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zakłopotani przyznawali, że nie wiedzą, co zawierają te gazety. Dokładnie ja 
tego czasopisma nie znam... [o Bravie] Tak tylko... Z tego tylko co słyszałam... 
Ze to takie na wzór zachodnich czasopism, że tam nie ma wiele, że tam troszkę 
i tej pornografii, i że tam troszkę i te takie te rozluźnienie obyczajowe, to to wiem, 
Że tam gdzieś jest to opisane, ale żebym ja to sprawdziła ? To, to tego trudu so
bie nie zadałam i, i chwilami to żałuję, bo właśnie nie można porozmawiać.... 
Dalej nie wiem, czy to dobre, czy to złe... (Wywiad 10, s. 8-9). Rodzice i wy
chowawcy nie znają pism czytanych przez dzieci, czują że nie jest to odpowied
nia literatura dla ich pociech, jednak ponieważ nie wiedzą jak postąpić, bagate
lizują problem. Jeden ojciec np. uważa, że zupełnie czymś' innym jest kupowanie 
tych pism, a czym innym ich czytanie: No to jeżeli chodzi o kupowanie, to zde
cydowanie nie, oczywiście. Pieniądze można wydać w lepszym celu. [...] Jak już 
dostanie za darmo, jakiś tam lekki kontakt, ale myślę, że powinna być jakaś.wła
ściwa ocena tych gazet. Ja prawdę mówiąc jakoś... wydaje mi się od razu da
łem do zrozumienia jaka jest moja ocena, i raczej była negatywna (Wywiad 16 
s. 11-12). 

Czy istnieje współczesny model wychowania dzieci? Moim zdaniem, nie 
można przedstawić spójnego schematu. Wpływ miasta, edukacji, kultury maso
wej oraz przemiana obyczajowos'ci zmieniły tradycyjny obraz wsi, jednak nie 
wszędzie zmiana ta jest jednakowa. Jeżeli chcielibys'my określić obecny sposób 
wychowania przyrównując go do stylów wychowania, należałoby stwierdzić, że 
jest on kombinacją stylu liberalnego ze stylem demokratycznym. Nowoczesność 
miesza się z tradycją. Możemy mówić o pewnych zjawiskach dotyczących te
renu moich badań - okolic Kolbuszowej. Są to: emigracja ojców, rosnąca ten
dencja do zdobywania wykształcenia czy spędzanie przez dzieci wielu godzin 
dziennie przed telewizorem. Strategie wychowawcze rodziców wynikają z in
dywidualnych upodobań, doświadczeń wyniesionych z domu, charakteru pra
cy, wykształcenia, stopnia wpływu kultury masowej. Każda z rodzin ma swoją 
własną koncepcję wychowania i nie można tej różnorodności wpisać w jeden 
schemat. 

Zaobserwowane przeze mnie zjawiska pozwalają stwierdzić, że w ogólnym 
rozumieniu pojęcia „wychowanie" zaszła na wsi istotna zmiana. Wychowanie 
nie oznacza jedynie zapewnienia dziecku wyżywienia i przygotowania do pra
cy na roli. Obejmuje ono szerszy zakres działań, takich jak np. umożliwienie 
zdobycia wykształcenia oraz warunków dla intelektualnego rozwoju. 
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Podjęcie badań dotyczących czytelnictwa prasy, a w szczególności maga
zynów kobiecych, jest z jednej strony zajęciem niewątpliwie zajmującym 
i wdzięcznym ze względu na sympatię, jaką darzą ten rodzaj czasopism 

czytelniczki, z drugiej jednak strony trudnym wskutek stereotypowego po
strzegania tego typu wydawnictw jako mniej wartościowych czy nawet bezwar
tościowych. Jednak pomimo licznych krytyk i uwag wybór tytułów stale się po
szerza i cieszy się wciąż niesłabnącym powodzeniem. Co sprawia, że prasa 
kobieca cieszy się aż taką popularnością? Dlaczego kobiety tak chętnie sięga
ją po kolorowe magazyny? Niniejsza praca stanowi próbę znalezienia odpowie
dzi na powyższe pytania. 

Materiał źródłowy, który posłużył do napisania tej pracy, stanowią wypowie
dzi mieszkańców podkoluszowskich wsi: Siedlanki, Cmolasu, Czarnej, Niwisk, 
Przedborza, Kupna, Kosów, Majdanu Królewskiego, Bukowca oraz Widełki, 
które skompletowałam w okresie od lipca 1999 r. do lipca 2000 r. Wsie, w któ
rych prowadziłam badania, są stosunkowo dużymi miejscowościami, w których 
gazety są łatwo dostępne - można je kupić w sklepach, w kioskach, ewentual
nie w sąsiedniej wsi. Są to miejscowości nierolnicze, których mieszkańcy nie 
trudnią się uprawą roli, poszukując innych źródeł utrzymania. Wielu pracuje 
w większych miastach położonych nieopodal (w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Miel
cu i Sędziszowie Małopolskim). Często podstawowym źródłem dochodu są 
migracje zarobkowe (najczęściej są to migracje zagraniczne). 

Podstawą moich rozważań jest materiał zebrany w wyniku 46 wywiadów. 
Moimi rozmówczyniami były, poza jednym wyjątkiem, kobiety. Moje rozmów
czynie należą do grupy lepiej wykształconych, zamożniejszych i bardziej ak
tywnych społecznie mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. 

W trakcie badań chciałam przede wszystkim uzyskać informacje dotyczą
ce wyboru prasy, zarówno kupowanych tytułów, jak również tematyki ulubio
nych rubryk i działów. Ponadto chciałam zbadać, w jakim stopniu czytelniczki 
ufają gazecie i słowu drukowanemu. Celem badań była próba określenia wpły-
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wu prasy na postawy i świadomość czytelniczek. Interesowało mnie także, w ja
ki sposób czytelniczki oceniają czytane przez siebie czasopisma. 

Prasa, którą się zajmowałam, to przeznaczone dla kobiet czasopisma kolo
rowe, które powstały lub przekształciły się po 1990 roku. Prasa ta diametralnie 
różni się od innych rodzajów czasopism. Można ją podzielić na kilka grup 
- prasę obyczajową - „życiową" (publikującą głównie „historie z życia wzię
te), prasę plotkarską (np. informującą co się dzieje w tzw. wyższych sferach), 
poradniki (np. dotyczące gotowania lub wyposażenia domu), prasę prestiżową 
(przeznaczoną dla środowisk inteligencji i „kobiet sukcesu"), wreszcie prasę 
specjalistyczną ( poświęconą np. filmowi, urodzie, wychowaniu dzieci etc). 
Większość wymienionych kategorii (poza prasą prestiżową i specjalistyczną) to 
pisma, w których wydawcy stosują specyficzne sposoby redagowania i prezen
tacji materiałów. Tradycyjne artykuły zastępują modułami informacyjnymi, czyli 
parozdaniowymi komunikatami rozmieszczonymi na całej stronicy i przemie
szanymi z fotografiami instruktażowymi, rysunkami czy mapkami. Gazet takich 
nie czyta się już od lewej do prawej i od góry do dołu, lecz „biega" się po ca
łej stronie, doczytując informacje w dowolnej kolejności. Obowiązuje zasada: 
pisze się tylko o tym, czego w żaden sposób nie można zademonstrować w for
mie ilustracji. I tak już krótkie teksty dzieli się dodatkowo śródtytułami i roz
pisuje na punkty. Można więc zaznajomić się z treścią, czytając tylko wyróżnio
ne grubszą czcionką hasła, drobniejszy druk pozostawiając dla osób bardziej 
dociekliwych. W prasie tego typu raczej nie znajduje się zwrotów obcojęzycz
nych i wielu przenośni, a wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, łacińskie 
i angielskie terminy zastępowane są polskimi odpowiednikami. Taki sposób 
pisania i prezentacji jest łatwo przyswajalny i lekki, a poza tym lekturę można 
przerwać w dowolnym momencie bez specjalnego uszczerbku dla rozumienia 
treści. Krótkie, stosunkowo proste teksty nie przysparzają większych problemów 
nawet nieprzywykłym do częstego czytania. Ponadto wytłuszczenia druku do
datkowo zapobiegają „traceniu wątku" i konieczności powtórnego czytania, co 
mogłoby się okazać męczące i czasochłonne dla niewprawnego czytelnika. Pu
blikowane na łamach prasy kobiecej materiały i wiadomości są ogólnikowe, 
wręcz zdawkowe, tak więc trudno doszukać się w nich jakichkolwiek konkret
nych i precyzyjnych informacji na temat opisywanego zagadnienia. Redaktorzy 
nie rozwijają raz podjętego tematu, a co najwyżej powtarzają te same podsta
wowe hasła w którymś z następnych numerów. 

W stosunku do okresu sprzed 1989 roku zmieniły się też formy kontaktu 
z czytelniczkami. Wiele redakcji zrezygnowało obecnie z organizowania ogól
nopolskich akcji czytelniczych, często inicjowanych np. w Przyjaciółce, a te, 
które podtrzymują tradycję, zmieniły większość w formę zabawy. Akcje te nie 
mają już charakteru mobilizującego do działań społecznych czy kulturalnych, 
są to zwykle konkursy z nagrodami, zabawy lub psychotesty, różnorodne 
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„zdrapki" o charakterze rozrywkowym, których zadaniem jest zwiększenie po-
czytności danego pisma. 

Przeprowadzone przez mnie badania pozwalają stwierdzić, że mieszkanki 
podkolbuszowskich wsi bardzo chętnie czytają prasę przeznaczoną dla kobiet. 
Jeśli tylko pozwalają na to domowe fundusze, kupują pisma regularnie i bardzo 
systematycznie. Ciekawe jest to, że niezmiernie rzadko je prenumerują. Według 
mnie, spowodowane jest to kojarzeniem prenumeraty z czasami, gdy tylko „za
łożenie teczki" w kiosku dawało względną gwarancję otrzymania czasopisma 
innego niż dziennik. W chwili obecnej, gdy prasę można bez problemu kupić 
w prawie każdej wsi, prenumerata wydaje się zbędna. Tak więc panie nabywają 
swoje ulubione pisma w kioskach lub sklepach, rzadziej zdają się w tej kwestii 
na mężów lub dzieci. Gdy budżet domowy nie pozwala na kupno prasy, czytają 
ją w pracy lub pożyczają (choć raczej niechętnie) od sióstr, zaprzyjaźnionych 
sąsiadek lub dorosłych córek, mających już własne rodziny i gospodarstwa do
mowe. 

Przeciętna czytelniczka kupuje jeden, najwyżej dwa tytuły, jednak czyta trzy, 
a nawet cztery. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że panie wierne są zazwyczaj 
„swoim" tytułom i właśnie w te konkretne zaopatrują się regularnie, natomiast 
inne pozycje kupują raczej sporadycznie (np. w okresie wakacji czy świąt, gdy 
gazety wzbogacone są o dodatki specjalne lub jakieś upominki). 

Wybór prasy najczęściej uzależniony jest od wieku respondentek. Chociaż 
niewątpliwie największą popularnością cieszy się Przyjaciółka. Znaczne 

grono czytelniczek (szczególnie tych starszych) zna tę gazetę albo z lat młodo
ści, albo od co najmniej kilkunastu lat i nadal ją czytuje, po części z przyzwy
czajenia, a po części z sentymentu. 

„Och, to już z jakieś trzydzieści lat. No i my w domu, to myśmy wszystkie 
czytały." 

„Tak, czytuję „Przyjaciółkę", bo to po prostu tradycja. " 
„ Uważam, że tak już od dawna, bo to jeszcze moja mama prenumerowała tę 
„Przyjaciółkę" i jakoś tak żeśmy się z nią zżyły z tą „Przyjaciółką", bo jesz

cze dzieckiem byłam, to moja mama akurat „ Przyjaciółkę " i wtedy ona taka była 
popularna na wsi." 

Przyjaciółka jest najbardziej znanym magazynem, inne tytuły są nieco mniej 
powszechne. 

Wybór prasy jest dosyć różnorodny, jednak można obserwować tutaj pewną 
zależność. Mianowicie kobiety dojrzalsze (po czterdziestym roku życia) najchęt
niej czytają tygodniki - poradniki lub prasę plotkarską. Najpoczytniejsze są Pani 
Domu, Naj, Chwila dla Ciebie oraz Zycie na gorąco. Młodsze natomiast pre
ferują miesięczniki: Claudię, Twój Styl. Z kolei bardzo młode dziewczyny wy
bierają prasę młodzieżową: Bravo Girl, Dziewczynę. Tylko jedna z moich roz
mówczyń czyta i kupuje „prasę prestiżową" ze względu na znajdujące się w niej 
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liczne próbki kosmetyków i dużą ilość stron, które „na cały miesiąc wystar
czają ". 

Pod kątem zainteresowań największe powodzenie wśród moich responden-
tek zdobyły bezkonkurencyjne historie z życia wzięte, opisujące ludzkie dyle
maty, wyznania oraz przeżycia. Tylko trzy rozmówczynie twierdziły, że nie in
teresują je artykuły tego typu, przy czym należy zaznaczyć, że były to dziewczęta 
poniżej dwudziestego piątego roku życia. Perypetie i problemy bohaterów, szcze
gólnie te poważne, wstrząsające i dramatyczne, cieszą się niebywałym zainte
resowaniem. Warto jednak zaznaczyć, że młodsze czytelniczki (do dwudzieste
go piątego roku życia) wolą raczej czytać historie dotyczące miłości (szczególnie 
tej pierwszej) przedstawione w formie opowiadania lub komiksu (tzw. fotosto¬
ry), starsze natomiast skłaniają się do tych, opisujących jakieś tragiczne wyda
rzenia. Spowodowane jest to tym, że właśnie taka lektura daje możliwość, by 
choć na chwilę zapomnieć o własnych problemach, skupiając się na dramatach 
innych częstokroć poważniejszych od osobistych kłopotów. 

„Bo to tak dobrze poczytać o nieszczęściach innych. " 
„ Bo chyba te /historie] są najbliższe. " 
„Najczęściej to spotykam te historie z życia wzięte...to jak jakiś ktoś opisu

je taką życiową, nie no po prostu...na pewno... znaczy ludzie to mają różne zmar
twienia i niepowodzenia, no to tak jakoś tego, że to pomyślę sobie, że tego, że 
to nawet dobrze wiedzieć. " 

Porady figurują na drugim miejscu najczęściej i najchętniej czytanych dzia
łów, rubryk i artykułów. W dużej mierze są to porady praktyczne, gospodarcze. 
Do najpopularniejszych należą kulinarne, a zaraz po nich plasują się medycz
ne, ogrodnicze a także bardzo często prawnicze. Niewątpliwą zaletą tych ostat
nich jest to, że kodeksy, paragrafy i klauzule są nie tylko dokładnie i jasno wy
tłumaczone, ale również zebrane tak, że nie trzeba ich nigdzie szukać. Poza tym 
bezdyskusyjnym walorem porad zamieszczanych w gazecie jest pozbawienie 
czytelnika skrępowania czy zażenowania. Nawet o najbardziej wstydliwych czy 
krępujących sprawach łatwiej jest przeczytać w poradniku niż porozmawiać ze 
specjalistą. 

„Tak, bo są takie...ten... tematy... no, delikatne, znaczy my nie mamy takich 
tematów tabu, o których byśmy się wstydzili rozmawiać. Rozmawiamy na każ
dy temat, nie, bo my jesteśmy ludźmi otwartymi, tak, ale są takie tematy, takie 
tematy są, nawet jeśli idziemy do lekarza, to krępujemy się z nim o tym poroz
mawiać i zadawać jakieś pytania, a jeśli one są w prasie, to jest to dla. nas uła
twienie. " 

O ile porady praktyczne są czytane „masowo", o tyle na psychologiczne 
spogląda się niezmiernie rzadko. 

Poza tym młode dziewczęta, najczęściej czytające prasę młodzieżową, in
teresują się artykułami i reportażami dotykającymi problemów społecznych (al
koholizm, narkomania). 
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Ciekawe jest także to, że chociaż wiele kobiet kupuje magazyny prasy ty
powo plotkarskiej, to jednak tylko nieliczne przyznają się do czytania plotek. 
Zdecydowana większość twierdzi, że nie jest zainteresowana rewelacjami 
z „wielkiego świata". 

Osobliwe wydało mi się, że tak niewiele respondentek interesuje się spra
wami mody i kosmetyki. Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że temat ten bliski 
jest młodziutkim dziewczynom. Jednak praktycznie tylko nastolatki i w nikłym 
stopniu kobiety niezamężne wykazały jakiekolwiek zainteresowanie tą dzie
dziną. Nawet bardzo młode mężatki nie zajmują się ani modą, ani pielęgnacją 
urody. Biorąc pod uwagę liczbę stron poświeconych tym zagadnieniom w ko
lorowych magazynach, wydaje się to dość zaskakujące. 

Z kolei tematy dotyczące miłości, partnerstwa oraz sfery intymnej „wcią
gają" w zasadzie tylko najmłodsze czytelniczki, dla których informacje znale
zione w prasie są nierzadko jedynym źródłem wiedzy na ten temat. 

Respondentki zapytane o rolę, jaką pełni prasa tego typu, wskazały przede 
wszystkim na rozrywkową funkcję gazet. Czasami jednak taka kolorowa lek
tura nie kojarzy się jako forma rozrywki, a jest jedynie „zapychaczem wolnego 
czasu". 

Oprócz tego prasa, spełnia według moich respondentek, niewątpliwie zada
nie informacyjne i dydaktyczne. Wiadomości, opublikowane w gazetach, są 
zebrane i uporządkowane. Znamienną rolę edukacyjną pełnią tutaj oczywiście 
porady, a także historie z życia wzięte. Jeśli chodzi o te drugie, to czytelniczki 
traktują je głównie jako przestrogi dla siebie i swoich bliskich. 

,Ja czytam, ja czytam właśnie takie zdarzenia i później zaraz potem mi przyj
dzie taki przykład, żeby tam gdzieś ostrzec kogoś. (...) 

Żeby...yyy...czyli tak praktycznie, że w życiu tak wykorzystać. Mąż mówi: „ Ty 
jesteś przewrażliwiona, bo się za dużo naoglądasz takich tych albo nasłuchasz". 

Natomiast porady, mimo że cieszą się taką popularnością, to tak naprawdę 
rzadko są wykorzystywane. Respondentki niezmiernie lubią je czytać, lecz nie 
przywiązują do nich większej wagi albo po prostu nie zapamiętują ich. Chociaż 
niektóre z moich rozmówczyń rzeczywiście kierują się informacjami zaczerp
niętymi z gazet i prasa kobieca jest dla nich prawdziwym skarbcem wiedzy 
i źródłem nowych pomysłów. Te, które wykorzystują porady, często zakładają 
sobie specjalne „zeszyciki", w które przepisują lub wklejają odpowiednie wy
cinki z poradników (najczęściej przepisy kulinarne, ale nie tylko). 

Oprócz tego prasa kobieca stanowi alternatywę dla telewizji: 
„Bo tak, to by człowiek cały czas w ten telewizor patrzył". 
„Bo by człowiek telewizję cały czas oglądał". 
Lektura kolorowych żurnali zastępuje także książki, ponieważ zajmuje 

mniej czasu, a krótkie teksty nie męczą i nie nużą tak, jak grubsze pozycje 
książkowe. 



156 D O M I N I K A B O R E K 

Trzy respondentki zwróciły uwagę na różnorodne akcje, najczęściej chary
tatywne, które są prowadzone na łamach takiej właśnie prasy. Za pośrednictwem 
gazet można okazać komuś pomoc łub samemu ją uzyskać. 

„ Nie, no na przykład w tej „ Pani Domu " czy w „ Przyjaciółce " to jest sporo 
tych akcji. Nawet tam dzieci do adopcji byty czy coś w tym stylu, potem były te, 
no jakaś tam pomoc rodzinom, no to ludzie pomagają, tak rzeczywiście ludzie 
korzystają ". 

Poza tym prasa kobieca jest odskocznią od codziennej rzeczywistości. Czy
telniczki lubią pooglądać kolorowe krajobrazy przedstawiające piaszczyste pla
że otoczone palmami czy też piękne modelki prezentujące najmodniejsze stroje, 
fryzury czy makijaże. 

„Tak, tyle jest na co dzień szarości, to można nawet se pooglądać to pięk
no, nawet jak ono jest trochę sztuczne i to tak". 

„Bo to jest jakieś porównanie, można się w marzenia zagrzebać i na te ob
razki popatrzeć, żeby chociaż, od święta zrobić się taką, jak w gazecie ". 

Trudno określić, w jakim stopniu respondentki są skłonne zaufać prasie tego 
typu. Mniej więcej co trzecia rozmówczyni deklaruje całkowitą ufność gaze
tom, nawet jeśli chodzi o istotne tematy np. dotyczące zdrowia. Natomiast resz
ta dopuszcza możliwość, że magazyny nie do końca opisują prawdę, ale „lek
k i " charakter takiej właśnie prasy powoduje, że fakt ten staje się mało istotny. 

„Tym się nie żyje". 
Ciekawe jest to, że jedna część respondentek obdarza zaufaniem jedynie 

artykuły podpisane nazwiskiem specjalisty - fachowca z danej dziedziny (np. 
lekarza, psychologa, kosmetyczki, stylisty), a druga przeciwnie - wierzy tylko 
w „sprawdzone" metody innych czytelniczek. 

Interesujące jest, że starsze respondentki uważają, że gazecie należy ufać, 
niezależnie od tego czy opisuje ona prawdę, czy też nie. Te z czytelniczek, które 
uważają, że prasa nie zawsze publikuje same fakty, twierdzą, że potrafią odróż
nić realizm od fałszu. 

„To się ze swojej praktyki wie ". 
„ To człowiek z doświadczenia się dowiaduje". 

Niemniej jednak niezależnie od tego, czy moje rozmówczynie czytają sys
tematycznie, czy tylko sporadycznie, wszystkie jednogłośnie twierdzą, że ko
lorowa prasa tego typu jest potrzebna. 

„No dlatego, siedzą kobiety w domu teraz więcej, prawda, ma więcej cza
su tego, prawda, jak obiad gotuje, prawda, ma wolną chwilkę, usiądzie sobie 
czy przy kawce czy gdzieś iii przeczyta, dowie się dużo ze świata, prawda, bo 
nie każdy ma czas usiąść przed telewizorem czy tam radiem i tego, ale zawsze 
tego z radia nie zobaczy czegoś, co z radia, to w gazecie, prawda ". 


