biorąc pod 

uwagę informacje istotne z punktu widzenia realizacji celu badania: 

 

 Agnieszka – lat 32. Mama cztero miesięcznej córeczki. Mieszka 

w mieście, posiada wykształcenie średnie. Od niedawna jest 

mężatką. Posiada prawo jazdy i jest czynnym uczestnikiem 

ruchu drogowego. Nie pracuje. Jest osobą bardzo otwartą            

i życzliwą dla ludzi. Ceni sobie ciepło rodzinnego domu. 
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 Magda - lat 28. Mieszka w mieście. Posiada wykształcenie 

wyższe, jest panną ale planuje już niebawem ślub. Nie posiada 

dzieci. Nie ma praw jazdy więc jest pieszym uczestnikiem ruchu 

drogowego. Jest typem osoby słuchającej i badającej otaczające 

ją środowisko. Osoba cicha i spokojna.  

 Marta – lat 27. Mieszka w mieście. Posiada wykształcenie 

wyższe. Od dwóch lat jest mężatką, nie ma dzieci. Nie posiada 

prawa jazdy więc również jest pieszym uczestnikiem ruchu 

drogowego. Osoba otwarta. Można z nią porozmawiać na każdy 

temat. Potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. 

 Rafał – lat 27. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył 

Uniwersytet Śląski na kierunku biologia i obecnie pracuje w 

branży chemicznej. Jest rozwodnikiem i ojcem 4 letniego 

chłopca. Posiada prawo jazdy więc jest zmotoryzowanym 

uczestnikiem ruchu drogowego. Bardzo otwarty na drugiego 

człowieka. Chętnie słucha innych osób, potrafi każdemu 

doradzić i pomóc. 

 Robert – lat 34. Ojciec dwóch córek, jednej cztero miesięcznej,   

a drugiej w wieku szkolnym. Mieszka w mieście, posiada 

wykształcenie średnie. Jest żonaty. Posiada prawo jazdy co 

klasyfikuje go w kategorii osób badanych jako 

zmotoryzowanego uczestnika ruchu drogowego. Pracował m.in. 

w transporcie międzynarodowym, obecnie pracuje w firmie 

reklamowej. Jest bardzo otwarty na drugiego człowieka, zawsze 

wesoły i pomocny. Dusza towarzystwa. 

 Paweł – lat 27. Mieszka w mieście. Posiada wykształcenie 

wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku 

Elektronika i Telekomunikacja. Obecnie nie pracuje. Jest 

kawalerem. Posiada prawo jazdy choć nie jeździ samochodem 
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zbyt często. Bardzo spokojny i zamknięty. Przystosowanie się 

do nowego otoczenia przychodzi mu z trudem. 

 Osoby biorące udział w badaniu to osoby młode, posiadające wykształcenie,   

a także zaplecze zawodowe. 

 

3. Weryfikacja założeń 

3.1 . Reklama społeczna w opinii respondentów 

Teza I główna, która brzmi -  Można założyć, że respondenci 

postrzegają reklamę społeczną poprzez jej użyteczność, tematykę i formę.      

W opinii badanych respondentów reklama społeczna jest potrzebna, zawiera 

ściśle określoną tematykę (choroby, bezpieczeństwo, starość, patologie, 

aktywność obywatelską) i powinna być jednocześnie w wielu miejscach          

i mass mediach, by być skuteczną - została rozbita na tezy szczegółowe, by 

można było opisać poszczególne interesujące mnie elementy związane z 

badaną problematyką. 

3.1.1 Dominujące sposoby definiowania reklamy 

społecznej.  

Odpowiedzi dotyczące definicji reklamy społecznej można podzielić    

w następujący sposób: 

 

• definicje charakteryzujące reklamę społeczną jako 

dwuznaczność: 

 „To znaczy no dwuznacznie to można zrozumieć. Albo reklama dla 

społeczeństwa tworzona albo jest to reklama związana sensu stricte z jakimiś 

pojęciami związanymi ze społeczeństwem.” (Rafał)                                           

                                              

• definicje charakteryzujące reklamę społeczną w odróżnieniu od 

reklamy komercyjnej: 
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„Reklama społeczna tym się różni od reklamy komercyjnej, że jest to 

reklama, która ma na celu wywołanie reakcji która ma służyć dobru 

społecznemu czyli ma albo piętnować jakieś złe zachowania społeczne albo 

ma namawiać do tych dobrych.”(Marta) 

 

• definicja charakteryzująca reklamę społeczną jako zachowanie: 

”(…) dotyczy sfery zachowania, przestrzegania prawa itp. Czyli 

zachowanie pewnych norm społecznych, przestrzeganie ich” a także „że jest 

związana z kultura danego społeczeństwa i z tradycją tego społeczeństwa       

w tym do którego jest skierowana.”(Rafał) 

 

Jak widać badani twierdzili, że reklama społeczna dotyczy problemów 

związanych ze społeczeństwem. Reklama taka ma też służyć „dobru 

społecznemu”, „ma piętnować” zło i namawiać do dobra. Po 

przeprowadzonym badaniu można powiedzieć, że teza szczegółowa 1-  Można 

założyć, że reklama społeczna definiowana jest w podobny sposób – 

najczęściej jako: reklama o ważnej tematyce społecznej poruszająca ważne 

problemy w społeczeństwie (choroby, bezpieczeństwo, starość, patologie, 

aktywność obywatelską),- została potwierdzona częściowo. Badani nie 

odnieśli się bezpośrednio do zjawisk wymienionych przeze mnie w tezie 

szczegółowej, podawane definicje były bardziej ogólne. Badani uznali, że 

reklama społeczna ma poruszać ważne problemy społeczne „(…) ma albo 

piętnować jakieś złe zachowania społeczne albo ma namawiać do tych 

dobrych.”Nie wymienili jednak konkretnych problemów. Nowością jaką 

podali badani to, to że uznali iż reklama społeczna „(…)  jest związana            

z kultura danego społeczeństwa i z tradycją.”  

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

   3.1.2 Narzędzia reklamy społecznej w opinii 

respondentów. 

Badani uznali, że najlepszymi środkami do propagowania reklam będą: 

 

• obraz 

„Najbardziej chyba obraz, 90% w ogóle postrzegania człowieka jest 

związana ze wzrokiem także najbardziej przemawia obraz”(Rafał),” większość 

ludzi jest wzrokowcami”(Robert). 

 Badani twierdzili, że wzrok to najważniejszy ze zmysłów, za jego 

pomocą dociera do nas najwięcej informacji 

 

• reklama telewizyjna 

„(…)Większość albo olewa kompletnie reklamy albo przełącza nawet 

na inny program bo tak też się z tym spotkałem także podejrzewam, że …..fakt 

na pewno do części dotrze przez stacje telewizyjne chociażby czy radia ale 

podejrzewam, że lepszym miejscem byłoby umieszczenie w jakimś widocznym 

miejscu publicznym.” (Rafał) 

 

• środki komunikacji miejskiej 

„(…)może jeszcze w  jakich miejscach może być zauważone, na myśl mi 

tu przyszły środki komunikacyjne, tych reklam jest dużo to znaczy nie 

społecznych reklam”(Magda) 

 

• kampania poświęcona każdemu zmysłowi (mix środków 

reklamowych) 

Mniejszość badanych twierdziła, „że taka reklama społeczna powinna 

być  w jakimś tam stopniu poświęcona każdemu zmysłowi (…) nie każdy jest 

taki sam i jednak jest ta jakaś tam mniejsza liczba populacji, która 

wzrokowcami nie jest, która musi coś nie wiem powąchać, usłyszeć i to 
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dopiero w ten sposób może to zapamiętać bo taki obraz jeżeli jest dla nich nie 

charakterystyczny nie budzi w nich też jakiś emocji to mogą to przełączyć      

i tylko jeśli są dla nas charakterystyczne to je zauważamy.” (Marta) 

  

 Badani stwierdzili, że do społeczeństwa najlepiej przemówi obraz.        

Z wypowiedzi można wywnioskować, że badani potwierdzili tezę 

szczegółową 2 -Można założyć , że w opinii respondentów najlepszym 

narzędziem reklamowym dla tego typu reklamy jest billboard na ulicach 

miasta i spot w TV.- tylko częściowo. Żaden z respondentów nie odniósł się 

konkretnie do środków reklamowych wymienionych przeze mnie (billboard, 

spot TV). Respondenci najczęściej podkreślali obraz w którym mieszczą się 

oba środki reklamowe lecz jest to stwierdzenie zbyt ogólne i trudne do  

jednoznacznego określenia co badani mieli na myśli. „(…)lepszym miejscem 

byłoby umieszczenie w jakimś widocznym miejscu publicznym”, słowa te 

można zrozumieć bardzo ogólnie gdyż słowa miejsce publiczne są szeroko 

rozumiane. Jednakże do miejsc publicznych, można także zaliczyć miejsca 

zajmowane przez billboardy. W tym sensie część tezy szczegółowej 2 

odnosząca się do billboardu potwierdziła się. Jeden z uczestników badania 

zwrócił uwagę na środki komunikacji miejskiej jako dobrego nośnika 

reklamowego czego nie uwzględniłam w tezie szczegółowej 2. Jednakże 

środki komunikacji miejskiej wydają mi się złym nośnikiem reklam 

społecznych, powstawały by złe skojarzenia, reklama mogła by być nie trafić 

do przeznaczonej grupy docelowej. Kampanie społeczne pokazywane za 

pomocą wielu środków komunikacji reklamowej byłaby chyba dobrym 

rozwiązaniem, pod warunkiem rozsądnego zaplanowania czasu i miejsca 

emisji kampanii. Badani zwrócili także uwagę na to iż w kampaniach 

społecznych czy też reklamowych ważny jest czynnik jakiegoś 

charakterystycznego elementu. Według badanych tylko elementy 

charakterystyczne mogą wywołać u widza zaciekawienie a co za tym idzie 

emocje. 
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   3.1.3 Użyteczność reklamy społecznej w opinii 

respondentów. 

Odpowiedzi na pytanie czy reklama społeczna jest potrzebna można 

podzielić w następujący sposób: 

• TAK, reklama społeczna jest potrzebna 

„Tak, w obecnym czasie na pewno i to coraz większy bym powiedział    

a to z tego względu, że kiedy chociażby taki prosty fakt, kiedy byliśmy młodzi    

i chodziliśmy do podstawówki, do liceum, pewne rzeczy, pewne zachowania 

były dla nas w ogóle obce. Tymczasem w tej chwili na przykład młodzież, 

która jest  w wieku w którym my kiedyś byliśmy zachowuje się tak a nie 

inaczej, te normy zachowań po prostu się już zmieniły, niekoniecznie na 

dobre co najgorsze i reklamy społeczne  potrzebne są aby przemówić do tych 

młodych osób. Ludzie starsi maja już pewien światopogląd, pewien punkt 

zachowań wyrobiony. Robią tak a nie inaczej i ciężko jest to zmienić, także 

reklamy społeczne muszą motywować.”(Rafał)  

 

„(…)myślę, że reklama społeczna jest potrzebna o tyle o ile ona faktycznie 

służy dobru społeczeństwa, bo jak w każdej reklamie jest tak, że po prostu że 

buduje ona jakiś wzór treści, niektóre są pod przykrywką, że są dla 

społeczeństwa jednak nie są dla społeczeństwa, jeżeli one są faktycznie dobre 

i służą dobru społeczeństwa to powinno być ich jak najwięcej pod 

warunkiem też, że odwołują się w moim mniemaniu też do jakiś ogólnie 

dobrych wartości i tradycji. „(Marta) 

 

Nie znalazłam w wypowiedziach respondentów  uzasadnionych 

wypowiedzi co do dwóch ostatnich kategorii (nie i nie wiem). 

 

• NIE, reklama społeczna nie jest potrzebna 

 

• NIE WIEM czy reklama jest potrzebna 
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Na podstawie przeprowadzonego badania można wyróżnić kilka 

funkcji jakie ma spełniać reklama społeczna: 

 

 - służyć dobru społecznemu, 

 - odwoływać się do dobrych wartości i tradycji, 

 - przemawiać do młodych ludzi, 

 - piętnować złe zachowania, 

 - nakłaniać do dobrych zachowań. 

 

Teza szczegółowa 3 - Można założyć, że w opinii respondentów 

reklama społeczna jest potrzebna gdyż, wpływa na zmianę postaw i zachowań 

ludzi w innych obszarach niż zwykła reklama konsumpcyjna, została 

potwierdzona przez badanych. Choć nie porównywali reklamy społecznej        

z reklamą konsumpcyjną. Odnosząc się do słów wypowiadanych na 

potwierdzenie słuszności istnienia reklam społecznych badani twierdzili, że 

reklama taka musi przemawiać przede wszystkim do młodych ludzi gdyż 

„(…) normy zachowań po prostu się już zmieniły, niekoniecznie na dobre co 

najgorsze”. Badani twierdzili także, że reklama społeczna jest potrzebna jeśli 

naprawdę „(…)służy dobru społeczeństwa (…)”. Z wypowiedzi tej wynika, że 

respondenci dostrzegają również wokół siebie reklamy społeczne, które nie są 

odpowiednio ukierunkowane i nie trafiają do odbiorców. Można 

wywnioskować również, że reklamy społeczne powinny zawierać także 

„(…)ogólnie dobre wartości i tradycje(…)”. Można więc zaryzykować 

stwierdzenie, że społeczeństwo zaakceptowałoby reklamy odnoszące się do 

stylu dobrego wychowania, manier, ubioru, nie tylko odnoszące się do 

problemów natury społecznej. 

Odnosząc się do tezy I głównej - Można założyć, że respondenci 

postrzegają reklamę społeczną poprzez jej użyteczność, tematykę i formę.      

W opinii badanych respondentów reklama społeczna jest potrzebna, zawiera 

ściśle określoną tematykę (choroby, bezpieczeństwo, starość, patologie, 

aktywność obywatelską) i powinna być jednocześnie w wielu miejscach          
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i mass mediach, by być skuteczną. -  to badanie przeprowadzone przeze mnie 

potwierdziło jej słuszność w połowie. Po wypowiedziach respondentów 

można stwierdzić, że reklama społeczna jest potrzebna, jednakże badani nie 

wskazywali na głębsze przesłanie tego rodzaju reklam. Twierdząc, że reklama 

społeczna jest potrzebna potwierdzali jej użyteczność. Badani jednak nie 

wskazywali konkretnych tematów reklam społecznych. Nie wymieniali 

określonej tematyki ściśle związanej z problemami społeczeństwa, jak np. 

choroby, starość, patologie. Jeden z uczestników badania wskazał na to, iż aby 

reklama społeczna była skuteczna należy ją pokazywać wielu środkach 

masowego przekazu, jest to potwierdzenie ostatniej części tezy I głównej, 

pozostali wskazywali obraz jako główne narzędzie przesłania. 

 

 3.2. Opinie respondentów o restrykcjach w ruchu drogowym przed i po 

emisji autorskiej reklamy społecznej Zwolnij przed szkołą. 

 Teza II główna, która brzmi - Można założyć, że sądy respondentów 

dotyczące badanej problematyki przed emisją kampanii społecznej mają 

charakter sądów ogólnych (np. kierowcy jeżdżą za szybko, nie stają na 

pasach), bez wnikania w szczegółową charakterystykę.                                                                                                     

Po  emisji kampanii społecznej respondenci są w stanie dokładnie 

sprecyzować swoje sądy dotyczące prędkości i kar. Opinie te różnią się ze 

względu na płeć i posiadanie/ lub nieposiadanie dzieci – również została 

rozbita na poszczególne tezy szczegółowe. 

  3.2.1. Sądy respondentów o dozwolonych prędkościach przed 

emisją autorskiej reklamy społecznej Zwolnij przed szkołą. 

 

 Respondenci zapytani przed badaniem „(…) ile powinna wynosić 

prędkość przy szkołach(…)?” odpowiedzi oscylowały wokół prędkości 30 

km/h – 40km/h. odpowiedzi były następujące: 

„Rafał – 30, 40 

Marta - 40 to za dużo, 30 

Magda - 30 
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Agnieszka – 30 

Robert – 30 

Paweł – 30” 

Bez względu na to czy to była kobieta, czy mężczyzna, odpowiedzi były 

prawie identyczne. Jedna osoba (mężczyzna) dodał prędkość 40km/h co 

zostało skorygowane przez uczestniczkę badania. Nowością jaka pojawiła się 

w wypowiedziach respondentów to, to że problem należałoby poszerzyć na 

inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo na drogach:  

• Poszerzenie problemu prędkości 

„(…) Problem się jakby poszerza nie tylko na prędkość jazdy i kierowców ale 

w ogóle na drogi czy barierki na drogach. Widać, że nie tylko dzieci w wieku 

takim wczesnoszkolnym mogą wpaść pod samochód ale mogą to być tez 

starsze dzieci, które się wygłupiają na placach czy na boiskach i mogą po 

prostu wybiec za bramę i właśnie pod taki tramwaj wpaść albo pod samochód, 

no i co wtedy, prawda? Problem jest dużo szerszy.”(Magda) 

 Uczestniczka badania nie posiadająca rodziny poszerza problem, jaki 

został podjęty w badaniu a mianowicie prędkość, na inne utrudnienia jakie 

napotykają uczestnicy dróg. Problemami na jakie zwraca uwagę to drogi, 

[brak] barierek przy drogach, są to problemy bardzo istotne dla 

bezpieczeństwa na drogach. Problem ten jest dużo szerszy i można by go 

omówić na kolejnym badaniu. 

• Skupienie się na określonych miejscach 

„tak tylko, że no wiadomo nie upilnuje się tego wszędzie prawda? I nie można 

ograniczyć jazdy do 30km/h na terenie całej Polski bo tego się fizycznie nie 

da. Dzieci się wszędzie znajdą bądźmy szczerzy i na wsi i w mieście itd. Nie 

możemy ograniczyć w całej  Polsce do 30 km/h. Musimy się skupić na 

konkretnych miejscach, czyli tam gdzie tych dzieci jest więcej, place zabaw, 

szkoły, przedszkola właśnie tam powinniśmy zastosować takie ograniczenia. 

A co do reszty miejsc no cóż no tutaj tak jak wcześniej było wspomniane dużo 

zależy od rodziców.”(Rafał) 
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 Badany twierdzi, że ograniczenia prędkości do 30km/h powinny być 

wprowadzone w „(…)konkretnych miejscach, czyli tam gdzie tych dzieci jest 

więcej, place zabaw, szkoły, przedszkola właśnie tam powinniśmy zastosować 

takie ograniczenia(…)”.  

 Jak wynika z analizy badania można wywnioskować, że teza 

szczegółowa1- Można założyć, że sądy respondentów dotyczące dozwolonych 

prędkości przed emisją spotu były jednakowe dla wszystkich i oscylowały 

wokół prędkości 40km/h, - potwierdziła się, choć większość respondentów 

opowiedziała się za prędkością 30km/h. Pojawiły się nowe kwestie, które 

należałoby rozpatrzeć a mianowicie problem dróg i ich zabezpieczenia a także 

objęcia szczególną ochroną miejsc w których przebywają dzieci. 

  3.2.2 Sądy respondentów o dozwolonych prędkościach po emisji 

autorskiej reklamy społecznej Zwolnij przed szkołą. 

Teza szczegółowa 2 dotyczy  opinii badanych już po przeprowadzonym 

badaniu:  

• Kwestia zwalniania przez polskich kierowców 

 Założenia jakie zaprezentowałam powyżej nie były głównym motywem 

dyskusji badanych. Badani po prezentacji kampanii rozpoczęli rozmowę 

dotyczącą tego, że polscy kierowcy zwalniają, choć to było nie do po myślenia 

jeszcze parę lat temu: 

„(…)Zauważyłem po tych miasteczkach różnych, miałem okazje jechać 

wczoraj to zwalniają, autentycznie zwalniają. Na początku myślałem, że 

policja stoi ale nie, zwalniają, jest 50 to jedzie 60 ale zwalniają i też tak samo 

się zwalnia(…)”(Robert) 

• Ograniczenia prędkości 

 Następną kwestię jaka poruszyli badani to ograniczenia prędkości: 

„nawet na autostradzie są ograniczenia” (Paweł) 

„niekiedy rzeczywiście te ograniczenia są powiedzmy, że niepotrzebne 

zupełnie w niektórych wypadkach tak się zdarza…” (Rafał) 

„(…)Niemcy jest bez ograniczeń, jest dużo mniej wypadków niż u na” (Robert)  
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 Jak widać badani na początku nie podawali konkretnych prędkości 

jakie by proponowali przy placówkach szkolnych. Dyskusja potoczyła się 

innym torem, bezpieczeństwa i kultury jazdy. Zostały także podane 

rozwiązania dotyczące przejść dla pieszych w okolicach szkół: 

• Kładki, tunele, sygnalizacja 

„(…)wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem zamiast ustawiania tych znaków, 

radarów, to kładka by była albo tunel pod”(Rafał) 

„Albo wysepka” (Agnieszka) 

  „wysepka jak wysepka bo tu chodzi żeby dziecko bezpośrednio nie miało 

kontaktu z drogą więc albo kładka nad albo tunel pod drogą i wtedy jest 

chyba najbezpieczniej dla dziecka” (Rafał) 

„jest jeszcze jedno takie najbardziej optymalne  w przypadku są to duże 

nakłady finansowe itd. Ale są sygnalizacje świetlne” (Robert) 

 Widać było, że badanych poruszyła kwestia bezpieczeństwa 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Proponowane przez nich 

rozwiązania oczywiście wymagają dużych nakładów finansowych jednakże   

są jakimś rozwiązaniem, które należało by poddać dyskusji. Badani zapytani      

„ teraz może każdy z was powiedział by właśnie konkretnie ile ma być przy 

szkołach, jaka prędkość, ograniczenie?” odpowiadali następująco: 

- kobiety posiadające dzieci  określają maksymalną prędkość         

w pobliżu tych miejsc na 30km/h -  jest to zgodne z moimi założeniami 

przedstawionymi powyżej 

 - mężczyźni posiadający dzieci określają maksymalną prędkość         

w pobliżu tych miejsc na 40km/h -  z moich badanych dwóch respondentów 

posiadało dzieci, jeden określił maksymalną prędkość na 30km/h choć przed 

badaniem jego zdaniem prędkość ta powinna wynosić 40km/h, a drugi            

z badanych zachował się dokładnie odwrotnie, we wcześniejszych 

propozycjach podał 30km/h jako maksymalną prędkość, a po zaprezentowanej 

kampanii podał 40km/h. 

 - kobiety  bez dzieci określają maksymalną prędkość w pobliżu tych 

miejsc na 40 km/h -  jedna respondentka podała stanowczo ograniczenie do 
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30km/h, a druga wahała się między 30km/h a 40km/h, tłumaczyła to 

niezdecydowanie tym, że nie jest kierowcą 

 - mężczyźni bez dzieci określają maksymalną prędkość w pobliżu 

tych miejsc na 50 km/h – jest to założenie, które nie potwierdziło się, badany 

mężczyzna, bez dzieci bez wahania podał prędkość 30km/h jako maksymalną 

prędkość przy przejściach dla pieszych w pobliżu placówek szkolnych. 

 Teza szczegółowa 2 - Po emisji kampanii można założyć, że 

opinie te różnicują się:  

  - kobiety posiadające dzieci określają maksymalną prędkość                  

w pobliżu tych miejsc na 30km/h 

 - mężczyźni posiadający dzieci określają maksymalną prędkość           

w pobliżu tych miejsc na 40km/h 

 - kobiety  bez dzieci określają maksymalną prędkość w pobliżu tych 

miejsc na 40 km/h 

 - mężczyźni bez dzieci określają maksymalną prędkość w pobliżu tych 

miejsc na 50 km/h, - potwierdziła się częściowo. Założenia, które 

przedstawiłam powyżej były jedynie orientacyjne. Badani w większości 

przypadków potwierdzili te przypuszczenia, choć ciekawa wydaje się zamiana 

opinii dwóch mężczyzn posiadających dzieci w kwestii prędkości. Wydaje mi 

się, że jest to spowodowane dyskusją jaka miała miejsce od czasu podania 

pierwszej wartości ograniczenia, przed emisją kampanii. Zauważyłam też, że 

jeden z badanych mógł odczuć presję ze strony innych uczestników badania, 

gdyż kiedy w pierwszej wersji podał prędkość 40km/h, pojawiły się słowa, że 

to za dużo. 

   3.2.3 Sądy respondentów na temat kar w ruchu drogowym 

przed emisją autorskiej kampanii społecznej Zwolnij przed szkoła. 

 Badani zapytanie przed emisją kampanii „wiecie może jakie są kary za 

łamanie przepisów właśnie w pobliżu przejść dla pieszych? Czy są inne dla 

tych, którzy przekraczają prędkość gdzie indziej?(…)” szczególnie dwie osoby 

odpowiadały jako bardzo zainteresowane : 
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„jest w ogóle potrącenie to jest przestępstwo automatycznie a gdzie indziej to 

jest potrącenie”(Robert) 

„a wymuszenie pierwszeństwa na pasach to jest chyba 500 zł” (Rafał) 

„na pasach to jest w ogóle przestępstwo”( Robert) 

„faktycznie jest przestępstwo, za to jest paragraf jakiś, nie pamiętam jaki” 

(Robert)  

Wydaje mi się, że wiedza badanych na temat przekraczania prędkości i kar 

jest dosyć duża choć jest to wiedz bardzo ogólna. Badani potrafią wskazać na 

to iż przestępstwa popełniane na innych obszarach dróg są inne w ocenie 

kodeksu karnego niż przestępstwa popełniane na pasach dla pieszych. Można 

stwierdzić, że teza szczegółowa 3 - Można założyć, że opinie respondentów na 

temat konsekwencji łamania tych przepisów przed i po emisji kampanii 

społecznej są również zróżnicowane, choć mniej wyraźne. Przed emisją 

respondenci wskazywali wystarczające istniejące przepisy w tym zakresie, 

sprawdziła się. 

 

   3.2.4 Sądy respondentów na temat kar w ruchu drogowym 

po emisji autorskiej kampanii społecznej Zwolnij przed szkoła. 

 Przede wszystkim podział na kobiety i mężczyzn posiadających i nie 

posiadających dzieci okazał się nietrafiony. Bardziej by tu pasował podział na 

kobiety i mężczyzn bez wyraźnego podziału na to, kto posiada lub nie posiada 

dziecka. 

• Mężczyźni 

- „jakby ktoś potrącił dziecko na pasach wracające ze szkoły, dożywotnie 

zabieramy prawo jazdy. Jeszcze powinna być kara zabrania auta, co tylko 

najgorsze powinno go spotkać.”(Robert) 

  -  „ja uważam za nie zwolnienie przy szkole powinno być jeden kilometr nie 

zwolniłeś no to 500zł i 5 punktów karnych.”(Rafał) 

- „czemu tylko przy szkole, w ogóle(…)”(Paweł) 

- „ale nie da się wprowadzić takiego przepisu, że na przykład, na obszarze 

szkoły, to zapłaci powiedzmy 200zł więcej czy tam mniej. Na przykład przy 
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Kościele też dzieci chodzą do Kościoła no to. Powinny być ostre kary za 

przekraczanie prędkości”(Paweł) 

- „(…)Chyba żeby była sygnalizacja zmienna, elektroniczna, jest sobota 

niedziela i zmienia się na 60 na przykład, a w tygodniu na 40 no to wtedy 

bym się zgodził na te 1000zł, za te 10, 5km więcej to tak ale jak jest stały znak, 

który stoi i jest 40 i jadę w niedziele rano.(…)” (Robert) 

• Kobiety 

 - „no tak bo to jest taka trudna sprawa w tym momencie bo trzeba też zwrócić 

uwagę czy wartość dziecka jest inna niż każdego innego człowieka. No 

właśnie i tu jest kwestia tego czy w ogóle powinny być takie ostre kary za 

przekraczanie prędkości czy tylko napiętnować tych którzy właśnie 

przekraczają prędkość przy szkołach” (Marta) 

- „kara mogłaby być inna, surowsza pewnie tak natomiast nie jestem w 

stanie powiedzieć jaka powinna być wartość, prawda, nie znam się za bardzo 

na przepisach, nie jestem kierowcą ale mogłaby być inna. Ale to się pamięta, 

pamięta się wysokość mandatu mniej więcej” (Magda) 

 Jak widać badani mężczyźni starali się podawać konkretne kary jakie 

by zastosowali wobec łamiących przepisy na przejściach dla pieszych. 

Pojawiły się propozycje „dożywotnie go zabierania prawo jazdy. Jeszcze 

powinna być kara zabrania auta, co tylko najgorsze powinno go spotkać”. 

Inny badany podaje konkretny przykład jaki by proponował „za nie zwolnienie 

przy szkole powinno być jeden kilometr nie zwolniłeś no to 500zł i 5 punktów 

karnych”. Badane kobiety nie podawały konkretnych przykładów kar, 

podchodziły do tego w sposób bardziej racjonalny i ogólny „kara mogłaby być 

inna, surowsza pewnie tak natomiast nie jestem w stanie powiedzieć jaka 

powinna być wartość”. Porównując kobiety i mężczyzn można wysnuć 

następujące wnioski: 

 - mężczyźni są bardziej skłonni do wydawania szybkich kar i osądów 

- mężczyźni są surowsi od kobiet  

 - kobiety myślą bardziej ogólnie na wielu polach biorąc pod uwagę przestępcę 

i poszkodowanego. 
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 Założenia jakie zaprezentowałam w tezie szczegółowej 4 - Można 

założyć, że po emisji sądy rozłożą się następująco: 

 - kobiety posiadające dzieci  surowsze kary niż są zawarte w kodeksie, 

np. kierowca powinien ponosić całą odpowiedzialność za wypadek i wziąć na 

siebie wypłatę odszkodowania dla ofiar z własnej kieszeni. 

 - mężczyźni posiadający dzieci  domagają się zaostrzenia kar, podobnie 

jak kobiety. 

 - kobiety  bez dzieci w przypadku zaostrzenia kar kobiety są tylko       

w niewielkim stopniu surowsze od mężczyzn. Kobiety domagają się dla 

sprawców wypadku długoletnich kar więzienia a także odszkodowań 

pieniężnych i publikacji wizerunku sprawcy wypadku. 

 - mężczyźni bez dzieci  mężczyźni domagają się również zaostrzenia 

kar, jednakże są bardziej „wyrozumiali” niż kobiety. Mężczyźni proponują 

podniesienie kar finansowych, nie są zgodne z tym co proponowali badani 

więc tezę szczegółową 4 należy obalić i przyjąć wnioski, które 

zaprezentowałam powyżej. 

 Zgodnie z przeprowadzoną analizą badania teza główna II - Można 

założyć, że sądy respondentów dotyczące badanej problematyki przed emisją 

kampanii społecznej mają charakter sądów ogólnych (np. kierowcy jeżdżą za 

szybko, nie stają na pasach), bez wnikania w szczegółową charakterystykę.                                                                                                     

Po  emisji kampanii społecznej respondenci są w stanie dokładnie 

sprecyzować swoje sądy dotyczące prędkości i kar. Opinie te różnią się ze 

względu na płeć i posiadanie/ lub nieposiadanie dzieci,- potwierdziła się 

częściowo. Badani ku zaskoczeniu przed prezentacją kampanii społecznej 

doskonale potrafili sprecyzować swoje odczucia i wyznaczyć konkretne kary. 

Po zaprezentowanej kampanii badani tylko w nieznacznym stopniu zmienili 

swoje odczucia co do kar wobec kierowców przekraczających prędkość na 

pasach. 
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  3.3 Opinie respondentów na temat zaprezentowanej kampanii 

społecznej Zwolnij przed szkołą . 

  Teza główna III, brzmi - Można założyć, że stosunek respondentów do 

badanej kampanii społecznej jest zróżnicowany. Częściej ogólne sądy kobiet 

były pozytywne o reklamie, choć kobiety również wskazywały na minusy 

częściej niż mężczyźni. Mężczyźni generalnie wskazywali na trafny dobór  

przekazu i symboliki – została rozbita na poszczególne tezy szczegółowe. 

      3.3.1 Opinie respondentów dotyczące doboru przekazu. 

 Dobór przekazu według badanych był trafny i ciekawy. Wypowiedzi    

o zaprezentowanej kampanii były w większości pozytywne. 

„dwa paski na świadectwie” (Agnieszka) 

„no i te ślady stóp, opon” (Robert) 

„ dla mnie najbardziej znaczy wzrokowo odpowiadającą jest druga, ponieważ 

jest bardzo kontrastowa na zasadzie bieli i czerni no i żółty, są to takie 

kolory, które bardzo są widoczne na swoim tle, że tak powiem, jeden na 

drugim więc myślę, że w moim odczuciu ta druga.” (Marta) 

„dla mnie pierwsza, ja po prostu widzę czarne pasy, przedłużeniem pasów są 

ślady kół i stópki widać, że małych dzieci(…)” (Magda) 

„ciekawy tekst” (Paweł) 

„te stópki takie małe porobione, chyba faktycznie troszeczkę tych pasów, 

koła przejeżdżające, jestem za pierwszym” (Robert)  

 Jak widać po wypowiedziach badanych większość była za reklamą 

numer 1 (załącznik 3 ), jedna osoba opowiedziała się za reklamą numer 

2 (załącznik 4 ). Kampania ogólnie się podobała respondentom. 

Badani od razu zauważyli symbolikę i hasła. Można stwierdzić, że teza 

szczegółowa 1 - Dobór przekazu, czyli reklamy jest adekwatny do 

zamierzonej reakcji badanych. Badani wypowiadali się o stworzonej kampanii 

w sposób pozytywny i dodawali swoje cenne uwagi, co pozwoli dopracować 

przedstawioną kampanię. – została potwierdzona prawie w całości, jedna 
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osoba miała problem z wyborem reklamy, ostatecznie wybrała reklamę    

numer 1: 

„powiem, ci tak szczerze ze z tych trzech żaden tak naprawdę do mnie nie 

przemawia, tak nie potrafię się w nie wczuć ale jeżeli miałbym wybierać to 

zdecydowanie pierwszy najbardziej pasuje moim zdaniem”(Rafał) 

  3.3.2 Opinie respondentów na temat zaprezentowanej symboliki 

w autorskiej kampanii społecznej Zwolnij przed szkołą.  

Badani sami dostrzegli symbole w zaprezentowanych reklamach. 

Badani odnosili się do reklamy numer 1(Załącznik 3 ). 

• Wypowiedzi dotyczące zdrobnień 

„(…) ja po prostu widzę czarne pasy, przedłużeniem pasów są ślady kół            

i stópki widać, że małych dzieci(…)” (Magda) 

„te stópki takie małe porobione, chyba faktycznie troszeczkę tych pasów, koła 

przejeżdżające(…)” (Robert)  

  „takiego malutkiego” (Robert) 

„malutkiego” (Magda) 

„sandałki”(Robert) 

„lizaczek” (Robert) 

„brakuje bucika jeszcze” (Magda) 

 Po powyższych wypowiedziach można stwierdzić, że przedstawiona 

reklama trafiła do odbiorców. Badani sami zaczęli używać zdrobnień wyrazów 

co może świadczyć o tym, że reklama miała jasny przekaz.   

 

• Wypowiedzi dotyczące symboli związanych z dziećmi 

Badani zapytani co by dodali do zaprezentowanych obrazów reklamowych 

odpowiadali następująco: 

 „plecaka jakiegoś”(Magda) 

„lizaka, bo jak się tak idzie ze szkoły to się ma lizaka”(Rafał) 

„albo jeżeli bardziej przemówi to plecak, rozsypane książki, kredki”(Rafał) 
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„sandałki”(Robert) 

„brakuje bucika jeszcze” (Magda) 

Prezentowali symbole szczególnie związane z dziećmi i szkołą. Buciki         

i plecak to dwie odpowiedzi, które podane przez dwie osoby zostały 

podchwycone przez resztę badanych. Można stwierdzić, że badani podawali 

cenne uwagi ze swojej strony. Uwagi te pozwolą ulepszyć i dostosować 

zaprezentowaną reklamę do odczuć odbiorców. 

• Nowości 

Jedna osoba wypowiadając się na temat widocznej symboliki 

zaproponował aby: 

„(…) można dodać takimi elementami odblaskowymi (…)”(Magda), co 

można powiązać ze skutecznymi zabiegami kampanii społecznej prowadzonej 

przez Fundację Doroty Stalińskiej. Elementy odblaskowe umieszczone na 

zaproponowanej reklamie na pewno sprawiłyby, że reklama ta byłaby lepiej 

widoczna dla kierowców. 

• Wpływ symboli na dorosłych 

Badani zapytani czyli te symbole będą miały  jakiś wpływ na 

dorosłych? Odpowiadali następująco:  

„Ale ja też bym tak obstawiała takie symbole proste, one się jednak rzucają    

w oczy(…)”(Magda) 

„(…)ja uważam że właśnie proste symbole może i łatwo jest zapamiętać , ale 

one właśnie nie wpływają , nie wzbudzają tych emocji które są potrzebne 

tutaj(…)”(Rafał) 

„albo hasła , albo jakieś inne elementy które wzbudzają te emocje”(Rafał) 

„proste symbole tak, proste symbole łatwo zapamiętać, rzucają się w oczy ale 

mogą równie nie oddziaływać  tak jakbyśmy tego chcieli „(Rafał) 

   

 Respondenci podkreślali, że symbole w reklamie powinny być proste    

i czytelne na tyle aby kierowca jadący samochodem mógł je zrozumieć. Jeden 

respondent zgodził się z prostotą symboli jednakże stwierdził, że ważne w tej 
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kampanii są emocje a proste symbole ich nie uwzględniają. „Proste symbole 

tak, proste symbole łatwo zapamiętać, rzucają się w oczy ale mogą równie 

nie oddziaływać  tak jakbyśmy tego chcieli „(Rafał ). Jednocześnie starał się 

podać przykład rozwiązania za pomocą którego można wzbudzić te emocje, 

według badanego byłby to chwytliwe hasło. 

• Wpływ symboli na dzieci 

Badani odpowiadali też na pytanie jaki wpływ będzie miała ta reklama na 

dzieci?.Odpowiedzi na to pytanie były następujące: 

„(…)szokować moim zdaniem nie powinno” (Agnieszka) 

„ kolory tutaj odgrywają bardzo ważną rolę, że to tak właśnie wzrokowo, 

bardzo kontrastowo, ale nie wiem czy , nie wiem to zależy jaki przedział 

wiekowy, nie wiem czy małe dziecko kojarzy…”(Marta) 

 „ale pasy dostrzeże, pasy dostrzeże”(Magda) 

„pasy dostrzeże”(Rafał) 

„zależy które dziecko bo może będzie tak inteligentne że nieraz bardziej 

zabłyśnie niż osoba dorosła”(Agnieszka) 

„ale nie sądzę żeby np. zidentyfikowali te ślady stop jako …..”(Rafał) 

 Opinie respondentów były podzielone, jedni respondenci twierdzili, że 

reklama szokować nie powinna, inni że, zrozumienie reklamy uzależnione jest 

od wieku dziecka. Dziecko według respondentów powinno dostrzec na 

zaprezentowanej reklamie (Załącznik 1) pasy na jezdni, jednak „nie sądzę 

żeby np. zidentyfikowali te ślady stop jako …..”(Rafał). Jedna respondentka 

dostrzegła, „zależy które dziecko bo może będzie tak inteligentne że nieraz 

bardziej zabłyśnie niż osoba dorosła”(Agnieszka). 

 Po analizie wypowiedzi można stwierdzić, że teza szczegółowa 2 - 

Symbolika zastosowana w kampanii wywołała pozytywne reakcje wśród 

badanych. Badani w dużym stopniu odnieśli się pozytywnie do zastosowanej 

symboliki. Dodawali swoje cenne uwagi, co pozwoli dopracować 

przedstawioną kampanię - została potwierdzona. Symbolika w dużym stopniu 

odniosła pozytywne wrażenie na badanych. Poza tym respondenci bardzo 

chętnie podawali pomysły na ulepszenie reklamy. 
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  3.3.3 Plusy i minusy zaprezentowane w autorskiej kampanii 

społecznej Zwolnij przed szkołą w opinii respondentów. 

• Minusy zaprezentowanej reklamy 

Badani poproszeni o wskazanie minusów w zaprezentowanych 

reklamach wskazywali na: 

„zbyt duża symbolika , tak bym to nazwał, jeżeli one maja dotrzeć do dzieci to 

będą nie zrozumiale  moim zdaniem przynajmniej, dla dzieci”(Rafał) 

„dla  mnie jest to np. trudne w odbiorze, ale ja no, nie wiem co to znaczy i o 

co chodzi , nie wiem co autor miał na myśli to on wie, gorzej z resztą . 

Odnośnie wychowania bardzo fajnymi komunikatorami które zapamiętuje jest 

to że do dziecka trzeba powiedzieć np. żeby coś zrobiło są to krótkie konkretne 

komunikaty typu zwolnij, wolniej, uważaj a nie: „ szyba zbiórka” czegoś tam a 

będziemy zbierać coś tam coś tam że są to takie bezokoliczniki polecenia są 

chwytliwe i zapamiętują , dzieci zapamiętują ponieważ mają tak bardzo 

wybiórczą pamięć jak powiesz  nie rób tego to ona zapamięta rób to nie, i taka 

jest przewrotność  dziecka , nie wiem czemu tak jest , tak mówi  jedna książka 

o wychowaniu dzieci, że dzieci wybierają sobie to co słyszą i jak będziemy 

dawać im 15tys wyrazów to one sobie tak jakoś wybiórczo to zapamiętają wiec 

ja myślę że dla mnie przynajmniej te żółte hasła  nie są zrozumiałe  i fajnie by 

było gdyby te białe litery które już są na tych hasłach  były faktycznie troszkę 

większe … tutaj jest zabadzgane”(Marta) 

 Minusy jakie dostrzegali badani to zbyt duża symbolika(…),która 

będzie nie zrozumiała”(Rafał). Kolejna badana również miała problemy         

z oczytaniem sensu przekazu. Wskazała również na nie zrozumiałe hasła         

i zbyt małe litery na plakatach. Minusy były dostrzegane również wcześniej 

przez uczestniczki badania i dotyczyły zrozumienia reklamy przez dzieci. 

• Plusy zaprezentowanej reklamy 

„prostota”(Rafał) 

„dla mnie kolorystyka”(Robert)  

„kolorystyka i kontrast też”(Marta)  
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 Jako plusy badani wskazywali na prostotę prezentowanych plakatów. 

Duże znaczenie na plus odegrały kolory. Żółty, czarny i biały to kolory, które 

się spodobały respondentom. Obrazy były dla nich wyraźne i kontrastowe.  

Teza szczegółowa 3 - Badani chętnie wskazywali na plusy jak i na minusy 

przedstawionej kampanii. Plusem były kolory i chwytliwe hasła reklamowe. 

Minusem trudne zrozumienie przekazu, - sprawdziła się częściowo. Badani 

oczywiście chętnie wskazywali na plusy i na minusy zaprezentowanych 

obrazów. Plusem także okazały się użyte kolory, jednakże plusem nie 

koniecznie były chwytliwe hasała. Hasła nie do końca okazały się zrozumiałe 

dla badanych. Badani mieli problem z odczytaniem ich sensu. Minus, który 

wskazała w tezie szczegółowej 3, a mianowicie trudne zrozumienie przekazu, 

potwierdziło się na podstawie badania. 

 

  3.3.4 Porównanie opinii kobiet i mężczyzn na temat 

zaprezentowanej kampanii społecznej Zwolnij przed szkołą. 

 Ciekawym elementem tej części pracy może być porównanie opinii 

kobiet i mężczyzn i pokuszenie się o stworzenie swoistej statystyki, w tym 

pomogą mi założenia zaprezentowane w tezie szczegółowej 4 - Kobiety 

wskazywały częściej niż mężczyźni na minusy w zaprezentowanej kampanii. 

Mężczyźni wskazywali na dobry dobór przekazu  i trafną symbolikę, -  

Mężczyźni okazali się też bardziej kreatywni niż kobiety, podawali rożne 

pomysły aby ulepszyć kampanię. 

• Kobiety 

Według założenia kobiety wskazywały częściej niż mężczyźni na minusy 

w zaprezentowanej kampanii. Założenie to potwierdziło się, gdyż mimo tego 

iż to mężczyźni wskazywali na minusy reklamy w większym stopniu,              

w przewadze 2:1, to kobiety bardziej broniły dostrzeżonych minusów. Wydaje 

mi się to podyktowane słusznością swoich przekonań i założeń.  
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• Mężczyźni 

Kolejnym założeniem tezy szczegółowej 4 było to, że mężczyźni wskazywali 

na dobry dobór przekazu  i trafną symbolikę. Mężczyźni okazali się też 

bardziej kreatywni niż kobiety, podawali rożne pomysły aby ulepszyć 

kampanię. Potwierdzam również tę część tezy. Mężczyźni w silniejszy sposób 

przekazywali, że dobór przekazu i trafna symbolika są dostrzegalne, choć ich 

przewagę można tu dostrzec minimalnie. Jednakże mężczyźni okazali się       

w rzeczywistości bardziej kreatywni od kobiet. Podali więcej pomysłów na 

ulepszenie kampanii.  

Po analizie można stwierdzić, że teza szczegółowa 4 została potwierdzona. 

 Odnosząc się do tezy głównej III - Można założyć, że stosunek 

respondentów do badanej kampanii społecznej jest zróżnicowany. Częściej 

ogólne sądy kobiet były pozytywne o reklamie, choć kobiety również 

wskazywały na minusy częściej niż mężczyźni. Mężczyźni generalnie 

wskazywali na trafny dobór  przekazu i symboliki, - została ona 

potwierdzona. Stosunek badany do zaprezentowanej kampanii rzeczywiście 

był zróżnicowany. Wskazywali jej cechy pozytywne jak i negatywne. 

Uczestniczki badania częściej niż mężczyźni wskazywały na ujemne cechy 

prezentowanych obrazów. 
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 3.4 Wnioski – weryfikacja tez 

 

Teza I główna 

 Można założyć, że respondenci postrzegają reklamę społeczną poprzez jej 

użyteczność, tematykę i formę. W opinii badanych respondentów reklama 

społeczna jest potrzebna, zawiera ściśle określoną tematykę (choroby, 

bezpieczeństwo, starość, patologie, aktywność obywatelską) i powinna być 

jednocześnie w wielu miejscach i mass mediach, by być skuteczną. 

 Po opracowaniu i analizie wyników mojego badania stwierdzam, że 

Teza I główna potwierdziła się w połowie. Dla badanych reklama społeczna 

jest potrzebna i warto aby była tworzona. Dla respondentów była ważna także 

treść takiej reklamy jednakże badani nie wskazywali na konkretne zjawiska 

jakie miała by obejmować. Badani odnosili się do zagadnienia bardziej 

ogólnie, reklama społeczna „(…) ma albo piętnować jakieś złe zachowania 

społeczne albo ma namawiać do tych dobrych”. Na podstawie badania można 

też wywnioskować nową rzecz a, mianowicie, że reklama społeczna „(…) jest 

związana z kulturą danego społeczeństwa i z tradycją”.  

Badanie potwierdziło to, że reklama społeczna jest potrzebna, 

potrzebna po to aby pokazywać młodym normy i obyczaje panujące w 

społeczeństwie. Badani nie odnieśli się do tego, że reklama społeczna nie jest 

potrzebna.  

 

Teza II główna 

Można założyć, że sądy respondentów dotyczące badanej problematyki przed 

emisją kampanii społecznej mają charakter sądów ogólnych (np. kierowcy 

jeżdżą za szybko, nie stają na pasach), bez wnikania w szczegółową 

charakterystykę.                                                                                                     

Po  emisji kampanii społecznej respondenci są w stanie dokładnie 

sprecyzować swoje sądy dotyczące prędkości i kar. Opinie te różnią się ze 

względu na płeć i posiadanie/ lub nieposiadanie dzieci. 



107 
 

 Badanie przeprowadzone przeze mnie potwierdziło słuszność tezy II 

głównej w połowie. Respondenci przed badanie doskonale potrafili 

sprecyzować swoje odczucia co do kar, które powinni objąć kierowców 

przekraczających dozwoloną prędkość. Po zaprezentowanej kampanii 

społecznej badani w niewielkim stopniu zmienili swoje opinie co do kar           

i prędkości. Kary jakie się pojawiły to zadośćuczynienie finansowe, odebranie 

prawo jazdy. Mężczyźni okazali się być bardziej radykalni co do wymierzania 

kar, kobiety natomiast podchodziły do tego problemu bardziej racjonalnie. 

Różnica opinii ze względu na posiadanie lub nie posiadanie dzieci, a także na 

płeć rozkładają się następująco po przeprowadzonym badaniu: 

- kobiety posiadające dzieci > surowsze kary niż są zawarte w kodeksie, np. 

kierowca powinien ponosić całą odpowiedzialność za wypadek i wziąć na 

siebie wypłatę odszkodowania dla ofiar z własnej kieszeni. 

 - mężczyźni posiadający dzieci domagają się zaostrzenia kar, podobnie 

jak kobiety. 

 - kobiety  bez dzieci w przypadku zaostrzenia kar kobiety są tylko         

w niewielkim stopniu surowsze od mężczyzn. Kobiety domagają się dla 

sprawców wypadku długoletnich kar więzienia a także odszkodowań 

pieniężnych i publikacji wizerunku sprawcy wypadku. 

 - mężczyźni bez dzieci mężczyźni domagają się również zaostrzenia 

kar, jednakże są bardziej „wyrozumiali” niż kobiety. 

Teza III główna 

Można założyć, że stosunek respondentów do badanej kampanii społecznej 

jest zróżnicowany. Częściej ogólne sądy kobiet były pozytywne o reklamie, 

choć kobiety również wskazywały na minusy częściej niż mężczyźni. 

Mężczyźni generalnie wskazywali na trafny dobór  przekazu i symboliki. 

 Analiza wypowiedzi badanych respondentów potwierdziła słuszność 

tezy III głównej. Badani rzeczywiście mieli różny stosunek zaprezentowanej 

kampanii społecznej. Po obserwacji zachowania respondentów można 

stwierdzić, że stosunek do tej kampanii był ogólnie pozytywny. Badani 

wskazywali na plusy i na minusy kampanii w bardzo chętny sposób. Podawali 
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także pomysły na ulepszenie zaprezentowanej kampanii społecznej. 

Mężczyźni okazali się też bardziej kreatywni niż kobiety. Mężczyźni               

w silniejszy sposób przekazywali, że dobór przekazu i trafna symbolika są 

dostrzegalne, choć ich przewagę można tu dostrzec minimalnie. 
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Zakończenie 

Wnioski jakie można wyciągnąć na podstawie mojego badania są 

następujące: 

 

1.  Reklama społeczna posiada takie oto funkcje:  

 służyć dobru społecznemu, 

 odwoływać się do dobrych wartości i tradycji, 

 przemawiać do młodych ludzi, 

 piętnować złe zachowania, 

 nakłaniać do dobrych zachowań. 

 

2. Reklama społeczna jest także potrzebna społeczeństwu.  

 

3. Badani uznali, że najlepszymi środkami do propagowania reklam 

społecznych będą: 

  obraz, 

 reklama telewizyjna, 

 środki komunikacji miejskiej , 

 mix środków reklamowych. 

 

4. Kobiety jak i mężczyźni posiadali podobne zdanie dotyczące 

prędkości przy przejściach dla pieszych. Przeważały odpowiedzi 30 

km/h. 
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5. Badani poszerzyli problem prędkości : 

 skupienie się na określonych miejscach (place zabaw, szkoły, 

przedszkola), 

 problem stanu dróg, 

 zabezpieczenia przy drogach (barierki). 

 

6. Po badaniu respondenci wskazywali również na: 

 kwestia zwalniania przez Polskich kierowców, 

 ograniczenia prędkości (ich ilość na Polskich drogach i złe 

usytuowanie), 

 kwestie bezpieczniejszych przejść dla pieszych przy 

placówkach szkolnych (kładki, tunele, sygnalizacja). 

 

7. Wiedza badanych na temat kar dla kierowców przekraczających 

prędkość przy przejściach dla pieszych była ogólna, choć 

respondenci chętnie podawali swoje rozwiązania: 

 dożywotnie zabieranie prawa jazdy 

 kara zabierania auta 

 za jeden kilometr przekroczony to 500zł i 5 punktów 

karnych. 
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8. Porównanie opinii kobiet i mężczyzn odnośnie kar: 

 mężczyźni są bardziej skłonni do wydawania szybkich kar     

i osądów 

 mężczyźni są surowsi od kobiet  

 kobiety myślą bardziej ogólnie na wielu polach biorąc pod 

uwagę przestępcę i poszkodowanego. 

9. Badani prawie jednogłośnie wybrali reklamę numer 1 (Załącznik3) 

 

Uznali, że : 

 Jest potrzebna, 

 Zawiera dostrzegalne symbole, 

 Nie powinna szokować dzieci, 

 Powinna być zrozumiała dla dorosłych po kilku ulepszeniach 

(dodaniu bucika, lizaka, elementów odblaskowych), 

 Obraz jest prosty, 

 Kolorystyka jest odpowiednia. 
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10. Stosunek do zaprezentowanej kampanii był zróżnicowany: 

 Kobiety wskazywały częściej niż mężczyźni na minusy             

w zaprezentowanej kampanii. 

 Mężczyźni okazali się bardziej kreatywni niż kobiety, 

podawali rożne pomysły aby ulepszyć kampanię. 

 Mężczyźni w silniejszy sposób przekazywali, że dobór 

przekazu i trafna symbolika są dostrzegalne. 

 

 

 Po zakończeniu badania, opracowaniu i weryfikacji tez, mogę uznać, 

że moja praca spełniła moje oczekiwania. Respondenci podczas badania 

fokusowego chętnie wypowiadali się na zadawane przeze mnie tematy. 

Niektóre założenia, które postawiłam okazały się błędne, jednakże to 

sprawiło, że mogę stworzoną przez siebie kampanię ulepszyć. We  

wskazówkach  jakie uzyskałam od respondentów znalazło się wiele 

cennych uwag dotyczących ogólnie reklam społecznych, ich postrzegania    

i funkcji. Znalazło się również wiele uwag i spostrzeżeń dotyczących 

zaprezentowanej kampanii. Przeprowadzone badanie wniosło też wiele 

nowych spostrzeżeń dotyczących postrzegania tematu prędkości i kar przez 

kobiety i mężczyzn. Osobiście jestem zadowolona z wyników badania, 

pozwoli mi ono otworzyć oczy społeczeństwu. Postaram się dopracować 

konkretne zagadnienie jakim jest nadmierna prędkość i bezpieczeństwo 

najmłodszych i zainteresowanie tym tematem lokalne media. 
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Załącznik 2 :Ankieta 
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      Załącznik 3: Propozycja reklamy1 

    

 
Załącznik 4: Propozycja reklamy 2 
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Załącznik 5: Propozycja reklamy 3 
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