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Wstęp  

Podczas zajęć realizowanych na Uczelni, dotyczących psychologii społecznej  

i prowadzonych przez dr Aleksandrę Hulewską, która stała się następnie promotorem 

niniejszej rozprawy magisterskiej, poruszona została m.in. problematyka dotycząca 

dawstwa narządów. Było to dla mnie bodźcem do szeregu przemyśleń w kontekście 

moich zainteresowań naukowych, dotyczących reklam społecznych, wpływu 

społecznego i szeroko rozumianego marketingu społecznego. Pojawiło się w mojej 

głowie pytanie, które stało się inspiracją: jak przy użyciu reklamy społecznej można 

skutecznie propagować dawstwo? Co zrobić, żeby ta reklama nie tylko BYŁA, ale też 

BYŁA SKUTECZNA? Postanowiłam więc stworzyć reklamę społeczną promującą 

dawstwo narządów i zbadać jej skuteczność.  

 Promotor zasugerowała mi zainteresowanie się koncepcją memetyczną  

w kontekście projektowania przekazu reklamowego i tak też powstał rdzeń mojej pracy, 

odzwierciedlony w jej tytule: możliwość zastosowania założeń koncepcji memetycznej 

w reklamie społecznej. Jako że interesują mnie najbardziej „żywi ludzie” i ich reakcje, 

naturalną koleją rzeczy było wybranie eksperymentalnej formy zbadania tej kwestii.  

W dalszej części pracy zapoznać się można z propozycją zastosowania modelu 

zaproponowanego przez Wegner-Jezierską w artykule pt. „Znaczenie doboru wartości  

w tworzeniu skutecznego przekazu reklamowego”, w skonstruowanej przeze mnie 

reklamie społecznej, perswadującej pośmiertne dawstwo narządów do przeszczepu. 

Zbadałam także skuteczność takiego oddziaływania, odpowiadając na pytanie: czy pod 

wpływem przygotowanej przeze mnie reklamy, zmieni się deklarowany stopień 

gotowości do pośmiertnego oddania narządów do przeszczepu? 

W samym badaniu, problemem badawczym stał się deklarowany stopień 

gotowości do pośmiertnego oddania narządów osób poddanych oddziaływaniu 

komunikatem perswazyjnym (przygotowaną przeze mnie reklamą), odwołującym się do 

wartości, jaką jest miłość. Miłość została wyłoniona, jako wartość występująca na 

szczycie hierarchii, wartości deklarowanych przez badanych z obranej grupy wiekowej 

(21-35 lat) z wykształceniem minimum średnim. Założyłam, że osoby poddane 

oddziaływaniu perswazyjnemu odwołującemu się do tej wartości, będą deklarować 

wyższy stopień gotowości do pośmiertnego dawstwa narządów, niż osoby nie poddane 

żadnemu oddziaływaniu, które – w ramach statycznego porównania między grupami – 
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postanowiłam zestawić z grupą poddaną oddziaływaniu, aby móc wyciągnąć wnioski, 

co do skuteczności podjętego przeze mnie działania. Obie grupy osób przebadałam 

skonstruowanym przeze mnie narzędziem badawczym – kwestionariuszem ankiety, 

obierając skalę Likerta jako miernik zmiany stopnia deklarowanej gotowości do 

pośmiertnego dawstwa narządów.  

Główna literatura, wykorzystana przeze mnie w toku przygotowywania  

i realizowania projektu badawczego, to podręcznik metodologii Babbiego „Podstawy 

badań społecznych”. Z zakresu psychologii społecznej, kierowałam się wytycznymi 

Cialdiniego z pozycji „Wywieranie wpływu na ludzi”, a szczegółowych zagadnień 

dotyczących reklamy społecznej – z 2 tomów „o reklamie społecznej” Maison  

i Wasilewskiego („Propaganda dobroci, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej” oraz 

„Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej”) oraz z „Konia 

trojańskiego w reklamie społecznej” Maliszewskiego. 

 W pierwszym rozdziale przedstawiłam najważniejszą dla tematu mojej pracy 

teorię reklamy i marketingu – w tym reklamy społecznej i marketingu społecznego,  

a także wprowadziłam w problematykę memów i koncepcji ich wykorzystania przy 

projektowaniu skutecznej reklamy. W drugim rozdziale przybliżyłam zagadnienia 

dotyczące transplantacji i transplantologii w szerszym kontekście prawno-kulturowo- 

-religijnym. Trzeci rozdział to teoria i praktyka oddziaływania społecznego i wpływu 

społecznego, w tym praktyka przejawiająca się w reklamach społecznych, dotyczących 

dawstwa narządów. Część metodologiczna została przeze mnie przedstawiona 

szczegółowo w rozdziale czwartym i podzielona na podrozdziały przybliżające kolejno: 

problem badawczy, zmienne, metodę badawczą, grupy osób badanych, narzędzie 

badawcze, sam przebieg badań  i dane w ich toku pozyskane. Ostatni piąty rozdział to 

wnioski, jakie wyciągnęłam analizując wyniki badań. Po quasi-eksperymentalnym 

zweryfikowaniu postawionej przeze mnie hipotezy, okazało się, że deklarowany 

stopień gotowości do pośmiertnego dawstwa narządów nie zmienił się pod 

wpływem komunikatu perswazyjnego odwołującego się do miłości.  

 

 

Non omnis moriar (Horacy, Pieśni III)  
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1. Reklama a memy 

Wegner-Jezierska w artykule „Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego 

przekazu reklamowego”1 zarysowała możliwe sposoby wpływu wartości, do jakich 

odwołuje się przekaz reklamowy, na skuteczność tego przekazu, a co za tym idzie na 

decyzje odbiorców. Postulowała możliwość rozpatrywania oddziaływania odwołującego się 

do wartości w reklamie w kontekście modelu memetycznego, z uwzględnieniem selekcji 

memetycznej. Zastosowanie tych założeń podczas projektowania reklamy, zdaje się 

zwiększać szanse jej skuteczności. W niniejszym rozdziale przybliżone zostanie pojęcie 

reklamy i marketingu, wartości, ich wpływu na spostrzeganie komunikatów perswazyjnych 

do jakich zaliczają się reklamy, i wreszcie koncepcji memetycznej, która to stała się 

rdzeniem teoretycznym działań, wokół którego zbudowany został komunikat perswazyjny 

(reklama), wykorzystany następnie w quasi-eksperymencie – monitorowanej próbie 

zastosowania założeń koncepcji memetycznej w oddziaływaniu perswazyjnym społecznie 

użytecznym.  

1.1. Reklama i marketing 

W polskiej ustawie o radiofonii i telewizji w art. 4 pkt 6 określa się reklamę  

w następujący sposób: „Reklamą jest każdy przekaz niepochodzący od nadawcy, 

zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, 

popierania określonych spraw lub idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez 

reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.” Promocja jest 

perswazją, a reklama komunikatem, dlatego jednym z synonimów słowa „reklama”, jaki 

będzie używany w niniejszej pracy, to określenie „komunikat perswazyjny”. 

Samo słowo „reklama” pochodzi od łacińskiego wyrazu reclamare, 

oznaczającego dosłownie hałasowanie. Pochodzenie tego słowa związane jest ze 

sposobem promocji na targowiskach w drugiej połowie XIX wieku: kiedy na rynku 

pojawiał się nowy produkt, robiono wokół niego hałas. Pierwszym narzędziem, które 

stosowano w reklamie, był krzyk.
2
 Wraz z rozwojem cywilizacji i technologii, krzyk ten 

nie był już jedynie fonią – zaczęły towarzyszyć mu znaki, symbole, teksty, układy 

choreograficzne; werbalne, niewerbalne, świadome i nieświadome oddziaływania, 

                                                
1 Wegner-Jezierska, M. (2003). Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu 

reklamowego (s. 83-95). W: W. Domachowski (red.), Marketing wartości społecznych. Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM.  
2  Benedikt, A. (2004). Reklama jako proces komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, s.13-14. 
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zmierzające do sprzedania danego towaru.
3
 I tak właśnie, reklamy „krzyczą do nas”  

o walorach promowanego produktu, a ich twórcy „wytaczają reklamami wojny” 

niepożądanym postawom czy zachowaniom - co ma miejsce właśnie w przypadku 

reklam społecznych, które są przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy. 

Tabela (Tabela 1) ilustruje podstawowe różnice między reklamą komercyjną  

a reklamą społeczną. Są one istotne, ponieważ pojęcie „reklama społeczna” jest 

zazwyczaj definiowane właśnie w porównaniu do reklamy komercyjnej. Różnicą 

pierwszą, i z punktu widzenia nadawcy najważniejszą, jest złożoność postaw, na które 

oddziaływać ma reklama społeczna i komercyjna. Pożądany poziom zmiany tej postawy 

jest płytki w przypadku reklam komercyjnych. Siła, trwałość i stabilność postaw, które 

mają być zmienione przez reklamę społeczną, wynikają z tradycji i wartości 

wyznawanych przez społeczeństwo. Mogą mieć swoje źródło w zwyczajach, religii czy 

wychowaniu. Tym samym, są bardziej złożone i silniej zakorzenione niż postawy 

konsumenckie, na które oddziałuje reklama komercyjna. Jej celem nie jest samo 

zachowanie, ale jedynie zmiana sposobu realizacji tego zachowania (co jest prostsze  

z uwagi na większe „zakotwiczenie” zachowania niż sposobu jego realizacji). Z kolei 

reklamy społeczne starają się wpływać na postawę, aby ją zmienić. 

Tabela 1: na podstawie Maison, D., Wasilewski, P. (red.) (2008). Propaganda dobroci, czyli pierwszy 

tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 

                                                
3  Stanikowski, K. Retoryka reklamy telewizyjnej, www.konferencja.21.edu.pl, s. 1. 

 REKLAMA KOMERCYJNA REKLAMA SPOŁECZNA 

(niekomercyjna) 

złożoność postawy niewielka duża 

pożądany poziom 

zmiany postawy 

płytki głęboki 

charakter przekazu przyjemny, gratyfikujący nieprzyjemny, agresywny 

rodzaj korzyści bliska perspektywa korzyści perspektywa korzyści 

odroczona 

intencje przypisywane 

nadawcy 

chęć zysku i próba oszukania chęć pomocy innym 

budżet większy mniejszy 
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Reklama komercyjna charakteryzuje się przekazem, który ma wywołać dobry 

nastrój, przez wprowadzenie przyjemnej scenerii i muzyki, wykorzystanie wizerunku 

znanych i lubianych osób lub kreowanie zabawnych historii. Zupełnie inaczej wygląda 

to w przypadku reklam społecznych, które mają często charakter awersyjny: smucą, 

przygnębiają, mówią o sprawach, które wywołują lęk, niechęć i dotyczą często nie 

dopuszczanych do świadomości problemów. Rodzaj korzyści, jakie oferuje odbiorcy 

reklama komercyjna, dotyczy pozytywnych stanów świadomości lub posiadania, 

których osiągnięcie nie jest trudne – bo wystarczy kupić dany produkt (czy usługę).  

W przypadku reklam społecznych obiecywane korzyści nie są tak oczywiste. 

Człowiekowi może być trudno dostrzec bezpośrednią korzyść np. w udostępnieniu 

swoich organów po śmierci. Korzyści te nie dotyczą samego adresata reklamy 

społecznej, ale osoby trzeciej – obcej adresatowi, więc tym bardziej motywacja może 

być mniejsza. Dlatego komunikat wykorzystany w badaniu, odwołuje się  

z jednej strony do altruizmu, a z drugiej do wyobraźni odbiorcy, aby pojawiła się w niej 

bliska mu osoba, która może hipotetycznie potrzebować w przyszłości przeszczepienia 

narządu. 

Intencje przypisywane nadawcy reklamy komercyjnej to manipulacja, kłamstwo 

i namawianie do kupowania niepotrzebnych rzeczy. Większość ludzi jest negatywnie 

nastawiona do reklam. Tu reklama społeczna jest w dużo lepszej sytuacji, ponieważ 

dzięki poruszaniu ważnych problemów, nadawcy przypisywane są zazwyczaj dobre 

intencje. Ale w przypadku reklam społecznych często brak jest wystarczającego i jasno 

określonego finansowania ze strony organów, które powinny być bezpośrednio 

zainteresowane daną problematyką. Sytuacja finansowania reklam komercyjnych jest 

korzystniejsza, ponieważ inwestor ma wymierne zyski pieniężne, płynące ze skutecznej 

realizacji kampanii komercyjnej – wzrasta sprzedaż.
4
  

Dla potrzeb tej pracy, przyjęte zostało definiowane określenia „reklama 

społeczna” za Jerzym Bralczykiem, który stwierdza między innymi, iż reklama 

społeczna jest utożsamiana z komercyjną i trzeba traktować je równoważnie – na etapie 

konstruowania przekazu: „Będziemy porównywali tę reklamę z reklamą towarzystw 

ubezpieczeniowych, reklamą pasty do zębów czy proszku do prania. Jest to 

usytuowanie obrazu w pewnej sferze. (...) A zatem, jeżeli oczekujemy skuteczności od 

                                                
4 Maison, D., Wasilewski, P. (red.) (2008). Propaganda dobroci, czyli pierwszy tom o reklamie 

społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski, s. 44. 
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naszych działań publicznej perswazji, do jakich należy reklama, to powinniśmy 

stosować te chwyty, które się sprawdziły w sferze komercyjnej. Nazwa niejako 

determinuje i sposób patrzenia na to zjawisko, i sposób jego organizowania”.
5
 

 

Rysunek 1: Etapy kampanii, zespół działań na podstawie:  Maliszewski, N. (2007). Koń trojański  

w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 46. 

 Reklama zawsze jest narzędziem marketingu. Jest to oczywiste stwierdzenie, 

kiedy mówimy o reklamie w kontekście marketingu dotyczącego działalności stricte 

komercyjnej. Z kolei wiele działań społecznych za bardzo koncentrowanych jest na 

samej kreacji reklamy i skupia się jedynie na niej, nie dostrzegając pozostałych 

elementów działań marketingowych, których prawidłowe przeprowadzenie, może 

doprowadzić do powstania skutecznej (bo dobrze zaplanowanej) kampanii. Kampania 

społeczna to także zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach 

masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego 

reklamodawcy. Marketing społeczny to wykorzystanie reguł i technik marketingowych, 

w celu wywołania społecznie pożądanych postaw i zachowań. Etapy prawidłowo 

prowadzonej kampanii ilustruje powyższy schemat (Rysunek 1). Pierwszy z nich to 

ustalenie ogólnych celów marketingowych projektu, czemu towarzyszyć powinny 

badania opinii publicznej. Następnie, wyodrębnienie grupy docelowej i zdefiniowanie 

                                                
5 Maison, D., Maliszewski, N. (2008). Co to jest reklama społeczna (s. 9-12). W: D. Maison, P. 

Wasilewski (red.) (2008). Propaganda dobroci, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: 

Agencja Wasilewski. 
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problemu – na podstawie badania i analizy danych. Kolejny etap to opracowanie 

przekazu i równoległe badanie trafności jego konstrukcji. Ostatecznym etapem jest 

organizacja, wdrożenie i kontrolowanie działań kampanii, wspierane badaniami 

umożliwiającymi oszacowanie efektywności tych działań.
6
 

Także w moim badaniu, przedstawionym w dalszej części tej pracy, 

zrealizowane zostały powyższe etapy kampanii marketingowej, zaadoptowane do 

działań społecznie użytecznych i do moich ograniczonych możliwości (co do czasu, 

finansów i zasięgu) komunikatu perswazyjnego (reklamy) będącego narzędziem  

w zrealizowanym przeze mnie quasi-eksperymencie. Ogólne „cele marketingowe” 

projektu zostały opracowane w oparciu o raporty z badań CBOS, własnych obserwacji 

oraz szeregu artykułów znajdujących się w przypisach. Wyodrębnienie grupy docelowej 

i zdefiniowanie problemu odbyło się w czasie analizowania  problemu badawczego oraz 

zmiennych (z uwzględnieniem ograniczonych charakterem pracy możliwości 

badawczych), które zostały określone właśnie w toku realizowania pierwszego etapu 

(jak na Rysunku 1). Następnie został zrealizowany trzeci etap, czyli opracowanie 

przekazu (zaprojektowanie i wykonanie przeze mnie wizualnego komunikatu 

perswazyjnego) z wykorzystaniem technik wpływu społecznego i zwerbalizowanego  

w formie plakatu reklamowego. Jako kolejny krok, zorganizowany został eksperyment 

(co odpowiada ostatniemu etapowi ww. działań), podsumowany badaniami 

ankietowymi, a następnie zbadana została grupa kontrolna nie poddana oddziaływaniu. 

Szczegóły wszystkich wyżej skrótowo przedstawionych etapów, znajdują się  

w czwartym rozdziale pracy. 

1.2. Pojęcie wartości 

 Wartości, do jakich odwołuje się reklamowy komunikat perswazyjny, mogą 

mieć wpływ na skuteczność tego komunikatu. Wartości wiążą się z zaspokojeniem 

określonych potrzeb, spostrzeganiem rzeczywistości (innych osób i samego siebie), 

sposobem postępowania, interakcjami w jakie się wchodzi z innymi ludźmi, realizacją 

pragnień, dążeń i celów życiowych. Wartości określają tożsamość człowieka, 

wyznaczają jego tzw. filozofię życia, warunkują szereg decyzji, postaw, zasad, 

                                                
6 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 46. 
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priorytetów, przekonań i są hierarchicznie uporządkowane.
7
 Wartości definiować będę 

za Rokeachem, który wprowadził w 1973 roku klasyczną już dziś definicję wartości, 

określając je jako „trwałe przekonanie, iż specyficzny sposób życia lub ostateczny stan 

egzystencji jest jednostkowo lub społecznie lepszy niż przeciwny jemu sposób życia lub 

ostateczny stan egzystencji”. Rokeach wyróżnił dwie grupy wartości: wartości 

ostateczne i wartości instrumentalne. Ostateczne, czyli ostateczny stan egzystencji, 

decydują o najwyższych, ostatecznych celach dążeń jednostki. Instrumentalne natomiast 

określają preferowane sposoby zachowań człowieka, dążącego do osiągnięcia 

określonych celów. Wegner-Jezierska zauważa, że wartości są tu traktowane jako 

podstawa do budowania na nich określonych zachowań każdej jednostki lub grupy 

społecznej.
8
 

 Dla potrzeb tej pracy przyjęte zostaje za Wegner-Jezierską, iż wartości stanowią 

kryterium oceny zjawisk, według którego następuje selekcja alternatyw zachowania, 

determinująca cel ludzkiego działania. 

1.3. Mechanizmy wpływu wartości na spostrzeganie reklamy 

 Wegner-Jezierska wyszczególniła cztery podstawowe mechanizmy wpływu 

wartości na sposób spostrzegania reklamowanego obiektu.
9
   

Pierwszy z tych mechanizmów opiera się na twierdzeniu, że istotna dla człowieka 

wartość wzbudza pragnienie realizowania się tej wartości. Tym samym, aby komunikat 

perswazyjny był skuteczny, prezentowane w reklamie wartości powinny odpowiadać 

wartościom preferowanym przez odbiorców przekazu. W takiej sytuacji wartość, do 

jakiej odwołuje się dana reklama, staje się komponentem, nierozerwalną częścią 

produktu (obiektu) będącego przedmiotem reklamy. Odbiorca podejmując działanie 

promowane w reklamie, będzie miał poczucie realizowania ważnej dla niego  wartości 

(stylu życia, sposobu postępowania itp.). 

Drugi mechanizm, jak określa Wegner-Jezierska, odwołuje się do tego, iż obiekty, 

które zostały ocenione pozytywnie, są spostrzegane już nie tylko jako obiekty fizykalne, 

                                                
7 Januś, K. (2011). Słownik pedagogiki i psychologii. Zagadnienia, pojęcia, terminy. Warszawa: 

Buchmann. 
8 Wegner-Jezierska, M. (2003). Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu 

reklamowego (s. 83-95). W: W. Domachowski (red.), Marketing wartości społecznych. Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM. 
9 Tamże. 
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lecz jako obiekty wartości. Spostrzeganie w tej sytuacji odbywa się nie przez 

obiektywną ocenę cech przedmiotu, ale poprzez właściwości psychiki osoby 

spostrzegającej. Tym samym, ludzie o różnych systemach wartości będą oceniać świat 

względem określonych (wartościami) kryteriów, dlatego odwołanie się w komunikacie 

perswazyjnym do określonych wartości, odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu 

wizerunku przedmiotu tej reklamy.  

Trzeci mechanizm, wyszczególniony przez Wegner-Jezierską, opiera się na 

zjawisku akcentowania, które polega na uwypuklaniu określonych cech obiektu,  

w przypadku przypisywania określonym obiektom wartości pozytywnych. Dzieje się 

tak, ponieważ cechy jakie się obiektowi przypisuje, nie są efektem logicznego rachunku 

plusów i minusów tego obiektu, lecz są silnie zdeterminowane emocjami osoby 

wartościującej. Powodem takiego stanu rzeczy jest efekt aureoli, który w komunikacie 

perswazyjnym polega na oddziaływaniu na obiekt wartościami ze szczytu hierarchii – 

obiekt pod ich wpływem nabiera podobnych pozytywnych cech w subiektywnej ocenie 

odbiorcy przekazu. Czyli, jak określił to Cialdini, jedna pozytywna cecha (tu wartość) 

opromienia swoim blaskiem wszystkie pozostałe cechy.  

Czwarty mechanizm to wpływ narracji na proces identyfikacji odbiorcy z nadawcą. 

Jedną z cech, jakimi powinien charakteryzować się aktor w reklamie, jest atrakcyjność. 

Kiedy poprzez przypisanie nadawcy komunikatu perswazyjnego odpowiednich 

wartości, uzyskamy efekt identyfikacji odbiorcy z nadawcą, umożliwi nam to 

zastosowanie oddziaływania na odbiorcę poprzez efekt „przeniesienia władzy” nadawcy 

nad odbiorcą, co postulował Cialdini. Aktor, z którym identyfikuje się odbiorca, może 

być treścią przekazu nagradzany lub karany – w kontekście nagrody lub kary dla 

danych zachowań. Wegner-Jezierska mówi o „zachowaniach konsumenckich”, 

ponieważ jej postulaty dotyczą reklamy komercyjnej. Jednak definiowanie pojęcia 

„reklamy społecznej”, przyjęte w podrozdziale 1.1., pozwala traktować te założenia 

jako uniwersalne zarówno dla reklamy komercyjnej, jak i w przypadku reklamy 

społecznej,.  

Reklama, użyta w przedmiotowym badaniu w ramach pracy magisterskiej, została 

opracowana w oparciu o  te  4 założenia postulowane przez Wegner-Jezierską: 

1. Podjęcie promowanego reklamą działania ma dać odbiorcy poczucie 

realizowania ważnej dla niego wartości. 
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2. Odwołanie się w reklamie do danej wartości zdeterminuje postrzeganie 

promowanego reklamą działania. 

3. Wywołanie pozytywnych skojarzeń, odczuć, emocji odbiorcy, spowoduje 

przeniesienie ww. na promowane działanie.  

4. Aktor reklamy, z którym identyfikuje się odbiorca, ma być nagrodzony za 

podjęcie promowanego reklamą zachowania.  

1.4. Memy w reklamie 

Termin „mem” został zaproponowany przez Richarda Dawkinsa w książce 

„Samolubny gen” (wydanej w roku 1976). W myśl koncepcji Dawkinsa, memy są 

podstawowymi elementami budującymi ludzkie umysły i kulturę. W sposobie myślenia 

o kulturze, odwołano się tu do nauk biologicznych, traktując mamy jako analogi genów. 

Memy grupują się w zespoły, aby utworzyć większe jednostki kulturowe (jak języki, 

tradycje, wartości) – analogicznie do genów, które grupując się stanowią program do 

tworzenia złożonych narządów. I tu, zasadniczą cechą memu jest jego zdolność do 

powielania się. Możliwość replikacji oznacza, że memy mogą być przekazywane od 

osoby do osoby na drodze naśladownictwa. Odbywa się to poprzez wymianę informacji 

między ludźmi, w wyniku której dochodzi do powstania w ich mózgach nowych 

struktur, będących nośnikiem replikantów kulturowych (jak w przypadku genów, które 

powielają się poprzez replikację DNA). 

W myśl koncepcji, zaproponowanej przez Wegner-Jezierską, reklama 

przekazuje określoną liczbę informacji na temat idei, a odbiorca otrzymuje przekaz 

dotyczący sposobu realizacji tych informacji oraz warunków i specyfiki środowiska,  

w którym dana idea jest realizowana. Całość składa się na reklamę. Memy to wszelkie 

elementy zawarte w reklamie, które zawierają określone informacje socjokulturowe; są 

podstawowymi elementami budującymi ludzkie umysły i kulturę. Mem cechuje się 

możliwością replikacji między osobnikami, na zasadzie naśladownictwa. Sytuacja jest 

obserwowana w praktyce w przypadku reklam konkurujących ze sobą marek – kiedy 

informacje o produktach (memy) konkurują ze sobą i, jak geny walczące o swoje 

miejsce na chromosomach kolejnych pokoleń, konkurują o swoje dominujące miejsce  

w mózgu. Selekcja memetyczna – odpowiednik selekcji naturalnej – jest utrwaleniem 

lub eliminacją, na drodze walki o byt memu. Działanie skutecznej reklamy, będzie więc 

polegać na efektywnej replikacji memów, obierających swoje miejsce w mózgu osoby 
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poddanej oddziaływaniu reklamą. Replikacja będzie efektywna, kiedy odbiorcy – bez 

udziału świadomych decyzji – będą powielać to, co jest propagowane w reklamie 

(pożądane w oczach odbiorcy normy, zachowania czy wartości). Istotne więc jest to, 

czy odpowiednie memy są propagowane w reklamie i czy prawa nimi rządzące (dobór 

naturalny, walka o byt) pozwalają na efektywną ich replikację.
10

 

Komunikat perswazyjny wykorzystany w zrealizowanym przeze mnie quasi- 

-eksperymencie, został skonstruowany przy założeniu, że skuteczny przekaz reklamowy 

to taki, który wykorzystuje memy o wysokiej skuteczności replikacji. Jednym  

z istotnych obszarów ludzkiej aktywności, znajdującej swoje odzwierciedlenie  

w reklamach, są wartości, jakimi kierują się ludzie w swojej egzystencji i adaptując je 

do teorii memetycznej za Wegner-Jezierską, zostaną one (wartości) potraktowane jak 

memy, a ich stopień w hierarchii jako stopień przystosowania do określonych 

warunków w jakich występują.
11

 Tym samym, komunikat reklamowy, odwołujący się 

do wartości o najwyższym stopniu z hierarchii, powinien zapewniać skuteczną 

perswazję pożądanych zachowań. 

1.5. Miłość jako wartość 

Spośród szeregu wartości, jakie deklarują ludzie, „wspólnym elementem” 

analizowanych badań, będącym na szczycie hierarchii wartości – jest miłość. Dane  

z artykułu Wegner-Jezierskiej
12

 oraz raportu CBOS
13

, przedstawione są poniżej  

w formie tabeli. Pola przyciemnione to wartości dominujące dla danej grupy. Scalone 

zostały komórki dotyczące miłości, dojrzałej miłości oraz miłości rodzinnej, ponieważ 

w różnych badaniach różnie była miłość określana. W danych CBOS z tego badania, 

miłość zaliczona została do „cech o największym znaczeniu w życiu/egzystencji” obok 

innych wartości takich jak uczciwość, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, 

tolerancja, religijność i inne. Wegner-Jezierska nazywa w swojej pracy miłość 

wartością, stawiając ją obok podobnych „cech codziennej egzystencji”
14

 jak  

w przypadku CBOS. Dla potrzeb pracy, „miłość” nazywana będzie wartością i tak też 

                                                
10 Wegner-Jezierska, M. (2003). Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu 

reklamowego (s. 83-95). W: W. Domachowski (red.), Marketing wartości społecznych. Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM., s. 88. 
11

 Tamże, s. 92. 
12 Tamże, s. 93. 
13 Raport CBOS K/099/10, s.10. 
14 Za cechami uwzględnionymi w kwestionariuszu wartości Rokeacha, 1973, narzędzie badawcze o 

nazwie RVS. 
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będą traktowane dane z tabel CBOS, zakładając, że „najważniejsza cecha codziennej 

egzystencji” jest synonimem „wartości” (definicja Rokeacha) uwzględnianych przez 

Wegner-Jezierską w tabelach. Tym samym, poniższa tabela jest zestawieniem określeń 

„najważniejszych cech codziennej egzystencji” (CBOS) oraz „wartości” (Wegner- 

-Jezierska) w związku z dostrzegalnym pokrywaniem się charakteru tych pojęć w obu 

opracowaniach. 

CBOS, NC, KM W-J, K, WI W-J, K, WO W-J, M, WI W-J, M, WO 

Miłość rodzinna Miłość Dojrzała miłość Miłość Mądrość życiowa 

uczciwość Odpowiedzialność Mądrość życiowa Odpowiedzialność Harmonia 

wewnętrzna 

Szacunek dla 

drugiego 

człowieka 

Uczciwość Bezpieczeństwo 

rodziny 

Uczciwość Dojrzała miłość 

pracowitość Intelektualizm Prawdziwa 

przyjaźń 

Intelektualizm Szczęście 

religijność Umiejętność 

przebaczania 

Harmonia 

wewnętrzna 

Umiejętność 

przebaczania 

Poczucie godności 

Legenda: WI – wartości instrumentalne , WO – wartości ostateczne, K – kobiety, M – mężczyźni, KM – 

kobiety i mężczyźni łącznie, W-J – Wegner-Jezierska. W przypadku badań Wegner-Jezierskiej dane 

dotyczą osób w wieku 21-35 lat z wykształceniem min. średnim (tabele K/W/2 i M/W/2) w tabelach 

CBOS brak rozgraniczenia co do wieku, płci i wykształcenia. 

Tabela 2: Zestawienie „najważniejszych cech codziennej egzystencji” (CBOS, 2010) oraz „wartości” (Wegner- 
-Jezierska, 2003). 

 Miłość dominuje w hierarchii wartości, a koncepcja memetyczna zakłada, że to 

właśnie wartość górująca ma szansę (przy zaistnieniu sprzyjających warunków) 

replikować i dominować (jak silny gen). Także psychologia ewolucyjna oddaje miłości 

(jako narzędziu sprzyjającemu reprodukcji) rolę dominującą życie i myśli człowieka. 

Również z tego powodu, za wartość wykorzystaną w reklamowym komunikacie 

perswazyjnym obrana została miłość.  
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2. Przeszczepianie narządów 

Przeszczepianie narządów, inaczej transplantacja (łac. transplantare – szczepić, 

plantare - sadzić), to przeszczepianie organów z jednego ciała do drugiego lub  

w obrębie jednego ciała (autotransplantacja). Pomijając krew i szpik kostny, tylko nerka 

i fragment wątroby mogą być pobrane od żywych dawców, bez narażania ich życia. 

Ogromna większość organów musi być pobierana od zmarłych dawców. 

2.1. Transplantologia w zarysie 

Pierwsze próby skoordynowanego medycznie przeszczepiania narządów, 

podejmowane były w latach 50. XX w. w USA. W 1954 roku przeszczepiono nerkę 

między rodzeństwem bliźniaczym w szpitalu w Bostonie, a w roku 1966 dokonano 

podobnej operacji w Polsce, wykorzystując nerkę zmarłego dawcy. W następnych 

dziesięcioleciach miał miejsce systematyczny rozwój tej gałęzi medycyny, idący ramię 

w ramię z rozwojem technologicznym i poznawczym co do budowy, i funkcjonowania 

ludzkiego ciała. Rozwój ten, a z nim zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów, 

wymusił sprecyzowanie pojęcia śmierci. Obecnie używa się określenia "śmierć mózgu". 

Na podstawie Protokołu Pittsburskiego, którego zapisy dyktują standardy postępowania 

w transplantologii, należy odczekać dwie minuty od ustania akcji serca, by można było 

przystąpić do pobrania narządów od zmarłego.
15,16 

Standaryzacja tej procedury jest 

bardzo ważna, ponieważ większość organów do przeszczepów pobierana jest od 

zmarłych dawców. Np. w Polsce w 2010 roku dokonano 70 przeszczepów od żywych 

dawców, a od dawców zmarłych było ich 1277.
17

 

Chirurgia transplantacyjna jest obecnie powszechnie stosowaną metodą 

terapeutyczną, pozwalającą ratować zdrowie i życie ludzi, cierpiących na szereg 

schorzeń. Wątpliwości i opory, jakimi cechowały się społeczeństwa w początkowym 

okresie rozwoju metody, obecnie są raczej przezwyciężone. Nie znaczy to jednak, że 

chirurgia przeszczepów sama w sobie nie wzbudza refleksji medycznych, moralnych, 

legislacyjnych, filozoficznych czy też etycznych.
18

 Budzi i budzić będzie, ponieważ 

chociażby obserwowana „komercjalizacja rzeczywistości” przynosi z sobą szereg 

                                                
15 Marantz Henig, R. (2010). Kiedy życie należy do żyjących? Świat Nauki, 10, 40-44. 
16 Historia transplantacji, www.wyborcza.pl, 2.06.2004. 
17 Dane ze strony internetowej www.poltransplant.org.pl. 
18 Nowacka, M. Transplantacje (przegląd zagadnień), www.incet.uj.edu.pl. 
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zagrożeń, takich jak handel narządami czy czerpanie korzyści innego typu z nadużyć  

w tej dziedzinie chirurgii, której jedynym celem powinno być ratowanie ludzkiego 

życia (życia biorcy narządu) za pomocą narządu pobranego od (zmarłego) dawcy.
19

  

W poniższej pracy, gdy pojawia się słowo „dawca”, mam zazwyczaj na myśli właśnie 

dawcę martwego, ponieważ realizowane badanie empiryczne odnosi się do 

zadeklarowania chęci pośmiertnego dawstwa narządów do przeszczepu.  

2.2. Polacy o transplantacjach 

Od czasu kiedy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) bada stosunek 

Polaków do pobierania i przeszczepiania narządów, czyli od roku 1994, zdecydowana 

większość badanych ma przychylny stosunek do transplantologii. W 2011 roku 

(najbardziej aktualne wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS) 96% Polaków 

aprobowało pobieranie narządów od osób zmarłych, aby ratować życie lub przywracać 

zdrowie innym ludziom. Sprzeciw wyrażany był sporadycznie (2% badanych).
20

  

Na pierwszy rzut oka można by uznać, że sytuacja jest wzorowa i problem nie 

istnieje. Jednak po dokładnemu przyjrzeniu się sytuacji, wyłania się prawdziwy i mniej 

korzystny obraz: Polacy, mimo deklarowanej aprobaty, często nie zezwalają na 

pobieranie narządów od swoich umierających bliskich
21

, co jest bezpośrednim 

powodem tego, że Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc od końca  

w Europie, co do ilości transplantacji narządów pobieranych od zmarłych, a tym 

samym, zakres polskiej chirurgii transplantacyjnej jest wielce niesatysfakcjonujący - nie 

zaspokajający faktycznego zapotrzebowania.
22

 Nie sposób w tym miejscu nie 

zauważyć, iż deklarowane stanowisko badanych nie jest w pełni tożsame ze 

stanowiskiem faktycznym. Należy mniemać, że m.in. konformizm (rozumiany jako 

dostosowanie i podporządkowanie się wpływom wytyczonym przez grupę społeczną
23

) 

motywuje do deklarowania chęci postępowania aprobowanego zdaniem badanego przez 

społeczeństwo – a postępowaniem tym jest właśnie popieranie dawstwa narządów. Jak 

jest faktycznie, okazuje się w sytuacji de facto, a ta pokazuje, że stosunek nie jest tak 

                                                
19 Konarska, I. (2006). Kup nerkę, Wprost, 10; O handlu ludźmi i ludzkimi narządami, 

www.opole.gazeta.pl, 16.11.2009; Hajnosz, I., Wróblewski, B. (2009). Organa na tropie organów, 

www.wyborcza.pl, 30.03.2009. 
20

 Raport CBOS: BS/91/2011. 
21 Nowacka, M. Transplantacje (przegląd zagadnień), www.incet.uj.edu.pl. 
22 Hiszpania opracuje dyrektywę ws. przeszczepów, www.money.pl, 28.01.2010. 
23 Janus, K. (2011). Słownik pedagogiki i psychologii. Zagadnienia, pojęcia, terminy. Warszawa: 

Buchmann, s.127. 
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dalece pozytywny, jak sugerują raporty badań CBOS (Polacy często nie godzą się na 

pobranie narządów z ciał swoich bliskich, mimo deklarowania aprobaty transplantacji). 

Polska transplantologia wychodzi aktualnie z kryzysu, który zapoczątkował  

w 2007 roku medialny skandal medyczny: znany lekarz transplantolog został publicznie 

oskarżony o nieuczciwość i korupcję, a ówczesny minister sprawiedliwości, Zbigniew 

Ziobro, publicznie nazywał tego lekarza mordercą. Zarzuty oraz proces oskarżania 

kardiochirurga i transplantologa Mirosława Garlickiego, zostały upublicznione  

i upolitycznione. Sprawa poruszana była w debatach, wypowiedziach polityków 

różnych ugrupowań, a poszczególne fakty i domysły były argumentami w ich sporach. 

W roku 2007 praktycznie wszystkie media interesowały się tą sprawą. Artykułowane  

i upowszechniane były przypuszczenia, że transplantologia w Polsce jest w „szarej 

strefie”. Nadwyrężyło to zaufanie polskiej opinii publicznej do transplantologii, 

doprowadziło m.in. do obaw ludności, co do podpisywania deklaracji oddania narządów 

(obawiano się, że są one pozyskiwane w nieuczciwy sposób i podpisanie takiej 

deklaracji, może być równe podpisywaniu na siebie wyroku śmierci).  Poseł Jarosław 

Gowin stwierdził w rozmowie z dziennikarzami TVN, iż wypowiedzi Ziobry (np. „już 

nikt nigdy nie zginie z ręki tego pana”) doprowadziły do 60-cio procentowego spadku 

liczby transplantacji.
24

 Janusz Wałaszewski, dyrektor Centrum Organizacyjno- 

-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant", określił aktualny stan rzeczy 

następująco: „(…) Niestety, jak to zwykle bywa, wychodzenie z kryzysu jest znacznie 

wolniejsze, niż wpadanie w jego fazę. Mamy wyraźny postęp, bo w zeszłym roku 

wykonano ok. 1,3 tys. przeszczepów, o prawie 20% więcej niż w 2009 r., niemniej jest 

to poziom podobny do tego, jaki udało nam się osiągnąć już w 2005 r. (…)”.
25

 

Przedstawiona wyżej sytuacja, dotycząca przychylnego postrzegania 

transplantacji przez polską opinię publiczną, nieskorelowanego z poziomem 

faktycznego godzenia się na dawstwo narządów – stała się inspiracją do obrania 

tematyki tej pracy magisterskiej. Co można zrobić w ramach marketingu społecznego, 

aby ludzie chętniej deklarowali pisemnie chęć pośmiertnego oddania swoich narządów 

potrzebującym? 

                                                
24 Program pt. "TERAZ MY” produkcji TVN, film z ukrytej kamery, www.tvn24.pl, emisja telewizyjna w 

TVN24, 09.10.2007, godz. 16:30. 
25 Marklowska-Dzierżak, M. (2011). Polska transplantologia wychodzi z kryzysu, Przegląd, 7. 
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2.3. Czy najwyższym podobają się transplantacje? 

Dziennikarka Gazety Wyborczej, Małgorzata Smolińska, przeprowadziła 

wywiady z przedstawicielami różnych wyznań. W artykule pt. „Czy Panu Bogu 

podobają się transplantacje?”
26

 zawarła informacje, uzyskane z tych rozmów. Tekst ten 

stał się źródłem wiedzy do napisania znacznej części poniższego podrozdziału, a także 

zainspirował do sparodiowania tytułu – jako oddającego sedno problemu i paradoks 

wniosku: bogowie zdają się nie zajmować jednoznacznego stanowiska co do 

przeszczepiania narządów.  

Przedstawiciel Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. bp Tadeusz Szurman, 

traktuje transplantacje jako metodę leczenia i ratowania ludzkiego życia, a nie element 

chirurgii plastycznej czy sposób na nieśmiertelność. Jeśli chodzi o dawcę, to Kościół 

ten uczy pozytywnego nastawienia do transplantacji i namawia do oddawania narządów 

oraz krwi, nie traktując jednak odmowy jako grzech. W tej kwestii, decyzja 

pozostawiana jest „właścicielowi” narządów, który powinien wyrazić zgodę na oddanie 

swoich organów po śmierci (lub odmówić), podobnie jak dysponuje swoim majątkiem 

poprzez spisanie testamentu. Kościół luterański akceptuje wykorzystanie w medycynie 

komórek i czynników pochodzenia zwierzęcego, ale np. przeszczepianie w ciało 

człowieka narządów zwierzęcych uważa za nieetyczne.  

Rzecznik prasowy świadków Jehowy w Polsce, Michał Hoszowski, określa, że 

wyznawcy tej religii sami mogą decydować o tym, czy chcą poddać się transplantacji 

narządów, ale Biblia nakazuje im „powstrzymać się od krwi”, co w praktyce 

przeszczepów oznacza, że nie może mu towarzyszyć transfuzja krwi. Świadek Jehowy, 

chcący poddać się przeszczepieniu narządu, musi znaleźć placówkę, która potrafi 

odzyskiwać krew osoby operowanej, tak aby jego własną krew można następnie  

z powrotem wtłoczyć w jego ciało, co pozwala uniknąć konieczności podania „obcej” 

krwi. 

Rabin Shalom Ber Stambler, przewodniczący chasydzkiej wspólnoty Chabad 

Lubawicz w Polsce, tłumaczy, że religia żydowska mówi jasno, iż nie można dążyć do 

uzyskania korzyści z ciała zmarłego, ale jednocześnie, że życie jest wartością 

nadrzędną. Dlatego uznaje się zasadność przeszczepów od zmarłego dawcy, gdy mogą 

uratować czyjeś życie lub znacznie poprawić jego jakość. Żyjący mogą ofiarować swoją 

                                                
26 Smolińska, M. (2011). Czy Panu Bogu podobają się transplantacje?, www.wyborcza.pl, 3.03.2011. 
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krew potrzebującym i jest to traktowane jako dobry dar. W Izraelu są grupy, które 

nawołują do oddawania narządów, ale są i takie, które decyzje w tej sprawie 

pozostawiają rodzinom zmarłych. Co więcej, judaizm uznaje za dopuszczalny także 

przeszczep organów od zwierząt, nawet w przypadku zwierząt niekoszernych – 

priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia, jako wartości nadrzędnej. 

Dla buddysty ciało to tylko hotel. Przewodniczący rady Związku Buddyjskiego 

„Karma Kamtzang” w Polsce, Lama Rinczen, określa, że w buddyzmie dużo większą 

wagę przywiązuje się do ducha niż do ciała. Krwiodawstwo i dawstwo organów jest dla 

buddysty naturalnym odruchem, ale osoby odmawiające tego, nie są potępiane – 

szanuje się ich decyzje. Opinie duchownych różnią się co do pozyskiwania organów od 

zwierząt: od traktowania takich sytuacji jako niedopuszczalnych, bo związanych  

z uśmierceniem innej istoty – do zasady „lepszego zła” i cenienia ludzkiego życia ponad 

życie zwierzęcia. Buddyści wierzą, że po śmierci umysł przeniesie się w inne miejsce, 

do innego ciała, być może zwierzęcego, i to jest powodem obiekcji co do uśmiercania 

zwierząt. 

W islamie w ogóle nie ma zakazów, jeśli chodzi o procedury medyczne. Tomasz 

Miśkiewicz,  mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, tłumaczy, że prawo 

muzułmańskie pozwala bez zastrzeżeń przyjmować i oddawać narządy odnawialne, 

takie jak krew czy skóra. Jeśli chodzi np. o pobranie nerki od żywego dawcy, to 

wymaga ono zapewnienia zaufanego lekarza, że w praktyce ryzyko dla dawcy jest 

bliskie lub najlepiej równe zeru. Mufti nie nazwałby grzechem także przeszczepiania 

narządów zwierzęcych, w celu ratowania życia ludzkiego, bo właśnie to życie jest 

priorytetem.
27

 

Chirurgia transplantacyjna została zaakceptowana także przez Kościół katolicki, 

ale pod warunkiem, że pobranie ze zwłok dokonuje się przy wyrażonej za życia zgodzie 

dawcy. W art. 2296 Katechizmu Kościoła Katolickiego można przeczytać: „Przeszczep 

narządów jest moralnie nie do przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły 

na niego wyraźnej zgody”. Obecny Papież od lat jest zwolennikiem oddawania organów 

do przeszczepów. Włoskie towarzystwo transplantologiczne ujawniło, że jako kardynał 

Joseph Ratzinger podpisał deklarację, wyrażając gotowość przeznaczenia swych 

                                                
27 Część podrozdziału 1.3 została opracowana na podstawie artykułu: Smolińska, M. (2011). Czy Panu 

Bogu podobają się transplantacje?, www.wyborcza.pl, 3.03.2011. 
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organów do przeszczepów. W przemówieniu do uczestników międzynarodowego 

kongresu na temat transplantologii w roku 2008 papież podkreślił: "W czasach, takich 

jak nasze, często naznaczonych przez różne formy egoizmu, coraz pilniejsza staje się 

potrzeba zrozumienia, jak decydujące dla właściwej koncepcji życia jest postępowanie 

zgodne z logiką bezpłatnego gestu". Benedykt XVI zauważył, że medycyna 

przeszczepów "wymaga angażowania wszelkich możliwych wysiłków w kształtowanie 

postaw i informowanie". W przemówieniu papież zwrócił uwagę na to, że należy 

kontynuować badania naukowe, by nie mieć najmniejszej wątpliwości przy orzekaniu 

śmierci osoby, od której chce się pobrać organ. Słowa te zdają się odwoływać do 

powracającej stale dyskusji na temat zasad orzekania śmierci mózgowej, które Kościół 

katolicki zaakceptował 40 lat temu.
 28 

Popieranie dawstwa narządów przez głowy kościoła jest bardzo ważną kwestią, 

ponieważ bycie religijnym deklaruje blisko 70% Polaków
29

 a ponad 88% Polaków jest 

ochrzczony w obrządku katolickim
30

. W takiej sytuacji należy mniemać, że pozytywne 

nastawienie tych pierwszych, może dawać pozytywne skutki w przypadku tych drugich, 

i analogicznie – negatywne nastawienie do transplantacji wielkich kościoła, może 

zniechęcać wiernych do dawstwa narządów.  

2.4. Deklaracja chęci oddania narządów po śmierci 

Prawa rządzące polską transplantologią, reguluje przyjęta przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 października 1995 r. Ustawa o pobieraniu  

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów zarówno pochodzących ze zwłok, jak  

i od żyjącej osoby. Ustawodawca przyjął zasadę zgody domniemanej – art. 5 ust. 1 sta- 

nowi: „Pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich w celu ich 

przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia 

sprzeciwu”. Ustawa określiła (w art. 6 i 7) formy, w jakich sprzeciw taki może zostać 

wyrażony, mianowicie: albo w formie wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów, albo 

oświadczenia pisemnego lub oświadczenia ustnego w obecności co najmniej dwóch 

świadków w czasie pobytu w szpitalu. Jej zasadnicza nowelizacja przeprowadzona 

została po prawie dziesięciu latach i obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.  

                                                
28 Papież namawia do przeszczepów, http://kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,627,papiez_namawia 

_do_przeszczepow, 09.11.2008. Za: PAP, www.naukawpolsce.pap.pl. 
29 Raport CBOS BS/81/2006. 
30 Mały rocznik statystyczny 2010 (GUS). 
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o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Jak 

bardzo ustawodawca miał na celu ułatwienie zdobywania materiału transplantacyjnego, 

może świadczyć zapis (w art. 8) zezwalający na dokonanie, za zgodą właściwego 

prokuratora, pobrania nawet wówczas, gdy zgon nastąpił w wyniku przestępstwa. 

Ustawa zakazuje wszelkich form komercjalizacji terapii transplantacyjnej.
31

 

Niezależnie od przepisów prawnych, wiele osób świadomie (za życia) wyraża 

chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów. Każda osoba dorosła 

podpisująca oświadczenie woli (Rysunek 2), wyrażając zgodę na pobranie po śmierci 

swoich tkanek i narządów do przeszczepienia, daje dowód świadomej chęci ratowania 

życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia 

ułatwia, bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom, uszanowanie wyrażonej woli. W każdym 

przypadku bardzo ważne jest zawiadomienie rodziny o swojej decyzji, ponieważ  

w praktyce to właśnie rodzinie zadawane jest pytanie o możliwość pobrania narządów 

ich bliskiej osoby.
32

  

W związku z powyższym stanem faktycznym, jako element komunikatu 

perswazyjnego wykorzystanego w badaniu, wybrana została deklaracja oddania swoich 

narządów po śmierci, ponieważ to właśnie deklaracja pisemna (i poinformowanie  

o swoim stanowisku bliskich) pozwala zmniejszyć skalę występowania sytuacji,  

w której rodzina potencjalnego zmarłego dawcy organów odmawia ich pobrania z jego 

ciała.  

                                                
31 Nowacka, M. Transplantacje (przegląd zagadnień), www.incet.uj.edu.pl. 
32 Informacja z oficjalnej strony polskiego Centrum Organizacyjno-Koordynującego ds. Transplantacji 

Poltransplant, www.poltransplant.org.pl. 
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Rysunek 2: Deklaracja woli pośmiertnego dawstwa narządów [źródło: Poltransplant].  
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3. Kampanie społeczne 

Kampanie społeczne mogą pomagać kształtować rzeczywistość nas otaczającą, 

poprzez wykorzystanie m.in. narzędzia jakim jest reklama. Także w przypadku 

problemu niewystarczająco dużej liczbie organów od zmarłych dawców, czy też braku 

świadomości konieczności deklarowania (pisemnego lub w rozmowie z bliskimi) chęci 

oddania swoich narządów po śmierci. Działania takie są oczywiście w Polsce 

podejmowane, zarówno w mediach ogólnopolskich jak i na skalę lokalną. Przykładem 

może być realizowana w połowie 2010 roku wielkopolska akcja pt. „Dar uzdrawiania”, 

w której uczniowie ubrani w charakterystyczne białe koszulki z hasłem "Masz dar 

uzdrawiania - transplantacja to życie" rozdawali na przystankach i w tramwajach ulotki 

oraz broszury informacyjne, dotyczące transplantacji organów i narządów oraz tzw. 

oświadczenia woli. W razie śmierci, posiadanie takiego dokumentu, pozwala na 

pobranie organów i uratowanie dzięki nim życia innych osób. Jak mówili uczniowie 

jednej ze szkół, która brała udział w kampanii, ludzie pozytywnie odbierali ich 

działania.
 
Uczniów było w sumie 20 tysięcy. 

Celem tej kampanii było rozpowszechnienie idei transplantacji narządów  

i organów, obalanie szkodliwych stereotypów. Jak podkreślała koordynator projektu, 

Magdalena Wolska, podczas konferencji inaugurującej kampanię, transplantacja 

organów w Polsce jest wciąż tematem tabu: "Wynika to z tego, że jest on jakby 

nierozerwalnie związany ze śmiercią. A śmierć jest tematem, którego się wszyscy 

boimy, mimo że to jest naturalna rzecz, która czeka każdego z nas".  Potwierdza to 

także Prezes Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant Robert Kęder, który sam 10 lat 

temu miał wykonywany przeszczep – podkreśla apetyt na życie, jaki odczuwa  

i zauważa, że w Polsce wciąż istnieje potrzeba promowania transplantologii.
33

 

3.1. Strategia „konia trojańskiego” w reklamie społecznej  

 Zdaniem Michała Stasiakiewicza, jeden z najbardziej podstawowych problemów 

wszelkich oddziaływań wywieranych na odbiorców komunikatów perswazyjnych, 

jakimi są reklamy społeczne, dotyczy ich „przeźroczystości”
34

. Chodzi o to, czy przekaz 

powinien mieć charakter otwarty (jawnie konfrontujący odbiorcę z tematem  

                                                
33 Minister Kopacz uzdrawia transplantologię po Ziobrze, www.platforma.org, 28.01.2011. 
34 Stasiakiewicz, M. (2003). Psychologiczne problemy społecznej reklamy. W: W. Domachowski (red.), 

Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 16. 
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i pozostawiający mu prawo, ale też obowiązek, samodzielnego podjęcia decyzji), czy 

też charakter ten powinien być deceptywny (wykorzystujący np. reguły wpływu 

społecznego, „omijający” negatywizm lub mechanizmy obronne odbiorcy). Przekaz  

w komunikacie wykorzystanym w quasi-eksperymencie w ramach pracy magisterskiej 

ma dwojaki charakter: deceptywna – strategia „konia trojańskiego” jako element 

wizualny oraz otwarty – w tekście dołączonym do komunikatu. 

 Wpływ społeczny zachodzi wówczas, gdy czyjeś myśli, emocje czy zachowania 

zmieniają się w obecności innych, pod ich wpływem. Wpływ społeczny może 

zachodzić np. na skutek perswazji, kiedy to na zmiany postaw mają wpływ informacje 

zewnętrzne napływające torem centralnym lub peryferyjnym.
35

 I tu, jak w koncepcji 

Stasiakiewicza (przeźroczystość oddziaływań), postrzegam tor centralny jako niosący 

komunikaty dobrze uargumentowane i jawne, a tor peryferyjny – jako niosący 

komunikaty o charakterze deceptywnym.  

Norbert Maliszewski, polski psycholog i specjalista w dziedzinie marketingu 

społecznego, przyrównuje zmienianie niepożądanego zachowania poprzez reklamę 

społeczną do oblężenia miasta. Odbiorca broni się przed atakiem (wycelowanym  

w zmianę postaw i zachowań). Jeśli „atakujący” (nadawca) nie dysponuje 

druzgocącymi argumentami, ważne jest wymyślenie podstępu takiego jak koń trojański, 

aby w ten sposób pokonać opór grupy docelowej. Koń trojański jest bardziej skuteczny 

wówczas, gdy adresaci mają niepożądane postawy i są skłonni reagować 

kontrargumentami na przekaz reklamy. Podobne stanowisko zajął teoretyk komunikacji 

Marschall McLuhan: reklama musi się odwoływać do motywów działania i pragnień 

odbiorcy, a jednocześnie nie jest przeznaczona do świadomego odbioru. 
36

 

Według Roberta B. Cialdiniego, który przez 15 lat badał zasady rządzące 

wpływem społecznym – choć techniki wywierania wpływu na ludzi mogą przyjmować 

tysiące różnych postaci, większość z nich daje się zaklasyfikować do jednej z sześciu 

kategorii. Każda z tych kategorii opiera się na jednej podstawowej regule 

psychologicznej, determinującej ludzkie postępowanie. Właśnie te reguły użyczają 

różnym technikom ich mocy przekonywania. Sześć najważniejszych wg Cialdiniego 

reguł to:  

                                                
35 Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN, s. 150-178. 
36 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 64-65. 
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1) reguła wzajemności,  

2) reguła konsekwencji,  

3) reguła społecznego dowodu słuszności,  

4) reguła lubienia,  

5) reguła autorytetu,  

6) reguła niedostępności.  

Niżej zostaną przedstawione niektóre z nich. Wybór nie był przypadkowy. 

Szerzej opisane zostały te reguły, które zostały wykorzystane w komunikacie 

perswazyjnym, użytym w zrealizowanym badaniu, lub są istotne dla niego z innego 

powodu. 

Ludzie wykazują silną tendencję do odwzajemniania się tym osobom, które 

wyświadczyły im jakieś dobro (a także zło), np. oddały przysługę czy podarowały 

prezent. Ta zasada nazywana jest właśnie przez Cialdiniego „regułą wzajemności”  

i wbudowana jest w proces socjalizacji człowieka – mocno zakorzeniona w kulturach. 

Podstawę jej działania można określić jako traktowanie innych w ten sam sposób,  

w jaki traktują ciebie. Zasada ta zakodowana jest także w przysłowiach: „dobro wraca 

do człowieka”, „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”, a jej „ciemna strona” mówi „oko 

za oko, ząb za ząb”. Reguła wzajemności jest na tyle ważna w ludzkich relacjach, że 

uległa automatyzacji i stereotypizacji: jeśli coś dajemy, albo otrzymujemy, to nie 

myśląc, oczekujemy rewanżu. Mechanizm ten jest wykorzystywany w marketingu 

komercyjnym bezpośrednim, poprzez np. rozdawanie potencjalnym klientom 

darmowych próbek – motywując w ten sposób do odwdzięczenia się zamówieniami.
37,38

 

Regułę wzajemności można także wykorzystywać w marketingu społecznym, gdzie 

obserwuje się wpływ tej reguły przede wszystkim na postawy utajone. Można 

domniemywać, że taki stan rzeczy związany jest z tym, iż postawy jawne są bardziej 

przemyślane niż utajone, więc zastanowienie się nad nimi wyłącza automatyzm.39 

Należy założyć, że wytworzenie wokół dawstwa narządów atmosfery „empatii” (ktoś ci 

                                                
37 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 75. 
38 Cialdini, R.B. (2002). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP, s. 33-35. 
39

 Przykładem może być eksperyment (Choroś i Maliszewski, 2006), w którym celem była zmiana postaw 

wobec osób czarnoskórych. Badani zapoznawali się reklamą przedstawiającą  czarnych muzyków. W 

grupie eksperymentalnej zastosowano hasło „Dzięki nim czujemy bluesa” – w grupie kontrolnej zaś 

„Czują bluesa”. W eksperymencie tym reguła wzajemności wpłynęła tylko na postawy utajone, były one 

mniej negatywne.  
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odda, ty oddaj komuś), może zgodnie z powyższą zasadą, doprowadzić do bardziej 

przychylnego postrzegania transplantacji. 

 Podobnie działa mechanizm konsekwencji, druga z elementarnych reguł wg 

Cialdiniego, który ilustruje m.in. eksperyment Shermana, przeprowadzony  

w miasteczku Bloomington w USA. Badacz dzwonił do ludzi z pytaniem, czy byliby 

skłonni wziąć udział w trzygodzinnej akcji zbierania datków na rzecz Amerykańskiego 

Towarzystwa Zwalczania Raka. Większość ludzi się zgodziła. Po kilku dniach zgłaszał 

się do nich przedstawiciel Towarzystwa z prośbą o pomoc. Osoby, które we 

wcześniejszej rozmowie telefonicznej wyraziły chęć pomocy, siedmiokrotnie częściej 

niż osoby z grupy kontrolnej (do których wcześniej nie dzwoniono) deklarowały dalszą 

pomoc. Osoby badane zgodziły się wziąć udział w akcji, ponieważ myślały, że 

przedstawiciel Towarzystwa wie o ich wcześniejszej deklaracji – nie chciały być 

odebrane jako niekonsekwentne, narażając się na dezaprobatę społeczną.40 Czy 

podobnie będzie w przypadku osób deklarujących (także w swoich myślach, jako 

refleksję podczas analizowania reklamy wizualnej promującej dawstwo narządów) chęć 

pośmiertnego oddania swoich narządów osobie potrzebującej ich? Kiedy ten 

potencjalny dawca będzie np. trzymał przed sobą druk deklaracji dawstwa? Tego nie 

jestem w stanie sprawdzić, a na pewno nie na tym etapie badań, w ramach pracy 

magisterskiej. Jednak reguła konsekwencji Cialdiniego każe mniemać, że tak właśnie 

prawdopodobnie może być. 

Każda emocja uruchamia specyficzny program poznawczo-behawioralny. Kiedy 

źródło emocji zostaje wycofane, ten „program” staje się nieadekwatny – trzeba go 

przerwać, co wymaga energii i czasu, i w tym momencie podmiot zaczyna działać 

bezrefleksyjnie oraz ulegle. Wówczas zaczyna automatycznie wykonywać czynności, 

wyuczone w przeszłości. Dużej skuteczności huśtawki emocjonalnej dowodzą 

eksperymenty Dolińskiego i współpracowników
41

. Mechanizm ten można również 

wykorzystać w reklamie społecznej. Przeprowadzono 2 eksperymenty dotyczące tych 

założeń. Pierwszy pokazał, że huśtawka  emocji może zwiększyć skuteczność reklamy 

społecznej. Drugi natomiast – że czasami huśtawka może „wybić zęby”, efekt był 

odwrotny od oczekiwanego. Było to spowodowane najprawdopodobniej buntem 

                                                
40 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 76. 
41 Za Maliszewski, porównaj: Doliński i Nawrat (1994). Huśtawka emocjonalna jako nowa technika 

manipulacji społecznej, Przegląd Psychologiczny, s. 27-50; Doliński (i in.) (2001). Huśtawka 

emocjonalna, bezrefleksyjność i deficyt zasobów poznawczych, Przegląd Psychologiczny, s. 159-174. 
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przeciwko manipulowaniu, jaki huśtawka wzbudziła w badanych. Mechanizm ten nie 

może być więc zbyt natarczywy, nie może być dobitnie eksponowany.42 W komunikacie 

perswazyjnym w ramach quasi-eksperymentu, użyte zostało zestawienie tematu 

„dawstwa narządów” z wizualnie „sielankową, miłosną sceną” – co miało dać efekt 

huśtawki.  

Amerykańska psycholog Ellen Langer (wraz ze współpracownikami) 

udowodniła, że ludzie stojący w kolejce do ksero opierają swoje decyzje, czy puścić 

kogoś bez kolejki jedynie na podstawie występowania w prośbie słowa „bo”.  Technika 

ta opiera się na tzw. utrwalonych wzorcach reakcji. W myśl powszechnie znanej reguły 

rządzącej ludzkim zachowaniem, prosząc kogoś o oddanie nam przysługi, zwiększamy 

szansę spełnienia naszej prośby, jeśli dostarczymy temu komuś jakiegoś jej 

uzasadnienia.
43

 Choć dodatkowe wyniki uzyskane przez Langer wykazały istnienie 

wielu sytuacji, w jakich ludzie nie zachowują się w tak automatyczny sposób, badaczka 

ta jest przekonana, że większość naszego życia upływa na takich właśnie 

zautomatyzowanych zachowaniach.
44

 Wychodząc z tego założenia, prośba kierowana  

do badanych została sformułowana przy użyciu magicznego słowa „bo”. 

W naszym codziennym wnioskowaniu, znaczenie ma także umysłowe „przejścia 

na skróty”, które upraszcza proces wydawania sądów oraz doprowadza do tego, że 

odbiorcy komunikatów, którzy utwierdzani są w tym, że np. drogie jest dobre – 

postrzegają rzeczywistość właśnie w taki sposób. Automatyczne, stereotypowe 

zachowanie jest u ludzi bardzo częste, ponieważ w wielu przypadkach automatyczność 

okazuje się najbardziej skuteczna (jak wynika z doświadczenia życiowego), a w wielu 

innych jest ona po prostu niezbędna, gdyż żyjemy w niesłychanie skomplikowanym 

otoczeniu – by sobie z tym poradzić, musimy „chodzić na skróty”. Niemożliwe jest 

przecież, aby dogłębnie analizować każdy element otaczającej nas rzeczywistości. 

Psychologowie wykryli szereg takich „skrótowych dróg”, które używamy na co dzień  

w naszym wnioskowaniu – zostały one nazwane heurystykami sądzenia i wszystkie 

                                                
42 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 77. 

Pierwszy eksperyment: Magrzyn i Maliszewski (2007), drugi: Sobczak i Maliszewski (2007): Obniżenie 

skuteczności reklamy na skutek huśtawki emocjonalnej ma co najmniej 2 wyjaśnienia: 1 – huśtawka 

emocji wzbudziła tzw. reaktancję, czyli niechęć względem nadawcy, który próbuje manipulować osobami 

badanymi; 2 – odnosi się do wyników dla postawy utajonej, reklama może aktywizować na tyle 

pozytywne skojarzenia, że w momencie kiedy pojawia się huśtawka, badany nie umie ich wygasić, co 

budzi w badanym irytację.  
43Cialdini, R.B. (2002). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP, s. 16-17. 
44 Tamże, s.18. 
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działają na podobnej zasadzie jak wspomniane wyżej „drogie = dobre” i upraszczają 

proces wydawania sądów.
45

 Dla większości ludzi mają znaczenie obiegowe opinie, 

przysłowia czy inne stereotypizujące rzeczywistość elementy naszej codziennej 

egzystencji. Przykładem może być powiedzenie „miłość ci wszystko wybaczy” – mimo, 

iż wiemy, że oczywiście nie wszystko wybaczy, to jednak mamy tendencję wierzyć  

w potęgę tego mistycznego uczucia i wszystkiego co z nim związane.
46

 Między innymi 

z tego powodu, w komunikacie perswazyjnym użytym w badaniu, zastosowane jest 

odniesienie do pożądanych przez większość ludzi sytuacji i stanów ducha, które mogą 

sprawić, że komunikat będzie skuteczniej perswadował pożądane kwestie. 

Sięgając z kolei do zasobów psychologii ewolucyjnej, nie sposób nie zauważyć, 

iż osobniki ludzkie obu płci dążą do skutecznego powielania swojego materiału 

genetycznego – do płodzenia i wydawania na świat swoich dzieci, a następnie do 

utrzymania ich przy życiu. Żadne relacje społeczne nie są też wolne od 

wszechobecnego wpływu doboru seksualnego, który determinuje wiele spośród działań. 

Ludzie uwikłani w relacje miłosne, przeżywają wzloty i upadki, wypełniając tym 

tematem literaturę, muzykę, poezję, seriale telewizyjne i inne wszelkie możliwe twory. 

Miłość doświadczana jest we wszystkich kulturach i w każdym języku znajdziemy 

słowo na jej określenie. Tym samym miłość, wraz z przynależnymi jej czułością, 

namiętnością i zaangażowaniem, stanowi nieodłączną część ludzkiego doświadczenia.
47

 

Perswadując poprzez reklamę społeczną, można odwoływać się także do tej pożądanej 

przez praktycznie każdego człowieka wartości. Jest to bezpośrednio skorelowane  

z koncepcją memetyczną, w której wartości znajdujące się na szczytach hierarchii 

wartości wyrażanych przez ludzi, mają podobne właściwości jak geny. Ten wniosek, 

wynikający ze studiowania literatury i koncepcji specjalistów, zdeterminował kształt 

komunikatu perswazyjnego wykorzystanego w badaniu. 

3.2. Przykładowe kampanie promujące transplantacje, Polska (2006-2010) 

W Polsce kampanie społeczne zagościły na dobre w mediach masowych  

w połowie lat 90. XX wieku. Najstarsze spośród dotyczących tematyki transplantacji  

                                                
45 Cialdini, R.B. (2002). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP, s. 20-21. 
46

 Są to wnioski wynikające z mojego doświadczenia życiowego oraz formułowane na podstawie 

obserwacji otaczającej mnie rzeczywistości. Kultywowanie także w tekstach piosenek, np. Kazik 

Staszewski w utworze pt. „Przy słowie”: „Mądry głupiemu ustępuje, ale co, gdy głupi się z tego nie 

raduje”, „Przysłowia są mądrością narodów, a narody to plemiona teraźniejszych czasów”. 
47 Buss, D. M. (2007). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary, Gdańsk: GWP, s. 16, 280. 
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i pokrewnych (jak dawstwo krwi i szpiku, w praktyce tematy te są ze sobą często 

łączone) mają dość krótką historię. Zaczyna się ona w 2006 roku kampanią „Wyrok” 

Fundacji Urszuli Jaworskiej (dot. badań nad dawstwem szpiku). Następnie akcja  

z hasłami „Daj życie po życiu”, „Nie zabieraj organów do nieba”, „Krew daje życie” – 

promująca krwiodawstwo i pośmiertne dawstwo narządów.  

3.2.1. Rok 2006 

 

Rysunek 3: "Daj życie po życiu", Polska 2006 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Kampania z hasłami: „Daj życie po życiu”, „Nie zabieraj organów do 

 nieba”, „Krew daje życie”. Wciąż aktywna strona internetowa kampanii: 

www.transplantacje.org, www.krewniacy.pl. Akcja jest nadal kontynuowana.  

Kampania miała sprawić, aby transplantologia przestała budzić kontrowersje  

i stała się akceptowaną oraz rozumianą przez wszystkich dziedziną medycyny. Brali  

w niej udział znani Polacy, dając zadość regułom lubienia, autorytetu i społecznego 

dowodu słuszności Cialdiniego: Radosław Pazura, Wojciech Asiński, Tomasz Kammel, 

Krzysztof Kolberger, Marek Kościkiewicz, Maciej Kozłowski, Małgorzata Lewińska, 

Patrycja Markowska, Andrzej Niemirski, Maciej Orłoś, Robert Rozmus, Marek 

Siudym, Borys Szyc, Karol Strasburger, Grzegorz Stróżniak, Andrzej Supron  

i Aleksandra Woźniak. Na potrzeby kampanii firma Ströer udostępniła w 2006 roku 
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łącznie 1000 bilbordów w całym kraju – 700 promujących Honorowe Krwiodawstwo 

oraz 300 poświęconych Transplantacji.
48

 

3.2.2. Rok 2007 

 

Rysunek 4: "Serca nie rosną na drzewach”, Polska 2007 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Kampania z hasłami: „Wątroby nie rosną na drzewach”, „Serca nie rosną na 

drzewach”, „Nerki nie rosną na drzewach”, „Zostaw serce na ziemi. Lżej będzie trafić 

do nieba.” 

Kampania ta powstała na zlecenie Stowarzyszenia Życie Po Przeszczepie. 

Patronat nad nią objęła żona ówczesnego Prezydenta RP Maria Kaczyńska oraz 

Ministerstwo Zdrowia. Tu także, podobnie jak w przypadku kampanii realizowanej rok 

wcześniej, zastosowanie miały reguły wpływu społecznego autorytetu i lubienia 

(Ministerstwo oraz udzielająca się społecznie żona prezydenta, osoba znana i rozpozna- 

wana). Partnerzy kampanii: Fundacja Urszuli Jaworskiej, www.krewniacy.pl i Polska 

Unia Medycyny Transplantacyjnej. Akcja była odpowiedzią na raport CBOS,  

z badania przeprowadzonego po „aferze transplantacyjnej” w Polsce: „Niekorzystny 

klimat, jaki wytworzył się w tym roku wokół polskiej transplantologii, nie przeniósł się 

                                                
48 Nie zabieraj organów do nieba, http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?a=1&kampania 

_id=201&action=szczegoly&strona=3, 05.01.2006. 
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w widoczny sposób na stosunek społeczeństwa do pobierania i przeszczepiania 

narządów. Należy jednak mieć na uwadze możliwość nieszczerości pewnej części 

deklaracji. Sytuacją społecznie trudną jest wyrażenie swojego negatywnego nastawienia 

do transplantacji, które oznacza odmowę i niechęć wobec ratowania życia innych ludzi, 

a więc postawę wysoce nieakceptowaną społecznie.” 
49

 

3.2.3. Rok 2008 

Kontynuowano opisaną wyżej kampanię z 2007 roku. Także Grupa Generali, 

jako jeden z kilku partnerów, włączyła się do wsparcia akcji społecznej „Łańcuch 

Krewniaków - Moja Karta Oświadczenia Woli” (swoista kontynuacja kampanii z 2006 

roku), promującej ideę transplantacji, przy wykorzystaniu idei Honorowego 

Krwiodawstwa. Celem kampanii, organizowanej przez Europejską Fundację 

Honorowego Dawcy Krwi - Krewniacy, było zwiększenie społecznej świadomości 

dotyczącej transplantacji, przywrócenie zaufania społecznego do transplantologii oraz 

rozpowszechnianie kart „Oświadczenia woli”.
50

 

3.2.4. Rok 2009 

Fundacja TVN "Nie jesteś sam" i Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, 

wspólnie z partnerami - firmą Allegro i siecią Rossmann - prowadziły społeczną akcję  

z hasłem "Powiedz TAK transplantacji". Jej celem było (i jest, ponieważ kampania jest 

nadal kontynuowana) uświadomienie i przybliżenie problemu transplantacji. Akcję 

wsparło swym wizerunkiem kilkadziesiąt znanych osób, m.in. Anna Dymna, Michał 

Żebrowski, Otylia Jędrzejczak, Monika Olejnik, Zbigniew Wodecki, Piotr Najsztub  

i dziennikarze stacji należących do grupy ITI.
51

 Tu także, jak w przypadku 

wcześniejszych akcji, wykorzystano reguły Cialdiniego: lubienia, autorytetu  

i społecznego dowodu słuszności. Wciąż aktualna strona internetowa akcji pokazuje, że 

kampania ta była (jest) realizowana w formie odpowiedzialnej społecznie, gdyż nie 

zniknęła w natłoku innych informacji medialnych: www.powiedztak.allegro.pl. 

                                                
49 Wątroby nie rosną na drzewach, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,17,watroby_nie_rosna 

_na_drzewach, 23.12.2007. 
50 Generali i Krewniacy, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,289,serca_na_drzewach, 

http://kampaniespoleczne.pl/csrcrm,209,generali_i_krewniacy, 30.03.2008. 
51 Czerepak, M. (2009). Zgoda na koniec, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,687,zgoda_na_koniec, 

09.05.2009. 
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Rysunek 5: "Powiedz TAK transplantologii", Polska 2009 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

 

Rysunek 6: "Przeszczep to drugie życie", Polska 2009 [źródło: kampaniespoleczne.pl].  
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„Przeszczep to drugie życie” – to inna kampania realizowana w 2009 roku  

w Polsce, regionalnie w województwie świętokrzyskim. W ramach działań kampanii 

zaplanowano szereg wydarzeń uświadamiających rolę transplantacji w społecznym 

systemie ochrony zdrowia. W marcu odbyło się otwarte spotkanie ze studentami 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W jego 

trakcie został ogłoszony konkurs na pracę magisterską dotyczącą transplantologii. Od 

lutego do listopada, odbywały się także spotkania z młodzieżą licealną i środowiskiem 

medycznym. Podczas wszystkich spotkań rozdawane były tzw. oświadczenia woli oraz 

ulotki informacyjne. W ramach kampanii skierowane zostały do biskupów, trzech 

diecezji w rejonie świętokrzyskim, prośby o odczytanie w kościołach listu 

wspierającego ideę transplantologii.
55

 W przypadku tej kampanii, zaangażowanie 

ważnych osób związanych z Kościołem było dodatkowym odwołaniem się do reguły 

autorytetu, społecznego dowodu słuszności oraz lubienia. 

3.2.5. Rok 2010 

 

Rysunek 7: "Zostań dawcą", Polska 2010 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Akcja pod hasłem „Szpik dla Nergala” chociaż bezpośrednio nie dotyczyła 

transplantowania narządów jako takich, wzbudziła medialną dyskusję na temat właśnie 

dawstwa narządów – dlatego ta kampania zostaje tu uwzględniona.  

Choroba Adama „Nergala” Darskiego lidera grupy Behemoth  relacjonowana 

była w szczegółach przez prawie wszystkie media, wywołała wiele działań mających na 

celu pomoc choremu na białaczkę artyście. Odbyła się akcja poszukiwania dawcy 

                                                
55 Czerepak, M. Przeszczep to drugie życie, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,538,przeszczep 

_to_drugie_zycie, 10.02.2009. 
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szpiku dla Nergala pod hasłem "Zostań dawcą". Zaangażowanie w akcję ówczesnej 

partnerki Nergala, Doroty „Dody” Rabczewskiej, zwróciło dodatkowo uwagę mediów 

na temat transplantacji szpiku i transplantacji w ogóle. Powstawały również akcje 

lokalne, jak „Bezbolesny Szpik City” w Toruniu.
57

 Zauważenie przez media tematu  

i związanego z nim problemu pokazuje, że „celebryci” (osoby znane i lubiane, lub po 

prostu znane z tego, że są znane) mogą przyczynić się do sukcesu akcji – w ramach 

reguł lubienia i autorytetu Cialdiniego.  

Kampanie dotyczące dawstwa narządów, a realizowane w Polsce w ciągu 

ostatnich 5 lat, pokazują, że działania te odbywają się etapami. Pierwsze komunikaty 

były dość lakoniczne, nie zawierały żadnych szczegółowych informacji (jak 

podpisywanie deklaracji dawstwa narządów). Od początku uznano, że autorytety  

i osoby znane mogą przyczynić się do sukcesu akcji – co jest słusznym założeniem, jak 

wykazał Cialdini w swoich licznych badaniach i wnioskach z obserwacji.  

W kampaniach nie odwoływano się bezpośrednio do altruizmu, empatii, nie próbowano 

odbiorcy „brać na litość”. Czy kampanie te były/są skuteczne? Bardzo trudno jest to 

jednoznacznie ocenić, ponieważ tak jak w przypadku reklamy komercyjnej 

(realizowanej w celu zwiększenia sprzedaży danego produktu) można w sposób 

wymierny określić np. zyski (wzrost sprzedaży), tak w przypadku działań na gruncie 

społecznym te efekty rzadko są mierzalne liczbowo, a często potrzeba także długiego 

czasu, aby zaobserwować jakąkolwiek zmianę. Trudno jest też orzec z całą pewnością, 

że ewentualne zmiany są odpowiedzią właśnie na tę konkretną akcję reklamową, a nie 

np. na jakieś wydarzenie medialne czy inne zjawisko, jak naturalne ewoluowanie 

danych norm/zasad wyznawanych przez społeczeństwo.  

Moim zdaniem, powyższe akcje powinny być zakreślane na większą skalę – 

częściej emitowane – aby temat miał większą szansę ugruntować się w świadomości 

odbiorców. Wiele z tych kampanii było emitowanych w mediach tylko kilka miesięcy 

(co jest związane zapewne z kosztem czasu antenowego), a to stanowczo za krótko. 

Wpływanie na postawy (nierzadko ugruntowane) wynikające często ze stereotypów, 

przekazywanych nawet z pokolenia na pokolenie – jest mozolną pracą, obarczoną 

wieloma rodzajami ryzyka, na które nadawca może nie mieć wpływu (jak występujące 

                                                
57 Szpik dla Nergala, http://kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,2470,szpik_dla_nergala, 24.09.2009. 
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równolegle w tym samym czasie wydarzenia globalne, nieskoordynowane wypowiedzi 

znanych osób itd.). 

 

Rysunek 8:  „Szpik City", Polska 2010 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

3.3. Przykładowe kampanie realizowane w innych krajach 

Praktycznie we wszystkich krajach, w których są media masowe, napotkać 

można kampanie społeczne realizowane za pomocą reklam, a dotyczące promowania 

transplantacji. Ze względu na różnorodność kulturową, rasową, religijną – także one są 

bardzo zróżnicowane. W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione wybrane 

przykładowe reklamy społeczne, realizowane w innych krajach europejskich, a także na 

innych kontynentach. Kryterium wyboru były: różnica/podobieństwo tematu odwołania 

się, różnica kultury/religii kraju, różnica oprawy wizualnej. To zestawienie pozwoli 

zaobserwować, jak różne jest podejście ludzi do dawstwa narządów i do śmierci, a także 

i przede wszystkim, w jak różnorodny sposób można perswadować konieczność 

pośmiertnego oddawania narządów do przeszczepów w celu ratowania życia ludzkiego, 

dostosowując formę tego przekazu do zindywidualizowanych uwarunkowań 

kulturowych. 
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3.3.1. Brazylia (2008) 

 

Rysunek 9: "Wyrzucić czy ofiarować?", Brazylia 2008 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

W Brazylii miała miejsce kampania organizacji IMIP (Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira) i agencji Ampla pod hasłem "You decide", na 

którą składały się 3 reklamy prasowe przedstawiające kobietę, mężczyznę  

i dziewczynkę obok kosza na śmieci, z hasłem: "One of these two will get your organs. 

You decide." (Jedno z tych dwojga otrzyma twoje organy. Zdecyduj.). Zachęcała ona do 

złożenia deklaracji zgody na przeszczep swoich organów po śmierci. Każdy może 

wybrać - czy swoje narządy wyrzuci, czy przeznaczy na ratowanie życia innym 

osobom.
59

 Kampania ta miała coś, czego jeszcze nie miała żadna polska: dosadność 

porównania nie godzenia się na pobranie narządów do wyrzucenia ich. Czy Polacy są 

zbyt delikatni, aby komunikować do nich w taki sposób? A może nie wyszli jeszcze 

poza „informacyjny etap” kampanii i trzeba im wciąż uzmysławiać, że istnieje coś 

takiego jak chirurgia transplantacyjna i to jest potrzebne? Być może taka dosadność  

                                                
59 Wyrzucić czy ofiarować, http://kampaniespoleczne.pl/kreacje,747,wyrzucic_czy_ofiarowac, 

10.01.2009. 
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i jednoznaczność przydałyby się w polskim medialnym nawoływaniu do pośmiertnego 

oddania swoich narządów osobom potrzebującym.  

3.3.2. USA (2008) 

Czy lepiej jest oddać po śmierci swoje narządy potrzebującym, czy lepiej 

poczęstować nimi robaki? Lekko, zabawnie i muzycznie o przekazywaniu swoich 

narządów mówi amerykańska kampania "Swing", której głównym bohaterem jest 

najedzony i szczęśliwy robaczek, korzystający z życia. Komu pozostawisz swoje 

narządy? Tysiące ludzi czeka na transplantację (And whom are you leaving your organs 

to? There are thousands of people waiting for a transplant) - przypomina organizacja 

Donate Life California.
60

 W tym komunikacie perswazyjnym odwołanie jest bardzo 

podobne jak w przypadku reklamy brazylijskiej: albo oddasz potrzebującym, albo się 

zmarnuje. Moim zdaniem to porównanie jest bardzo trafne, a jego dosadność niesie ze 

sobą szansę powodzenia takiego komunikowania perswazyjnego. Brakuje tego  

w polskich kampaniach.  

3.3.3. Indie (2009) 

 

                                                
60 Organy dla robaczka, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,405,organy_dla_robaczka, 15.08.2008. 
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Rysunek 10: "Oddane oczy”, Indie 2009 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Ze zdjęcia w gazecie uśmiechają się oczy dziewczynki z Indii. Widziały dużo 

więcej, niż może się wydawać, bo dawniej należały do pewnej starszej pani. Dzisiaj 

dostały drugie życie i dzięki przeszczepowi rogówki będą teraz służyć dziewczynce. 

Dwa zdjęcia, dwie osoby, dwie twarze i jedna para przeszczepionych oczu. Brak nawet 

hasła kampanii. Na jednym ze zdjęć umieszczono tylko logo NAB (National 

Association for the Blind), stowarzyszenia działającego na rzecz osób niewidomych.
62

 

Reklama ta bardzo mi się podoba, ale brakuje w niej moim zdaniem jednoznacznego 

określenia celu. Wydawać się może, że łatwo mogła zostać przeoczona lub 

niedoczytana (małe i niewyraźne logo) i przez to zignorowana, poprzez przerzucenie 

kartek czasopisma. Jednak z drugiej strony, takie nienarzucające się przedstawienie 

mogło doprowadzić do zainteresowania, skupienia na reklamie większej uwagi (przez 

dłuższy czas), a przez to zwiększyć szansę utkwienia tematu w pamięci odbiorcy. Nie 

dysponuję danymi, które rozstrzygnęłyby tę kwestię.  

3.3.4. Belgia (2010) 

 

                                                
62 Włodarczyk, A. (2009). Oddane oczy, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,1175,oddane_oczy, 

06.08.2009. 
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Rysunek 11: "Regard", Belgia 2010 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Zdjęcie roznegliżowanej Evy Herzigovej reklamującej w latach 90. bieliznę 

firmy Wonderbra podpisano prowokacyjnie: ”Regardez-moi dans les yeux…J’ai dit les 

yeux.” („Spójrz mi w oczy...Powiedziałam, w oczy.”). Założenie reklamodawców było 

jednak przeciwne – oczy modelki miały być ostatnim elementem, na którym 

potencjalny odbiorca skupiał swój wzrok. W kampanii organizacji CAP48 

wykorzystano tę powszechnie rozpoznawalną reklamę komercyjną i przeszczepiono ją 

na grunt marketingu społecznego. Na plakatach zachowano stylistykę i kompozycję 

poprzedniego zdjęcia oraz hasło, którym było ono wówczas opatrzone. Jednakże 

zamiast Evy Herzigovej, w roli modelki pojawiła się niepełnosprawna, pozbawiona 

lewego przedramienia, Tanja Kiewitz. Napis, który w kampanii komercyjnej miał 

skupiać uwagę odbiorcy jedynie na biuście modelki, tutaj wykracza poza tę prostą 

funkcję, ponieważ poza biustem uwagę przyciąga także brak ręki.
64

 Jest to zasada 

wpływu społecznego opierająca się na huśtawce emocji odbiorcy – moim zdaniem 

zastosowana wzorcowo i z szansą na skuteczność. 

3.3.5. Finlandia (2010)  

 

Rysunek 12: Happening "Kolejka za organem", Finlandia 2010 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

                                                
64 Wilk, D. (2010). Oczy, piersi, ręka - co przyciąga wzrok?, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie, 

1508,oczy_piersi_reka_co_przyciaga_wzrok, 04.09.2010. 
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Na jednym z helsińskich placów ustawiło się 300 osób, formując długą  

i przez to intrygującą kolejkę. Przechodnie mieli możliwość skrócenia jej poprzez 

dodanie do swego profilu na Facebooku deklaracji „Tak dla oddawania organów” oraz 

pobierając oświadczenie woli oddania organów w razie śmierci (jako niewielka kartka, 

umieszczana najczęściej w portfelu z dokumentami). Wydarzenie było transmitowane 

przez fińską telewizję, relację zamieściły także liczne gazety oraz radiostacje. 

Wolontariusze rozdawali karty dawcy narządów i informacje o transplantacji.
66

  Na 

przeszczep organu czeka w mającej około 5 mln mieszkańców Finlandii 300 osób (dla 

porównania w Polsce oczekujących jest około 2 tysiące na około 38 mln ludności). 

Biorąc pod uwagę relatywnie niewielką liczbę ludności Finlandii, tak zrealizowana 

kampania mogła zostać skutecznie zauważona.  

3.3.6. Urugwaj (2010) 

 

Rysunek 13: "Mężczyźni też mogą przekazać życie", Urugwaj, 2010 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Trzej mężczyźni i starsza pani - wszyscy w zaawansowanej ciąży - są 

bohaterami kampanii prowadzonej w lutym 2010 w Urugwaju przez Narodowy Instytut 

Transplantologii. Pokazani na pierwszym planie, czule trzymają się za brzuchy. Nie jest 

to jednak reklama cudownego środka pozwalającego zajść w ciążę mężczyznom, czy 

                                                
66 Karwat–Seko, T. (2010). Kolejka za organem, http://kampaniespoleczne.pl/kampanie,1550,kolejka_za 

_organem, 29.10.2010. 
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wiekowym kobietom, lecz symboliczne ukazanie jak wielką wartością – porównywalną 

z urodzeniem dziecka – jest zgoda na bycie dawcą narządów. Reklamy zrealizowane 

przez agencję La Diez opatrzone zostały hasłem "Anyone can give the miracle of life. 

Just be an organ donor." (Każdy może dać życie. Wystarczy, że będziesz dawcą 

organów).
68

 Reklamy te dają nadzieję potencjalnym dawcom i nie sprowadzają 

transplantacji jedynie do technicznej operacji przełożenia organów – odwołują się do 

altruizmu (dania życia), ale także do potrzeby większości ludzi: jak najdłuższego życia, 

przekazywania tego życia w ramach ewolucyjnych pragnień jednostki. Mi ten 

komunikat perswazyjny bardzo się podoba i uważam, że mógłby zostać zastosowany 

także na gruncie polskim.  

3.3.7. Brazylia (2011) 

 

Rysunek 14: "Dać człowiekowi czy robakowi?", Brazylia 2011 [źródło: kampaniespoleczne.pl]. 

Każdy człowiek decydując o przyszłości swojego ciała, dokonuje ważnego 

wyboru. Po śmierci jego narządy mogą trafić do osoby, która potrzebuje ich żeby 

przeżyć lub do robaków. Chrząszcz dermestes, muchówka sarcophaga (ścierwica 

mięsówka), bakterie streptomyces z przyjemnością skonsumują ciało. Ten fakt 

postanowiła uświadomić Brazylijczykom promująca transplantacje organów fundacja 

ABTO. Na intrygujących plakatach zestawiono ze sobą zdjęcia osób potrzebujących 

                                                
68 Grzybek, M. (2010). Mężczyźni też mogą przekazać życie,  http://kampaniespoleczne.pl/kreacje,1858 

,mezczyzni_tez_moga_przekazac_zycie, 10.03.2010. 
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przeszczepów oraz gatunków zwierząt, które także czekają na ludzkie organy. Plakatom 

towarzyszy hasło: „You are already a donor. Just choose to whom” („Już jesteś dawcą. 

Wybierz tylko dla kogo”).
70

 Komunikat ten odwołuje się do tego samego, co reklamy 

przedstawione na początku tego podrozdziału – do wyboru. Uzasadnione w bardzo 

dosadny sposób, bez ogródek i kolorowania. To jest moim zdaniem dobry kierunek, 

takie kampanie mają szansę być skuteczne. Z przedstawionych wyżej reklam, ta (oraz 

podobna w konwencji amerykańska „o robaczku”) komunikuje moim zdaniem  

w sposób mogący odnieść największy sukces, ponieważ poza oczywistym 

uwydatnieniem „brutalnej prawdy”, oswaja także odbiorcę z istnieniem śmierci  

i przybliża jej dalsze konsekwencje dla ciała.  

3.4. Badanie skuteczności 

Ocena skuteczności kampanii rozpowszechnianej za pośrednictwem mediów 

masowych, dokonywana powinna być teoretycznie po przeprowadzeniu reprezentatywnych 

badań ilościowych. Aby wyniki pomiarów były najbardziej rzetelne, powinno dokonywać 

się pomiarów przed kampanią i po jej zakończeniu, żeby porównać zmianę postaw  

i zachowań pod wpływem danych reklam. Dokonuje się także oceny zapamiętywania  

i podobania się argumentacji zawartej w reklamie. Ze względu na koszty, z jakimi wiąże się 

upowszechnianie reklam np. w telewizji (koszt czasu reklamowego), powinno wykonywać 

się także badania wstępne, polegające na wyemitowaniu reklamy przed mniejszą grupą  

i gruntownym przebadaniu reakcji odbiorców. Wychwycenie ewentualnej pomyłki  

w konstrukcji komunikatu, pozwala uniknąć ponoszenia kosztów i umożliwia skorygowanie 

błędów. Także badania zrealizowane krótko po wyemitowaniu kampanii w mediach (np.  

2 tygodnie) i wychwycenie niepożądanej reakcji odbiorców, umożliwia skorygowanie 

komunikatu oraz uniknięcie niepotrzebnych kosztów.71  

W praktyce nie wykonuje się często tego typu badań, w związku z kosztami jakie 

one generują. Nie zostały jak dotąd stworzone także żadne „złote standardy” co do 

schematu badań nad skutecznością przekazu reklamowego w ramach marketingu 

społecznego. Doprowadza to do wielu niejasności i pytań o celowość niektórych działań  

w ramach kampanii społecznych. Zdaniem Dominiki Maison, psychologa i właściciela 

firmy realizującej badania marketingowe, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 

                                                
70 Pisarek, A. (2011). Dać człowiekowi czy robakowi?,  http://kampaniespoleczne.pl/kreacje,3437,dac 

_czlowiekowi_czy_robakowi, 10.08.2011. 
71 Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune, s. 48. 
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czy polskie kampanie społeczne są skuteczne, ponieważ wiele z nich nie ma żadnego 

monitoringu skuteczności. Sprawa jest nawet poważniejsza, ponieważ wiele  

z prowadzonych kampanii nie ma przed rozpoczęciem nawet zdefiniowanych celów.72 

W quasi-eksperymencie nie byłam w stanie zrealizować pełnych badań, ponieważ 

ograniczały mnie finanse, czas oraz możliwości logistyczne. Dlatego przeprowadzone 

zostało statyczne porównanie między grupami (ang. static-group comparison), w trakcie 

którego realizuje się eksperyment na badanej grupie, organizuje się grupę kontrolną  

i przeprowadza posttest w obu grupach – bez pretestu. I dlatego, przed „eksperymentem” 

pojawił się przedrostek „quasi”. Założyłam jednak, że takie zrealizowanie badania, pozwoli 

na wyciągnięcie miarodajnych wniosków co do trafności konstrukcji przygotowanej przeze 

mnie reklamy i skuteczności obranej perswazji.  

                                                
72 Z wywiadu z Jurorami konkursu na „Kampanię Społeczną Roku 2008”, www.kampaniespoleczne.pl. 
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4. Rozdział badawczy 

Miłość, jeśli chodzi o szeroko rozumiane szczęście ludzkie, jest postrzegana 

jako cel i zarazem środkiem do osiągnięcia tego celu. Takie emocjonalne perpetuum 

mobile. Jest, jak zostało to już zarysowane przy okazji przedstawiania koncepcji 

psychologii ewolucyjnej w podrozdziale 2.2., tematem niezliczonej ilości wierszy, 

filmów, piosenek, obrazów i wszelkich innych przedmiotów twórczości ludzkiej. 

Jednak, czy miłość może być skutecznie wykorzystywana także do promowania 

pośmiertnego dawstwa narządów? W dalszej części postaram się udzielić odpowiedzi 

m.in. na to pytanie. Ale najpierw przedstawię działania, wykonane przeze mnie w toku 

kampanii, zasygnalizowane wcześniej w podrozdziale 2.1. tej pracy – a zrealizowane na 

podstawie struktury procesu badawczego w naukach społecznych
73

.  

Zrealizowane etapy kampanii to: 

1. Ustalenie celów projektu. 

2. Wyodrębnienie grupy docelowej i zdefiniowanie problemu. 

3. Opracowanie przekazu. 

4. Organizacja, wdrożenie i kontrolowanie działań kampanii. 

Etapy kampanii zostały osiągnięte poprzez realizację poniższych etapów procesu 

badawczego, w oparciu o metodologię badań w naukach społecznych: 

1. Określenie problemu badawczego.    

2. Określenie zmiennych i hipotez. 

3. Określenie metody badawczej.  

4. Określenie grupy docelowej. 

5. Przygotowanie narzędzia badawczego. 

6. Zrealizowanie badania. 

7. Zebranie i przeanalizowanie wyników badań. 

                                                
73 Proces badawczy zrealizowany na podstawie wytycznych z pozycji: Babbie, E. (2008). Podstawy 

badań społecznych. Warszawa: PWN, s. 13-273; Brzeziński, J. (2010). Metodologia badań 

psychologicznych. Warszawa: PWN, s. 15-227. 
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4.1. Problem badawczy 

 Refleksja nad niewystarczającą liczbą wykonywanych przeszczepów narządów 

(znacznie mniejszą niż faktyczne zapotrzebowanie ze strony osób oczekujących na 

przeszczep, a nie otrzymujących go z powodu braku zgody na pobranie narządów po 

śmierci dawców), skłoniła mnie do obrania takiego celu projektu. W związku ze 

zwyczajami praktykowanymi w transplantologii, a konkretnie oczekiwaniem podpisania 

przez potencjalnego dawcę jeszcze za jego życia deklaracji oddania narządów po jego 

śmierci, celem szczegółowym stała się gotowość do oddania narządów, manifestowana 

właśnie podpisaniem takiej deklaracji. Jako że nie byłam w stanie zbadać rzeczywistej 

gotowości (nie mam zdolności odczytania myśli badanych osób), mogłam jedynie 

zbadać ich deklarowaną gotowość. Powstał tu trzon problemu badawczego: 

deklarowana gotowość do oddania narządów po śmierci. Założyłam perswadowanie 

odwołujące się do wartości, jaką jest miłość (gdyż miłość jest na szczycie hierarchii 

wartości deklarowanych przez osoby w dwóch badaniach przedstawionych szerzej  

w podrozdziale 1.5.). Tym samym, skrystalizowana została pełna postać pytania 

badawczego: 

 

 

 

4.2. Zmienne i hipotezy 

Głównymi zmiennymi zależnymi w badaniu była deklarowana gotowość do 

pośmiertnego oddania narządów oraz deklarowana chęć podpisania oświadczenia 

dawstwa narządów po śmierci badanego. Główną zmienną niezależną był natomiast 

reklamowy komunikat perswazyjny, odwołujący się (zgodnie z koncepcją memetyczną  

i hierarchią wartości wyznawanych przez społeczeństwo) do wartości, jaką jest miłość. 

W toku badania, wyznaczyłam także szereg zmiennych różnicujących oraz hipotezy, 

które opisane zostały w dalszej części tego podrozdziału. 

4.2.1. Główne zmienne zależne 

Deklarowana „gotowość do oddania narządów po śmierci” oraz „chęć 

podpisania deklaracji pośmiertnego dawstwa narządów” to kwestie, na które 

Czy zmieni się stopień deklarowanej gotowości do oddania własnych narządów 

po swojej śmierci, pod wpływem komunikatu perswazyjnego odwołującego się 

do wartości, jaką jest miłość. 
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postanowiłam spróbować wpłynąć, poddając badanych oddziaływaniu odpowiednio 

przygotowanym reklamowym wizualnym komunikatem perswazyjnym.  

Przez „deklarowaną gotowość do oddania narządów po śmierci” rozumiem stan 

wyrażany przez daną osobę, a charakteryzujący się poczuciem przekonania o słuszności 

pobierania narządów od zmarłych i wszczepiania ich osobom potrzebującym narządów 

do ratowania zdrowia/życia, w szczególności chęć oddania pośmiertnie własnych 

narządów oraz analogicznie odwrotnie: przekonanie o braku przesłanek do 

transplantowania, niechęć oddania swoich narządów wyrażana w różnym stopniu.  

Z kolei, „deklarowana chęć podpisania deklaracji pośmiertnego dawstwa narządów” 

jest rozumiana przeze mnie jako wyrażona wola podpisania (lub nie podpisania) 

odpowiedniej deklaracji, wyrażona w różnym stopniu, analogicznie jak w przypadku 

„gotowości do oddania narządów”. 

Założyłam, iż powyższe zmienne zależne będą ze sobą skorelowane  

w przypadku poszczególnych badanych osób, tj. osoby deklarujące wysoki stopień 

gotowości do pośmiertnego dawstwa narządów, będą równocześnie deklarowały wysoki 

stopień chęci podpisania odpowiedniej deklaracji.  

4.2.2. Główna zmienna niezależna 

 Naturalną konsekwencją kierunku studiów, jakie zrealizowałam, oraz przede 

wszystkim wiedzy z zakresu marketingu i reklamy, jaką w trakcie nich zdobyłam – było 

obranie narzędzia oddziaływania wykorzystanego w quasi-eksperymencie, jakim jest 

reklamowy komunikat perswazyjny odwołujący się do wartości, jaką jest miłość. To 

tym komunikatem (zmienną niezależną) wpływałam na badanych, obserwując ich 

deklaracje (zmienne zależne).  

Odwołałam się do miłości (wybór ten został uargumentowany w podrozdziale 

1.5.), a „miłość niejedno ma imię”, dlatego też konceptualizacja miłości nie była łatwa. 

Założyłam, za psychologiem i psychometrem Sternbergiem (na którego badania 

powoływał się w swoich pracach psycholog Wojciszke, autor studiowanych przeze 

mnie pozycji), że trzy podstawowe składniki miłości to namiętność, intymność  

i zobowiązanie (zaangażowanie). Namiętność jest tu rozumiana jako pragnienie 

maksymalnego połączenia się z partnerem; intymność odpowiedzialna jest za 

jednoznacznie pozytywne uczucia bliskości i przywiązania, wzajemnej troski i zaufania, 
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zrozumienia i niesienia pomocy w potrzebie; a zobowiązanie to podejmowane przez 

człowieka decyzje i wysiłki mające na celu przekształcenie relacji z partnerem  

w związek stały (na początku relacji) i (potem) utrzymanie związku, ochronę przed jego 

rozpadem. Miłość przebiega fazowo, a w każdym z etapów różne są poziomy 

poszczególnych jej składników, jest to także uwarunkowane indywidualnie.
74,75 

Kultura 

(w tym masowa) każe nam postrzegać miłość w sposób romantyczny, czyli przez 

pryzmat przede wszystkim jednej z jej płaszczyzn – namiętności. I właśnie takiej 

miłości chce przeciętny Polak: zakochania, „motyli w brzuchu”, romantycznych  

i gwałtownych (namiętnych) uniesień, w tym także seksualnych
76

, „miłosnego haju”. 

Miłość do bliźniego jest również jednym z podstawowych nakazów etyki 

chrześcijańskiej
77

 oraz etyki szeregu innych wyznań, jednak chrześcijaństwo jest tu 

najistotniejsze, ponieważ jest to statystycznie najpopularniejsza w Polsce orientacja 

religijna (a także i przede wszystkim, orientacja deklarowana przez ogromną większość 

osób badanych przeze mnie). 

Aby przedstawić wizualnie miłość, wybrałam manifestację uczucia między 

kobietą a mężczyzną poprzez oświadczyny (klęknięcie mężczyzny przed kobietą). 

Odpowiadające mi zdjęcie znalazłam poprzez Google, w grafikach: 

 

Rysunek 15: Wizualny symbol miłości [źródło: Internet]. 

                                                
74

 Wojciszke, B. (2009). Kobieta zmienną jest. Gdańsk: GWP, s. 102. 
75 Wojciszke, B. (1998). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP, s. 19. 
76 Rotkiewicz, M. (2010). Po co ta miłość. Rozmowa z Bogdanem Wojciszke o tym, jak kochać 

nieromantycznie, www.polityka.pl, 19.02.2010. 
77 Wojciszke, B. (2009). Kobieta zmienną jest. Gdańsk: GWP, s. 98. 
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Aby przywołać skojarzenie z dawstwem narządów, w ręce mężczyzny „wsadziłam” 

serce, a w jego usta deklarację, a zarazem obrane przeze mnie hasło reklamowe: 

„ODDAM CI SWOJE SERCE!”, jako gra słów, poprzez dwuznaczność zwrotu „oddać 

serce”: 

1. Oddać serce – jako deklaracja dozgonnej miłości. 

2. Oddać serce – jako deklaracja oddania narządu wewnętrznego, jakim jest serce.  

Obok umieściłam, w ramach rozwinięcia i wyjaśnienia dla odbiorcy, komunikat: 

„Podpisałem deklarację oddania narządów po śmierci, bo to Ty możesz potrzebować 

mojego serca …” (Rysunek 16). Miało to stanowić odwołanie do wyobraźni odbiorcy  

i doprowadzić do tego, aby zobaczył w potencjalnym biorcy narządów pobranych 

pośmiertnie z jego ciała – kogoś bliskiego sobie, być może obiekt swojej miłości. 

Magiczne „bo” w tym komunikacie („bo to Ty możesz potrzebować mojego serca…”) 

wykorzystuje utrwalone wzorce reakcji, omówione przeze mnie (wraz z kolejnymi 

technikami) szerzej w podrozdziale 3.1.  

 

Rysunek 16: Wizualny komunikat perswazyjny (reklama użyta w quasi-eksperymencie). 
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Zaobserwować można także umysłowe „przejścia na skróty”, które używamy na co 

dzień w naszym wnioskowaniu  – tu zastosowanie „sielankowej sceny”, oświadczyny, 

dowód uczuć, bo szczęśliwy związek partnerski to marzenie większości ludzi. 

Romantyzm, dowód miłości, poświęcenie – miały wprowadzić badanego w dobry 

nastrój, a to z kolei pomóc zaklasyfikować w percepcji komunikat jako pozytywny. 

Założenie takiej reakcji odbiorców opiera się na koncepcjach heurystyki wydawania 

sądów. 

Dodatkowo, komunikat był krótki, lakoniczny, a tym samym powinien w moim 

odczuciu budzić wrażenie szczerości. Obiegowe opinie, że „tłumaczy się tylko winny” 

nie mają w takiej sytuacji zastosowania. Tu wszystko jest proste – chcę ci pomóc, bo cię 

kocham; oddam serce, bo to ty możesz go potrzebować – a przecież ciebie kocham, 

więc czemu mam ci nie pomóc. Ciąg skojarzeniowy jest jednoznacznie pozytywny.  

Skłonność do kontrolowanego przetwarzania rośnie, gdy ludzie mają zarówno 

potrzebę, jak i możliwość głębokiego przeanalizowania tych informacji. Tu badani 

powinni, w moim odczuciu, znaleźć motywację do głębszej analizy, gdyż okoliczności 

są sprzyjające (temat jest niebanalny, dotyczy działania o poważnych konsekwencjach), 

ale badani mieli stosunkowo mało czasu na podjęcie decyzji (projekt zakładał, że 

badanie ankietowe odbędzie się bezpośrednio po zaprezentowaniu reklamy), więc 

oczekiwałam, że największe znaczenie będzie mieć zasada tzw. klik-wrrr (wspomniana 

wyżej heurystyka sądzenia). Oczekiwałam także, że następstwem oddziaływania, 

jakiemu poddałam badanych z grupy quasi-eksperymentalnej (kierując się zasadami 

Cialdiniego: zaangażowania oraz konsekwencji), będzie podjęcie pożądanej  przeze 

mnie decyzji w sytuacji de facto (wyrażenie zgody na pośmiertne pobranie narządów). 

Mechanicznie chcąc odpowiednio odwdzięczyć się osobie, która nam (im) 

wyświadczyła podobne dobro. Ważnym aspektem jest ponadkulturowość tej reguły 

(wdzięczność, do której się odwołuję, jest ważną pozytywną cechą w wielu kulturach,  

w ujęciu makro i mikro). 

Osobniki obu płci będą w moim odczuciu dążyć do przedłużenia życia swojego 

partnera (w domyśle rodzica swoich dzieci), ponieważ to przeżycie zwiększy szanse 

przeżycia ich potomstwa, czyli przedłuży powielanie materiału genetycznego.  

W komunikacie odwołuję się pośrednio także do tego mechanizmu, wynikającego  

z założeń psychologii ewolucyjnej. 
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 Przed ostateczną decyzją o przyjęciu takiego a nie innego komunikatu 

perswazyjnego, przeprowadziłam „mini badanie wstępne” poprzez portal 

społecznościowy Facebook. Na „tablicy” mojego profilu, która jest widoczna dla osób 

będących wśród „znajomych” połączonych w ten sposób z moim profilem, zamieściłam 

reklamę w dokładnie takiej formie jak później zastosowana w quasi-eksperymencie. 

Poprosiłam znajomych, oglądających zdjęcie i czytających opis, o wyrażenie swoich 

spostrzeżeń: 

Proszę o opinie - ale nie w kwestii niewątpliwych ;) walorów estetycznych, a pod kątem 

trafności (?) komunikatu perswazyjnego odwołującego się do miłości, a namawiającego 

do oddania narządów ... Jakieś sugestie? No dalej, dalej, krytyka mile widziana… 

Otrzymałam kilka odpowiedzi: 

Mężczyzna, pracownik fizyczny, 31 lat: 

Ogólnie w naszym boskim kraju strach takie coś wypisać, bo można się przypadkiem 

stać zwierzyną. Może będąc umierającym to ma sens, zostawić cos po sobie komuś. 

Plakat jaki by nie był, zawsze będzie budził pewne emocję, bo ociera się o śmierć. 

Kobieta, dr psychologii, pracownik naukowy, 28 lat:  

Jak dla mnie świetny pomysł, ale weź pod uwagę, że ja lubię kontrowersyjne formy 

przekazu :-) Na mnie to działa, ale zastrzegam, że mam specyficzne upodobania :-) 

uważam, że nawet gdyby był szokujący, to chyba potrzeba tu trochę szoku. Jak dla mnie 

jest super. 

Mężczyzna, prawnik, 36 lat: 

Jak dla mnie OK. A może hasło "oddałem ci serce za życia, oddam po śmierci"? 

Kobieta, socjolog, 29 lat: 

Tak jak już kiedyś Ci mówiłam, to połączenie miłości i śmierci budzi u mnie zbyt 

mieszane emocje, czuję dyskomfort. Ale mówię subiektywnie za siebie, a nie jako 

socjolog ;-) 

Dodatkowo 2 osoby oznaczyły zdjęcie z reklamą jako „Lubię to!”: student kierunku 

prawo, 21 lat, Wrocław; mgr inż. automatyki, 65 lat, Bochnia. 
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 Badanie wstępne utwierdziło mnie w przekonaniu, że komunikat jest prawidłowy. 

Rachunek plusów i minusów, dostrzeganych w powyższych opiniach, był raczej na plus. 

Rozważałam jednak zagrożenie ze strony „połączenia miłości i śmierci”, uznałam jednak, 

że podejmę to ryzyko, ponieważ wydaje się być niewielkie (1 z 4 opinii). 

Ze względów finansowych, nie wydrukowałam reklamy w formie plakatu (taką 

formę zakładałam w pierwotnych planach badania), ale oddałam obrazek w wersji 

elektronicznej do studia fotograficznego – i zleciłam wydrukowanie jako kilkadziesiąt 

zdjęć wielkości pocztówki, które następnie zostały rozdane osobom badanym z grupy 

poddanej oddziaływaniu. 

4.2.3. Zmienne różnicujące 

Sygnalizuję w tym miejscu jedynie dostrzeganie przeze mnie zmiennych 

różnicujących, aby pokazać problem badawczy w szerszym kontekście. Analizując 

raporty badań CBOS zauważyłam, iż dane uzyskiwane przez badaczy różniły się  

w zależności od cech, jakimi charakteryzowali się badani ludzie. Były to przede 

wszystkim wykształcenie, miejsce zamieszkania, religijność. Uznałam także, że być 

może badani, którzy sami mają problemy ze zdrowiem lub znają osoby, które były 

poddane transplantacji – będą bardziej pozytywnie do tego tematu nastawieni, ponieważ 

„znanie problemu z autopsji” zazwyczaj sprzyja empatii odnośnie tego tematu (moje 

wnioski z obserwacji ludzkich zachowań). Postanowiłam więc włączyć te najbardziej 

charakterystyczne zmienne w mój quasi-eksperyment oraz uwzględnić je konstruując 

narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety, opisany w dalszej części pracy). 

4.2.4. Hipoteza badawcza 

 W toku operacjonalizacji problemu badawczego założyłam, że osoby poddane 

oddziaływaniu komunikatem perswazyjnym odwołującym się do miłości, jako jednej  

z kluczowych wartości cenionych przez Polaków, będą deklarować wyższy stopień 

gotowości oddania swoich narządów po śmierci, w porównaniu z grupą nie poddaną 

oddziaływaniu. Zajęłam takie stanowisko, ponieważ koncepcja memetyczna wydała mi 

się możliwa do praktycznego zastosowania w przypadku tego konkretnego komunikatu 

perswazyjnego, zrealizowanego poprzez reklamę wizualną.  

Drugą hipotezą, zasygnalizowaną wcześniej w paragrafie 4.2.1., stało się 

założenie, iż zmienne zależne (deklarowana gotowość do dawstwa oraz chęć podpisania 
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deklaracji) będą ze sobą skorelowane w przypadku poszczególnych badanych osób, tj. 

osoby deklarujące wysoki stopień gotowości do pośmiertnego dawstwa narządów, będą 

równocześnie deklarowały wysoki stopień chęci podpisania odpowiedniej deklaracji.  

Wnioskuję tak poprzez rozumowanie dedukcyjne (logiczne): postrzegam te zmienne 

jako występujące w związku przyczynowym (czy też przyczynowo-skutkowym  

w zależności od przyjętego nazewnictwa), gdyż aby chcieć podpisać deklarację, trzeba 

mieć w pierwszej kolejności pozytywny stosunek do oddania swoich narządów, czyli 

chęć podpisania deklaracji nie może istnieć bez chęci oddania narządów.  

4.3. Metoda badawcza 

 Jak zostało to już przeze mnie zasygnalizowane wcześniej, obraną przeze mnie 

metodą badawczą jest quasi-eksperyment. Konkretnie, preeksperymentalny schemat 

badawczy jakim jest statyczne porównanie między grupami (ang. static-group 

comparison), w trakcie którego przeprowadza się quasi-eksperyment na badanej grupie, 

organizuje się grupę kontrolną i przeprowadza posttest (badanie wykonane „po”) w obu 

grupach. W schemacie tym nie przeprowadza się pretestu (badania „przed”), ani  

w grupie quasi-eksperymentalnej, ani w kontrolnej. Przyjęcie takiej metody badawczej 

dyktowane było możliwościami, jakie miałam (ograniczenia co do: czasu 

przeznaczonego na badanie, pieniędzy możliwych do zainwestowania w badanie oraz 

ilości osób, jakie realnie mogły zostać przebadane – biorąc pod uwagę dwa 

wcześniejsze ograniczenia).  

4.4. Grupa quasi-eksperymentalna i grupa kontrolna  

W toku przygotowań, badani zostali określeni jako osoby w wieku 21 do 35 lat, 

z wykształceniem minimum średnim. Właśnie dla tej grupy miłość była wartością 

dominującą z tabel Wegner-Jezierskiej, co umożliwiło mi dopasowanie jej do koncepcji 

memetycznej. Drugim nie mniej ważnym powodem jest wiek studentów WSZ 

„Edukacja”, który plasuje się często w tym przedziale, co pozwoliło mi zrealizować 

badanie na terenie Uczelni, z udziałem studentów. Studenci są osobami  

z wykształceniem „minimum średnim”, co daje zadość drugiemu kryterium z tabel 

Wegner-Jezierskiej (szerzej w podrozdziale 1.5.). 
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W związku z charakterem badania (statyczne porównanie między grupami), 

potrzebowałam 2 grup osób badanych, charakteryzujących się podobnymi cechami, 

co miało ograniczyć występowanie zmiennych zakłócających, takich jak rozbieżności 

co do proporcji kobiet i mężczyzn, wyznania, miejsca zamieszkania itd. Postanowiłam 

nie realizować badania osobiście, ponieważ jestem niepełnosprawna ruchowo  

w znacznym stopniu (poruszam się na wózku inwalidzkim) i uznałam, że moja 

sprawność ograniczona w sposób bardzo widoczny, może stać się zmienną zakłócającą, 

mobilizując badane osoby do np. odpowiadania w sposób „proaltruistyczny”, do czego 

mogłyby się czuć zobowiązane właśnie przez moją niepełnosprawność.  

4.5. Narzędzie badawcze i wskaźniki 

Wybrane przeze mnie narzędzie badawcze to kwestionariusz ankiety, rozdany 

badanym osobom z grupy quasi-eksperymentalnej, po zapoznaniu ich z przygotowaną 

przeze mnie reklamą, oraz badanym osobom z grupy kontrolnej, bez jakiegokolwiek 

oddziaływania perswazyjnego wcześniej. Kwestionariusz otwierał wstęp:  

Ankieta, którą otrzymaliście, jest elementem realizowanego przeze mnie badania, w ramach 

pracy magisterskiej. Jestem studentką WSZ Edukacja, kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna. Proszę udzielać jednej odpowiedzi na każde z pytań (chyba że przy danym pytaniu 

jest adnotacja „proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi”, to wówczas zaznaczeń 

można dokonać więcej), wypełniając ankietę samodzielnie, zgodnie ze swoimi 

poglądami/wiedzą – zaznaczając w sposób wyraźny i jednoznaczny wybraną odpowiedź (np. 

poprzez okrążenie numeru wybranej odpowiedzi). Badanie ma charakter w pełni anonimowy, 

pozyskane z niego dane zostaną wykorzystane przeze mnie jedynie do celów statystycznych,  

w ramach realizowanego przeze mnie badania. 

Pytaniami ankiety badającymi zmienne zależne były 3 pierwsze pytania, w tym 

2 zamknięte i 1 otwarte. Jako wskaźnik obrałam skalę Likerta – czyli pięciostopniową 

skalę porządkową, którą wykorzystuje się w kwestionariuszach ankiet i wywiadach 

kwestionariuszowych, a dzięki której uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia 

akceptacji zjawiska, poglądu itp. Skalę zastosowałam następująco: 

1. Określ poziom swojej gotowości do pośmiertnego oddania własnych tkanek i narządów 
osobie chorej czekającej na przeszczep:  

A. Zdecydowanie nie jestem gotów/gotowa. (1 pkt) 
B. Raczej nie jestem gotów/gotowa. (2 pkt) 
C. Trudno powiedzieć. (3 pkt) 
D. Raczej jestem gotów/gotowa. (4 pkt) 
E. Zdecydowanie jestem gotów/gotowa. (5 pkt) 
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2. Czy chcesz podpisać deklarację oddania narządów  po swojej śmierci? 

A. Zdecydowanie chcę podpisać. (5 pkt) 
B. Raczej chcę podpisać. (4 pkt) 
C. Trudno powiedzieć. (3 pkt) 
D. Raczej nie chcę podpisać. (2 pkt) 
E. Zdecydowanie nie chcę podpisać. (1 pkt) 

Poszczególnym stopniom (odpowiedziom) przypisałam punktację określającą 

stopień deklarowanej przez osobę badaną gotowości (w przypadku pytania 1.) oraz 

chęci (w przypadku pytania 2.) – widoczne wyżej w nawiasach obok odpowiedzi. Tym 

samym, osoby badane uzyskujące największą ilość punktów w przypadku danych 

odpowiedzi – były osobami deklarującymi najwyższy stopień gotowości czy też chęci. 

Trzecie pytanie to pytanie otwarte, nakłaniające osoby badane do uargumentowania 

stanowiska wyrażonego w 2 pierwszych pytaniach. Aby zachęcić badanych do 

rozwinięcia wypowiedzi – ramka była bardzo duża (aby wywołać myśl badanego: „taka 

duża ramka, a ma zostać pusta? źle to będzie wyglądać”), zachęciłam także w treści 

pytania do odpowiedzi i podkreśliłam, że ta część badania jest dla mnie bardzo ważna: 

3. WAŻNE! TA CZĘŚĆ JEST BARDZO ISTOTNA, PROSZĘ WPISAĆ PARĘ ZDAŃ! Uzasadnij 

swoje stanowisko wyrażone w odpowiedziach na pytania 1 i 2 (wpisz uzasadnienie w ramce 

poniżej):  

Dalszymi pytaniami ankiety w ramach metryczki były:  

1. Twój wiek: 

A. Poniżej 21 lat. 
B. Między 21 a 35 lat. 
C. Ponad 35 lat. 

2. Twoja płeć: 

A. Kobieta. 
B. Mężczyzna. 

3. Twoje wykształcenie: 

A. Średnie. 
B. Wyższe. 

4. Twoja religijność: 

A. Jestem wyznania rzymskokatolickiego i praktykuję. 
B. Jestem wyznania rzymskokatolickiego, ale nie praktykuję (ewentualnie okazjonalnie). 
C. Czuję się ateistą/agnostykiem. 
D. Jestem innego wyznania niż rzymskokatolickie i praktykuję; jakie wyznanie? 

……………………. 
E. Jestem wyznania innego niż rzymskokatolickie, ale nie praktykuję; jakie wyznanie? 

……………… 



56 

 

 

5. Moje miejsce aktualnego zamieszkania to: 

A. Wieś. 
B. Miasto do 10 tys. mieszkańców. 
C. Miasto 10-100 tys. mieszkańców. 
D. Miasto 100-500 tys. mieszkańców. 
E. Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców. 

6. Moje miejsce pochodzenia (urodzenia) to:  

A. Wieś. 
B. Miasto do 10 tys. mieszkańców. 
C. Miasto 10-100 tys. mieszkańców. 
D. Miasto 100-500 tys. mieszkańców. 
E. Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców. 

7. Wykształcenie osób/rodziców wychowujących mnie do czasu ukończenia szkoły podstawowej 
8-letniej lub gimnazjum (w przypadku osób uczęszczających do 6-letniej szkoły podstawowej):  
(proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi) 

A. Podstawowe. 
B. Zawodowe. 
C. Średnie. 
D. Wyższe . 

8. Jak oceniasz swój stan zdrowia? 
A. Zdecydowanie dobre zdrowie. 
B. Raczej dobre zdrowie. 
C. Średnie, różnie bywa z moim zdrowiem. 
D. Raczej złe zdrowie. 
E. Zdecydowanie złe zdrowie. 

9. Czy znasz kogoś (włączając w to Ciebie) kto miał przeszczepiany narząd? 
A. Tak. 
B. Nie. 

4.6. Quasi-eksperyment 

Ostatecznie, badanie zostało zrealizowane w założonej na początku formie, jako 

statyczne porównanie między grupami. 28 osób w grupie quasi-eksperymentalnej i 25  

w grupie kontrolnej.  

4.7. Dane z quasi-eksperymentu 

Przy pomocy programu MS Excel stworzyłam zestawienie danych z badania, 

spisanych z kwestionariuszy uzyskanych od osób badanych. Podzieliłam w osobnych 

arkuszach dane z grupy quasi-eksperymentalnej (GE) i z grupy kontrolnej (GK). 

Wykresy zostały przeze mnie stworzone w programie MS Excel, za wyjątkiem testów 
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istotności różnic (Manna-Whitneya) i testów korelacji (Spearmana), które to testy 

zostały wybrane (na podstawie przyjętych w badaniu kryteriów) i wykonane (przy 

pomocy odpowiedniego oprogramowania) przez Promotor mojej pracy magisterskiej, dr 

Aleksandrę Hulewską, po wcześniejszym przygotowaniu przeze mnie odpowiedniego 

pliku z danymi, zestawiającymi badane kwestie (Rysunek 17).  

 

Rysunek 17: Tabela ilustrująca stopień deklarowanej gotowości dawstwa narządów po swojej śmierci oraz 

podpisania deklaracji pośmiertnego dawstwa narządów przez osoby badane (OB) w grupie quasi- 

-eksperymentalnej (GE) oraz grupie kontrolnej (GK), a także średni stopień każdej z badanych kwestii dla 

każdej z grup. 

Charakterystyka grup 

Podczas badania, dane zostały zebrane od osób deklarujących wykształcenie 

minimum średnie, w wieku między 21 a 35 lat, 28 osób w grupie quasi- 

-eksperymentalnej i 25 w grupie kontrolnej. Podczas realizowania badania, podjęłam 

decyzję, iż uwzględniać będę w badaniu jedynie osoby, które nie znały nikogo 

poddanego transplantacji narządów, ani same nie uczestniczyły w przeszczepie. 
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Decyzja ta była spowodowana następującymi wnioskami, wynikającymi z uzyskanych 

danych: osoby deklarujące „doświadczenie z przeszczepami” były zazwyczaj skrajnie 

gotowe zarówno oddać narządy, jak i podpisać deklaracje – a w grupie kontrolnej było 

tych osób znacznie więcej, niż w grupie poddanej oddziaływaniu przekazem 

perswazyjnym (tylko 1 osoba badana w grupie quasi-eksperymentalnej i aż 6 osób  

w grupie kontrolnej), co zaburzało wyniki. Grupa quasi-eksperymentalna składała się 

ostatecznie z 18 kobiet (64% grupy) i 10 mężczyzn (36%), zaś grupa kontrolna z 13 

kobiet (52%) i 12 mężczyzn (48%) – w obu grupach była przewaga kobiet, a w grupie 

kontrolnej różnica między ilością kobiet a mężczyzn była znacznie mniejsza. 

Oczekiwałam większej proporcjonalności, której nie udało mi się uzyskać z powodów 

technicznych (badanie realizowane było na studentach). 

W grupie poddanej oddziaływaniu komunikatem perswazyjnym średnia 

punktacja (względem skali Likerta przedstawionej w podrozdziale 4.5.) to dla pytania 

o deklarowaną gotowość do pośmiertnego oddania własnych narządów 3,71 pkt 

(zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku), w grupie kontrolnej natomiast 3,6 pkt. Test 

Mann-Whitneya, porównujący średnie wartości stopnia gotowości do dawstwa 

narządów deklarowanej przez osoby z grupy quasi-eksperymentalnej i grupy kontrolnej, 

pokazał, że nie ma istotnych różnic pomiędzy porównywanymi grupami (P= 0,8720), 

czyli oddziaływanie, przygotowanym przeze mnie komunikatem perswazyjnym, nie 

zróżnicowało poziomu gotowości do dawstwa narządów. W przypadku chęci 

podpisania deklaracji dawstwa narządów dane te przedstawiają się następująco: grupa 

quasi-eksperymentalna – średnia arytmetyczna 3,64 pkt, grupa kontrolna – średnia 

arytmetyczna 3,72 pkt (zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku). Także w tym przypadku 

test istotności różnic Manna-Whitneya wykazał brak istotnej różnicy (P= 0,7672). 

Również w tym przypadku, poddanie oddziaływaniu, nie zróżnicowało poziomu 

deklarowanej chęci podpisania deklaracji. 

 Oszacowanie korelacji, wykonane przy pomocy testu Spearmana, pokazało, że 

deklarowana „gotowość do dawstwa narządów” jest silnie skorelowana  

z deklarowaną „chęcią podpisania deklaracji” (korelacja 0,8934 czyli bliska 1, a więc 

bardzo silna), czyli im wyższa gotowość – tym większa chęć podpisania deklaracji  

i odwrotnie. 
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W grupie poddanej oddziaływaniu komunikatem perswazyjnym było 7 osób 

deklarujących bycie praktykującym katolikiem (25%), 13 niepraktykującym katolikiem 

(46%) oraz 8 ateistą/agnostykiem (29%) – nie było osób deklarujących jakąkolwiek 

inną orientację religijną. W grupie kontrolnej natomiast było 7 zadeklarowanych 

praktykujących katolików (28%), 15 katolików niepraktykujących (60%), tylko  

2 ateistów/agnostyków (8%) oraz 1 osoba, która zaznaczyła „inne wyznanie”  

i praktykująca jak zadeklarowała „czerpiąca z każdej religii coś” (4%). Wyraźnie 

widoczna jest przewaga „niepraktykujących katolików” w obu grupach (46% i 60%), 

łącznie katolików praktykujących i niepraktykujących: 71% w grupie quasi- 

-eksperymentalnej i 88% w grupie kontrolnej, oraz znacznie większa procentowo liczba 

osób deklarujących bycie ateistą/agnostykiem w grupie quasi-eksperymentalnej 29% 

względem tylko 8% w grupie kontrolnej.  

W grupie quasi-eksperymentalnej było 7 osób deklarujących zamieszkanie na 

wsi, 14 w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców oraz 7 zaznaczyło mniejsze 

miejscowości jako swoje miejsce zamieszkania (podane tu dane dotyczą łącznie 

„mniejszych miejscowości” między poniżej 10 a 500 tys. mieszkańców). W grupie 

kontrolnej 8 osób mieszka na wsi, 8 w największym mieście, a 9 osób w mniejszych 

miejscowościach. Co do miejsca pochodzenia (urodzenia) w grupie qiasi-ekspery- 

mentalnej 4 osoby zadeklarowały pochodzenie z terenów wiejskich, 9 z największego 

miasta, a 15 z mniejszych miast. W grupie kontrolnej: 2 osoby urodzone na wsi,  

6 w mieście ponad 500 tys. i 17 w mniejszych.  

W przypadku grupy quasi-eksperymentalnej, badane osoby deklarowały 

wykształcenie swoich rodziców jako: 4 z podstawowym (10%), 14 z zawodowym i 14 

ze średnim (po 35%) oraz 8 z wyższym (20%). W grupie kontrolnej: 1 z podstawowym 

(3%), 11 z zawodowym i 12 ze średnim (36 i 39%) oraz 7 z wykształceniem wyższym 

(23%). Badani mogli w tym pytaniu zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi, dlatego 

suma odpowiedzi jest większa od liczby badanych osób. Procenty liczone były 

względem łącznej liczby zaznaczeń w danej grupie badanych. Widać tu, iż grupy były 

względnie jednolite co do wykształcenia rodziców – z ogromną przewagą rodziców  

z wykształceniem zawodowym i średnim.  

 Przeważająca część wszystkich badanych osób w obu grupach określiła swój 

stan zdrowia jako „zdecydowanie dobry” i „raczej dobry”. W grupie quasi- 
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-eksperymentalnej: 8 osób deklarujących „zdecydowanie dobre zdrowie”, 16 

określających swoje zdrowie jako „raczej dobre” i 4 jako „średnie, różnie bywa z moim 

zdrowiem”. W grupie kontrolnej, kolejno: 7, 17 i 1. Ilustrują to poniższe wykresy 

kołowe: 

 

Rysunek 18: Deklarowany stan zdrowia badanych osób, legenda; 1 – zdecydowanie dobre, 2 - raczej dobre, 3 – 
różnie bywa (nie występowały: 4 – raczej złe, 5 – zdecydowanie złe). GE/GK.  
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5. Wnioski z badania 

Pytanie badawcze brzmiało: Czy zmieni się stopień deklarowanej gotowości do 

oddania własnych narządów po swojej śmierci, pod wpływem komunikatu 

perswazyjnego odwołującego się do wartości, jaką jest miłość? Przeprowadzony przeze 

mnie quasi-eksperyment rozstrzygnął tę kwestię następująco: stopień deklarowanej 

gotowości do oddania własnych narządów po swojej śmierci, nie zmienił się pod 

wpływem komunikatu perswazyjnego odwołującego się do wartości, jaką jest 

miłość. Najbardziej dobitnie ilustrują to przedstawione w podrozdziale 4.7. dane  

z testów istotności różnic Manna-Whitneya, zestawiających wartości stopnia gotowości 

do pośmiertnego dawstwa narządów i stopnia chęci podpisania odpowiedniej deklaracji, 

z danych uzyskanych od 28 osób badanych w grupie quasi-eksperymentalnej i 25 osób 

badanych w grupie kontrolnej. Odpowiadają one jednoznacznie „NIE” na pytanie: Czy 

poziom gotowości pośmiertnego dawstwa narządów grupy poddanej oddziaływaniom 

perswazyjnym różni się istotnie od poziomu gotowości grupy nie poddanej takim 

oddziaływaniom? Natomiast test korelacji pokazał, że słuszna była zakładana przeze 

mnie hipoteza, dotycząca związku między gotowością do dawstwa narządów a chęcią 

podpisania deklaracji. W dalszej części tego rozdziału, spróbuję udzielić odpowiedzi na 

pytanie: Dlaczego osoby poddane oddziaływaniu przygotowanym przeze mnie 

komunikatem perswazyjnym, wbrew hipotezie badawczej, nie reprezentowały 

wyższego stopnia chęci oddania swoich narządów, niż osoby nie poddane żadnemu 

oddziaływaniu? 

Sądzę, że w udzieleniu odpowiedzi na kluczowe w tej chwili pytanie, pomogą 

wypowiedzi osób badanych, wpisane w ramki pytania 3. kwestionariusza ankiety. Było 

to pytanie otwarte,  prośba o uargumentowanie swojej decyzji. Wypowiedzi zostały 

przeze mnie spisane, pogrupowane i przedstawione w formie tabel. Niektóre osoby 

wyrażały równocześnie kilka argumentów, dlatego suma argumentów jest większa od 

łącznej liczby badanych osób. Parę osób nie uargumentowało swoich decyzji (3 osoby 

w grupie quasi-eksperymentalnej i 1 w grupie kontrolnej). 

5.1. Swobodne wypowiedzi osób badanych – wysoki stopień gotowości (4-5 pkt) 

W miejscu tym połączę osoby wyrażające gotowość do pośmiertnego oddania 

swoich narządów oraz chęć podpisania deklaracji w stopniu zdecydowanie wysokim  
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5 pkt („zdecydowanie tak”/”zdecydowanie gotów”) i raczej wysokim 4 pkt („raczej 

tak”/”raczej gotów”). Podejmuję taką decyzję z 2 powodów: 

1. Stosunkowo często osoby te zaznaczały w jednym z pytań odpowiedź 5-cio 

punktową, a w drugim 4-ro punktową. 

2. Wyrażona przez nie argumentacja w pytaniu otwartym zazwyczaj nie była 

jednoznacznie opisująca „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. 

argument GE GK 

Chce pomóc 12 9 

Po śmierci organy nie będą potrzebne 3 6 

Podpisze deklarację, jeśli ktoś to umożliwi 1 1 

Tak, ale członkowie rodziny też powinni móc zadecydować 2  

Tak, ale ma wątpliwości co do nadużyć 1 1 

Tak, ale w przyszłości 1 1 

Już podpisana deklaracja  3 
Tabela 3: Zestawienie GE i GK w ramach osób deklarujących 4-5 pkt gotowości. 

W obu grupach osób badanych przeważała zbliżona argumentacja. Osoby 

deklarujące chęć pomocy to 12 osób w grupie poddanej oddziaływaniu i 9 w grupie 

kontrolnej, natomiast argumentujące swoją pozytywną decyzję względami 

pragmatycznymi („organy nie będą już potrzebne po śmierci”) to 3 osoby w grupie 

eksperymentalnej i 6 w grupie kontrolnej. 3 osoby w grupie kontrolnej dopisały, że już 

podpisały deklarację pośmiertnego dawstwa narządów. Analizując wyniki badań 

ankietowych zauważyłam swój błąd: powinnam zapytać w ankiecie o to, czy badany 

podpisał deklarację dawstwa narządów (tak jak zapytałam, czy zna kogoś poddanego 

przeszczepowi lub czy sam w nim uczestniczył).  

Można zaobserwować, że osoby poddane oddziaływaniu komunikatem 

perswazyjnym odwołującym się do miłości (czyli uczucia nierozerwalnie związanego  

z bliskimi relacjami i osobami, które znamy, bo zazwyczaj kochamy znanych nam  

i bliskich ludzi), wyrażały częściej altruistyczny argument chęci pomocy osobie  

w potrzebie (12 osób w grupie quasi-eksperymentalnej i 9 osób w grupie kontrolnej). 

Równocześnie, 2 razy rzadziej osoby te podkreślały pragmatyzm swojej decyzji (że nie 

będą potrzebować po śmierci organów) – 3 osoby poddane oddziaływaniu i 6 z grupy 

kontrolnej.  

Na uwagę zasługują w moim uznaniu argumenty, które pojawiły się tylko  

w grupie badanej i tylko w grupie kontrolnej. Pozwalają one ocenić, jakie odczucia 
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wywołała przygotowana przeze mnie reklama. 2 osoby poddane oddziaływaniu 

dostrzegały chęć włączenia swojej rodziny w proces podjęcia decyzji o oddaniu 

organów (mam nadzieję, że zdecydowały się przedyskutować ten temat ze swoimi 

rodzinami, co pozwoliłoby na zasadzie „wirusowej” na rozprzestrzenienie się 

zapoczątkowanego przeze mnie oddziaływania). 3 osoby z grupy kontrolnej napisały, że 

już podpisały deklarację. Niestety, nie zawarłam takiego pytania w ankiecie, błąd ten 

dostrzegłam po fakcie. Powinnam je zawrzeć, gdyż pozwoliłoby to ocenić, na ile grupy 

quasi-eksperymentalna i kontrolna były ze sobą podobne pod względem ilości osób, 

które już deklarację podpisały – byłaby to wartościowa zmienna różnicująca. Jednak 

mniemam, że mogę postawić hipotezę, iż osoby z grupy poddanej oddziaływaniu, nie 

wyraziły w ogóle takich stwierdzeń (mimo że być może podpisały już deklarację), gdyż 

będąc pod wpływem oddziaływania (badanie ankietowe było wykonywane od razu po 

oddziaływaniu) skupiły się na jego charakterze, a nie na elemencie pobocznym (o który 

nie pytano w ankiecie), a który mógł zostać zepchnięty przez ich percepcję na dalszy 

plan. 

W badaniu pojawiły się także pojedyncze wypowiedzi dotyczące: oczekiwania 

otrzymania deklaracji do podpisania (sami nie wyjdą z inicjatywą), wątpliwości co do 

nadużyć (być może pozostałość „afer przeszczepowych” sprzed paru lat), odkładania 

decyzji na bliżej nieokreśloną przyszłość (być może wypieranie swojej śmiertelności – 

zrozumiałe, gdyż badanie prowadzone było na osobach młodych, deklarujących  

w ogromnym stopniu dobry stan zdrowia).  

5.2. Swobodne wypowiedzi osób badanych – średni stopień gotowości (2-3 pkt) 

argument GE GK 

Raczej chce 2 2 

Nie zastanawiał się 5 7 

Wątpliwości co do nadużyć 1 1 

Nie wie w jakim stanie będą jego organy 1 1 

Serce, nerki tak – skóra nie 1  

Jest za młody, aby o tym myśleć  2 

Chce, ale rodzina by cierpiała  1 

Odda, ale komuś kogo zna  3 
Tabela 4: Zestawienie GE i GK w ramach osób deklarujących 2-3 pkt gotowości. 

 W obu grupach osób badanych, najczęściej pojawiał się argument będący 

parafrazą odpowiedzi z pytania ankiety. „Trudno powiedzieć” zostało przerobione na 
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„Nie zastanawiałem się”. Liczba osób deklarujących w ten sposób to 5 w grupie 

poddanej oddziaływaniu i 7 w grupie kontrolnej. Po 2 osoby w obu grupach „raczej by 

chciały” oddać narząd, ale trudno im konkretnie to zadeklarować. Pojedyncze 

wypowiedzi (po 1 w każdej z grup) dotyczyły: wątpliwości co do nadużyć oraz braku 

wiedzy co do stanu narządów badanego w momencie jego śmierci. 1 osoba z grupy 

quasi-eksperymentalnej zaznaczyła, że może oddać swoje organy wewnętrzne, ale nie 

chce oddać skóry i innych części zewnętrznych swojego ciała, i jeśli może ograniczyć  

w deklaracji zgodę do tylko organów wewnętrznych, to zdecyduje się ją podpisać. 

 Osoby poddane oddziaływaniu, w przeciwieństwie do osób nie poddanych,  

w ogóle, nie przedstawiały argumentów takich jak: jestem za młody, żeby o tym myśleć 

(2 osoby z grupy kontrolnej); chciałby, ale rodzina by cierpiała (1 osoba); odda, ale 

komuś kogo zna (3 osoby). Pokazuje to, że przygotowana przeze mnie reklama 

doprowadziła do sytuacji, w której osoby zapoznane z nią, nie lekceważyły możliwości 

swojego zgonu mimo młodego wieku (aktorzy reklamy byli osobami młodymi) oraz ich 

decyzja nie była zdeterminowana znaniem biorcy narządu (argument „bo to ty możesz 

potrzebować mojego serca” z komunikatu, mógł być powodem tej różnicy).  

5.3. Swobodne wypowiedzi osób badanych – niski stopień gotowości (1-2 pkt) 

argument GE GK 

Nie chce by po śmierci „bezczeszczono” jego ciało 1  

Nigdy nie myślał o swojej śmierci i organach 1 1 

Nie chce być biorcą ani dawcą (ale jest dawcą krwi)  1 
Tabela 5: Zestawienie GE i GK w ramach osób deklarujących 1-2 pkt gotowości. 

Osób deklarujących niechęć do dawstwa narządów i podpisania deklaracji było 

niewiele: 1 osoba w grupie poddanej oddziaływaniu i 2 osoby w grupie kontrolnej. 

Jedyny argument jaki się powtarza to nie myślenie o swojej śmierci i organach, co – jak 

już pisałam wyżej – można tłumaczyć młodym wiekiem i brakiem problemów ze 

zdrowiem, a przez to nieuświadomioną możliwością własnej śmierci.  

5.4. Weryfikacja prawidłowości zrealizowania wytycznych 

        Wytyczne jakie przyjęłam za Wegner-Jezierską i zarysowałam w podrozdziale 1.3. to: 

1. Podjęcie promowanego reklamą działania ma dać odbiorcy poczucie realizowania 

ważnej dla niego wartości. 
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2. Odwołanie się w reklamie do danej wartości zdeterminuje postrzeganie 

promowanego reklamą działania. 

3. Wywołanie pozytywnych skojarzeń, odczuć, emocji odbiorcy, ma spowodować 

przeniesienie ww. na promowane działanie.  

4. Aktor reklamy, z którym identyfikuje się odbiorca, ma być nagrodzony za podjęcie 

promowanego reklamą zachowania.  

Wyniki uzyskane w badaniu, przede wszystkim argumentacja wyrażona przez 

osoby badane w pytaniu opisowym (podrozdziały 5.1.-5.3.) pozwalają wyciągnąć 

następujące wnioski w odniesieniu do ww. wytycznych: 

1. Podjęte reklamą (odwołującą się do miłości, pomocy drugiej osobie, dostrzeżeniu 

w bliskim potencjalnego dawcy narządów) działanie, dało odbiorcom poczucie 

realizowania ważnej dla nich wartości – wniosek ten wyciągam z następujących 

faktów: 

 W grupie poddanej oddziaływaniu komunikatem perswazyjnym argumenty 

„altruistyczne” (chęć pomocy) deklarowane jako powód gotowości do oddania 

narządów i podpisania deklaracji wyraziło o znacznie więcej osób niż w grupie 

kontrolnej (43% względem 36%), co może świadczyć o tym, że szeroko 

rozumiana miłość, jako kontekst komunikatu perswazyjnego, zdeterminowała  

w pewnym stopniu proces decyzyjny badanych. 

 W grupie quasi-eksperymentalnej w ogóle nie pojawił się argument dla „trudno 

powiedzieć”, mówiący o tym, że organy mogłyby być oddane, ale tylko 

osobom znanym osobom badanym – z kolei w grupie kontrolnej 3 osoby 

argumentowały w ten sposób.  

2. Te same wnioski z badania wyszczególnione wyżej, świadczą o tym, że odwołanie 

się w reklamie do miłości i innych towarzyszących jej podtekstów, zdeterminowało 

postrzeganie promowanego reklamą działania (czyli dawstwa narządów  

i podpisania stosownej deklaracji) jako nierozerwalnie związanego z ww. 

wartościami. 

3. W przypadku pkt 3. wytycznych, nie jestem w stanie określić, czy go prawidłowo 

zrealizowałam, gdyż narzędzie badawcze, które przygotowałam, nie dostarczyło 

danych, z których można by wyciągnąć wnioski co do tego, czy jest różnica między 

grupą poddaną oddziaływaniu a grupą kontrolną co do stopnia pozytywnych 

skojarzeń, odczuć, emocji odbiorcy, a tym bardziej tego, w jakim stopniu w obu 
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grupach zostały ww. przeniesione na odbiorców. Mogę jednak z całą pewnością 

stwierdzić, że przygotowana przeze mnie reklama zawiera wszystkie te elementy, 

co pozwala mieć nadzieję (opartą o prawidłowości zakładane przez psychologię 

społeczną) na przeniesienie ww. na odbiorców tejże reklamy.  

4. Aktor w reklamie, oddający serce drugiej osobie, jest nagrodzony w komunikacie 

perswazyjnym jej wdzięcznością i aprobatą. Także ta wytyczna została przeze mnie 

zastosowana.  

 Wnioskując z ww. zakładam, iż wytyczne zostały przeze mnie prawidłowo 

zrealizowane, także jeśli chodzi o wartość, do jakiej odwołałam się w reklamie, gdyż – 

jak zostało to wykazane w podrozdziale 1.5. – miłość jako wartość jest najwyżej  

w hierarchii wartości deklarowanych przez osoby z przedziału wiekowego 

uwzględnionego w badaniu (21-35 lat) z minimum średnim wykształceniem. Dlaczego 

więc stopień deklarowanej gotowości do dawstwa narządów nie zmienił się wśród osób 

poddanych oddziaływaniu przygotowaną przeze mnie reklamą, względem osób z grupy 

kontrolnej nie poddanej żadnemu oddziaływaniu? 

5.5. Hipotezy 

Takie a nie inne wnioski z badania obligują mnie do podjęcia próby odpowiedzenia 

na pytanie: Dlaczego? Czy zawinił przygotowany przeze mnie komunikat perswazyjny, 

czy może narzędzie badawcze było niewłaściwie skonstruowane, a może próbowałam 

zmienić coś, czego tą drogą zmienić się nie da, albo na zmianę trzeba by dłużej 

poczekać? 

Być może, gdybym skonstruowała inne  narzędzie badawcze (bardziej szczegółowe 

i/lub oparte nie na prostej skali Likerta, a np. na pełnej skali stopniowej) wyniki między 

grupami byłyby bardziej zróżnicowane i można by wyciągnąć inne wnioski co do 

zmiany stopnia gotowości do oddania narządów/chęci podpisania deklaracji pod 

wpływem komunikatu perswazyjnego? Na tym etapie mojej działalności badawczej  

(w ramach pracy magisterskiej) to pytanie pozostanie bez odpowiedzi, ponieważ nie 

mam danych, pozwalających na jej udzielenie. Hipoteza dotycząca narzędzia 

badawczego, wydaje mi się jednak bardzo prawdopodobna.  

Być może, gdybym odwołała się w reklamie do innej wartości – bardziej łączonej 

przez odbiorców z dawstwem narządów, albo łączonej z dawstwem bardziej 
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bezpośrednio lub na innej płaszczyźnie (jak np. druga w hierarchii argumentacja osób 

badanych „pragmatyczna” dotycząca tego, że narządy po śmierci „nie są już potrzebne” 

jak deklarowali badani), może wówczas deklarowany stopień gotowości do dawstwa 

narządów by się zmienił? 

Po zrealizowaniu badania, podczas mojego poszukiwania odpowiedzi na pytanie 

„dlaczego się nie udało?”, przeczytałam szereg prac dotyczących zmiany postaw. 

Natrafiłam na artykuł autorstwa Siewierskiego, przedstawiciela nauk społecznych,  

pt. „Psychologiczny model procesu zmiany”
78

 odwołujący się do teorii pola sił Kurta 

Lewina, a mówiący o trójfazowości procesu zmiany postawy:  

1) rozmrożeniu status quo,  

2) zamiany postaw/zachowań,  

3) zamrożeniu nowych postaw.  

Ta prawidłowość, w połączeniu z przysłowiami wywodzącymi się ze 

starożytności jak Repetitio est mater studiorum (Powtarzanie jest matką nauki/wiedzy), 

a także z doświadczeniem życiowym – pozwala wyciągnąć wniosek, że być może brak 

zmiany w deklarowanej gotowości dawstwa narządów spowodowany był zbyt krótkim  

i tylko jednorazowym oddziaływaniem oraz tym, że badanie zostało wykonane 

bezpośrednio po oddziaływaniu, nie dając badanym czasu (po rozmrożeniu status quo) 

na zmianę postawy? Jest to najbardziej prawdopodobna moim zdaniem, na tym etapie 

analizy danych, hipoteza. Powiem więcej, nim intensywniej nad nią myślę i nim więcej 

czytam
79

, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że naiwnością i zarozumiałością 

z mojej strony było zakładać, że jednorazowe oddziaływanie przygotowaną przeze mnie 

reklamą, doprowadzi do obserwowalnych i mierzalnych zmian w deklaracjach 

dotyczących tak skomplikowanej kwestii jak pośmiertne dawstwo narządów. 

Zrozumiałam także, że tego typu reklama (nie komunikująca torem centralnym, 

odwołująca się do wartości jaką jest miłość), powinna być poprzedzona kampanią 

informacyjną, zaznajamiającą odbiorców z szerszym kontekstem zagadnienia, ponieważ 

wiele osób badanych dało wyraz braku wiedzy na temat pośmiertnego dawstwa 

narządów. Błędnie założyłam (z uwagi na szereg dotychczasowych medialnych 

kampanii dotyczących dawstwa narządów wymienionych w podrozdziale 3.2. oraz 

                                                
78 Siewierski, B. Psychologiczny model procesu zmiany, http://www.exbis.pl/vademecum/vademecum 

.php?dzial=04. 
79 Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. 
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wykształcenie „minimum średnie” badanych, a co za tym idzie względnie szeroka 

wiedzę ogólną), że osoby badane będą dysponowały ogólną wiedzą teoretyczną 

odnośnie pośmiertnego dawstwa narządów, także w kontekście medyczno-prawnym.   
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Zakończenie 

Zaczynając badanie, przygotowując się do odziaływania komunikatem 

perswazyjnym, planując działania, przygotowując narzędzie badawcze, nie brałam pod 

uwagę, że konkluzje każą odpowiedzieć przecząco na pytanie badawcze. Byłam 

praktycznie pewna, że odbiorcy reklamy będą deklarować wyższy stopień gotowości, 

niż osoby nie poddane oddziaływaniu reklamą. Jednak deklarowana gotowość do 

pośmiertnego dawstwa narządów osób badanych, nie zmieniła się pod wpływem 

przygotowanego przeze mnie komunikatu perswazyjnego odwołującego się do wartości, 

jaką jest miłość. Już w trakcie realizacji badania zaczęłam dostrzegać kwestie, które 

wcześniej pominęłam wnioskując: dysproporcja między grupą quasi-eksperymentalną  

a kontrolną odnośnie liczby osób, które osobiście znały kogoś poddanego 

przeszczepowi oraz nie zamieszczenie przeze mnie w kwestionariuszu ankiety pytania  

o to, czy osoby badane już podpisały deklarację pośmiertnego dawstwa narządów (czy 

też może wyraziły swój sprzeciw).  

Pierwszy problem rozwiązałam eliminując osoby badane, które miały osobiste 

doświadczenia z transplantacją, ponieważ zauważyłam, że te osoby deklarują najwyższe 

stopnie gotowości zarówno dawstwa jak i podpisania deklaracji, a osób tych było 

proporcjonalnie znacznie więcej w grupie kontrolnej (6) niż w grupie poddanej 

oddziaływaniu (1). To pozwoliło wyeliminować zmienną zakłócającą, którą okazało się 

właśnie doświadczenie własne. Niestety, drugiego problemu (wcześniejsze podpisanie 

deklaracji pośmiertnego dawstwa narządów) nie udało mi się wyeliminować, ponieważ 

nie zawarłam w ankiecie odpowiedniego pytania, które pozwoliłoby mi jednoznacznie 

stwierdzić, jak kształtuje się liczba takich osób w poszczególnych grupach.  

 Sądzę jednak, że nie miało to większego wpływu na ostateczne wyniki badania, 

ponieważ – tak jak zaznaczyłam w podrozdziale 5.5. – osoby badane potrzebowały 

najprawdopodobniej więcej czasu, niż im dano (czas był znacznie ograniczony z uwagi 

na charakter badania) na przeanalizowanie zagadnienia (rozmrożenie status quo)  

i dopiero potem wprowadzenia w to miejsce nowych postaw. Odpowiedzialnie 

społecznie byłoby teraz zrealizować kampanię na terenie Uczelni, w oparciu o uzyskaną 

wiedzę. W takiej sytuacji przeprowadziłabym najpierw kampanię informacyjną (plakaty 

z podstawowymi informacjami na temat dawstwa narządów, procedur pobierania ich od 

zmarłych, kwestii wyrażenia woli/sprzeciwu, decyzyjności rodziny, statystyk odnośnie 



70 

 

śmiertelności osób młodych – gdyż często pojawiała się argumentacja „jestem za młody 

żeby o tym myśleć” itd.), dając zadość wszystkim wątpliwościom wyrażanym przez 

osoby badane w kwestionariuszach. Następnie zrealizowałabym równolegle minimum  

2 kampanie reklamowe (np. na różnych piętrach uczelni, z wykorzystaniem różnych 

plakatów), jedną odwołującą się do wartości altruistycznych (jak miłość użyta w mojej 

reklamie), a drugą odwołującą się do kwestii pragmatycznych (jak np. kampanie 

brazylijskie i amerykańskie przedstawione w podrozdziale 3.3.). Równolegle, 

udostępniłabym wraz z plakatami druki deklaracji, do wypełnienia których zachęcałyby 

podpisy na plakatach (np. „Wypełnij deklarację pośmiertnego dawstwa narządów – 

wsadź ją do portfela”). 

 Odnośnie koncepcji memetycznej i odwoływania się do wartości ze szczytu 

hierarchii wartości deklarowanych przez osoby badane, nie jestem w stanie 

jednoznacznie stwierdzić, czy projektowanie reklamy w oparciu o to założenie jest 

skuteczne, ponieważ nie mam żadnego punktu odniesienia. Odpowiedź na to pytanie nie 

wynika z tematu pracy, ale automatycznie nasunęło mi się ono. Sądzę, że aby 

odpowiedzieć na nie, musiałabym zrealizować minimum 2 badania (w jednym 

odwołując się do wartości ze szczytu hierarchii, a w drugim odwołując się do jakiejś 

innej wartości, np. wybranej losowo lub z dalszego miejsca w hierarchii deklarowanych 

wartości) i na podstawie wyników uzyskanych z tych badań sformułować wnioski. 

Musiałabym także przygotować inne narzędzie badawcze, bardziej rozbudowane  

i pozwalające wychwycić występowanie poszczególnych zmiennych zakłócających/ 

różnicujących badane grupy. Badanie musiałoby być także dłuższe, wieloetapowe i nie 

w formie takiej jak w przypadku przedmiotowego quasi-eksperymentu – jako statyczne 

porównanie między grupami – ale jako eksperyment klasyczny z pretestem i posttestem. 

Wówczas uzyskane opinie byłyby pełniejsze, wyciągane z nich dane bardziej 

szczegółowe i pozwalające na sformułowanie bardziej jednoznacznych wniosków.  

 Praca badawcza pod opieką dr Aleksandry Hulewskiej pozwoliła mi poznać 

zasady badań tego typu, co dało zadość mojemu apetytowi na wiedzę w tym zakresie, 

otwierając przede mną kolejne drzwi w moim osobistym i naukowym rozwoju, który 

zamierzam kontynuować.  
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