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telnika w temat w kilku fazach. W pierwszej części przedstawione 
zostało podłoże naukowe dotyczące reklamy społecznej i kampanii 
społecznej. W tym fragmencie wiedza czytelnika zostanie wzboga-
cona o niezbędne treści w kontekście dalszego odkrywania tematu. 
Następna część artykułu wykazuje zbieżności i rozbieżności pomię-
dzy reklamą komercyjną a reklamą społeczną. Dzięki opracowanym 
kryteriom różnicującym, zestawienie to stanowi atrakcyjne, z punktu 
naukowego, kompendium wiedzy w zakresie opisywanych dwóch 
typów reklam. W kolejnej części autorka przybliża początki narodzin 
reklamy społecznej w Polsce oraz na świecie. Na tym właśnie eta-
pie powstał krótki rys historyczny, prezentujący praktyczną wiedzę. 
Przywołano tytuły i opisy konkretnych kampanii społecznych w celu 
potwierdzenia wcześniej przedstawionych założeń teoretycznych. 
W ten sposób udało się zaprezentować przegląd wiedzy dotyczący 
kampanii reklamowych społecznie pożytecznych, pożądanych i po-
trzebnych.

Teoretyczne aspekty reklamy społecznej  
i kampanii społecznej

Nieliczni polscy badacze zajmujący się obszarami marketingu 
i reklamy podjęli się do tej pory próby dogłębnego zbadania zagad-
nienia, jakim jest reklama społeczna. Zazwyczaj ograniczano się je-
dynie do stworzenia prostej definicji, bez szerszego opisywania kon-

Wstęp

Wystarczy włączyć telewizor, wsłuchać się w głosy płynące 
z odbiornika radiowego bądź wziąć do ręki przypadkową gazetę – 
reklama potrafi nas zaatakować praktycznie z każdej strony, o każdej 
porze dnia. Współczesnego konsumenta w zasadzie nie jest trudno 
uwieść, wystarczy wyeksponować specjalnie dla niego te wartości, 
które idealnie komponują się z jego aspiracjami i pragnieniami. Mar-
kowe buty w najmodniejszych kolorach, nawilżający krem do twarzy 
dla kobiet w średnim wieku czy wodooporny smartfon, wyposażony 
w najwyższej jakości parametry technologiczne. Przekazy promujące 
tego typu produkty ogólnie nazywane reklamami, należałoby auto-
matycznie doprecyzować o określenie komercyjne, bo ich głównym 
założeniem i celem jest przecież osiąganie zysku (najczęściej czysto 
finansowego) nadawcy. 

To właśnie do takiego specyficznego obrazu reklamy przywykli 
odbiorcy. Natomiast niniejszy artykuł przeglądowy koncentruje się 
jednak na zupełnie innym obliczu przekazów reklamowych. Przed-
stawia punkty widzenia wielu badaczy oraz prezentuje rozmaite 
naukowe teorie, dzięki czemu stanowi rzetelne źródło i pigułkę 
wiedzy w zakresie kampanii społecznych oraz reklam społecznych. 
Zebrana literatura umożliwiła stworzenie podłoża teoretycznego, 
które stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań autorki. Odpo-
wiednia struktura artykułu stwarza możliwość wprowadzenia czy-
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Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne aspekty związa-
ne z kampaniami społecznymi oraz narzędziami, po jakie sięgają 
nadawcy tych przekazów. W pierwszej części opisane zostało pod-
łoże naukowe pojęć: reklama społeczna oraz kampania społeczna. 
W tym fragmencie autorka konfrontuje punkty widzenia różnych 
badaczy, celem uzyskania kompleksowego obrazu teoretycznego 
opisywanych pojęć. W drugiej części artykułu wykazano różnice  
i podobieństwa pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą społecz-
ną, koncentrując się na kilku czynnikach polaryzujących. Następ-
nie wykazano początki narodzin reklamy społecznej na świecie  
i w Polsce, przedstawiając krótki rys historyczny. W artykule zwró-
cono również uwagę na funkcje, jakie pełnią kampanie reklamowe, 
których głównym celem jest wywoływanie odpowiednich reakcji 
ze strony społeczeństwa, a także pobudzanie go i aktywowanie do 
działania, co w konsekwencji wiąże się ze zmianą rzeczywistości 
społecznej.

Słowa kluczowe: reklama, kampania reklamowa, kampania społecz-
na, reklama społeczna, reklama komercyjna.
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cji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie 
pożądanych postaw lub zachowań” (Maison, Maliszewski 2002: 9). 
Nieco bardziej złożoną i rozbudowaną definicję przywołują auto-
rzy w późniejszej książce, która nosi tytuł Szlachetna Propaganda 
Dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej (Wasilewski 2007). 
W słowniku w niej zawartym pojęcie reklamy społecznej określone 
zostało jako forma komunikacji społecznej, czerpiąca z elementów 
komunikacji marketingowej, której to cel rozumiany jest poprzez 
uświadomienie pewnych grup społecznych w zakresie aktualnych 
problemów społeczeństwa bądź też propagowanie pożądanych spo-
łecznie przekonań i zachowań (Wasilewski 2007).

Pozostając w kwestii naukowego ujęcia reklamy społecznej, 
obowiązkowe jest nakreślenie również podłoża teoretycznego zwią-
zanego z pojęciem kampanii społecznej. Według Pawła Prochenko, 
prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej, na termin ten składa się 
szereg zaplanowanych w określonym czasie działań, ukierunkowanych 
na konkretną grupę docelową, która pragnie dążyć do zmiany my-
ślenia i zachowania względem określonego problemu społecznego 
bądź prowadzi do rozwiązania tego problemu, który powstrzymuje 
osiągnięcie wspólnego dobra, zdefiniowanego jako cel marketingo-
wy (http://marketingspoleczny.pl 2018). W podobny sposób pojęcie 
kampanii społecznej określane jest także przez Urszulę Gołaszew-
ską-Kaczan, która definiuje je jako zespół działań marketingowych, 
odpowiednio zaplanowanych w czasie, realizowanych przy pomocy 
różnych podmiotów, mających na celu rozwiązanie określonego pro-
blemu społecznego (Gołaszewska-Kaczan 2009). Jeszcze inne stanowi-
sko prezentuje Agata Stafiej-Bartosik, która precyzyjnie opisuje proces 
planowania i wdrażania kampanii społecznej. Według niej działaniom 
tym powinno towarzyszyć sześć etapów: zdefiniowanie problemu 
społecznego, faza badawcza: rozpoznanie i analiza rynku, skonstru-
owanie strategii marketingowej, zaplanowanie działań, faza monito-
ringu i ewaluacji oraz wdrożenie (Stafiej-Bartosik 2007). Aby jeszcze 
lepiej zrozumieć na jakich zasadach funkcjonuje reklama społeczna 
z pewnością warto również skonfrontować ją z reklamą komercyjną.

Reklama społeczna a reklama komercyjna

Nieodłącznym czynnikiem każdej reklamy, zarówno społecznej, 
jak i komercyjnej, jest charakter perswazyjny, a jej podstawowe dą-
żenia wyrażone są przede wszystkim poprzez kształtowanie postaw 
i zachowań odbiorców (Limański, Drabik 2007). Przekazy nacecho-
wane wyłącznie informacyjnie już nie wystarczają. Nadawcy reklam 
poszukują takich elementów, które skutecznie przekonają odbiorców 
do tego, że prezentowane w reklamach możliwości i różnorodne wa-
rianty są w stanie zmienić ich życie na lepsze. To, co unikalne i typowe 
dla reklamy społecznej, to jej specyficzny cel, który opiera się na „wy-
woływaniu nie tyle jakichkolwiek postaw i zachowań, co postaw i za-
chowań społecznie pożądanych” (Stafiej-Bartosik 2007: 8). Urzeczy-
wistnia się to niejako w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich odnosi się 
do nakłaniania do zachowań prospołecznych, a więc zorientowanych 
na niesienie korzyści innym osobom. Zaliczyć do nich można na przy-
kład pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym czy bezdomnym. 
Drugi wymiar odnosi się do przekonywania do zaprzestania zachowań 
społecznie niepożądanych, takich jak na przykład przemoc w rodzinie, 
alkoholizm lub nieprzepisowa i ryzykowna jazda samochodem (Ma-
ison, Maliszewski 2002).

tekstu, dotyczącego formułowania się przez lata tego zagadnienia. 
Kilka stron temu obszarowi poświęcił natomiast autor podręcznika 
Reklama, Robert Nowacki. Badacz podjął się sklasyfikowania pojęcia 
reklamy społecznej poprzez cel do jakiego dąży. Według niego tego 
typu działania reklamowe opierają się przede wszystkim na zachę-
caniu do zachowań społecznie korzystnych bądź zaniechaniu działań 
szkodliwych z punktu widzenia społeczeństwa (Nowacki 2006). No-
wacki dokonał również podziału reklamy społecznej na pośrednią 
i bezpośrednią, skupiając się na roli, jaką pełni w społeczeństwie 
oraz na sposobach jej oddziaływania na odbiorców. Reklama spo-
łeczna bezpośrednia opiera się na mówieniu wprost o problemach 
społeczeństwa. Natomiast reklama społeczna pośrednia realizu-
je się poprzez udział różnych grup społecznych, takich jak choćby 
mniejszości narodowe, ludzie starsi, kobiety bądź dzieci. Sposób, 
w jaki traktowane i postrzegane są te kręgi przez resztę społeczeń-
stwa determinuje to, jak ostatecznie przedstawiony zostanie ich 
wizerunek w przekazie reklamowym (Nowacki 2006). Interesujący 
punkt widzenia prezentuje również Małgorzata Bogunia-Borowska, 
autorka książki Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. 
Jej zdaniem reklama społeczna nie toleruje odbiorcy zobojętniałego 
i leniwego. Bierność bowiem stanowi pewną barierę i w żaden spo-
sób nie przyczynia się do rozpoczęcia sekwencji przemian rzeczywi-
stości. Dlatego też reklama społeczna pragnie odbiorcy aktywnego, 
który będzie zdolny poświęcić czas, zaangażować się w temat oraz 
wziąć czynny udział w mającym nastąpić cyklu zmian społecznych. 
Badaczka postrzega zatem reklamę społeczną jako niezwykle istotny 
czynnik, który wspomaga i napędza proces kreowania zmian spo-
łecznych. Co kluczowe, zmiany te nie mogą być kierowane przez 
chaos czy przypadek, lecz muszą mieć charakter w zupełności świa-
domy i zaplanowany (Bogunia-Borowska 2010). Z drugiej strony 
natomiast, inna badaczka z obszaru nauk o komunikowaniu, Bar-
bara Dobek-Ostrowska, podejmując próbę sformułowania definicji 
reklamy społecznej, przypisuje jej pojęcie kampanii komunikacyjnej 
(Dobek-Ostrowska 2007). Dobek-Ostrowska twierdzi bowiem, że na 
reklamę społeczną składa się szereg czynników. W tej perspektywie 
badaczka konstruuje kompleksową definicję kampanii społecznej 
nazywając ją „zespołem działań organizacyjnych i komunikacyjnych 
podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przedsiębior-
stwa, organizacje; zaplanowanych wcześniej, kompleksowych i po-
wiązanych ze sobą; posiadających konkretny, jasno sprecyzowany 
cel czyli wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie 
największej liczby osób” (Dobek-Ostrowska 2007: 66). 

Przywołując podłoże teoretyczne z zakresu tematyki reklamy 
społecznej nie sposób nie wspomnieć o dwóch niezwykle istotnych 
pozycjach książkowych, jakie zostały stworzone na początku dru-
giego tysiąclecia przez krakowską Agencję Wasilewski. Publikacje te 
to pierwsze, i jak dotąd jedyne, monografie poświęcone w całości 
tematyce reklamy niekomercyjnej. Nadając tytuł jednemu z po-
wstałych tomów, badacze posłużyli się określeniem Propaganda 
dobrych serc w kontekście reklamy społecznej i swoistej misji, jaką 
pełni dla społeczeństwa (Maison, Wasilewski 2002). Również na kar-
tach tych publikacji podjęto próbę sklasyfikowania pojęcia reklamy 
społecznej. Dzieląc się swoimi przemyśleniami współautorzy książki 
wzięli pod uwagę kilka czynników, a tworzone przez nich definicje 
przybierały różne formy. Warto zwrócić uwagę szczególnie na jedną 
z nich, najbardziej zwięzłą i rzeczową, brzmiącą: „proces komunika-



Mariola Wróblewska – Kampanie reklamowe społecznie...

27

dotyczą jedynie adresata reklamy, ale częściej skupiają uwagę na pew-
nej grupie osób. Znajduje to zastosowanie w momencie, kiedy ktoś 
chce na przykład wesprzeć finansowo jakąś placówkę, która pomaga 
potrzebującym. Korzyści wówczas przybierają formę nieco subiektyw-
ną. Co istotne, w reklamach społecznych perspektywa otrzymania na-
grody nie tylko może być trudna do wyobrażenia, ale również bardzo 
często zostaje odroczona w czasie. Zastosowanie tej teorii można zo-
brazować na przykładzie reklam skłaniających do zaniechania palenia 
papierosów: „przestaniesz palić, zmniejszy się w przyszłości szansa 
zachorowania na serce” (Maison, Maliszewski 2002: 10). Oczywiście 
kryteriów polaryzujących reklamę społeczną i reklamę komercyjną 
można byłoby zgromadzić i opisać zdecydowanie więcej. Pozostałe 
czynniki zostały zebrane i sklasyfikowane w tabeli 1.

Tabela 1. Różnice pomiędzy reklamą społeczną, a komercyjną

 Kryteria Reklama społeczna Reklama komercyjna

Funkcje 
reklamy

kształtowanie zachowań 
i postaw pożądanych 
społecznie

kształtowanie zachowań 
i postaw, nakłanianie 
do sięgania po produkt 
i ponowny zakup, 
zainteresowanie 
obietnicami, 
uświadamianie itp.

Intencje 
nadawcy 

pragnienie zmiany 
postaw społecznych, 
chęć pomocy innym

próba manipulacji w celu 
osiągnięcia zysku

Charakter 
przekazu

często nieprzyjemny, 
awersyjny

zazwyczaj przyjemny, 
gratyfikujący

Rodzaj korzyści
odroczona perspektywa 
i często trudna do 
wyobrażenia

bliska perspektywa 
korzyści obiecywanych 
w reklamie

Poziom 
wiarygodności 
nadawcy

wysoki – determinuje 
zaufanie

niski – determinuje brak 
zaufania

Stabilność 
postawy 
ulegającej 
zmianie

na ogół duża – mało 
podatne na zmianę, 
zakorzeniona w tradycji 
i kulturze 

na ogół niewielka – 
podatna na zmianę, 
stosunkowo słaba

Głębokość 
zmiany postawy

głęboka – odrzucenie 
pewnych zachowań 
na rzecz innych, np. 
zaniechania palenia 
papierosów

płytka – zmiana 
stosowanego repertuaru 
zachowań, np. zmiana 
dotychczasowej marki 
na nową

Ostateczny cel zysk odbiorcy zysk nadawcy = zysk 
marki 

Budżet mały – często jego brak duży

Źródło: opracowanie własne na podstawie Maliszewski 2007 oraz Ma-
ison, Maliszewski 2002.

Geneza i początki reklamy społecznej

Narodziny reklamy społecznej z pewnością nie miałyby miejsca, 
gdyby najpierw nie powstała jej starsza siostra – reklama komer-
cyjna. Co istotne, okazało się, że aby reklama społecznie użytecz-
na mogła się ukształtować, towarzyszyć temu procesowi musiało 
pewne załamanie statusu reklamy komercyjnej. Kiedy w 1929 roku 
na nowojorskiej giełdzie rozpoczął się czarny czwartek, który w kon-
sekwencji przyniósł ze sobą lata wielkiego kryzysu gospodarczego 
w Stanach Zjednoczonych, oczywistym było, że trudna sytuacja ude-
rzy również w przemysł reklamowy (Stafiej-Bartosik 2002). 

Współczesne przekazy w dużej mierze swój sukces zawdzię-
czają towarzyszącemu im wysokiemu wskaźnikowi nasycenia emo-
cjonalnego (Kall 2002). Reklama, która potrafi wywołać u odbiorcy 
współczucie, wzruszenie, śmiech czy euforię, jest z pewnością bar-
dziej atrakcyjna, a co za tym idzie rośnie szansa na to, że zostanie 
dłużej w pamięci odbiorcy. Co więcej, dzięki temu w świadomości 
konsumenta tworzy się pewna wizja oparta na wrażeniu, że w pro-
cesie zakupów nabywa on już nie tyle sam produkt, co również zwią-
zane się z nim pewne wartości (Doliński 2008). Odbiorcy przestali 
dostrzegać rzeczywiste zastosowanie produktów, doszukując się 
w nich czegoś głębszego. Jakiegoś elementu, który doda im prestiżu, 
pewności siebie oraz sprawi, że będą czuć się atrakcyjni, szanowani 
i podziwiani – czyli po prostu lepiej niż dotychczas. I tak oto w ten 
sposób, kupując najnowszy model smartfona, kupują sobie trochę 
uznania i poważania w oczach innych, zaś nabywając obłędnie dro-
gi krem do twarzy nabywają odrobinę piękna i parę dodatkowych 
lat młodości. Wydawałoby się, że ta teoria dotyczyć może wyłącznie 
produktów komercyjnych, jednak coraz częściej zależność ta zauwa-
żalna jest również w odniesieniu do reklam społecznych. Wspierając 
finansowo organizacje charytatywne można sobie w pewnym stopniu 
poprawić samopoczucie, zaś pomoc chorym czy bezdomnym genero-
wać może przekonanie o byciu człowiekiem o dobrym i dużym sercu. 
W reklamach społecznych pożądany poziom zmiany postaw ma na 
ogół charakter bardzo głęboki i wiąże się z rezygnacją z dotychcza-
sowych zachowań na rzecz innych, na przykład zaniechania palenia 
papierosów czy zaprzestania nieprzepisowej i niebezpiecznej jazdy 
samochodem. Reklamy tego typu mają na celu zmianę postawy na 
przeciwną. Co więcej, z reguły oddziałują na stabilne i silne postawy. 
Dla odmiany transformacje, których oczekują nadawcy reklam komer-
cyjnych od swoich odbiorców nie są często aż tak znaczące. Poziom 
takiej przemiany zazwyczaj jest płytki i odbywa się w obrębie stoso-
wanego repertuaru zachowań (Maison, Maliszewski 2002). Dotyka 
to z pozoru błahych spraw jak decyzja o zmianie marki używanego 
dotychczas żelu pod prysznic czy makaronu. Reklamy komercyjne 
zatem za cel nie stawiają sobie całkowitej zmiany zachowania, lecz 
raczej dokonania pewnego wewnętrznego przeobrażenia. Innym 
elementem różnicującym oba rodzaje reklam jest charakter przeka-
zu. W przypadku reklam komercyjnych jest on zazwyczaj przyjemny 
i gratyfikujący. Tego typu przekazy z założenia starają się wywołać 
pozytywne skojarzenia oraz wprowadzić odbiorcę w jak najlepszy 
nastrój. W tym celu często angażowane są w produkcję znane osobi-
stości, stosowana jest przyjemna muzyka i atrakcyjna sceneria. Trochę 
inaczej jest z reklamami społecznymi. Tego rodzaju przekazy z kolei 
najczęściej bazują na skrajnych emocjach typu strach czy współczu-
cie. Podejmują tematy trudne, których na ogół ludzie wolą unikać.  
Stąd też niejednokrotnie ocierają się o tematy śmierci, biedy czy 
przemocy w rodzinie. W rezultacie reklamy te budzą w odbiorcach 
negatywne wrażenia, a charakter ich przekazu określany jest jako nie-
przyjemny i awersyjny (Maison, Maliszewski 2002). Doszukując się 
zbieżności i rozbieżności pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą 
społeczną, z pewnością warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Jako 
kolejne kryterium można przyjąć rodzaj korzyści. O ile w przypadku 
reklam komercyjnych wszelkie gratyfikacje przychodzą w chwili za-
kupu produktu, to w odniesieniu do reklam społecznych korzyści już 
nie będą tak proste do zdefiniowania. Jako pierwsze w tym zakresie 
należy nadmienić, że obiecywane przez reklamy profity nie zawsze 
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ta jest najdłużej prowadzoną, jak dotąd, kampanią społeczną w Sta-
nach Zjednoczonych (http://www.kampaniespoleczne.pl 2018).

Rysunek 1. Pierwsze plakaty przedstawiające postać Smokey Bear.  
Po lewej z 1944 roku, po prawej z 1948 roku

 Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl 2018 [25.06.2018].

 Na przestrzeni siedemdziesięciu trzech lat istnienia niedźwiad-
ka dokonywało się kilka metamorfoz jego wizerunku, zaś przekaz 
z jego udziałem przybierał już przeróżne formy. Jednym stałym 
elementem, towarzyszącym Smokey Bear na każdym kroku i czy-
niącym go rozpoznawalnym, jest jego ubiór, czyli niebieskie dżinsy 
oraz czapka typowa dla amerykańskiego strażnika leśnego. Oprócz 
drukowanych plakatów postać niedźwiadka pojawiała się także nie-
jednokrotnie w spotach telewizyjnych oraz reklamach radiowych 
(http://www.kampaniespoleczne.pl 2018).

Po zakończeniu II wojny światowej ówczesny prezydent Sta-
nów Zjednoczonych – Harry Truman, chcąc docenić działania Rady 
Reklamy, ustanowił cykl corocznych zjazdów Rady, podczas których 
obecni mieli być również przedstawiciele Białego Domu. Na takich 
spotkaniach kształtować miały się dalsze losy kampanii społecznych. 
Wybierano tematy, jakich planowano się podjąć w przyszłości oraz 
omawiano metody ich realizacji. W takich warunkach rozwijała się 
dalsza działalność Rady Reklamy, która z czasem rozszerzyła swoje 
wpływy także na Europę. Pierwsza tego typu instytucja w tej części 
świata powstała w Holandii w 1965 roku, następna utworzyła się 
w Wielkiej Brytanii 25 lat później. Jako trzecia model działania Rady 
Reklamy przyjęła Rosja, inicjując w 1994 roku powstanie analogicz-
nej instytucji na terenie własnego kraju (Stafiej-Bartosik 2002).

Początków działań propagandowych na terytorium Polski, pro-
wadzonych na kształt kampanii społecznych, można doszukiwać się 
w czasach, kiedy na zlecenie partii komunistycznej produkowano 
masowo plakaty propagujące pracę ku chwale ojczyzny lub wy-
korzystywano środki masowego przekazu w celach specyficznego 
edukowania społeczeństwa. Jednakże za prekursora w temacie re-
klamy społecznej, oraz za pierwszą rzeczywistą kampanię społeczną 
w Polsce, można uznać akcję Papierosy są do dupy z 1992 roku, 
zrealizowaną w ramach współpracy Krajowego Ruchu Antynikotyno-
wego oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (Stafiej-Bartosik 
2002). Wprawdzie w ramach tej kampanii powstało kilka plakatów, 
lecz najbardziej szokującym okazał się projekt Andrzeja Pągowskie-
go, obrazujący chłopca palącego papierosa, który zamiast twarzy 
miał pośladki. W towarzystwie tej nieco odrażającej ikony autor 
zamieścił nawiązujący do hasła akcji tekst: „Palenie jest do dupy”. 

Amerykanie z powodu braku środków finansowych byli zmusze-
ni do kupowania jedynie niezbędnych, podstawowych produktów, 
dlatego reklama w pewnym stopniu okazała się zbędna. Mało które-
go nadawcę było stać na kosztowne kampanie. Firmy reklamowe już 
tak dobrze nie zarabiały, zaś wszelkie agencje zaprzestały produkcji 
namacalnych dóbr materialnych na szeroką skalę. Kryzys dotknął 
również amerykański rząd, w którego kierunku poirytowane i zde-
sperowane społeczeństwo kierowało obawy o niepewną przyszłość. 
W efekcie, urzędnicy, chcąc w spektakularny sposób pokazać swoje 
nastawienie do ówczesnej sytuacji, zaczęli nakładać przeróżne kary 
i zakazy na przemysł reklamowy (Stafiej-Bartosik 2002).

W obliczu takich wyzwań, w listopadzie 1941 roku w stanie 
Wirginia, zwołano spotkanie przedstawicieli amerykańskiego śro-
dowiska reklamodawców, nadawców komunikatów reklamowych 
oraz agencji reklamowych (Stafiej-Bartosik 2002). Celem zjazdu było 
nie tylko omówienie trudnych okoliczności branżowych, ale przede 
wszystkim pragnienie wspólnego opracowania strategii wyjścia 
z kryzysowej sytuacji i wyszukanie racjonalnych rozwiązań. Podczas 
spotkania James Webb Young postulował o zaangażowanie nadaw-
ców reklam w tworzenie przekazów o charakterze społecznym i do-
broczynnym. Uważał, że w taki właśnie sposób udałoby się zniwe-
lować niesmak, jaki wiążą z branżą reklamową wpływowi ludzie na 
wysokich stanowiskach. Na skutek przemowy Younga narodziło się 
pojęcie public service advertising (PSA) rozumiane do dzisiaj jako re-
klama w służbie publicznej (Stafiej-Bartosik 2002). W myśl wówczas 
sformułowanej teorii, reklama miała stać się z jednej strony sposo-
bem walki z problemami trapiącymi społeczeństwo amerykańskie, 
zaś z drugiej – wspierać aktywności i działania sprzyjające rozwojowi 
kultury i sztuki.

Na skutek tych okoliczności utworzyła się Rada Reklamy, któ-
rej głównym zadaniem było angażowanie branży reklamowej w te-
matykę społecznych problemów i potrzeb. To właśnie dzięki temu 
reklama społeczna przyczyniła się do uratowania środowiska rekla-
modawców i twórców reklamy w Stanach Zjednoczonych. Niestety, 
niespełna miesiąc później Amerykanie znaleźli się w obliczu następ-
nej tragedii, czyli ataku japońskich sił powietrznych na Pearl Harbor. 
Trudna sytuacja polityczna skłoniła amerykański rząd do powołania 
Wojennej Rady Reklamy, która z założenia miała informować spo-
łeczeństwo o wydarzeniach i znaczących faktach w taki sposób, 
aby pobudzać w nim chęć solidarnego angażowania się w działa-
nia wojenne (Stafiej-Bartosik 2002). Pierwsze kampanie tworzone 
w tym charakterze podejmowały tematy związane z oszczędzaniem 
surowców takich jak wełna, cukier bądź różne produkty gumowe. 
Wykorzystano w tym celu proste zabiegi i techniki wizualne, a także 
wymyślono atrakcyjne hasła reklamowe. W perspektywie kolejnych 
wyzwań, Wojenna Rada Reklamy przyczyniła się także do powsta-
nia kampanii dotyczącej niebezpieczeństw związanych z pożarami 
lasów. W takich okolicznościach powstał Miś Dymek, czyli Smokey 
Bear, który przedstawiony został na rysunku 1. Kampania z udziałem 
tego sympatycznego misia w czapce leśnika i dżinsowych spodniach 
wpisała się w pamięci Amerykanów do tego stopnia, że jego wizeru-
nek właściwie po dziś dzień uwrażliwia społeczeństwo Stanów Zjed-
noczonych w kontekście pożarów lasów (Stafiej-Bartosik 2002). Co 
ciekawe, wizerunek niedźwiadka chroniony jest nawet amerykań-
skim prawem federalnym. W oparciu o informacje zawarte na por-
talu kampaniespoleczne.pl, można zauważyć również, że kampania 
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Reklamy społeczne to niezwykle potrzebne narzędzia zmiany 
rzeczywistości. To właśnie poprzez przekazy tego typu można łatwo 
docierać do społeczeństwa, wpływając tym samym na postrzeganie 
przez nie siebie oraz otaczającego świata. Przy promowaniu roz-
maitych treści reklamowych nadawcy przede wszystkim korzystają 
z mediów. Dzięki nim przesłanie płynące z reklam może docierać do 
szerszego grona odbiorców, a siła oddziaływania może być większa. 
W tych wszystkich działaniach nie można zapominać o głównych 
założeniach i czynnikach, które tworzą takie przekazy. Niezwykle 
istotne jest, aby odbiorcy potrafili dostrzec różnicę pomiędzy rekla-
mami społecznymi a komercyjnymi. Dzięki tej wiedzy ich podejście 
do tematu będzie zdecydowanie poważniejsze. Może to w rezultacie 
wpłynąć na ostateczny efekt, do jakiego dążą kampanie społeczne, 
a więc do zaniechania działań społecznie szkodliwych, niszczących 
i deprawujących, a propagowania postaw społecznie pożytecznych, 
pożądanych i potrzebnych.
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W ramach tej kampanii antynikotynowej w następnych latach arty-
sta stworzył także kilka przeróbek pierwowzoru plakatu. Wybrane 
ilustracje Pągowskiego przedstawione zostały na rysunku 2.

Rysunek 2. Plakaty autorstwa Andrzeja Pągowskiego stworzone na po-
trzeby kampanii społecznej Papierosy są do dupy. Po lewej z 1994 roku, po 
prawej reedycja z 2007 roku 

 Źródło: https://pagowski.pl 2018 [25.06.2018].

Współcześnie, ta właśnie słynna grafika Pągowskiego jest bar-
dzo często parafrazowana, czego dowodem jest kampania antyni-
kotynowa, która powstała kilka lat temu na terenie Szwecji (Stafiej-
-Bartosik 2002). Plakat w ramach tej akcji przedstawiał wizerunek 
młodej dziewczyny, wypuszczającej dym papierosowy z ust. Postać 
ta także została zmodyfikowana przez artystę – w miejscu, gdzie 
normalnie powinny znajdować się usta dorysowany został odbyt. 
Plakaty Pągowskiego nadal postrzegane są jako błysk geniuszu 
i inspiracja dla artystów i twórców kampanii społecznych na całym 
świecie.

Podsumowanie

Kampanie społeczne zdecydowanie stanowią rzetelne źródło 
wiedzy o problemach i potrzebach społeczeństwa. Są tworzone 
z myślą o zmianie rzeczywistości społecznej z dobrym skutkiem. 
Działania, jakich się podejmują twórcy tego typu przekazów, bez 
wątpienia zasługują na uznanie i szacunek. Duże pokłady kreatyw-
ności oraz włożony w pracę wysiłek, motywowane są przede wszyst-
kim troską o przyszły stan społeczeństwa, a także pragnieniem 
wpływania na jakość przekazów medialnych. W procesie tworzenia 
i wdrażania kampanii społecznych bardzo ważne jest konsekwent-
ne podążanie za jasno sprecyzowanym i dobrze przygotowanym 
wcześniej planem. Sam pomysł i szczere pragnienie zmiany to nie 
wszystko. Trzeba umieć odpowiednio rozłożyć działania w czasie, 
aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące. W tym celu z pew-
nością warto skorzystać z gotowej recepty i schematu działania (Sta-
fiej-Bartosik 2007):

• Etap I – zdefiniowanie problemu społecznego;
• Etap II – faza badawcza: rozpoznanie i analiza rynku;
• Etap III – skonstruowanie strategii marketingowej;
• Etap IV – zaplanowanie działań;
• Etap V – faza monitoringu i ewaluacji;
• Etap VI – wdrożenie.
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