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Wstęp 
 
 

Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o. od 1 do 31 grudnia 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. Wykres 
nie przedstawia wszystkich osób, które pojawiły się w analizowanym okresie na okładkach czasopism 
kobiecych.  Zestawienie uwzględnia osoby, które pojawiły się co najmniej 7 razy od stycznia do grudnia 2009 r. 
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Wykres 2. TOP 5 najczęściej pojawiających się kobiet oraz męŜczyzn na okładkach od stycznia do grudnia                   
2009 r. 
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Wykres 3. Liczba okładek, na których prezentowane są osoby o danym kolorze włosów 
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Wykres 4. Liczba okładek, na których prezentowane są osoby o wskazanej długości włosów 
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Wykres 5. Liczba okładek w podziale na subiektywne kategorie odbioru danej osoby na okładce 
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Wykres 6. Liczba okładek w podziale na sposób prezentacji umieszczonych na nich osób 
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Wykres 7. Liczba głównych grup tematycznych prezentowanych na okładach największą czcionką (tzw. tematy 

numeru) 
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Analiza materiałów medialnych 
 

Blondynki w natarciu 

 

W minionym okresie najczęściej na okładkach czasopism dla pań pojawiały się blondynki. 

Na drugim miejscu uplasowały się szatynki, na trzecim kobiety o kruczoczarnych 

włosach. Tylko raz na pierwszej stronie pisma pokazano panią, która moŜe się pochwalić 

rudą czupryną. Jedną z okładek zdobiła modelka z niebieskimi włosami. Suma szatynek                  

i brunetek przewyŜsza nieznacznie liczbę blondynek, które w ostatnim miesiącu pojawiły 

się na okładkach prasy kobiecej. Najczęściej panie miały długie, rozpuszczone włosy, 

rzadziej długie spięte do góry. Stosunkowo często na okładkach kolorowych pism 

umieszczano panie z krótkimi włosami. Modelki wyeksponowane na pierwszych stronach 

pism były sympatyczne, radosne. Zdarzały się ponadto kobiety, które seksownie kusiły 

do kupna czasopisma. Na okładkach prasy kobiecej sporadycznie umieszczano 

tajemnicze panie. W minionym okresie pokazywano górne części ciał modelek oraz 

twarze. Najrzadziej eksponowano całe sylwetki kobiet.    

 

 

Najpopularniejsze gwiazdy 

 

Gwiazdą, która pojawiała się na okładkach prasy kobiecej najczęściej jest Anna Mucha 

(raz w towarzystwie Nataszy Urbańskiej). Popularna aktorka zdobyła w minionym okresie 

aŜ sześć okładek i zdecydowanie przyćmiła pozostałe celebrytki. Cztery razy pokazano 

Dorotę Rabczewską (raz z Marylą Rodowicz, raz z Wandą Rabczewską, raz z Anną 

Przybylską). Po trzy okładki w grudniu zdobyły: Katarzyna Cichopek (raz z Marcinem 

Hakielem, raz z Krzysztofem Ibiszem), Natasza Urbańska (raz z Anną Muchą, raz                     

z Januszem Józefowiczem). Dwa razy na pierwszych stronach kolorowych pism znalazły 

się Edyta Górniak, Hanna Lis (raz z Kingą Rusin), Joanna Koroniewska (raz z Katarzyną 

Dowbor), Katarzyna Glinka, Kinga Rusin (raz z Hanną Lis), Maryla Rodowicz (raz                           

z Dorotą Rabczewską), Małgorzata KoŜuchowska oraz męŜczyzna - Krzysztof Krawczyk 

(raz z Ŝoną Ewą).  

 

 

To był jej rok 

 

Anna Mucha pojawiała się na okładkach kolorowych pism z uwagi na wygraną                         

w programie TVN-u „Taniec z gwiazdami”. Dziennikarze prasy kobiecej interesowali się, 

kogo aktualnie kocha gwiazda. Na jednej z okładek, gdzie aktorka pojawiła się z Nataszą 

Urbańską, zdradzano kulisy misternej intrygi, prezentując m.in. zdjęcie aktorki serialu            

„M jak miłość” z Michałem Pirógiem. Inne pismo prezentowało rozpromienioną aktorkę, 

która robi karierę. Informowano, Ŝe miłość w Ŝyciu Ani musi poczekać. Choć celebrytka 
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obiecała, wciąŜ nie ma czasu dla ukochanego. Inne pismo okrzyknęło, Ŝe rok 2009 

naleŜał do Anny Muchy. Gwiazda na łamach kolorowych pism opowiadała o swoich 

Ŝyciowych zmianach oraz ryzykownych decyzjach, które podjęła. 

 

 

Spisek przeciw królowej 

 

Dorota Rabczewska znalazła się w minionym okresie na czterech okładkach pism dla 

pań. W związku ze wspólnym występem z Marylą Rodowicz podczas nocy sylwestrowej, 

Doda pojawiła się na okładce wraz z diwą polskiej piosenki. Dziennikarze zdradzali sekret 

dwóch królowych. Z kolei na łamach „Vivy” gwiazda wystąpiła w towarzystwie swojej 

mamy – Wandy Rabczewskiej. Zainteresowano się wówczas tematem „skąd się wzięła 

Doda”. Najczęściej interesowano się jej związkiem z kontrowersyjnym Nergalem. 

Kolorowe pisma zastanawiały się czy gwiazda wyjdzie w tym roku za mąŜ. Dziennikarze 

„Na śywo” chcieli ponadto dowieźć, Ŝe Anna Przybylska uczestniczy w spisku przeciwko 

Dodzie.  

 

 

Święta z synem 

 

Trzy okładki w grudniu naleŜały do Katarzyny Cichopek. Aktorka na jednej z nich 

pojawiła się z męŜem Marcinem Hakielem, zapewniając, ze gwiazdka musi odbyć się                

w ich domu. Celebrytka mówiła o pierwszych świętach z nowym członkiem rodziny – 

synkiem Adamem. Natomiast na okładce, na której wystąpiła z Krzysztofem Ibiszem, 

zapraszała na sylwestrową noc z Polsatem. 

 

 

Łzy Nataszy 

 

Natasza Urbańska pojawiła się w grudniu na trzech okładkach. Dziennikarze zastanawiali 

się, czy gwiazda rozpocznie karierę w Ameryce. ZauwaŜono, Ŝe w Polsce artystka wciąŜ 

przegrywa i niewielu docenia jej talent. Na okładce w towarzystwie Janusza Józefowicza 

informowano, Ŝe Natasza Urbańska płacze. Podano, Ŝe zniknęła, nie odbiera telefonów, 

gdyŜ bardzo przeŜywa przegraną w „Tańcu z gwiazdami”. 

 

 

Gdzie na święta? 

 

Dwie okładki w minionym okresie zdobyła Edyta Górniak. Dziennikarze kolorowych pism 

zastanawiali się, z kim gwiazda spędzi BoŜe Narodzenie. Pojawiły się nawet spekulacje, 

Ŝe gwiazda w święta zostanie sama. Ostatecznie jednak podano, Ŝe piosenkarka 

gwiazdkę spędzi z męŜem. W związku z tym w środowisku dziennikarzy pojawiły się 
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wątpliwości, czy para faktycznie ma zamiar się rozwieść. Informowano ponadto o tym, 

jak celebrytka namawia do oszczędzania. 

 

 

Ambicje czy rodzina? 

 

Dwa razy na okładkach kolorowych pism pojawiła się Hanna Lis. Popularna prezenterka 

na jednaj ze stron głównych wystąpiła w towarzystwie Kingi Rusin. Dziennikarze 

poinformowali, Ŝe gwiazdy walczą o duŜe pieniądze. Poza tym zastanawiano się, co jest 

dla Hanny Lis waŜniejsze: rodzina czy ambicje. 

 

 

Sposób na teściową 

 

Joanna Koroniewska pojawiła się w grudniu na dwóch okładkach. „Na Ŝywo” pokazało 

Katarzynę Dowbor wraz z młodą aktorką, zdradzając, Ŝe Joanna Koroniewska znalazła 

sposób na swoją teściową. Na innej okładce informowano, Ŝe tegoroczne święta BoŜego 

Narodzenia będą pierwszymi, które spędzi z córką. 

 

 

Ucieczka do Londynu 

 

Podobnie jak Joanna Koroniewska, takŜe Katarzyna Glinka w analizowanym miesiącu 

zdobyła dwie okładki kolorowych czasopism. Dziennikarze zastanawiali się tym, czy 

gwiazda opuści serial „Barwy szczęścia”. Informowano, Ŝe serialowa Kaśka ma dość 

kłopotów i ucieka do Londynu.  

 

 

Cena kariery 

 

Kinga Rusin, zdobywczyni dwóch grudniowych okładek, zaistniała dzięki walce o wielkie 

pieniądze, jakie toczy z Hanną Lis. „Party” natomiast spostrzegło, Ŝe gwiazda tegoroczne 

święta spędzi w Alpach z córkami. Dziennikarze zastanawiali się, czy brak partnera u jej 

boku to cena, jaką musi płacić za karierę. 

 

 

Niczego nie Ŝałuje 

 

Dwa razy na grudniowych okładkach pojawiła się równieŜ Maryla Rodowicz. Raz 

wystąpiła sama, raz w towarzystwie Doroty Rabczewskiej. Gwiazda polskiej piosenki 

wyznała, Ŝe niczego w Ŝyciu nie Ŝałuje. Inne czasopismo zdradzało sekrety królowej. 
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Sport, który daje szczęście 

 

Małgorzata KoŜuchowska wystąpiła na dwóch grudniowych okładkach pism kobiecych. 

Sporo mówiła o swoim związku, relacji łączącej ją z męŜem. W jednym z czasopism 

zdradziła, Ŝe małŜeństwo daje jej szczęście. W innym podała, Ŝe małŜeństwo to sport 

ekstremalny. 

 

 

Tłusto i bogato 

 

W gronie popularnych gwiazd dwa razy na okładkach kolorowych pism znalazł się 

męŜczyzna – Krzysztof Krawczyk. Dziennikarze informowali, Ŝe po latach bracia 

Krawczykowie znowu są sobie potrzebni. Gwiazdor polskiej piosenki wypowiadał się na 

temat tegorocznych świąt BoŜego Narodzenia. Informował, Ŝe w tym roku będzie tłusto    

i bogato. 

 

 

śycie osobiste… 

 

Dziennikarze pism kobiecych interesowali się tematami związanymi z Ŝyciem osobistym 

gwiazd. Uwagą cieszyły się wątki dotyczące sposobu spędzania świąt BoŜego 

Narodzenia. Popularne okazały się równieŜ reportaŜe anonimowych ludzi, a takŜe 

informacje telewizyjne.  

Autorzy prasowych materiałów najwięcej miejsca poświęcili Ŝyciu osobistemu ludzi ze 

świecznika. Szczególnym zainteresowaniem obdarzyli temat związków, miłości, ślubów, 

rozstań, kłótni. Małgorzata KoŜuchowska opowiadała o swoim małŜeństwie, które 

jednocześnie daje jej szczęście i jest sportem ekstremalnym, Joanna Jabłczyńska 

informowała, Ŝe choć suknię ma, ślubu nie będzie, a Agnieszka Włodarczyk podała, Ŝe 

nie zgodzi się na transmisję ceremonii ślubnej. Doglądano ponadto Agnieszki Dygant i jej 

ciąŜy, pytano Jana Wieczorkowskiego, dlaczego przestał być buntownikiem z wyboru, 

zdawano relację z romantycznego urlopu tylko we dwoje Alicji Bachledy-Curuś i Colina 

Farrela. Za romans roku, jedno z kolorowych pism, uznało randki Katarzyny Sowińskiej             

i Radosława Majdana, prezentując zdjęcia z ich spotkań. Piłkarzem zainteresowano się 

równieŜ z powodu rzekomego romansu z Luizą Michniak oraz pogłoskom jakoby para 

miała zamieszkać razem. Dziennikarze podali ponadto, Ŝe serce Rafała Maseraka 

przestało bić dla Małgosi Foremniak, informowali o seksskandalach z udziałem Tigera 

Woodsa, zastanawiali się, co na urodziny obiecali sobie Kazimierz i Izabela 

Marcinkiewiczowie. Zainteresować mogła ponadto rodzinna sesja Donalda Tuska z Ŝoną, 

córką i wnukiem Mikołajem. Tylko „Gali” premier zdradził, Ŝe w swoim wnuku zakochał 

się od pierwszego wejrzenia. 
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… i zawodowe 

 

W minionym okresie zdarzały się takŜe wiadomości prezentujące informacje o pracy 

zawodowej poszczególnych gwiazd. Z zainteresowaniem przyjrzano się ofercie złoŜonej 

Annie Musze, dotyczącej bycia jurorem w programie „You can dance – po prostu tańcz”, 

a takŜe propozycji dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Prezydentówna podobno otrzymała 

ofertę prowadzenia show na Ŝywo w telewizji. Pojawiły się takŜe informacje dotyczące 

kłótni Dody i jej menadŜerki Mai, które przekreśliły ich przyjaźń. Dziennikarze nie przeszli 

ponadto obojętnie wobec powrotu Krzysztofa Ziemca na ekrany „Wiadomości”. 

 

 

Niania chciała dorobić 

 

Popularne okazały się ponadto okładki, na których głównym tematem był reportaŜ 

dotyczący Ŝycia anonimowych Polaków. Wśród nich znalazły się zwierzenia kobiet, które 

zakochały się w jednym męŜczyźnie, reportaŜ dotyczący matki, której dzieci mają róŜny 

kolor skóry, ale są kochającym się rodzeństwem, czy historia niani, która chcąc dorobić, 

Ŝebrała na ulicy z dzieckiem swojej klientki. 

Oprócz tego pisma poradnikowe radziły paniom w zakresie zdrowia, diety, prawa, 

kariery. W analizowanym okresie pojawiły się porady dotyczące sposobów na mocne 

kości i zdrowe stawy, tego, kiedy naleŜy leczyć gorączkę, wpływu hormonów na Ŝycie 

kobiety. Podawano równieŜ informacje dotyczące ulg podatkowych, darowizn od 

krewnych, zmian w kodeksie pracy, które właśnie weszły w Ŝycie.  

 

 

Święta i Sylwester 

 

W analizowanym miesiącu znaczącą część okładkowych tematów poświęcono 

przygotowaniom świątecznym oraz sylwestrowym. Popularne pisma interesowały się 

zarówno tym, w jaki sposób święta spędzają osoby znane, ale podawały takŜe porady 

dotyczące przygotowania idealnych świąt. Były one związane ze świątecznymi daniami, 

wystrojem mieszkania, dekoracjami, modą, makijaŜem, podarunkami, które moŜna 

sprawić najbliŜszym. Prezentowano ponadto sylwestrowe kreacje oraz makijaŜowe 

trendy na ostatnią noc roku. Na wielu okładkach znalazły się takŜe Ŝyczenia świąteczne   

i noworoczne dla czytelniczek. Wydawcy decydowali się czasem na drobną zmianę szaty 

graficznej. Wśród grudniowych okładek wyróŜniała się pierwsza strona „Pani” z Reni 

Jusis i miniaturowymi bombkami ułoŜonymi w nazwę pisma. 
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