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Abstrakt 

Autorzy opracowania skupili się na analizie wybranych – wyróżnionych przez ekspertów 
i popularnych wśród internautów – spotów reklamowych będących elementami skła-
dowymi kampanii społecznych. Część analityczną poprzedzają definicje i rozróżnienia 
dotyczące kampanii społecznych oraz komercyjnych, a także charakterystyka produk-
tów, nośników oraz stosowanych narzędzi. Analizę oparto na wywiedzionym z teorii re-
toryki trójelementowym modelu komunikacji perswazyjnej. Omawiane kampanie pro-
wadzone były w Internecie, zatem nacisk położono na ukazanie roli bloggerów, vlogge-
rów oraz innych użytkowników mediów społecznościowych. Uwzględniono także specy-
fikę komunikatów reklamowych, takich jak między innymi wykorzystanie prowokacji czy 
dążenie do wywołania efektu szoku. 
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WSTĘP 

akie pojęcia jak kampania społeczna, reklama społeczna i marketing 
społeczny często bywają mylnie utożsamiane. Ich zakres pojęciowy jest 

inny, niemniej na wielu płaszczyznach się zazębia. Czym zatem są: kampania 
społeczna, reklama społeczna i marketing społeczny i jakie występują między 
nimi zależności? Część teoretyczna niniejszego artykułu stanowi próbę 
syntetycznego przedstawienia tej problematyki, co jest niezbędne do 
przeprowadzenia prawidłowej analizy wybranych kampanii reklamowych. 
W dalszej części artykułu zanalizowano psychologiczne i retoryczne aspekty 
perswazji na podstawie dwóch kampanii społecznych. ReReReReklama społeczna klama społeczna klama społeczna klama społeczna 
różni się od reklamy komercyjnej różni się od reklamy komercyjnej różni się od reklamy komercyjnej różni się od reklamy komercyjnej –––– zmianę poglądów oraz postaw odbiorcy  zmianę poglądów oraz postaw odbiorcy  zmianę poglądów oraz postaw odbiorcy  zmianę poglądów oraz postaw odbiorcy 
wiąże się z dobrem społecznym, korzyścią ogółu społeczeństwa.wiąże się z dobrem społecznym, korzyścią ogółu społeczeństwa.wiąże się z dobrem społecznym, korzyścią ogółu społeczeństwa.wiąże się z dobrem społecznym, korzyścią ogółu społeczeństwa. Jakub Z. 
Lichański wskazuje, że 

 
„[...] reklama towarzyszy naszej cywilizacji od dawna. Jest ona zjawiskiem złożonym, 
związana jest bowiem z: marketingiem, procesami komunikacji, propagandą, prawem (np. 
handlowym, ochroną własności intelektualnej, prawem o nieuczciwej konkurencji) [...]. 
Związana jest także z psychologią (oddziaływanie społeczne, zaspokajanie potrzeb itp.), 
wreszcie [...], reklama ma silne związki z retoryką” (Lichański, 2007, s. 161 – 162). 
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DEFINICJE, CELE I RODZAJE KAMPANII SPOŁECZNYCH 

Według definicji zaproponowanej przez P. Kotlera, N. Roberto i N. Lee 
kampania społeczna to „zorganizowane wysiłki prowadzone przez grupę 
(pełnomocnika zmian), która próbuje przekonać innych (docelowych 
odbiorców), by przejęli, zmienili lub odrzucili określone poglądy, postawy 
czy zachowania” (Kotler – Roberto – Lee, 2002, s. 11). Można zatem przyjąć, 
że główną cechą kampanii społecznych jest jej perswazyjność. Koncepcję taką 
podkreślają D. Maison i P. Wasilewski” (Maison – Wasilewski, 2002, s. 9). 

Częścią kampanii społecznych jest reklama społeczna, należy jednak 
pamiętać, że nie są to pojęcia, które można byłoby stosować zamiennie: 
„reklama jest tylko jednym z narzędzi kampanii społecznych. Dobra 
kampania społeczna posługuję się różnymi narzędziami. A tzw. produktem 
w kampanii społecznej, który chcemy sprzedać (właśnie za pomocą reklamy), 
jest zmiana postaw społecznych” (Izdebski, 2006, s. 3). Warto jednak 
zauważyć, że reklama jest tym narzędziem kampanii społecznych, w której 
perswazyjność komunikatów jest szczególnie widoczna. 

M. Tokarz podaje, że perswazja jest „świadomą próbą podjęta przez pewną 
osobę, w celu wywołania zmiany postaw, przekonań lub zachowań innej 
osoby, bądź też grupy osób za pomocą transmisji pewnych informacji 
(Tokarz, 2006, s. 195) i dalej: perswazję definiujemy jako taką komunikację, 
której celem jest wywarcie wpływu na autonomiczne oceny i działania 
innych” (Tokarz, 2006, s. 195). Z definicji tych można wysunąć dwa wnioski: 
perswazja jest swoistym aktem komunikacji i nie istnieje w oderwaniu od 
tejże, po drugie: perswazję warunkuje intencja a nie osiągnięcie celu. 
Najczęściej przywoływanym przez psychologów aspektem dotyczącym 
perswazji jest wskazanie na jej centralny i peryferyjny tor. 

Samo zadanie zmiany postaw jest z założenia niezwykle trudne do 
spełnienia – większość badań dowodzi bowiem, że postawy są konstruktem 
względnie trwałym (Bohner – Wanke, 2004, s. 27). Część badaczy trwałość 
ową jednak kwestionuje – wedle niektórych koncepcji mają one charakter 
tymczasowych konstrukcji, które są tworzone wtedy, gdy jednostka ma 
wydać ocenę wartościującą (Bohner – Wanke, 2004, s. 27). Na postawę 
składają się trzy komponenty – emocjonalnyemocjonalnyemocjonalnyemocjonalny (czyli emocje i uczucia 
kojarzona z obiektem postawy), poznawczypoznawczypoznawczypoznawczy (system przekonań na temat 
właściwości obiektu) oraz behawioralnybehawioralnybehawioralnybehawioralny (działania podejmowane wobec 
tegoż obiektu) (Aronson – Wilson – Akert, 1997, s. 313 – 314). 
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Najskuteczniejsze komunikaty perswazyjne odnoszą się do tych trzech 
płaszczyzn. 

Cechą charakterystyczną reklamy społecznej jest fakt, iż posługuje się ona 
tą samą stylistyką, estetyką oraz kanałami komunikacyjnymi charaktery-
stycznymi dla reklamy komercyjnej. Podstawową różnicą natomiast jest 
promowany produkt; w przypadku kampanii społecznych jest nim pewna 
idea. 

 
ETHOS-PATHOS-LOGOS 

Najwcześniejszą teorię skutecznego przekonywania przynosi retoryka. 
Historia reklamy jest zresztą równie długa jak retoryki. Retoryka ma pomóc 
w zrozumieniu komunikatu, a nie tylko w przekazie informacji. Chodzi 
o ukierunkowanie myślenia odbiorcy i przekonanie go, przy czym istotny jest 
aspekt etyczny. Intencją nadawcy nie jest wprowadzenie w błąd odbiorcy, 
nie mamy tu do czynienia z manipulacją. Michael Meyer uznaje, że specyfika 
retoryki polega na rozpatrywaniu jej zgodnie z podziałem na ethos-pathos-
logos (Meyer – Carrilho – Timmermans, 2010, s. 6). 

W analizie skupiono się przede wszystkim na materiałach będących 
częścią kampanii „Mafia dla psa” (fundacja „Przytul psa”) oraz „Gadaj*Badaj” 
(fundacja „Rak’n’roll”). 

26 maja w Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbył się Pokaz 
Społecznej Super Mocy, czyli przegląd najlepszych polskich kampanii 
społecznych, w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Społecznej 2013.1 Publiczność pokazu wyróżniła Timecode za 
„Mafię dla psa” (dla Fundacji Przytul Psa). Wśród wybranych spotów znalazł 
się także analizowany w niniejszym artykule „Gadaj*Badaj” Fundacji 
Rak’n’Roll. Pierwszy pokaz okazał się sukcesem, organizator przewidział 
przeprowadzenie kolejnych prezentacji. Zgodnie z estetyką całej kampanii 
organizatorzy nie unikali ryzykownych sformułowań, zresztą pochodzących 
z prezentowanych spotów (z „Mafii dla psa” zaczerpnięto cytat: „przekaz 
powinien być prosty jak aparycja przeciętnego chama ze Śląska. 

Kampania została od początku pomyślana jako rozwijająca się w przestr-
zeni internetowej, co sytuuje ją opozycji wobec przekazów, których głów-
nym kanałem jest telewizja. Zasady konstruowania komunikatu (LOGOSLOGOSLOGOSLOGOS) są 
zresztą w wypadku obu kampanii zbliżone. Warto podkreślić, że w tym przy-

                                                      
1 http://www.mmwroclaw.pl/448401/2013/5/15/mafia-dla-psa-i-inni-przeglad-polskich-kampanii-

spolecznych-we-wroclawiu-wideo?category=news 



Aleksandra Sarna – Paweł Sarna 

 
357357357357    

padku chodzi nie o pominięcie telewizji, ale ustawienie przekazu w opozycji 
do tych innych przekazów, dla których głównym medium jest telewizja. Co 
więcej, tylko takie odczytanie umożliwi poprawne jego zdekodowanie. 
Pomimo rosnącej roli Internetu nadal medium o największej sile oddziaływa-
nie pozostaje właśnie telewizja, będąca wciąż podstawowym medium co-
dzienności. Jest ona także wciąż najbardziej atrakcyjna dla reklamodawców. 
Także to medium poddane jest wielu zmianom. Jak stwierdza Wiesław Go-
dzic: „[...] wydaje się, że telewizja przemieniła się – z medium masowego stała 
się medium niszowym. Coraz więcej programów znajduje swoich (i tylko 
swoich) odbiorców, coraz mniej odbiorców znajduje płaszczyznę dialogu, 
gdyż nie ogląda tych samych programów” (Godzic, 2013, s. 48). Podkreślenie, 
że dany przekaz reklamowy nie jest przeznaczony dla telewizji wiąże się 
z informacją naddaną, że odbiorca nie jest traktowany jako ktoś bierny, 
a więc obiekt, który należy pozyskać, lecz partner, którego chce się zaprosić 
do rozmowy, wspólnej zabawy czy też wykonania ważnej misji itd. 

Na pierwsze efekty akcji nie trzeba było długo czekać, jak odnotowano: 
„W trzy dni ponad milion trzysta obejrzeń na YouTube, 60000 złotych 
zebranych na Fundację „Przytul psa”.2 Trudno w pełni ocenić jej skalę 
oddziaływania i wymierne skutki.3 Agata Jałosińska i Anna Kuliberda 
wskazują, że kampania „Mafia dla Psa”, zrealizowana przez Fundację na rzecz 
zwierząt „Przytul psa”, stała się tematem dużej dyskusji skupionej wokół 
problemu kontrowersyjności kampanii społecznych.4 Kontrowersyjność ma 
swoje dobre i złe strony – wiąże się z możliwością wywołania dużego 
rezonansu społecznego, jednak za cenę odrzucenia przekazu przez pewną 
część odbiorców. Ponadto efekt zaskoczenia zazwyczaj trudno powtórzyć. 
Według przywołanych autorek kampania została skierowana do dwóch grup 
adresatów. Po pierwsze, do specjalistów od mediów społecznościowych 
(m.in. pracowników agencji PR, bloggerów i vloggerów), którzy aktywnie 
włączyli się w rozszerzenie kręgu odbiorców i w zintensyfikowanie przekazu, 
po drugie, innych użytkowników mediów społecznościowych. 

Przywołane autorki tak przedstawiają rozwój sytuacji: „Poniedziałek, 10 
grudnia 2012 roku. Maciej Budzich wrzuca na swojego bloga Mediafun wpis 
informujący o kampanii, wywiad z reżyserem i film. Na polskim Facebooku 
wszyscy postują, udostępniają, wklejają na tablice swoich znajomych wideo 

                                                      
2  http://film.onet.pl/wiadomosci/spot-mafia-dla-psa-z-ryskiem-z-klanu-podbija-polski-internet/slgqd 
3 http://www.technologie.org.pl/artykuly/kampania-to-nie-tylko-wideo 
4 http://film.onet.pl/wiadomosci/spot-mafia-dla-psa-z-ryskiem-z-klanu-podbija-polski-internet/slgqd 



PSYCHOLOGICZNE I RETORYCZNE ASPEKTY PERSWAZJI... 

 
358358358358    

„Mafia dla psa”. Na razie więcej się mówi o Ryśku, niż o psach. Nie można 
było tego nie zauważyć. Tego samego dnia rusza strona na Facebooku, na 
której zaczynają gromadzić się fani akcji”.5 

Umiejętne wyeksponowanie ETHOSUETHOSUETHOSUETHOSU, przenoszenie punktu ciężkości 
pomiędzy komponentami, z których został on zbudowany, zadecydowało 
w efekcie o powodzeniu kampanii. Ethos zgodnie z wcześniejszymi wskaza-
niami jest usytuowany w nadawcy, który najpierw musi się uwiarygodnić 
w oczach innych, aby być skutecznym w przekonywaniu. Znacząca jest też 
wskazówka Barbary Warnick, iż ethos może być też rozumiany poprzez wi-
zualność i inne znaki, zamiast bazować na nadawcy materiału (Tarasewicz-
Gryt, 2010, s. 49). Jak już wspomniano, w tym wypadku nie można by osią-
gnąć tak dużego wrażenia bez przywołania wykreowanej przede wszystkim 
przez telewizję postaci Ryszarda Lubicza. 

Dla przypomnienia, Ryszard Lubicz to jeden z głównych bohaterów 
występujących w polskim serialu telewizyjnym Klan. W sympatycznego, ale 
safandułowatego Ryśka wcielał się Piotr Cyrwus. Aktor zrezygnował 
z dalszego udziału w serialu. Postać, obecna od początku produkcji, od 1997 
roku do 2012 roku – w 2235 odcinku, jak to często była w telenowelach, ginie 
śmiercią tragiczną. Przede wszystkim charakterystyczny wizerunek postaci 
Ryśka umożliwił w spocie reklamowym grę opartą na dysonansie pomiędzy 
różnymi wcieleniami Piotra Cyrwusa. 

Rysiek Lubicz jest postacią pochodzącą z tzw. opowieści o nas. To bohater, 
z którym nie tak łatwo się samemu zidentyfikować, gdyż jest to wprawdzie 
człowiek kulturalny i pracowity, ale przy tym jednak – gamoń. Łatwo za to 
w tej postaci zobaczyć kogoś z własnej rodziny, z własnego otoczenia: brata, 
wujka, kolegę z pracy, znajomego taksówkarza (taki zawód wykonuje Rysiek) 
czy sąsiada. W. Godzic na przykładzie tego typu produkcji telewizyjnych 
pisze o aktywnej identyfikacji widza: „[...] gdyż bohaterami są zwykle 
normalni, zwyczajni ludzie, ludzie tacy-jak-my” (Godzic, 2013, s. 48). To 
oczywiście także rola, która bardzo mocno przykleja się do aktora – jak 
wspominał Cyrwus w wywiadach, fanom serialu nierzadko zdarzało się mylić 
aktora z odgrywaną postacią.6 Niewątpliwie mimo upływu czasu trudno 
znaleźć w Polsce kogoś, kto nie wie, kim jest „Rysiek z Klanu”. 

                                                      
5 http://www.technologie.org.pl/artykuly/kampania-to-nie-tylko-wideo 
6 Jak podaje jeden z serwisów w nocie biograficznej aktora: „Ryśkowa” metka przylgnęła do niego tak 

bardzo, że nawet prezydent Kwaśniewski na oficjalnym spotkaniu zwracał się do aktora per „Panie 
Ryśku”, o licznych osobach spotykanych na ulicy nie wspominając”. http://film.wp.pl/id,54849,name, 
Piotr-Cyrwus,osoba.html?ticaid=111265 
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W przypadku etosu głównej postaci reklamy mamy do czynienia z nało-
żeniem się cech różnych bohaterów. A zatem mamy tu postać rzeczywistą, 
ale przede wszystkim medialną, czyli samego Piotra Cyrwusa, który mimo iż 
kojarzony był, czy nadal jest, głównie z rolą w telenoweli, jest przecież dyp-
lomowanym aktorem z dużym doświadczeniem scenicznym.7 Etos postaci 
spotu oparty jest nie tylko na rozdźwięku między Ryśkiem i gangsterem, ale 
i na podobieństwie między nimi – zarówno Rysiek, jak i gangster to, na swój 
sposób, swojskie chłopaki. Również kodeks honorowy w obu przypadkach 
można sprowadzić do tego samego – najważniejsza jest rodzina. Mimo 
pozornych dysonansów w budowie etosu, odbiorca nie ma problemu 
z identyfikacją bohatera oraz interpretacją przekazu. 

W przypadku kolejnej kampanii warto wyeksponować przede wszystkim 
sferę PATHOSPATHOSPATHOSPATHOS, chociaż, jak zaznaczono, wszystkie trzy elementy modelu 
komunikacji są istotne. 

Fundacja Rak’n’Roll została założona przez nieżyjącą już Magdalenę 
Prokopowicz, która sama była chora onkologicznie. Prokopowicz założyła, że 
głównym celem działalności jest przełamanie stereotypów związanych z cho-
robą nowotworową i wynikających z nich lęków przed badaniami profilak-
tycznymi. Ponadto fundacja zajmuje się edukowaniem osób chorujących na 
nowotwory i ich rodzin w zakresie samej choroby i mitów, które wokół niej 
narosły. W ramach kampanii społecznej powstały spoty reklamowe, kalendarz, 
plakaty, album „Boskie matki” (poświęcony kobietom chorującym na nowot-
wory, które zdecydowały się na urodzenie dziecka) oraz Rak’n’Roll Records – 
inicjatywa zasadzająca się na przekazaniu przez uznanych twórców piosenek, 
z których cały dochód jest przeznaczony na cele statutowe fundacji. 

Kampania społeczna z 2012 roku – „Zbieramy na cycki, nowe fryzury 
i dragi” przełamuje nie tylko stereotypowe myślenie o nowotworach, ale 
również odznacza się na tle innych kampanii społecznych poświęconych 
problematyce nowotworowej. Leczenie pacjentów w stanie terminalnym jest 
w Polsce niedofinansowane (De Walden-Gałuszko – Majkowicz, 2000), stąd 
jest to tematyka często poruszana w kampaniach społecznych, szczególnie 
tych, które są nakierowane na prośby o wsparcie finansowe fundacji. Przed 
kampanią Rak’n’Roll estetyka przekazów reklamowych obracała się wokół 
stereotypu choroby nowotworowej, traktowanej w kategoriach wyroku. 
Dotychczas prowadzone kampanie, chociażby te prowadzone przez Fundację 

                                                      
7 http://www.mmsilesia.pl/435298/2012/12/21/rozmowa-mm-piotr-cyrwus-aktorzy-musza-sie-

tlumaczyc-ze-swoich-rol?category=news 
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dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi zasadzały się na prostej estetyce – 
plakaty to zdjęcia widocznie chorych dzieci, które zwracają się do odbiorców 
z prośbą o wsparcie finansowe. Tego typu estetyka budzi w odbiorcy 
współczucie, często litość, utrwala jednak stereotyp choroby nowotworowej 
jako nieuleczalnej. Jakkolwiek wspomniana fundacja odwołuje się do 
dziecięcych marzeń dotyczących przyszłości, całość przekazu jest tak ponura, 
że owa przyszłość wydaje się co najmniej niepewna, jeśli nie niemożliwa. 
Rak’n’Roll natomiast odwołuje się nie tyle do choroby, co do potrzeb 
związanych z kobiecością, odczarowuje tym samym wizerunek pacjentek 
i przywraca im podmiotowość, pozwala spojrzeć na kobiety, a nie tylko na 
ich chorobę. Kolejną inicjatywą w ramach kampanii było stworzenie 
kalendarza, do którego pozowały kobiety chore. Trudno jednak w zdjęciach 
doszukiwać się znamion choroby – fotografie są stylizowane na okładki płyt 
z lat 70. XX wieku. Kampania ma na celu propagowanie wiedzy o chorobie, 
ale tą chorobą nie epatuje. Zwraca uwagę na człowieczeństwo chorujących. 

Na stronie internetowej fundacji znajdują się obok oczywistych treści 
z prośbą o wsparcie finansowe i treści o charakterze edukacyjnym zakładki 
prowadzące do porad dotyczących mody, makijażu, czy kuchni. Treści te dają 
jasny przekaz, że nowotwór nie jest tożsamy z końcem życia i że w zmienio-
nych warunkach można i powinno się zachować kobiecość, człowieczeństwo. 
Treści te przy tym nie są skupione na negowaniu istnienia choroby, ale silnie 
w jej realiach osadzone. Konkretne porady odnoszą się do radzenia sobie ze 
zmieniającym się wizerunkiem ciała, zwalczania skutków ubocznych chemio- 
i radioterapii, są swoistym instruktażem odnalezienia własnej atrakcyjności 
pomimo spustoszeń jakie czyni w organizmie zarówno sama choroba, jak 
i agresywne metody jej leczenia. 

Kampania w sposób naturalny porusza też tematy tabu. Przykładem może 
być spot poświęcony badaniom w profilaktyce raka prostaty. Kobiety grając 
w bilard omawiają, na czym polega samo badanie. Zauważmy przy tym, że 
kobiety te zastajemy w trakcie stereotypowo męskiej aktywności (gra 
w barze) i posługują się one stereotypowo męskim językiem, jak również 
rubasznym żartem: „Gacie w dół i palec w dupę (...) to lekarski palec, 
dyplomowany”. Mężczyzna przy barze natomiast odpowiada na pytanie 
„Dlaczego to kobiety rozmawiają o badaniu na raka prostaty? Bo faceci się 
wstydzą”. Tym samym wchodzi w stereotypową rolę kobiecą, zachowania 
takie jak wstyd przy poruszaniu tematów intymnych jest kojarzony raczej 
z kobietami, czy wręcz uważany za „niemęski”. Tym samym przekaz 
przykuwa uwagę i intryguje. 
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Wydaje się, że inicjatywa tej fundacji jest o tyle istotna, że kolejne 
kampanie, również te dotyczące badań profilaktycznych odwołują się do 
takiej estetyki. Nie sposób jednak nie zauważyć, że to co w 2012 roku było 
nowością skupiającą uwagę odbiorców, w 2014 staje się pewnego rodzaju 
oczywistością. Tym samym kampanie te mają mniejszą siłę oddziaływania 
i pomimo swojej oryginalności powszednieją. 

 
ZAKOŃCZENIE 

Jak zaznaczono na wstępie, reklama społeczna różni się od reklamy ko-
mercyjnej ze względu na cel, dla którego wpływa na zmianę poglądów oraz 
postaw odbiorcy, jednak zasady skuteczności są analogiczne do zasad warun-
kujących skuteczność reklam komercyjnych. Twórcy reklam społecznych 
najczęściej wykorzystują wspomniany już efekt szoku, komunikaty te budo-
wane są z elementów nieprzyjemnych dla odbiorcy, dążąc do wstrząśnięcia 
nim. W tego typu komunikatach dominuje funkcja movere, a nie docere, na 
co wskazują zasady budowy komunikatu retorycznego. Także psycholodzy 
przypominają, że ludzie nie chcą odnosić do siebie komunikatów, których 
treścią są rzeczy czy zjawiska negatywne. Skutkuje to ich wypieraniem. 
Z kolei zbyt duże nagromadzenie negatywnych konsekwencji, o których pr-
zypomina się odbiorcy, może powodować powstanie uczucia bezsilności. 
Wśród innych skutków można wymienić odrzucanie komunikatu przez żar-
towanie z niego, co powodowane jest potrzebą zminimalizowania stresu. 
Z tych względów zbudowanie skutecznej kampanii społecznej jest w opinii 
praktyków zadaniem szczególnie trudnym. Poszukiwanie takich form 
wyrazu, które nie przysłaniałoby podstawowego celu, a jednocześnie 
przynosiłoby elementy odświeżające konwencje – np. poprzez sięganie do 
rezerwuaru popkultury, jak również szerokie wykorzystanie mediów 
społecznościowych – wydaje się szczególnie interesujące. 

 
BIBLIOGRAFIA 
Andreasen, A. R.: Social Marketing in the 21st century. Sage Publications 2006. 
Andreasen, A. R.: Intersector Transfer of Marketing Knowledge. Georgetown University 2000. 
Aronson, E. – Wilson, T. D. – Akert, R. M.: Psychologia społeczna: Serce i umysł, Zysk i S – ka. 

Poznań 1997. 
Arystoteles: Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Warszawa: PWN 2004. 
Bohner, G. – Wanke, M.: Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP 2004. 
De Walden-Gałuszko, K. – Majkowicz, M.: Model oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej 

w warunkach ambulatoryjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Medycznej 2000. 
Dobek-Ostrowska, B.: Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN 2007. 



PSYCHOLOGICZNE I RETORYCZNE ASPEKTY PERSWAZJI... 

 
362362362362    

Fedyczkowska, K. – Garycka, K. – Martyniuk, M.: Teorie dwutorowości perswazji na przykładzie 
kampanii „Wyhamuj w porę”. 
http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl/pliki/wyhamuj%20w%20pore.pdf 

Godzic, W., Kuba. Twarze i maski popkultury. Warszawa: SWPS 2013. 
Izdebski, M.: Reklama społeczna: Kreacja a skuteczność. Warszawa: Fundacja Komunikacji 

Społecznej 2006. 
Jałosińska, A. – Kuliberda, A.: Kampania to nie tylko wideo. 8. 2. 2013. 

https://www.technologie.org.pl/artykuly/kampania-to-nie-tylko-wideo [4. 11. 2014] 
Kotler, P. – Roberto, N. – Lee, N.: Social Marketing: Improving the Quality of Life. Thousand Oaks: 

Sage Publications 2002. 
Lichański, J. Z.: Retoryka: Historia-teoria-praktyka. T. II. Historia i teoria retoryki. Warszawa: 

Wydawnictwo DiG 2007. 
Maison, D. – Wasilewski, P.: Propaganda Dobrych Serc czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej. 

Kraków: Agencja Wasilewski 2002. 
Meyer, M. – Carrilho, M. M. – Timmermans, B.: Historia retoryki od Greków do dziś. Warszawa: 

Wydawnictwo Altheia 2010. 
Sarna, P.: Rhetoric and Public Service Advertising – A Case Study on The Campaign Against 

Homophobia. W: Michalik, U. – Michalska-Suchanek, M. (red.): Language and The 
Environment, T. I. 
http://gwsp.gliwice.pl/www/files/Wydawnictwo/Language_and_The_Enviromen_I.pdf 

Tarasewicz-Gryt, O.: Facebook jako przykład retoryki uczestnictwa. Forum Artis Rhetoricae, 2010, 
nr 1-2, s. 20-21. 

Tokarz, M.: Argumentacja, Perswazja, Manipulacja. Gdańsk: GWP 2006. 
Walotek-Ściańska, K.: W świecie reklamy i reklamożerców. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła 

Administracji 2010. 
Warchala, J.: Retoryka w obszarze public relations. W: Barłowska, M. – Budzyńska-Daca, A. – 

Wilczek, P. (red.): Retoryka. Warszawa: PWN 2009.  
Wasilewski, P.: Szlachetna propaganda dobroci czyli drugi tom o Reklamie Społecznej. Kraków: 

Agencja Wasilewski 2007. 
Mafia dla psa i inni: Przegląd polskich kampanii społecznych we Wrocławiu. 15. 5. 2013. 

http://www.mmwroclaw.pl/448401/2013/5/15/mafia-dla-psa-i-inni-przeglad-polskich-kampanii-
spolecznych-we-wroclawiu-wideo?category=news [4. 11. 2014] 

Rozmowa MM: Piotr Cyrwus: Aktorzy muszą się tłumaczyć ze swoich ról. 21. 12. 2013. 
http://www.mmsilesia.pl/artykul/rozmowa-mm-piotr-cyrwus-aktorzy-musza-sie-tlumaczyc-
ze,3142213,art,t,id,tm.html [4. 11. 2014] 

Spot „Mafia dla psa” z „Ryśkiem z Klanu” podbija polski Internet. 15. 5. 2013. 
http://film.onet.pl/wiadomosci/spot-mafia-dla-psa-z-ryskiem-z-klanu-podbija-polski-
internet/slgqd [4. 11. 2014] 

 
Rhetorical and Psychological Aspects of Social Campaigns on the 
Example “Mafia dla PSA” and “Gadaj*Badaj” 

Abstract 

The authors focus on the analysis of selected – highlighted by experts and popular on 
the Internet – advertising spots which are components of social campaigns. An 
analytical part is aimed at the definitions and distinctions concerning social campaigns 
and commercial, as well as the characteristics of the products, media and tools used. 
The analysis is based on the theory of rhetoric derived from the triple-model persuasive 
communication. These campaigns were conducted on the Internet, so the emphasis is 
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put on the role of bloggers, vloggers and other social media users. We also took into 
consideration the specific nature of advertising messages, such as provocation or the 
desire to produce the effect of a shock. 
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