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POJĘCIA KLUCZOWE 

 

Profilaktyka z wykorzystaniem mediów – działania profilaktyczne, wykorzystujące 

potencjał szeroko rozumianego przekazu medialnego (telewizja, Internet, etc.) – jego zasięg, 

możliwości artystyczne, włączenie sfery emocjonalnej i poznawczej odbiorcy, szansa 

na dotarcie do szerokiego grona, możliwość tworzenia pożądanych skryptów poznawczych 

(w szczególności seksualnych). 

MSM – mężczyźni mający seks z mężczyznami – pojęcie parasolowe na użytek epidemiologii. 

Jest szersze niż „mężczyźni homoseksualni”, bowiem zawiera w sobie również mężczyzn 

utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami, ale nieidentyfikujących się 

homoseksualnie. 

Bezpieczniejsze/ryzykowne zachowania seksualne – to takie zachowania, których 

konsekwencją może być zmniejszenie/zwiększenie narażenia na zakażenie HIV i innymi STIs. 

Wirusowość przekazu – cecha przekazu medialnego charakteryzująca marketing 

wirusowy, czyli taką formę promocji, która polega na rozpowszechnianiu przekazu przez 

samych odbiorców. 

HIV - ludzki wirus niedoboru odporności. 

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności – rozwija się w wyniku niekontrolowanego 

zakażenia HIV. 
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1. TŁO PROBLEMU 

 

Podczas wieloletniej pracy profilaktycznej w różnych grupach autorzy 

zaobserwowali niedostateczną – na tle ogółu – ilość kampanii profilaktycznych 

w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób nieheteroseksualnych. Ze względu 

na rosnącą ilość zakażeń w populacji MSM oraz rolę przekazu medialnego jest 

to ważny temat dla profilaktyki. 

 

1.1. Sytuacja epidemiologiczna, stan wiedzy o HIV 

i zarys dotychczasowych działań profilaktycznych 

na gruncie polskim w populacji MSM 
 

W latach 2002-2011 odsetek wyników dodatnich w Polsce wśród badanych 

w kierunku HIV wzrósł istotnie w populacji MSM – z wartości ok. 5 % 

do wartości powyżej 15%. W latach 2000-2010 liczba nowo wykrytych zakażeń 

wśród użytkowników środków psychoaktywnych w iniekcjach (IDU) spadła 

o 90%. W tym czasie liczba zakażeń wśród MSM wzrosła o 345% i o 114% 

w przypadku zakażeń drogą kontaktów heteroseksualnych. Ostatecznie 

zakażenia wśród MSM w roku 2011 stanowiły dwie trzecie wszystkich 

rozpoznanych zakażeń HIV.1  

Wśród osób zajmujących się profilaktyką zakażeń HIV istnieje przekonanie, 

że mężczyźni homoseksualni (stanowiący zdecydowaną większość populacji 

MSM) mają wyższy poziom wiedzy o ryzykownych/bezpieczniejszych 

technikach seksualnych niż pozostała część społeczeństwa. Doświadczenia 

własne autorów oraz rozmowy z innymi specjalistami w zakresie HIV/AIDS 

potwierdzają to przekonanie, chociaż nie w pełnej rozciągłości. Z jednej strony 

bowiem wiedza jest stosunkowo duża, z drugiej – funkcjonuje wiele mitów 

dotyczących ryzykowności poszczególnych zachowań (np. częste opinie, 

że fellatio bez prezerwatywy jest dla strony czynnej bezpieczne w każdej 

sytuacji). Jednak brakuje badań na gruncie polskim, które mogłyby udowodnić 

ponad wszelką wątpliwość hipotezę o większej wiedzy na temat HIV/AIDS 

w populacji MSM. Jedyne badanie dostępne autorom wskazuje tylko, 

że wiedza o HIV i innych STIs w polskiej populacji MSM jest większa niż 

                                                           
1 Rosińska M., Wzrost liczby zakażeń HIV w Polsce – niekorzystne tendencje wśród mężczyzn 

utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami, [w:] Kontra nr 1(51), 2012. 
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średnia europejska.2 Trudno jednak określić, jaka jest ona w istocie, ponieważ 

do przeprowadzenia badania wykorzystano narzędzie, które jednocześnie 

miało mieć charakter edukacyjny. Tak sformułowane pytania mogły okazać się 

sugerujące i nie zmierzyć obiektywnej wiedzy. Tym niemniej inne badania 

zagraniczne zdają się potwierdzać obserwacje, że wiedza na temat HIV i STIs 

jest większa w populacji MSM, niż w populacji ogólnej.3  

Niestety, skorelowane jest to z niską świadomością ryzyka zakażenia 

w odniesieniu do własnej osoby, postawą „tak, oni wszyscy mogą się zakazić, 

ale nie ja”. Obserwacje zdają się pokazywać, iż problem HIV, chociaż niby 

bardziej widoczny w świadomości, traktowany jest jako coś nierealnego, 

funkcjonującego „obok”. To mężczyźni postrzegani jako nieodpowiedzialni, 

posiadający wielu partnerów, są odbierani jako osoby, które mogą ewentualnie 

być zakażone. Inni – absolutnie nie. W tych kręgach znajomych, zakażeni HIV 

mężczyźni funkcjonują bez ujawniania swojego statusu serologicznego i nigdy 

nikomu z pozostałych znajomych nie przechodzi przez myśl, że mogą znać 

kogoś zakażonego, podczas gdy jednocześnie istnieje w środowisku silne 

przekonanie, że wśród MSM jest istotnie dużo zakażeń. Również w tym 

zakresie trudno doszukać się badań krajowych, jednak raport CDC z 2008 roku 

wskazuje, że 63% młodych mężczyzn (18-29 lat) w USA nie miało 

świadomości, jaki ma status serologiczny, bo nigdy go nie sprawdzili.4 

Nie bez znaczenia jest kontekst historyczny. Na początku epidemii 

populacja MSM była zaliczana do tzw. „grup ryzyka”, na których to najbardziej 

skupiała się profilaktyka zakażeń HIV. Oczywiście – w Polsce – najwięcej 

nakładu pracy ze strony państwa skupiało się na IDU. Tym niemniej, 

w środowisku gejowskim znalazło się wielu aktywistów, którzy spełnili rolę 

edukatorów środowiskowych (peer education) – dzięki temu już na samym 

początku epidemii udało się ją skutecznie ograniczyć w tej populacji. W tych 

czasach trudno było „odrealnić” problem, ponieważ większość osób znała 

                                                           
2 The EMIS Network, EMIS 2010: The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. 
Findings from 38 countries, European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2013 
3
 Wagenaar B. H., Sullivan P. S., Stephenson R., HIV Knowledge and Associated Factors among 

Internet-Using Men Who Have Sex with Men (MSM) in South Africa and the United States, [w:] PLOS 

ONE; Adam P. C. G., de Wit J. B. F., Toskin I., Mathers B. M., Nashkhoev M., Zablotska I., Lyerla R., 

Rugg D., Estimating Levels of HIV Testing, HIV Prevention Coverage, HIV Knowledge, and Condom 

Use Among Men Who Have Sex With Men (MSM) in Low-Income and Middle-Income Countries, 

Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes nr 52/2009 i in. . 

4Prevalence and Awareness of HIV Infection Among Men Who Have Sex With Men — 21 Cities, United 
States, 2008, CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, September 24, 2010. 

http://journals.lww.com/jaids/Abstract/2009/12012/Estimating_Levels_of_HIV_Testing,_HIV_Prevention.10.aspx
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kogoś, kto zmarł w związku z AIDS. Z tego powodu świadomość ryzyka 

i wiedza były znacznie wyższe.  

Wyeliminowanie pojęcia „grup ryzyka” (skądinąd słuszne), skuteczne 

ograniczenie nowych zakażeń wśród IDU i MSM i przekonanie o ich wiedzy 

oraz nowe doniesienia epidemiologiczne o szybkim rozprzestrzenianiu się HIV 

drogą kontaktów heteroseksualnych spowodowały przesunięcie wysiłków 

profilaktycznych na inne grupy. W międzyczasie wprowadzono także skuteczne 

leczenie antyretrowirusowe (cART), w skutek czego infekcja HIV 

ze śmiertelnego zakażenia stała się zakażeniem przewlekłym.  

Nowe pokolenie nie miało okazji uczestniczyć w dramacie pierwszych lat 

epidemii, dlatego też nie odnosi ryzyka zakażenia do własnej osoby. Ponadto 

większość działań profilaktycznych jest nadal ukierunkowana 

heteronormatywnie. Często słyszy się wytłumaczenie takiego stanu rzeczy 

przez realizatorów programów profilaktycznych: „przecież oni i tak wszystko 

wiedzą”.  Jest to bardzo niebezpieczne przedzałożenie, którego konsekwencją 

jest albo pomijanie populacji MSM w profilaktyce albo zupełnie nieadekwatny 

dobór strategii i treści oddziaływań profilaktycznych. 

Podczas wieloletniej pracy profilaktycznej autorzy zauważyli znikomą ilość 

kampanii profilaktycznych skierowanych do populacji MSM – zarówno 

w Polsce, jak i na całym świecie. W Internecie funkcjonuje kilka spotów 

profilaktycznych kierowanych do tej grupy i całe mnóstwo spotów 

skierowanych do populacji heteroseksualnej. Z obserwacji wynika, że nawet te 

kampanie – które w założeniu mają być parasolowe (czyli obejmować swoim 

oddziaływaniem całą populację lub jej dużą część) – są heteronormatywne. 

Przykładem mogą być tu  kampanie realizowane lub wspierane przez Krajowe 

Centrum ds. AIDS (Agendę Ministra Zdrowia) (KC ds. AIDS). Na 23 kampanie 

realizowane od 1994 do 2012 wymienione na stronie Centrum tylko jedna była 

skierowana do populacji MSM („Prezerwatywa przedłuża przyjemność” 2010 

i 2012). 

Kampania ta pojawiła się jako odpowiedź na ponownie zwiększającą się 

ilość zakażeń w populacji MSM. Brak podobnych kampanii w latach 

wcześniejszych można próbować tłumaczyć na cztery sposoby. Po pierwsze – 

na początku XXI w. główny problem epidemiologiczny tkwił w populacji 

młodych kobiet i to do nich głównie kierowano przekazy profilaktyki 

z wykorzystaniem mediów (np. kampanie „Nie daj szansy AIDS! Bądź 

odpowiedzialna”, 2001 oraz „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy 

AIDS.”, 2007, 2009/2010). Po drugie – ze względu na uwikłanie w kontekst 

historyczny wielu profesjonalistów w zakresie profilaktyki zakażeń HIV nie 
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chciało łączyć zakażenia z mężczyznami homoseksualnymi, aby zapobiegać – 

i tak już wówczas silnej – podwójnej stygmatyzacji. Był to również czas, kiedy 

czyniono wysiłki na rzecz wyrugowania ze słownika pokutującego jeszcze 

do tej pory pojęcia „grup ryzyka”. Miało to – oprócz niestygmatyzowania – 

zwrócić uwagę, że problem HIV/AIDS dotyczy każdej osoby, bez względu na 

orientację seksualną. Z jednej strony było to jak najbardziej słusznym 

zabiegiem, z drugiej zaś przyczyniło się do „zaklinania rzeczywistości” 

i ignorowania niepokojących doniesień epidemiologicznych. Z tego „zaklinania 

rzeczywistości” zrodził się trzeci powód braku takich kampanii – 

tzn. wspomniane wyżej przeświadczenie, że homoseksualni mężczyźni 

prezentują większą wiedzę na temat ryzykownych/bezpieczniejszych technik 

seksualnych niż ogół populacji, co w połączeniu z tabuizacją tematu 

wytworzyło przekonanie, że „oni i tak sobie poradzą”. 

Nie należy też zapominać o ważnym czynniku kulturowym, 

tj. konserwatyzmie społeczeństwa polskiego, który często blokuje tego typu 

inicjatywy. Z rozmów z przedstawicielami Rady MSM działającej przy 

KC ds. AIDS wynika, że miało to też duży wpływ na kształt kampanii 

„Prezerwatywa przedłuża przyjemność”.  

Czynnik ten nie pozostaje także bez znaczenia w kontekście zwiększania 

widoczności kampanii. Nawet kampanie parasolowe lub skierowane stricte 

do grup społecznie niestygmatyzowanych spotykają się z oporem i krytyką 

różnych środowisk, a także niechęcią do emitowania w mediach spotów 

profilaktycznych. W związku z powyższym, tym bardziej pozostaje niewiele 

możliwości upowszechniania kampanii kierowanych do MSM poza 

„branżowymi” mediami, portalami czy klubami. Jednakże nie dość, że nie są to 

wystarczające kanały dystrybucji przekazu, to często okazuje się, że miejsca te 

stawiają opór przed „kojarzeniem ich” z tematem HIV, będąc nastawionymi 

na sprzedawanie przyjemności. 

 

1.2. Hipoteza tworzenia się skryptów poznawczych 

i skryptów  seksualnych jako odpowiedzi 

na określone działania profilaktyczne 
 

Skrypty poznawcze – nazywane również w psychologii schematami 

poznawczymi – są to takie reprezentacje umysłowe, w których zakodowany 

jest sens pewnych typowych sytuacji, do których skrypty te się odnoszą oraz 

typowe formy zachowania, które powinny być odpowiedzią na te sytuacje, 
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np. na widok czerwonego światła nie przechodzimy przez jezdnię. Bardziej 

ogólne schematy posiadają część rdzenną (takie reprezentacje, które są 

wspólne wszystkim sytuacjom z danego zakresu) oraz część elastyczną 

(pozwalającą na zastosowanie schematu w konkretnej sytuacji, która w jakiś 

sposób różni się od sytuacji typowej). Skrypty posiadają dwa podstawowe 

elementy: swoisty scenariusz sytuacji (sekwencja wydarzeń) oraz role 

przewidziane dla wykonawców poszczególnych czynności (aktorów w danej 

sytuacji). Mogą być one nabywane i modyfikowane w rożny sposób – poprzez 

włączanie nowych informacji do już istniejących schematów, dostrajanie 

starego schematu do nowych, innych sytuacji poprzez zmianę 

w poszczególnych subprocedurach lub zupełną restrukturyzację. Nowe 

schematy i modyfikacja starych odbywa się poprzez twórcze procesy 

transformowania, abstrahowania i myślenia indukcyjnego („od szczegółu 

do ogółu”). Zadaniem skryptów poznawczych jest szybka i adekwatna reakcja 

na zmienne sytuacje na podstawie posiadanej przez jednostkę wiedzy 

o świecie.5 

Tak rozumiane skrypty poznawcze mogą odgrywać dużą rolę 

w kształtowaniu się pożądanych (lub niepożądanych) postaw pod wpływem 

przekazów profilaktycznych.  

Autorzy założyli, że podstawowymi skryptami, jakie może tworzyć przekaz 

profilaktyczny z wykorzystaniem mediów, to skrypty dotyczące postrzegania 

i wiedzy o osobach zakażonych i zakażeniu HIV. Możemy zatem wytworzyć  

różne reprezentacje wymienionych kwestii. Z jednej strony przekaz ten może 

być neutralny lub pomocny w zwalczaniu stygmatyzacji osób żyjących z HIV. 

Z drugiej jednak – co często się zdarza w dzisiejszych przekazach 

profilaktycznych – może pokazywać zakażenie jako „śmiertelną chorobę”, 

a same osoby zakażone, jako przerażające źródło zakażenia, a nawet jako 

nieodpowiedzialne jednostki celowo zakażające innych. Schemat poznawczy, 

który może powstać przy takim przekazie, powoduje zwiększenie izolacji 

i stygmatyzacji osób seropozytywnych lub postawienie tych osób w roli 

bezwolnych ofiar, które nie mogą satysfakcjonująco funkcjonować 

w społeczeństwie. Ponadto – posiadanie takiego schematu jest szczególnie 

niebezpieczne w przypadku, kiedy dojdzie do zakażenia. Może on wtedy 

potęgować kryzys, jaki towarzyszy informacji o wyniku dodatnim. Zanim taka 

osoba zmieni swój schemat poznawczy dotyczący zakażenia musi się mierzyć 

z błędnym obrazem nabytym wcześniej. Dodatkowo pojawia się 

                                                           
5 Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006. 
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niebezpieczeństwo nasilenia się zjawiska naznaczenia symbolicznego – czyli 

odczuwania abstrakcyjnej i zgeneralizowanej reakcji społecznej „działającej” 

dzięki etykietkom funkcjonującym w danej przestrzeni kulturowej 

i przyczepionym konkretnym osobom.6 Prowadzi to do tworzenia się „ja 

odzwierciedlonego”, czyli postrzegania przez osobę piętnowaną samej siebie 

tak, jak uważa, że oceniają ją inni.7 

Istotna jest również percepcja seksu i seksualności oraz prezerwatywy. 

Również w tych przypadkach możemy mieć do czynienia z tworzeniem się 

skryptów poznawczych zarówno pożądanych jak i niepożądanych. 

W świadomości odbiorcy działań profilaktycznych z wykorzystaniem mediów 

możemy wytworzyć skrypty, w których użycie prezerwatywy będzie naturalne, 

przyjemne i oczywiste. Możemy jednak przedstawić prezerwatywę jako „zło 

konieczne” – coś kojarzonego źle, co przeszkadza w pozytywnym przeżywaniu 

własnej seksualności, ale z drugiej strony coś niezbędnego dla zachowania 

bezpieczeństwa, jak np. tran dla zwiększenia odporności. 

Częstym pomysłem na przedstawienie prezerwatywy jako koniecznej jest 

pokazywanie konsekwencji jej nieużywania. Grozi to wytworzeniem się takiego 

schematu, który łączy seks z ciężką chorobą lub śmiercią. W praktyce autorów 

wielokrotnie spotykano się z konsekwencjami tak prowadzonych działań 

profilaktycznych, z których najpowszechniejszą było wytworzenie przekonania, 

że każda aktywność seksualna jest związana z bardzo wysokim ryzykiem 

nabycia infekcji przenoszonej drogą płciową (STI) oraz że każda taka infekcja 

wiąże się z widocznymi, dużymi zmianami morfologicznymi narządów 

płciowych. U części z osób prowadzi to do indukcji przekonania, że seks jest 

zły oraz blokowania radości z seksu lub – w skrajnych przypadkach – 

blokowania aktywności seksualnej w ogóle. 

Z schematami poznawczymi dotykającymi seksu i seksualności łączy się 

pojęcie skryptów seksualnych, wprowadzone przez Gagnona i Simona 

w 1973 roku. Scenariusz (skrypt) seksualny, to według nich opis ciągu 

zachowań realizowanych przez aktora zaangażowanego w zachowania 

seksualne. Co ważne, taki skrypt poprzedza zachowania, dzięki czemu osoba 

zarówno przewiduje przyszłe sposoby zachowań, jak i śledzi jakość aktualnych. 

Skrypt osadza zachowania w kontekście społecznym, jego powstanie jest 

bowiem uwarunkowane przez czynniki kulturowe, interpersonalne 

                                                           
6 Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993 
7 Cioffi D., Raz jeszcze o Ja odzwierciedlonym: wybór zachowania i autopercepcja osoby-symbolu 
społecznego, [w:] Społeczna psychologia piętna, pod red. Heatherton T.F., Kleck R.E., Hebl M.R., 

Hull J.G., PWN, Warszawa 2008 
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i intrapsychiczne.8 W tym rozumieniu skrypt seksualny można rozumieć jako 

szczególny rodzaj skryptu poznawczego. To, jaki skrypt dotyczący sposobów 

zachowań seksualnych (scenariusz sytuacji i właściwych decyzji seksualnych) 

zostanie wytworzony w toku oddziaływań profilaktycznych, może być pomocne 

(lub przeciwnie) w uczeniu się pożądanych – bezpieczniejszych – zachowań. 

Implementacja teorii skryptów poznawczych i seksualnych do praktyki 

tworzenia przekazów profilaktycznych może zatem okazać się pomocna 

w osiąganiu zamierzonych celów i unikaniu wytwarzania się niepożądanych 

stereotypów. 

 

1.3. Strategie profilaktyki HIV/AIDS 

z wykorzystaniem mediów 
 

W toku wieloletniej pracy profilaktycznej autorzy obserwowali i analizowali 

różnorodne przekazy profilaktyczne. Zbierając wszystkie te doświadczenia, 

wyróżnili oni kilka strategii stosowanych przez realizatorów kampanii 

w profilaktyce z wykorzystaniem mediów. Każda z tych strategii ma pewne 

cechy charakterystyczne. Oczywiście mogą się one wzajemnie przenikać, choć 

zazwyczaj każdy przekaz posiada jedną, dominującą strategię. Sztywny podział 

jest tutaj pewnym uproszczeniem, został on jednak wprowadzony w celu 

uporządkowania i pogrupowania podobnych do siebie przekazów. Wśród 

wyróżnionych w ten sposób strategii należałoby więc wymienić: 

  „Informator” – przekaz neutralny i informujący o ryzykownych 

zachowaniach czy sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia.  

Nie odwołuje się do emocji czy powstałych wcześniej stereotypów, 

w suchy sposób przekazuje informacje. Jeśli są one rzetelne, to nie 

ma ryzyka powstania niepożądanych skryptów poznawczych czy 

seksualnych, zazwyczaj jednak strategia taka bywa mało widoczna 

i nie ma także większego potencjału wytwarzania skryptów 

pożądanych. 

 „Straszak” – przekaz oddziałujący na emocje, jednak w sposób, który 

ma na celu wzbudzenie lęku. Rzadko można doszukać się w nim 

merytorycznych informacji. Bardzo często pojawia się 

niebezpieczeństwo wytworzenia się skryptu poznawczego łączącego 

seks ze śmiercią lub ciężką chorobą oraz przedstawiającego 

zakażenie HIV jako nieuchronnie prowadzące do całkowitej 

                                                           
8 Bancroft J., Seksualność człowieka, Elsevier Urban &Partner, Wrocław, 2011. 
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dezorganizacji życia i w krótkiej perspektywie do śmierci. Przekaz taki 

może również potęgować zjawisko stygmatyzacji osób 

seropozytywnych lub nadopiekuńczości i niezdrowego 

zainteresowania nimi jako „bezwolnymi ofiarami”. Ponadto może 

wytworzyć taki skrypt seksualny, który uniemożliwi w pełni 

satysfakcjonujące życie intymne. 

 „Demitologizator” – przekaz skupiający się na powszechnych mitach 

dotyczących HIV/AIDS. Może być bardziej emocjonalnym przekazem 

niż „informator”. W zależności od formy może mieć potencjał 

tworzenia skryptów poznawczych zarówno pożądanych jak 

i niepożądanych, ale ma mniejszy potencjał tworzenia skryptów 

seksualnych. 

 „Wujek dobra rada” – przekaz polegający na udzielaniu odbiorcy 

informacji o tym, co jest dobre, a co złe. To realizator wie, co należy 

robić, czego nie wolno i co dla odbiorcy będzie lepszym 

rozwiązaniem. Ma pewien potencjał tworzenia skryptów seksualnych, 

ale rozwiązania są sugerowane, narzucane bez uwzględnienia 

zróżnicowania potrzeb i stylów życia odbiorców. Odbiorca jest 

traktowany tutaj z pozycji dziecka, nie zaś dorosłego partnera 

komunikatu, natomiast realizator przyjmuje rolę rodzica. 

 „Wirusowy zgrywus” – strategia polegająca na lekkim, łatwym 

i przyjemnym przekazie – nieraz w bardzo humorystycznej formie. 

Głównym zadaniem takiego przekazu jest błyskawiczne 

rozprzestrzenianie się w grupie docelowej, ponieważ to odbiorcy 

przesyłają klip, filmik, link do strony internetowej lub obrazek swoim 

znajomym jako coś ciekawego, co warto zobaczyć. Takie wirusowe 

przekazy najczęściej krążą w mediach społecznościowych. Ich 

potencjał tworzenia pożądanych skryptów poznawczych, w tym 

seksualnych, zależy od formy i treści przekazu. 

 „Hipermarket” – trudna do zrealizowania, ale jedna z najbardziej 

wartościowych i racjonalnych form przekazu profilaktycznego. Uznaje 

prawo odbiorcy do wyboru każdego stylu życia i – traktując go jako 

równorzędnego partnera – rzetelnie i bez ideologicznych uwikłań 

pokazuje możliwości zmniejszania ryzyka zakażenia w zależności 

od preferowanych wyborów jednostki. Stwarza swego rodzaju 

hipermarket z bogatą ofertą różnorodnych rozwiązań, z których 

każdy może wziąć to, co jemu – w jego unikalnej sytuacji – pasuje. 
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Strategia taka nie czyni przedzałożeń dotyczących grupy docelowej, 

nie generalizuje jej stylu życia, uznaje jej wewnętrzne zróżnicowanie. 

 

Każda z opisanych strategii ma pewne zalety, które warto wykorzystywać 

przy projektowaniu działań profilaktycznych z wykorzystaniem mediów, jednak 

nie można zapominać również o ich ograniczeniach i szczególnych 

niebezpieczeństwach związanych z nieumiejętnym wykorzystywaniem tego 

narzędzia. 
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2. METODOLOGIA BADANIA 

 

2.1. Cel, przedmiot i problematyka badań 
 

 Każda działalność ludzka, także badawcza, musi mieć swój cel, gdyż 

z natury rzeczy działania nie podporządkowane żadnym celom skazane są 

na niepowodzenie. Ważnym czynnikiem w prowadzeniu badań są potrzeby 

społeczne i to one wyznaczają problemy badawcze – pytania, na które badacz 

poszukuje odpowiedzi. Badania pozbawione aspektów praktycznych 

i społecznie użytecznych skazane są na pozostanie pustą teorią. Z tego 

właśnie powodu cel badań należy zawsze przedstawiać w perspektywie 

zarówno czysto poznawczej, jak i praktycznej, pozwalającej na ulepszenie 

praktyki, określenie na kanwie tworzonych teorii pewnych praktycznych 

prawideł.9 

W badaniu przeprowadzonym przez autorów celami poznawczymi były: 

1. Dokonanie krytycznej analizy języka i sposobu przekazu wybranych 

spotów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS skierowanych 

do mężczyzn mających seks z mężczyznami; 

2. Określenie percepcji tych spotów w grupie targetowej; 

3. Określenie osiągalności grupy docelowej przez kampanię 

„Prezerwatywa przedłuża przyjemność”; 

4. Określenie oczekiwań w zakresie profilaktyki z wykorzystaniem mediów 

w populacji MSM. 

Osiągnięcie powyższych celów poznawczych służyć miało zrealizowaniu 

celu praktycznego, którym była próba wypracowania modelowych rozwiązań 

tworzenia kampanii profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS kierowanych 

do populacji MSM. 

Trudno mówić o formułowaniu problemów badawczych i dążeniu 

do celów badań bez określenia ich przedmiotu, za który uznaje się zagadnienie 

badawcze, niejako temat badań. Niezwykle ważną rolę odgrywają 

zainteresowania osobiste badaczy10. Bez tego czynnika motywującego trudno 

osiągnąć cel, przechodząc przez żmudny proces badań. Przedmiotem badań 

były zatem język i sposób przekazu wybranych spotów profilaktycznych 

w zakresie HIV/AIDS skierowanych do mężczyzn mających seks 

z mężczyznami oraz ich percepcja w grupie targetowej. 
                                                           
9 Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa, 1984. 
10 Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, WSiP, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1977. 
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Tak sformułowany przedmiot wyznacza pole do sformułowania 

problemów badawczych. T. Pilch twierdzi, że jest to z pozoru prosty zabieg 

werbalny, polegający na rozbiciu tematu na pytania11. Istnieją jednak pewne 

warunki prawidłowego zadawania pytań. Sformułowane problemy muszą 

wyczerpywać zakres naszej niewiedzy zawarty w temacie badań. Problemy 

określają teren badawczych poszukiwań, jak również to, jakie techniki 

i narzędzia dobieramy, aby je rozwiązać. Zatem problemem głównym 

przeprowadzonych badań było pytanie: jaki jest język i sposób przekazu 

wybranych spotów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS skierowanych do 

mężczyzn mających seks z mężczyznami oraz jak kształtuje się ich percepcja w 

grupie targetowej? Problemy szczegółowe przedstawiono natomiast poniżej: 

P1. Jaki jest język (werbalne i niewerbalne komunikaty) poszczególnych 

filmów – jego wolność od uprzedzeń i stygmatyzacji, precyzyjność, 

merytoryczność i dopasowanie do odbiorcy? 

P2. Jaki jest przekaz poszczególnych filmów – jego stopień pozytywności, 

zakres łączenia aktywności seksualnej ze śmiercią i/lub chorobą, obraz osoby 

zakażonej, stopień respektowania prawa jednostki do wyboru stylu życia 

seksualnego, dopasowania do tych różnorodnych stylów życia, wartościowania 

i oceniania, atrakcyjności? 

P3. Jaki jest ogólny sposób postrzegania poszczególnych filmów w grupie 

docelowej? 

P4. Jaki obraz prezerwatywy jest przedstawiony w poszczególnych filmach 

w odczuciu respondentów? 

P5. Jaki obraz zakażenia HIV jest przedstawiony w poszczególnych 

filmach w odczuciu respondentów? 

P6. Jaki obraz osoby zakażonej HIV jest przedstawiony w poszczególnych 

filmach w odczuciu respondentów? 

P7. Jaki obraz seksu jest przedstawiony w poszczególnych filmach 

w odczuciu respondentów? 

P8. Jaka jest wartość profilaktyczna poszczególnych filmów w odczuciu 

badanych? 

P9. Jaka jest wirusowość poszczególnych filmów według respondentów? 

P10. Jaka była osiągalność kampanii „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność” w grupie respondentów? 

P11. Jakie są oczekiwania badanych w stosunku do kampanii 

profilaktycznych? 

 

                                                           
11 Ibid. 
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2.2. Zmienne i wskaźniki 
 

Wskaźnik, to coś, co nadaje sens empiryczny konstruktom hipotetycznym, 

jakimi są zmienne. Wyliczenie wskaźników pozwala na stwierdzenie istnienia 

bądź nieistnienia pewnych faktów lub zjawisk, czyli owych zmiennych. Mogą to 

być cechy lub zjawiska, ale zawsze musimy umieć określić, czy występują one, 

czy też nie. Tak rozumiane wskaźniki mogą być różnorakie: empiryczne, czyli 

dające się zaobserwować; definicyjne, czyli wynikające z definicji pewnego 

zjawiska lub faktu; inferencyjne, czyli odwołujące się do teorii na temat 

pewnych zjawisk. Mogą być też wskaźniki mieszane, ale bez względu na ich 

miejsce w klasyfikacji, zawsze odwołują się do objętych badaniami zjawisk - 

czyli zmiennych, które same z siebie są nieobserwowalne, ale posiadają za to 

osobliwą realność i szereg obserwowalnych następstw.12 W naukach 

społecznych często możemy wyróżnić zmienne zależne i niezależne, czasem 

zmienne pośredniczące. Jednak z uwagi na fakt, że w niniejszym badaniu nie 

sprawdzano relacji pomiędzy nimi, nie zostały one wyróżnione. Poniższa tabela 

ilustruje zmienne podlegające sprawdzaniu i ich wskaźniki. 

 
Tabela 1. Zmienne i wskaźniki 

ZMIENNE WSKAŹNIKI 

Język filmu Ocena werbalnych i niewerbalnych komunikatów 

używanych w poszczególnych filmach w zakresie: 

 wolności od uprzedzeń 

 wolności od stygmatyzacji, 

 precyzyjności, 

 poziomu merytorycznego 

 dopasowania do odbiorcy 

dokonana przez sędziów kompetentnych w skali 1-5 

Przekaz filmu Ocena dokonana przez sędziów kompetentnych  

w skali 1-5 w zakresie: 

 stopnia pozytywności filmu, 

 niełączenia aktywności seksualnej ze śmiercią 

i/lub chorobą, 

 niepokazywania osoby zakażonej  

jako zagrożenie, 

 stopnia respektowania prawa jednostki  

                                                           
12 Łobocki M., op. cit. 
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do wyboru stylu życia seksualnego, 

 stopnia dopasowania do różnych stylów życia 

seksualnego, 

 braku wartościowania i oceniania, 

 stopnia atrakcyjności 

Odbiór filmu  Ocena stopnia atrakcyjności filmu; 

 Ocena własnego zainteresowania filmem; 

 Ocena przydatności informacji; 

 Ocena „klimatu” filmu; 

 Ocena scen jako podniecających lub nie; 

 Ocena naturalności filmu; 

 Ocena dojrzałości filmu; 

w deklaracjach respondentów w skali 1-5 

Wirusowość filmu  Skłonność do wysłania linku do filmu 

znajomym; 

 Skłonność do zwrócenia uwagi na film 

w telewizji lub Internecie w deklaracjach osób 

badanych 

Obraz prezerwatywy  Ocena potrzeby użycia prezerwatywy; 

 Ocena seksowności prezerwatywy; 

 Ocena pozytywności prezerwatywy; 

w deklaracjach osób badanych w skali 1-5 

Ocena podstawowego przekazu na temat 

prezerwatywy w wybranym filmie w deklaracjach 

osób badanych 

Obraz zakażenia Ocena konsekwencji zakażenia dla funkcjonowania 

człowieka w deklaracjach respondentów w skali 1-5 

Obraz osoby zakażonej  Moralna ocena odpowiedzialności osoby 

zakażonej; 

 Ocena stopnia lęku wywoływanego przez 

osobę zakażoną; 

 Ocena atrakcyjności osoby zakażonej 

w deklaracjach respondentów w skali 1-5 

Obraz seksu Ocena pozytywności przedstawienia aktywności 

seksualnej w deklaracjach respondentów w skali 1-5 

Wartość profilaktyczna 

filmu 

 Deklaratywna skłonność do poszukiwania 

dalszych informacji o HIV/AIDS  
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po obejrzeniu poszczególnych filmów 

 Deklaratywna skłonność do zmiany zachowań 

po obejrzeniu filmów w skali 1-5 

Osiągalność grupy 

targetowej przez 

kampanię „PPP” 

 Wcześniejsza dostrzegalność spotu 

profilaktycznego w deklaracjach 

respondentów 

 Miejsca widoczności spotu w deklaracjach 

osób badanych 

 Wcześniejsza dostrzegalność innych gadżetów 

kampanii w deklaracjach osób badanych 

 Miejsca widoczności innych gadżetów 

kampanii w deklaracjach osób badanych 

Oczekiwania  

w stosunku  

do przyszłych kampanii 

 Oczekiwania dotyczące przedstawiania 

zakażenia HIV oraz klimatu filmu  

w deklaracjach osób badanych w skali 1-5; 

 Oczekiwania dotyczące poszczególnych 

atrybutów prezerwatywy i informacji na jej 

temat w deklaracjach osób badanych; 

 Oczekiwania dotyczące innych treści przekazu 

profilaktycznego w deklaracjach osób 

badanych. 

 

Szczególnie istotny jest fakt, że zmienne zostały tak dobrane przez 

autorów, by sprawdzać w szczególności trzy najważniejsze obszary:  

 Kanały dystrybucji i najważniejsze atuty „techniczne” tworzenia 

przekazów profilaktycznych z wykorzystaniem mediów; 

 Potencjał wytwarzania pożądanych i niepożądanych skryptów 

poznawczych dotyczących osób zakażonych HIV, zakażenia, seksu 

i seksualności; 

 Potencjał tworzenia pożądanych i niepożądanych, z punktu 

widzenia profilaktyki, skryptów seksualnych. 

 

 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
 

Pojęcie metody badań zachowuje pewien określony stosunek zakresowy 

względem pojęć „technika” i „narzędzie”. Metoda to pojęcie najszersze  
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i nadrzędne, które zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze, 

zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją badań. Metodą, która 

była stosowana w niniejszych badaniach był sondaż diagnostyczny oraz 

metoda sędziów kompetentnych.13 

Pojęciem węższym w stosunku do metody jest „technika badawcza”, 

czyli wszystkie „czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi 

dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych 

informacji, opinii, faktów”. Jest to czynność określona przez dobór 

odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowana14. Można więc uznać, 

że w prowadzonych badaniach technikami, które znajdują zastosowanie są: 

ankieta oraz dyskusja fokusowa z sędziami kompetentnymi. 

Stosując ankietę szuka się ścisłych, skategoryzowanych, jednoznacznych  

i porównywalnych danych na temat jednego zagadnienia. Owszem, jest ona 

niezastąpiona w badaniach jako narzędzie poznawania cech zbiorowości, 

faktów, opinii o zdarzeniach, danych liczbowych, ale oczywiście ma swoje 

ograniczenia. Trudniej zaobserwować przy jej pomocy bardziej złożone 

problemy15. 

Jeszcze węższym pojęciem jest „narzędzie badawcze”, czyli w pewnym 

sensie przedmiot służący do realizacji wybranej techniki. Służy ono  

do technicznego gromadzenia danych z badań. Narzędzia budowane są  

za każdym razem dla poznania określonej, konkretnej sytuacji, zjawiska czy 

problemu16. Narzędzia wykorzystane w niniejszych badaniach to: 

 Ankieta w opracowaniu własnym, badająca obszary takie jak: 

odbiór filmu przez respondentów, jego wirusowość, konstruowany 

przez niego obraz zakażenia, osoby zakażonej, prezerwatywy, 

seksu, jego wartość profilaktyczną, osiągalność grupy przez 

kampanię „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” oraz 

oczekiwania w stosunku do przyszłych kampanii. Narzędzie składa 

się z 57 pytań wykorzystujących dyferencjał semantyczny 

i zawierających skalę 1-5, jednego pytania, w którym respondenci 

mieli za zadanie ocenić w skali 1-5 ważność danego wskaźnika, 

17 pytań z kafeterią odpowiedzi jednokrotnego wyboru, 7 pytań 

z kafeterią wielokrotnego wyboru oraz 3 pytań otwartych (bez 

konieczności odpowiedzi). Ankieta w załączeniu – aneks 1. 

                                                           
13 Pilch T., op. cit. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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 Klucz do analizy filmów przez sędziów kompetentnych, 

zawierający obszary takie jak język i przekaz filmu. Składa się on  

z 12 twierdzeń, z którymi zgodność lub jej brak wyrażona jest  

w skali 1-5, a zadaniem sędziów było ustalenie we wspólnej 

dyskusji nad poszczególnymi stwierdzeniami spójnej oceny 

dokonanej przez całą grupę. Klucz w załączeniu – aneks 2. 

 

 

2.4. Organizacja badań, wybór filmów i dobór próby 

badawczej 
 

Filmy podlegające ocenie w niniejszym badaniu zostały wybrane w sposób 

subiektywny. Były to dwa filmy zagraniczne, popularne w Internecie oraz 

jeden film polski. Każdy z nich miał potencjał tworzenia innego skryptu 

poznawczego, w tym szczególnie – seksualnego. Wybrane w ten sposób filmy 

to: 

 Film 1 „Posi+ive” – 3-minutowy film wyreżyserowany w 2005 roku 

przez Briana Gonzalez’a z muzyką skomponowaną przez Lisę 

Germano. Pierwotnie został on nakręcony na konkurs filmów 

krótkometrażowych, stąd jego bardzo artystyczny wydźwięk. 

W krótkim czasie zaczął być on jednak wykorzystywany jako 

narzędzie profilaktyki w populacji MSM. Opowiada on o mężczyźnie, 

który w gabinecie lekarskim, a następnie w szpitalnej sali przypomina 

sobie noc, podczas której zakaził się HIV. Sceny seksu naprzemiennie 

przeplatane są ze scenami badania lekarskiego oraz obrazami 

dziwnych plam na ciele mężczyzny, które prawdopodobnie miały 

przywodzić na myśl mięsaka Kaposiego. W rzeczywistości jednak ich 

wygląd zupełnie nie przypomina tego schorzenia nikomu, 

kto kiedykolwiek je widział. Autorzy badania założyli, że jest to 

przekaz wykorzystujący strategię „straszak” z silnym negatywnym 

przekazem. Dodatkowo przyjęto hipotezę, że będzie tworzył on wiele 

niepożądanych skryptów poznawczych i seksualnych – pokazuje 

bowiem zakażenie w bardzo niemerytoryczny sposób jako śmiertelną 

chorobę, uniemożliwiającą satysfakcjonujące funkcjonowanie. 

Ponadto założeniem scen przedstawiających kontakt seksualny jest 

wywołanie podniecenia, aby po osiągnięciu tego celu „zaatakować” 

odpowiednio uwrażliwionego odbiorcę lateksowymi rękawiczkami, 
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szpitalnymi lampami i wspomnianymi plamami, co przypomina 

trening psów Pawłowa. 

 FFiillmm  22  „„SSuuggaarr  bbaabbyy  lloovvee”” – film profilaktyczny francuskiej 

organizacji AIDES z 2006 roku. Otrzymał on Srebrnego Lwa w 

kategorii kampanii społecznych. Agencja, która przygotowała kreację 

kampanii, to TBWA\PARIS, Boulogne-Billancourt a dyrektorem 

artystycznym był Erik Vervroegen. Film w zabawny, animowany 

sposób opowiada o przygodach młodego geja, który jako dziecko ma 

problemy z nawiązywaniem relacji, a jako dorosły chłopak 

doświadcza wielu miłosnych niepowodzeń – każda randka jest gorsza 

od poprzedniej. W końcu pobity przez „ulicznych bandziorów” trafia 

do szpitala, gdzie spotyka miłość swojego życia w postaci lekarza. 

Zanim jednak do tego dojdzie, na wszystkich wcześniejszych 

randkach nasz bohater używa prezerwatyw i z tego powodu 

bezpiecznie może doczekać ostatnich scen filmu. Hasło końcowe 

głosi: „Żyj wystarczająco długo, aby znaleźć tego jedynego! Chroń 

siebie.” Zgodnie z użytą wcześniej terminologią, film ten może zostać 

sklasyfikowany jako „wirusowy zgrywus” o radosnym, pozytywnym 

przekazie. Ma on możliwość tworzenia pożądanego skryptu 

seksualnego – scenariusz ten zakłada używanie prezerwatywy 

niezależnie od tego, z kim, dlaczego i jaki kontakt seksualny jest 

podejmowany – bohater filmu nie zawsze jest zadowolony z seksu  

z poszczególnymi partnerami, ale za to zawsze jest zabezpieczony. 

Autorzy badania mieli jednak wątpliwości co do hasła kampanii, które 

mogłoby sugerować, że jeśli ulegnie się zakażeniu HIV,  

to nieuchronnie się umrze („żyj wystarczająco długo”). 

 Film 3 „Prezerwatywa Przedłuża Przyjemność” – film 

profilaktyczny z 2010 roku będący częścią polskiej kampanii 

Krajowego Centrum ds. AIDS, która doczekała się dwóch edycji  

w 2010 i 2012 roku. Kreację kampanii przygotowała Agencja 

Reklamowa MARTIS. Kampania miała wielu partnerów w postaci 

organizacji pozarządowych, klubów i mediów LGBT-friendly. Film 

traktuje seks w sposób afirmatywny, stara się też przedstawiać 

prezerwatywę jako coś atrakcyjnego, co jest miłym dodatkiem  

do przyjemności płynącej z seksu. Merytorycznie trudno cokolwiek 

zarzucić samemu filmowi. Ma potencjał tworzenia pozytywnych 

skryptów seksualnych i – co niezmiernie ważne – nie pojawia się tu 

niebezpieczeństwo wytworzenia niepożądanych stereotypów 
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dotyczących zakażenia czy osób zakażonych. Jedynym elementem 

kampanii, który posiada część mogącą wytwarzać niepożądane 

skrypty, jest broszura informacyjna. Na ostatniej stronie umieszczona 

jest informacja, że każda osoba zakażona HIV ma obowiązek 

poinformowania partnera(ów) seksualnego(ych) o swoim zakażeniu. 

Właściwie nie wiadomo, po co informacja ta została umieszczona w 

materiałach profilaktycznych, a pojawia się tu niebezpieczeństwo 

komunikatu „każdy zakażony partner poinformuje Cię o zakażeniu”. 

Jest to oczywiście nieprawdą (partner może o tym nie wiedzieć lub 

po prostu – nie powiedzieć), a stwarza złudne poczucie 

bezpieczeństwa („jeśli partner mi nie powiedział, że jest zakażony, to 

prawdopodobnie nie jest”). Wytwarzanie obrazu osób zakażonych 

jako tych, które powinny być zmuszane prawnie do informowania 

partnerów (a same z siebie nie zadbałyby o ich bezpieczeństwo), 

również nie jest najbardziej pożądaną strategią. Są to jednak uwagi 

w stosunku do broszury, która nie podlegała ocenie w niniejszym 

badaniu. Spot profilaktyczny prezentuje natomiast bardzo dużą 

wartość merytoryczną. Niestety, sam przekaz jest zbyt mało 

zaskakujący, aby wzbudzać większe zainteresowanie, a 

wykorzystywaną przez niego strategię profilaktyki można byłoby 

nazwać „wujkiem dobrą radą” – to realizator wie lepiej od odbiorcy, 

czego mu potrzeba, podaje „jedyne słuszne” rozwiązanie i nie 

respektuje różnych stylów życia. 

  

Po opracowaniu ankiety oraz dobraniu filmów podlegających ocenie, 

przeprowadzono badanie pilotażowe na grupie 10 osób z populacji MSM, które 

poza wypełnieniem ankiety, udzieliły informacji zwrotnej na jej temat. 

W konsekwencji odrzucono dwa pytania, a w przypadku trzech 

przeformułowano ich treść. 

Badanie właściwe zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 

2013 roku za pomocą formularzy internetowych. Uznano, że nie ma potrzeby 

wykorzystywania kwestionariuszy tradycyjnych czy e-mailowych, gdyż badanie 

miało sprawdzić odbiór i osiągalność odbiorców spotów profilaktycznych 

rozprzestrzenianych i możliwych do obejrzenia w Internecie. W badaniach 

wykorzystano metodę kuli śnieżnej – rozesłano kwestionariusze do znajomych 

i poproszono o przekazanie ich dalej. Dodatkowo link do ankiety pojawił się na 

niektórych facebookowych fanpejdżach oraz w wiadomościach prywatnych 

na kilku portalach randkowych. W próbie badawczej znaleźli się mężczyźni 
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podejmujący kontakty seksualne z mężczyznami oraz tacy, którzy takie 

kontakty planują podjąć – uznano bowiem, że w grupie odbiorców przekazów 

profilaktycznych skierowanych do populacji MSM powinny znaleźć się również 

osoby, które wcześniej nie podejmowały takich kontaktów, ale nie wykluczają, 

że podejmą je w przyszłości. Podczas wybierania osób, od których 

rozpoczynano kulę śnieżną, szczególny nacisk kładziono na to, by nie były 

to osoby zawodowo związane z profilaktyką HIV/AIDS i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w tym zakresie. Założeniem badania było bowiem 

określenie odbioru i osiągalności kampanii w grupie osób, które bardziej 

wymagają edukacji, niż które posiadają już potrzebne informacje. Ostatecznie 

otrzymano 93 poprawnie wypełnione kwestionariusze. 

Dyskusję z udziałem sędziów kompetentnych przeprowadzono w maju 2013 

roku. Ani osoba moderująca dyskusję, ani sędziowie nie mieli wiedzy 

o wynikach badań sondażowych. Dyskusja trwała pięć godzin zegarowych, 

wzięli w niej udział przedstawiciele grupy docelowej, osoba zajmująca się 

marketingiem i reklamą, osoba żyjąca z HIV oraz osoby zawodowo zajmujące 

się problematyką HIV/AIDS.  
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3. WYNIKI BADAŃ 

 

3.1. Krytyczna analiza języka i sposobu przekazu 
 

Jednym z elementów badania było dokonanie ocen poszczególnych filmów 

przez sędziów kompetentnych w czasie dyskusji fokusowej według 

przygotowanego wcześniej klucza. Każda z cech była oceniana w skali 1-5. 

Rysunek 1 przedstawia oceny, jakie uzyskały poszczególne filmy w czasie 

dyskusji sędziów. 

 

 
Rysunek 1 Oceny filmów dokonane przez sędziów kompetentnych w poszczególnych obszarach 
klucza (Film 1 – „Posi+ive”, Film 2 – „Sugar baby love”, Film 3 – „Prezerwatywa przedłuża 
przyjemność”) 

Jak wynika z powyższego wykresu, najwyższe oceny sędziów w zakresie 

stosowanego języka otrzymał film „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” – 

został on oceniony jako najbardziej wolny od uprzedzeń, niestygmatyzujący, 

precyzyjny i oparty na wiedzy. Niestety, sędziowie uznali też, że nie jest on 

dostosowany do odbiorcy. Wypowiedź jednego z sędziów jest tego dowodem: 

Język Sposób przekazu 
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Język nie wzbudza żadnych emocji, jest sztywny, jakby wyjęty żywcem 

z kiczowatej reklamy prezerwatyw. W przypadku innych kategorii oceny 

sędziowie stwierdzali: Trudno doszukać się tutaj jakichkolwiek błędów 

merytorycznych – film ma szczególnie wysoki poziom w tym zakresie. Widać 

też afirmatywne podejście do seksu i seksualności.  

Sędziowie uznali film „Sugar baby love” za najbardziej dostosowany 

do odbiorcy pod względem języka – przekazy są humorystyczne, wyraziste, 

bliskie odbiorcy, znacznie łatwiej się z nimi utożsamić. Film ten otrzymał 

jednak niższą ocenę od poprzedniego w kategorii tworzenia stereotypów 

i uprzedzeń. Sędziowie uznali, że pierwsze kadry filmu – gdzie bohaterowi 

w dzieciństwie trudno nawiązać relacje z rówieśnikami, nie interesują go 

„chłopięce” zabawy i zdecydowanie woli bawić się lalkami – posługują się 

stereotypami i mają potencjał tworzenia niewłaściwych obrazów osób 

homoseksualnych. Precyzyjność i oparcie na wiedzy zostały w przypadku tego 

filmu ocenione najniżej w kategorii języka. Głównym powodem było tutaj 

końcowe hasło spotu „Żyj wystarczająco długo, by spotkać tego jedynego. 

Chroń siebie”. Według sędziów, może to tworzyć nieprawidłowe skojarzenia. 

Jeden z nich stwierdził: To tak, jakby stwierdzić: „nie użyjesz prezerwatywy,  

to umrzesz” albo dokładniej: „zakazisz się, to umrzesz”, co przecież nie jest do 

końca zgodne z prawdą. Osoby zakażone nie umierają, jeśli o tym wiedzą  

i przyjmują leki. Kojarzenie zakażenia HIV z nieuchronną śmiercią jest zarówno 

niezgodne z wiedzą naukową, jak i niebezpieczne z punktu widzenia 

postrzegania osób zakażonych w społeczeństwie, czy też adaptacji do sytuacji 

zakażenia w przypadku osób, które mu ulegną.  

Najniższe oceny otrzymał film „Posi+ive”. Sędziowie podczas dyskusji 

uznali, że może on tworzyć całą serię błędnych przekonań dotyczących 

zakażenia HIV, osób zakażonych, ich funkcjonowania, wyglądu, atrakcyjności, 

odpowiedzialności, życia seksualnego. Jasnym komunikatem filmu jest  

HIV = ciężka, szpecąca choroba i śmierć. Trudno też doszukać się poprawności 

merytorycznej w filmie – plamy, które można zaobserwować w kadrach, 

nie przypominają żadnego konkretnego schorzenia, a mają po prostu straszyć. 

Dodatkowo, jeśli mają przywodzić na myśl mięsaka Kaposiego, to ekspresowe 

tempo jego wystąpienia wskazywałoby raczej na to, że bohater filmu nie 

zakaził się podczas nocy pokazanej w spocie. Co ciekawe jednak, film ten 

uzyskał dość wysoką notę w kategorii dostosowania do odbiorcy. Sędziowie 

tłumaczyli ten fakt odważnymi scenami w filmie „bez ściemy i ugrzeczniania” 

oraz tym, że głęboko oddziałuje na emocje poprzez swój wyraz artystyczny. 
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W obszarze sposobu przekazu, zdania sędziów były podzielone 

i wypracowanie wspólnego stanowiska wymagało znacznie więcej czasu. 

Uznano, że najbardziej pozytywny przekaz ma film „Sugar baby love”, 

jakkolwiek „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” również został oceniony 

jako dość pozytywny. Oba filmy zostały uznane za raczej niełączące 

aktywności seksualnej ze śmiercią lub i/lub chorobą oraz niepokazujące osoby 

zakażonej jako zagrożenie. Nie były to oceny najwyższe, ale podczas dyskusji 

sędziowie przyjęli stanowisko, że jest to przekaz wystarczający w tym zakresie 

i nie budzący zastrzeżeń jako niebezpieczny dla tworzenia się niepożądanych 

skryptów poznawczych i seksualnych.  

Podobnie oceniono oba te filmy w kategorii niewartościowania 

i nieoceniania bohaterów przekazu, chociaż w przypadku „Sugar baby love” 

zdania sędziów były początkowo podzielone. Wskazywali oni na różnicowanie 

partnerów głównego bohatera i wartościowanie ich pod względem 

atrakcyjności fizycznej. Film ten został jednak oceniony jako najbardziej 

pozytywny, najbardziej atrakcyjny i pokazujący najwięcej różnorodnych stylów 

życia seksualnego jako możliwych form ekspresji, z których wybór jest sprawą 

i prawem jednostki. W tej kategorii „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” 

otrzymała nieco niższą notę. Sędziowie w trakcie dyskusji wskazywali, że film 

ten odnosi się tylko do jednego z możliwych stylów życia. Dobrze, że go 

afirmuje, ale jednak nie dostrzega innych form – wzajemnie wiernych, 

związków monogamicznych, poliamorycznych, abstynencji seksualnej i innych. 

Jednak w przypadku dostosowania oferty profilaktycznej do tych różnorodnych 

stylów życia, żaden z filmów nie został oceniony wyżej niż 2. Jedyną 

propozycją, jaką podsuwają realizatorzy wszystkich filmów jest prezerwatywa. 

I to dobrze, że głośno i jasno o niej mówią. Jednak ludzka ekspresja seksualna 

jest zróżnicowana, różne są decyzje i potrzeby. Brakuje w tych filmach 

szerszego wachlarza oferty, z której odbiorca ma prawo wybrać tę, która jemu 

osobiście najbardziej odpowiada. Tymczasem traktujemy odbiorcę nie jak 

równorzędnego partnera, ale bardziej jak dziecko, które dobry rodzic bierze  

za rękę i mówi: „Wiem lepiej od ciebie, co dla ciebie dobre. Nie powiem ci 

o innych możliwościach, bo wiem, że ta jest najlepsza patrząc na twój styl 

życia. No bo przecież wiem lepiej od ciebie, jakie to życie seksualne 

prowadzisz”. 

Film „Posi+ive” otrzymał od sędziów najniższe noty w większości kategorii. 

Według sędziów jest bardzo negatywny, w bezpośredni sposób (nawet 

poprzez konstrukcję fabuły) łączy aktywność seksualną ze śmiercią, plamami 

na ciele i gabinetem lekarskim, pokazuje osoby zakażone jako zagrożenie,  
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nie daje prawa do wyboru własnego stylu życia seksualnego. Jak wskazał 

jeden z sędziów: Film pokazuje akt seksualny, w czasie którego przewijają się 

sceny gabinetu lekarskiego, choroby, śmierci. Jakby dawał przekaz: w trakcie 

seksu nie ciesz się nim, tylko myśl o konsekwencjach, jakie mogą cię spotkać. 

Być może właśnie ten partner z drwiącym uśmiechem przekaże ci wirusa. 

Może sam wie i dlatego się uśmiecha w ten sposób? Wyśmiewa propozycję 

zabezpieczenia. Taki obraz osoby zakażonej chcemy przekazać? Co ciekawe, 

tak nisko oceniony film uzyskał jednak znacznie wyższą notę w kategorii 

atrakcyjności przekazu, niż „Prezerwatywa przedłuża przyjemność”. 

Ten ostatni sędziowie ocenili jako mdły, sztuczny i bez wyrazu. „Posi+ive” 

natomiast został uznany za przyciągający uwagę wyrazem artystycznym 

i emocjami, a także sposobem konstruowania poszczególnych scen i tym, że – 

podobnie, jak „Sugar baby love” – opowiada jakąś historię, ma fabułę, „coś się 

w nim dzieje” i przez to łatwiej odbiorcy utożsamić się z bohaterem. 

Jak wynika z przedstawionych powyżej uwag, sędziowie wskazali zarówno 

na wady, jak i zalety poszczególnych przekazów. Żaden z nich nie został 

uznany za wzorcowy, chociaż stanowisko wypracowane w trakcie dyskusji 

wskazuje, że szczególnie należałoby unikać znacznej liczby elementów 

prezentowanych w filmie „Posi+ive”. 

 

 

3.2. Badania sondażowe 
 

3.2.1. Struktura socjodemograficzna próby badawczej 

 

W badaniu właściwym wzięło udział 97 respondentów, do analizy włączono 

93 poprawnie wypełnione ankiety, 4 zostały odrzucone z powodu 

niekompletnych odpowiedzi. Zdecydowana większość respondentów była  

w wieku pomiędzy 20. a 35. rokiem życia z wykształceniem średnim bądź 

wyższym, co pozwala przypuszczać, że są to studenci lub młodzi pracownicy 

po studiach. 4 osoby były w wieku 16-19 lat i 6 osób powyżej 36 lat. Żaden  

z respondentów nie był w wieku poniżej 16 lat. Jak zaznaczono powyżej, 95% 

osób legitymowało się wykształceniem średnim bądź wyższym (52% wyższe  

i 43% średnie). Jedna osoba miała wykształcenie podstawowe, 3 – 

gimnazjalne i 1 – zawodowe. Rysunki 2 i 3 są graficznym odzwierciedleniem 

danych dotyczących struktury wieku i wykształcenia badanych. 
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Rysunek 2. Wiek respondentów (n;%) 
 

Rysunek 3. Wykształcenie w badanej grupie 
(n;%) 
 

 

Poza danymi dotyczącymi wieku i wykształcenia, zebrano informacje 

na temat miejsca zamieszkania i płci partnerów/partnerek seksualnych w ciągu 

całego życia. 86% respondentów, to mieszkańcy dużych miast lub aglomeracji. 

Jedynie 9% osób mieszkało w małym mieście i 5% na wsi, co pozwala 

uprawdopodobnić hipotezę, że badanymi byli głównie studenci i młodzi 

pracownicy po studiach, którzy – jeśli nawet nie pochodzili z dużego miasta – 

osiedlili się w aglomeracjach podczas studiów i tuż po nich. 

85% respondentów podejmowało kontakty seksualne wyłącznie 

z mężczyznami, 11% - z mężczyznami i kobietami, 3% nie rozpoczęło jeszcze 

współżycia seksualnego, a 1 mężczyzna miał doświadczenia seksualne jedynie 

z kobietami. Dane dotyczące miejsca zamieszkania i płci partnerów/partnerek 

seksualnych przedstawiono graficznie na rysunku 4 i 5. 

 

 

  
Rysunek 4. Miejsce zamieszkania badanych 
(n;%) 
 

Rysunek 5. Podejmowanie kontaktów 
seksualnych z uwzględnieniem płci 
partnera/partnerki (n;%) 
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3.2.2. Odbiór wybranych spotów 

 

Zasadniczym celem badania było między innymi określenie percepcji 

wybranych filmów profilaktycznych w grupie odbiorców. Zadano zatem 

respondentom szereg pytań dotyczących odbioru przez nich filmów  

w poszczególnych kategoriach. Pytania wymagały zaznaczenia określonej 

liczby na skali 1-5, gdzie 1, to ocena, którą można traktować jako „najgorszą”, 

a 5 – „najlepszą”. Z uzyskanych wyników obliczono średnią arytmetyczną oraz 

medianę. Dodatkowo, zadano respondentom pytania ankietowe zarówno 

wielokrotnego, jak i jednokrotnego wyboru. Za pierwszą kategorię uznano 

ogólny odbiór poszczególnych spotów. 

Za film, który podoba się najbardziej, badani uznali „Sugar baby love” – 

uzyskał on średnią odpowiedzi 3,9 i medianę – 4. Dwa pozostałe filmy 

uzyskały większość odpowiedzi w granicach 3, co oznacza, że nie są zupełnie 

nudne, ale też nie wywarły specjalnego wrażenia na odbiorcach. 

Najmniejsze zaciekawienie odbiorców wzbudził film „Prezerwatywa 

przedłuża przyjemność” (średnia 2,8, mediana 3). Film „Posi+ive” otrzymał 

nieznacznie wyższe oceny, co dało średnią 3,4 i medianę 4, natomiast film 

„Sugar baby love” uzyskał najwyższą średnią 4,0 i medianę 4.  

W odniesieniu do przydatności informacji zawartych w filmach, najwyższe 

oceny spośród prezentowanych spotów otrzymał film „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność”, natomiast pozostałe dwa zostały ocenione w granicach 3  

ze znikomą różnicą średniej arytmetycznej na rzecz filmu „Posi+ive”.  

Co nie powinno dziwić – w kategorii klimatu, jako najbardziej 

przygnębiający został uznany film „Posi+ive” (mediana 1), a najradośniejszy – 

film „Sugar baby love” (mediana 5). „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” 

nie wzbudziła ani przygnębienia, ani nie była „radosna”. Można uznać,  

że ocena 3, to obojętny stosunek emocjonalny.  

Żaden film nie był szczególnie podniecający dla respondentów, a za 

najbardziej naturalny i „dojrzały” uznali oni film „Posi+ive” – być może 

dlatego, że jest on fabularnym obrazem opowiadającym pewną historię  

w konwencji filmowej, a nie profilaktycznej.  

Tabela 2 przedstawia zbiorcze dane dla wszystkich trzech filmów  

w kategorii ich ogólnej percepcji przez grupę respondentów. 
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Tabela 2. Ogólna percepcja filmów w badanej grupie (Film 1 – „Posi+ive”, Film 2 – „Sugar baby 

love”, Film 3 – “Prezerwatywa przedłuża przyjemność”) 

WSKAŹNIK  

OCENA (ŚREDNIA ORAZ MEDIANA)  

Film 1  Film 2  Film 3  

średnia  mediana  średnia  mediana  średnia  mediana  

Jak bardzo Panu podoba się ten 

film?  

(nie podoba mi się wcale – 

bardzo mi się podoba) 

3,2  3  3,9  4  3,1  3  

Jak bardzo ten film jest 

interesujący?  

(nudny – bardzo ciekawy) 

3,4  4  4,0  4  2,8  3  

Jak bardzo informacje zawarte 

w tym filmie są przydatne? 

(zupełnie nie przydatne – 

w pełni przydatne) 

3,3  3  3,1  3  3,6  4  

Jak ocenia Pan "klimat"  

(sceneria, barwy, muzyka) tego 

filmu? (przygnębiający – 

radosny) 

1,6  1  4,3  5  3,4  3  

Czy sceny przedstawione w 

filmie są podniecające?  

(w ogóle nie podniecające – 

bardzo podniecające) 

2,3  2  2,1  2  2,8  3  

Film był:  

(sztuczny – naturalny) 
3,5  4  2,9  3  2,8  3  

Film był:  

(infantylny/naiwny – 

dojrzały/głęboki) 

3,6  4  2,7  3  3,0  3  

 

 

W ankiecie pozostawiono respondentom także możliwość swobodnej, 

nieobowiązkowej wypowiedzi na temat każdego z prezentowanych filmów. 

W pytaniu „Co zrobić, aby ten film był lepszy” uzyskano kilka odpowiedzi. 

Wśród najważniejszych wypowiedzi dotyczących filmu „Posi+ive” wymienić 

można: 

 Jest za długi (ta informacja pojawiła się wielokrotnie); 

 Zmienić klimat na mniej strasząco-przygnębiający, pokazać seks jako 

coś zwykłego i przyjemnego, nie ukazywać seksu między 

mężczyznami jako przygodnego i wyzbytego emocji, przekazać 

więcej informacji nt. HIV a nie jedynie straszyć odrażającym, 
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depresyjnym gabinetem lekarskim (przywodzącym trochę na myśl 

filmy z pogranicza dramatu depresyjnego i horroru) i mięsakiem 

Kaposi'ego. 

 Spot jest praktycznie bezużyteczny informacyjnie - miał na celu 

emocjonalne poruszenie widza i w tym celu skupiał się 

na artystycznym podejściu. Jego wartość zwiększyłaby się, gdyby 

umieszczony został na stronie akcji uświadamiania z zagrożeniem 

HIV lub zawierał link do takiej (choć oczywiście jako niezależny 

utwór nie ma takiego obowiązku). 

 Film sugeruje, że tylko homoseksualiści są zagrożeni – moim 

zdaniem pogłębia tylko brak zrozumienia, tworzenie stereotypów 

i narastanie uprzedzeń. 

 Pokazać by używać prezerwatyw, ale nie straszyć zakażonymi HIV. 

 Pokazać nie tylko gejów gdyż po ukazaniu się tego filmu w mediach 

geje by zaczęli być jeszcze bardziej dyskryminowani, powinny być 

różne pary w jednym filmie pokazane. 

 Zmienić klimat i zamieścić więcej informacji. 

 Uważam że było w nim za dużo seksu i film nie nadawał by się 

do telewizji. Poza tym jest bardzo tendencyjny - seks wyglądał 

w nim raczej jak gwałt, pasywny partner wyglądał jakby miał płakać. 

Poczułem się bardziej zniechęcony do seksu (i homoseksualizmu 

jako takiego) niż zachęcony do używania prezerwatyw. 

 Bottom wygląda jakby cierpiał podczas seksu, a po seksie (mając 

AIDS), wygląda jakby miał popełnić samobójstwo. 

 Ten film jest dobry i zapewne profilaktyczny dla konkretnego 

odbiorcy - pokolenia Y, które przyswaja jedynie krótkie formy, 

lapidarne, pozbawione głębszego przekazu. Zachowania, które niosą 

radykalne konsekwencje w tym filmie nie przestrzegą odbiorcy, 

raczej zdołują. 

 Film taki nie powinien straszyć odbiorcy, ale pokazać, że seks 

z prezerwatywą również może być przyjemny, bo przede wszystkim 

bezpieczny. 

 Pokazać w inny sposób czym grozi nieodpowiedzialność dwóch stron 

w seksie i nie stosowanie prezerwatyw. Nie pokazywanie głupich 

stereotypów że osoby z HIV tak wyglądają bo to nie jest prawdziwe 

tylko sztuczne i krzywdzące. 

 Dodać tekstowe dodatki typu "on zrobił to bez gumy bo nie był 

asertywny a teraz ma wyrzuty sumienia". 
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Jak widać z powyższych komentarzy, zdania odbiorców nie są jednorodne, 

jednak wielokrotnie pojawia się informacja o tym, że film straszy seksem 

i powiela krzywdzące stereotypy. Co ciekawe, stwierdzenie, że film jest 

za długi (lub też, że należałoby go skrócić), powtórzyła się kilkukrotnie, 

gdy tymczasem nie pojawiła się w ogóle w odniesieniu do filmu 2 mimo, że 

obiektywnie „Sugar baby love” jest prawie dwukrotnie dłuższy od filmu 1. 

Podobnie można zaobserwować informację dotyczącą tego, że film jest za 

mało „parasolowy” – ta również nie pojawiła się w przypadku filmu 2. Wśród 

najpowszechniejszych odpowiedzi dotyczących „Sugar baby love” wypadałoby 

natomiast wskazać: 

 Ten film jest super :) (dość często powtarzające się zbliżone opinie – 

jest idealny, nic bym nie dodawał, rozsyłać i pokazywać, jest ok. itd.) 

 Zasadniczo film nie do końca obrazuje problem HIV/AIDS bardziej 

kojarzy sie z romantyczna historią. 

 Dodać coś co się kojarzy z HIV a nie sam końcowy napis. 

 Mężczyzna źle poinformowany mógłby pomyśleć, że prezerwatywa ma 

go chronić przed przypadkowym zajściem w ciążę. Przydałaby się 

jakakolwiek informacja o konsekwencjach, czy w ogóle ryzyku 

zakażenia. No ale, miał być lekki i zabawny, więc był. 

 Film jest zbyt luźno powiązany z tematem zakażenia HIV, przez to 

jednak nie jest tak bardzo nachalny i przedstawia homoseksualizm 

raczej pozytywnie. 

 Jedyne co mnie wkurzyło w tym filmie to to, że jak facet zdjął tupecik 

i ubranie to się nagle okazał nieseksowny. Ten film promuje tylko 

pięknych ludzi. 

Analiza odpowiedzi pozwala na interpretację filmu jako zabawnego, 

podobającego się, możliwego do rozesłania. Respondenci przyjęli go ciepło, 

szczególnie dlatego, że nie stereotypizuje seksu męsko-męskiego, przedstawia 

go w naturalnej, radosnej konwencji. Tym niemniej, jest on też mało 

profilaktyczny, dlatego że nie ma w nim zbyt wielu informacji (poza napisem 

końcowym), które wskazywałyby, że w ogóle dotyczy on problematyki HIV. 

Aż do momentu tego napisu ogląda się go bowiem jak romantyczną historię, 

kreskówkę o poszukiwaniu miłości (czym jest przy okazji w istocie), ale nie 

uwypuklono w niej koniecznej świadomości ryzyka i intencji jego redukcji. 

Nieco inaczej, znacznie bardziej „technicznie”, oceniono natomiast film 3 – 

„Prezerwatywa przedłuża przyjemność”. Najczęściej pojawiające się opinie, to: 

 Zmienić jego charakter na mniej sztuczny, pozbyć się tego 

schizofrenicznego głosu na końcu. 
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 Film jest przede wszystkim sztuczny. Lansuje się na jakieś BRAVO 

chyba, ale nie widać w nim szczerości. I ten elegancki głos narratora. 

Jakby ktoś hetero chciał pokazać jak lubi homo... Film 2 był o wiele 

lepszy bo wydawało się, że jest zrobiony z wewnątrz kultury 

gejowskiej. Miał taką fajną kampową atmosferę. A ten to jak reklama 

leku. No i ta prezerwatywa na końcu też mogłaby mieć inny kolor niż 

czarny... 

W pozostałych komentarzach najbardziej powtarzały się opinie, iż film jest 

sztuczny i wygląda jak reklama prezerwatyw, nie zaś spot profilaktyczny. 

Dwukrotnie pojawiło się stwierdzenie, że film jest w porządku i nie należy 

w nim nic zmieniać. Tym niemniej, samych komentarzy w pytaniu otwartym 

było w tym przypadku znacznie mniej, co też można interpretować jako fakt, 

że film ten wywołał najmniejsze poruszenie, nie „przemówił” do respondentów 

na tyle, by w ogóle chcieli się nad nim zatrzymać. 

 

Wśród ważnych stwierdzeń dotyczących filmu 1, można zauważyć, 

że według respondentów, tworzy on krzywdzący i stereotypowy obraz osoby 

zakażonej. W ankiecie zadano 4 pytania (oparte na dyferencjale 

semantycznym) dotyczące postrzegania osób zakażonych HIV po obejrzeniu 

filmu. Wyniki ujęte w tabeli 3 wskazują, że faktycznie film 1 wytwarza 

stereotyp osoby zakażonej jako raczej niemądrej, nieodpowiedzialnej  

i budzącej lęk. Przekaz ten nie wpływa jednak ani pozytywnie, ani negatywnie 

na postrzeganie atrakcyjności osób seropozytywnych. O obiektywnej ocenie 

wszystkich filmów przez respondentów świadczyć może fakt, że pozostałe dwa 

filmy (w zasadzie nie odnoszące się w żaden sposób do ludzi żyjących z HIV 

czy zakażenia) uzyskały we wszystkich pytaniach średnie oceny („ani tak, ani 

tak”). Można więc założyć, że osoby odpowiadające na pytania nie 

projektowały własnych przekonań na prezentowane filmy. 

 
Tabela 3. Obraz osoby zakażonej w ocenie badanych w poszczególnych filmach 

WSKAŹNIK  

OCENA (ŚREDNIA ORAZ MEDIANA)  

Film 1  Film 2  Film 3  

średnia  mediana  średnia  mediana  średnia  mediana  

Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że osoby 

zakażone są:  

(niemądre/nieodpowiedzialne 

– mądre/odpowiedzialne) 

1,9  2  2,7  3  2,9  3  
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Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że osoby 

zakażone: 

 (budzą duży lęk – nie budzą 

żadnego lęku) 

2,6  2  3,5  3  3,4  3  

Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że osoby 

zakażone są:  

(nieatrakcyjne – atrakcyjne) 

2,8  3  3,3  3  3,4  3  

Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że osoby 

zakażone są:  

(niewarte zainteresowania – 

warte zainteresowania) 

3,0  3  3,3  3  3,3  3  

 

Podobne wyniki uzyskano w obszarze percepcji zakażenia HIV 

po obejrzeniu filmu. „Posi+ive” częściej uzyskiwał odpowiedzi sugerujące, 

że zakażenie powoduje nieuchronną śmierć i uniemożliwia normalne życie 

seksualne. Pozostałe dwa filmy ponownie uzyskały medianę 3, choć średnia 

arytmetyczna pokazuje, że po obejrzeniu filmu 2 respondenci byli skłonni 

oceniać funkcjonowanie z HIV nieznacznie bardziej pozytywnie. Co ważne, 

zdaniem autorów, sposób postrzegania życia z HIV w szerszej populacji ma 

ogromne znaczenie dla stygmatyzacji i sytuacji społecznej (także seksualnej) 

osób zakażonych. Błędne nastawienia społeczne, brak wiedzy i projektowanie 

fobii w tym zakresie powodują znaczne zmniejszenie jakości życia ludzi 

seropozytywnych, którzy właśnie te czynniki oceniają jako najistotniejszą 

przyczynę swojej dyskryminacji17. Z obserwacji autorów wynika, że nie jest to 

tylko problem populacji ogólnej, ale również środowiska homoseksualnego. 

Wieloletnia praktyka pozwala ocenić, że stygmatyzacja osób zakażonych jest 

tutaj silniejsza, niż w jakiejkolwiek innej grupie. Tabela 4 przedstawia 

szczegółowe dane w badanym zakresie.  

 
Tabela 4. Obraz zakażenia w poszczególnych filmach w ocenie badanych 

WSKAŹNIK  

OCENA (ŚREDNIA ORAZ MEDIANA)  

Film 1  Film 2  Film 3  

średnia  mediana  średnia  mediana  średnia  mediana  

                                                           
17 Ludzie żyjący z HIV – Stigma Index, Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”, 

Warszawa, 2011. 
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Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że zakażenie 

HIV :  

(powoduje śmierć – można 

z nim normalnie 

funkcjonować) 

2,1  2  3,6  3  3,3  3  

Po obejrzeniu filmu można 

mieć wrażenie, że zakażenie 

HIV :  

(uniemożliwia normalne 

życie seksualne – pozwala 

na normalne życie 

seksualne) 

2,4  2  3,5  3  3,3  3  

 

 

Jedną z ważnych zmiennych był obraz seksu i prezerwatywy, jaki jest 

konstruowany pod wpływem określonych przekazów profilaktycznych. Według 

założeń autorów z rozdziału 1, przekazy te mają potencjał tworzenia 

określonych skryptów dotyczących seksu czy też scenariuszy seksualnych, 

w tym dotyczących bezpieczniejszych zachowań oraz używania prezerwatywy 

jako jednego z ich wyznaczników. Nie badano tej kwestii w zakresie innych 

możliwości zmniejszania ryzyka zakażenia, ponieważ spoty właściwie się 

do nich nie odnosiły. Z uzyskanych danych wynika, że szczególnie niepożądany 

wpływ na obraz seksu miał film 1, dla którego mediana to 2 (pytanie: „Film 

jest: przerażający – radosny”), natomiast film 2 przedstawiał seks jako 

najradośniejszy. Na tym tle „Prezerwatywa przedłuża przyjemność plasuje się 

zadowalająco.  

Doświadczenie zawodowe autorów pokazuje, że ekspozycja na przekazy 

profilaktyczne „straszące seksem”, łączące go z poważną chorobą, śmiercią 

etc., znacząco obniża jakość życia seksualnego odbiorcy wywołując fobie  

i blokując radość z kontaktu seksualnego. Nazbyt często realizatorzy kampanii 

profilaktycznych skupiają się na seksualnym zdrowiu somatycznym, pomijając 

zupełnie wszystkie inne jego obszary. Tymczasem definicja opracowana przez 

WHO w 1946 roku stwierdza jasno, że zdrowie, to stan pełnego dobrego 

samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego […]. Nie jest to 

jednak tylko brak choroby, ale pełen dobrostan fizyczny, psychiczny 

i społeczny. Tak więc afirmatywny sposób przeżywania seksualności, 

psychiczny dobrostan jest równie ważny, jak brak różnorakich infekcji i nie 

można tego drugiego osiągać kosztem pozytywnego podejścia do ekspresji 

seksualnej. 
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Powyższe stwierdzenie nabiera dodatkowego znaczenia w świetle 

uzyskanych danych. Wyniki wskazują bowiem, że wszystkie filmy uzyskały 

najwyższą możliwą ocenę (mediana=5) w pytaniu o postrzeganą zasadność 

użycia prezerwatywy po zaprezentowaniu przekazu. Jeżeli zatem każdy  

z filmów wywołał pożądany efekt, powstaje pytanie, czy  faktycznie 

zasadnym jest wytwarzanie skryptów łączących seks ze strachem. 

Tabela 5 ukazuje dokładniejsze dane dotyczące obrazu seksu i prezerwatywy 

przedstawionych zdaniem badanych w poszczególnych filmach. 

 
Tabela 5. Obraz seksu i prezerwatywy w poszczególnych filmach w ocenie badanych 

WSKAŹNIK  

OCENA (ŚREDNIA ORAZ MEDIANA)  

Film 1  Film 2  Film 3  

średnia  mediana  średnia  mediana  średnia  mediana  

Film pokazuje seks jako: 

(przerażający – radosny) 
2,3  2  4,2  5  4,2  4  

       
W filmie prezerwatywa 

przedstawiona jest jako: (zło 

konieczne – coś fajnego) 

2,1  2  4,0  4  4,1  5  

W tym filmie prezerwatywa 

jest: (odrażająca – 

seksowna) 

2,6  3  3,6  3  3,9  4  

Po obejrzeniu tego filmu ma 

Pan wrażenie, że 

prezerwatywa jest: 

(niepotrzebna – potrzebna) 

4,4  5  4,0  5  4,5  5  

 

Dodatkowo – jak wynika z powyższych danych – w filmie 1 prezerwatywa 

przedstawiona jest w odczuciu badanych jako „zło konieczne” – coś, co nie 

jest przyjemne, „fajne” czy modne, ale ponieważ zabezpiecza, to można 

potraktować to jako metaforę okropnego tranu, który pije się z niesmakiem 

tylko dla jego właściwości. Jeśli tylko uzna się, że istnieje furtka, aby go nie 

wypić, to z ulgą jest odstawiany na półkę. Tymczasem, jak widać w przypadku 

ocen dokonanych przez respondentów, film „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność” osiągnął taki sam efekt w kategorii konieczności używania 

prezerwatyw, ale dokonał tego w zupełnie inny sposób – badani stwierdzili, 

że pokazuje on prezerwatywę jako „coś fajnego”, modnego i seksownego. 
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Ponadto, jak wynika z odpowiedzi udzielanych przez respondentów 

na pytanie, jak film przedstawia prezerwatywę, zdecydowana większość z nich 

uznała, że film 2 i 3 promują używanie prezerwatyw (w tym film 3 bardziej 

niż 2), a zaraz potem – że jest ono przyjemne. Jedynie znikomy procent 

badanych uznał, że któryś z tych filmów pokazuje prezerwatywy jako 

nieprzyjemne czy sztuczne. Niewiele było odpowiedzi stwierdzających, że filmy 

te straszą konsekwencjami nieużywania prezerwatyw. Odwrotnie oceny 

plasowały się w przypadku filmu „Posi+ive” – zdecydowana większość osób 

odpowiedziała, że film ten przede wszystkim straszy. Co ciekawe, uzyskał 

on też dość dużo odpowiedzi w obszarach, w których pozostałe filmy 

praktycznie nie zostały umieszczone, czyli: pokazuje, że używanie 

prezerwatywy jest sztuczne i nieprzyjemne. Graficznym odzwierciedleniem 

dokładnych danych procentowych w tym zakresie jest rysunek 6. 

 

 

 
Rysunek 6. Obraz prezerwatywy w poszczególnych filmach w ocenie respondentów (% odpowiedzi) 
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W kontekście omawianej problematyki ważnym wydaje się również fakt, 

że – podobnie jak w przypadku zasadności użycia prezerwatywy – badani nie 

dostrzegli różnicy pomiędzy filmami także w odniesieniu do zmiany zachowań 

seksualnych. Jak widać w tabeli 6 deklarują oni, że każdy z tych filmów 

skłoniłby ich do zmiany zachowań na bardziej bezpieczne. Nie jest to jednak 

ocena maksymalna, jak w przypadku pytania o zasadność użycia 

prezerwatywy. Niewielkie różnice dostrzegalne są w przypadku średniej 

arytmetycznej – tutaj najgorzej wypadł film „Sugar baby love”. Warto 

zauważyć, że filmy te mało miejsca poświęcały innym możliwościom 

zmniejszania ryzyka zakażenia, jak tylko prezerwatywa. Jak wskazano  

w analizie krytycznej – nie jest łatwo doszukać się w tych przekazach szerszej 

oferty. Trudno więc na tej podstawie wnioskować co do faktycznej chęci 

zmiany zachowań przez respondentów. Ma to duże znaczenie, gdyż warto, by 

realizatorzy działań profilaktycznych uświadomili sobie ogromne zróżnicowanie 

wewnętrzne grupy odbiorców. Przykładem może być tutaj respondent, który  

w pytaniu z „metryczki” na temat tego, z kim w ciągu życia 

utrzymywał/utrzymuje kontakty seksualne, nie zaznaczył odpowiedzi 

„z mężczyznami”, ale wskazał „inne – z mężczyzną”. Dla niego była 

to zasadnicza różnica. W badaniu wzięły też udział osoby, które nie rozpoczęły 

jeszcze życia seksualnego, gdy tymczasem realizatorzy przekazów 

profilaktycznych kierowanych do populacji MSM nazbyt często skupiają się 

tylko i wyłącznie na przygodnych kontaktach seksualnych. 

 
Tabela 6. Wartość profilaktyczna – deklarowana skłonność do zmiany zachowań pod wpływem 
filmu w grupie respondentów 

WSKAŹNIK  

OCENA (ŚREDNIA ORAZ MEDIANA)  

Film 1  Film 2  Film 3  

średnia  mediana  średnia  mediana  średnia  mediana  

Spot ten skłoniłby Pana do 

zmiany zachowań na: 

(bardziej ryzykowne – 

bardziej bezpieczne) 

4,3  4  3,8  4  4,1  4  

 

Jak można zauważyć na rysunku 7, również motywacja do poszukiwania 

dalszych informacji o HIV, nie różni się znacząco w przypadku poszczególnych 

filmów – odpowiedzi były bardzo zróżnicowane i rozłożyły się prawie po równo 

od odpowiedzi „skłoniłby mnie do poszukiwania informacji” aż do „nie 
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skłoniłby mnie”. Podobnie jednak jak w przypadku deklaracji co do zmiany 

zachowań, nieznacznie „najgorzej” wypadł film 2. Można przypuszczać, że ma 

to związek z informacjami pisanymi przez respondentów w pytaniu 

jakościowym. Twierdzili oni bowiem, że film zbyt mało odnosi się do HIV 

i niekoniecznie może być odbierany jako film profilaktyczny. To, do czego się 

odnosi, jest bowiem umieszczone dopiero na końcu przekazu i w sposób, który 

niekoniecznie musi zostać zauważony – dlatego też mało podnosi świadomość 

na temat HIV. 

 

 

 
Rysunek 7. Wartość profilaktyczna – deklarowana chęć poszukiwania dalszych informacji na temat 
HIV/AIDS w grupie respondentów pod wpływem poszczególnych filmów (% odpowiedzi) 

 

W toku badań starano się również określić wirusowość filmów, czyli ich 

potencjał do szybkiego rozprzestrzeniania się w grupie docelowej za pomocą 

nieformalnej sieci kontaktów (poprzez przekazywanie sobie filmu). Zazwyczaj 

filmy przekazywane w ten sposób, to takie, na które odbiorca zwraca uwagę, 

wydają mu się ciekawe, warte przekazania dalej. Wysoka wirusowość pozwala 

zwiększyć osiągalność kampanii. 

Jak wynika z rysunku 8 i 9, żaden z filmów nie miał bardzo wysokiego 

poziomu wirusowości, jednak najlepiej w tej kategorii wypadł film 2 – 

prawdopodobnie ze względu na jego pozytywną, dowcipną konwencję. Film 1 

– mimo wskazanego wyżej negatywnego odbioru – wykazał się jednak wyższą 

wirusowością, aniżeli „Prezerwatywa przedłuża przyjemność”, którą badani 

uznali za mało ciekawą, taką, na którą nie zwróciliby uwagi w Internecie 

i której nie przesłaliby dalej. Warto na te dane zwrócić szczególnie baczną 

uwagę w kontekście przedstawionych poniżej informacji o osiągalności grupy 

respondentów przez kampanię „Prezerwatywa przedłuża przyjemność”. 
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Rysunek 8. Czy zwróciłby Pan uwagę na ten film 
w telewizji lub internecie (w %) 
 

Rysunek 9. Czy wysłałby Pan link do tego filmu 
znajomym (w %) 
 

 

Podsumowując zawarte w niniejszym rozdziale informacje, należy 

podkreślić fakt, że każdy z filmów prezentuje odmienny zestaw zalet i wad. 

Opinie wyrażone przez respondentów uczulają na pewne kwestie, których 

należałoby unikać, lub które są ważne z punktu widzenia odbioru filmów, ich 

wartości profilaktycznej, wytwarzania pożądanych skryptów poznawczych, 

w tym seksualnych, a także – docierania do jak najszerszego grona odbiorców. 

Nie można zapominać, że wszystkie te elementy są równie ważne, dlatego 

przy kreowaniu działań profilaktycznych, należy brać je wszystkie pod uwagę. 

 

 

3.2.3. Osiągalność przez kampanię „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność” grupy docelowej 

 

Kampania „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” mimo dwóch edycji 

(2010 i 2012) miała bardzo małą widoczność.  

Jak widać na rysunku 10, spot profilaktyczny przygotowany na potrzeby 

kampanii był praktycznie niezauważony. Aż 91% respondentów nie widziało go 

w ogóle wcześniej, a 2% nie wie, czy go widziało. Oznacza to, że nawet jeśli 

wcześniej mieli okazję go obejrzeć, to i tak go nie zapamiętali. Daje to 93% 

osób, które nie zwróciły uwagi na spot (przy 7%, które wcześniej go 

zauważyły). 

Wśród osób, które wcześniej widziały spot: 

 2 osoby widziało go bezpośrednio na Youtube; 

 3 osoby na stronie KC ds. AIDS; 

 3 osoby na portalu „branżowym”; 



40 
 

 1 osoba twierdzi, że widziała spot w kinie. 

 

W kampanii wykorzystano również broszury, naklejki i plakaty. 

Ich widoczność pokazuje rysunek 11. Według zgromadzonych danych, 

materiały te lepiej trafiły do odbiorców. Mimo wszystko wynik nie jest 

zadowalający. Analogicznie do spotu – 83% respondentów nie zwróciło uwagi 

na materiały, w porównaniu do 17%, które miało z nimi styczność. 

Wśród osób, które spotkały się z tymi materiałami: 

 7 osób widziało je w klubie; 

 5 osób w PKD; 

 3 osoby w poradni zajmującej się leczeniem osób żyjących z HIV; 

 5 osób na konferencjach i szkoleniach; 

 3 osoby w innych miejscach (biuro jednej z organizacji pozarządowych, 

biuro KC ds. AIDS oraz szkoła). 

 

Jak wynika z powyższych danych, kampania „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność” nie trafiła do grupy docelowej. Na ich podstawie można wysnuć 

hipotezę, że trafiła ona przede wszystkim do specjalistów w zakresie HIV i do 

osób już zainteresowanych tematyką. Należy pamiętać, że to jedyna 

ogólnopolska kampania skierowana do populacji MSM. W tym kontekście 

dziwią wyniki badania ECDC, z którego wynika, że 63,2% respondentów 

z populacji MSM zostało objętych programami prewencyjnymi dotyczącymi HIV 

i innych STIs, a aż 81,3% spotkało się z informacjami o HIV i innych STIs 

przeznaczonymi stricte dla tej grupy odbiorców lub skorzystało z infolinii.18 

Prawdopodobnie wynika to z działalności lokalnych organizacji (np. kampania 

„Sezon na gumy” – Lambda Warszawa i KPH, „Buduj przyszłość” – Lambda 

Poznań) lub z dotarcia kampanii zagranicznych do polskich odbiorców. Może to 

też wynikać z nie do końca jasnej metodologii badania i nadreprezentacji  

w grupie badawczej osób pracujących w organizacjach pozarządowych, ich 

wolontariuszy, znajomych i podopiecznych.  

 

                                                           
18 The EMIS Network, op. cit. 
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Rysunek 10. Dostrzegalność spotu 
profilaktycznego z kampanii („Czy widział Pan 
ten spot już wcześniej?” – w %) 

 

Rysunek 11. Dostrzegalność innych elementów 
kampanii („Czy widział Pan inne gadżety tej 
kampanii - naklejki, gadżety, broszury, etc.?” – 
w %) 

 

 

3.2.4. Oczekiwania w stosunku do przyszłych kampanii 

 

W trakcie przeprowadzonych badań zebrano informacje dotyczące 

oczekiwań respondentów w stosunku do formuły profilaktyki z wykorzystaniem 

mediów. 

W świetle otrzymanych danych możemy stwierdzić, że ogólna konstrukcja 

przekazów profilaktycznych powinna być raczej pozytywna, nie demonizować 

(ale też nie trywializować) zakażenia HIV. Wyniki w tym zakresie szczegółowo 

przedstawia tabela 7. 

 
Tabela 7. Oczekiwania w stosunku do ogólnej konstrukcji przekazów profilaktycznych z 
wykorzystaniem mediów w badanej grupie 

 
ŚREDNIA MEDIANA 

Jaki powinien być "klimat"  

(sceneria, barwy, muzyka) tego filmu?  

[przygnębiający (1) – radosny (5)] 

3,6 4 

Film powinien pokazywać, że zakażenie HIV :  

(powoduje śmierć – można z nim normalnie 

funkcjonować) 

3,5 4 

Film powinien pokazywać, że zakażenie HIV :  

(uniemożliwia normalne życie seksualne – pozwala na 

normalne życie seksualne) 

3,4 4 
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 W badaniu zebrano także informacje o oczekiwaniach co do treści 

potrzebnych w przekazie profilaktycznym. Graficznym przedstawieniem tych 

danych jest rysunek 12, na którym widać, że najistotniejszą kwestią dla 

respondentów jest wskazanie korzyści wynikających z bezpieczniejszych 

zachowań oraz pokazanie bezpieczniejszych technik seksualnych. Jest to 

kolejny dowód na to, że kampanie powinny używać pozytywnych 

komunikatów. 

 Co prawda wysokie noty otrzymały również odpowiedzi, że przekaz 

powinien być „wyraźną przestrogą przed konsekwencjami ryzykownego seksu” 

oraz pokazywać konsekwencje zakażenia HIV, ale w kontekście powyższych 

wniosków oraz danych z tabeli 7 można przypuszczać, że respondenci chcą 

rzetelnego przekazu nienacechowanego fobią, który nie będzie ani nierealnie 

optymistyczny, ani „straszący”. Może to również wynikać z faktu, że badani 

postawili się w roli ekspertów i odpowiedzieli na to pytanie nie według swoich 

potrzeb, ale według tego, co myślą, że „podziała” na innych. 

 Z aspektów, których nie powinno być w przekazach według pytanych, 

należy wymienić przede wszystkim techniczne aspekty użycia prezerwatywy 

(można założyć, że respondenci wiedzą, jak prawidłowo używa się 

prezerwatyw). 

 Pytanie zawierało również możliwość udzielenia dodatkowej, własnej 

odpowiedzi. Na uwagę zasługują następujące stwierdzenia. 

 Przekaz powinien być pozytywny. 

 Film przede wszystkim nie powinien straszyć, nie powinien też być 

przygnębiający ani stereotypowy (przyjmowanie jednoznacznych ról 

seksualnych typu "master/slave"), nie powinien też pouczać mentorskim 

tonem ani być naiwny (technika zakładania prezerwatywy jest 

wyjaśniona na opakowaniu). 

 Nie powinien zawierać czysto naukowych, nudnych informacji. 
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Rysunek 12. Oczekiwania respondentów w stosunku do treści koniecznych do zawarcia w 
przyszłych kampaniach profilaktycznych z wykorzystaniem mediów (%) 

 

 Ponieważ ważnym aspektem przekazów profilaktycznych w zakresie 

HIV/AIDS jest zachęcenie do używania prezerwatywy, jako jednego 

z podstawowych sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia, respondenci zostali 

zapytani o to, jak powinny o niej mówić przekazy profilaktyczne. Ważność 

poszczególnych aspektów graficznie przedstawia rysunek 13. 

 Najbardziej zaskakujący dla autorów był fakt, iż respondenci 

za najważniejszą uznali informację o tym, że prezerwatywa zabezpiecza przed 

zakażeniem. Coś, co zwykle wydaje się oczywiste dla osób zawodowo 

zajmujących się profilaktyką, okazuje się być nadal warte podkreślania. 

W czasie pracy profilaktycznej autorzy relatywnie często spotykali się 

z opiniami, że nie warto używać prezerwatywy, gdyż ona i tak nie chroni przed 

zakażeniem lub chroni w bardzo małym stopniu. Może to wynikać z faktu, 

że większość współczesnych kampanii przekonuje do używania prezerwatyw, 

nie mówiąc, dlaczego właściwie należy to robić. Są to również echa kampanii 
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środowisk konserwatywnych, które lansowały poglądy o porach 

w prezerwatywie i niskiej skuteczności w zapobieganiu transmisji HIV. 

 Jako bardzo ważne lub ważne respondenci wskazali również istotność 

podkreślenia, że prezerwatywa nie zmniejsza doznań oraz że łatwo się jej 

używa. Ważne również jest przedstawienie sposobów na utrzymanie napięcia 

podczas zakładania prezerwatywy. Szczególną uwagę autorów zwróciła bardzo 

duża ilość wskazań na konieczność uwypuklenia w spotach profilaktycznych 

sposobu zaproponowania jej partnerowi. Rzeczywiście, autorzy nie spotkali się 

ze spotami, które zawierałyby instrukcję, w jaki sposób przeprowadzić 

rozmowę z partnerem. Tymczasem, bardzo często obserwują oni  

w poradnictwie indywidualnym, że wiele osób ma faktycznie problem w tej 

kwestii. Najczęściej wynika to z obaw przed odrzuceniem, wyśmianiem lub 

oskarżeniem o brak zaufania czy bycie osobą zakażoną oraz braku 

umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w tym braku 

odpowiedniego nazewnictwa oraz tabu. 

 W opinii autorów, jest to dobry przykład ilustrujący możliwości 

profilaktyki z wykorzystaniem mediów w zakresie tworzenia pożądanych 

skryptów seksualnych. Spot odpowiadający na tę potrzebę mógłby bowiem  

w ciekawy sposób pokazywać różnorodne scenariusze proponowania 

zabezpieczenia partnerowi z wykorzystaniem dostępnych kodów werbalnych 

i niewerbalnych, a także sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które 

mogą nastąpić po tej propozycji, jak na przykład wymienione powyżej 

wyśmianie, czy oskarżanie. Prezentacja tego typu scenariuszy pozwoliłaby na 

ich ćwiczenie, modelowanie i internalizację. 
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Rysunek 13. Oczekiwania respondentów w stosunku do przedstawienia poszczególnych atrybutów i 
informacji związanych z prezerwatywą w przyszłych kampaniach profilaktycznych z 
wykorzystaniem mediów (%) 
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4. WNIOSKI I POSTULATY 

 

4.1. Wnioski z badania 
 

Przedstawione w niniejszym raporcie dane pozwalają na wyciągnięcie kilku 

wniosków. Przede wszystkim projektowanie profilaktyki z wykorzystaniem 

mediów nie może wypływać z przedzałożeń ekspertów i realizatorów na temat 

potrzeb grupy docelowej, ale z rzetelnej diagnozy najistotniejszych barier  

w podejmowaniu bezpieczniejszych zachowań. 

Ważne jest również wyciąganie konstruktywnych wniosków z już 

przeprowadzonych kampanii tak, aby nie powielać złych praktyk 

a wykorzystywać i akcentować te dobre. 

Z badań wynika, że przekaz profilaktyczny powinien być pozytywny oraz 

oparty na rzetelnej wiedzy zamiast operowania półprawdami. Powinien 

również nie straszyć i nie stygmatyzować. 

Respondenci wskazują również, że powinien zawierać przede wszystkim 

następujące treści: 

 informacja o skuteczności prezerwatywy w zmniejszaniu ryzyka 

zakażenia, 

 rzetelna informacja na temat ryzykowności poszczególnych technik 

seksualnych oraz informacja o zwiększeniu bezpieczeństwa każdej 

z nich,  

 sposób zaproponowania partnerowi użycia prezerwatywy. 

Warto również zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć zasięg 

podejmowanych działań profilaktycznych z wykorzystaniem mediów. Jak 

wynika z badań zasięg kampanii „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” był 

ekstremalnie mały, stąd należałoby poszukać dodatkowych kanałów 

rozpowszechniania spotów profilaktycznych wśród polskiej populacji MSM. 

 

 

4.2. Postulaty dla tworzenia oddziaływań 

profilaktycznych 

 
Jak wynika z badania, działania profilaktyczne powinny zawierać w sobie 

określone treści, zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami i potrzebami 
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odbiorców, określonymi w rzetelnej diagnozie. Dodatkowo jednak niezmiernie 

ważne są dwie inne kwestie. Po pierwsze, skoro osoby zawodowo zajmujące 

się marketingiem i reklamą wiedzą, że działania kierowane „do wszystkich”, to 

tak naprawdę działania „do nikogo”, należałoby znacznie bardziej uwzględnić 

wewnętrzne zróżnicowanie populacji MSM w Polsce w trakcie kreowania 

przekazów profilaktycznych z wykorzystaniem mediów. Zbyt mała świadomość 

znaczenia tej kwestii wśród osób realizujących działania została podkreślona 

także przez respondentów w niniejszym badaniu. Wskazywano na zbyt 

stereotypowy obraz relacji seksualnej pomiędzy mężczyznami, jednostronny, 

nieuwzględniający różnych wyborów i różnych stylów życia. Dlatego też 

przekazy powinny być konsultowane wielokierunkowo – z przedstawicielami 

grupy docelowej, obserwatorami „z wewnątrz”, którzy niekoniecznie są jej 

przedstawicielami, jak również osobami, które znają tę populację z wnikliwej 

analizy naukowej. 

Drugą niezwykle istotną kwestią jest osadzane przekazów profilaktycznych 

w sposób ekspercki – w konkretnych, sprawdzonych teoriach naukowych, jako 

działań o spójnej wewnętrznie konstrukcji, o jasnym celu i dobranych do niego 

formach i metodach, zamiast podejmowania realizacji „na ślepo”, „jak się nam 

wydaje, że trzeba”. Podstawowymi koncepcjami, których potencjał w tym 

zakresie dostrzegają autorzy, jest teoria uczenia się (w tym w szczególności 

wspomniana koncepcja schematów poznawczych i skryptów seksualnych), 

a także koncepcja modelowania zachowań, teoria wpływu społecznego 

wg R. Cialdiniego19 oraz koncepcja działania mózgu i praca z przekonaniami 

wg Racjonalnej Terapii Zachowania opracowanej przez M. C. Maultsby’ego20. 

Główne postulaty dotyczące wiedzy naukowej o schematach poznawczych, 

czy szerzej: wykorzystania założeń psychologii poznawczej w tworzeniu 

przekazów profilaktycznych z wykorzystaniem mediów zostały przedstawione 

powyżej. Warto zauważyć, że w nurcie poznawczo-behawioralnym, 

M. C. Maultsby wskazuje, iż trening przekonań i zachowań może dokonywać 

się na poziomie Wyobraźni Emocjonalnej, za pomocą ćwiczenia sytuacji 

i zdrowego myślenia czy zachowania na poziomie umysłu21. Jednocześnie 

warto pamiętać, że w tej sytuacji umiejętne wykorzystanie przekazu 

medialnego jako swego rodzaju treningu pożądanych zachowań może 

wpływać zarówno na przekonania odbiorcy, jak i konstruowanie oraz 

modelowanie gotowych scenariuszy działania – pod warunkiem, 

                                                           
19 Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2000. 
20 Maultsby M. C. jr., Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej, 
Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2013. 
21 Ibid. 
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że jednocześnie będzie zgodne z oczekiwanymi treściami. Jednakże tworzenie 

tych schematów powinno odbywać się za pomocą przekazu „wprost” – 

dokładnie tak, jak byłoby to przez realizatora oczekiwane. Warto bowiem 

pamiętać tutaj o dwóch kwestiach. Po pierwsze, jak wskazuje M. C. Maultsby, 

mózg ludzki nie „widzi” słowa „nie”, myśli bardziej obrazami, niż słowami. 

Dlatego – jak pokazuje jeden z najczęściej wykorzystywanych w literaturze 

przykładów – osoba, która chce się odchudzać nie powinna myśleć „nie będę 

jeść słodyczy”, bo mózg, ślepy na słowo „nie”, natychmiast otrzyma sygnał 

„jeść słodycze”. Lepiej więc myśleć „będę jeść owoce i warzywa”22. Można 

więc wnioskować, że tak samo będzie w przypadku pokazywania 

bezpieczniejszych zachowań seksualnych – znacznie skuteczniejszym jest 

obraz wskazujący „tak rób”, zamiast obrazu przeciwnego wraz z komunikatem 

„tak nie rób, bo….”. Będzie on daleko bardziej zgodny z zasadą działania 

mózgu. Warto tu jako przykład kampanii jednocześnie zaskakującej, 

oddziałującej na wyobraźnię, posługującej się obrazami, a jednocześnie 

pozytywnej, przytoczyć niemiecką kampanię BZgA „Mach’s mit!” (pol. „Rób 

z!”), w przypadku której prezerwatywa odgrywała główną rolę w przekazie 

jako swego rodzaju symbol radości i przyjemności – albo leżąca obok kosza 

piknikowego „w plenerze”, albo naciągnięta na warzywa z humorystycznymi 

hasłami, np. „Auch für junges Gemüse” (pol. „Również dla młodych warzyw”). 

Taka konstrukcja przekazu ma dodatkowe uzasadnienie teoretyczne 

w postaci zasady społecznego dowodu słuszności sformułowanej przez 

R. Cialdiniego23. Według niej ludzie są skłonni do przekonania o słuszności 

podejmowanych zachowań i chętniejszego ich realizowania wówczas, gdy 

uznają, że „większość” czyni podobnie. Przekaz oparty na straszeniu, że ktoś 

nie zadbał o bezpieczeństwo, a następnie poniósł jakieś konsekwencje, może 

paradoksalnie odnieść odwrotny skutek od zamierzonego. Tymczasem 

stworzenie przekonania „wszyscy/większość podejmują bezpieczniejsze 

zachowania i uznają je za słuszne” będzie miał większy potencjał 

kształtowania postaw prozdrowotnych. Wnioskowanie takie potwierdzają 

badania Cialdiniego z 1990 roku24 nad efektywnością kampanii społecznej 

mającej na celu zapobieganie zanieczyszczaniu Ameryki. Spot z kampanii, 

zrealizowany w latach 70. przedstawiał obraz zaśmieconych lasów i gór, przez 

                                                           
22 Ibid. 
23 Cialdini R., Wywieranie..., op. cit. 
24 Cialdini R.B., Reno R.R., Kallgren C.A., A focus theory of normative conduct: Recycling the concept 

of norms to reduce littering in public places, [w:] Journal of Personality and Social Psychology, 58, 

1015-1026. 
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które podróżował Indianin przyglądający się, jak kolejni ludzie wysypują 

odpady z samochodów, a przyroda staje się coraz bardziej zanieczyszczona  

i coraz brzydsza, aby w ostatniej scenie zacząć płakać nad tą sytuacją. 

Badania pokazały, że spot mógł odnieść odwrotny skutek. Nawet 

konsekwencje w postaci zniszczonej przyrody nie okazały się tak istotne, aby 

odwrócić działanie „społecznego dowodu słuszności”, który wskazał, 

że „wszyscy śmiecą” i „nikt nie dba o przyrodę”. Przykładem kampanii 

skierowanych do populacji LGBT tworzących przekonanie o tym, że „wszyscy 

podejmują bezpieczniejsze zachowania” może być niemiecka akcja plakatowa, 

gdzie na różnych plakatach pokazano różne/ych przedstawiciel(k)i grupy 

docelowej z opisami np. „Ohne Gummi? Nicht mit mir!” (pol. „Bez gumki? Nie 

ze mną!”), „Ohne Gummi geht er mir am arsch vorbei” (pol. „Bez gumki mam 

cię w dupie”), etc. 

Inną zasadą wskazaną przez Cialdiniego jest fakt, że zachowania są przez 

ludzi podejmowane chętniej, gdy mają oni poczucie, iż są one ich własnym 

wyborem25. Stąd posługiwanie się półprawdami i zerojedynkowością 

w kampaniach („jak się nie zabezpieczysz, to w każdej sytuacji jest bardzo 

wysokie ryzyko, że się zakazisz, nawet w trakcie seksu oralnego bez 

wytrysku”, „absolutnie się zakazisz nie zabezpieczając się, jeśli nawet twój 

partner ma niewykrywalną wiremię”, „osoby myślące o PrEP (profilaktyka 

przedekspozycyjna), to ludzie nieumiejący poskromić swoich żądz i hedoniści”, 

„osoby, które nie informują partnerów o zakażeniu, są absolutnie niemoralne” 

itd.), może okazać się niewłaściwą strategią. Odbiorcy kampanii są dorosłymi 

ludźmi, którym warto rzetelnie przedstawiać wszystkie informacje pozwalając 

na swobodny wybór wedle ich uznania, zamiast traktowania ich z pozycji 

rodzica, który wie, co dla dziecka jest lepsze. Dobrze prowadzone działania nie 

tylko pomogą w dokonaniu przez nich pożądanego – z punktu widzenia 

profilaktyki – wyboru, ale także wpłyną na ich głębokie przekonanie  

o suwerennym, wewnętrznym wyborze, co – jak wskazano powyżej – 

dodatkowo utrwala tego typu zachowania. 

Nie sposób też pominąć ważnego elementu realizacji profilaktyki  

z wykorzystaniem mediów, który wynika z koncepcji wpływu społecznego – 

podawanie najważniejszych informacji czy korygowanie mitów powinno 

odbywać się poprzez autorytet26. Co szczególnie ważne, autorytet ten 

powinien zostać dobrany zgodnie z grupą odbiorców, gdyż w przypadku 

różnych grup kto inny będzie autorytetem. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie 

                                                           
25 Cialdini R., Wywieranie..., op. cit. 
26 Ibid. 
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o realną, znaną medialnie osobę (choć oczywiście może tak się zdarzyć), 

ale równie skutecznie może się to odbyć poprzez symbol – właściwą rolę 

aktora, pewne atrybuty. Przykładem tego rodzaju konstrukcji może być 

wspomniana już wcześniej kampania „Ohne Gumi? Nicht mit mir!”, gdzie 

autorytetami byli młodzi ludzie, z którymi odbiorcy po prostu mogli się 

zidentyfikować, jak również polskie przedsięwzięcie, choć niestety mało 

rozpoznawalne, "Myśl! ...o seksie" zrealizowane przez Majestic 

Media sp. z o. o., w przypadku którego autorytetami były osoby znane 

z mediów, a jednocześnie ważne dla społeczności LGBT. Absolutny brak 

spełnienia tego kryterium zaistniał natomiast w spocie „Prezerwatywa 

przedłuża przyjemność”, co potwierdzają odpowiedzi respondentów, którzy 

wskazywali na fakt, że drażnił ich głos lektora, brzmiący nieautentycznie, jakby 

sam lektor wewnętrznie nie zgadzał się z tym, co przedstawiał w spocie.  

Nie był dla nich żadnym autorytetem. 

Innym aspektem wartym zasygnalizowania w postulatach jest zwiększenie 

parasolowości kampanii, które z założenia mają być parasolowe. Oczywiście, 

autorzy uznają, iż słusznym jest celowanie przekazów w wybrane grupy 

społeczne, ponieważ tylko zindywidualizowanie oddziaływań do konkretnych 

populacji pozwala na zidentyfikowanie się odbiorcy z problemem i odniesienie 

ryzyka zakażenia do własnej osoby. Oddziaływania muszą mieć w centrum 

zainteresowania bardzo wąskie grono odbiorców – odpowiadać na ich swoistą 

mentalność, styl życia, sposób postrzegania rzeczywistości, system wartości, 

miejsce zamieszkania czy wreszcie wiek i płeć, co jest trudne do osiągnięcia 

w przypadku kampanii parasolowych, które z założenia mają mieć szeroki 

zasięg. Społeczeństwo, a nawet jego poszczególne grupy, jest bowiem 

niezwykle zróżnicowane. Tym niemniej, kampanie takie mają większe 

możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców, dlatego właśnie muszą 

być uniwersalne. Niestety, autorzy ze smutkiem zauważają wspomnianą już 

wcześniej dużą heteronormatywność dotychczasowych kampanii parasolowych 

– są one z reguły tworzone dla młodego, heteroseksualnego odbiorcy, czyli nie 

spełniają swojego podstawowego założenia – nie są uniwersalne. Przyglądając 

się doświadczeniom naszych zachodnich sąsiadów okazuje się jednak, 

że osiągnięcie takiej uniwersalności jest możliwe – wystarczy wspomnieć 

opisywaną już wcześniej kampanię „Mach’s mit!”. 

Podsumowując, przekazy profilaktyczne z wykorzystaniem mediów mogą 

zwiększać swoją skuteczność, jeśli eksperci zaangażowani w ich realizację 

posiadają dogłębną wiedzę zarówno z zakresu HIV/AIDS, jak i kontekstu 

społeczno-kulturowego, w jakim żyje grupa odbiorców – jej problemów, 
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zróżnicowania i potrzeb. Szczególnie w przypadku populacji MSM konieczne 

jest legitymowanie się wysoką wiedzą socjologiczną na temat tej grupy – jej 

specyfiki, kultury, zwyczajów, sposobów komunikacji, tworzenia sieci 

znajomości i podkultur etc. Niezbędna jest też wiedza dotycząca procesów 

uczenia się człowieka, tworzenia się schematów poznawczych, modelowania 

zachowań, stereotypizownia i nadawania etykietek, autostygmatyzacji, 

mechanizmów wywierania wpływu, zasad funkcjonowania mózgu, koncepcji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej. Ważne jest też wyzbywanie się przedzałożeń 

i generalizacji dotyczących populacji, do jakiej kieruje się przekaz, gdyż takie 

przedzałożenia stwarzają niebezpieczeństwo konstruowania przekazów 

absolutnie nieadekwatnych w stosunku do potrzeb. Szczególną rolę odgrywają 

tu też wewnętrzne przekonania światopoglądowe osób zaangażowanych  

w konstrukcję przekazu. Trudno bowiem o przekazy pozytywne, oparte na 

rzetelnej wiedzy naukowej, w przypadku, gdy realizatorzy nie mają rozeznania 

we własnych fobiach lub uprzedzeniach. W przypadku tematu niniejszego 

badania dotyczy to zarówno przekonań w stosunku do populacji MSM, jak 

i problematyki HIV/AIDS i osób żyjących z HIV. Należy jednak pamiętać, że 

status serologiczny lub orientacja seksualna nie gwarantuje braku błędnych 

nastawień i uprzedzeń lub ich istnienia. 

 

 

4.3. Perspektywy dla dalszych badań 
 

Autorzy podczas analizy wyników badania zauważyli potrzebę badań 

w następujących obszarach: 

I. Badania nad „fenomenem” kampanii „Prezerwatywa przedłuża 

przyjemność” – jakie elementy spowodowały, że kampania 

przygotowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, miała 

tak mały zasięg. 

II. Badanie nad przyczynami podejmowania ryzykownych zachowań 

seksualnych przez osoby z populacji MSM – pomogą one 

w wycelowaniu działań profilaktycznych dokładnie w te obszary, 

które są bezpośrednią przyczyną odstępowania od zasad 

bezpieczniejszego seksu. Wiedząc, o który element „scenariusza 

erotycznego” chodzi, będziemy mogli tak zaprojektować działania, 

aby miały potencjał wytworzenia pożądanych skryptów seksualnych. 

Badanie to jest już prowadzone przez wspólną grupę 

badawczą Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie 
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HIV/AIDS „Jeden Świat” w Krakowie oraz Stowarzyszenia 

„Tęczówka” w Katowicach. 

III. Długofalowe badania naukowe nad wpływem różnych strategii 

profilaktyki z wykorzystaniem mediów: 

a. na zachowania seksualne, 

b. na stygmatyzację osób żyjących z HIV w populacji MSM, 

c. na tworzenie się skryptów seksualnych i jakość życia seksualnego. 

 

Niewłaściwie prowadzone działania profilaktyczne mogą stwarzać 

ryzyko powstania takich skryptów seksualnych, które będą obniżały 

satysfakcję ze swojego życia seksualnego wywołując fobie i blokując 

pozytywne przeżywanie swojej seksualności. Podobnie ważne jest 

określenie skryptów poznawczych na temat osób żyjących z HIV pod 

wpływem konstruowanych oddziaływań. Z doświadczeń autorów 

badania wynika bowiem, że stygmatyzacja osób zakażonych  

w środowisku MSM to niezwykle nasilony problem, dlatego tak ważna 

jest uważność realizatorów, by jej nie wzmacniać. 

 

 

Kończąc prezentowanie całego badania, należy podkreślić, że wyznaczyło 

ono jedynie kierunki dalszych poszukiwań oraz pozwoliło udzielić odpowiedzi 

na najpilniejsze pytania. Na podejmowanie prób coraz doskonalszych działań, 

korygowania postępowania w wyniku ich ewaluacji, nadbudowywania 

i rozwijania warsztatu, jest jeszcze czas – każde ludzkie działanie powinno 

zawierać twórczy element krytyczności i podejmowania prób na nowo. Każde 

kolejne działanie może zawsze być lepsze. Jednak najpilniejszym pytaniem 

było tutaj przede wszystkim, czego nie należy powielać, czego nie robić, bo 

może okazać się to niepożądane w skutkach. Warto jest w bardzo szeroki 

sposób przekładać na działania społeczne medyczną zasadę po pierwsze nie 

szkodzić. Skuteczność jest ważna i oceniamy, że niniejsze badanie przyczyniło 

się do wskazania niektórych obszarów pomocnych w zwiększaniu tej 

skuteczności. Ale znacznie ważniejsze jest postawienie sobie pytania, czym 

jest dla nas – jako realizatorów działań profilaktycznych – skuteczność? Jaki 

jest cel, do którego zmierzamy? Czy tylko brak zaburzeń somatycznych? Gdzie 

jest granica ceny, którą jesteśmy w stanie zapłacić za skuteczność naszych 

działań? 
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5. NOTKA O AUTORACH 

Wszyscy Autorzy badania są osobami czynnie zaangażowanymi w działalność 

Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden 

Świat”, które istnieje na terenie Małopolski już od lat ’90 XX w. Początkowo 

funkcjonowało pod nazwą „Jest Jeden Świat”, ściśle współpracując najpierw 

z CTN Monar-Kraków, a następnie Krakowskim Towarzystwem Pomocy 

Uzależnionym. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia  prowadzili  

w późnych latach ’90 i wczesnych 2000 krakowski telefon zaufania HIV/AIDS, 

poradnictwo dla osób żyjących z HIV i ich bliskich, grupy wsparcia, wolontariat 

na Oddziale Nabytych Niedoborów Odporności w Krakowie, czy też zbiórki 

publiczne, które służyły za wsparcie socjalne dla osób pozbawionych źródeł 

dochodów. W roku 2007 Stowarzyszenie zostało przekształcone  

w Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Żyjących z HIV, Chorych na AIDS i Ich 

Bliskich „Jeden Świat” i jego formuła została nieco zmieniona.  

Do roku 2009 nadal ściśle współpracowało z Krakowskim Towarzystwem 

Pomocy Uzależnionym, prowadząc Grupy Wsparcia, wolontariat na Oddziale 

Nabytych Niedoborów Odporności, naukę języka angielskiego i niemieckiego 

dla podopiecznych, wsparcie socjalne, szkolenia dla różnych grup społecznych 

i zawodowych, a od roku 2009 – organizowało wydarzenia związane  

z obchodami World AIDS Day i CandleLight Memorial we współpracy z IFMSA-

Poland (w tym szkolenia, konferencje, wystawy, konkursy itp.). Dziś – pod 

nazwą Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden 

Świat” – prowadzi Centrum Wsparcia dla Osób Nowo Zdiagnozowanych,  

w skład którego wchodzi poradnictwo internetowe, szkolenia dla osób, które 

niedawno otrzymały pozytywny wynik testu, Grupę Wsparcia i poradnictwo 

indywidualne. Jednocześnie realizowany jest projekt skierowany do studentek  

i studentów województwa małopolskiego pod nazwą „KL.3B – Klub Liderów 

»Bądź Bardziej Bezpieczny«”, który otrzymał patronat merytoryczny Krajowego 

Centrum ds. AIDS. Niniejszy raport jest zamknięciem jednego z projektów 

badawczych zrealizowanych przez Stowarzyszenie, zaś na chwilę obecną  

prowadzone są dwa inne. 

 

 

Maria Brodzikowska – pedagożka (specjalność resocjalizacja), od ponad 11 

lat zajmująca się pomocą osobom zakażonym HIV i ich bliskim oraz 

profilaktyką HIV/AIDS, Edukatorka ds. HIV/AIDS certyfikowana przez Krajowe 

Centrum ds. AIDS, po studiach podyplomowych "Profilaktyka HIV/AIDS" 
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w WSzF-P "Ignatianum" w Krakowie, Doradczyni okołotestowa certyfikowana 

przez Krajowe Centrum ds. AIDS , autorka kilku publikacji na temat HIV/AIDS, 

współpracowniczka Instytutu Pedagogiki UJ, pisze pracę doktorską dotyczącą 

świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym 

statusie serologicznym, brała czynny udział w wielu konferencjach podejmując 

tematykę HIV/AIDS, antydyskryminacji, stygmatyzacji i naznaczenia 

symbolicznego, uzależnień, profilaktyki w kontekście seksualności człowieka, 

stanu prawnego dotyczącego kryminalizacji ekspozycji na HIV w Polsce, 

tłumaczyła dokumenty międzynarodowe dotyczące HIV/AIDS i praw człowieka 

dla Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej, Członkini Rady Fundacji Motywacja 

i Działanie w Międzyzdrojach, współautorka programu dla szkół gimnazjalnych 

opracowanego przez Fundację, który otrzymał rekomendację Krajowego 

Centrum ds. AIDS. Jest autorką artykułów na temat holistycznego rozumienia 

zdrowia, implementacji założeń Racjonalnej Terapii Zachowania do systemu 

pomocy osobom żyjącym z HIV, profilaktyki HIV/AIDS, świadomości 

wychowawczej rodziców żyjących z HIV i współautorką artykułu na temat 

Bezpośrednio Nadzorowanej Terapii Antyretrowirusowej. Przewodnicząca 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS 

„Jeden Świat”. Realizatorka wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych lub 

wsparciowych we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi 

(Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym, Kampania Przeciw 

Homofobii, IFMSA-Poland, Stowarzyszenie „Tęczówka” w Katowicach i in.). 

Współpracowała z Fundacją „Klub KONTRA” w Bytomiu prowadząc zajęcia dla 

Nauczycielek i Nauczycieli na temat sposobów prowadzenia działań 

profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS na terenie szkoły. Prowadzi warsztaty 

z zakresu umiejętności psychospołecznych w projektach PO KL. 

 

 

Stanisław Żołądek – lekarz (w trakcie stażu podyplomowego w Szpitalu 

Uniwersyteckim w Krakowie), Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS 

certyfikowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 

IFMSA-Poland, Doradca okołotestowy certyfikowany przez Krajowe Centrum 

ds. AIDS , brał czynny udział w wielu konferencjach podejmując tematykę 

HIV/AIDS oraz profilaktyki w kontekście seksualności człowieka, odbywał 

praktykę studencką w Ministerstwie Zdrowia (m.in. Departament Organizacji 

Ochrony Zdrowia i Departament Zdrowia Publicznego), staż na Oddziale 

Dermatologii w Republican Clinical Skin and Veneral Diseases Clinic w Kazaniu 

(Tatarstan, Rosja), staż na Oddziale Psychiatrii w Summa Hospital – Akron City 
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(USA), jest członkiem Zespołu ds. Szkoleń IFMSA-Poland, w latach 2010-2011 

był koordynatorem ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów 

Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia 

w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”.  

 

 

Tomasz Suchocki – Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS certyfikowany przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, od 5 lat 

zajmuje się poradnictwem, edukacją i organizowaniem systemu wsparcia dla 

osób zakażonych HIV i ich bliskich, realizuje liczne programy edukacyjne 

i profilaktyczne we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi 

(np. KPH, Stowarzyszenie „Tęczówka” w Katowicach, IFMSA-Poland i in.) 

skierowane do różnych grup odbiorców (młodzież, osoby uzależnione i ich 

bliscy, grupy zawodowe), współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie 

w Międzyzdrojach, współautor programu dla szkół gimnazjalnych 

opracowanego przez Fundację, który otrzymał rekomendację Krajowego 

Centrum ds. AIDS. Skarbnik Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie 

HIV/AIDS „Jeden Świat”.  
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ANEKS 1. ANKIETA W OPRACOWANIU WŁASNYM 

Odbiór spotów profilaktycznych HIV/AIDS kierowanych 

do mężczyzn mających seks z mężczyznami 

Szanowni Panowie! 
 

Zadaniem tej ankiety jest określenie odbioru spotów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS 
przez ich grupę docelową. W związku z tym zapraszamy do badania mężczyzn mających seks 

z mężczyznami lub zamierzających podjąć takie kontakty. Badania te pozwolą 
na skuteczniejsze działania profilaktyczne z wykorzystaniem mediów. 

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie około 15 minut. Zostaną Panom 
zaprezentowane trzy filmy profilaktyczne, które będą podlegać ocenie na podstawie pytań 

zamkniętych. 
 

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas. 
mgr Maria Brodzikowska 
lek. Stanisław Żołądek 

Tomasz Suchocki 
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieJedenSwiat 

 

Wiek: 

o poniżej 15 lat  
o 16-19  
o 20-25  
o 26-35  
o 36 i powyżej  

Miejsce zamieszkania: 

o wieś  
o małe miasto  
o duże miasto/aglomeracja  

Wykształcenie: 
(ukończony etap edukacji) 

o podstawowe  
o gimnazjalne  
o zawodowe  
o średnie  
o wyższe  

Miewam kontakty seksualne z: 
(proszę wziąć pod uwagę okres całego życia) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStowarzyszenieJedenSwiat&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-b_IYjZlt2gBXK3xzzY-qWYe01g
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o Mężczyznami  
o Z mężczyznami i kobietami  
o Z nikim  
o Inne: jakie? 

 

Pytania do każdego z trzech filmów 
 

Prosimy o obejrzenie filmu i udzielenie odpowiedzi na poniższe 

pytania (tutaj w ankiecie znajdował się link do filmu – każdy 

film miał osobną stronę, na której widniały jednakowe 

pytania). 

 

Jak bardzo Panu podoba się ten film?  

 
1 2 3 4 5 

 

nie podoba mi się wcale 
     

bardzo mi się podoba 

Jak bardzo ten film jest interesujący?  

 
1 2 3 4 5 

 

nudny 
     

bardzo ciekawy 

Jak bardzo informacje zawarte w tym filmie są przydatne?  

 
1 2 3 4 5 

 

zupełnie nie przydatne 
     

w pełni przydatne 

Jak ocenia Pan "klimat" (sceneria, barwy, muzyka) tego filmu? 

 
1 2 3 4 5 

 

przygnębiający 
     

radosny 

Czy sceny przedstawione w filmie są podniecające?  

 
1 2 3 4 5 

 

w ogóle niepodniecające 
     

bardzo podniecające 
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Film był:  

 
1 2 3 4 5 

 

sztuczny 
     

naturalny 

Film był:  

 
1 2 3 4 5 

 

infantylny/naiwny 
     

dojrzały/głęboki 

 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że osoby zakażone są: 

 
1 2 3 4 5 

 

niemądre/nieodpowiedzialne 
     

mądre/odpowiedzialne 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że osoby zakażone: 

 
1 2 3 4 5 

 

budzą duży lęk 
     

nie budzą żadnego lęku 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że osoby zakażone są: 

 
1 2 3 4 5 

 

nieatrakcyjne 
     

atrakcyjne 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że osoby zakażone są: 

 
1 2 3 4 5 

 

niewarte zainteresowania 
     

warte zainteresowania 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że zakażenie HIV :  

 
1 2 3 4 5 

 

powoduje 

śmierć      

można z nim normalnie 

funkcjonować 
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Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że zakażenie HIV : 

 
1 2 3 4 5 

 

uniemożliwia normalne 

życie seksualne      

pozwala na normalne 

życie seksualne 

W filmie prezerwatywa przedstawiona jest jako: 

 
1 2 3 4 5 

 

zło konieczne 
     

coś fajnego 

W tym filmie prezerwatywa jest: 

 
1 2 3 4 5 

 

odrażająca 
     

seksowna 

Po obejrzeniu tego filmu ma Pan wrażenie, że prezerwatywa jest: 

 
1 2 3 4 5 

 

niepotrzebna 
     

potrzebna 

Film:  
(wielokrotny wybór) 

o Promuje używanie prezerwatywy  
o Straszy konsekwencjami nieużywania prezerwatywy  
o Pokazuje, że używanie prezerwatywy jest modne  
o Pokazuje, że używanie prezerwatywy jest przyjemne  
o Pokazuje, że używanie prezerwatywy jest nieprzyjemne  
o Pokazuje, że używanie prezerwatywy jest sztuczne  
o Inne: jakie? 

Film pokazuje seks jako:  

 
1 2 3 4 5 

 

przerażający 
     

radosny 
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Czy wysłałby Pan link do tego filmu znajomym? 

o Tak  
o Raczej tak  
o Raczej nie  
o Nie  

Czy zwróciłby Pan uwagę na ten film w telewizji lub internecie? 

o Tak  
o Raczej tak  
o Raczej nie  
o Nie  

Czy film ten skłoniłby Pana do poszukiwania dalszych informacji o 

HIV/AIDS? 

o Tak  
o Raczej tak  
o Raczej nie  
o Nie  

Spot ten skłoniłby Pana do zmiany zachowań na: 

 
1 2 3 4 5 

 

bardziej ryzykowne 
     

bardziej bezpieczne 

Co zrobić, aby ten film był lepszy?  
(Pytanie nieobowiązkowe) 

 

Dodatkowe pytania do filmu „Prezerwatywa 

przedłuża przyjemność” 

Czy już wcześniej widział Pan ten film? 

o Tak  
o Nie  
o Nie wiem  

Jeśli TAK, to gdzie: 
(wielokrotny wybór) 

o bezpośrednio na Youtube  
o na portalu "branżowym"  
o na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS  
o nie widziałem  
o inne: gdzie? 
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Jeśli TAK, to ile razy? 

(w różnych miejscach) 

o 1  
o 2-5  
o powyżej 5  
o nie widziałem  

Czy widział Pan inne materiały z tej kampanii (ulotki, naklejki, itp.)?  

o Tak  
o Nie  
o Nie wiem  

Jeśli TAK, to gdzie? 
(wielokrotny wybór) 

o w klubie  
o w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania  
o w poradni HIV  
o na konferencjach, szkoleniach  
o nie widziałem  
o inne: gdzie? 

Jeśli TAK, to ile razy? 
w różnych miejscach 

o 1  
o 2-5  
o powyżej 5  
o nie widziałem  

Oczekiwania w stosunku do przyszłych kampanii 

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan wpływ na stworzenie idealnego spotu profilaktycznego, 

który miałby skłonić Pana do podejmowania bezpieczniejszych zachowań seksualnych. 

Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

Jaki powinien być "klimat" (sceneria, barwy, muzyka) tego filmu? 

 
1 2 3 4 5 

 

przygnębiający 
     

radosny 
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Film powinien pokazywać, że zakażenie HIV :  

 
1 2 3 4 5 

 

powoduje 

śmierć      

można z nim normalnie 

funkcjonować 

 

Po obejrzeniu filmu można mieć wrażenie, że zakażenie HIV : 

 
1 2 3 4 5 

 

uniemożliwia normalne 

życie seksualne      

pozwala na normalne 

życie seksualne 

Jak bardzo w tym filmie należy podkreślić poszczególne atrybuty i inne 

kwestie związane z prezerwatywą?  

 W ogóle nie 

ważne 

Mało ważne Ani ważne, ani 

nie ważne 

Ważne Bardzo ważne 

prawidłowy sposób 

zakładania 
     

seksowność 
     

zabezpieczenie 

przed zakażeniem 
     

łatwość 

w używaniu 
     

nie zmniejsza 

doznań 
     

informacja na 

temat sposobu 

doboru 

prezerwatywy 

     

sposób 

zaproponowania 

partnerowi 
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 W ogóle nie 

ważne 

Mało ważne Ani ważne, ani 

nie ważne 

Ważne Bardzo ważne 

sposoby na 

utrzymanie 

napięcia podczas 

zakładania 

prezerwatywy 

     

Najistotniejsze elementy, jakich spot powinien zawierać to informacje na 

temat:  
(wielokrotny wybór) 

o Czym jest HIV i AIDS  
o Konsekwencje zakażenia HIV  
o Bezpieczniejszych technik seksualnych  
o technicznych aspektów użycia prezerwatywy  
o wyraźną przestrogę przed konsekwencjami ryzykownego seksu  
o Korzyści wynikających z bezpieczniejszych zachowań  
o ryzykownych zachowań pod wpływem substancji psychoaktywnych  
o Inne: jakie? 

Spot NIE powinien zawierać informacji na temat:  
wielokrotny wybór 

o Czym jest HIV i AIDS  
o Konsekwencje zakażenia HIV  
o Bezpieczniejszych technik seksualnych  
o technicznych aspektów użycia prezerwatywy  
o wyraźną przestrogę przed konsekwencjami ryzykownego seksu  
o Korzyści wynikających z bezpieczniejszych zachowań  
o ryzykownych zachowań pod wpływem substancji psychoaktywnych  
o Inne: jakie? 
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ANEKS 2. KLUCZ DO ANALIZY FILMÓW PRZEZ 
SĘDZIÓW KOMPETENTNYCH 

 

JĘZYK  
(warstwa komunikatów werbalnych i niewerbalnych) 

 

Język filmu jest wolny od uprzedzeń 

1 2 3 4 5 

Film jest pełen 

uprzedzeń 

   Zupełnie wolny 

od uprzedzeń 

  

Język filmu nie stygmatyzuje 

1 2 3 4 5 

Język jest 

bardzo 

stygmatyzujący 

   Zupełnie wolny 

od stygmatyzacji 

 

 

Język filmu jest precyzyjny  

1 2 3 4 5 

Język jest 

zupełnie 

nieprecyzyjny 

   Język jest w 

pełni precyzyjny 

 

 

Język filmu jest oparty na wiedzy 

1 2 3 4 5 

Brak 

poprawnych 

informacji, 

przekaz oparty 

na fobiach i 

mitach. 

   Informacje w 

pełni poprawne, 

bezbłędne 

 

 

Język filmu jest dostosowany do odbiorcy 

1 2 3 4 5 

Jest zupełnie 

niezrozumiały 

dla odbiorcy, nie 

używa jego 

komunikatów 

   W pełni 

zrozumiały dla 

odbiorcy, używa 

jego 

komunikatów 
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PRZEKAZ 
 

Przekaz filmu jest pozytywny 

1 2 3 4 5 

Negatywny     Pozytywny 

 

Film nie łączy aktywności seksualnej ze śmiercią i/lub chorobą  

1 2 3 4 5 

Film zupełnie 

łączy aktywność 

seksualną ze 

śmiercią 

   Film w żaden 

sposób nie łączy 

aktywności 

seksualnej ze 

śmiercią lub 

chorobą 

 

Film nie pokazuje osoby zakażonej jako zagrożenie 

1 2 3 4 5 

Film pokazuje 

osobę zakażoną 

jako zagrożenie 

   Film nie 

pokazuje osoby 

zakażonej jako 

zagrożenie 

 

Film respektuje prawo jednostki do wyboru stylu życia seksualnego, 

uznaje zróżnicowanie stylów życia seksualnego  

1 2 3 4 5 

Film odnosi się 

do jednego stylu 

życia 

seksualnego, nie 

uwzględnia 

zróżnicowania 

odbiorców 

   Film respektuje 

prawo jednostki 

do wyboru stylu 

życia 

seksualnego, 

uznaje 

zróżnicowanie 

stylów życia 

seksualnego 

 

Film jest dopasowany do różnych stylów życia seksualnego, pokazuje 

możliwości zabezpieczenia w zależności od tego stylu 

1 2 3 4 5 

Film arbitralnie 

pokazuje jedną 

możliwość 

zabezpieczania 

się 

   Film przedstawia 

szeroki wachlarz 

możliwości 

zabezpieczania 

się 
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Film nie wartościuje i nie ocenia 

1 2 3 4 5 

Film jest pełen 

wartościujących 

ocen 

   Film jest wolny 

od 

wartościowania 

 

Przekaz filmu jest atrakcyjny 

1 2 3 4 5 

Przekaz filmu 

jest 

nieatrakcyjny 

   Przekaz filmu 

jest atrakcyjny 

 


