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Wstęp 
 
 

Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. od 1 do 30 czerwca 2009 roku dokonała 

monitoringu i analizy okładek pism kobiecych. Lista tytułów objętych analizą: 

AVANTI EKRAN TV NA ŚCIEśKACH śYCIA SEKRETY SERCA TINA 

BELLA RELAKS ELLE NA śYWO SHOW TO I OWO 

BINGO GALA NAJ SUKCES TV OKEY 

BOUTIQUE GLAMOUR OLIVIA SUKCESY I PORAśKI TWOJE IMPERIUM 

BURDA HOT MODA & SHOPPING PANI ŚWIAT I LUDZIE TWÓJ STYL 

CHWILA DLA CIEBIE IMPERIUM TV PANI DOMU ŚWIAT KOBIETY URODA 

CIENIE I BLASKI IN STYLE PORADNIK DOMOWY TAKIE JEST śYCIE ! VIVA 

CLAUDIA JOY PRZYJACIÓŁKA TELE MAX Z śYCIA WZIĘTE 

COSMOPOLITAN KOBIETA I śYCIE REWIA TELE ŚWIAT ZWIERCIADŁO 

DOBRE RADY KURIER TV SEKRETY I NAMIĘTNOŚCI TELE TYDZIEŃ śYCIE NA GORĄCO 
 

JeŜeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi raportami dotyczącymi okładek                      

w danym miesiącu prosimy o kontakt: Marlena Sosnowska, MenedŜer ds. PR 

msosnowska@press-service.com.pl 

 

Okładka stanowi wabik dla konsumenta. Jej zadaniem jest przyciąganie uwagi odbiorcy i skłonienie    

do kupna czasopisma. Wydawcy prasy kobiecej stosują najróŜniejsze strategie magnetyzowania 

konsumentek. Jedni wykorzystują znane twarze do promowania czasopisma, inni chwytliwie podają 

tematy numeru, jeszcze inni przyciągają klientki radosną, sympatyczną buzią anonimowej kobiety,                

z którą czytelniczka z łatwością moŜe się utoŜsamić. 

Okładka jest wizytówką pisma. Jest jego reklamą. Informuje jednocześnie o zawartości czasopisma, 

dzięki czemu w pewien sposób charakteryzuje swego idealnego odbiorcę. 

Press-Service Monitoring Mediów w swojej analizie okładek czasopism dla kobiet uwzględnił takie 

zagadnienia jak: główny temat okładek, pozostałe najczęściej pojawiające się tematy, osoba 

przedstawiona na zdjęciu, prezenty lub dodatki dla czytelniczek, cena oraz jej wyeksponowanie.  
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Wykres 1. Liczba wystąpień poszczególnych osób na okładkach prasy kobiecej w podziale na miesiące 
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Wykres 2. Liczba okładek, na których prezentowane są osoby o wskazanym danym kolorze włosów 
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Wykres 3. Liczba okładek, na których prezentowane są osoby o wskazanej długości włosów 
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Wykres 1. Liczba okładek w podziale na subiektywne kategorie odbioru danej osoby na pierwszej stronie 
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Wykres 2. Liczba okładek w podziale na sposób prezentacji umieszczonych na nich osób 
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Wykres 3. Liczba głównych grup tematycznych prezentowanych na okładach największą czcionką (tzw. tematy 

numeru) 
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Analiza materiałów medialnych 
 

Jak na ulicach 

Przeglądając czerwcowe okładki czasopism dla pań, oczom nie chce się wierzyć. 

Brunetka, brunetka, szatynka, brunetka i znowu brunetka! Panie z jasnymi 

włosami są wyraźnie deficytowe w czerwcu. To dość interesujące, gdyŜ od wielu 

miesięcy na okładkach pism dla pań prym wiodły długowłose blondynki. Co prawda 

nadal większość kobiet pojawiających się na stronach głównych czasopism pochwalić się 

moŜe długimi włosami, to wśród nich znacznie więcej jest pań o ciemnej barwie włosów. 

CzyŜby nowy trend? A moŜe po prostu przełoŜenie rzeczywistości w obszar prasowych 

okładek? Nie od dziś wiadomo, Ŝe po ulicach chadza znacznie więcej kobiet z ciemnymi 

włosami niŜ tych z jasnymi.  

 

Chłodne lato 

Najczęściej panie pojawiające się na okładkach czasopism eksponowały górną 

część swojego ciała. Podobnie jak w miesiącach wcześniejszych ujęcia całej 

sylwetki ciała były rzadkością. Modelki pojawiające się na okładkach najczęściej 

wabią do kupna czasopisma radosnym usposobieniem. Są sympatyczne, ciepłe, wydają 

się przyjacielskie i Ŝyczliwe. Często modelki na zdjęciach przyjmowały wyzywające pozy. 

Co ciekawe, to właśnie deficytowe blondynki najczęściej pojawiały się w seksownej 

pozycji na okładkach czasopism dla kobiet! CzyŜby równieŜ na stronach głównych pism 

dla pań pokutował stereotyp seksownej blondynki i inteligentnej brunetki? W porównaniu 

z miesiącami wcześniejszymi zainteresować mogą stroje kobiet prezentujących się                 

na stronach głównych. Gołym okiem widać, Ŝe na dworze robi się coraz cieplej. JednakŜe 

mimo tego, Ŝe mamy lato w pełni, tylko na jednej okładce pojawiła się modelka                   

w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Trochę gorącej atmosfery wprowadziła takŜe 

Kinga Rusin, pozując w stroju kąpielowym. Prezenterka narzuciła jednak na siebie 

koszulę, co sprawiło, Ŝe moŜna ją uznać za… skutecznie odzianą. 

 

Chce mieć własną ulicę 

W czerwcu, podobnie jak w maju, nie było znaczącej liderki pod względem liczby 

zdobytych okładek. Znawców tematu nie zdziwi z pewnością wiadomość, Ŝe trzy 

okładki zdobyła Dorota Rabczewska. Dwa razy piosenkarka wystąpiła na 

stronach głównych czasopism dla pań samotnie, raz w towarzystwie Nergala. 

Z okładki „Joy” w seksownej pozie zapewniała, Ŝe kaŜdy moŜe być taki jak ona. Z lektury 

„Twojego Imperium” dowiedzieć się z kolei moŜemy, Ŝe Doda szantaŜuje Ciechanów. 

Chce mieć tam własną ulicę. Natomiast na łamach „śycia na gorąco” znalazła się, równie 

gorąca jak tytuł czasopisma, relacja z randki piosenkarki z Nergalem. 
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Dziecko? Nie teraz! 

Trzykrotnie na okładkach czasopism dla pań pojawiała się Dorota Gardias-

Skóra. Piękna brunetka w króciuteńkich szortach przekonuje z okładki „Cosmo”,                    

Ŝe juŜ wie, co dalej. Na pierwszej stronie „Pani Domu” prezenterka prezentuje się 

niezwykle tajemniczo. Tylko temu dwutygodnikowi zdradza sekrety, o których nie wie 

jeszcze nikt. Z kolei z okładki „Świat i ludzie” śle czytelniczkom buziaka. Okazuje się 

ponadto, Ŝe pogodynka nie planuje jeszcze dziecka. Ciekawe czy wie o tym jej zazdrosny 

mąŜ? 

 

Edyta i jej problemy 

Edyta Górniak równieŜ pojawiła się w czerwcu na okładkach czasopism                 

dla pań trzy razy. Zawdzięcza to nie swojej pracy, ale problemom w związku. 

Nagromadziło się tych czarnych chmur nad artystką. Nie dość, Ŝe problemy z męŜem, 

dyskutowana walka o dziecko, to jeszcze chora matka. „Party” zwróciło uwagę na fakt, 

Ŝe piosenkarka po rozstaniu z męŜem chce udowodnić, Ŝe jest idealną matką. 

Dziennikarze zastanawiają się, czy zwiastuje to początek walki o syna. Na okładce 

„Party” wokalistka pojawiła się ze swoim dzieckiem, Allankiem. „Świat i ludzie” kaŜe się 

wstydzić Edycie Górniak. Za co? Zapomniała o swojej matce! „Twoje Imperium” 

opublikowało zdjęcie gwiazdy w towarzystwie Dariusza Krupy. Dziennikarze zastanawiają 

się, czy piosenkarka bawi się kosztem swojego cierpiącego męŜa. 

 

Zakochana Joanna 

Trzy okładki zdobyła takŜe Joanna Liszowska. Czasopisma dla pań głównie 

interesowały się jej wyglądem fizycznym oraz, rzecz jasna, związkiem                      

z jasnowłosym Szwedem. Dziennikarze „Twojego Imperium” doznali szoku, kiedy 

dowiedzieli się, Ŝe aktorka cieszy się, Ŝe przybiera na wadze. Natomiast „Party” 

uwieczniło aktorkę wraz z narzeczonym. Pismo zdradziło, Ŝe gwiazda juŜ tego lata stanie 

na ślubnym kobiercu, zostając Ŝoną Oli Serneke. „Party” chwiali się, Ŝe tylko jemu 

aktorka zdradziła, jak będzie wyglądała jej suknia ślubna. Natomiast na łamach 

„Sukcesu” pojawia się radosne zdjęcie aktorki, która opowiada o swojej miłości. 

Przypomnijmy: aktorka równie często pokazywała się ze swoim wcześniejszym 

narzeczonym, czarnowłosym Tadeuszem. 

 

Cudem ocalona 

Kinga Rusin ozdobiła okładki czasopism dla pań w czerwcu trzykrotnie. 

Prezenterka spogląda na nas zalotnie z okładki „Gali” odziana w cekinowy strój 

kąpielowy. Jednak, kto liczył na wiele, ten się przeliczył. Prezenterka okrywa ramiona 

błękitną koszulą i krzyczy do czytelniczek, Ŝeby nie rezygnowały z przyjemności!                    

Na łamach „Rewii” dziennikarze przypominają historię sprzed lat, kiedy prezenterka 

uniknęła śmierci w katastrofie lotniczej. Obwieszczono, Ŝe gwiazda została „cudem 

ocalona”. Natomiast okładkę „Show” prezenterka dzieli z Hanną Lis. Mimo czasu, jaki 

Kingę Rusin dzieli od rozwodu z Tomasze Lisem, panie wciąŜ toczą zimną wojnę. 
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Nagie zdjęcia, ślub i kłopoty Marysi 

Dwa razy na okładkach czasopism dla pań pojawiła się Joanna Brodzik. 

Dziennikarze zastanawiają się, kto jej dziś zagraŜa. Przypominają takŜe                       

o „szokujących zdjęciach”, których teraz aktorka się wstydzi. Katarzyna Skrzynecka               

wraz z Marcinem Łopackim znalazła się na okładkach czasopism dla pań w czerwcu takŜe 

dwa razy. Głównie za sprawą ślubu, jaki niedawno się odbył. Dziennikarze zaczęli snuć 

nawet plany o dziecku. Ciekawe co na to sami zainteresowani? Być moŜe przejmiemy               

od gwiazd nową modę. Na wyjazdy przedślubne. Taki wyjazd zafundowali sobie 

Katarzyna Skrzynecka wraz z, jeszcze wtedy narzeczonym, Marcinem Łopackim. 

„Ekskluzywne zdjęcia” z Santorini moŜna oglądać na łamach „Gali”. Dwukrotnie                      

na okładkach czasopism pojawiła się gwiazda „M jak miłość” - Małgorzata Pieńkowska. 

Aktorka nie protestuje juŜ, kiedy córka mówi, Ŝe ma zamiar pójść w jej ślady. Zdradza 

takŜe swoim wielbicielom, Ŝe serialową Marysię czekają wielkie kłopoty. Sandra Bullock 

pojawiła się dwukrotnie na okładkach czasopism dla pań. „In Style” opowiadała o miłości 

i sławie, a w „Tele Świecie” promowała film „Narzeczony mimo woli”. Dwukrotnie                

na okładkach czasopism dla pań zatriumfował zgrany duet: Katarzyna Niezgoda i Tomasz 

Kammel. Nie mogło być inaczej. O Kammelgate trąbiły przecieŜ wszystkie czasopisma. 

Jednak czasopisma dla pań nie zajmują się samą sprawą, ale relacjami łączącymi 

Katarzynę Niezgodę i Tomasza Kammela. Na początku czerwca „Show” obwieściło,               

Ŝe para nie mieszka razem, nie spotyka się, a prezenter chce ratować swoją skórę. 

Zastanawiano się nawet, czy były prezenter nie zamierza uciec za granicę. 

 

M jak miłość 

W minionym miesiącu zajmowano się głównie pozytywnymi informacjami. 

Dyskutowano kwestie związane ze ślubami, planami ślubnymi, porodami. 

Sporo było o miłości. Kobiety lubią o tym rozmawiać. Nic teŜ dziwnego,                 

Ŝe lubią o tym takŜe czytać. 

Podobnie jak w miesiącu poprzednim, sporo miejsca w czerwcu zajęły kwestie związane 

z zamąŜpójściem Katarzyny Skrzyneckiej. Sławna aktorka, piosenkarka, prezenterka 

wyszła za mąŜ za Marcina Łopackiego, instruktora fitnessu. Omawiano podróŜ 

przedślubną aktorki oraz podziwiano „ekskluzywne zdjęcia” z uroczystości. Zajęto się 

takŜe planami ślubnymi Joanny Liszowskiej. Ciekawe czy piękna aktorka pójdzie w ślady 

koleŜanek i kolegów po fachu i zaprosi kolorowe czasopisma na tę najwaŜniejszą 

premierę w jej Ŝyciu. Co do miłości i miłostek: zauwaŜono Dodę z wielką paką. Co to ma 

do rzeczy? A ma! Czasopismo doniosło, Ŝe to, co niosła piosenkarka, to prezent                 

dla Nergala, z którym miała schadzkę w Trójmieście. ZauwaŜa się, Ŝe piosenkarka dawno 

nie była nikim tak bardzo zainteresowana. Dziennikarze wałkowali takŜe relacje między 

Dodą a Tomaszem Łubertem. Dlaczego o tym tutaj? Łubert się Ŝeni! Ale próŜno                       

na weselu artysty szukać Doroty Rabczewskiej. Piosenkarka nie zatańczy na jego weselu. 

Jak wiadomo, ślub to wielki wydatek. Zadbano takŜe o zbadanie tych kwestii przez 

dziennikarzy czasopism dla pań. „Imperium TV” zastanawiało się, kto zapłaci za wesele 
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Iwony Pawlović i Wojciecha Oświęcimskiego. Na okładkach czasopism dla kobiet 

martwiono się takŜe o Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela, którzy w czerwcu 

oczekiwali dziecka (syn urodził się 8 lipca 2009). Bacznym dziennikarzom prasy kobiecej 

nie uszło uwagi, Ŝe Tamara Arciuch została mamą. Jeśli chodzi o nowe ciąŜe, to nie 

obserwuje się trendu rosnącego. Zastanawiano się tylko czy Małgorzata Socha będzie 

mamą. Popularna ostatnio Dorota Gardias-Skóra obwieściła, Ŝe nie myśli na razie                  

o dziecku. Co jeszcze? Wiemy, co słychać u Kasi Kowalskiej. Gwiazda zamieszkała                 

ze swoim ukochanym. Podobnie Weronika Marczuk-Pazura, która przeprowadziła się                

ze swoim wybrankiem do nowego domu. Z kolei Michał Piróg wciąŜ szuka swojego 

szczęścia. Marzy mu się wierny facet. 

 

Cuda czyni 

Jednak nie tylko znane kobiety były na językach czasopism dla pań. Z wielką uwagą 

zajęto się takŜe sławnymi męŜczyznami. Interesujący wydał się ślub Andrzeja                    

Grabowskiego z piękną Anitą. Pojawiła się takŜe zła informacja dla fanek 

urody i talentu Michała śebrowskiego. „Pierwsza szabla Rzeczypospolitej”, 

jak aktora nazwała „Viva”, juŜ nie jest do wzięcia! OŜenił się z młodą 

Aleksandrą. Dziennikarze zastanawiają się, kto będzie następny. Na liście „do wzięcia” 

są jeszcze Borys Szyc, Andrzej Chyra, Maciej Zakościelny, Sebastian Karpiel-Bułecka, 

Piotr Adamczyk. Borys Szyc i ślub? Chyba jednak jeszcze nie teraz. W kolorowej prasie 

znowu pojawia się z blondynką. Dziennikarze zastanawiają się, czy to ostatni romans 

przed ostatecznym ustatkowaniem się aktora. Jednak jeszcze więcej emocji w czerwcu 

pochłonął ślub Andrzeja Łapickiego. Nie dyskutowano na temat sukien, ozdób, gości.             

Nie dyskutowano nawet na temat finansów. MoŜe dlatego, Ŝe para nie zaprosiła Ŝadnego 

z czasopism na uroczystość? A moŜe dlatego, Ŝe róŜnica wieku między małŜonkami                  

to sześćdziesiąt lat? Jaki był komentarz w tej sprawie dziennikarzy pism kolorowych? 

„Miłość czyni cuda!”. 

 

Kosztem cierpiącego męŜa 

O rozwodach było w czerwcu zdecydowanie rzadziej. Głównie interesowano się 

problemami w związku Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Prognozowano walkę              

o dziecko między współmałŜonkami. Piosenkarka pokazywana była niezbyt pozytywnie. 

Natomiast o jej męŜu mówiono w kategoriach ofiary. Sugerowano, Ŝe wokalistka bawi się 

kosztem cierpiącego męŜa. Zastanawiano się, czy wspólna podróŜ jest w stanie                   

ich pogodzić. Relacjonowano takŜe jak się sprawy mają między Katarzyną Niezgodą                   

a Tomaszem Kammelem. Co prawda wyszpiegowano, Ŝe para razem nie mieszka,                    

a prezenter chce wyjść z opresji cało. JednakŜe wciąŜ widać ich razem. 

 

Śmierć króla i tampon Britney 

Analogicznie do miesiąca poprzedniego, w czerwcu najbardziej popularne były tematy 

związane z celebrytami. To o nich kobiety czytają najczęściej. Katie Holmes zdradzała 

sekrety z jej nowego Ŝycia. Opowiadała o Tomie oraz Suri. „Glamour” 



 
 
 

 

Raport medialny (Czerwiec 2009) 
Analiza okładek prasy pism kobiecych 

 

Strona   11 media intelligence 

opublikowało takŜe „list otwarty do Rithanny i kaŜdej kobiety pobitej przez partnera”. 

Dziennikarze próbowali takŜe wniknąć w Ŝycie Zbigniewa Zamachowskiego. Podobno 

aktor opuścił Ŝonę. JednakŜe w innym czasopiśmie, dziennikarze zastanawiają się, kto 

taki chce go rozwieźć z Ŝoną. Pojawił się takŜe Andrzej Piaseczny. Powrócił w wielkim 

stylu, a sam nie wierzył w moŜliwość odniesienia sukcesu. Czasopismom dla pań nie 

uszła uwagi takŜe śmierć gwiazdy popu, Michaela Jacksona. Edyta Górniak pojawia się  

w kolorowej prasie, jako ta, która całuje się z męŜem, a ucieka z przyjacielem, która 

ponownie rani rodzinę oraz nie pamięta o chorej matce! Kolorowe czasopisma obiegły 

zdjęcia bezzębnej Demi Moore oraz Britney Spears, która pokazała światu tampon.   

 

Moja matka jest dziewicą! 

Czasopisma poradnikowe utrzymują obserwowany wcześniej trend, tak więc więcej            

w nich historii przeciętnych ludzi. Pojawia się zatem historia rodziców uczniów, 

których uczył pijany nauczyciel, czy nastolatków, którzy podczas imprezy „brali narkotyki 

jak landrynki”. W konsekwencji przypłacili to Ŝyciem. Z zainteresowaniem przeczytać 

moŜna o panu młodym, który podczas swojego ślubu uderzył księdza. Pojawia się takŜe 

historia córki, której matka jest dziewicą oraz opowieść osoby, do której przychodzą 

duchy, aby załatwić swoje sprawy. 

 

Jak nie popuszczać 

W pismach poradnikowych duŜo jest takŜe porad prawnych, finansowych oraz 

związanych ze zdrowiem całej rodziny. Praktycznie na kaŜdej okładce znajdują się 

kulinaria. Tak więc sprawy związane z doborem idealnego partnera seksualnego 

pojawiały się w towarzystwie rybnych przysmaków. W środku numeru dowiemy się,               

co stan włosów moŜe powiedzieć o twoim zdrowiu, ile kosztują piękne zęby, jak wybrać 

zdrowy materac, czy jak kupować warzywa i owoce. Pojawiały się takŜe opowieści byłej 

zakonnicy oraz rady dotyczące tego, jak nie popuszczać.  

 

Lato wszędzie 

Na okładach czasopism dla pań pojawiło się lato. Lato w pełnej krasie. Królują 

stroje kąpielowe. W czerwcu kaŜda pani mogła znaleźć coś dla siebie. Twórcy 

czasopism dla pań nie chcieli pominąć Ŝadnej z czytelniczek. Czasopisma prześcigały się 

w serwowaniu paniom supermodnych kostiumów odpowiednich do kaŜdego rodzaju 

sylwetki. Pojawiały się zatem oferty zarówno „dla prawdziwych kobiet, które mają piersi, 

biodra, pupę”, jak i dla takich, które „ich nie mają”. Za przebój kulinarny uznać naleŜy 

lekkie ciasta z owocami, od przepisów których aŜ roi się w czasopismach. Twórcy pism 

dla pań bacznie obserwują to, co dzieje się obecnie wśród gwiazd. Wysyp ślubów.                

W czerwcu zainteresowanie urządzaniem wesel, ślubami było znaczne. Jak przygotować 

bajeczny ślub? WaŜna okazała się odpowiednia suknia ślubna oraz biŜuteria.                        

W czasopismach dla kobiet pojawiały się poradniki ślubne, a takŜe raport „Dla kogo ten 

ślub? Polka wychodzi za mąŜ” w „Twoim Stylu”. W ten dzień kaŜda kobieta moŜe poczuć 

się jak gwiazda. Ta z pierwszej strony pisma dla pań. 
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