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Poznañ

Prasa lokalna w leszczyñskim regionie wydawniczym.
Przyczynek do badañ nad zawartoœci¹ treœci

w kontekœcie sportowych wydarzeñ medialnych,
ze szczególnym udzia³em kobiet

A
naliza zawartoœci treœci czasopism pozwala przede wszystkim oceniæ na ile przed-
stawiony fakt medialny jest prawdziwy i rzetelny, obserwuj¹c przy tym procesy

i zjawiska zachodz¹ce we wspólnocie. Autorka publikacji swoje badania opar³a zatem
o metody badawcze – analizy zawartoœci treœci periodyków lokalnych i regionalnych,
a tak¿e obserwacji uczestnicz¹cej oraz na podstawie przeprowadzonej ankiety we wspól-
nocie lokalnej.

Celem niniejszej publikacji jest po pierwsze – krótka charakterystyka prasy lokalnej lesz-
czyñskiego regionu wydawniczego (powiatów: leszczyñskiego wraz z Lesznem, gostyñskie-
go, górowskiego, koœciañskiego, rawickiego i wschowskiego) historycznie, gospodarczo
i geograficznie zwi¹zanych z po³udniowo-zachodni¹ Wielkopolsk¹ jako t³a w kontekœcie ba-
dañ nad sportowymi wydarzeniami, bêd¹cymi w polu zainteresowañ tych¿e mediów1. Po dru-
gie – praca ta prezentuje wnioski z badañ nad sportowymi zainteresowaniami kobiet. G³ówne
pytania, które towarzyszy³y badaniom skupi³y siê na poszukiwaniu odpowiedzi na to – czy
prezentowany fakt medialny w prze³o¿eniu na obserwacje wspólnot lokalnych odnoœnie kon-
kretnych wydarzeñ sportowych jest prawdziwy i rzetelny oraz jakie dyscypliny sportu s¹
uprawiane przez kobiety zamieszka³e leszczyñski region wydawniczy.

Leszczyñski region wydawniczy zakorzeniony jest w œwiadomoœci odbiorców prasy lo-
kalnej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski i jej pogranicza, na co wskazuj¹ przeprowadzone
przez autorkê badania ankietowe czytelnictwa w 2001 roku (97% respondentów wymieni³o
tytu³y mikroregionalne, takie jak „Panorama Leszczyñska”, „ABC. Dziennik Informacyj-
ny”)2. Wspó³czeœnie region ten obejmuje media ukazuj¹ce siê obecnie na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego (po³udniowo-zachodnia czêœæ), dolnoœl¹skiego (pó³nocna czêœæ
województwa3) i lubuskiego (po³udniowo-wschodnia czêœæ4). Weryfikatorem definicyjnym

1 Por. E. Jurga-Wosik, Dwie dekady przeobra¿eñ mediów lokalnych po³udniowo-zachodniej Wielkopolski,
„Œrodkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1.

2 Por. E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Leszczyñskiej, zbiory BU UAM, maszynopis.
3 Oficjalny Portal Gminy Góra, http://www.gora.com.pl/content.php?cms_id=2&lang=pl&p=p1&s=s1, 12.09.2012.

Teren powiatu górowskiego znajduje siê w œrodkowej i pó³nocnej czêœci mezoregionu Wysoczyzna Leszczyñska, na-
le¿¹cym do makroregionu Nizina Po³udniowowielkopolska, a w po³udniowej czêœci – do mezoregionu Pradolina
G³ogowska, wchodz¹cej w sk³ad makroregionu Obni¿enie Milicko-G³ogowskie. Wymienione makroregiony s¹ czêœ-
ci¹ wielkopolsko-œl¹skiej podprowincji Niziny Œrodkowopolskiej.

4 Bedeker Wschowski, http://www.bedeker.wschowa.net.pl/lokal.html, 12.09.2012. Teren powiatu wschowskie-
go wg geograficznych regionów stanowi czêœæ zachodniej Wysoczyzny Leszczyñskiej, sk³adaj¹cej siê na po³udniowy
skraj Niziny Wielkopolskiej, ograniczonej Wzgórzami G³ogowskimi i Odr¹ od Niziny Œl¹skiej. Wysoczyzna Lesz-
czyñska to – Równina Wschowska, Pagórki S³awieñskie, Rów S³awieñski, Pagórki Kaszczorskie i Pagórki Lgiñskie.
Po³o¿enie geograficzne tego regionu jest przejœciowe z Niziny Œl¹skiej do Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.



prasy regionu leszczyñskiego jest zasiêg kolporta¿u i podnoszona tematyka z obszaru owego
zasiêgu. Zatem tak jak podkreœli³ Marian Gierula, prasa lokalna choæ czêsto, to nie zawsze ma
pokrycie z obecnym podzia³em administracyjnym pañstwa5. Warto nadmieniæ, ¿e w wiêkszo-
œci tytu³y lokalne wydawców prywatnych regionu leszczyñskiego tworz¹ subregiony (wê¿sze
jednostki) skupione wokó³ oœciennych miast, próbuj¹c pozyskaæ jak najwiêcej czytelników,
de facto – og³oszeniodawców i reklamodawców (np. prasa lokalna z Koœciana zamieszcza
treœci z Grodziska Wielkopolskiego i Wolsztyna; tytu³y lokalne z Leszna – z obszaru dawne-
go województwa leszczyñskiego; prasa lokalna ze Wschowy – Leszna, S³awy, Szlichtyngo-
wej i G³ogowa, niekiedy Góry).

Obszar leszczyñskiego regionu wydawniczego znany jest z bogatych tradycji czasopiœ-
mienniczych, co z pewnoœci¹ œwiadczy o nawyku czytelnictwa6. Liczba czasopism leszczyñ-
skiego regionu wydawniczego od 1832 roku do koñca rz¹dów pruskich siêga³a 40 (w jêzyku
polskim – 21, w jêzyku niemieckim – 19). W Lesznie wydawano 26 tytu³ów, Koœcianie – 6,
Gostyniu – 4, Rawiczu – 1, Poniecu – 1 i we Wschowie – 2. W dwudziestoleciu miêdzywojen-
nym Leszno obok Poznania by³o równie¿ najwiêkszym oœrodkiem wydawniczym w Wielko-
polsce. W odrodzonej Polsce wychodzi³y ju¿ 52 pisma. W Lesznie wydawano 21 tytu³ów,
Koœcianie – 3, Gostyniu – 12, Rawiczu – 9, Œmiglu – 3, Rydzynie – 1 i Wschowie – 1 (w jêzy-
ku niemieckim). Pod okupacj¹ hitlerowsk¹ ukazywa³y siê dwa tytu³y niemieckojêzyczne. Po
1945 roku powsta³o 14 tytu³ów lokalnych, lecz do III RP wytrwa³o tylko kilka. Z³oty okres
czasopiœmiennictwa, znany ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, powróci³ w latach dzie-
wiêædziesi¹tych XX wieku. Warto dodaæ, i¿ powstawa³y pisma zarówno w Polsce Ludowej,
jak i po 1989 roku, które niejednokrotnie nawi¹zywa³y tytu³em, szat¹ graficzn¹ i zawartoœci¹
treœci do pierwszych periodyków ukazuj¹cych siê pod zaborem pruskim („Przyjaciela Ludu”,
„Gazety Polskiej”) i w dwudziestoleciu miêdzywojennym („Gazety Gostyñskiej”, „Ziemi
Leszczyñskiej”).

W pierwszej po³owie 1994 roku na jedno czasopismo w województwie leszczyñskim
przypada³o a¿ piêtnaœcie tysiêcy osób, a dwa lata póŸniej – czternaœcie tysiêcy mieszkañców7.
Porównuj¹c liczbê tytu³ów z liczb¹ mieszkañców mo¿na stwierdziæ, ¿e ówczesne wojewódz-
two leszczyñskie na równi z tarnowskim jako jedyne w Polsce mia³y najwy¿sze wskaŸniki na-
sycenia. W 1997 roku wed³ug danych OBP, województwo leszczyñskie znalaz³o siê ju¿ na
czwartym miejscu z 19 tysi¹cami mieszkañców przypadaj¹cych na jeden tytu³ prasowy8. Ob-
szar leszczyñskiego regionu wydawniczego w 2010 roku (stan na 31.12.) zamieszkuje
406 727 osób, co sprawia, ¿e na jeden tytu³ prasowy (³¹cznie 34 czasopisma w 2010 roku
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5 M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i spo³eczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 102.
Zdaniem M. Gieruli, regionem prasowo-wydawniczym jest obszar kolporta¿u i funkcjonowania prasy w Polsce,
zwi¹zany z podzia³em administracyjnym pañstwa (nie z pojêciem regionu w sensie historycznym, geograficznym
czy kulturowym). Badacz wskazuje, i¿ region ten zacz¹³ siê kszta³towaæ po 1956 r. w ramach koncernu prasowego
RSW „Prasa”, a nastêpnie „Prasa – Ksi¹¿ka – Ruch”. Do roku reformy administracyjnej z 1975 r. regiony praso-
wo-wydawnicze pokrywa³y siê z podzia³em pañstwa na 17 województw. W latach 1975–1998 by³o ju¿ 49 wo-
jewództw, wiêc regiony prasowo-wydawnicze obejmowa³y od jednego do kilku województw. Nastêpnie, od 1999
roku, region prasowo-wydawniczy, w zwi¹zku z podzia³em na 16 województw nie jest to¿samy z podzia³em admini-
stracyjnym, choæ w wielu przypadkach jest on zbli¿ony.

6 E. Jurga-Wosik, Zarys historii prasy lokalnej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski, w: Miêdzy histori¹, polito-
logi¹ a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznañ 2010, s. 225–226.

7 Z. Bajka, Historia prasy lokalnej i jej rozwój po 1989, w: Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokal-
nej, Warszawa 1997, t. 1, s. 34–35; W. Chor¹zki, Obraz niezale¿nej prasy lokalnej w I po³owie 1994 roku, Kraków
1994, s. 30.

8 „Wspólnota” 1997, nr 41, s. 16.



– w³asne badania) przypada 11 962 osoby9. Nale¿y dodaæ, i¿ od koñca lat dziewiêædziesi¹tych
utrzymuje siê podobna liczba tytu³ów, co œwiadczy o stabilnym rynku prasy lokalnej w lesz-
czyñskim regionie wydawniczym.

W 1989 roku liczba leszczyñskich tytu³ów siêga³a dziewiêciu, a w grudniu 1998 roku
– piêædziesiêciu czterech (lokalnych by³o – 6, a sublokalnych – 48)10. Natomiast w czerwcu
1999 roku, ju¿ w nowych realiach administracyjnych by³o 49 pism (lokalnych – 16, sublokal-
nych – 33). W nowe tysi¹clecie wesz³o 58 tytu³ów (lokalnych – 21, sublokalnych – 37).
W 2009 roku liczba tytu³ów zmniejszy³a siê do 34 (lokalnych – 19, sublokalnych – 15) i stan
ten utrzyma³ siê w najbli¿szych dwóch latach. Podsumowuj¹c, w latach 1989–2011, w powia-
tach leszczyñskim, gostyñskim, koœciañskim, rawickim oraz górowskim i wschowskim uka-
za³o siê ³¹cznie 103 czasopisma (wraz z pras¹ parafialn¹ – 14 tytu³ów), w tym tytu³ów
lokalnych – 43 i sublokalnych – 60. W okresie dwóch dekad kolportowano w Lesznie i powie-
cie leszczyñskim – 33 tytu³y lokalne, w powiecie gostyñskim – 20, powiecie koœciañskim
– 18, powiecie rawickim – 17 oraz powiecie górowskim – 15 i powiecie wschowskim – 14.
Warto te¿ wspomnieæ o silnych zwi¹zkach prasy lokalnej Koœciana z powiatem wolsztyñskim,
gdzie w ostatnim dwudziestoleciu ukaza³o siê 9 tytu³ów oraz z powiatem grodziskim – w liczbie
12 tytu³ów. Z kolei Gmina Kobylin skorzysta³a z w³¹czenia jej do powiatu krotoszyñskiego
w 1999 r., w której to rozpowszechniano 6 tytu³ów lokalnych (jeden w granicach gminy, dwa
tytu³y z regionu leszczyñskiego i trzy z powiatu krotoszyñskiego). Niniejsze dane pomijaj¹ pra-
sê bran¿ow¹ (ok. 15 tytu³ów prywatnych zwi¹zanych z sektorem sportowym i równie¿ tyle z re-
klamowym w okresie dwóch dekad) oraz gazetek szkolnych (ponad 20 tytu³ów).

W województwie leszczyñskim w 1998 roku (podobnie od pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych) i w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce po 1999 roku najwiêcej ukazywa³o siê
tytu³ów wydawców samorz¹dowych i podleg³ych im jednostek (³¹cznie 38 tytu³ów), nastêp-
nie nieco mniej prasy prywatnej (³¹cznie 34 tytu³y) oraz towarzystw kulturalnych (³¹cznie 10
tytu³ów), a na koñcu – innych podmiotów (³¹cznie 21 tytu³ów). Iloœciowe zmiany uka-
zuj¹cych siê tytu³ów dotyczy³y w mniejszym stopniu prasy wydawanej przez samorz¹d tery-
torialny lub tworzonej na zamówienie samorz¹du. A zatem zmiany na rynku inicjatyw
prasowych, które dotyka³y g³ównie wydawców prywatnych i ukazuj¹cych siê pod patronatem
fundacji, towarzystw kulturalnych – wynika³y z trudnoœci finansowych wydawców, wzra-
staj¹cej konkurencji na rynku prasowym i reklamowym, ale te¿ od konfliktów personalnych
w redakcjach. Lata 2000–2010 dla regionu leszczyñskiego, to równie¿ pocz¹tek koncentracji
„wydawniczo-drukarskiej” reprezentowanych przez wydawców regionalnych i ogólnopol-
skich (Wielkopolska Oficyna Wydawnicza, Polskapresse, Presspublica).

Prasa samorz¹dowa to zwykle miesiêczniki, dwumiesiêczniki i kwartalniki, a prasa pry-
watna obejmuje najczêœciej tygodniki i dwutygodniki. Wydawcy prywatni posiadaj¹ szerszy
zasiêg kolporta¿u (wkraczaj¹c w oœcienny powiat województwa wielkopolskiego, dolno-
œl¹skiego lub lubuskiego), niejednokrotnie tworz¹c tygodniki mikroregionalne (np. „Gazeta
Koœciañska”, „Panorama Leszczyñska”)11.
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9 G³ówny Urz¹d Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf,
12.09.2012. Ludnoœæ badanych powiatów (w tys.): leszczyñski – 52 194, koœciañski – 78 457, gostyñski – 76 164, ra-
wicki – 60 056, górowski – 36 256, wschowski – 39 168 i miasto Leszno – 64 432.

10 E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Leszczyñskiej, w: Œrodki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji
cenzury (1990–2000), red. J. Adamowski, Warszawa 2000, s. 217.

11 Problem definicyjny prasy lokalnej nurtuje wielu badaczy, szczególnie w obliczu pojawienia siê prasy nazywanej
przez dziennikarzy i niektórych badaczy (np. R. Filasa) – „mikroregionaln¹”, obejmuj¹c¹ zasiêgiem kilka powiatów,
czêsto nawi¹zuj¹c do dawnych podzia³ów na ma³e „gierkowskie” województwa (np. „Panorama Leszczyñska”). Od-



Prasa lokalna jest sprzedawana detalicznie czêœciej w placówkach handlowych, ni¿ za po-
œrednictwem sieci kolporta¿owych czy w prenumeracie. Prasa lokalna wydawców prywat-
nych utrzymuje siê z og³oszeñ, reklam i ze sprzeda¿y detalicznej, czasami w porozumieniu
z w³adzami lokalnymi jest dotowana w postaci posiadania „przywileju” zamieszczania p³at-
nych og³oszeñ z urzêdu. Swoist¹ form¹ wspó³pracy s¹ te¿ porozumienia mediów lokalnych co
do zamieszczania wspólnych reklam, druku w jednej drukarni czy kolportowaniu dodatku te-
lewizyjnego lub bran¿owego np. dotycz¹cego rolnictwa (m.in. „Panorama Leszczyñska”
i „Gazeta Koœciañska” partycypuj¹ we wspólnym dodatku telewizyjnym – Tele Wizja)12. Po-
szczególne wydawnictwa równie¿ do³¹czaj¹ do swoich macierzystych tytu³ów dodatki bran¿o-
we (np. Po³udniowa Oficyna Wydawnicza wydaje miesiêcznik „Wieœci Rolnicze”). Wiele
tytu³ów uzupe³nia swoj¹ ofertê wydawnicz¹ o tzw. e-gazetê, poszerzaj¹c tym samym kr¹g od-
biorców oraz og³oszeniodawców i reklamodawców. Wydania elektroniczne, strony i ca³e
platformy internetowe s¹ tego przejawem. Z jednej strony e-wydania prasy lokalnej wspieraj¹
tradycyjne wydania tytu³ów. Z drugiej – stanowi¹ te¿ œrodek promocji oraz Ÿród³o informacji
o redakcji, wydawcy i dzia³alnoœci reklamowej.

Prasa lokalna po³udniowo-zachodniej Wielkopolski nale¿y do grupy pism niskonak³ado-
wych13. Prasa samorz¹dowa i wydawana przez oœrodki kultury w wiêkszoœci od pocz¹tku
swojego istnienia nie zwiêkszy³a nak³adu, a nawet w przypadku jednostkowych edycji
zmniejszy³a nak³ad o 30%. Wydaje siê, ¿e do gry rynkowej w³¹czy³y siê tylko wydawnictwa
prywatne. Pisma popularnonaukowe i publicystyczne takie jak „Przyjaciel Ludu”, „Zeszyty
Lubiñskie”, „Zeszyty Osieckie” oraz „Rydzyniak”, ze wzglêdu na swoj¹ sprofilowan¹ tema-
tykê, nie potrzebowa³y wysokich nak³adów, by znaleŸæ sta³ych czytelników. Wiêkszoœæ
tytu³ów nie przekracza 1000 egzemplarzy jednorazowego nak³adu, a w wielu przypadkach
– maj¹c na uwadze najczêœciej prasê samorz¹dow¹ – nak³ad siêga 400 egzemplarzy lub jesz-
cze mniej. S¹ to dzia³ania kontrolowane, w celu utrzymania siê na rynku. Pomimo problemów
spadku czytelnictwa, z którym to od wielu lat borykaj¹ siê media w Polsce, prasa lokalna re-
gionu leszczyñskiego, szczególnie prywatna, balansuje na krawêdzi inwestycji przynosz¹cej
zysk.

W leszczyñskim regionie wydawniczym funkcjonuje równie¿ lokalne radio i telewizja ka-
blowa. W Lesznie od 1993 roku nadaje lokalne Radio Elka i swoim pierwotnym zasiêgiem
obejmuje obszar by³ego województwa leszczyñskiego (Leszno, Koœcian, Gostyñ, Góra, Ra-
wicz i Wschowa). W drugiej dekadzie funkcjonowania mediów – Radio Elka wkracza na ry-
nek Dolnego Œl¹ska. W tym okresie równie¿ dziennikarze Radia Elka nie poprzestaj¹ na
przekazie radiowym, tworz¹c coraz to nowe specjalistyczne portale (portal – regiony elka.fm,
elka tv lokalny kana³ video, moto.elka.fm, dom.elka.fm, ryby.elka.fm) oraz pismo drukowane
powiatu leszczyñskiego – „Dodatek!” ukazuj¹cy siê nak³adem 14 tysiêcy egzemplarzy14. Wy-
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noœnie meandrów definicyjnych m.in.: R. Filas, Dwadzieœcia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujêciu
periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4, s. 33; S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowa-
nia: wspó³czesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000, s. 79.

12 R. Majewski, Procesy integracyjne wydawców wielkopolskich, w: Prasa lokalna w budowie spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu przy wspó³u-
dziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marsza³ka Senatu RP Longina Pastusiaka 21 wrzeœnia 2004 r., Kance-
laria Senatu 2005, s. 52–54.

13 E. Jurga, Przegl¹d prasy lokalnej Ziemi Leszczyñskiej, w: Historia bli¿sza i dalsza. Polityka – spo³eczeñstwo
– wojskowoœæ. Studia z historii powszechnej i Polski, red. S. Kowal, G. Kucharski, M. Walczak, Poznañ–Kalisz 2001,
s. 327–345.

14 Elka.pl, http://elka.pl, 5.07.2011.



dawca Radio Elka stworzy³ podobn¹ ofertê dla G³ogowa, Polkowic, Lubina i Legnicy (woj.
dolnoœl¹skie) w postaci radia (Radio Elka) i portalów zag³êbia miedziowego (miedziowe.pl,
miedziowe.tv lokalny kana³ video, moto.miedziowe.pl, dom.miedziowe.pl, ryby.elka.pl)15.
Radio Elka nie jest radiem sieciowym, ani sformatowanym. Funkcjonuje ono w oparciu o pol-
ski kapita³. Zdaniem red. J. Zielonki z „Panoramy Leszczyñskiej” – Radio Elka to [...] dziecko
sukcesu [...] odbiera je [...] milion osób (poza portalami)16. Na obszarze by³ego województwa
leszczyñskiego dzia³aj¹ równie¿ nadawcy regionalni – Radio Eska (102,0 MHz) i Radio Mer-
kury (100,9 MHz), reprezentowani przez tzw. lokalne redakcje z siedzib¹ w Lesznie17. Lokal-
na leszczyñska telewizja kablowa Telewizja Leszno, nadawana jest w sieci UPC (podobnie
jak telewizja z Gostynia) oraz w sieci œródmiejskiej od 1992 roku. Od dnia 15 grudnia
2008 roku Telewizja Leszno jest równie¿ dostêpna na terenie Rawicza. Intensywnie rozwija
siê te¿ telewizja internetowa, czêsto powielaj¹ca przekaz telewizji kablowej funkcjonuj¹cej
na terenie Leszna, Gostynia i Rawicza18.

Wydarzenia sportowe na ³amach prasy lokalnej regionu leszczyñskiego maj¹ w wiêkszoœ-
ci wydŸwiêk lokalny. Niew¹tpliwie decyduje o tym, bêd¹ca w wiêkszoœci, prasa lokalna z pe-
riodem miesiêcznym i rzadszym, skupiaj¹c siê na relacjach podsumowuj¹cych dzia³alnoœæ
lokalnych sportowców i klubów, w sta³ych rubrykach lub na wydzielonych stronach. Tygod-
niki i dwutygodniki oraz dzienniki lokalne i regionalne ze wzglêdu na swój atut aktualnoœci,
informuj¹ i komentuj¹ na bie¿¹co o sukcesach leszczyñskich sportowców (w tym te¿ amato-
rów) na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Pierwsze w tym wzglêdzie
s¹ oczywiœcie audycje radiowe i publikacje zamieszczone na portalach zwi¹zanych tematycz-
nie z leszczyñskim regionem wydawczym. Przyk³adem mog¹ byæ Mistrzostwa Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012 i Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie w 2012 roku, które na czas
ich trwania zdominowa³y dzienniki (przewa¿a³y gatunki informacyjne), tygodniki i dwutygod-
niki lokalne i regionalne (artyku³y informacyjne ust¹pi³y iloœciowo komentarzom oraz repor-
ta¿om publicystycznym) oraz media elektroniczne, podczas gdy w miesiêcznikach i dalszych
periodach wystêpowa³y rzadko (z regu³y 1–2 informacje – zwykle artyku³y informacyjne,
rzadziej komentarz) lub wcale19.

Koniec lat osiemdziesi¹tych i pierwsze lata dziewiêædziesi¹te nie eksponowa³y czêsto
problematyki kobiecej na ³amach prasy lokalnej, choæ kobiety – sportowcy pojawia³y siê
w dzia³ach poœwiêconych kronice sportowej regionu20. W 1994 roku, w „Rydzynie Tu i Te-
raz” opublikowano artyku³ odnoœnie Turnieju Nauczycieli w Koszykówce im. Leszka Szla-
chetki w Bojanowie, podczas którego wielk¹ atrakcj¹ by³ koszykarski show w wykonaniu
zawodniczek poznañskiej Olimpii, a tak¿e notatkê dotycz¹c¹ Biegu Niepodleg³oœci w Lesz-
nie, w którym to bardzo dobrze pobieg³y dziewczêta z Kaczkowa zajmuj¹c pi¹te miejsce21.
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15 Miedziowe.pl, http://www.miedziowe.pl, 5.07.2011.
16 Elka.pl, http://elka.pl//content/view/49792/80, 9.06.2011.
17 Eska.pl, http://www.eska.pl/pracownicy; Nadaje.com, http://nadaje.com/Radio_Eska_Leszno.html; Radio

Merkury, http://www.radiomerkury.pl/o-nas.html, 7.07.2011.
18 Leszno24.pl, http://www.leszno24.pl/Co_zrobic_z_telewizja_kablowa_w_Lesznie?,6304.html; „Gazeta Gos-

tyñska”, http://www.gg.bt.pl/info01_7/kabeltv.htm, 9.06.2011.
19 Badania dotycz¹ce Euro 2012 i Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie na ³amach prasy lokalnej i regionalnej

po³udniowo-zachodniej Wielkopolski s¹ tematem odrêbnej publikacji.
20 „Rydzyna Tu i Teraz”, 25.10.1997, nr 6, s. 12. Przyk³adem edycji pism, w których nie by³o informacji sporto-

wych mo¿e byæ – „Przegl¹d Górowski”, 26.06.1992, nr 12; „Gazeta Wschowska”, 24.12.1994, nr 1; „Nowiny Nie-
chlowskie”, grudzieñ 1998; „Wiadomoœci Jutrosiñskie” 1999, nr 71; „Wieœci Gminne” 1999, m-ce I–II, nr 1.

21 „Rydzyna Tu i Teraz”, 22.12.1994, nr 4, s. 18–19.



Jednak w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych prasa g³ównie skupia³a siê na bie¿¹cych
sprawach politycznych i administracyjnych regionu, podnosz¹c przy tym walor lokalnych
i historycznych wydarzeñ (np. w „Gazecie Wschowskiej” opublikowano cykl artyku³ów po-
œwiêconych funkcjonowaniu powiatu wschowskiego). Przeprowadzone badania metod¹ ana-
lizy zawartoœci treœci w latach 1989–1991, dowodz¹, jak wskazuje R. Kowalczyk, i¿ kobieta
rzadko by³a bohaterk¹ publikacji w prasie lokalnej ówczesnego województwa poznañskie-
go22. Wœród przeanalizowanych 201 numerów prasy lokalnej w Wielkopolsce, tylko w 17%
odnotowano materia³y poœwiêcone kobietom. Powy¿sze analizy mo¿na uzupe³niæ o badania
przeprowadzone przez autorkê w oparciu o prasê leszczyñskiego regionu wydawniczego,
dziêki którym mo¿na stwierdziæ, i¿ dekadê póŸniej w ka¿dym numerze poszczególnych
tytu³ów, wystêpuje ju¿ sfera kobieca, a blisko w 67% przypadkach w latach 1998–2011, ³¹czy
siê ze sportowym zaciêciem dziewczynek, m³odych kobiet i pañ po 40 roku ¿ycia. Natomiast
dosyæ zintensyfikowany obraz zaanga¿owania kobiet – kibiców, pojawia siê w czerwcu 2012,
co jest efektem przejœciowym, choæ obrazuje inne zjawisko – spo³eczne zaanga¿owanie
w Euro 2012.

Badania mia³y charakter pilota¿owy i by³y przeprowadzane w trzech turach. Pierwsze
analizy objê³y 7% egzemplarzy tytu³ów lokalnych (378) z lat 1998–200123, a drugie skoncen-
trowa³y siê na 2011 roku (styczeñ–sierpieñ), na najbardziej noœnym tytule leszczyñskiego re-
gionu wydawniczego – tygodniku „Panoramie Leszczyñskiej”, badaj¹c numery 1–33 (œredni
jednorazowy nak³ad wynosi³ w styczniu 2010 roku 33 450 egz., przy sprzeda¿y 23 386 egz.,
a w sierpniu 2010 roku 32 341 egz., przy sprzeda¿y 20 895 egz. – dane ZKDP)24. Trzecia tura
badañ objê³a lokaln¹ i regionaln¹ drukowan¹ pras¹ Wielkopolski i jej pogranicza. Drog¹ lo-
sow¹ analizie poddano 150 tytu³ów (g³ównie dzienniki i tygodniki), uwzglêdniaj¹ce trzy
miesiêczne badania (próba losowa, wyj¹tkiem by³ 2012 r.), w nastêpuj¹cych okresach: sty-
czeñ–marzec (1993, 1995, 2003, 2009), kwiecieñ–czerwiec (1992, 1996, 2006, 2008, 2012 r.
do 15 lipca25), lipiec–wrzesieñ (2002, 2007, 2011), paŸdziernik–grudzieñ (1994, 1997, 2004,
2005, 2010). Pole badawcze objê³o szerokie spektrum sportowych pasji kobiet, a przytoczone
przyk³ady potwierdzaj¹ przede wszystkim aktywny tryb ¿ycia kobiet. Mo¿na zatem zadaæ py-
tanie – jak¹ rzeczywistoœæ sportowych zainteresowañ kobiet odzwierciedlaj¹ media lokalne?
Wnioski z badañ s¹ nastêpuj¹ce.

Analizuj¹c problematykê kobiec¹, a w niej sferê sportow¹, to preferowanymi gatunkami
dziennikarskimi s¹ niezmiennie od koñca lat osiemdziesi¹tych gatunki o dominancie infor-
macyjnej bez wzglêdu na czêstotliwoœæ ukazywania siê pisma (najczêœciej – wzmianka jako
informacja o pojedynczym fakcie, notatka jako informacja poszerzona, wiadomoœæ prasowa
jako informacja pe³na, sylwetka prasowa, wywiad, reporta¿ informacyjny), które stanowi¹
blisko 90% wszystkich wypowiedzi dziennikarskich. Pozosta³e formy maj¹ znamiona publi-
cystyki, a jest to zazwyczaj reporta¿ publicystyczny, artyku³ publicystyczny i felieton oraz
rzadziej – komentarz prasowy b¹dŸ esej. Niewielki procent (ok. 3%) stanowi¹ tak¿e wypo-
wiedzi niedziennikarskie (og³oszenia, rebusy, krzy¿ówki, listy do redakcji, karykatury, samo-
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22 R. Kowalczyk, Obraz kobiety w prasie lokalnej na progu transformacji systemowej Polski w latach
1989–1991, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstwem, red. T. Wallas, Poznañ 2010, s. 157.

23 E. Jurga-Wosik, Problematyka kobieca w prasie lokalnej, „Przegl¹d Politologiczny” 2011, nr 2, s. 133–141.
24 E. Jurga-Wosik, Women in the local Press in south-west Wielkopolska, w: Some issues on women in political,

media and socio-economic space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyñska-Kosman, Poznañ 2012, s. 115–137.
25 Cezura czasowa objêta badaniem zosta³a narzucona ze wzglêdu na Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej Euro

2012.



istne zdjêcia, poezja, opowiadania, statystyki). Wydarzenia sportowe wa¿ne na skalê kraju
anga¿uj¹ szeroko dzienniki i tygodniki (realizowana jest g³ównie funkcja informacyjna),
a miesiêczniki i kwartalniki z regu³y podsumowuj¹ dzia³alnoœæ lokalnych klubów i ich li-
derów. Autorami publikacji z zakresu tematyki kobiecej w latach dziewiêædziesi¹tych, jak
i obecnie s¹ w wiêkszoœci kobiety, choæ kategoria sportowa opisywana by³a zwykle przez
mê¿czyzn (m.in. Andrzeja Bartkowiaka, Jana Dwornika, Mariusza Cwojde, Rafa³a Makow-
skiego, Roberta Lewandowskiego i Jerzego Wizerkaniuka)26.

Kobietê i jej sportowe pasje przedstawiano na ³amach tytu³ów w szczególny sposób. Pod-
kreœlano nie tylko determinacjê kobiet w przypadku uprawiania sportu, ale konfrontowano
ich zaanga¿owanie w porównaniu z mê¿czyznami, nie rzadko przy tym nawi¹zuj¹c do ich
atutów kobiecoœci. W „Kobylinie. Piœmie Samorz¹du Miasta i Gminy”, w 1998 roku zamiesz-
czono komentarz odnoœnie zapasów kobiet: [...] jest to dyscyplina niew¹tpliwie dynamiczna,
efektowna, widowiskowa i posiadaj¹ca du¿e walory estetyczne, niespotykane w zapasach mê-
skich27. Analizuj¹c zawartoœæ treœci mo¿na dostrzec elementy dyskryminacji kobiet, która
przybiera ró¿ne formy. W prasie lokalnej wystêpuje jako tzw. ra¿¹ca niesprawiedliwoœæ (ar-
tyku³y opisuj¹ce przemoc domow¹ wobec kobiet czy pozbawienie ¿ycia kobiet)28, subtelna
dyskryminacja (np. ¿arty o kobietach w rubryce Zwierzyniec, w „Panoramie Leszczyñ-
skiej”)29 oraz ukryta dyskryminacja (np. tokenizm30, który dotyka kobiety sprawuj¹ce ekspo-
nowane stanowiska, przyk³ad Urszuli Ranke31). Sport kobiet równie¿ wpisa³ siê w ten nurt.
W 2012 r. mo¿na przeczytaæ w „Panoramie Leszczyñskiej” o biegaczkach, które przesz³y
kurs samoobrony z uwagi na agresywnego ekshibicjonistê pojawiaj¹cego siê w lasach Karcz-
my Borowej32.

Zawody sportowe dla dzieci i m³odzie¿y lub dla okreœlonych grup zawodowych (np. na-
uczycieli, handlowców) s¹ najczêœciej organizowane podczas ró¿nego rodzaju mistrzostw,
imprez okolicznoœciowych i wakacyjnych obozów sportowych, podczas których dominuje te-
nis sto³owy i lekkoatletyka, a w dalszej kolejnoœci popularne s¹: pi³ka siatkowa, koszykówka,
pi³ka no¿na dziewcz¹t, karate, ju-jitsu, judo, taekwondo, jeŸdziectwo, szachy, a tak¿e zawody
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26 E. Jurga, Dziennikarze wielkopolskiej prasy lokalnej w III RP, w: Prasa dawna i wspó³czesna, red. B. Kosma-
nowa, Poznañ 2004, czêœæ pi¹ta, s. 95–106.

27 J. Lindner, Zapasy kobiece, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 30.
28 Biegli: wiedzia³, ¿e zabija, „Panorama Leszczyñska”, 5.01–12.01.2011, nr 1, s. 12; Bogdan K. kupi³ bagnet, by

zabiæ ¿onê, „Panorama Leszczyñska”, 28.04–4.05.2011, nr 17, s. 13; Cia³o p³ywa³o w Baryczy, „Panorama Leszczyñ-
ska”, 3.03–9.03.2011, nr 9, s. 12; Chcia³ pokazaæ jak siê jeŸdzi, „Panorama Leszczyñska”, 21.04–27.04.2011, nr 16,
s. 11; Dwa gesty w ¿yciu Anny, „Panorama Leszczyñska”, 17.03–23.03.2011, nr 11, s. 11; A. Kempa, Konflikty w ro-
dzinie, „Gazeta Rawicka”, sierpieñ 2001, nr 8, s. 17–18; M. Krzy¿anowska-So³tysiak, Zginê³y dzieci, rodzice i bab-
cia, „Panorama Leszczyñska”, 10.06–16.06.2011, nr 24, s. 14; Nikt siê nie dowie, „Panorama Leszczyñska”,
17.02–23.02.2011, nr 7, s. 12; Podwójne zabójstwo w Lechitowie, „Panorama Leszczyñska”, 17.02–23.02.2011, nr 7,
s. 12; Przypalali j¹ papierosem, „Panorama Leszczyñska”, 11.08–17.08.2011, nr 32, s. 13; Rowerzystka walczy o ¿y-
cie, „Panorama Leszczyñska”, 10.02–16.02.2011, nr 6, s. 1; Studentka zarzuca radnemu molestowanie, „Panora-
ma Leszczyñska”, 5.01–12.01.2011, nr 1, s. 13; Tylko pamiêtaj, ¿e ciê kocham, „Panorama Leszczyñska”,
22.06–29.06.2011, nr 25, s. 13; Wujek zgwa³ci³ w samochodzie?, „Panorama Leszczyñska”, 11.08–17.08.2011, nr 32,
s. 3; Zarzut zabójstwa, „Panorama Leszczyñska”, 14.04–20.04.2011, nr 15, s. 1; Zemsta ucznia za jedynkê, „Panora-
ma Leszczyñska”, 3.02–9.02.2011, nr 5, s. 11; Zginê³a ca³a rodzina, „Panorama Leszczyñska”, 10.06–16.06.2011,
nr 24, s. 1.

29 B. Skrzypczak, Zwierzyniec, „Panorama Leszczyñska”, 28.06–4.07.2012, nr 26, s. 32.
30 J. Miluska, Kobiety w przestrzeni publicznej, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstwem. Wybór proble-

mów, red. T. Wallas, Poznañ 2010, s. 118. Tokenizm wyjaœnia konsekwencje bycia cz³onkiem mniejszoœciowej gru-
py spo³ecznej, która siê wyró¿nia i jest pozbawiona faktycznej w³adzy.

31 H. Zbierski, Rozmowa z Przewodnicz¹c¹ RM Œmigla, „Witryna Œmigielska”, 9.07.1998, nr 13, s. 4–5.
32 A. Maækowiak, Biegaczki mog¹ odetchn¹æ z ulg¹?, „Panorama Leszczyñska”, 28.06–4.07.2012, s. 12.



strzeleckie33. Dyscypliny sportowe przyjête za luksusowe lub ma³o dostêpne (ze wzglêdu
chocia¿by na infrastrukturê, œrodki pieniê¿ne, popyt – np. szybownictwo, wioœlarstwo) wy-
stêpuj¹ z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ (czêsto, rzadko lub wcale), w zale¿noœci od miasta i gminy.
Tym samym prasa lokalna okreœlonego obszaru czêœciej publikuje artyku³y odnoœnie wyró¿-
niaj¹cego siê sportu w zasiêgu swojego kolporta¿u (np. w prasie lokalnej Leszna – najczêœciej
¿u¿el, koszykówka, lekkoatletyka, szermierka, szybownictwo – choæ w tym mieœcie jest 75
organizacji sportowych, z kolei w tytu³ach lokalnych Koœciana – karate, ¿eglarstwo i pi³ka
no¿na). Dominuj¹ informacje o sportach anga¿uj¹cych mniejsze œrodki finansowe w gminach
i miastach (np. tenis sto³owy, lekkoatletyka, karate, taekwondo), co wynika z przyjêtego pola
badawczego, w którym to przewa¿aj¹ miasta i gminy kilkunastotysiêczne. Kobiety rozwijaj¹
swoje sportowe pasje czynnie, coraz czêœciej w dyscyplinach ciesz¹cych siê dotychczas zain-
teresowaniem g³ównie mê¿czyzn (pi³ka no¿na, ¿u¿el amatorsko, boks). „Panorama Leszczyñ-
ska” informowa³a w 2001 roku, i¿ [...] z trzema medalami wróci³y zawodniczki Polonii Leszno
z Tarnowa, gdzie rozgrywane by³y historyczne – I M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski Kobiet
w Boksie34.

Sportowe pasje kobiet na ³amach prasy lokalnej maj¹ zwykle wydŸwiêk lokalny, choæ epi-
zody miêdzynarodowe równie¿ siê zdarzaj¹. Znacz¹cym sukcesem w regionie w ostatnich la-
tach, sta³o siê m.in. powo³anie w 2008 roku trzech koszykarek Dudy do reprezentacji Polski
– Darii Mieloszyñskiej, Martyny Koc i Edyty Krysiewicz, które mia³y szansê wzi¹æ udzia³
w meczach eliminacyjnych mistrzostw Europy35. W kadrze narodowej seniorek w p³ywaniu
synchronicznym s¹ leszczynianki – Roberta Klecz i Zuzanna Frydrych (wicemistrzynie Pol-
ski juniorek i br¹zowe medalistki wœród seniorek)36. Podobnie prasa lokalna w 2012 roku
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33 F. Bogdanowicz, Turniej Tenisowy, „Przegl¹d Górowski”, 31.01.1993, nr 2, s. 4–5; Bruce Lee w spódnicy,
„G³os W¹growiecki”, 20.06.2012, s. 28; J. Dwornik, Tenis sto³owy, „Przegl¹d Górowski”, 17.01.1995, nr 23, s. 7;
Euro – junior na naszym Rynku, „Gazeta Pleszewska”, 3.07.2012, s. 19; U. Habrych, Rekreacja z Bogus³awskim, „Na
skraju. Gazeta Mieszkañców Podolan i Strzeszyna”, kwiecieñ 2006, nr 2, s. 3; U. Habrych, J. Nowak, J. Krajewski,
Kolejne sukcesy pakos³awskiego Ju-jitsu, „Pakos³aw i okolice”, lipiec–sierpieñ 1999, nr 42, s. 12; Koncerty, zabawy,
pokazy si³aczy i nie tylko, czyli Dni Obrzycka 2012, „Dzieñ Szamotulski”, 6.07.2012, s. 10; Kopa³y z gracj¹, „Gazeta
Koœciañska”, 31.05.2006, nr 22, s. 24; Kozienice czekaj¹, „Gazeta Koœciañska”, 7.06.2006, nr 23, s. 24; Lekkoatle-
tyczny miting, „Panorama Leszczyñska”, 31.05–5.06.2012, nr 22, s. 44; Lipiec z GOK-em, „¯ycie Gostynia”,
14.07.2000, nr 28, s. 12; Medale przyjecha³y z Leszna, „Przegl¹d Koniñski”, 3.07.2012, s. 30; Mosiñskie Euro czas
zacz¹æ, „Gazeta Mosiñsko-Puszczykowska”, maj 2012, nr 5, s. 24; Mistrzostwa Góry w biegach prze³ajowych,
„Przegl¹d Górowski”, 28.06–26.07.2012, nr 6, s. 16; Mocni gospodarze, „Panorama Leszczyñska”, 26.04–9.05.2012,
nr 17/18, s. 55; Na obozie sportowym, „Witryna Œmigielska”, wrzesieñ 2001, nr 8, s. 10; Okr¹g³e 30 lat, „Kurier Lo-
kalny” 2000, nr 14, s. 14–16; Najwa¿niejsze imprezy sportowe w Wielkopolsce, w 1999 r., „Merkuriusz Leszczyñ-
ski”, luty 1999, nr 2, s. 47; II Otwarty Turniej Halowy Pi³ki Siatkowej, „Nasze Jutro”, luty 1998, nr 93, s. 34; Pi³ka
kopana rodzaju ¿eñskiego, ibidem, s. 25; Pojad¹ na Olimpiadê, „ABC”, 3.07–5.07.2012, nr 51, s. 21; £. Parus, Za-
koñczenie roku szkolnego u Kostaneckich, „Gazeta S³upecka”, 3.07.2012, s. 16; Powtórki fina³u nie by³o, „Gazeta
Koœciañska”, 24.05.2006, nr 21, s. 30; Sukces S³awskich Judoków, „S³owo Ziemi Wschowskiej”, 17.12.2010, nr 12,
s. 13; Strzelanie, „Pakos³aw i okolice”, Lato 2000, nr 50, 51, s. 14; Szkolna rywalizacja, „Gazeta Koœciañska”,
23.11.2005, nr 47, s. 28; Siatka w „dwójce”, „Wiadomoœci Koœciañskie”, grudzieñ 1997, nr 12, s. 58; Sportowy fe-
styn, „¯ycie Rawicza”, 14.09.2001, nr 37, s. 22; J. Œwierkowski, Dni Gminy Suchy Las 2006, „Na skraju. Gazeta
Mieszkañców Podolan i Strzeszyna”, maj 2006, nr 3, s. 5; ibidem, W. Urbañczak, Festyn Podolañski, s. 4; M. Sibilak,
Sportowy festyn, „¯ycie Rawicza”, 14.09.2001, nr 37, s. 22; Wysoka poprzeczka, „Gazeta Koœciañska”, 7.12.2005,
nr 49, s. 30; W Lesznie na trzecim, „Gazeta Koœciañska”, 27.06.2012, nr 26, s. 32; Zadebiutowa³y w lidze m³odziczek,
„zw.pl” 2011, nr 11, s. 13; Zawody w JU-JITSU, „Ziemia Wschowska”, 10.01.2001, nr 1, s. 14; Fakty.pilskie.pl,
http://faktypilskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10637:roksana-oso-mistrzyni-polski&ca-
tid=40:sport&Itemid=53, 13.07.2012.

34 „Panorama Leszczyñska”, 7.04–12.04.2001, nr 23, s. 31.
35 Dziewczyny maj¹ wziêcie, „Panorama Leszczyñska”, 24.04–29.04.2008, nr 17, s. 45.
36 Czuj¹ siê jak ryby w wodzie, „Panorama Leszczyñska”, 12.07–18.07.2012, nr 28, s. 37.



i wczeœniejszych latach opisuje spektakularne zwyciêstwa dwóch kobiet z regionu leszczyñ-
skiego – Anity W³odarczyk w rzucie m³otem i Agnieszki Jerzyk w triathlonie. Obie panie re-
prezentowa³y Polskê podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie37.

Trzecia tura badañ przeprowadzona od 1 czerwca do 16 lipca, polegaj¹ca na objêciu moni-
toringiem tytu³ów regionalnych i lokalnych Wielkopolski, pozwoli³a stwierdziæ, ¿e na 1499
informacje nawi¹zuj¹ce do Euro 2012 (aktywnoœæ w tym temacie przejawi³o 39 tytu³ów,
g³ównie dzienników i tygodników), jedna na dwadzieœcia dotyczy³a kobiet. Wizerunek ten
w pierwszej kolejnoœæ odnosi siê do kobiety kibica (styl prezentowania siê podczas mi-
strzostw, kibicowanie w grupie rodziny i znajomych), a w drugiej kobiety piêknej (np. infor-
macje nawi¹zywa³y do ¿on i partnerek pi³karzy zasiadaj¹cych na trybunach, zdjêcia fanek
wielu narodowoœci i policjantek)38. Trzecim w¹tkiem dominuj¹cym jest prezentowanie spor-
towych osi¹gniêæ kobiet w kontekœcie Euro39.

Na ³amach prasy lokalnej i regionalnej coraz czêœciej wzorem staje siê kobieta wysporto-
wana, silna charakterem, która bêdzie lepiej znosiæ przeciwnoœci losu. St¹d te¿ pojawi³y siê
informacje na temat racjonalnego od¿ywiania oraz zdrowego stylu ¿ycia i pielêgnowania uro-
dy, niejednokrotnie powi¹zane ze sportow¹ pasj¹ kobiet40.
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37 Wojtasiewicz jeszcze czeka, „Panorama Leszczyñska”, 28.06–4.07.2012, nr 26, s. 39; Anita najlepsza w Euro-
pie, „ABC”, 3.07–5.07.2012, nr 51, s. 1 i 22.

38 A. Jasiñska, Irlandzcy kibice w Poznaniu pokochali pani¹ posterunkow¹, „G³os Wielkopolski”, magazyn,
29.06.2012, s. 6; Kasia utrwala³a kibiców, „ABC”, 29.06.2012, s. 14; M. Kaczmarek, Co robi³y panie podczas
Euro…?, „Przegl¹d Koniñski”, 7.03.2012, s. 39; Kibicuj rodzinie, „Przewodnik Katolicki”, 17.06.2012, s. 10; K. Ko-
zio³ek, Jak mieszkanka Leszna zarabia na filmach w sieci, „G³os Wielkopolski”, 30.06.2012, s. 7; £. M. Kurczak, Kli-
kaj na kibitkê, „Echo Miasta”, Poznañ, 21.06.2012, s. 2; Ma³a Nadia wiern¹ fank¹!, „Tygodnik W¹growiecki”,
6.07.2012, s. 11; Mistrzowskie wspomnienia, „Monitor Wielkopolski”, 1.07.2012, s. 6; My bia³o-czerwoni, „ABC”,
12.06–14.06.2012, nr 45, s. 1; ibidem, Jak kibicowaliœmy Polsce podczas meczu z Grecj¹, s. 14; Nie ma Euro bez ¿on
i dziewczyn, „G³os Wielkopolski”, Dodatek 1, 18.06.2012, s. 4; M. Nicpoñ, Kilkanaœcie tysiêcy osób bawi³o siê w pil-
skiej strefie kibica, „Tygodnik Pilski”, 3.07.2012, s. 9; Paznokcie w barwach narodowych na Euro!, „G³os Wielko-
polski”, 9.06.2012, s. 2; Sz. Pewiñski, To by³y niezwyk³e trzy tygodnie, „Dzieñ Wolsztyñski”, 3.07.2012, s. 8;
Piêkniejsza strona mistrzostw, „G³os Wielkopolski”, Dodatek, 25.06.2012, s. 5; Strefa Kibica w Nowym Dworze,
„Tygodnik Nowy”, 26.06.2012, s. 17; EUROnotki, „Panorama Leszczyñska”, 6.06–13.06.2012, nr 23, s. 25;
A. Krall-Œwietlik, Sportowy pi³kosza³, „Panorama Leszczyñska”, 12.06–27.06.2012, nr 25, s. 35; Wybrano najlepsze
stroje na Euro, „Gazeta S³upecka”, 19.06.2012, s. 24; Z mi³oœci do pi³ki no¿nej i reprezentacji, „Echo Miasta”, Poz-
nañ, 2.07.2012, s. 6.

39 A. Domañski, Jest sukces nie ma basenu, „Tygodnik Œremski”, 13.07.2012, s. 19; M. Idczak, Fina³ marzeñ tur-
nieju pi³karzyków, „G³os Wielkopolski”, 2.07.2012, s. 5; Wielki Turniej w Pi³karzyki emocjonuje nawet panie, „G³os
Wielkopolski”, 11.06.2012, s. 5; Zagraj z nami mistrzyniami, „Gazeta Wyborcza”, Poznañ, 1.06.2012, s. 3.

40 K. Bodziñska, Calineczka z dobrym gustem, „Panorama Leszczyñska”, 2.06–8.06.2011, nr 22, s. 23; Czy de-
presjê mo¿na lekcewa¿yæ, „Gazeta Górowska”, 10 paŸdziernika 2001, nr 15 (91), s. 5; Æwicz z Arkiem, „Panorama
Leszczyñska”, 14.06–20.06.2012, nr 24, s. 40; Dotyka co siódm¹ kobietê, „Panorama Leszczyñska”, 17.03–23.03.2011,
nr 11, s. 26; Dwa tytu³y dla Szakiry, „Panorama Leszczyñska”, 24.03–30.03.2011, nr 12, s. 24–25; Dziedziczyæ ma ta,
któr¹ kocha³, „Panorama Leszczyñska”, 26.05–2.06.2011, nr 21, s. 11; Dziewczyny czekaj¹ na szczepienia, „Panora-
ma Leszczyñska”, 11.08–17.08.2011, nr 32, s. 5; „G³os Lipna” 2001, nr 2, s. 11; Intymna strona kobiety, „Panorama
Leszczyñska”, 11.08–17.08.2011, nr 32, s. 22; A. Krall-Œwietlik, Kolorowo i z dodatkami, „Panorama Leszczyñska”,
11.08–17.08.2011, nr 32, s. 23; A. Krall-Œwietlik, Mniej znaczy lepiej, „Panorama Leszczyñska”, 18.08–24.08.2011,
nr 33, s. 23; A. Krall-Œwietlik, Rzymianki? Koniecznie!, „Panorama Leszczyñska”, 4.08–10.08.2011, nr 31, s. 21;
A. Krall-Œwietlik, Trencz – hit sezonu, „Panorama Leszczyñska”, 31.03–6.04.2011, nr 13, s. 23; Kosmetyczka radzi,
„Kurier Lokalny” 2001, nr 18 (251), s. 7; A. Maækowiak, Od¿ywiaj siê z g³ow¹, „Panorama Leszczyñska”,
21.04–27.04.2011, nr 16, s. 34; E. Matyœkiewicz, Problem na g³owie, „Wiadomoœci Koœciañskie”, grudzieñ 1998,
nr 12 (122), s. 66; Nie zbieraj grzybów na basenie!, „Panorama Leszczyñska”, 18.08–24.08.2011, nr 33, s. 22; Nowe
oferty gabinetu „Ewa”, „Gazeta Wschowska” 1998, nr 10 (47), s. 6; Nasze miss od parowozów, „Panorama Leszczyñ-
ska”, 18.08–24.08.2011, nr 33, s. 25; One chc¹ byæ miss, „Panorama Leszczyñska”, 10.02–16.02.2011, nr 6, s. 26–27;
E. Olsza, Byæ wegetariank¹, „Wiadomoœci Jutrosiñskie” 1999, nr 71, s. 6; Piêkne dziewczyny, zabytkowe maszyny,



Obecnie mo¿na równie¿ stwierdziæ w stosunku do lat 90-tych, i¿ w Polsce zmieni³o siê
(pozytywne ujêcie) po³o¿enie kobiet zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, a zw³asz-
cza w dziedzinie oœwiaty, w ¿yciu rodzinnym i na rynku pracy. Dowodz¹ tego nie tylko me-
dia, ale te¿ badania prowadzone w oœrodkach naukowych41. St¹d te¿ coraz œmielej w mêskie
sporty wchodz¹ kobiety, nie odcinaj¹c siê od popularnej wœród kobiet – gimnastyki, tenisa,
siatkówki, koszykówki oraz tañca. Analiza prasy lokalnej potwierdzi³a obserwacje wspólnot.
Szerokie spektrum zainteresowania sportami dotyczy kobiet m³odych (zdobywaj¹cych wy-
kszta³cenie), a kobiety w sile wieku (40 lat) i starsze czêœciej uprawiaj¹ sport rekreacyjnie,
zw³aszcza takie dyscypliny jak – aerobik (w ró¿nych postaciach), jazda na rowerze i nordic
walking42. Niestety prasa lokalna rzadko podejmuje temat uprawiania sportu przez osoby
w œrednim wieku i starsze, co nie sprzyja propagowaniu zdrowego stylu ¿ycia w tej grupie
wiekowej. Konstatuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e prasa lokalna i regionalna w aspekcie sporto-
wych zainteresowañ kobiet i mê¿czyzn pe³ni funkcjê informacyjn¹ (w aspekcie wspó³czes-
nym i historycznym) oraz integracyjn¹. Jest zapisem nie tylko fragmentu ¿ycia okreœlonej
wspólnoty, ale mo¿e przyczyniæ siê do rozszerzenia krêgu sympatyków okreœlonej dyscypliny.
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Prasa regionalna i lokalna Wielkopolski oraz leszczyñskiego regionu wydawniczego w latach 1989–2012.

Local press in the Leszno region.

A contribution to studies on content in the context of media sports events,

particularly those involving women

Summary

The analysis of the content of Wielkopolska periodicals in the period from 1989 to 2011
indicates that female issues comprised two currents. One presented the historical and modern
image of women, while the other discussed female issues in the context of political, economic
and social events. In the first decade following the transformation the regional and local press
confirmed the presence of the stereotype of female roles, but studies carried out in 2011 indi-
cated that male and female roles were unified in numerous aspects of everyday life. This paper
aims to deepen the issue previously discussed by the author, but only in the context of the
qualitative changes that have occurred in the presentation of sports releases, focusing on
sports events involving women in particular. To this end Wielkopolska local and regional
newspapers, and local newspapers from the Leszno region (south-western part of Wielkopol-
ska, the northern part of Lower Silesia and the south-eastern part of Lubuskie) in 1989–2012
were analyzed.
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