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Sportowe pasje kobiet.

Przyczynek do jakoœciowych badañ

nad zawartoœci¹ treœci

w prasie regionalnej i lokalnej

Wielkopolski oraz jej pogranicza

Badania nad zawartoœci¹ treœci w prasie lokalnej i regionalnej przy-
czyniaj¹ siê do poznania ¿ycia wspólnoty lokalnej. Ograniczaj¹c siê

do w¹skiej problematyki, jak¹ s¹ sportowe zainteresowania kobiet, au-
torka analizuje udzia³ kobiet czynny (zawodniczki, trenerki) i bierny
(administrowanie okreœlonymi dyscyplinami, kibice) w sporcie uprawia-
nym amatorsko i zawodowo. W publikacji wskazuje równie¿ na czynniki
decyduj¹ce o dominacji okreœlonej dyscypliny sportu w regionie i zasta-
nawia siê, na ile prezentowany obraz jest prawdziwy, zgodny z rzeczy-
wistoœci¹ i wyczerpuje wszystkie aspekty kobiecych zainteresowañ sportem.
Interesuj¹ca jest równie¿ forma ekspozycji badanych materia³ów praso-
wych, która potwierdza, i¿ media lokalne i regionalne w mniejszym lub
wiêkszym stopniu (w zale¿noœci od typu pisma1) uleg³y tabloidyzacji.
Analizuj¹c jakoœciowe badania, ju¿ na wstêpie nale¿y stwierdziæ, i¿ po-
trzeba uprawiania sportu przez kobiety to nie tylko wyraz ich emancy-
pacji, rozwijania swoich zdolnoœci czy bicia rekordów, ale wspó³czeœnie
to przede wszystkim sposób na ¿ycie – to tzw. „zdrowy styl ¿ycia”. Prasa
lokalna i regionalna w tej mierze wype³ni³a dwie role – szerzej prezento-
wa³a sport zawodowy i amatorski, a w mniejszym stopniu zachêca³a
czytelnika do uprawiania sportu (promowanie „zdrowe stylu ¿ycia” to
œrednio 2 artyku³y na 18 z ogó³u kategorii „sport”).

Na podstawie analizy zawartoœci treœci wielkopolskich czasopism
w latach 1989–2011, mo¿na wskazaæ, i¿ problematyka kobieca obejmo-

1 Szerzej: E. Jurga-Wosik, Typologia mediów lokalnych w teorii i praktyce, ar-
tyku³ z³o¿ony do druku, WNPiD w Poznaniu.



wa³a dwa nurty2. Pierwszy z nich przedstawia³ historyczny i wspó³czes-
ny wizerunek kobiety, a drugi porusza³ kwestie kobiece na tle zjawisk
i wydarzeñ politycznych, ekonomicznych oraz spo³ecznych. O ile
w pierwszej dekadzie III RP prasa regionalna i lokalna potwierdza³a ist-
nienie stereotypowo postrzeganych ról kobiecych, o tyle, opieraj¹c siê
o badania z 2011 roku nast¹pi³o zrównanie ról kobiecych i mêskich
w wielu aspektach ¿ycia codziennego. Publikacja ta ma na celu pog³ê-
bienie omówionej wczeœniej przez autorkê problematyki, ale tylko
w kontekœcie przemian jakoœciowych, jakie zasz³y w prezentowaniu pu-
blikacji o tematyce sportowej na ³amach drukowanej prasy regionalnej
i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza, w latach 1989–2012, które
odnosz¹ siê wprost do kobiet. Pole badawcze wykaza³o szerokie spek-
trum sportowych pasji kobiet, a przytoczone przyk³ady potwierdzaj¹ ak-
tywny tryb ¿ycia kobiet.

Publikacja ta skupia siê na prezentowaniu wspomnianych ju¿ badañ
jakoœciowych, których wnioski odnoœnie leszczyñskiego regionu wy-
dawniczego, bêd¹cego czêœci¹ Wielkopolski, zosta³y ju¿ czytelnikowi
zaprezentowane3. Niniejsze opracowanie ukazuje sposób i formê dys-
kursu podjêtego w prasie lokalnej i regionalnej Wielkopolski odnoœnie
materia³ów prasowych poœwiêconych kobietom uprawiaj¹cym sport
amatorsko i zawodowo oraz zainteresowanych sportem zawodowo b¹dŸ
prywatnie. W odrêbnym artykule zostan¹ zaprezentowane statystyczne
badania prezentuj¹ce iloœæ i ekspozycjê materia³ów, stosowanie gatun-
ków i rodzajów tematów, obejmuj¹ce sportowe zainteresowania zarów-
no kobiet, jak i mê¿czyzn4.

Prasa lokalna lat dziewiêædziesi¹tych szeroko rozpisywa³a siê o mê¿-
czyznach wykonuj¹cych zawodowo okreœlone dyscypliny sportowe (naj-
czêœciej pi³ka no¿na, ¿u¿el). Dowodem tego mog¹ byæ przeprowadzone
w 1997 roku jubileuszowe obchody koœciañskiego sportu, kiedy wrêczo-
no nagrody mniej i bardziej znanym sportowcom z regionu leszczyñ-
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2 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. An-
druszkiewicz, A. Balczyñska-Kosman, Poznañ 2012, s. 115–137.

3 E. Jurga-Wosik, Prasa lokalna w leszczyñskim regionie wydawniczym. Przy-
czynek do badañ nad zawartoœci¹ treœci w kontekœcie sportowych wydarzeñ medial-
nych, ze szczególnym udzia³em kobiet, „Przegl¹d Politologiczny” 2012, nr 4.

4 Publikacja bêdzie pok³osiem konferencji Modele dziennikarstwa we wspó³czes-
nym œwiecie, zorganizowanej w Krakowie 16–17.04.2013 r.



skiego i zas³u¿onym dzia³aczom szerzenia kultury fizycznej5. Niestety
kobiet nie by³o wœród 90 osób nagrodzonych, a wyró¿nienia dotyczy³y
pi³ki no¿nej. W 2012 roku ju¿ s¹ nagradzane kobiety sportowcy z po-
wiatu koœciañskiego. Zmienia siê równie¿ popularnoœæ dyscyplin. Pi³ka
no¿na (KS „Obra”) uplasowa³a siê na dalszych miejscach (wynika z ana-
lizy treœci) za takimi dyscyplinami sportowymi jak – karate (Klub Kara-
te „Gottsu”), trójbój si³owy, lekkoatletyka i tenis6. Nie znaczy to, ¿e
kobiety wed³ug mediów lokalnych w latach dziewiêædziesi¹tych nie
uprawia³y sportu lub nie odnosi³y sukcesów w danych dyscyplinach.
W 1996 roku w „Przegl¹dzie Górowskim” ukaza³ siê artyku³ pt. I Spor-
towy Plebiscyt PG rozstrzygniêty!, w którym to na dalszych miejscach
uplasowa³y siê kobiety sportowcy – Wioletta Pilarska i Ewa Koz³owska
(szósta pozycja, tenis sto³owy) oraz Monika Zakaszewska (siódma po-
zycja, tenis sto³owy)7. W „Gazecie Koœciañskiej” mo¿na by³o przeczy-
taæ o kibicach z regionu leszczyñskiego, którzy uczestniczyli w jednym
z najwiêkszych turniejów – Grand Prix Pucharu Œwiata we florecie ko-
biet w Gdañsku w 2006 roku8. Z drugiej strony – kobiety – sportowcy,
dziêkuj¹ swoim kibicom za doping. Kajakarka Beata Miko³ajczyk, z³ota
medalistka, spotka³a siê po zwyciêskim starcie z kibicami na zawodach
Pucharu Œwiata, na poznañskiej Malcie9. Kobiety równie¿ odnosz¹ suk-
cesy w olimpiadach propaguj¹cych wiedzê o sporcie10.

Problematyka kobieca po 1989 roku i w pierwszej po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych rzadko by³a eksponowana na ³amach prasy lokalnej.
Kobiety uprawiaj¹ce sport niekiedy pojawia³y siê w dzia³ach poœwiêco-
nych kronice sportowej regionu wydawniczego11. W 1994 roku w „Ry-
dzynie Tu i Teraz” opublikowano artyku³ odnoœnie Turnieju Nauczycieli
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5 S. Dybuk, „Wiadomoœci Koœciañskie”, 12.12.1997, s. 56–57.
6 Sportowcy z nagrodami, „Gazeta Koœciañska”, nr 22, 30.05.2012, s. 30.
7 J. Dwornik, I Sportowy Plebiscyt PG rozstrzygniêty!, „Przegl¹d Górowski”,

nr 6, 3.04.1996, s. 1, 6–7.
8 Kibicowali florecistkom, „Gazeta Koœciañska”, nr 22, 31.05.2006, s. 26.
9 Dopingowali kajakarzy, „Gazeta Koœciañska”, nr 8, 24.05.2006, s. 30.

10 Koœcianiacy na olimpijskim szlaku, „Gazeta Koœciañska”, nr 48, 30.11.2005,
s. 24.

11 „Rydzyna Tu i Teraz”, nr 6, 25.10.1997, s. 12. Przyk³adem edycji pism,
w których nie by³o informacji sportowych mo¿e byæ – „Przegl¹d Górowski”, nr 12,
26.06.1992; „Gazeta Wschowska”, nr 1, 24.12.1994; „Nowiny Niechlowskie”, gru-
dzieñ 1998; „Wiadomoœci Jutrosiñskie”, nr 71, 1999; „Wieœci Gminne”, nr 1, m-ce
I–II, 1999.



w Koszykówce im. Leszka Szlachetki w Bojanowie, podczas którego
„wielk¹ atrakcj¹ by³ koszykarski show w wykonaniu zawodniczek po-
znañskiej Olimpii”, a tak¿e opublikowano notatkê dotycz¹c¹ Biegu
Niepodleg³oœci w Lesznie, w którym to „bardzo dobrze pobieg³y dziew-
czêta z Kaczkowa”, zajmuj¹c pi¹te miejsce12. Jednak w pierwszej po-
³owie 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 Wschow-
skiej” opublikowano cykl artyku³ów poœwiêconych funkcjonowaniu po-
wiatu wschowskiego). Przeprowadzone badania metod¹ analizy zawartoœci
treœci w latach 1989–1991 dowodz¹ – jak wskazuje Ryszard Kowalczyk
– i¿ kobieta rzadko by³a bohaterk¹ publikacji w prasie lokalnej ówczes-
nego województwa poznañskiego13. Wœród przeanalizowanych 201 nu-
merów prasy lokalnej, tylko w 34, czyli w 17% odnotowano materia³y
poœwiêcone kobietom – zatem statystycznie wystêpowa³y one w 1,7 na
10 numerów prasy lokalnej. Powy¿sze analizy mo¿na uzupe³niæ o bada-
nia przeprowadzone przez autorkê w oparciu o prasê leszczyñskiego
regionu wydawniczego14, dziêki którym mo¿na stwierdziæ, i¿ dekadê
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12 „Rydzyna Tu i Teraz”, nr 4, 22.12.1994, s. 18–19.
13 R. Kowalczyk, Obraz kobiety w prasie lokalnej na progu transformacji syste-

mowej Polski w latach 1989–1991, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznaw-
stwem, red. T. Wallas, Poznañ 2010, s. 157.

14 Szerzej o leszczyñskim regionie wydawniczym: E. Jurga-Wosik, Dwie dekady
przeobra¿eñ mediów lokalnych po³udniowo-zachodniej Wielkopolski, „Œrodkowoeu-
ropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1, s. 295–319. W 1989 r. liczba leszczyñskich
tytu³ów siêga³a dziewiêciu, a w grudniu 1998 r. – piêædziesiêciu czterech (lokalnych
by³o – 6, a sublokalnych – 48). Natomiast w czerwcu 1999 roku, ju¿ w nowych re-
aliach administracyjnych by³o 49 pism (lokalnych – 16, sublokalnych – 33). W nowe
tysi¹clecie wesz³o 58 tytu³ów (lokalnych – 21, sublokalnych – 37). W 2009 roku
liczba tytu³ów zmniejszy³a siê do 34 (lokalnych – 19, sublokalnych – 15). Natomiast
w latach 1989–2011 w powiatach – leszczyñskim, gostyñskim, koœciañskim, rawic-
kim oraz górowskim (woj. dolnoœl¹skie) i wschowskim (woj. lubuskie) – ukaza³o siê
³¹cznie 103 czasopisma (wraz z pras¹ parafialn¹ – 14 tytu³ów), w tym tytu³ów lokal-
nych – 43 i sublokalnych – 60. W okresie dwóch dekad kolportowano w Lesznie
i powiecie leszczyñskim – 33 tytu³y lokalne oraz w powiecie gostyñskim – 20, po-
wiecie koœciañskim – 18, powiecie rawickim – 17 oraz powiecie górowskim – 15
i powiecie wschowskim – 14. Warto te¿ wspomnieæ o silnych zwi¹zkach prasy lo-
kalnej Koœciana z powiatem wolsztyñskim, gdzie w ostatnim dwudziestoleciu uka-
za³o 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. Niniejsze dane pomijaj¹ prasê bran¿ow¹



póŸniej w ka¿dym numerze poszczególnych tytu³ów, wystêpuje ju¿ sfera
kobieca, która ³¹czy siê ze sportowym zaciêciem dziewczynek i m³odych
kobiet, a rzadziej pañ po 40 roku ¿ycia. Natomiast dosyæ zintensyfiko-
wany obraz zaanga¿owania kobiet – kibiców, pojawia siê w czerwcu
2012, co jest efektem przejœciowym, choæ obrazuje inne zjawisko
– spo³eczne zaanga¿owanie w Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej.

Analiza zawartoœci treœci mia³a charakter pilota¿owy i by³a przepro-
wadzana w trzech turach. Pierwsze badania objê³y 7% egzemplarzy ty-
tu³ów lokalnych (378) z lat 1998–200115, a drugie skoncentrowa³y siê na
2011 roku (styczeñ–sierpieñ), na najbardziej noœnym tytule leszczyñ-
skiego regionu wydawniczego – tygodniku „Panoramie Leszczyñskiej”.
Przeanalizowano w „Panoramie Leszczyñskiej” numery od 1 do 33 (œred-
ni jednorazowy nak³ad tytu³u 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)16. Trzecia tura badañ objê³a lo-
kaln¹ i regionaln¹ drukowan¹ prasê Wielkopolski i jej pogranicza. Drog¹
losow¹ analizie poddano 150 tytu³ów (g³ównie dzienniki i tygodniki),
uwzglêdniaj¹ce trzy miesiêczne badania (próba losowa, wyj¹tkiem by³
2012 r.17), w nastêpuj¹cych okresach: styczeñ–marzec (1993, 1995,
2003, 2009), kwiecieñ–czerwiec (1992, 1996, 2006, 2008, 2012 r. do
15 lipca z uwagi na Euro 2012), lipiec–wrzesieñ (2002, 2007, 2011), paŸ-
dziernik–grudzieñ (1994, 1997, 2004, 2005, 2010). Warto nadmieniæ, i¿
zarówno w latach 1989–1991, na co wskazuj¹ badania przeprowadzone
przez Ryszarda Kowalczyka18, tak i w latach 1998–2001, czêœciej pro-
blematyka kobieca wystêpowa³a w dziennikach i tygodnikach, ani¿eli
w miesiêcznikach czy kwartalnikach. St¹d te¿ w latach 2011–2012, au-
torka, szczególn¹ uwagê skupia na dziennikach i tygodnikach Wielko-
polski (6 dzienników i 32 tygodniki)19.
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(ok. 15 tytu³ów prywatnych zwi¹zanych z sektorem sportowym i równie¿ tyle z re-
klamowym w okresie dwóch dekad) oraz gazetek szkolnych.

15 E. Jurga-Wosik, Problematyka kobieca w prasie lokalnej, „Przegl¹d Politolo-
giczny” 2011, nr 2, s. 133–141.

16 E. Jurga-Wosik, Women …, op. cit., s. 115–137.
17 Cezura czasowa objêta badaniem zosta³a narzucona ze wzglêdu na Mistrzo-

stwa Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012.
18 R. Kowalczyk, Obraz..., op. cit., s. 157–158.
19 Badane publikacje pochodz¹ w czêœci z czasopism, z prywatnych zbiorów au-

torki oraz s¹ wynikiem monitoringu prasy przeprowadzonego na zlecenie autorki
przez Press Service Monitoring Mediów w Poznaniu – st¹d, w niektórych odnoœni-



Preferowanymi gatunkami dziennikarskimi prezentuj¹cymi sportowe
pasje kobiet s¹ niezmiennie od koñca lat osiemdziesi¹tych gatunki o do-
minancie informacyjnej (najczêœciej wzmianka jako informacja o poje-
dynczym fakcie, notatka jako informacja poszerzona, wiadomoœæ prasowa
jako informacja pe³na, sylwetka prasowa, wywiad, reporta¿ informacyj-
ny), które stanowi¹ blisko 90% wszystkich wypowiedzi dziennikarskich.
Pozosta³e formy maj¹ znamiona publicystyki, a jest to zazwyczaj repor-
ta¿ publicystyczny, artyku³ publicystyczny i felieton oraz rzadziej – ko-
mentarz prasowy b¹dŸ esej. Kobietê i jej sportowe pasje przedstawiano
na ³amach tytu³ów w szczególny sposób. Podkreœlano nie tylko determi-
nacjê kobiet w przypadku uprawiania sportu, ale konfrontowano ich za-
anga¿owanie w porównaniu z mê¿czyznami. Wymownym przyk³adem
jest stwierdzenie dziennikarza „Naszego Jutra” w 1998 roku, i¿ „w klu-
bie jest równie¿ pierwsza odwa¿na dziewczyna z W³oszakowic Magda
Zarabska”20. W artykule z lat dziewiêædziesi¹tych mo¿na by³o równie¿
przeczytaæ – „w strzelaniu królewskim I miejsce zajê³a Irena Chomska
uzyskuj¹c tytu³ Królowej 1998 Roku. Pierwsz¹ Dam¹ zosta³a Urszula
Cieœla, a Drug¹ Dam¹ Janina Bereszyñska”21. Kobiety rozwijaj¹ swoje
sportowe pasje czynnie, coraz czêœciej w dyscyplinach ciesz¹cych siê
dotychczas zainteresowaniem g³ównie mê¿czyzn22. Prasa lokalna dono-
si³a, i¿ „[...] z trzema medalami wróci³y zawodniczki Polonii Leszno
z Tarnowa, gdzie rozgrywane by³y historyczne – I M³odzie¿owe Mistrzo-
stwa Polski Kobiet w Boksie”23. Inna wypowiedŸ wskazuje na kolejny mêski
sport – ¿u¿el. W 2012 roku, w Racing Club Leszno jeŸdzi³a amatorsko
Sandra Bogacz, „[...] najstarsza w grupie i zarazem jedyna dziewczyna”24.
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kach do konkretnych tytu³ów brak jest okreœlonego numeru dystrybuowanego czaso-
pisma, gdy¿ Press Service archiwizuje publikacje, bior¹c pod uwagê wy³¹cznie tytu³
pisma i datê publikacji.

20 Podsumowanie osi¹gniêæ sportowych w LKS „B³êkitni” Osowa Sieñ, „Nasze
Jutro”, nr 93, luty 1998, s. 34.

21 Z ¿ycia Kobiecego Towarzystwa Strzeleckiego, „Witryna Œmigielska”, nr 13,
9.07.1998, s. 11.

22 M. Cwojda, Jeszcze o niej us³yszycie, „Panorama Leszczyñska”, nr 16,
21–27.04.2011, s. 53; Kobiety atakuj¹, „Panorama Leszczyñska”, nr 17,
28.04–4.05.2011, s. 45; Têcza czeka na trenera, „Panorama Leszczyñska”, nr 32,
11.08–17.08.2011, s. 38; W³odarczyk wcale nie musia³a, „Panorama Leszczyñska”,
nr 33, 18.08–24.08.2011, s. 38.

23 „Panorama Leszczyñska”, nr 23 (1113), 7.04–12.04.2001, s. 31.
24 M. Cwojda, G³owa pe³na zapa³u, „Panorama Leszczyñska”, nr 27,

5.07–11.07.2012, s. 38.



Z kolei w Koœcianie kobiety graj¹ w pi³kê no¿n¹ (maj¹ od 11 do 19 lat)
tworz¹c Futsal Klub Feniks Team25. Dziennikarze – sprawozdawcy
sportowi, nawi¹zuj¹ równie¿ do atutów kobiecoœci. W „Kobylinie. Piœ-
mie Samorz¹du Miasta i Gminy” w 1998 roku zamieszczono komentarz
odnoœnie zapasów kobiet – „[...] jest to dyscyplina niew¹tpliwie dyna-
miczna, efektowna, widowiskowa i posiadaj¹ca du¿e walory estetyczne,
niespotykane w zapasach mêskich”26. WypowiedŸ ta posiada równie¿
walor seksizmu27. Warto nadmieniæ, ¿e elementy seksizmu mo¿na zna-
leŸæ czêœciej (w postaæ tradycyjnej28 i nowoczesnej29) w publikacjach
niedziennikarskich (samoistne zdjêcia, anegdoty o kobietach) ni¿ wiado-
moœciach dziennikarskich. W przypadku samoistnych zdjêæ, przedsta-
wiaj¹cych atrakcyjne kobiety, pojawia siê przekonanie, i¿ cechy fizyczne
kobiet, stanowi¹ podstawowe kryterium oceny ich wartoœci spo³ecznej.
Dyskryminacja kobiet przybiera ró¿ne formy. W prasie lokalnej wystê-
puje jako tzw. „ra¿¹ca niesprawiedliwoœæ” (artyku³y opisuj¹ce przemoc
domow¹ wobec kobiet czy pozbawienie ¿ycia kobiet)30, subtelna dys-
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25 Dziewczyny z charakterem, „Gazeta Koœciañska”, nr 22, 30.05.2012, s. 1 i 17.
26 J. Lindner, Zapasy kobiece, „Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, lis-

topad–grudzieñ 1998, s. 30.
27 J. Miluska, Kobiety w przestrzeni publicznej, w: Miêdzy histori¹, politologi¹

a medioznawstem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznañ 2010, s. 117. Zdaniem
J. Miluskiej: „Tradycyjny seksizm podkreœla stereotyp kobiet jako osób maj¹cych
niskie kompetencje, popiera tradycyjne role p³ciowe oraz odmienne traktowanie ko-
biet i mê¿czyzn. Wspó³czeœnie seksizm przejawia siê zaprzeczeniem istnienia dys-
kryminacji kobiet, nieprzychylnym nastawieniem do roszczeñ kobiet w zakresie ich
równouprawnienia oraz negatywn¹ postaw¹ wobec specjalnych przywilejów kobiet.
Neoseksizm to akceptacja hierarchicznych relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami,
wspieraj¹cych interesy mê¿czyzn. Z kolei ambiwalentny seksizm stanowi po³¹cze-
nie seksizmu ³agodnego (tradycyjny pogl¹d na temat cech kobiet) i wrogiego (prze-
konanie o ni¿szoœci kobiet w stosunku do mê¿czyzn)”.

28 O kastracji kocurów i sterylizacji kotek, „Panorama Leszczyñska”, nr 10,
10.03–16.03.2011, s. 10.

29 A. Maækowiak, Nie boj¹ siê wyzwañ, „Panorama Leszczyñska”, nr 16,
21.04–27.04.2011, s. 19; Nauczycielki z Gostynia pozuj¹ do kalendarza. Pani od
urody, „Panorama Leszczyñska”, nr 17, 28.04–4.05.2011, s. 22.

30 Biegli: wiedzia³, ¿e zabija, „Panorama Leszczyñska”, nr 1, 5.01–12.01.2011,
s. 12; Bogdan K. kupi³ bagnet, by zabiæ ¿onê, „Panorama Leszczyñska”, nr 17,
28.04–4.05.2011, s. 13; Cia³o p³ywa³o w Baryczy, „Panorama Leszczyñska”, nr 9,
3.03–9.03.2011, s. 12; Chcia³ pokazaæ jak siê jeŸdzi, „Panorama Leszczyñska”,
nr 16, 21.04–27.04.2011, s. 11; Dwa gesty w ¿yciu Anny, „Panorama Leszczyñska”,
nr 11, 17.03–23.03.2011, s. 11; A. Kempa, Konflikty w rodzinie, „Gazeta Rawicka”,



kryminacja (np. ¿arty o kobietach w rubryce Zwierzyniec, w „Panora-
mie Leszczyñskiej”)31 oraz ukryta dyskryminacja (np. tokenizm32, który
dotyka kobiety sprawuj¹ce eksponowane stanowiska, potwierdza to
przyk³ad Urszuli Ranke33). Sport kobiet równie¿ wpisa³ siê w ten nurt.
W 2012 roku mo¿na przeczytaæ w „Panoramie Leszczyñskiej” o bie-
gaczkach, które nie tylko przesz³y kurs samoobrony z uwagi na agre-
sywnego ekshibicjonistê pojawiaj¹cego siê w lasach Karczmy Borowej,
ale równie¿ – przyczyni³y siê do jego zatrzymania34.

Sportowe pasje kobiet na ³amach prasy lokalnej maj¹ zwykle wy-
dŸwiêk lokalny, choæ epizody miêdzynarodowe równie¿ wpisa³y siê w re-
gionaln¹ historiê sportu. Sukcesy w sporcie odnosz¹ zazwyczaj m³ode
dziewczyny (uczennice), o czym chêtnie informuj¹ media lokalne.
W „Gazecie Koœciañskiej” w 2005 roku zamieszczono informacjê, i¿
„[...] zespó³ z Poznania tworz¹ w wiêkszoœci bardzo m³ode dziewczyny,
ale o dobrych warunkach”35. W drugiej dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych,
kobiety – sportowcy odnosi³y zwykle sukcesy na poziomie gminy i woje-
wództwa. W 1997 r. w „S³owie Ziemi Wschowskiej” mo¿na przeczytaæ
– „[...] w wyniku przeprowadzonych dwóch turniejów klasyfikacyjnych
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nr 8, sierpieñ 2001, s. 17–18; M. Krzy¿anowska-So³tysiak, Zginê³y dzieci, rodzice
i babcia, „Panorama Leszczyñska”, nr 24, 10.06–16.06.2011, s. 14; Nikt siê nie do-
wie, „Panorama Leszczyñska”, nr 7, 17.02–23.02.2011, s. 12; Podwójne zabójstwo
w Lechitowie, „Panorama Leszczyñska”, nr 7, 17.02–23.02.2011, s. 12; Przypalali j¹
papierosem, „Panorama Leszczyñska”, nr 32, 11.08–17.08.2011, s. 13; Rowerzystka
walczy o ¿ycie, „Panorama Leszczyñska”, nr 6, 10.02–16.02.2011, s. 1; Studentka
zarzuca radnemu molestowanie, „Panorama Leszczyñska”, nr 1, 5.01–12.01.2011, s. 13;
Tylko pamiêtaj, ¿e ciê kocham, „Panorama Leszczyñska”, nr 25, 22.06–29.06.2011,
s. 13; Wujek zgwa³ci³ w samochodzie?, „Panorama Leszczyñska”, nr 32,
11.08–17.08.2011, s. 3; Zarzut zabójstwa, „Panorama Leszczyñska”, nr 15,
14.04–20.04.2011, s. 1; Zemsta ucznia za jedynkê, „Panorama Leszczyñska”, nr 5,
3.02–9.02.2011, s. 11; Zginê³a ca³a rodzina, „Panorama Leszczyñska”, nr 24,
10.06–16.06.2011, s. 1.

31 B. Skrzypczak, Zwierzyniec, „Panorama Leszczyñska”, nr 26, 28.06–4.07.2012,
s. 32.

32 J. Miluska, op. cit., s. 118. Tokenizm wyjaœnia konsekwencje bycia cz³onkiem
mniejszoœciowej grupy spo³ecznej, która siê wyró¿nia i jest pozbawiona faktycznej
w³adzy.

33 H. Zbierski, Rozmowa z Przewodnicz¹c¹ RM Œmigla, „Witryna Œmigielska”,
nr 13, 9.07.1998, s. 4–5.

34 A. Maækowiak, Biegaczki mog¹ odetchn¹æ z ulg¹?, „Panorama Leszczyñska”,
28.06–4.07.2012, s. 12.

35 C. Orlik, Taœma po naszej stronie, „Gazeta Koœciañska”, nr 49, 7.12.05, s. 30.



zosta³a powo³ana 6 osobowa kadra województwa leszczyñskiego w teni-
sie sto³owym, w kategorii m³odzików. Z klubu Tajfun Lgiñ znaleŸli siê
w niej: Karolina Nowacka i Marcin Zalisz”36. „Wiadomoœci Koœciañ-
skie” w 1998 r. donosi³y o zawodach strzeleckich z broni ma³okalibro-
wej, organizowanych przez miejscowy LOK, podczas których wœród
seniorów na trzecim miejscu triumfowa³a Bo¿ena Szczawik-Musia³37.
Z kolei w Dêbcu Nowym, na jeziorze Wonieœæ, odby³y siê regaty w kla-
sie Omega, wœród zwyciêskiej za³ogi, sk³adaj¹cej siê z trzech osób by³a
jedna kobieta – Barbara Tumasz38. Na tym samym jeziorze w 2012 r.
rozstrzygniêto Wêdkarski Puchar Lata, w których to zawodach wziê³a
udzia³ siedmioosobowa grupa dzieci i m³odzie¿y, wœród których Alek-
sandra Bartkowiak zajê³a drugie miejsce39. Kobiety odnosz¹ sukcesy
w tenisie sto³owym (np. II miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajê³a
Magdalena Nawrot, w turnieju: VI rzut klasy A w Lginiu 2001 r.) i ko-
szykówce juniorek (najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ turnieju wojewódz-
kiego w 2001 r. by³a Agnieszka Pluntke ze Wschowy, zdobywaj¹c
52 pkt.), o czym mo¿na przeczytaæ w „S³owie Ziemi Wschowskiej”40.
Tenis sta³ siê te¿ cyklicznym turniejem dla 14-latków i m³odszych dzie-
ci, odbywaj¹cych siê na kortach „Akwawitu” w Lesznie41. Z kolei
w „Gazecie Wschowskiej” w 1996 r. opublikowano, i¿ „[...] w Szcze-
cinku odby³y siê mistrzostwa Polski LZS oraz I runda Pucharu Polski
w biegach prze³ajowych. W zawodach tych startowali biegaczki i biega-
cze LKS »B³êkitni« Osowa Sieñ. Wyniki: m³odziczki – Agnieszka Za-
wadzka 4 m [...] juniorki m³. Anna Matys 7 m [...] juniorki – Agnieszka
Hornicka 17 m”42. O ile kadetki ze SP nr 1 we Wschowie pokona³y
w koszykówce swoje rywalki z Odry Wroc³aw, to o tyle m³odziczki
przegra³y. Dziennikarz Karol Czy¿yk, skomentowa³ – „dziwna jest ta
pora¿ka, bowiem w pierwszym meczu tych dru¿yn w Szprotawie, m³ode
Wschowianki rozgromi³y swoje przeciwniczki ró¿nic¹ 40 pkt.”43 Podob-
ne niezadowolenie z uzyskanego wyniku zosta³o ujête w sprawozdaniu
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36 M³odzi sportowcy, „S³owo Ziemi Wschowskiej”, nr 12, 20.06.1997, s. 18.
37 „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 7–8, lipiec–sierpieñ 1998, s. 70.
38 Ibidem.
39 M³odzie¿owy Puchar Lata, „Gazeta Koœciañska”, nr 27, 4.07.2012, s. 30.
40 „S³owo Ziemi Wschowskiej”, nr 7–8, 13.04.2001, s. 15.
41 Po raz trzeci, „ABC”, nr 61, 4.08–7.08.2000, s. 23.
42 K. Czy¿yk, Biegi prze³ajowe, „Gazeta Wschowska”, nr 3, Wielkanoc 1996,

s. 44.
43 Ibidem.



z II Pucharu Wielkopolski w Karate Sportowym w 2009 r. (w zwi¹zku
z turniejem rankingowym Wielkopolskiego Zwi¹zku Karate), a za-
mieszczonym w „Nowej Gazecie Gostyñskie”. Dziennikarz wówczas
stwierdzi³ – „startuj¹cy zawodnicy z gostyñskiego karate TKKF »Tê-
cza« wypadli nieco poni¿ej oczekiwañ, ale pokazali, ¿e s¹ zawodnikami
licz¹cymi siê w walce o miejsce na podium [...] najlepiej spisa³y siê
dziewczêta [...] – Weronika Chwastyniak, Monika Chwastyniak, Alek-
sandra Nojman [...] wywalczy³y po zaciêtej walce srebrne medale”44.
Dziennikarze równie¿ s¹ rozczarowani wynikami kobiet w szybownic-
twie. Mistrzostwa Polski w klasie otwartej w Lesznie w 2012 r. nie wy-
nios³y kobiet na podium, co wiêcej „[...] kiepsko by³a reprezentowana
s³aba [nie piêkna – od aut.] p³eæ – w KZS startowa³y 3 panie, najwy¿ej
na 12 miejscu zosta³a sklasyfikowana Joanna Biedermann (A. Nadwiœlañ-
ski), leszczynianka Bo¿ena Demczenko ukoñczy³a zawody na 23 miej-
scu”45. Los koszykarek z „Têczy” pomimo zwyciêstwa w 2012 r. równie¿
nie by³ klarowny. W „Panoramie Leszczyñskiej” mo¿na przeczytaæ
– „niezwykle cenne zwyciêstwo zapisa³a na swoim koncie leszczyñska
Têcza, która w Rawiczu – Sarnowie rozgromi³a Odrê Brzeg 73:37.
Leszczynianki [...] nie mog¹ byæ pewne ligowego bytu”46. Do tego ma-
teria³u nawi¹zuje artyku³ opisuj¹cy problemy finansowe klubu „Tê-
cza”47. Koszykarki jednak maj¹ nadziejê, ¿e w „Têczy” bêd¹ mog³y
jeszcze graæ, uzasadniaj¹c – „[...] bo Leszno jest fajnym miejscem na
grê w koszykówkê [...]. Têcza mo¿e nie p³aci du¿o, ale za to regular-
nie”48. Na decyzjê zarz¹du „Têczy” czeka³a m.in. amerykanka Marke
Freeman, najskuteczniejsza zawodniczka, która otrzyma³a ju¿ zaprosze-
nie na „California Camp”, a w konsekwencji mo¿e otrzymaæ anga¿
WNBA, jak informowa³y media49. Innym razem, dziennikarz Mariusz
Cwojda wnioskuje – „[...] próbowa³em dowiedzieæ siê, jak w przysz³ym
sezonie bêd¹ wygl¹daæ ligowe rozgrywki w ekstraklasie kobiet. Konia
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44 M. Sobkowiak, Medale dla gostyñskich karateków, „Nowa Gazeta Gostyñ-
ska” 2009, nr 1, s. 9.

45 Nie by³o silnych na Nieradkê, „Panorama Leszczyñska”, nr 22, 31.05–5.06.2012,
s. 46.

46 Koszykówka, „Panorama Leszczyñska”, nr 16, 19.04–25.04.2012, s. 38.
47 M. Cwojda, Mróz i Skanska pomog¹ Têczy?, „Panorama Leszczyñska”, nr 20,

17.05–23.05.2012, s. 46.
48 Ibidem.
49 Têczowa niepewnoœæ, „Panorama Leszczyñska”, nr 23, 6.06–13.06.2012,

s. 46.



z rzêdem temu, kto potrafi udzieliæ odpowiedzi. Nikt nic nie wie”50. Ten
sam dziennikarz niespe³na dwa miesi¹ce póŸniej stwierdza – „sta³o siê
najgorsze – we wtorek po¿egnaliœmy w Lesznie ekstraklasê ¿eñskiego
basketu [...] za chwilê podobny los spotka pi³karzy leszczyñskiej Polo-
nii. Tym sposobem has³o reklamowe »Leszno miastem sportu« propo-
nujê zmieniæ na »Leszno bez sportu« [...] Urz¹d miasta [...] nie ma
pomys³u na sport [...] szczyci siê posiadaniem 70 stowarzyszeñ sporto-
wych. Miasta podobnej wielkoœci co Leszno (G³ogów, Œwidnica, Staro-
gard Gdañski, Skierniewice) nie maj¹ wiêcej ni¿ 15 stowarzyszeñ”51.

Informacje o kobietach uprawiaj¹cych sport czêsto powstaj¹ przy
okazji omawiania innego tematu (np. lokalnych uroczystoœci), ale daj¹
równie¿ obraz popularnoœci okreœlonych dyscyplin sportowych. Zawody
sportowe dla dzieci i m³odzie¿y lub dla okreœlonych grup zawodowych
(np. nauczycieli, handlowców) s¹ najczêœciej organizowane podczas
ró¿nego rodzaju mistrzostw, imprez okolicznoœciowych i wakacyjnych
obozów sportowych. Podczas tego typu wydarzeñ medialnych dominuje
tenis sto³owy i lekkoatletyka, a w dalszej kolejnoœci – pi³ka siatkowa,
koszykówka, pi³ka no¿na dziewcz¹t, karate, ju-jitsu, judo, a tak¿e zawody
strzeleckie52. W 2012 roku, jak poda³a „Gazeta Mosiñsko-Puszczykow-
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50 M. Cwojda, Bagienko pod koszem, „Panorama Leszczyñska”, nr 21,
24.05–30.05.2012, s. 38.

51 M. Cwojda, Têczowa klêska, „Panorama Leszczyñska”, nr 28, 12.07–18.07.2012,
s. 40.

52 F. Bogdanowicz, Turniej Tenisowy, „Przegl¹d Górowski”, nr 2, 31.01.1993,
s. 4–5; Bruce Lee w spódnicy, „G³os W¹growiecki”, 20.06.2012, s. 28; J. Dwornik,
Tenis sto³owy, „Przegl¹d Górowski”, nr 23, 17.01.1995, s. 7; Euro – junior na na-
szym Rynku, „Gazeta Pleszewska”, 3.07.2012, s. 19; U. Habrych, Rekreacja z Bo-
gus³awskim, „Na skraju Gazeta Mieszkañców Podolan i Strzeszyna”, nr 2, kwiecieñ
2006, s. 3; U. Habrych, J. Nowak, J. Krajewski, Kolejne sukcesy pakos³awskiego
Ju-jitsu, „Pakos³aw i okolice”, nr 42, lipiec–sierpieñ 1999, 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”, nr 22, 31.05.2006, s. 24;
Kozienice czekaj¹, „Gazeta Koœciañska”, nr 23, 7.06.2006, s. 24; Lekkoatletyczny
miting, „Panorama Leszczyñska”, nr 22, 31.05–5.06.2012, s. 44; Lipiec z GOK-em,
„¯ycie Gostynia”, nr 28, 14.07.2000; Medale przyjecha³y z Leszna, „Przegl¹d Ko-
niñski”, 3.07.2012, s. 30; Mosiñskie Euro czas zacz¹æ, „Gazeta Mosiñsko-Puszczy-
kowska”, nr 5, maj 2012, s. 24; Mistrzostwa Góry w biegach prze³ajowych,
„Przegl¹d Górowski”, nr 6, 28.06–26.07.2012, s. 16; Mocni gospodarze, „Panorama
Leszczyñska”, nr 17/18, 26.04–9.05.2012, s. 55; Na obozie sportowym, „Witryna
Œmigielska”, nr 8, wrzesieñ 2001; Okr¹g³e 30 lat, „Kurier Lokalny”, nr 14, 2000,
s. 14–16; Najwa¿niejsze imprezy sportowe w Wielkopolsce w 1999 r., „Merkuriusz



ska”, odby³y siê „Mistrzostwa Wielkopolski w ¯onglerce Pi³karskiej
[...], w kategorii kobiet – zwyciê¿y³a Agata £awniczak”53. Kobiety od-
nosi³y sukcesy w wielu dyscyplinach. W 1998 roku „Rydzyna Tu i Te-
raz” zamieœci³a informacjê, i¿ „kolejny fina³ Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej rozegrano na stadionie w Rawiczu” i w ramach
zawodów z lekkoatletyki srebrny medal za rzut pi³eczk¹ palantow¹
otrzyma³a Angela Wojteczek54. W „¯yciu Rawicza” w 2001 r. mo¿na
przeczytaæ o sukcesach kobiet – m³odzików i juniorek rawickiego „Ka-
deta” w zawodach lekkoatletyki, odbywaj¹cych siê na stadionie Towa-
rzystwa Sportowego „Olimpia” w Poznaniu55. Wœród m³odzie¿y szkolnej
zainteresowaniem ciesz¹ siê równie¿ szachy. W tej dyscyplinie, jak po-
daje „Elita” w 1999 r. rywalizowa³o w SP nr 6 w Koœcianie 84 uczniów
ze szkó³ podstawowych, a w finale najlepsz¹ wœród dziewcz¹t okaza³a
siê Agnieszka Rutkowska ze Szko³y Podstawowej nr 8 w Lesznie56. Ko-
biety regionu leszczyñskiego odnosz¹ sukcesy równie¿ w krêglarstwie,
a zrzeszone s¹ w klubie „Polonia Leszno”. W 2005 r. „Panorama Lesz-
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Leszczyñski”, nr 2, luty 1999, s. 47; II Otwarty Turniej Halowy Pi³ki Siatkowej,
„Nasze Jutro”, nr 93, luty 1998, s. 34; Pi³ka kopana rodzaju ¿eñskiego, „Nasze Ju-
tro”, nr 93, luty 1998, s. 25; Pojad¹ na Olimpiadê, „ABC”, nr 51, 3.07–5.07.2012,
s. 21; £. Parus, zakoñczenie roku szkolnego u Kostaneckich, „Gazeta S³upecka”,
3.07.2012, s. 16; Powtórki fina³u nie by³o, „Gazeta Koœciañska”, nr 21, 24.05.2006,
s. 30; Sukces S³awskich Judoków, „S³owo Ziemi Wschowskiej”, nr 12, 17.12.2010,
s. 13; Strzelanie, „Pakos³aw i okolice”, nr 50, 51, Lato 2000, s. 14; Szkolna rywali-
zacja, „Gazeta Koœciañska”, nr 47, 23.11.2005, s. 28; Siatka w „dwójce”, „Wiado-
moœci Koœciañskie”, nr 12, grudzieñ 1997, s. 58; Sportowy festyn, „¯ycie Rawicza”,
nr 37, 14.09.2001, s. 22; J. Œwierkowski, Dni Gminy Suchy Las 2006, „Na skraju
Gazeta Mieszkañców Podolan i Strzeszyna”, nr 3, maj 2006, s. 5; W. Urbañczak,
Festyn Podolañski, „Na skraju Gazeta Mieszkañców Podolan i Strzeszyna”, nr 3,
maj 2006, s. 4; M. Sibilak, Sportowy festyn, „¯ycie Rawicza”, nr 37, 14.09.2001,
s. 22; Wysoka poprzeczka, „Gazeta Koœciañska”, nr 49, 7.12.2005, s. 30; W Lesznie
na trzecim, „Gazeta Koœciañska”, nr 26, 27.06.2012, s. 32; Zadebiutowa³y w lidze
m³odziczek, „zw.pl”, nr 11, 2011, s. 13; Zawody w JU-JITSU, „Ziemia Wschowska”,
nr 1, 10.01.2001, s. 14; http://faktypilskie.pl/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=10637:roksana-oso-mistrzyni-polski&catid=40:sport&Itemid=53, 13.07.2012.

53 I. Szczepaniak, III Bajkolandia z Olimpijczykami, „Gazeta Mosiñsko-Puszczy-
kowska”, nr 6, czerwiec 2012, s. 24.

54 Lekkoatletyka, „Rydzyna Tu i Teraz”, nr 3, czerwiec–lipiec 1998, s. 10.
55 Pracowali nad form¹, ibidem; Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne

w Rawiczu i powiecie rawickim, „Gazeta Rawicka”, nr 8, sierpieñ 2001, s. 25.
56 K. Tarka, Szachy, „Elita. Magazyn regionalny. Wiadomoœci ze Wschowy,

Leszna i G³ogowa”, nr 2, luty 1999, s. 35.



czyñska” informowa³a, i¿ „[...] w wyjazdowym spotkaniu [...] Polonia
umocni³a siê na prowadzeniu w ekstralidze”57. Z kolei pilski „Tygodnik
Nowy” donosi³ w 2012 r., i¿ z regionu pó³nocnej Wielkopolski, podczas
odbywaj¹cej siê w Bochni Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w judo,
reprezentantka Gwardii Pi³a Alicja Kotowska wywalczy³a br¹zowy me-
dal58. Podobnie w regionie pilskim, du¿ym zainteresowaniem cieszy siê
siatkówka kobiet – „[...] na obozie m³odzie¿y pilskiego PTPS w Chojni-
cach trenowa³o ponad 50 dziewczyn”59. Natomiast w 2012 roku br¹zo-
wy medal w Mistrzostwach Europy Karate Fudokan – Shotokan w Spale
wywalczy³a Natalia Nowak, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „OSiR Kleczew”60. Inne dyscypliny, które ciesz¹ siê zaintereso-
waniem kobiet w ostatnich kilku latach, to trójbój si³owy i taekwondo61.
Prasa informowa³a, i¿ w XIX Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów
do lat 20 i 23 w Trójboju Si³owym w Bia³ymstoku, z³otymi medalistka-
mi w 2008 r. zosta³y – Karolina Pogorzelska i Wioleta Szymkowiak62.
Z kolei w 2006 r. w mistrzostwach Polski seniorów, w olimpijskiej od-
mianie taekwondo WTF w Pu³awach, dwie reprezentantki „Soko³a”
– Natalia Rybarczyk wywalczy³a z³oto, a Katarzyna Kubacka – srebro63.
Natomiast w 2010 r. w dzienniku „ABC” opublikowano wiadomoœæ, i¿
po raz dziesi¹ty w Jarocinie odby³y siê zawody w taekwondo olimpij-
skim, pod nazw¹ „Weso³ek Cup”, a uczestniczyli w nim reprezentanci
„UKS Dragon” D³ugie Stare, „Gorwa Team Leszno” i „Sfinks Rydzy-
na”64. Podczas tego spotkania m.in. Agnieszka Kaczmarek wywalczy³a
z³oto w walce sportowej i srebro w konkurencji sprawnoœciowej. Z kolei
w 2012 roku br¹zowy medal wywalczy³a w mistrzostwach Polski junio-
rów w taekwondo olimpijskim w Bornem Sulinowie – Dominika Szyn-
kowska (do 59 kg, „Sokó³ Koœcian”), o której mo¿na by³o przeczytaæ
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57 Obie na czele tabeli, „Panorama Leszczyñska”, nr 49, 8.12–14.12.2005, s. 33.
58 http://dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/23501.dhtml, 13.07.2012.
59 Tygodnik Nowy w Chojnicach. Na Kaszubach te¿ jest piêknie,

http://www.sportowydzienniknowy.pl/news/Tygodnik-Nowy-w-Chojnicach—Na-Ka-
szubach-tez-jest-pieknie/24,44,1.html, 13.07.2012.

60 Wspania³y powrót Natalii, „Przegl¹d Koniñski”, 19.06.2012, s. 30.
61 Z³otka z Koœciana, „Gazeta Koœciañska”, nr 15, 9.04.2008, s. 28; Bêd¹ nomi-

nacje; Piêtnastu z czarnym pasem, „Panorama Leszczyñska”, nr 17/18, 26.04–9.05.2012,
s. 55.

62 „Gazeta Koœciañska”, nr 15, 9.04.2008, s. 28.
63 Sokó³ na szczytach, „Gazeta Koœciañska”, nr 37, 12.09.2007, s. 28.
64 Weso³ek Cup, „ABC”, nr 103, 30.12.2010, s. 31.



– „[...] walki wygra³a po ciê¿kich bojach [...] dziêki temu zdoby³a swój
pierwszy medal na tak powa¿nych mistrzostwach”65. Podobnie w Pu-
³awach, Ma³gorzata Litwin, zawodniczka „Soko³a Koœcian” wywalczy³a
br¹zowy medal fina³ów m³odzie¿owych mistrzostw polski (do lat 21)
w taekwondo olimpijskim66. Inn¹ dyscyplin¹ prezentowan¹ na ³amach
prasy lokalnej jest kickboxing. W 2012 r. odby³y siê w Lesznie mistrzo-
stwa Polski w kickboxingu, podczas których „[...] licznie reprezentowa-
ni byli w nich gospodarze – zawodniczki i zawodnicy Polonii 1912
Astromal Leszno”67. Popularne s¹ te¿ zawody konne – czynne zaintere-
sowanie tym sportem, jak donosi prasa – trwa do póŸnego wieku68.
W tej dyscyplinie, kobiety zostaj¹ sêdziami g³ównymi (np. Izabela
Bek-Kaczkowska w 2012 r. we wszechstronnym konkursie konia wierz-
chowego, podczas krajowych zawodów w Racocie)69. Dosyæ osobliwe
w ramach dyscypliny hipicznej jest powo¿enie bryczkami – tutaj rów-
nie¿ swój udzia³ maj¹ kobiety (XXI Zawody w Powo¿eniu Zaprzêgami
Parokonnymi im. Józefa Lipowego w Bukówcu Górnym)70. Media lo-
kalne tak podsumowa³y to wydarzenie – „wiele braw zebra³a Dominika
Rimke z Brenna za pozakonkursowy pokaz powo¿enia czterokonnym
zaprzêgiem kucy”71.

Zainteresowaniem w gminach ciesz¹ siê równie¿ zawody Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, w których bior¹ udzia³ zastêpy kobiece (dwie
kategorie wiekowe ch³opców i dziewcz¹t – od 12 do15 lat i od 16 do
18 lat)72. „Gazeta Górowska” ukazuj¹ca siê na terenie woj. dolnoœl¹skie-
go, granicz¹cego z Wielkopolsk¹ zamieœci³a informacjê, i¿ „26 sierpnia
spotkali siê na boisku sportowym w Boguszynie stra¿acy ochotnicy z te-
renu gminy W³oszakowice [Wielkopolska – od aut.]”, publikuj¹c równie¿
zdjêcie zwyciêskiej dru¿yny seniorek (16–18 lat) OSP D³u¿yna73.
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65 Br¹z w debiucie, „Gazeta Koœciañska”, nr 26, 27.06.2012, s. 32.
66 Br¹z dla Litwin, „Gazeta Koœciañska”, nr 27, 4.07.2012, s. 31.
67 O krajowy prymat, „ABC”, nr 44, 08.06–11.06.2012, s. 31.
68 Grand Prix dla Marka Or³osia, „Gazeta Koœciañska”, nr 23, 7.06.2006, s. 31;

Dla m³odych jeŸdŸców i koni, „Panorama Leszczyñska”, nr 21, 24.05–30.05.2012, s. 7.
69 Konkurs wszechstronny, „Panorama Leszczyñska”, nr 20, 17.05–23.05.2012, s. 46.
70 Panie te¿ powo¿¹, „Panorama Leszczyñska”, nr 19, 10.05–16.05.2012, s. 46.
71 Ibidem.
72 Stra¿acy na sportowo, „Wiadomoœci Miejskogóreckie”, nr 3/4 (54/55),

maj–czerwiec/lipiec–sierpieñ 2001, s. 6.
73 Sportowe zmagania stra¿aków ochotników, „Gazeta Górowska”, nr 15,

10.09.2001, s. 11.



Miêdzynarodowe sukcesy kobiet s¹ tak¿e odnotowane na ³amach
prasy lokalnej. W 1999 roku m³odzi p³ywacy KP „Akwawit” (szeœæ ko-
biet i szeœciu mê¿czyzn) brali udzia³ w zawodach p³ywackich, w Gel-
senkirchen (Niemcy) i zajêli szóste miejsce74. W 2005 roku „Witryna
Œmigielska” zamieszcza wiadomoœæ, i¿ „w Cottbus (Niemcy) odby³
siê coroczny Europa Sport Festival [...] m³odzi sportowcy zmagali siê
w ró¿nych dyscyplinach, m.in. w turnieju szachowym [...] najlepszymi
zawodnikami naszej ekipy byli Ma³gorzata £upicka i Mateusz Górny,
otrzymuj¹c 5 pkt.”75 W tym samym roku, Leszno by³o organizatorem
szermierczego Pucharu Œwiata w kategorii juniorów, podczas którego
„[...] startowa³o 60 juniorek z 11 pañstw”76. W 2011 roku mo¿na dowie-
dzieæ siê o „kolarce” odnosz¹cej sukcesy we W³oszech77. Prasa lokalna
informuje równie¿, i¿ w 2012 roku na Ukrainie, w Mariupolu odby³y siê
Mistrzostwa Europy Seniorów w Trójboju Si³owym, podczas których
startowa³y Agata Sêdziak (5 miejsce) i Kamila Kasperska (4 miejsce)
z „Kobra Jass Koœcian”78. W tej samej dyscyplinie w 2012 roku miesz-
kañcy powiatu wschowskiego Marzena Piter i Krzysztof Wierzbicki
(MOSiR Miko³ów) wrócili ze Szwecji z Pucharu Œwiata seniorów z me-
dalami w kategorii open: z³otem i srebrem79. Zwyciêstwem te¿ mo¿e po-
szczyciæ siê judoczka Paula Ku³aga z TDK Judo Trzcianka, która
w 2012 roku w Czarnogórze, w miejscowoœci Bar zdoby³a br¹zowy me-
dal Mistrzostw Europy w kategorii juniora m³odszego80.

Jednak znacz¹cym sukcesem w regionie w ostatnich latach, sta³o siê
m.in. powo³anie w 2008 roku trzech koszykarek Dudy do reprezentacji
Polski – Darii Mieloszyñskiej, Maryny Koc i Edyty Krysiewicz, które
mia³y szansê wzi¹æ udzia³ w meczach eliminacyjnych mistrzostw Euro-
py81. W kadrze narodowej seniorek w p³ywaniu synchronicznym s¹ lesz-
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74 K. Tarka, P³ywanie. Grad z³ota, „Elita Magazyn regionalny. Wiadomoœci ze
Wschowy, Leszna i G³ogowa”, nr 2, luty 1999, s. 35.

75 Sukcesy „Wie¿y”, „Witryna Œmigielska”, listopad 2005, s. 18.
76 Dziura w roczniku, „Panorama Leszczyñska”, nr 49, 8.12–14.12.2005, s. 33.
77 Kolarki we W³oszech, „Panorama Leszczyñska”, nr 29, 21.07–27.07.2011, s. 38.
78 R. Szymkowiak, Agata i Kamila na Ukrainie, „Kurier Lokalny”, nr 11,

28.05.2012, s. 9.
79 Trops nie przetrwa³ – zawodnicy tak, „Panorama Leszczyñska”, nr 28,

12.07–18.07.2012, s. 39.
80 M. Markowski, Paula blisko fina³u, „Tygodnik Nowy”, 7.03.2012, s. A33.
81 Dziewczyny maj¹ wziêcie, „Panorama Leszczyñska”, nr 17, 24.04–29.04.2008,

s. 45.



czynianki – Roberta Klecz i Zuzanna Frydrych (wicemistrzynie Polski
juniorek i br¹zowe medalistki wœród seniorek)82. Podobnie prasa lokalna
w 2012 roku i wczeœniejszych latach opisuje spektakularne zwyciêstwa
dwóch kobiet z regionu leszczyñskiego – Anity W³odarczyk w rzucie
m³otem (m.in. w 2008 r. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zajê³a
6 miejsce z wynikiem 71,56 m) i Agnieszki Jerzyk w triathlonie (m.in.
w kwietniu 2012 r. zajê³a 6 miejsce w Mistrzostwach Europy). Obie pa-
nie reprezentowa³y Polskê podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie83. Warto dodaæ, ¿e w roli chor¹¿ego Reprezentacji Polski podczas
otwarcia tych Igrzysk 27 lipca 2012 roku by³a tenisistka Agnieszka Rad-
wañska. Jest ona zarazem pierwsz¹ kobiet¹ w historii wype³niaj¹c¹
tê rolê z ramienia Polski w letnich Igrzyskach Olimpijskich84. Na 222
proponowanych zawodników w 22 dyscyplinach, w Igrzyskach bêdzie
bra³o udzia³ 90 kobiet, jak wówczas donosi³y media85. Niektóre dyscy-
pliny by³y reprezentowane tylko przez kobiety, np. w boksie – Karolina
Michalczuk (PACO Lublin) oraz w strzelectwie, zawodniczki: Sylwia
Bogacka (ZKS Gwardia Zielona Góra), Agnieszka Nagay (WKS Orze³
£ódŸ), Beata Bartków-Kwiatkowska (TS Wis³a Kraków) i Paula Wroñ-
ska (Lider-Amicus Lêbork)86. Natomiast nie by³o kobiet w taekwondo.
Z Wielkopolski na Igrzyska do Londynu zakwalifikowano dwudziestu
zawodników, w tym jedenaœcie kobiet z nastêpuj¹cych dyscyplin: lekko-
atletyka – ¯aneta Glanc (AZS Poznañ, rzut dyskiem), Joanna Fiodorow
(AZS Poznañ, rzut m³otem) i Patrycja Wyciszkiewicz (Olimpia Poznañ,
sztafeta 4x400 m); kajakarstwo – Aneta Konieczna (Warta Poznañ,
K – 1500 m i K – 4500 m) i Marta Walczykiewicz (KTW Kalisz,
K – 1200 m, K – 4500 m); wioœlarstwo – Julia Michalska (Tryton Poz-
nañ, dwójka podwójna) i Natalia Madaj (Posnania, czwórka podwójna);
szermierka – Ma³gorzata Wojtkowiak (AZS AWF Poznañ, floret dru¿y-
nowy) i Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznañ, floret dru¿ynowy);
kolarstwo szosowe – Katarzyna Paw³owska (Limaro Kórnik) oraz tria-
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82 Czuj¹ siê jak ryby w wodzie, „Panorama Leszczyñska”, nr 28, 12.07–18.07.2012,
s. 37.

83 Wojtasiewicz jeszcze czeka, „Panorama Leszczyñska”, nr 26, 28.06–
4.07.2012, s. 39; Anita najlepsza w Europie, „ABC”, nr 51, 3.07–05.07.2012,
s. 1 i 22.

84 www.pkol.pl/ pages/news/5143, 13.07.2012.
85 http://olimpijski.pl/pl/files/Download/Sklad_v3_10_07_2012.pdf, 13.07.2012.
86 Ibidem.



thlon – Agnieszka Jerzyk (64-sto Leszno)87. W tej grupie nie zosta³a ujê-
ta Anita W³odarczyk, gdy¿ obecnie reprezentuje Mazowsze (RKS Skra
Warszawa, wczeœniej AZS AWF Poznañ, Kadet Rawicz). Anita W³o-
darczyk spe³ni³a oczekiwania polskich kibiców i jak mo¿na by³o prze-
czytaæ miesi¹c póŸniej – „[...] siêgnê³a po srebrny medal”88, rzucaj¹c
m³otem na odleg³oœæ 77,60 m oraz „[...] w wywiadzie dla telewizji
W³odarczyk dziêkowa³a swoim najbli¿szym i wszystkim kibicom z Ra-
wicza. Medal dedykowa³a zmar³ej przed trzema laty lekkoatletce, Kamili
Skolimowskiej”89. Media wielkopolskie szczególnie kibicowa³y kajakar-
kom, wioœlarkom i kolarkom90. I nie zawiod³a ich oraz kibiców para
wioœlarek – Magdalena Fularczyk (RTW LOTTO – Bydgostia – WSG
Bydgoszcz) i Julia Michalska (Tryton Poznañ), które zdoby³y br¹zowy
medal w dwójce podwójnej91. Polki na Igrzyskach w Londynie zdoby³y
5 medali olimpijskich. Oprócz ju¿ wymienionych kobiet srebrny medal
otrzyma³a równie¿ Sylwia Bogacka (strzelectwo, karabinek pneuma-
tyczny) oraz br¹zowe – Zofia Noceti-Klepacka (¿eglarstwo, klasa RS:X),
oraz Beata Miko³ajczyk i Karolina Naja (kajakarstwo, dwójka na 500 m)92.
Prasa lokalna równie¿ w 2012 roku by³a œwiadkiem po¿egnania olimpij-
ki z Aten (wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski) – lekkoatletki Li-
liany Zagackiej (LKLA Krokus Leszno), która po 18 latach zakoñczy³a
karierê sportow¹ podczas zawodów lekkoatletycznych o Grand Prix
Leszna93. Do grupy wybitnych sportowców kobiet, zwi¹zanych przez
lata z klubami sportowymi w Wielkopolsce nale¿a³y równie¿ siatkarki
– Beata Strz¹da³a, Agnieszka Kosmatka oraz Milena Sadurek-Miko³aj-
czyk94. Ta druga na zakoñczenie swojej 14-letniej kariery w 2012 roku,
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87 http://www.wielkopolskisport.pl/poznan-informacje,9373,Dwudziestka-na-Lon-
dyn.html, 13.07.2012; http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/612215, 13.07.2012.

88 http://elka.pl/content/view/59234/81/, 13.08.2012.
89 http://elka.pl/content/view/59202/137/, 10.08.2012.
90 Aleksandra Dawidowicz jedzie do Londynu, „¯ycie Kalisza”, 20.06.2012,

s. 36; L. Gracz, Kalendarz kibica, „IKS”, 1.08.2012, s. 82.
91 http://poznan.gazeta.pl/poznan/51,36039,12324746.html?i=4, 19.08.2012.
92 http://www.pkol.pl/pl/pages/news/5555, 12.08.2012.
93 Po¿egnanie olimpijki, „Panorama Leszczyñska”, nr 24, 14.06–20.06.2012,

s. 46.
94 www.wielkopolskisport.pl/sportowiec,21,Agnieszka-Kosmatka.html, 13.07.2012;

www.wielkopolskisport.pl/sportowiec,24,Beata-Strzadala.html, 13.07.2012; www.wiel-
kopolskisport.pl/sportowiec,9,Milena-Sadurek.html, 13.07.2012.



zosta³a przez pilskie media nazwana ikon¹ PTPS-u95 i od tej pory wystê-
puje w roli menad¿era dru¿yny96.

W prasie lokalnej zamieszczono równie¿ cykl artyku³ów prezentu-
j¹cych partnerów ¿yciowych sportowców z regionu po³udniowo-za-
chodniej Wielkopolski. Bohaterami tych reporta¿y s¹ z regu³y panie
– ¿ony i narzeczone, a sportowcami – mê¿czyŸni97. Nie mo¿na jednak
zapomnieæ o kobietach – trenerkach i organizatorkach wydarzeñ sporto-
wych. Jak donosi „Witryna Œmigielska” „[...] po raz siódmy ju¿ odby³
siê [...] minitriathlon [...], organizatorem by³a Rada Sportu oraz Centrum
Kultury” (reprezentowani przez trzech mê¿czyzn i jedn¹ kobietê – Da-
nutê Strzelczyk)98. Zainteresowanie dyscyplin¹ sportow¹ (powszechn¹
czy olimpijsk¹) mo¿e byæ wyra¿ana poprzez plebiscyty najpopular-
niejszych sportowców i trenerów. W 2005 r. wœród kobiet w regionie
leszczyñskim znalaz³y siê – Cecylia Pudlicka (Polonia Leszno; boks,
kickboxing), Liliana Zagacka (Krokus Leszno; lekkoatletyka), Magdale-
na Wawrzyniak (Satori Leszno; karate)99. Niestety typowania ekspertów
w kategorii najpopularniejszy trener, nie uwzglêdni³y kobiet, podobnie
jak w latach póŸniejszych. Natomiast ju¿ w 2010 roku na ³amach „Pano-
ramy Leszczyñskiej” eksperci typuj¹ w XXXII plebiscycie na najpopu-
larniejszych sportowców i trenerów na drugim miejscu Anitê W³odarczyk,
zaraz po Jaros³awie Hampelu (Unia Leszno)100. W 2012 roku prasa
lokalna stwierdza – to „najlepsza polska m³ociarka”101. Natomiast w wiel-
kopolskich mediach elektronicznych pojawiaj¹ siê komentarze – „W³o-
darczyk królow¹ Starego Kontynentu” z wynikiem 74,29 metrów102.
Tym bardziej zwyciêstwo to jest istotne, gdy¿ z³oto w lekkiej atletyce na
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95 http://www.sportowefakty.pl/siatkowka/289515/po-14-latach-w-pile-ikona-ptps-
-u-konczy-kariere, 13.07.2012.

96 http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/594805,ptps-ma-juz-spolke-a-bedzie-
-mial-argentynke,id,t.html, 13.07.2012.

97 K. Bodziñska, Optymistka i ryzykantka, „Panorama Leszczyñska”, nr 34,
25.08–31.08.2011, s. 40; K. Bodziñska, Rozstania nie tylko dziel¹, „Panorama Lesz-
czyñska”, nr 33, 18.08–24.08.2011, s. 40.

98 Od najm³odszych po najstarszych, od p³ywania po bieg, „Witryna Œmigiel-
ska”, nr 8, wrzesieñ 2001, s. 17.

99 Typuj¹ eksperci, „Panorama Leszczyñska”, nr 49, 8.12–14.12.2005, s. 33.
100 Kto zwyciê¿y?, „Panorama Leszczyñska”, nr 51, 23.12–29.12.2010, s. 52.
101 Nasza z³ota Anita, „Panorama Leszczyñska”, nr 27, 5.07–11.07.2012, s. 38.
102 www.pkol.pl/plpages/news/5134, 13.07.2012; http://elka.pl/content/view/58551/137/,

13.07.2012.



tym poziomie wywalczy³a 30 lat temu Lucyna Linger (100 m przez
p³otki)103. Z kolei w regionie pilskim w 2010 roku najpopularniejszym
sportowcem wœród kobiet w plebiscycie „Tygodnika Pilskiego” z lokat¹
na czwartym miejscu by³a wioœlarka Anna Karzyñska (Orze³ Wa³cz),
a sportowym talentem judoczka Katarzyna Wiszniewska (UKS „6”
Pi³a)104. Ta ostatnia rok póŸniej znalaz³a siê na czwartym miejscu kan-
dydatów, zaraz po Darii Paj¹k, zawodniczce bowlingu (KB Rod³o Pi³a),
a zwyciêzc¹ wœród kobiet na najpopularniejszego sportowca zosta³a Mi-
lena Zarañska (trzecie miejsce, strzelectwo SKS I-C Pi³a)105. W tym sa-
mym plebiscycie, sportowym talentem w 2011 roku zosta³a Aleksandra
Kiereta (pierwsze miejsce, strzelectwo SKS I-C Pi³a)106. Natomiast
w 2012 roku w plebiscycie „G³osu Wielkopolskiego” na Najlepszych
Sportowców i Trenera Wielkopolski najlepszym sportowcem 2011 roku
niezmiennie od 2010 roku zosta³ ¿u¿lowiec Jaros³aw Hampel (Unia
Leszno), na pozycji drugiej – kajakarka Marta Walczykiewicz (KTW
Kalisz), trzeciej – ¯aneta Glanc (lekka atletyka AZS Poznañ), a czwartej
– Agnieszka Jerzyk (triathlon, Real 64-sto Leszno)107. Warto dodaæ,
¿e w tych eliminacjach w 2009 roku wygra³a Anita W³odarczyk, a od
pierwszego plebiscytu, który mia³ miejsce w 1958 r. do 2011 roku zwy-
ciê¿y³o 10 kobiet (1967 – Daniela Jaworska – lekka atletyka; 1975
– Adela Dankowska – szybownictwo; 1997 – Izabela Dylewska-Œwiato-
wiak/El¿bieta Urbañczyk – kajakarstwo; 1998 – El¿bieta Kuncewicz/Ilo-
na Mokronowska – wioœlarstwo; 2002, 2004, 2008 – Aneta Konieczna
– kajakarstwo; 2003 – Katarzyna Skowroñska – siatkówka; 2005 – Iza-
bela Be³cik – siatkówka; 2009 – Anita W³odarczyk – lekka atletyka)108.

Kobiety na ³amach prasy chêtnie wypowiadaj¹ siê na temat swoich
zainteresowañ – wœród których wymieniæ mo¿na nie tylko pasje sporto-
we, ale te¿ podró¿e, grê na instrumentach czy te¿ kolekcjonowanie
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103 Ibidem.
104 www.pilskisport.pl, 13.07.2012.
105 http://pila.naszemiasto.pl/artykul/1232703,plebiscyt-tygodnika-pilskiego-wybie-

ramy-10,id,t.html, 13.07.2012; http://pila.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1320047,10-naj-
popularniejszych-sportowcow-regionu-pilskiego,id,t.html, 13.07.2012.

106 Ibidem.
107 http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/501198,jaroslaw-hampel-najlepszym-

-sportowcem-wielkopolski,id,t.html, 13.07.2012; http://elka.pl/content/view/54964/133/,
13.07.2012.

108 http://epoznan.pl/sport-news-30407-Hampel_najlepszym_sportowcem_Wielko-
polski, 13.07.2012.



ksi¹¿ek na okreœlony temat109. Niektóre z nich dzia³aj¹ w stowarzysze-
niach, inne – upubliczniaj¹ swój dorobek, np. tworz¹c tak jak Urszula
Dominiak Galeriê Sztuki Afrykañskiej110. Coraz czêœciej te¿ wzorem
staje siê kobieta wysportowana, silna charakterem, która bêdzie lepiej
znosiæ przeciwnoœci losu. St¹d te¿ pojawi³y siê informacje na temat ra-
cjonalnego od¿ywiania oraz zdrowego stylu ¿ycia i pielêgnowania uro-
dy, niejednokrotnie powi¹zane ze sportow¹ pasj¹ kobiet111.
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109 E. Przyby³ek, To moja pasja i radoœæ, „Gazeta Wschowska”, nr 10 (47), 1998,
s. 12; M. Œliwka, Kubistyczne dziwactwa, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 1 (123),
styczeñ 1999, s. 47; Artyœci tworz¹ te¿ noc¹, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 6 (116),
czerwiec 1998, s. 19.

110 A. Andrejów, W rytmie afrykañskich tam-tamów, „Elita”, nr 1 (1), listopad
1998, s. 8.

111 K. Bodziñska, Calineczka z dobrym gustem, „Panorama Leszczyñska”, nr 22,
2.06–8.06.2011, s. 23; Czy depresjê mo¿na lekcewa¿yæ, „Gazeta Górowska”, nr 15
(91), 10 paŸdziernika 2001, s. 5; Æwicz z Arkiem, „Panorama Leszczyñska”, nr 24,
14.06–20.06.2012, s. 40; Dotyka co siódm¹ kobietê, „Panorama Leszczyñska”,
nr 11, 17.03–23.03.2011, s. 26; Dwa tytu³y dla Szakiry, „Panorama Leszczyñska”,
nr 12, 24.03–30.03.2011, s. 24–25; Dziedziczyæ ma ta, któr¹ kocha³, „Panorama
Leszczyñska”, nr 21, 26.05–2.06.2011, s. 11; Dziewczyny czekaj¹ na szczepienia,
„Panorama Leszczyñska”, nr 32, 11.08–17.08.2011, s. 5; „G³os Lipna”, nr 2, 2001,
s. 11; Intymna strona kobiety, „Panorama Leszczyñska”, nr 32, 11.08–17.08.2011,
s. 22; A. Krall-Œwietlik, Kolorowo i z dodatkami, „Panorama Leszczyñska”, nr 32,
11.08–17.08.2011, s. 23; A. Krall-Œwietlik, Mniej znaczy lepiej, „Panorama Lesz-
czyñska”, nr 33, 18.08–24.08.2011, s. 23; A. Krall-Œwietlik, Rzymianki? Koniecz-
nie!, „Panorama Leszczyñska”, nr 31, 4.08–10.08.2011, s. 21; A. Krall-Œwietlik,
Trencz – hit sezonu, „Panorama Leszczyñska”, nr 13, 31.03–6.04.2011, s. 23; Ko-
smetyczka radzi, „Kurier Lokalny”, nr 18 (251), 2001, s. 7; A. Maækowiak, Od¿y-
wiaj siê z g³ow¹, „Panorama Leszczyñska”, nr 16, 21.04–27.04.2011, s. 34;
E. Matyœkiewicz, Problem na g³owie, „Wiadomoœci Koœciañskie”, nr 12 (122), gru-
dzieñ 1998, s. 66; Nie zbieraj grzybów na basenie!, „Panorama Leszczyñska”, nr 33,
18.08–24.08.2011, s. 22; Nowe oferty gabinetu „Ewa”, „Gazeta Wschowska”, nr 10
(47), 1998, s. 6; Nasze miss od parowozów, „Panorama Leszczyñska”, nr 33,
18.08–24.08.2011, s. 25; One chc¹ byæ miss, „Panorama Leszczyñska”, nr 6,
10.02–16.02.2011, s. 26–27; E. Olsza, Byæ wegetariank¹, „Wiadomoœci Jutrosiñ-
skie”, nr 71, 1999, s. 6; Piêkne dziewczyny, zabytkowe maszyny, „Panorama Lesz-
czyñska”, nr 33, 18.08–24.08.2011, s. 2; I. Radwan, Czy zima urodzie sprzyja?,
„Merkuriusz Leszczyñski”, nr 2 (9), 1999, s. 55; I. Radwan, Kolorowy zawrót
g³owy, „Merkuriusz Leszczyñski”, nr 3–4, marzec–kwiecieñ 2000, s. 49; E. Sobañ-
ska, Ty te¿ jesteœ pi³karsk¹ wdow¹?, „G³os Wielkopolski”, 9.06.2012, s. 8; S. Œwital-
ska, To nie igraszki to rok!, „Gazeta Gostyñska”, nr 14, 14 lipca 2000, s. 4;
A. Szklarska-Meller, Piêkna w kilka chwil, „Panorama Leszczyñska”, nr 21,
26.05–2.06. 2011, s. 22; Sztuka suszenia, „Panorama Leszczyñska”, nr 16,



Trzeci etap badañ, pokaza³ inny wymiar kobiecoœci w kontekœcie
sportowych fascynacji. Opieraj¹c siê wy³¹cznie o czêœæ badañ prowadzo-
nych przez autorkê od 1 czerwca do 16 lipca w prasie lokalnej objêtej
monitoringiem tytu³ów regionalnych i lokalnych Wielkopolski, mo¿na
stwierdziæ, ¿e na 1499 informacji nawi¹zuj¹cych do Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej 2012 (aktywnoœæ w tym temacie przejawi³o 39 tytu³ów,
g³ównie dzienników i tygodników), jedna na 20 – dotyczy³a kobiet. Wi-
zerunek ten w pierwszej kolejnoœci odnosi siê do kobiety kibica (styl
prezentowania siê podczas mistrzostw, kibicowanie w grupie rodziny
i znajomych), a w drugiej – kobiety piêknej (np. informacje nawi¹zy-
wa³y do ¿on i partnerek pi³karzy zasiadaj¹cych na trybunach, zdjêcia fa-
nek wielu narodowoœci i policjantek oraz wybrano polsk¹ miss Euro
2012 – Nataliê Siwiec)112. Trzecim w¹tkiem dominuj¹cym jest prezento-
wanie sportowych osi¹gniêæ kobiet w kontekœcie Euro 2012113. Kobieta
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21.04–27.04.2011, s. 32; Wybory Miss Miasta i Gminy Kobylina, „Kobylin. Pismo
Samorz¹du Miasta i Gminy”, listopad–grudzieñ 1998, s. 13.

112 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 Ko-
niñski”, 7.03.2012, s. 39; Kibicuj rodzinie, „Przewodnik Katolicki”, 17.06.2012,
s. 10; K. Kozio³ek, Jak mieszkanka Leszna zarabia na filmach w sieci, „G³os Wiel-
kopolski”, 30.06.2012, s. 7; £. M. Kurczak, Klikaj na kibitkê, „Echo Miasta”, Poz-
nañ, 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”, nr 45, 12.06–14.06.2012, s. 1, Jak kibicowaliœmy
Polsce podczas meczu z Grecj¹, „ABC”, nr 45, 12.06–14.06.2012, s. 14; Nie ma
Euro bez ¿on i dziewczyn, „G³os Wielkopolski”, Dodatek 1, 18.06.2012, s. 4; M. Nic-
poñ, Kilkanaœcie tysiêcy osób bawi³o siê w pilskiej strefie kibica, „Tygodnik Pilski”,
3.07.2012, s. 9; Paznokcie w barwach narodowych na Euro!, „G³os Wielkopolski”,
9.06.2012, s. 2; Sz. Pewiñski, To by³y niezwyk³e trzy tygodnie, „Dzieñ Wolsztyñski”,
3.07.2012, s. 8; „zw.pl”, nr 5, 2012, s. 1; Piêkniejsza strona mistrzostw, „G³os Wiel-
kopolski”, Dodatek, 25.06.2012, s. 5; Strefa Kibica w Nowym Dworze, „Tygodnik
Nowy”, 26.06.2012, s. 17; EUROnotki, „Panorama Leszczyñska”, nr 23, 6.06–
13.06.2012, s. 25; A. Krall-Œwietlik, Sportowy pi³kosza³, „Panorama Leszczyñska”,
nr 25, 12.06–27.06.2012, s. 35; Wybrano najlepsze stroje na Euro, „Gazeta S³upec-
ka”, 19.06.2012, s. 24; Z mi³oœci do pi³ki no¿nej i reprezentacji, „Echo Miasta”, Poz-
nañ, 2.07.2012.

113 A. Domañski, Jest sukces nie ma basenu, „Tygodnik Œremski”, 13.07.2012,
s. 19; M. Idczak, Fina³ marzeñ turnieju 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.



piêkna jako sportowiec by³a ju¿ wczeœniej zauwa¿ona w prasie lokalnej.
Przyk³adem mo¿e byæ aktorka Joanna Jab³czyñska, która jest tak¿e za-
wodniczk¹, jak i twarz¹ grupy kolarskiej HP Sferis Racing Team (wy-
œcigi szosowe i MTB), a dopiero w dalszym akapicie media lokalne
informuj¹ o Oldze Wasiuk, tegorocznej mistrzyni Polski w kolarstwie
prze³ajowym (mniej rozpoznawalna ni¿ jej poprzedniczka)114. Zaintere-
sowanie wielkopolskich mediów podczas Euro 2012 wzbudzi³a Natalia
Kazimierczak, gimnazjalistka z Kie³czewa (gmina Koœcian), która
uczestniczy³a w grupie osób podaj¹cych pi³kê podczas meczu Polska
– Czechy (program „Adidas Ball Kids”)115. W „Panoramie Leszczyñ-
skiej” na ok³adce zamieszczono zdjêcie Natalii Kazimierczak oraz m.in.
informacjê „[...] znalaz³a siê w 12 osobowej grupie m³odzie¿y [...].
Mia³a doskona³e miejsce za bramk¹. W pierwszej po³owie rzuca³a fut-
bolówkê Petrowi Cechowi, w drugiej Przemys³awowi Tytoniowi”116.
Niew¹tpliwie rarytasem informacyjnym w prasie lokalnej jest publikacja
poœwiêcona pracy i sylwetce Magdaleny Szulczyñskiej pochodz¹cej rów-
nie¿ z Koœciana, która od dwóch lat jest zatrudniona w UEFA jako asy-
stentka Alexandre’a Fourtoya, dyrektora ds. komunikacji, i to „[...] od
nich zale¿a³o, co ca³y œwiat widzia³ w swoich telewizorach ogl¹daj¹c
Euro 2012”117. Swoje miejsce w historii polskiego Euro zajê³a równie¿
inna kobieta. W prasie mo¿na by³o przeczytaæ – „w Poznaniu du¿o
mówi siê o tym, ¿e Euro 2012 jest mê¿czyzn¹. Za mistrzostwami id¹
mêskie inwestycje: stadion, drogi… Tymczasem jedn¹ z nich – stref¹ ki-
bica kieruje kobieta, Katarzyna Parysek”118.

Autorami publikacji z zakresu tematyki kobiecej w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych, jak i obecnie s¹ w wiêkszoœci kobiety (dziennikarki m.in.
– 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

350 Ewa Jurga-Wosik SP 1 ’13

114 Joanna Jab³czyñska – gwiazda na rowerze, „Panorama Leszczyñska”, nr 19,
10.05–16.05.2012, s. 46.

115 Podawa³am pi³kê Tytoniowi, „Gazeta Koœciañska”, nr 26, 27.06.2012, s. 29.
116 M. Cwojda, Rzuca³a futbolówkê Tytoniowi, „Panorama Leszczyñska”, nr 25,

12.06–27.06.2012, s. 1.
117 A. Muenzberg-Czuba³a, Mieliœmy puchar przed Hiszpanami!, „Gazeta Ko-

œciañska”, nr 27, 4.06.2012, s. 16–17.
118 J. Suchêcka, Wielka Organizatorka, „Gazeta Wyborcza – Poznañ”, 2.06.2012,

s. 12.



Przyby³ek, Bo¿ena Przybylak, Beata Pona, Beata Sikora, El¿bieta
Szpecht-Rutecka, Krystyna Szumna, Halina Sieciñska, Aneta W³odar-
czak), choæ kategoria sportowa opisywana by³a zwykle przez mê¿czyzn
(m.in. Andrzej Bartkowiak, Jan Dwornik, Mariusz Cwojda, Rafa³ Ma-
kowski, Robert Lewandowski, Jerzy Wizerkaniuk)119.

Obecnie w stosunku do lat 90-tych zmieni³o siê po³o¿enie kobiet
w ró¿nych sferach ¿ycia – w dziedzinie oœwiaty, w rodzinie, na rynku
pracy i w ¿yciu publicznym, dowodz¹ tego nie tylko media, ale te¿ ba-
dania prowadzone w oœrodkach naukowych120. St¹d te¿ coraz œmielej
w mêskie sporty wchodz¹ kobiety, nie odcinaj¹c siê od popularnej gim-
nastyki, tenisa, siatkówki, koszykówki i tañca121. Niemniej, analiza prasy
lokalnej potwierdzi³a obserwacje wspólnot. Szerokie spektrum zaintere-
sowania sportami dotyczy kobiet m³odych (zdobywaj¹cych wykszta³ce-
nie), a kobiety w sile wieku (30–40 lat) i starsze – czêœciej uprawiaj¹
sport rekreacyjnie, zw³aszcza takie dyscypliny jak aerobik (w ró¿nych
postaciach), jazda na rowerze i nordic walking122. Niestety prasa lokalna
rzadko podejmuje temat uprawiania sportu przez osoby w œrednim wieku
i starsze, co nie sprzyja propagowaniu zdrowego stylu ¿ycia. Problema-
tyka sportowa w mediach lokalnych pozwala postawiæ kolejne wnioski.
Sporty, przyjête za luksusowe lub ma³o dostêpne (ze wzglêdu chocia¿by
na infrastrukturê, œrodki pieniê¿ne, popyt) wystêpuj¹ z ró¿n¹ czêstotli-
woœci¹ (czêsto, rzadko lub wcale), w zale¿noœci od miasta i gminy.
Przyk³adem mo¿e byæ miasto Poznañ i Leszno. W pierwszym mieœcie
– na ³amach prasy lokalnej pojawia siê np. balet, krykiet, a w drugim ju¿
nie. Dominuj¹ informacje o sportach anga¿uj¹cych mniejsze œrodki fi-
nansowe w gminach i miastach (np. tenis sto³owy, lekkoatletyka, karate,
taekwondo), co wynika z przyjêtego pola badawczego, w którym to do-
minuj¹ miasta i gminy kilkunastotysiêczne (wiêksze oœrodki to g³ównie
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119 Szerzej – E. Jurga, Dziennikarze wielkopolskiej prasy lokalnej w III RP, w:
Prasa dawna i wspó³czesna, red. B. Kosmanowa, czêœæ pi¹ta, Poznañ 2004, s. 95–106.

120 Por. Stereotypy w obszarze spo³ecznym i politycznym, red. B. Paj¹k-Patkow-
ska, Poznañ 2011; http://www.cpk.org.pl/images/stories/documents/attach_86.pdf,
25.06.2012; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Kobiety_w_Polsce.pdf, 25.06.2012.

121 Czirliderki ze Œmigla w pó³finale!, „Gazeta Koœciañska”, nr 24, 14.06.2006, s. 4;
Lubuska Gala Taneczna, „S³owo Ziemi Wschowskiej”, nr 6, 15.06.2012, s. 15; Roz-
tañczona hala Arena, „Ziemia Kaliska”, 6.07.2012, s. 2B.

122 Otwarcie trasy Nordic walking, „Przegl¹d Górowski”, nr 6, 28.06–26.07.2012,
s. 16; http://www.zycie.pila.pl/aktywna/informacje/20120305-wiosenne-przebudzenie-
-otwiera-sezon-turystyczny/index.php, 13.07.2012.



Poznañ, Leszno i Pi³a – by³e miasta wojewódzkie w latach 1975–1998),
w których to z kolei wystêpuje wiele czynników (np. infrastruktura,
œrodki pieniê¿ne czy osobowe) ograniczaj¹cych wystêpowanie kategorii
sportowych. Tym samym prasa lokalna okreœlonego obszaru czêœciej
publikuje artyku³y odnoœnie wyró¿niaj¹cego siê sportu w zasiêgu swojej
dystrybucji (np. w Lesznie – najczêœciej ¿u¿el, koszykówka, szermierka
i lekkoatletyka, w Koœcianie – karate, fregaty, pi³ka no¿na). Prasa chêt-
niej pisze o sportach wi¹¿¹cych siê z okreœlonymi imprezami sportowy-
mi, czy w szerokim kontekœcie – kulturalnymi albo widowiskowymi.
Popularne sporty rekreacyjne (jazda na rowerze, gimnastyka, nordic
walking) pojawiaj¹ siê rzadko (jedna informacja na 48 egzemplarze)
podczas gdy tenis czy lekkoatletyka jest niemal¿e w ka¿dym numerze,
a luksusowe sporty (np. jeŸdziectwo, kajakarstwo) w sezonie wiosen-
no-jesiennym pojawiaj¹ siê raz na 4 badane egzemplarze). Wydarzenia
sportowe wa¿ne na skalê kraju – anga¿uj¹ szeroko dzienniki i tygodniki
(aktualnoœæ informacji przek³ada siê na popyt), a miesiêczniki i kwartal-
niki z regu³y podsumowuj¹ dzia³alnoœæ lokalnych klubów i ich liderów.
Prasa lokalna i regionalna w stosunku do sportowych zainteresowañ ko-
biet pe³ni funkcjê informacyjn¹ (w aspekcie wspó³czesnym i historycz-
nym) oraz integracyjn¹. Jest zapisem nie tylko fragmentu ¿ycia okreœlonej
wspólnoty, ale mo¿e przyczyniæ siê do rozszerzenia krêgu sympatyków
okreœlonej dyscypliny.

Analizuj¹c powy¿sz¹ tematyk¹, nasuwa siê równie¿ kilka uwag z za-
kresu ekspozycji materia³ów prasowych. Prasa lokalna i regionalna Wiel-
kopolski w tym aspekcie równie¿ wpisa³a siê w nurt tabloidyzacji mediów.
Warto zaznaczyæ, i¿ tabloidyzacja informacji (w szerokim spektrum te-
matycznym) towarzyszy³a mediom, pocz¹wszy od transformacji syste-
mowej, choæ jej natê¿enie przypada na ostatnie dziesiêciolecie. I nie ma
ró¿nicy czy wydawc¹ jest osoba prywatna, czy instytucja. Elementy
sk³adaj¹ce siê na informacjê tabloidaln¹ znajduj¹ siê zarówno w prasie
lokalnej i regionalnej, nastawionej na szerokiego, jak i w¹skiego odbior-
cê (np. w pismach regionalistycznych – zw³aszcza w biografiach osób
tworz¹cych historiê regionu, takie pierwiastki mo¿na dostrzec np.
w „Zeszytach Osieckich”, „Przyjacielu Ludu”, „Rydzyniaku” czy „Zapi-
skach Grabonoskich”). Wniosek jest nastêpuj¹cy – tabloidyzacja doty-
czy wszystkich typów mediów lokalnych i regionalnych, w mniejszym
lub wiêkszym stopniu, a jest warunkowana przyzwoleniem wydawcy.
Ten kieruje siê najczêœciej wzglêdami ekonomicznymi pisma, uwzglêd-
niaj¹c uk³ady polityczne i biznesowe w danej wspólnocie. Jednak bada-
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nia nad okreœlonym tytu³em prasy lokalnej lub regionalnej mog¹ w pe³ni
odpowiedzieæ, czy dane medium zas³uguj¹ na miano tabloidu (zgodnie
z definicj¹ Colina Sparksa123) lub jaki procent udzia³u informacji tablo-
idalnej jest preferowany przez redakcjê. Pierwsze w Polsce badania nad
tabloidyzacj¹ mediów dotyczy³y porównania zawartoœci dwóch wio-
d¹cych programów informacyjnych: „Faktów” TVN i „Wiadomoœci”
TVP 1 (Dorota Piontek, Bartosz Hordecki) i wyniki badañ potwierdzi³y
tezê o tabloidyzacji tych¿e (konkuruj¹cych ze sob¹) programów infor-
macyjnych, choæ zjawisko to ma ró¿ne nasilenie124.

W wyniku analizy zawartoœci treœci dwóch pierwszych dekad funk-
cjonowania tzw. „wolnych” mediów lokalnych w wydawniczym regio-
nie leszczyñskim, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ informacja z kategorii „polityka
lokalna” (np. t³em s¹ rozgrywki w radzie gminy, radzie powiatu), stano-
wi najbardziej jaskrawy przyk³ad zaanga¿owania mediów w tabloidyza-
cjê informacji. Podobnie, istnieje swoisty schemat prezentowania relacji
z masowych imprez. Podstawowym przekazem s¹ wielkoformatowe
zdjêcia osób znanych we wspólnocie lokalnej i mieszkañców tej¿e wspól-
noty (czêsto zajmuj¹ce kilka stron – pierwsz¹ i œrodkowe), podpisanych
kilkoma mniej znacz¹cymi informacjami (tzw. informacje miêkkie – sen-
sacja, rozrywka, tandeta), a daj¹ce wyraz ich zaanga¿owania w uczestni-
czenie w okreœlonych wydarzeniach medialnych (np. miejskich i wiejskich
uroczystoœciach organizowanych systematycznie). Atutem mediów lo-
kalnych jest opisywanie procesów, zjawisk, wydarzeñ, osób bêd¹cych
blisko mieszkañca danej wspólnoty. To decyduje o sprzeda¿y nak³adu.
Tabloidyzacja ze swoimi cechami typowymi dla informacji popularnej
(za Stephenem Harringtonem – „tabloid, informacje miêkkie, œmieci”
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123 C. Sparks, Introduction: the panic over tabloid news, w: Tabloid Tales. Glo-
bal Debates over Media Standards, red. C. Sparks, J. Tulloch, Lanham: Rowman
& Littlefield, 2000, s. 10–11. W ujêciu pierwszym – w dziennikarstwie prasowym,
radiowym i telewizyjnym tabloid oznacza formê – dominuj¹ dwie cechy – relatyw-
nie ma³o uwagi poœwiêca siê polityce, ekonomii i spo³eczeñstwu, a relatywnie wiê-
cej – rozrywce (sport, skandal, popularne widowiska) oraz poœwiêca siê relatywnie
du¿o uwagi osobistemu i prywatnemu ¿yciu ludzi: zwyczajnych i znanych, a rela-
tywnie mniej – politycznym procesom, rozwojowi ekonomicznemu czy zmianom
spo³ecznym. W drugim ujêciu – zmiana priorytetów w konkretnym medium i ros-
n¹ca przewaga rozrywki, a dotyczy to g³ównie radia i telewizji. Po trzecie – przekro-
czenie dobrego smaku w ró¿nych formach przekazu.

124 D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja in-
formacji o polityce, Poznañ 2011, s. 189.



– w opozycji do „wartoœci, osobiste, prywatne, kultura popularna, emo-
cjonalne, wiedza potoczna, celebracyjne, konsument, trywialne, ¿eñskie,
zysk, mikropolityka, ¿¹dania”125), sprzyja sprzeda¿y nak³adu pisma lo-
kalnego, bowiem ludzi ciekawi najbardziej to, co dzieje siê w ich prze-
strzeni ¿yciowej – parafrazuj¹c – za p³otem ich domostwa. Jednak zbyt
du¿a zawartoœæ informacji miêkkich lub nie do koñca zgodnych z oby-
czajowoœci¹ czytelnika mo¿e doprowadziæ do likwidacji tytu³u.

Forma informacji tabloidalnej w badanych materia³ach odnoœnie spor-
towych pasji kobiet, w zdecydowanej wiêkszoœci, dotyczy³a przekazów
zwi¹zanych z Euro 2012, ani¿eli w przypadku prezentowania innych te-
matów z kategorii „sport”. Chocia¿ dosyæ interesuj¹co rozpisywano siê
zarówno w mediach lokalnych drukowanych, jak i elektronicznych
o sukcesach Anity W³odarczyk (np. Radio Elka informowa³o – „Nie ma
mocnych na Beatê W³odarczyk”126 lub „Rawicka m³ociarka wygrywa
bij¹c ¿yciówki”127) lub zaprezentowano na ok³adce „Panoramy Leszczyñ-
skiej” zdjêcia zajmuj¹cego ca³¹ stronê – ch³opca na wózku inwalidzkim,
kierowanym przez matkê, na stadionie ¿u¿lowym, z tytu³em wyró¿nionym
czcionk¹ – Dziennikarze spe³nili marzenie Krzysia128. Na pierwszych, œrod-
kowych i ostatnich stronach czasopism regionalnych i lokalnych pojawia-
³y siê g³ównie informacje zwi¹zane z Euro 2012, z tytu³ami maj¹cymi
du¿y wydŸwiêk emocjonalny (np. Mieliœmy puchar przed Hiszpana-
mi!129 i Kosztowny bojkot z komentarzem pod zdjêciem mobilnej strefy
kibica Euro 2012 w Lesznie – „widzów by³o mniej ni¿ pracowników
obs³ugi”130). Typowymi informacjami „miêkkimi” by³y publikacje
nawi¹zuj¹ce do Euro 2012, a dotycz¹ce m.in. zabójstwa w Tarnowie
Podgórnym, w godzinach po zamkniêciu strefy kibica (34-letni mê¿czy-
zna zamordowany w bójce131), korupcji (Ukraiñskie Euro pe³ne korup-
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125 Ibidem, s. 187.
126 Piêtnaste z³oto Beaty W³odarczyk, http://elka.pl/content/view/61257/58/,
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ciañska”, nr 27, 4 lipca 2012, s. 1, 16–17.
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cji?132), prostytucji (Spa³am z ksiêciem – mówi Magda. Jak z modelek
zrobiono prostytutki133), urody (Najwiêcej witaminy maj¹ Polki134) oraz
instrukcji – jak zrobiæ makija¿ na Euro 2012 (Jak mieszkanka Leszna za-
rabia na filmach w sieci135). W zwi¹zku z tego typu informacjami, szcze-
gólnie zapamiêtane zosta³y te¿ takie tytu³y publikacji, jak – Kierowcy
stoj¹ w korkach a drogowcy siê bawi¹136, Euro w Poznaniu, czyli klesz-
cze, prostytutki i smutni urzêdnicy137 i Droga na Euro – drog¹ seksu138.

Nie zabrak³o specjalnych, nowych form graficznych, przyci¹ga-
j¹cych wzrok czytelnika, nie wykorzystywanych wczeœniej (np. w tytule
„Panorama Leszczyñska” litera „o” zosta³a zast¹piona zdjêciem pi³ki
no¿nej, w tym samym numerze – pogrubiona i zwiêkszona czcionka na
ok³adce odnoœnie informacji o „Dodatku Euro 2012”139 lub prezentowa-
nie zdjêæ kibiców na stronach pierwszych i kolejnych140). Euro 2012
mia³o przyczyniæ siê do zwiêkszenie popytu na media lokalne i regio-
nalne, na co wskazuje ekspozycja materia³ów prasowych. Wspomniany
udzia³ kobiet w Euro 2012, mia³ podnieœæ nie tylko wra¿enia zwi¹zane
z estetyk¹ tytu³u lokalnego czy regionalnego, ale równie¿ przyczyniæ siê
do zwiêkszenia sprzeda¿y nak³adu.

Female sporting passions. A contribution to qualitative studies into the content

of the regional and local press in Wielkopolska and surrounding areas

Summary

Studies into the content of the local and regional press expand our knowledge
about the life of local communities. The author limits herself to studying the narrow
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issue of women’s sporting interests, whereby she analyzes their active (as athletes
and trainers) and passive (administering various sports, as fans) participation in ama-
teur and professional sport. The paper also indicates which factors are decisive for
the domination of a given sport in a region and considers to what extent the picture
presented is true, reflects reality and exhausts all aspects of women’s interest in
sport. The way in which press materials are presented is also interesting and con-
firms the observation that local and regional media have become tabloidized to
a greater or lesser degree (depending on the type of periodical). The qualitative
study has shown that women’s need to practice sport is not only an expression of
their emancipation, a development of their skills, and a desire to break records, but
at present it has primarily become a way of living a ‘healthy life’. The local and re-
gional press fulfill two roles in this regard: they provide a wider presentation of pro-
fessional and amateur sport and, to a lesser degree, persuade their readers to practice
sport themselves (propagating a ‘healthy lifestyle’ accounts for an average of two ar-
ticles out of eighteen qualified as ‘sport articles’). The research field encompassed
a wide range of female sporting passions, while the examples discussed confirm that
women live active lives.
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