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Poznañ

Problematyka kobieca w prasie lokalnej

N
a podstawie analizy zawartoœci treœci czasopism lokalnych mo¿na wskazaæ, i¿ pro-
blematyka kobieca obejmowa³a dwa nurty. Pierwszy z nich przedstawia³ historycz-

ny i wspó³czesny wizerunek kobiety, a drugi porusza³ kwestie kobiece na tle zjawisk
i wydarzeñ politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych. W rezultacie mo¿na postawiæ
kilka pytañ badawczych:
— czym interesowa³y siê kobiety i o czym chcia³y czytaæ?
— czy mamy do czynienia z seksizmem na ³amach prasy lokalnej?
— czy autorami publikacji z zakresu tematyki kobiecej s¹ czêœciej kobiety czy mê¿czyŸni?
— czy istnieje zastrze¿ony podzia³ stanowisk i kompetencji dla kobiet w dzia³alnoœci wy-

dawniczo-prasowej tytu³ów lokalnych?
— czy pe³nienie naczelnych funkcji przez kobiety w prasie lokalnej ma wp³yw na iloœcio-

wy i jakoœciowy zakres problematyki kobiecej?
Badania dotycz¹ce prezentowanej tematyki maj¹ charakter pilota¿owy. W szerszym kon-

tekœcie badañ mo¿na by³oby odpowiedzieæ równie¿ na pytania – czy w prasie lokalnej wyko-
rzystuje siê wizerunek kobiety w reklamie z tak¹ sam¹ intensywnoœci¹, jak w tytu³ach
regionalnych i ogólnopolskich o charakterze informacyjnym? I jak kszta³tuje siê obraz kobie-
ty w prasie lokalnej w porównaniu do innych tytu³ów o zasiêgu regionalnym i ogólnopolskim.
Taka specyfikacja problemu okreœli³aby w omawianym kontekœcie rolê prasy lokalnej na tle
innych czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Analiza sfery kobiecej w prasie lokalnej
objê³a 7% egzemplarzy wszystkich 54 tytu³ów lokalnych po³udniowo-zachodniej Wielkopol-
ski w latach 1998–2001. Poddano zatem analizie 378 egzemplarzy tytu³ów lokalnych, w tym
sublokalnych (z 5404 egz.). Okres ten by³ niezwykle wa¿ny dla istnienia czasopism lokal-
nych. W analizowanym przedziale czasu zmianie uleg³a definicja prasy lokalnej i sublokalnej
w zwi¹zku z trójstopniow¹ reform¹ administracji (powstanie w 1999 r. powiatów – a zatem
i prasy powiatowej oraz kreacja nowych województw)1. S¹dz¹c po iloœci tytu³ów na ówczes-
nym rynku wydawniczym, wydaje siê, ¿e by³a to druga fala narodzin prasy. Dla przypomnie-
nia, pierwsza mia³a miejsce w latach 1992–1994 i by³a zwi¹zana ze zmianami prawnymi
funkcjonowania tytu³ów2. W 1999 roku, a w zasadzie ju¿ w zwi¹zku z kampani¹ sa-
morz¹dow¹ w 1998 r. – pojawi³y siê nowe tematy odnoœnie problemu administracji sa-
morz¹dowej. Dzia³ania w obliczu zmian ³¹czy³y kobiety i mê¿czyzn w wielu inicjatywach
(np. komentarze dotycz¹ce reformy s³u¿by zdrowia i powstania kas chorych, apele o restytucjê
powiatu wschowskiego). Drugie dziesiêciolecie szybko jednak zweryfikowa³o pod wzglêdem
ekonomicznym rynek prasy lokalnej. Ju¿ w 2002 roku kilka czasopism zosta³o zamkniêtych,

1 Szerzej: E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Leszczyñskiej, w: Media i dziennikarstwo na prze³omie stuleci. Wybrane
zagadnienia, pod. red. W. Cisaka, Poznañ 2004, s. 77–80.

2 E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Koœciañskiej, w: Prasa dawna i wspó³czesna, pod red. B. Kosmanowej, czêœæ
druga, Poznañ 2001, s. 19.



a wiêkszoœæ z tytu³ów ukazuj¹cych siê na rynku po³udniowo-zachodniej Wielkopolski zmie-
ni³o swoj¹ czêstotliwoœæ, najczêœciej z miesiêczników na dwumiesiêczniki, które w wielu
przypadkach po 2005 roku zaczê³y ukazywaæ siê nieregularnie. W istocie z 54 pism uka-
zuj¹cych siê w 1998 roku, tylko 34 dotrwa³y do koñca 2010 roku. Zarówno w latach
1989–1991, na co wskazuj¹ badania przeprowadzone przez R. Kowalczyka3, tak i w latach
1998–2001 – co przedstawia niniejsze opracowanie, czêœciej problematyka kobieca wystêpo-
wa³a w tygodnikach, ani¿eli w miesiêcznikach czy kwartalnikach. Preferowanymi gatunkami
dziennikarskimi s¹ gatunki o dominancie informacyjnej (najczêœciej – wzmianka jako infor-
macja o pojedynczym fakcie, notatka jako informacja poszerzona, wiadomoœæ prasowa jako
informacja pe³na, sylwetka prasowa, wywiad, reporta¿ informacyjny), które stanowi¹ blisko
90% wszystkich wypowiedzi dziennikarskich4. Pozosta³e formy maj¹ znamiona publicystyki,
a jest to zazwyczaj reporta¿ publicystyczny, artyku³ publicystyczny i felieton oraz rzadziej
– komentarz prasowy b¹dŸ esej. Niewielki procent (ok. 3%) stanowi¹ tak¿e wypowiedzi nie-
dziennikarskie (reklamy, og³oszenia, rebusy, krzy¿ówki, listy do redakcji, karykatury, samo-
istne zdjêcia, poezja, opowiadania, statystyki), w których mo¿na znaleŸæ kwestie kobiece.
Najczêœciej kobietê przedstawiano jako – matkê, gospodyniê domow¹, d³ugowieczn¹, do-
œwiadczon¹ przez los, pracuj¹c¹ zawodowo, na kierowniczym stanowisku, przedsiêbiorcz¹,
udzielaj¹c¹ siê spo³ecznie i politycznie (zaanga¿owan¹), artystkê, wysportowan¹, dbaj¹c¹
o swoje zdrowie, urodê i idea³ kobiecego piêkna, maj¹c¹ pasje, ale te¿ postêpuj¹c¹ wbrew pra-
wu, co jeszcze niedawno by³o przypisane tylko mê¿czyznom.

Kobieta w roli matki nie tylko pojawia³a siê na ³amach prasy lokalnej w zwi¹zku ze swo-
im majowym œwiêtem. Redaktor Jerzy Zielonka o mieszkance Koœciana – Marii Korpikie-
wicz (1913–1989) napisa³ w „Wiadomoœciach Koœciañskich” – Pani Maria zmar³a 11 lat
temu, a córka nieprzerwanie wspomina prze¿ycia i podró¿e, jakby nam chcia³a powiedzieæ, ¿e
w³aœnie Matka jest podstawowym dobrem5. Jednak w zdecydowanej wiêkszoœci artyku³y
nawi¹zywa³y do kobiet w roli gospodyni domowej, serwuj¹c im gotowy produkt potrzebny
do nale¿ytego zajmowania siê domem. To g³ównie dla tej grupy odbiorców „ABC – Dziennik
Informacyjny” poœwiêci³ dwustronicowy dzia³ „Œwiat Bab”6 czy tygodnik „Panorama Lesz-
czyñska” – „Nie tylko dla Pañ”7. Tam publikowane by³y m.in. „s³owniczek pani domu”
(wiesz, co kupujesz), szeroko rozumiane poradnictwo, przepisy kulinarne, lekka lektura (cie-
kawostki, plotki) oraz krótkie wypowiedzi, w postaci listów czytelniczek, dziel¹cych siê ze
swoimi problemami, a pozwalaj¹ce czytelniczce na moment oderwaæ siê od obowi¹zków do-
mowych. Mo¿na te¿ s¹dziæ, ¿e dla tej grupy równie¿ „Kurier Przemêcki” zamieszcza rubrykê
„Kuchnia polska”, redagowan¹ przez kuchmistrza Bo¿enê Tobersk¹ Nitschke, która co cieka-
we, jako równie¿ kobieta przedsiêbiorcza, podaje na koniec dwa numery swoich telefonów
– komórkowy i stacjonarny8. Du¿ym zainteresowaniem prasy lokalnej cieszy siê tak¿e kobie-

ta d³ugowieczna (nigdy mê¿czyzna). Stanis³aw Jêdraœ na ³amach „Zeszytów Osieckich”
napisa³ o stuletniej mieszkance Œwierczyny – [...] dobra, pracowita i przedsiêbiorcza gospo-
dyni. Wychowa³a szeœcioro dzieci. Doczeka³a siê szesnastu wnuków, trzydziestu jeden pra-
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3 R. Kowalczyk, Obraz kobiety w prasie lokalnej na progu transformacji systemowej Polski w latach 1989–1991,
w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstwem. Wybór problemów, pod red. T. Wallasa, Poznañ 2010, s. 157–158.

4 Szerzej, M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
5 J. Zielonka, Mama Honoratki, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 6 (140), czerwiec 2000, s. 16.
6 „ABC – Dziennik Informacyjny”, nr 57 (1192), 21.07–24.07.2000, s. 14–15.
7 „Panorama Leszczyñska”, nr 23 (1113), 7.06–12.06.2001, s. 12.
8 „Kurier Przemêcki” 2001, nr 6–7, (124, 125), s. 19.



wnuków oraz 3 praprawnuków. Stulecie Agnieszki Drzewieckiej by³o œwiêtem ca³ej wsi [...]
– odprawiono mszê w intencji jubilatki i z³o¿ono ¿yczenia jubilatce w œwietlicy wiejskiej9.
W badanym okresie czasu coraz œmielej pojawia³ siê temat kobiety doœwiadczonej przez los.
W „Gazecie Rawickiej” omówiony zosta³ problem konfliktu w rodzinie, w zwi¹zku z domi-
nacj¹ jednej p³ci. Andrzej Kempa, psycholog kliniczny stwierdza: Ostatecznie praw-
dopodobieñstwo, i¿ kobieta zostanie ofiar¹ przemocy ze strony mê¿czyzny jest wiêksze, ni¿
prawdopodobieñstwo agresji ze strony kobiety. Stosowanie przemocy przez kobietê, czêœciej
ma charakter desperacki, ni¿ instrumentalny. Kobieta czêsto, jako osoba gorzej zarabiaj¹ca,
jest finansowo uzale¿niona od mê¿czyzny i z tych wzglêdów musi siê czêsto godziæ na zwi¹zek
z mê¿czyzn¹ [...]10. Problem kobiety doœwiadczonej przez los najczêœciej ukazuj¹ kroniki kry-
minalne. Pokrzywdzonymi staj¹ siê te¿ kilkuletnie dziewczêta. Przyk³adem mo¿e byæ artyku³
zamieszczony w „Ziemi Wschowskiej” podkreœlaj¹cy stratê matki, cyt. Od Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia we Wschowie, a¿ huczy o bezsensownej i niepotrzebnej œmierci 34-letniej mieszkanki
naszego miasta Barbary Kasperskiej. Basia zmar³a 23 grudnia w leszczyñskim szpitalu,
w którym pracowa³a 13 lat (w Zak³adzie Radiologii). [...] b³¹d w sztuce lekarskiej. Barbara
osieroci³a dwie ma³e córeczki, którym trudno bêdzie wyt³umaczyæ, dlaczego ich mamusi nie
ma, ¿e nigdy jej nie zobacz¹, ¿e nie weŸmie ich na kolana i nie przytuli [...]11.

Prasa lokalna równie¿ nie zapomina o kobietach pracuj¹cych zawodowo. W „S³owie
Ziemi Wschowskiej” zamieszczono reporta¿ poœwiêcony rodzinie, której sytuacja finansowa
pogorszy³a siê wraz z likwidacj¹ PGR-u w Tylewicach. Autorka publikacji Danuta Janeba
podkreœla zmianê roli spo³ecznej kobiety – [...] dawniej pracowa³ tylko pan Krzysztof, ale dziœ
jego ¿ona zmuszona jest wróciæ do pracy po urlopie wychowawczym12. Zdecydowana wiêk-
szoœæ publikacji prezentuje sylwetki zawodowe kobiet – pedagogów, instruktorów, lekarzy
oraz pe³ni¹cych istotne funkcje w administracji publicznej13. Kobiety te stanowi¹ równie¿
t³o wielu wydarzeñ lokalnych. Ich nazwiska pojawiaj¹ siê przy okazji wielu relacji praso-
wych14. Na uwagê zas³uguje równie¿ kobieta na kierowniczym stanowisku oraz kobieta

przedsiêbiorcza. W pierwszym przypadku – przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Œmiglu Ur-
szula Ranke, w wywiadzie dla „Witryny Œmigielskiej” powiedzia³a: Spo³eczeñstwo winno
wiedzieæ [...] nie by³am informowana i zapraszana kiedy odbywa siê posiedzenie Zarz¹du.
[...] nie mia³am mo¿liwoœci zaznajomienia siê z protoko³ami z posiedzeñ Zarz¹du. Od nie-
dawna Zarz¹d raczy³ powiadamiaæ mnie po terminie posiedzenia o terminie jego posiedze-
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9 S. Jêdraœ, 100-letnia mieszkanka Œwierczyny, „Zeszyty Osieckie” 1999, nr 1, s. 32.
10 A. Kempa, Konflikty w rodzinie, „Gazeta Rawicka”, nr 8, sierpieñ 2001, s. 17–18.
11 T. Miko³ajczak, Pomy³ka czy przeznaczenie?, „Ziemia Wschowska”, nr 1 (18), 10 stycznia 2001, s. 1.
12 D. Janeba, Krajobraz po likwidacji, „S³owo Ziemi Wschowskiej” 1998, nr 3, s. 13.
13 E. Olender, Z dziejów wsi i rezydencji w leszczyñskiem, „Merkuriusz Leszczyñski” 1999, nr 2 (9), s. 43; E. Przy-

by³ek, Anna tysi¹ca piêæset dni, „Elita”, nr 1 (1), listopad 1998, s. 16–17; E. Przyby³ek, Barbara Tla³ka – dyrektor
Domu Dziecka we Wschowie, „Elita”, nr 1 (1), listopad 1998, s. 20–21; E. Przyby³ek, „¯elazna lady”, „Elita”, nr 2 (4),
luty 1999, s. 16–17; Kadry – sylwetka, „¯ycie Rawicza”, nr 37 (39), 14.09.2001, s. 2; Wywiad z Dorot¹ Goch¹-Chmie-
lewsk¹, „Gazeta Górowska”, nr 13, 17 lipca 2000, s. 12; Laureaci nagród WK’98, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 1 (123),
styczeñ 1999, s. 1; Powrót do starej Ojczyzny, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 10 (120), grudzieñ 1998, s. 4.

14 R. Biberstajn, Wœród piasków Tanzanii, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 7–8, lipiec–sierpieñ 1998, s. 58;
J. Ja³kiewicz, Europa, europa, „Witryna Œmigielska”, nr 8 (233), wrzesieñ 2001, s. 3; A. Podsiad³y, Nie zmieniamy
znaku firmowego SLD, „Merkuriusz Leszczyñski” 1999, nr 2 (9), s. 9; Czy depresjê mo¿na lekcewa¿yæ?, „Gazeta Gó-
rowska”, nr 15, 10.10.2001, s. 5; Dzieñ Babci i Dziadka, „S³owo Ziemi Wschowskiej” 1998, nr 3, s. 8; „Kurier Lokal-
ny, nr 14, 14 lipca 2000, s. 3–5; Sukces dzieci z Domu Dziecka, „S³owo Ziemi Wschowskiej” 2001, nr 11 (49), s. 6;
¯ydzi w Kobylinie, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 9; Promocja kobiet w ¿y-
ciu publicznym, „¯ycie Rawicza”, nr 37 (39), 14.09.2001, s. 11; Podziêkowania, „Pakos³aw i okolice”, nr 42–43, li-
piec–sierpieñ 1999, s. 9.



nia i jego tematyce [...]15. Jest to niew¹tpliwie przyk³ad na zjawisko tokenizmu. W drugim
przypadku – postaæ zaradnej kobiety reprezentuje (starsza pani) Halina Walenciak, so³tys Pie-
chanina, ³¹cz¹ca cechy kobiety spe³nionej zawodowo i pani domu, która w œrodowisko lokal-
ne wprowadzi³a tzw. kobiecy dryg. Wypowiada³a siê na ³amach „Gazety Koœciañskiej”, cyt.
[...] Dbam o porz¹dek. Piechanin jest pierwsz¹ wsi¹, która mia³a pojemniki na œmieci [...].
Kobieta w domu ma zawsze coœ do zrobienia, w wolnych chwilach lubi poczytaæ ksi¹¿ki, szcze-
gólnie o tematyce przygodowej. W innym fragmencie, w „Gazecie Koœciañskiej”, mo¿emy siê
dowiedzieæ, ¿e pani so³tys wspólnie z mê¿em rozwi¹zuje krzy¿ówki i ogl¹da telewizjê. Ci¹gle
jest ch³onna wiedzy i nowoœci technicznych, bo to u³atwia ¿ycie [...]. Na koniec Halina Walen-
ciak stwierdza – [...] przede mn¹ i ca³¹ wsi¹ jest organizacja dorocznego letniego festynu16.

Na ³amach prasy równie¿ pojawia siê kobieta udzielaj¹ca siê spo³ecznie i politycznie

(zaanga¿owana). W zwi¹zku z tym – w „Panoramie Leszczyñskiej”, w artykule Pielêgniarki
chc¹ podwy¿ek mo¿na przeczytaæ [...] pensje pielêgniarek i innych pracowników szpitali
ur¹gaj¹ naszej godnoœci – twierdzi Jadwiga Skowroñska, przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Pielêgniarek17. Natomiast w „Przyjacielu Ludu” zamieszczono artyku³ o ¿onach
Józefa Wybickiego (Kunegundzie Drwêskiej i Esterze Wierusz-Kowalskiej) oraz ¿onach
Jana Henryka D¹browskiego (Gustawie Ma³gorzacie Henryce von Rackel zwanej jako Lili
i Barbarze Ch³apowskiej). Autor publikacji Czes³aw Skonka napisa³ – [...] dlaczego pamiêta-
my o wybitnych Polakach, a zapominamy o bardzo zas³u¿onych dla nich i dla Polski kobietach
– bohaterkach?, a w innym miejscu o Barbarze Ch³apowskiej – [...] uznawano j¹ za kobietê
nieprzeciêtn¹, o wyj¹tkowej odwadze oraz o wybitnych cechach charakteru i umys³u. [...]
zas³uguje ona na to by w sposób twórczy uwieñczyæ jej pamiêæ, choæby nakrêceniem pe³nome-
tra¿owego filmu18. Warto te¿ zwróciæ uwagê na publikacje samoistnych zdjêæ. Bez publikacji
komentarza zamieszczono w „G³osie Lipna” zdjêcie przedstawiaj¹ce w zdecydowanej wiêk-
szoœci uczestniczki „seminarium europejskiego” w Wilkowicach (na 10 kobiet jeden mê¿czy-
zna)19. Z kolei zdjêcie kobiety i mê¿czyzny trzymaj¹cych transparent zatytu³owany – Panie
Buzek powiat Wschowa albo wózek towarzyszy³o publikacji pt. Mamy upragniony powiat
wschowski20. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o prê¿nie dzia³aj¹cej od 2000 roku w Lesznie – elitar-
nej organizacji kobiecej –Lion’s Club21. G³ównym celem leszczyñskich Lwic jest dzia³alnoœæ
charytatywna na rzecz osób najbardziej potrzebuj¹cych. A na poziomie gmin funkcjonuj¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich, które bardzo czêsto goszcz¹ na ³amach prasy22. Podkreœla siê, ¿e
– w praktyce wszystkie uroczystoœci wiejskie, takie jak Dzieñ Matki, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Se-
niora, do¿ynki, odbiór wodoci¹gów i instalacji gazowej, nie odbywaj¹ siê bez udzia³u cz³on-
kiñ. Ko³a prowadz¹ równie¿ wypo¿yczalniê sprzêtu gospodarstwa domowego. Niektóre z nich
prowadz¹ zespo³y artystyczne23. Na koniec w omawianej kategorii, warto wspomnieæ o wyni-
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23 B. Trynka, Historyczny Zjazd Kó³ek Rolniczych, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, styczeñ 1999,
s. 15–16.



kach wyborów samorz¹dowych i uczestnictwie w nich kobiet jako reprezentantek powiatów
i gmin24. Okazuje siê, ¿e im mniejsza gmina tym udzia³ kobiet te¿ jest niewielki, np. „Nowiny
Niechlowskie” wskazuj¹, i¿ w wyniku wyborów samorz¹dowych z 1998 r., na 18 radnych
Rady Gminy Niechlów przypad³a 1 kobieta25.

Swoje sta³e miejsce w tytu³ach lokalnych ma równie¿ kobieta w roli artystki. „Wschow-
skie Wiadomoœci” na swojej ostatniej stronie prezentuj¹ sylwetkê Krystyny Grys, leszczyñ-
skiej poetki, autorki m.in. Fraszek spod paszek26. Pani ta bêd¹ca ju¿ w kwiecie wieku m.in.
w swoich fraszkach udziela rad m³odszym kobietom, np. nie pomo¿e modny ciuszek, kiedy
dziewczê to kopciuszek27. Z kolei jeden z artyku³ów „Rydzyny Tu i Teraz” przedstawia³
VI Œrodowiskowy Przegl¹d Twórczoœci Plastycznej, podczas którego dokonano rozdzia³u
twórczoœci na przymiot mêski i ¿eñski, a zatem [...] mê¿czyŸni zostali nagrodzeni w dziedzinie
malarstwa, a kobiety w dziedzinie haftu28. Przewa¿aj¹ca iloœæ artyku³ów dotycz¹cych oma-
wianej dziedziny obejmuje wystêpy zespo³ów folklorystycznych i zespo³ów wokalno-instru-
mentalnych, w których uczestniczy ca³y przekrój wiekowy kobiet29. Poza tym s¹ te¿ satyrycy
wœród kobiet, szczególnie na poziomie ma³ych gmin (np. w „Naszym Jutrze” – tzw. dy¿ur-
nym satyrykiem jest Zofia Dragan)30. Oprócz wspomnianej kategorii dziennikarze równie
czêsto opisuj¹ kobiety dbaj¹ce o swoje zdrowie, urodê oraz podkreœlaj¹ idea³ kobiecego

piêkna. W „Wiadomoœciach Jutrosiñskich” mo¿na by³o przeczytaæ wyznanie wegetarianki
[...] Jestem wdziêczna redakcji „WJ”, ¿e stworzy³a mi tê wyœmienit¹ okazjê do zapoznania
Was Czytelników ze sprawami, które s¹ mi bliskie, z wartoœciami, które wyznaczaj¹ mi drogê
¿yciow¹, nadaj¹ jej sens i s¹ Ÿród³em si³y, satysfakcji i radoœci [...]31. Temat zdrowia kobiet
jest równie czêsto poruszany, co nowinki na temat mody czy porady kosmetyczne i fryzjer-
skie32. Dwa tematy zdrowotne szczególnie ciesz¹ siê zainteresowaniem – kwestia depresji
i badania mammograficzne piersi33. P³eæ piêkn¹, choæ ju¿ nie m³od¹ przedstawia zdjêcie
w „G³osie Lipna”, utrwalaj¹ce po¿egnanie wójta Gminy Lipno – Juliana Pazo³y, który w oto-
czeniu czterech pañ przyjmuje podziêkowania34. Piêkne kobiety prezentowane te¿ s¹ co roku
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24 E. Przyby³ek, Wyniki wyborów samorz¹dowych (G³ogów, Leszno, S³awa, Szlichtyngowa, Wijewo, Wschowa),
„Elita”, nr 1 (1), listopad 1998, s. 6; Wyniki wyborów samorz¹dowych 1998, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta
i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 16–19.

25 „Nowiny Niechlowskie”, grudzieñ 1998, s. 5.
26 M. Dudka, Krystyna Grys, poetka naszych czasów, „Wschowskie Wiadomoœci”, nr 17 (19), 18 grudnia 2000,

s. 12.
27 K. Grys, Fraszki spod paszki, „Wschowskie Wiadomoœci”, nr 16 (18), 30 listopada 2000, s. 8.
28 Œwiêto plastyków, „Rydzyna. Tu i Teraz”, nr 3 (34), czerwiec–lipiec 1998, s. 9.
29 G. Konopczyñski, Œpiewali dla milionów, „Panorama Leszczyñska”, 7.06–12.06.2001, s. 26; Pod Dêbami na

ludowo, „Gazeta Rawicka”, nr 8, sierpieñ 2001, s. 9; Festiwal kultury holenderskiej. Kultura jakiej nie znaliœmy,
„Wiadomoœci Miejskogóreckie”, nr 3, 4 (54, 55), maj–czerwiec, lipiec–sierpieñ 2001, s. 2–4; Pracowite wakacje Mo-
raczewian, „Rydzyna. Tu i Teraz”, nr 3 (34), czerwiec–lipiec 1998, s. 9; XXVI Œwiêto Pieœni i Muzyki. Kultywowanie
tradycji ruchu amatorskiego, „Wiadomoœci Miejskogóreckie”, op. cit., s. 5; Koncert przed Papie¿em, „Nasze Jutro”,
luty 1998, s. 28; Muzyczne trio, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 22.

30 „Nasze Jutro”, styczeñ 1999, s. 39.
31 E. Olsza, Byæ wegetariank¹, „Wiadomoœci Jutrosiñskie” 1999, nr 71, s. 6.
32 I. Radwan, Czy zima urodzie sprzyja?, „Merkuriusz Leszczyñski” 1999, nr 2 (9), s. 55; I. Radwan, Kolorowy za-

wrót g³owy, „Merkuriusz Leszczyñski”, nr 3–4, marzec–kwiecieñ 2000, s. 49; E. Matyœkiewicz, Problem na g³owie,
„Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 12 (122), grudzieñ 1998, s. 66; Kosmetyczka radzi, „Kurier Lokalny” 2001, nr 18
(251), s. 7; Nowe oferty gabinetu „Ewa”, „Gazeta Wschowska” 1998, nr 10 (47), s. 6.

33 S. Œwitalska, To nie igraszki to rok!, „ Gazeta Gostyñska”, nr 14, 14 lipca 2000, s. 4; Czy depresjê mo¿na lekce-
wa¿yæ, „Gazeta Górowska”, nr 15 (91), 10 paŸdziernika 2001, s. 5.

34 „G³os Lipna” 2001, nr 2, s. 11.



w zwi¹zku, z wyborami regionalnymi Miss Nastolatek czy Miss Polonii35. Coraz czêœciej te¿
w tytu³ach lokalnych prezentowana jest kobieta i jej pasje. Prasa lokalna donosi³a, i¿ [...]
z trzema medalami wróci³y zawodniczki Polonii Leszno z Tarnowa, gdzie rozgrywane by³y hi-
storyczne – I M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski Kobiet w Boksie36. Natomiast w innym artyku-
le mo¿na by³o przeczytaæ – [...] W strzelaniu królewskim I miejsce zajê³a Irena Chomska
uzyskuj¹c tytu³ Królowej 1998 Roku. Pierwsz¹ Dam¹ zosta³a Urszula Cieœla, a Drug¹ Dam¹
Janina Bereszyñska. [...] Zorganizowa³y te¿ imprezê na Dzieñ Dziecka [...]37. Kobiety równie¿
uprawiaj¹ zapasy, jak podaje „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, cyt. jest to dyscy-
plina niew¹tpliwie dynamiczna, efektowna, widowiskowa i posiadaj¹ca du¿e walory estetycz-
ne, niespotykane w zapasach mêskich38. Du¿ym zainteresowaniem w gminach ciesz¹ siê
równie¿ zawody Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, w których bior¹ udzia³ zastêpy kobiece
(dwie kategorie wiekowe – 12–15 lat i 16–18 lat)39. Kobiety na ³amach prasy bardzo chêtnie
wypowiadaj¹ siê na temat swoich zainteresowañ, wœród których wymieniæ mo¿na podró¿e,
grê na instrumentach czy te¿ kolekcjonowanie ksi¹¿ek na okreœlony temat40. Niektóre z nich
dzia³aj¹ w stowarzyszeniach, inne – upubliczniaj¹ swój dorobek, np. tworz¹c tak jak Urszula
Dominiak – Galeriê Sztuki Afrykañskiej41. Natomiast rzadko z racji wystêpków, aczkolwiek
zawsze z wiêkszym ³adunkiem emocjonalnym w porównaniu do artyku³ów, których nega-
tywnymi bohaterami s¹ mê¿czyŸni – opisywana jest kobieta postêpuj¹ca wbrew prawu.
Najczêœciej p³eæ piêkna przyw³aszcza sobie ró¿ne mienie. W zwi¹zku z czym – „Kurier Lo-
kalny” zamieœci³ notatkê, i¿ 35-letnia Ewa J., mieszkanka Koœciana ukrad³a czeki pewnej ku-
racjuszce Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Koœcianie42. Poza tym kobiety
opisuje siê imieniem i inicja³em nazwiska jako pewn¹ ciekawostkê, i¿ zabronionego czynu
dokona³a w³aœnie kobieta. Zwykle jednak kroniki kryminalne, jak mo¿na siê domyœleæ
– w przypadku mê¿czyzn – nie zamieszczaj¹ personaliów (np. w gminie X, 13 w pi¹tek doko-
nano rozboju, ujêto pod wp³ywem alkoholu). Wyj¹tek stanowi¹ przestêpstwa spo³ecznie piêt-
nowane (np. gwa³t, pobicie ze skutkiem œmiertelnym, zabójstwo, nieudzielenie pomocy
osobie poszkodowanej, defraudacja, korupcja) i wtedy inicja³y imienia i nazwiska s¹ podane
do publicznej wiadomoœci.

Stawiaj¹c hipotezê, ¿e prasa lokalna spe³nia oczekiwania swoich odbiorców, to czytel-
niczki prawdopodobnie interesowa³a szeroko rozumiana kwestia kobieca. Na prze³omie lat
2001/2002 dokonano w Wielkopolsce badañ czytelnictwa prasy lokalnej43. Na podstawie któ-
rych nale¿y stwierdziæ, ¿e typowe pismo lokalne ma wyrównane proporcje czytelnictwa
w grupach kobiet i mê¿czyzn, choæ nieco wiêcej czytelników jest wœród pañ (kobiety – 68%
zakreœla³o pozycjê „czytam” i 32% – „nie czytam”; mê¿czyŸni: 63% – „czytam” i 37% – „nie
czytam”).
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35 Wybory Miss Miasta i Gminy Kobylina, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998,
s. 13.

36 „Panorama Leszczyñska”, nr 23 (1113), 7.04–12.04.2001, s. 31.
37 Z ¿ycia Kobiecego Towarzystwa Strzeleckiego, „Witryna Œmigielska”, nr 13, 09.07.1998, s. 11.
38 J. Lindner, Zapasy kobiece, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 30.
39 Stra¿acy na sportowo, „Wiadomoœci Miejskogóreckie”, nr 3/4 (54/55), maj–czerwiec/lipiec–sierpieñ 2001, s. 6.
40 E. Przyby³ek, To moja pasja i radoœæ, „Gazeta Wschowska” 1998, nr 10 (47), s. 12; M. Œliwka, Kubistyczne dzi-

wactwa, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 1 (123), styczeñ 1999, s. 47; Artyœci tworz¹ te¿ noc¹, „Wiadomoœci Koœciañ-
skie”, nr 6 (116), czerwiec 1998, s. 19.

41 A. Andrejów, W rytmie afrykañskich tam-tamów, „Elita”, nr 1 (1), listopad 1998, s. 8.
42 Ukrad³a czeki, „Kurier Lokalny”, nr 14 (171), 3 lipca 1998, s. 2.
43 http://www.lokalnebadania.com/wp-content/uploads/2010/02/prasa-lokalna-i-regionalna-jako-element-spole-

czenstwa-obywatelskiego.



Na ³amach prasy po³udniowo-zachodniej Wielkopolski panie interesowa³y siê sytuacj¹
spo³eczn¹ i prawn¹ nie tylko Polek, ale tak¿e kobiet innych narodowoœci (artyku³y o tematyce
podró¿niczej). Istotne s¹ te¿ próby kszta³towania postawy obywatelskiej. Zachêcano czytel-
niczki (inicjatywa kobiet) do wiêkszej aktywnoœci w ¿yciu publicznym, pokazuj¹c prost¹ za-
le¿noœæ, ¿e im wiêkszy jest ich udzia³ w ¿yciu politycznym (np. g³osowanie w wyborach) tym
wiêksz¹ maj¹ szansê na poprawê sytuacji spo³ecznej, prawnej i ekonomicznej kobiet w œrodo-
wisku lokalnym. Poza tym edukacja dziewcz¹t oraz przygotowanie ich do pracy zawodowej
by³y wa¿nymi zagadnieniami spo³ecznymi. Podobnie jak w przypadku pracy zawodowej ko-
biet. Czêœciej na ten temat na ³amach prasy wypowiada³y siê kobiety i to nie tylko dziennikar-
ki. Sprawy kobiece pojawia³y siê równie¿ w kontekœcie ró¿nych organizacji (Klub Seniora,
Polski Czerwony Krzy¿, Ko³o Gospodyñ Wiejskich) i instytucji samorz¹dowych (wypowia-
da³y siê bibliotekarki, nauczycielki, reprezentantki urzêdów, radne i pos³anki). Przedstawi-
cielki ró¿nych organizacji czy instytucji swoj¹ obecnoœci¹ podkreœla³y wspólny interes
kobiet. Ró¿nice œwiatopogl¹dowe, dostrzegalne równie¿ w wielu sondach, których bohater-
kami by³y kobiety, dotyczy³y niezmiennie zagadnieñ taki jak – antykoncepcja, aborcja, roz-
wody czy te¿ zasadnoœæ pracy zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka. G³os w sprawie
kobiet zabierali równie¿ panowie, najczêœciej – policjanci, rzecznik konsumentów, psycho-
log, co daje wra¿enie, ¿e z kobietami ³¹cz¹ siê pewne problemy.

Problematyka kobieca zwi¹zana z ¿yciem gospodarczym wystêpowa³a w kontekœcie bez-
robocia i podejmowanych przez redakcjê prób ukazania czytelnikom sposobów radzenia so-
bie z jego skutkami. W zwi¹zku z tym podejmowano temat ró¿nych zajêæ dla kobiet (np.
podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach komputerowych
b¹dŸ opiekowanie siê dzieæmi i osobami starszymi czy te¿ w charakterze gospodyni domo-
wej). Kobietom seniorkom proponowano zdobywanie wiedzy na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku (w Koœcianie i we Wschowie).

Na ³amach prasy lokalnej zamieszczano te¿ przepisy kulinarne, z tym ¿e czêœciej zamiesz-
czano je w tytu³ach sublokalnych, ni¿ lokalnych. Z kolei w prasie lokalnej czêsto zamiesz-
czano tabele z cenami artyku³ów spo¿ywczych, dostêpnych na tzw. „zielonych rynkach”
i w sklepach poszczególnych miast i gmin. Istotn¹ rolê jako pewna ciekawostka, czyli coœ za-
skakuj¹co interesuj¹cego w kontekœcie spraw niewieœcich – pe³ni³y dzia³y, rubryki czy tzw.
k¹ciki zwi¹zane z poradami praktycznymi, dotycz¹cymi wszystkich aspektów gospodarstwa
domowego i ¿ycia codziennego. Takie informacje przekazywane w formie porad i wska-
zówek stanowi³y bogate Ÿród³o wiedzy u¿ytecznej, dziêki której kobiety mog³y w sposób bar-
dziej efektywny wywi¹zaæ siê z roli pani domu czy gospodyni wiejskiej.

Poza tym kobiety udowodni³y, ¿e nie tylko mog¹ pracowaæ w zawodach uznawanych za
typowo mêskie (policjant, stra¿nik miejski, kierowca TIR-a), ³¹czyæ pracê zawodow¹ z rol¹
¿ony i matki, ale równie¿ odnosiæ sukcesy w innych dziedzinach ¿ycia (np. w dziedzinie sztu-
ki). Coraz czêœciej te¿ wzorem staje siê kobieta wysportowana, silna charakterem, która bê-
dzie lepiej znosiæ przeciwnoœci losu. St¹d te¿ pojawi³y siê informacje na temat racjonalnego
od¿ywiania oraz zdrowego stylu ¿ycia. Niezale¿nie od kobiecych pogl¹dów na ¿ycie, z anali-
zy treœci wynika, ¿e dla kobiet bardzo istotne s¹ zagadnienia mody i pielêgnacji urody.

Autorami publikacji z zakresu tematyki kobiecej, a w zasadzie spraw spo³ecznych by³y
w wiêkszoœci kobiety (dziennikarki – Irena Anna Bajserowicz, Karolina Bodziñska, Izabela
Domaszewska, Hanna Hejduk, Lila Gabryelów, Barbara G³owinkowska, Agnieszka Gnat,
Marta Krzy¿anowska, Krystyna Konieczna, Magdalena Lorek, Ewa Noga-Mazurek, Irena
Michalewicz, Angelika Pietrowiak, El¿bieta Przyby³ek, Bo¿ena Przybylak, Beata Pona,
Beata Sikora, El¿bieta Szpecht-Rutecka, Krystyna Szumna, Halina Sieciñska, Aneta
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W³odarczak)44. Pe³nienie funkcji redaktor naczelnej przez kobiety w 17 redakcjach lokalnych
nie mia³o wiêkszego wp³ywu na iloœæ czy jakoœæ informacji o charakterze kobiecym. Wp³yw
struktury redakcyjnej, w której generalnie nie ma rezerwowanych stanowisk dla kobiet (gdy¿
podzia³ stanowisk w prasie lokalnej jest nieostry lub nie wystêpuje) te¿ nie mia³ wiêkszego
wp³ywu na kobiecy punkt widzenia. Aczkolwiek dla przypomnienia, kobiety – dziennikarze
czêœciej ni¿ mê¿czyŸni zajmuj¹ siê tematami z zakresu problematyki spo³ecznej i wszelakie-
go rodzaju poradnictwa.

Warto te¿ powiedzieæ kilka s³ów o seksizmie na ³amach prasy lokalnej, który w du¿ej mie-
rze ma wydŸwiêk tradycyjny, czyli nawi¹zuje do niskiej oceny kobiet i podkreœla podzia³ ról
p³ciowych. Elementy seksizmu mo¿na znaleŸæ czêœciej w publikacjach niedziennikarskich
(samoistne zdjêcia45, anegdoty o kobietach) ni¿ wiadomoœciach dziennikarskich. Dyskrymi-
nacja kobiet przybiera ró¿ne formy46. W prasie lokalnej wystêpuje jako tzw. ra¿¹ca niespra-
wiedliwoœæ (artyku³y opisuj¹ce przemoc domow¹ wobec kobiet czy pozbawienie ¿ycia
kobiet), subtelna dyskryminacja (np. ¿arty o kobietach w rubryce Zwierzyniec Panoramy
Leszczyñskiej) oraz ukryta dyskryminacja (np. tokenizm47, który dotyka kobiety sprawuj¹ce
eksponowane stanowiska – w tle pojawia siê nieufnoœæ i wrogoœæ – wspomniany przyk³ad Ur-
szuli Ranke).

Mimo wielu podobieñstw, czasopisma lokalne ró¿ni³y siê od siebie nie tyle podejœciem do
pewnej tematyki, co czêstotliwoœci¹ jej podejmowania. Najbardziej kobiecymi pismami lo-
kalnymi w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce by³y te najbardziej noœne (du¿y zasiêg
i nak³ad, na sta³e wpisane w krajobraz medialny, redaktorami naczelnymi s¹ mê¿czyŸni),
a przy tym ró¿norodne tematycznie – „Dziennik Informacyjny ABC” (m.in. dzia³ Œwiat Bab),
tygodnik „Panorama Leszczyñska” (m.in. dzia³ Nie tylko dla Pañ) i miesiêcznik „Wiadomo-
œci Kosciañskie” (m.in. rubryka Twarze z fotografii). Na ich ³amach znajdzie coœ dla siebie
koneser stereotypów damsko-mêskich, a tak¿e poszukuj¹cy kobiet i mê¿czyzn wycho-
dz¹cych poza standardowe ramy przypisane im w ramach p³ci. Konstatuj¹c, jak niedawno do-
nios³a „Panorama Leszczyñska” – dobrym wychowawc¹ przedszkolnym mo¿e byæ równie¿
mê¿czyzna, choæ ten jak podaje prasa, w pierwszym kontakcie spotyka siê z du¿¹ podejrzli-
woœci¹48.

Publikacje zawieraj¹ce kwestie kobiece stanowi¹ Ÿród³o wiedzy nie tylko o ¿yciu, aspira-
cjach i zainteresowaniach konkretnych kobiet, ale ukazuj¹ te¿ szerszy kontekst kobiecych co-
dziennych zajêæ. Bior¹c pod uwagê iloœæ i jakoœæ kobiecych przekazów, to typowa kobieta
„lokalna” lat 1998–2001 interesuje siê zw³aszcza gospodarskimi poradami praktycznymi oraz
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44 Szerzej, E. Jurga, Dziennikarze wielkopolskiej prasy lokalnej w III RP, w: Prasa dawna i wspó³czesna, pod red.
B. Kosmanowej, czêœæ pi¹ta, Poznañ 2004, s. 95–106.

45 Przekonanie, i¿ cechy fizyczne kobiet, stanowi¹ podstawowe kryterium oceny ich wartoœci spo³ecznej.
46 J. Miluska, Kobiety w przestrzeni publicznej, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstem. Wybór proble-

mów, pod red. T. Wallasa, Poznañ 2010, s. 117. Zdaniem J. Miluskiej, cyt. Tradycyjny seksizm podkreœla stereotyp ko-
biet jako osób maj¹cych niskie kompetencje, popiera tradycyjne role p³ciowe oraz odmienne traktowanie kobiet
i mê¿czyzn. Wspó³czeœnie seksizm przejawia siê zaprzeczeniem istnienia dyskryminacji kobiet, nieprzychylnym nasta-
wieniem do roszczeñ kobiet w zakresie ich równouprawnienia oraz negatywn¹ postaw¹ wobec specjalnych przywile-
jów kobiet. Neoseksizm to akceptacja hierarchicznych relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami, wspieraj¹cych
interesy mê¿czyzn. Z kolei ambiwalentny seksizm stanowi po³¹czenie seksizmu ³agodnego (tradycyjny pogl¹d na temat
cech kobiet) i wrogiego (przekonanie o ni¿szoœci kobiet w stosunku do mê¿czyzn).

47 Ibidem, s. 118. Tokenizm wyjaœnia konsekwencje bycia cz³onkiem mniejszoœciowej grupy spo³ecznej, która siê
wyró¿nia i jest pozbawiona faktycznej w³adzy.

48 Uwielbiany przez trzylatki, „Panorama Leszczyñska”, nr 9 (1620), 3.03–9.03.2011, s. 24.



nowinkami z dziedziny mody i kosmetologii. Zatem prasa lokalna pomimo wyj¹tków, w du-
¿ej mierze utrwala stereotypowe myœlenie na temat kobiet.

Summary

Women’s Issues in Local Press

The analysis of the content of local periodicals makes it possible to indicate two types of
women’s issues. One presents both historical as well as modern images of women, while the
other discusses women’s issues in relation to political, economic and social phenomena and
events. The author of the paper attempts to answer the question of what women have found in-
teresting and what they want to read about; whether we are dealing with sexism in the local
press; whether publications on women’s issues are more frequently written by men or women;
whether there is a set division of positions and competences available to women in the opera-
tion of the local press and whether the fact that editors-in-chief are women influences the quality
and quantity of women’s topics discussed. The conclusions corroborate the main hypothesis,
namely that although there are certain exceptions, the local press largely reinforces a stereo-
typical approach to women.
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