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Katarzyna Brzoza1

Człowiek na okładkach wybranych polskich
tygodników w 2015 roku

STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowań uczyniono obraz człowieka, ukazany na okładkach polskich tygodników opinii, opublikowanych w 2015 roku. Analiza objęła dziesięć tytułów
i dotykała głównie warstwy wizualnej. Przeprowadzone badania udowodniły, iż postać ludzka jest
bardzo często eksponowana na okładkach wybranych tygodników. Zgromadzone dane pozwoliły
odpowiedzieć na postawione pytania dotyczące m.in. płci prezentowanych postaci, sposobu ukazywania ludzkiego ciała czy rozpoznawalności osób występujących na okładkach.
SŁOWA KLUCZOWE: tygodnik, okładka, kobieta, mężczyzna, ciało

Wprowadzenie
Dominująca współcześnie „kultura obrazocentryczna”2 – jak nazwał ją Neil
Postman – przypisuje olbrzymią wagę i znaczenie warstwie wizualnej. Grażyna
Osika zwraca zaś uwagę, iż toczące się dyskursy wokół tzw. zwrotu pictorialnego,
głoszącego dominację obrazu nad słowem, są jak najbardziej zasadne3. „Nastąpiła
zasadnicza zmiana kierunku rozwoju – o ile zdolność myślenia symbolicznego odróżniała gatunek homo sapiens od zwierząt, o tyle skłonność do oglądania zbliża
go ku pierwotnej naturze, ku przedstawicielom gatunków, od których człowiek się
wywodzi”4 – stwierdza Giovanni Sartori.
Badania czytelnictwa prasy pokazują, iż najpopularniejszym dziennikiem
w Polsce jest „Fakt”, za nim plasuje się „Gazeta Wyborcza”, zaś na miejscu trzecim
„Super Express”5. W tzw. medalowej trójce najchętniej czytanej prasy codziennej
pojawiają się aż dwa tabloidy. Prasa brukowa nie wymaga od czytelnika zbyt dużego
wysiłku intelektualnego, za to dostarcza to, czego homo videns potrzebuje najbardr; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2006, s. 27.
3
G. Osika, Rzeczywistość zoobrazowana. Co robią obrazy, [w:] Współczesne media. Medialny obraz
świata. Zagadnienia teoretyczne, tom 1, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015, s. 279.
4
G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007, s. 17.
5
„Gazeta Wyborcza” dogania „Fakt”. „Przegląd Sportowy” z największym wzrostem (czytelnictwo dzienników), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-dogania-fakt-przeglad-sportowyz-najwiekszym-wzrostem-czytelnictwo-dziennikow [dostęp: 31.01.2016].
1
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dziej – obrazu. W pytaniu skierowanym do studentów dotyczącym cech charakterystycznych dla tabloidów, zwykle w pierwszej kolejności pada odpowiedź: bardzo
dużo zdjęć opatrzonych krzykliwymi tytułami i mało tekstu. Młodzi ludzie mają
rację, a niepokojem napawa stwierdzenie, które coraz częściej głoszą medioznawcy,
że zjawisku tabloidyzacji ulegają wszystkie współczesne mass media. Maryla Hopfinger wyliczyła kolejne elementy rozwoju sztuk wizualnych, a podsumowując swoje rozważania, napisała, iż obraz „okazał się społecznie atrakcyjny i zaczął pełnić na
szerszą skalę funkcję komunikacyjną”6. Badacze „od lat wskazują na rosnące znaczenie wizualnej strony życia społecznego, wrażliwość tekstowa jest powoli wypierana przez wrażliwość wizualną, gdyż w epoce wizualnej coraz większe znaczenie
w komunikacji międzyludzkiej zyskuje obraz”7.
Właśnie obraz to najważniejszy element okładek tygodników opinii. Zwykle fotografia opatrzona dodatkowo nagłówkiem czy też hasłem stanowi rdzeń okładki
i fundament cywilizacji obrazkowej8. Pierwszy kontakt z tytułem zachodzi dzięki
okładce, która jest jak opakowanie produktu, zachęcające do zakupu. Odbiorców
samych okładek jest dużo więcej niż czytelników, gdyż sam kontakt z czasopismem,
które widzimy na półkach salonów prasowych czy sklepów, nie czyni z nas grupy
czytelników, ale to właśnie w tym momencie zewnętrzna część gazety – okładka –
może zachęcić do zakupu i przeczytania konkretnego tytułu prasowego. W krajach
anglosaskich funkcjonuje określenie front cover story dla oznaczenia artykułu o wyjątkowym znaczeniu, którego zadaniem jest promowanie całego numeru, poprzez
zmieszczenie zwiastującego dany materiał zdjęcia lub rysunku oraz tytułu lub leadu
właśnie na okładce. Stanisław Peters wyraził pogląd, iż „jeśli fotografia nie informuje, nie ma nic do powiedzenia, zajmuje tylko niepotrzebne miejsce”9. Według
Borisa von Brauchitscha „fotograficzna dokumentacja świata i wydarzeń oscyluje
między informacją a wiedzą. Informuje ona o wyglądzie określonej sytuacji w określonej sekundzie, którą fotograf uznał za ważną, ale i daje wizualną wiedzę o nim”10.
Istnienie nagrody „Grant Front” na najlepszą okładkę to najlepszy dowód na to, jak
duże znaczenie ma współcześnie ta część gazety, a sama statuetka „sygnuje pomysły,
które wyznaczają jakość i trendy w redagowaniu graficznym polskiej prasy”11.
„Fotografia zrewolucjonizowała wizerunek człowieka”12 – stwierdził Marshall
McLuhan, i to obraz istoty ludzkiej uwidoczniony na okładkach polskich tygodników opinii w 2015 roku uczyniono obszarem rozważań podjętych w artykule. PrzeM. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne, Warszawa 2003, s. 70-71.
M. Sokołowski, (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, Warszawa 2010, s. 116.
8
T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005, s. 89.
9
Cyt. za: K. Kobylarczyk, Fotografia jako mit. Zdjęcia streszczają stulecie, „Zeszyty Prasoznawcze”
2005, s. 79.
10
Cyt. za: K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007, s. 39.
11
Najlepsze polskie okładki prasowe 2014 roku, http://www.grandfront.pl/ [dostęp: 31.01.2016].
12
E. McLuhan, F. Zingrone, M. Mcluhan, Wybór tekstów, Poznań 2001, s. 410.
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prowadzone analizy miały na celu udzielenie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: jak często człowiek pojawia się na okładkach badanych tygodników i jaką płeć
można w tym zakresie uznać za dominującą?; w jaki sposób ukazywanie jest ludzkie
ciało na okładkach wybranych tygodników opinii?; jakie środowiska, profesje czy
zawody reprezentują postaci uwidocznione na okładkach badanych tytułów?
Nim zostaną zaprezentowane rezultaty analiz, trzeba wspomnieć o kilku wydarzeniach, które odcisnęły swoje piętno na roku 2015, gdyż w zasadniczej części kwestie omawiane na łamach tygodników, ale i prezentowane na ich okładkach, stanowiły
odbicie spraw absorbujących opinię publiczną w ostatnim roku. Wątek ów jest istotny,
ponieważ stanowi wyjaśnienie i tło dla uzyskanych w trakcie badań wyników. Katalog najważniejszych zdarzeń ubiegłego roku w Polsce otwierają wybory prezydenckie
i parlamentarne, które zasadniczo zmieniły polską scenę polityczną, wcześniej jednak
przeprowadzono na terenie kraju referendum, doszło do licznych reorganizacji w rządzie Ewy Kopacz i do głośnych górniczych strajków. W następstwie przeprowadzonych wyborów powszechnych rząd PiS pod kierownictwem Beaty Szydło oraz prezydent Andrzej Duda rozpoczęli wprowadzanie zmian, zapowiadanych w trakcie kampanii wyborczych, co również odbijało się szerokim echem w mass mediach. W grupie wydarzeń, które wielu Polakom przyniosły radość, należy wymienić przyznanie
Oscara twórcom filmu „Ida” oraz uzyskanie przez polskich piłkarzy kwalifikacji do
Euro 2016. Wśród wydarzeń międzynarodowych sprawą najbardziej elektryzującą
światową opinię publiczną był exodus rzesz uchodźców, uciekających przed wojną
w Syrii do krajów europejskich oraz zamachy terrorystyczne w Paryżu.

Człowiek elementem wizualnym na okładkach badanych
tygodników w 2015 roku
Przeprowadzona analiza objęła polskie tygodniki opinii, wydane drukiem
w 2015 roku. Do badań zakwalifikowano następujące tytuły: „Newsweek Polska”,
„Gość Niedzielny”, „Polityka”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska”, „Wprost”,
„Tygodnik Powszechny”, „Przegląd”, „Angora”. Katalog analizowanych tygodników
jest dokładnym odzwierciedleniem wyników średniej sprzedaży (wrzesień 2015 r.)
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.
pl13. Wzięto pod uwagę wszystkie polskie tygodniki opinii, uwzględnione na stronie portalu. Ogólna liczba wszystkich badanych egzemplarzy wyniosła 515 („Angora” – 52 egzemplarze; „Gazeta Polska” – 52 egzemplarze; „Gość Niedzielny” – 51
egzemplarzy; „Newsweek Polska” – 52 egzemplarze; „Polityka” 51 egzemplarzy;
„Przegląd” – 51 egzemplarzy; „Do Rzeczy” – 52 egzemplarze; „Tygodnik Powszech„Newsweek” po dużym wzroście wyprzedził „Politykę” i „Gościa Niedzielnego”, „Wprost” mocno w dół
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/newsweek-po-duzym-wzroscie-wyprzedzil-polityke-i-goscianiedzielnego-wprost-mocno-w-dol/page:1 [dostęp: 23.01.2016].
13
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ny” – 51 egzemplarzy; „W Sieci” – 51 egzemplarzy; „Wprost” – 52 egzemplarze)14.
Skoncentrowano się na warstwie wizualnej okładek, które jak wiadomo nie zawierają wiele treści, lecz zwykle mają jeden wiodący temat, komunikujący, co redakcja
w danym tygodniu uznała za ważne, warte upublicznienia czy zasygnalizowania
w publicznej debacie.
Warstwa wizualna okładki to prawie wyłącznie fotografie, zdarzały się fotomontaże. Czasami w centralnym miejscu zamieszczano rysunek, jak np. w przypadku
„Angory”, gdzie na okładkach 12 numerów pojawiał się wskazany element, będący satyrycznym komentarzem do bieżących wydarzeń, rozgrywających się głównie na polskiej scenie politycznej. Zdecydowana większość badanych egzemplarzy
88% (454) miała spersonalizowany charakter, czyli na okładce pojawiała się postać
ludzka. W przypadku 61 egzemplarzy na okładce widniał wyłącznie przedmiot, co
stanowiło w przypadku „Angory” 10% (5) analizowanych egzemplarzy (np. parawany na plaży nr 34, Wieża Eiffla nr 47), „Gazety Polskiej” 23% (12) (np. mapa nr
40, wrak samolotu z katastrofy smoleńskiej nr 47); „Gościa Niedzielnego” 25% (13)
(np. taca i hostie nr 9, części lalek dziecięcych nr 32), „Newsweek Polska” 10% (5)
(np. samoloty nr 15, trumna nr 50), „Polityki” 14% (7) (np. parawany na plaży nr 34,
but i skórka z banana nr 50), „Przeglądu” 12% (6) (np. budynki nr 25, stół wigilijny
nr 52), „Do Rzeczy” 4% (2) (zdjęcia nr 9, rycina nr 34), „Tygodnika Powszechnego”
10% (5) (np. zastawa stołowa i sztućce nr 9; godło Polski w barwach PiS nr 50), „W
Sieci” 2% (1) (fotel w samolocie nr 4), „Wprost” 10% (5) (np. akta sprawy sądowej
nr 12; flaga i godło Polski nr 22). Najczęściej przedmiot widniał na okładce „Gościa
Niedzielnego”. Natomiast najwięcej pierwiastka ludzkiego pojawiło się na okładkach tygodnika „Do Rzeczy” (96% okładek).
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że na okładkach badanych
tygodników zazwyczaj pojawiał się człowiek. Można zatem postawić kolejne pytanie: czy na okładkach częściej można odnaleźć kobietę czy też mężczyznę, a może
w tym zakresie panowała równowaga? „»Płeć« jest takim uniwersalnym obszarem,
który powiedzieć może najwięcej”15, dlatego analiza pod kątem wskazanej zmiennej
jest istotna i potrzebna. Dane zgromadzone w tabeli 1 to rezultat przeglądu okładek,
z uwzględnieniem płci osób, które zostały na nich pokazane. Niemal w połowie (48%)
badanych egzemplarzy wszystkich tygodników na okładce widniał mężczyzna. Jeśli
do tego dodamy kolejne 133 egzemplarze, na których uwidoczniono przedstawicieli
obydwu płci, to wówczas „męski pierwiastek” wystąpił na 389 okładkach, co stanowi aż 74% wszystkich badanych materiałów. Najbardziej zmaskulinizowany charakter w zakresie analizowanej materii miały tygodniki „Do Rzeczy” (71%) i „W Sieci”
Ostatni numer „Polityki” i „Tygodnika Powszechnego” był podwójny 51-52, pierwszy numer
„Przeglądu” był również podwójny 1-2, zaś w przypadku tygodnika „W Sieci” pierwszy i ostatni numer pochodził z przełomu roku 53/2014 i 1/2015, natomiast przedostatni numer był podwójny 50-51.
15
I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004, s. 40.
14
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(63%). Natomiast „Wprost” (21%) i „Polityka” (18%) to te tygodniki z analizowanej
grupy, w których na okładkach najczęściej występowały postaci kobiece. Z danych zaprezentowanych w poniższej tabeli również jasno wynika, iż przedstawiciele obydwu
płci najregularniej pojawiali się na okładkach tygodników „Polityka (35%) i „W Sieci”
(33%). Niewiele kobiet „zagościło” na okładkach konserwatywnych, prawicowych tygodników „Do Rzeczy” (4%), „Gazeta Polska” (8%) i „W Sieci” (8%).
Tabela 1. Płeć na okładkach badanych tygodników w 2015 roku
Postać występująca na okładce tygodników
Kobieta
Mężczyzna
Kobieta i mężczyzna
Tytuł badanego
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
tygodnika
okładek
okładek
okładek okładek okładek okładek
danego
danego
danego
danego
danego
danego
tygodnika tygodnika tygodnika tygodnika tygodnika tygodnika
„Angora”
9
17%
22
42%
16
31%
„Gazeta Polska”
4
8%
21
40%
15
29%
„Gość Niedzielny”
6
12%
21
41%
11
22%
„Newsweek Polska”
7
13%
32
62%
8
15%
„Polityka”
9
18%
17
33%
18
35%
„Przegląd”
6
12%
23
45%
16
31%
„Do Rzeczy”
2
4%
37
71%
11
21%
„Tygodnik
7
13,5%
32
63%
7
13,5%
Powszechny”
„W Sieci”
4
8%
29
57%
17
33%
„Wprost”
11
21%
22
42%
14
27%
Liczba okładek
wszystkich
65
256
133
analizowanych
tygodników
Odsetek wszystkich
analizowanych
13%
48%
26%
tygodników
Źródło: analiza własna. Dane procentowe nie sumują się do stu, ponieważ nie uwzględniono
okładek, na których pojawiał się przedmiot.

Człowiek na okładce tygodników opinii a sposób ukazywania ludzkiego ciała
w mediach to kolejny problem poddany analizie. Autorzy wielu artykułów naukowych, zwłaszcza badający metody ukazywania kobiet we współczesnej reklamie,
stwierdzili, iż ciało ulega w tego rodzaju przekazach rozczłonkowaniu. Zjawisko to
jest szczególnie łatwo obserwowalne w przypadku reklam kosmetyków, gdzie pojawiają się konkretne części ciała, np. w reklamie szminki widnieją usta, a w reklamie
szamponu głowa. A jak wygląda ciało ludzkie na okładkach badanych tygodników?
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Tabela 2. Ciało ludzkie na okładkach badanych tygodników w 2015 roku
Całe ciało człowieka uwidocznione na okładkach
Kobieta
Mężczyzna
Odsetek okłaOdsetek okłaLiczba okładek z całym
Tytuł tygodnika
Liczba okładek z całym
dek z całym
ciałem mężdek z całym ciałem kobiety
ciałem męż- czyzny w gruciałem kobiety w grupie okłaczyzny
pie okładek
dek z kobietą
z mężczyzną
„Angora”
4
44%
9
41%
„Gazeta Polska”
1
25%
5
24%
„Gość Niedzielny”
0
---------------8
38%
„Newsweek Polska”
0
--------------3
9%
„Polityka”
0
---------------8
47%
„Przegląd”
1
17%
5
22%
„Do Rzeczy”
1
50%
7
19%
„Tygodnik Powszechny”
1
14%
7
22%
„W Sieci”
2
50%
5
17%
„Wprost”
5
45%
6
27%
Liczba wszystkich badanych okładek z całym cia15
63
łem z podziałem na płeć
Odsetek okładek z całym
ciałem we wszystkich ba23%
47%
danych egzemplarzach
z podziałem na płeć
Źródło: analiza własna na podstawie zebranych danych.

Badając sposób wyeksponowania ciał kobiet i mężczyzn na okładkach badanych
tygodników, wzięto pod uwagę tylko te egzemplarze prasy, w których na okładce pojawił się przedstawiciel jednej konkretnej płci (321), wykluczając wydania, w których
uwidoczniono jednocześnie kobietę i mężczyznę. Przeprowadzone badania wykazały,
iż ciała kobiet i mężczyzn, występujących na okładkach badanych tygodników, najczęściej są rozczłonkowane (76%). Ciało człowieka zaprezentowane w całości pojawiło się na 78 okładkach, z czego na 15 widać kobietę, a na 63 mężczyznę. To stanowi odpowiednio 23% w grupie okładek z postacią żeńską i 47% z postacią męską. Redakcje
badanych tygodników rzadziej koncentrowały się na fragmencie ciała mężczyzny niż
kobiety. W przypadku trzech tytułów – „Polityka”, „Newsweek Polska” i „Gość Niedzielny” – ani razu na okładce nie zaprezentowano całej kobiecej postaci. Z danych
zebranych w tabeli 2 wynika, iż w tygodnikach „Do Rzeczy” i „W Sieci” najrzadziej
fragmentaryzowano kobiece ciało, ale należy pamiętać, iż w tych tytułach kobieta sporadycznie gościła na okładce, co nie pozostaje bez wpływu na wynik analiz. Ciało
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mężczyzny prawie dwukrotnie rzadziej dzielono i niemal w połowie (47%) okładek
z wizerunkiem przedstawiciela płci męskiej pojawiała się cała postać. To w przypadku tygodnika „Polityka” najrzadziej dochodziło do fragmentaryzacji męskiego ciała.
Na przeciwległym biegunie sytuuje się tygodnik „Newsweek Polska”, gdyż tylko 9%
okładek z mężczyzną to te, na których został odwzorowany w całości. Na podstawie
wyników zgromadzonych w tabeli można wysunąć wniosek, że najczęściej fragmenty
ludzkiego ciała pojawiają się na okładce „Newsweek Polska”, zaś całe postaci ludzkie
płci męskiej i żeńskiej w „Angorze”.
Spojrzenie na mass media przez pryzmat ludzkiego ciała to ważny element prowadzonych analiz, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ilość przekazów medialnych poruszających ten temat oraz fakt, że współcześnie „(…) ciało jest środkiem,
za pomocą którego jednostka zostaje włączona do społeczeństwa lub z niego wykluczona”16. Najczęściej redakcje na okładkach zamieszczają górny fragment ludzkiego
ciała, ukazując kobiety i mężczyzn od głowy do pasa (np. w przypadku „Angory”
to 17 okładek). Wydawcy zwykle eksponują twarz, i jest to element pojawiający się
w każdym badanym tygodniku z wyjątkiem „Angory”. Wśród postaci, których twarze uwydatniono na okładkach, można odnaleźć m.in.: Jerzego Owsiaka („Gazeta
Polska” nr 29/2015), Jezusa („Gość Niedzielny” nr 15/2015), Kazimierza Marcinkiewicza („Newsweek Polska” nr 4/2015), Beatę Szydło („Polityka” nr 47/2015),
Bogusława Lindę („Przegląd” 1-2/2015), Jarosława Kaczyńskiego („Do Rzeczy” nr
27/2015), Zuzannę Radzik („Tygodnik Powszechny” nr 24/2015), Andrzeja Dudę
(„W Sieci” nr 20/2015), ks. Krzysztofa Charamsę („Wprost” nr 41/2015). Części
ludzkiego ciała trafiające na okładki badanych tygodników to: a) oczy (np. Pawła
Kukiza „Do Rzeczy” nr 27/2015), b) dłonie (np. „Polityka” nr 4/2015), c) stopy (np.
„Gość Niedzielny” 8/2015), d) brzuch (np. „Newsweek Polska” nr 33/2015), e) usta
(„Newsweek Polska” nr 8/2015), f) biust („Newsweek Polska” nr 13/2015).

16

Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa 2010, s. 247.
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Rysunek 1. Postać ludzka na okładkach badanych tygodników – przykłady

„Gość Niedzielny” nr 50/2015

„Polityka” nr 25/2015

Z zagadnieniem sposobu prezentacji ciała ludzkiego na okładkach badanych
tygodników mocno koreluje kolejny element, czyli nagość. Niektóre egzemplarze
prezentowały mniej lub bardziej roznegliżowane postacie, np. w „Angorze” dwukrotnie uwidoczniono kobiety w bikini (nr 28 i nr 43) i podobnie w strojach plażowych ukazano przedstawicieli obydwu płci w nr 28 „Newsweek Polska”.
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Rysunek 2. Nagość na okładkach badanych tygodników

„Newsweek Polska” nr 13/2015

„Wprost” nr 31/2015

„Przegląd” nr 7/2015

„Tygodnik Powszechny” nr 2/2015
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„Gość Niedzielny” to jedyny z badanych tygodników, w którym na okładce nie pojawiły się obrazy ukazujące nagość, obrazy o charakterze seksistowskim lub będące wyrazem braku tolerancji względem mniejszości seksualnych. Nagości czy ukazywania ciała
ludzkiego w kontekście seksualnym nie wykazały również analizy okładek prawicowo-konserwatywnej „Gazety Polskiej”. Kobiece ciało, a raczej jego określone części, jak np.
biust, były widoczne w tygodnikach „Newsweek Polska” (nr 13) i „Polityka” (nr 10). Zasadniczo to kobieta jest obiektem seksualnym, co potwierdzają nie tylko obrazy prezentowane na okładkach, ale również tytuły, jak np. Modelka dla szejka. Banknoty, narkotyki,
seks. Polka kosztuje w Dubaju 40 tys. dolarów za tydzień („Newsweek Polska” nr 13/2015)
czy w tym samym tygodniku Noc powyborcza. Korona za seks. Uczestniczki konkursów
piękności o tym czego żądają od nich organizatorzy i sponsorzy (nr 19/2015). Na okładkach
konserwatywno-liberalnego tygodnika „Do Rzeczy” odnaleziono przykłady świadczące
o nieprzychylnym stanowisku redakcji względem mniejszości seksualnych, np. numer
piąty opatrzono nagłówkiem: Bajki nie dla dzieci. W księgarniach przybywa bajek z wątkami homoseksualnymi. Psychologowie ostrzegają przed nimi rodziców. Motyw ludzkiej
seksualności pojawił się na okładkach tygodników „Newsweek Polska” i „Wprost”, kiedy
w numerze poruszano zagadnienia tzw. seks turystyki, pornografii, amerykańskiej produkcji filmowej „50 twarzy Greya”, przemocy seksualnej, życia erotycznego Polaków i kobiecego ciała. Co ciekawe, temat życia erotycznego Polaków zainteresował w badanym
roku redakcję „Wprost” i „Tygodnika Powszechnego”, ale w pierwszym tytule rozważania
dotyczyły fantazji erotycznych, zaś w drugim życia seksualnego katolików. Różnica była
zauważalna również w warstwie wizualnej, gdyż w katolickim „Tygodniku Powszechnym”
ciała kobiety i mężczyzny ukazano bardzo subtelnie.
Tabela 3. Kobiety i mężczyźni na pierwszym planie – wybrane okładki badanych tygodników
Pierwszy plan
Analizowany tytuł
Kobieta
Mężczyzna
„Angora”
4
25%
7
44%
„Gazeta Polska”
2
13%
4
27%
„Gość Niedzielny”
1
9%
4
36%
„Newsweek Polska”
1
12,5%
2
25%
„Polityka”
2
11%
1
5,5%
„Przegląd”
3
18,7%
6
37,5%
„Do Rzeczy”
3
27%
2
18%
„Tygodnik Powszechny”
1
14%
1
14%
„W Sieci”
5
29%
5
29%
„Wprost”
4
28,6%
4
28,6%
Razem
26
19,5%
36
27%
Źródło: analiza własna. W tabeli uwzględniono te okładki, na których pojawili się przedstawiciele
obydwu płci. Dane procentowe oznaczają odsetek kobiet i mężczyzn pojawiających się na pierwszym planie w grupie okładek z reprezentantami obydwu płci w poszczególnych tygodnikach.
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Około 26% (133) badanego materiału stanowiły okładki, na których uwidoczniono przedstawicieli obydwu płci. W tej grupie 27% to okładki, na których wyeksponowano na pierwszym planie mężczyznę, zaś w przypadku 19,5% dominowała
kobieta. Pozostałe 53,5% to egzemplarze, gdzie postaci obydwu płci zajmowały równorzędne pozycje. Nieco częściej mężczyźni byli postaciami dominującymi, a kobiety pojawiały się wówczas na drugim planie czy też w tle. Wśród mężczyzn szczególnie eksponowanych przeważali politycy – zwłaszcza Jarosław Kaczyński (8) oraz
Andrzej Duda (5). Spoza świata polityki można wskazać: duchownych, biznesmena,
dziennikarza, aktorów, sportowca. Na okładkach uwydatniających postaci kobiece również dominowały reprezentantki świata polityki, zwłaszcza Beata Szydło (6)
i Ewa Kopacz (4). Kobiety pojawiające się na pierwszym planie okładek ukazujących
postaci obydwu płci to często osoby anonimowe (8), szczególnie jeśli temat wiodący
numeru miał charakter społeczno-obyczajowy (np. pornografia, moda). Oczywiście
trzeba w tym miejscu pamiętać o wyborach prezydenckich i parlamentarnych, które
w ubiegłym roku były nadrzędnym tematem medialnych przekazów, wywierając
wpływ także na zawartość badanych tygodników i obecność postaci świata polityki na ich okładkach. Szczególnie eksponowano postać Jarosława Kaczyńskiego. To
właśnie ta postać była ukazywana jako przywódca PiS, jako twarz całego ugrupowania i osoba, za którą „kroczą” Beata Szydło i Andrzej Duda.
Rysunek 3. Politycy na okładkach badanych tygodników

„Do Rzeczy” nr 23/2015

„Przegląd” nr 39/2015
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Oprócz polityków, którzy dominowali w analizowanych materiałach, można
wskazać jeszcze cztery grupy najczęściej widoczne na okładkach badanych tygodników: a) ludzie, postaci związane z Kościołem, b) ludzie mass mediów – dziennikarze, c) ludzie kultury – aktorzy i reżyserzy, d) postaci historyczne. Oczywiście na
niektórych okładkach można było odnaleźć reprezentantów kilku wymienionych
grup, np. dziennikarze pojawiali się w towarzystwie polityków.
Rysunek 4. Ludzie polityki, kultury, mediów, Kościoła i postaci historyczne na okładkach
badanych tygodników
42%

8,5%

polityka

Kościół

5%

mass media

4%
kultura

2%
postaci historyczne

Źródło: analiza własna.

W sumie postaci świata polityki gościły na 218 okładkach badanych tygodników w 2015 roku, co stanowi 42% całego analizowanego materiału. Najczęściej politycy pojawiali się na okładkach tygodników „W Sieci” (71%) oraz „Gazeta Polska”
(63%). „Gość Niedzielny” to tytuł, w którym tylko raz na okładce zamieszczono
postać polityka i był to Andrzej Duda. Wielokrotnie występujące osoby to: Jarosław
Kaczyński, Andrzej Duda, Beata Szydło, Ewa Kopacz, Paweł Kukiz, Bronisław Komorowski. Wśród polityków lewicowych można wskazać Barbarę Nowacką i Magdalenę Ogórek. Władimir Putin to z kolei polityk zagraniczny, którego postać najczęściej uwidaczniano na okładkach tygodników w 2015 roku.
Tabela 4. Odsetek okładek, na których uwidoczniono postaci świata polityki z uwzględnieniem podziału na poszczególne tytuły
Tytuł
%
Tytuł
%
„Angora”
44
„Przegląd”
31
„Gazeta Polska”
63
„Do Rzeczy”
54
„Gość Niedzielny”
2
„Tygodnik Powszechny”
18
„Newsweek Polska”
54
„W Sieci”
71
„Polityka”
35
„Wprost”
48
Źródło: analiza własna.
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Drugą kategorię postaci, które najczęściej widniały na okładkach tygodników,
stanowią tzw. ludzie Kościoła, czyli osoby duchowne, zakonne czy święci, którzy
pojawili się w 44 badanych egzemplarzach. W zasadzie analizy potwierdziły oczywiste przypuszczenie, iż najwięcej osób związanych z Kościołem uwidoczniono na
okładkach tygodników katolickich „Gość Niedzielny” (19 okładek) i „Tygodnik Powszechny” (8 okładek) oraz w przypadku konserwatywno-liberalnego tygodnika
„Do Rzeczy” (5 okładek). Natomiast tylko raz ludzie związani z Kościołem pojawili się na okładkach następujących tytułów: „Angora”, „Newsweek Polska” oraz
„Gazeta Polska”. Papież Franciszek to nie tylko zwierzchnik Kościoła katolickiego,
najbardziej rozpoznawalny duchowny, ale również postać życia religijnego, która
najczęściej w 2015 roku gościła na okładkach tygodników (6 okładek, np.: „Gość
Niedzielny”, „Polityka”, „Do Rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”). W zasadzie na łamach każdego tygodnika, przynajmniej raz w roku, temat religijny jest szczególnie
eksponowany. Dzieje się to w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy na większości
okładek gości obraz Świętej Rodziny. W ubiegłym roku szerokim echem w wielu
polskich i zagranicznych mediach odbiła się sprawa ks. Krzysztofa Charamsy pełniącego funkcję drugiego sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy
Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie, wykładowcy Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie, który 10 października 2015 roku dokonał publicznego „coming outu”, czyli przyznał się, że jest
osobą homoseksualną i żyje w związku. Jeszcze przed złożeniem oświadczenia gościł na okładce 40 numeru „Tygodnika Powszechnego”, kiedy to wyrażał swój pogląd
na temat osób homoseksualnych. Natomiast później, w numerze 41 tygodników
„Angora”, „Newsweek Polska” i „Wprost”, mówił już o swojej orientacji seksualnej.
Dziennikarze pojawili się na okładkach 28 egzemplarzy badanych tygodników.
Najczęściej pracownicy mass mediów gościli na okładkach następujących tytułów:
„W Sieci” (6), „Wprost” (6), „Do Rzeczy” (5), „Gazeta Polska” (4). W trzech tygodnikach: „Gość Niedzielny”, „Tygodnik Powszechny”, „Polityka” nie uwidoczniono
postaci dziennikarzy. Kamil Durczok stał się w 2015 roku niechlubnym bohaterem
afery wynikającej z oskarżeń o molestowanie seksualne współpracujących z nim
dziennikarek, i w związku z tą sprawą jego twarz pojawiła się m.in. w tygodniku
„Wprost” (nr 8 i 9), „Newsweek Polska” (nr 9 i 10) i „Angora” (nr 9). Uwikłanie
w tę głośną sprawę znanego polskiego dziennikarza sprawiło, iż temat ten gościł na
łamach wielu polskich tytułów prasowych. Ze wcześniejszego wyliczenia wynika,
że dziennikarze najczęściej gościli na okładkach pism prawicowych, konserwatywnych. Można postawić pytanie: dlaczego? Pierwsza podpowiedź to nazwiska osób
pracujących w mass mediach, których wizerunki widniały na okładkach, a byli to
m.in. Tomasz Lis, Monika Olejnik, Adam Michnik, Kuba Wojewódzki, Piotr Kraśko.
Redakcje niektórych tygodników prawicowych ukazywały wymienionych dziennikarzy jako osoby sprzyjające koalicji rządzącej PO-PSL, o czym dobitnie świadczy
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tytuł Wściekły atak na PiS. Salonowi dziennikarze spieszą z odsieczą Bronisławowi
Komorowskiemu, którym opatrzono fotografię Tomasza Lisa, Adama Michnika i Janiny Paradowskiej w numerze 13 tygodnika „Do Rzeczy”. Podobny wydźwięk miała
okładka nr 7 „Gazety Polskiej”, na której obraz Bronisława Komorowskiego przypinającego odznaczenie Tomaszowi Lisowi, uzupełniono pytaniem: A łapę poda?, co
jednoznacznie przywołuje skojarzenia wskazujące na „służalczy” charakter relacji
między przedstawionymi osobami. Kolejny przykład to opis fotografii z widocznymi postaciami dziennikarzy - na okładce „Gazety Polskiej” nr 19 brzmiący: Polacy mają Was dosyć. Jeszcze bardziej wymownie stosunek redakcji do Piotra Kraśki
pokazano na okładce numeru 52 „W Sieci”, gdzie ów dziennikarz, ubrany w mundur wojskowy, został wystylizowany na gen. Wojciecha Jaruzelskiego w momencie
ogłaszania stanu wojennego w Polsce. Dla odmiany Wojciech Cejrowski na okładce
nr 42 „Do Rzeczy” został przedstawiony jako zwolennik zmiany ekipy rządzącej
w Polsce, co podkreśla tytuł Platforma WON! Po wyborach na okładkach tygodnika „Do Rzeczy” bardzo wyraźnie uwidaczniano negatywny stosunek do niektórych
pracowników mass mediów, np. T. Lisa, A. Michnika, M. Olejnik, P. Kraśki, i tutaj doskonałym przykładem będą okładki numerów 46 i 48, opatrzone tytułami
STRACH Czego się boją? I dlaczego oraz Nie udawajcie niepokornych. Zdarzały się
również przypadki neutralnego obrazowania dziennikarzy, realizujących swoje zawodowe obowiązki, np. na okładce nr 51 „Gazety Polskiej” widać kawałek postaci
dziennikarki przeprowadzającej wywiad z premier Beatą Szydło.
Świat kultury to kolejna sfera, której reprezentanci pojawiali się na okładkach
badanych tygodników (19 okładek). Czterokrotnie uwidoczniono aktorów na
okładce tygodnika „Przegląd”, np. Daniela Olbrychskiego (nr 9), Stanisława Tyma
(nr 14). Przez wzgląd na fakt, iż w 2015 roku polski film „Ida” został nagrodzony
Oscarem, główna postać kobieca tej produkcji gościła na okładce 9 numeru „Polityki”, a reżyser, czyli Wojciech Pawlikowski w numerze 11 „Tygodnika Powszechnego”. Można stwierdzić, że pojawienie się na okładkach tygodników aktorów czy
reżyserów wynikało z sukcesu konkretnej produkcji lub też wiązało się z ważnym
jubileuszem, np. Daniel Olbrychski obchodził 70. urodziny. W wyniku kampanii
prezydenckiej i parlamentarnej ludzie świata kultury byli klasyfikowani i ukazywani
jako sympatycy jednej z głównych walczących partii – PiS lub PO. I podobną tendencję widać na okładkach niektórych badanych tytułów, np. Joanna Szczepkowska
na okładce „Do Rzeczy” nr 31 zatytułowanej Śpiewam „Ojczyznę wolną pobłogosław
Panie”, czy Jerzy Zelnik (nr 43) opowiadający o kulisach kampanijnej prowokacji –
to przykłady zwolenników PiS. Natomiast Tomasz Karolak w numerze 28 „W Sieci”
na okładce opatrzonej tytułem Tomasz Karolak mówi nam: Sorry za atak na Dudę to
aktor ukazywany w kategoriach przeciwnika PiS, który zresztą w trakcie kampanii
prezydenckiej w programie Tomasza Lisa podał nieprawdziwe informacje na temat
córki Andrzej Dudy.
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Ostatnią wyodrębnioną grupę stanowią postaci historyczne, które widniały łącznie na 10 okładkach, trzykrotnie w tygodnikach „Do Rzeczy” i „W Sieci” oraz cztery
razy w „Przeglądzie”. Pojawiają się zatem żołnierze okresu II wojny światowej (np.
„Przegląd” nr 36), płk Wacław Kostek-Biernacki i inni przetrzymywani w Berezie
Kartuskiej („Przegląd” nr 19), przedstawiciele emigracji londyńskiej, m.in. W. Anders („Przegląd” nr 31), powstaniec warszawski („W Sieci” nr 26) i rotmistrz Pilecki
(„Do Rzeczy” nr 6). Marszałek Józef Piłsudski to postać widoczna na okładkach „W
Sieci” nr 42 oraz „Do Rzeczy” nr 20. W pierwszym z wymienionych tygodników podkreślano aktualność poglądów Marszałka, zaś w drugim przy okazji rocznicy śmierci
Piłsudskiego redakcja prowadziła rozważania, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy
dziś ta wielka osobowość zdołałaby naprawić Polskę. Kontekst jest więc bardzo podobny, gdyż Józefa Piłsudskiego ukazano jako dobry wzór, przeciwwagę dla złej władzy, przenosząc wątki historyczne na rok 2015 i współczesne polskie uwarunkowania
oraz sytuację polityczną. Tadeusz Kościuszko i Mikołaj Kopernik to kolejni Polacy,
których obrazy zaprezentowano na okładce jednego z numerów tygodnika „W Sieci”.
Ze względu na profil tych trzech tygodników można powiedzieć, iż wątek historyczny
pojawiający się na okładkach i w samej zwartości jest tutaj czymś naturalnym.
Ostatni wątek poddany analizie to anonimowość niektórych postaci goszczących na okładkach dziesięciu badanych tygodników. W sumie osoby anonimowe
czy też prywatne, których tożsamości nie można było określić, pojawiły się na 145
okładkach, co stanowi 28% wszystkich analizowanych egzemplarzy. Na rysunku
5 zaprezentowano odsetek okładek z wizerunkiem osoby nieznanej, w odniesieniu
do wszystkich badanych egzemplarzy każdego z badanych tygodników. Wyraźnie
widać, iż najwięcej osób prywatnych, których tożsamość nie jest możliwa do określenia, pojawiło się na okładkach „Gościa Niedzielnego” (45%) i „Polityki” (43%),
zaś najmniej w tygodnikach „Do Rzeczy” (11%) oraz „Gazeta Polska” (10%). Postaci
kobiet są częściej anonimowe niż postaci mężczyzn. W grupie okładek, na których
widniały kobiety, osoby anonimowe, to 49%, zaś wśród okładek z postacią męską
osoby anonimowe to tylko 24%, natomiast w kategorii okładek, na których pojawili się reprezentanci obydwu płci, postaci anonimowe stanowiły 38%. Szczegółowe
dane w tym obszarze uwzględniające podział na poszczególne tytuły zaprezentowano w tabeli 5.
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Rysunek 5. Odsetek okładek z postaciami prywatnymi, anonimowymi w poszczególnych
badanych tytułach
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Źródło: analiza własna. Odsetek oznacza procent okładek z postacią anonimową w każdym
z badanych tytułów.
Tabela 5. Postaci anonimowe na okładkach badanych tygodników z uwzględnieniem podziału na płeć
Przedstawiciele
Tytuł
Kobieta
Mężczyzna
obydwu płci
„Angora”
44%
23%
44%
„Gazeta Polska”
---------------------14%
13%
„Gość Niedzielny”
83%
52%
64%
„Newsweek Polska”
86%
9%
6%
„Polityka”
6%
41%
56%
„Przegląd”
33%
39%
44%
„Do Rzeczy”
---------------------11%
18%
„Tygodnik
43%
37%
86%
Powszechny”
„W Sieci”
50%
17%
6%
„Wprost”
45%
14%
29%
Źródło: analiza własna na podstawie zebranych danych. W tabeli wskazano odsetek anonimowych postaci pojawiających się wśród okładek, na których widniała tylko kobieta, tylko
mężczyzna lub przedstawiciele obydwu płci w poszczególnych badanych tygodnikach.
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Z przeprowadzonych analiz wynika, iż najczęściej anonimowe postaci kobiece
uwidoczniono na okładkach „Newsweek Polska” (86% wszystkich okładek tygodnika obrazujących kobiety). Wynik jest tym bardziej ciekawy, jeżeli weźmie się pod
uwagę fakt, iż właśnie w tym tygodniku kobieta na okładce, jako postać wiodąca,
pojawiała się niezwykle rzadko. Anonimowa postać kobieca zwykle „służyła wizualizacji” tematów poruszających wątek seksualny (np. Erotyczna pułapka Greya.
Naukowcy ostrzegają Brutalny seks jak z filmu i powieści może zniszczyć twój związek
nr 8, Modelka dla szejka. Banknoty, narkotyki, seks. Polka kosztuje w Dubaju 40 tys.
dolarów za tydzień nr 13; Wakacje za seks. Polki szukają sponsorów na wczasy. Ceną
za palmy i drinki mogą być gwałt i HIV nr 30). W „Do Rzeczy” i „Gazecie Polskiej”
kobiety anonimowe nie pojawiły się, lecz trzeba przypomnieć, iż właśnie w tych
tytułach obecność „pierwiastka żeńskiego” na okładkach można potraktować jako
zjawisko marginalne. Anonimowy bohater męski był szczególnie widoczny na
okładkach „Gościa Niedzielnego” (52%). Tutaj w zasadzie najczęściej ukazywane
były postaci osób duchownych, czyli księży, zakonników, misjonarzy, kardynałów.
Po przeciwnej stronie sytuuje się tygodnik „Newsweek Polska”, w którym postać
męska najrzadziej była jednostką prywatną, nieznaną i pojawiała się przy okazji
tematów społecznych, np. zabiegi upiększające, którym poddają się również mężczyźni (nr 26), temat dzieci uzależnionych od tabletów (nr 31), czy problem nadwagi w polskim społeczeństwie (nr 33). „Tygodnik Powszechny” to tytuł, w którym
na okładkach ukazujących reprezentantów obydwu płci można wskazać najwięcej postaci anonimowych (86%). Osoby o nieznanej tożsamości uwidoczniono na
okładkach wskazanego tygodnika zwykle wtedy, kiedy wyeksponowany w danym
numerze temat społeczny jest dla katolików materią wyjątkowo delikatną, gdyż dotyczy kwestii moralnych, takich jak: życie seksualne Udany seks katolików. Mniej
pruderyjni i dojrzalsi niż wam się wydaje (nr 2), transseksualizm Byłam mężczyzną.
Kocham Kościół. Wyznanie wierzącej transseksualistki (nr 29), in vitro In vitro z miłości. Mówią rodzice pierwszej Polki poczętej tą metodą (nr 30), unieważnienie małżeństw kościelnych Czego Bóg nie złączył. Papież ułatwia uznawanie nieważności
małżeństw. Przewodnik po nowym prawie (nr 39).

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na pytania postawione
we wstępie oraz umożliwiły wysunięcie wielu wniosków w temacie „obrazowania”
istoty ludzkiej na okładkach wybranych tygodników. Pierwsza konkluzja to stwierdzenie, iż poddane analizie okładki mają spersonalizowany charakter, gdyż najczęściej ukazują postać ludzką lub jej fragment. Zjawisko fragmentaryzacji ciała ludzkiego na okładkach badanych tygodników częściej dotyczyło postaci kobiecych niż
męskich. Najbardziej eksponowaną częścią ciała była twarz, choć jak wykazały ana-
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lizy, pojawiły się również dłonie, stopy, piersi czy brzuch. Kategoryzacja badanych
okładek dokonana przez pryzmat zakresu ukazywania nagości postaci widocznych
w wybranych tytułach pozwoliła stwierdzić, iż tutaj również reprezentantki płci
żeńskiej dominowały. Motyw ludzkiej seksualności uwidoczniony na okładkach
„Newsweek Polska” i „Wprost” zwykle wiązał się z prezentacją postaci kobiecych.
Maciej Mrozowski stwierdził, iż „podstawową cechą struktury społecznej świata przedstawionego w mediach są ilościowe dysproporcje między postaciami kobiet i mężczyzn”17. Obserwacje potwierdziły słowa cytowanego medioznawcy, gdyż
zdecydowanie częściej postacią widniejącą na okładkach tygodników był reprezentant płci męskiej. Ponadto mężczyźni systematycznie widnieli na pierwszym planie,
podczas gdy kobiety pojawiły się w tle wyeksponowanych na okładkach mężczyzn.
Rok 2015 zdominowały wybory prezydenckie i parlamentarne, dlatego nie dziwi fakt, iż na okładkach przeważały osoby związane ze światem polityki, zwłaszcza
jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę profil analizowanych tygodników. Szczególne zainteresowanie wzbudzał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który „gościł” na wielu
poddanych analizie okładkach. Kolejni politycy eksponowani w wybranych tytułach to Andrzej Duda, Beata Szydło i Ewa Kopacz.
Dziennikarze, ludzie reprezentujący świat kultury i Kościół oraz postaci historyczne to kolejne grupy uwidocznione na okładkach dziesięciu analizowanych tygodników. Osoby związane z wymienionymi środowiskami, można było dostrzec
w wielu tytułach. Oczywiste dysproporcje ilościowe występujące w tym zakresie to
sprawa bezdyskusyjna. Nie zdumiewa zatem przykładowe stwierdzenie, iż osoby
duchowne najczęściej pojawiły się w „Gościu Niedzielnym” i „Tygodniku Powszechnym”, ponieważ w tym zakresie olbrzymi wpływ na eksponowanie reprezentantów
konkretnych środowisk miała linia programowa czy profil tygodnika. Ciekawe
wnioski nasuwają się po zbadaniu sposobu ukazywania pracowników mediów na
łamach badanych tygodników, gdyż w tym obszarze wyraźnie widać negatywny,
sceptyczny, nieprzychylny, pejoratywny wydźwięk, a nawet wrogość wobec nich.
Ostatnim tematem rozważań uczyniono zagadnienie anonimowości niektórych
postaci widocznych na okładkach badanych tygodników. W tym przypadku pojawia
się kolejna dysproporcja płciowa, ponieważ kobiety częściej pełnią rolę „bezimiennej
wizualizacji” tematu zapowiadanego na okładce. Co równie istotne, nieznane postaci
kobiece eksponowano w numerach, w których wiodący tekst dotyczył sfery seksualnej
(np. „Newsweek Polska” nr 30). Natomiast bezimienny mężczyzna najczęściej gościł
na okładach „Gościa Niedzielnego” jako reprezentant duchowieństwa.
Przeprowadzone analizy to rozszerzony wstęp do dalszych badań i rozważań,
ponieważ w tym obszarze można stawiać kolejne pytania oraz weryfikować nowe
hipotezy. Niemniej jednak wyniki obserwacji pozwalają potwierdzić konkluzje
17

M. Mrozowski, Media masowe. Władza rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 327.
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badaczy, którzy wcześniej stwierdzili, iż w mass mediach widoczne są dysproporcje płciowe o charakterze ilościowym i jakościowym. Nie można jednak popadać
w skrajności, dlatego celem uzyskania równowagi całość prowadzonych rozważań
zakończy cytat z książki Michaela Kimmela: „Pomimo że media odbijają różnice
genderowe i nierówność genderową oraz tworzą i powielają te różnice i tę nierówność na tak wiele różnych sposobów, z niejakim zaskoczeniem stwierdzić można,
że różnice genderowe są tak naprawdę dosyć małe, chociaż (…) stosunkowo konsekwentne. (…) I pomimo (…) wysiłków różnych mediów, aby przekonać nas, że
jesteśmy Marsjanami i Wenusjankami, tak różnymi jak dzień i noc, w coraz większym stopniu jesteśmy Ziemianami i Ziemiankami, korzystającymi z tym samych
mediów, mniej więcej w tej samej ilości, i mniej więcej z tym samych powodów”18.
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HUMAN BEING ON THE COVER OF CHOSEN POLISH WEEKLY
PUBLICATIONS IN 2015
SUMMARY
In this article, the main subject of interest is an image of a human presented on the cover of
Polish weekly publications in 2015. The analysis embraces 10 titles and concentrates mainly
on the visual aspect. The research shows that the human figure is exhibited on the chosen
weekly publications frequently. The data gathered, allows an answer to the questions about:
the sex of featured humans, the way the human body has been portrayed and an easy recognition of known featured humans.
KEY WORDS: weekly publication, cover, woman, man, body

