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Czego pragną  kobiety? Czyl i  o rol i  kobiet w polskich 
serialach 

Grupa docelowa: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, odbiorcy oferty 
festiwalowej, miłośnicy seriali, dziennikarze. 
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Obecność kobiet, zarówno w serialach, jak i w produkcjach fabularnych jest w ostatnich 
latach coraz bardziej akcentowana. Bohaterki kobiece stają się bardziej pełnokrwiste i 
zauważalne, ale także twórczynie tych filmów mają coraz więcej do zaoferowania 
widzom, a ich grono stale się powiększa. Kobiety powinny pisać o popkulturze i obecnie 
jest to dosyć powszechne zjawisko. W ostatnim czasie zmienia się również podejście 
twórców pod kątem scenariuszy; stają się oni bardziej otwarci na nowe rzeczy, na 
produkcje oryginalne, a nie tak, jak to się działo w przeszłości, korzystają głównie z 
zagranicznych formatów, które następnie musieli przełożyć na polskie realia, co ich 
zdaniem wiązało się z mniejszym ryzykiem. Kilka ostatnich lat pokazuje, że sytuacja 
dotycząca popkultury, w tym seriali jest bardzo złożona. Kobiety w końcu stają się 
„ludźmi”. Są pełnokrwistymi bohaterkami, nierzadko bardzo skomplikowanymi i złożonymi, 
co jest znakiem i niejako sukcesem XXI wieku. Telewizja ma wielką moc w kreowaniu 
sytuacji i postaci kobiecych, których jeszcze do niedawna nie było. Życie bohaterek nie 
jest już kwestią marginalną. Widzimy więc, że zmienia się także nastawienie do poczucia 
konieczności obecności kobiet na ekranie.  

Pos łuchajcie, jak Olga Szmidt, doktorantka UJ, gdzie prowadzi wyk łady 
m.in. z  krytyki seriali,  mówi z w łasnej perspektywy, czyli  nauczyciela 
akademickiego, jaki jest jej  odbiór przedstawiania postaci kobiecych w 
serialach. (WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY ? ….[00:00 – 02:18])  

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Czajka, prowadząca bloga „Zwierz 
popkulturalny”, mówi na temat postrzegania postaci kobiecych w serialach 
oraz jak Katarzyna Ś l iwińska-K łosowicz, scenarzystka m.in. serialu 
„Diagnoza” opowiada o tym, co scenarzysta chce poprzez konkretną  
postać  kobiecą  powiedzieć  o  swojej wizji  spo łeczeństwa. (WIDEO: CZEGO 
PRAGNA KOBIETY ? ….[02:18-04:52])  

Po wypowiedziach tych można stwierdzić, że sposób przedstawiania postaci kobiecych 
się zmienia. Nie są one już tylko „suchym schematem”, co było irytujące i nie pokazywało 
prawdziwego obrazu kobiety, człowieka. Dzisiaj w filmach czy serialach nie odnoszą one 
już tylko i wyłącznie sukcesów życiowych, ale również ponoszą porażki, są ukazywane 
jako bardziej realne i prawdziwe kobiety, z którymi można się utożsamiać. Również 
zapotrzebowanie na tego typu bohaterki wzrasta, gdyż jeszcze do niedawna same 
kobiety, które w przypadku polskich seriali stanowią większość, nie chciały oglądać na 
ekranie postaci słabych i miały w stosunku do nich wiele oczekiwań. Obecnie mamy 
większe urozmaicenie i widzom to nie przeszkadza. Zarówno publiczność, jak i twórcy 
zmieniają się i dojrzewają. Twórcy zaczynają przedstawiać niejako odwzorowanie 
rzeczywistości, a nie tylko bajki i jakieś swoje sztuczne wyobrażenia, co już nudziło 
widownię, która oczekuje teraz czegoś nowego i czegoś więcej.  

W przemyśle serialowym, telewizyjnym są o wiele mniejsze dysproporcje płciowe wśród 
twórców na każdym szczeblu, aniżeli w przemyśle filmowym. Jest tak zarówno na rynku 
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amerykańskim, jak i europejskim. Jeśli chodzi o scenarzystki czy reżyserki, Polska wypada 
w rankingu bardzo dobrze.  

Pos łuchajcie, jak blogerka Katarzyna Czajka mówi na temat i lości kobiet 
wśród twórców seriali  oraz różnic w przedstawianiu różnych sytuacji,  jeś l i  
kobieta jest jednym z g łównych twórców. (WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY 
? ….[04:52-08:00]) 

Pomimo tego, że serial pokazuje kobietę, jako główną bohaterkę oraz kobiety stanowią 
większą część widowni , potrzebne jest także odniesienie do męskiego świata oraz 
częściowe pokazanie męskiej perspektywy.  

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Ś l iwińska-K łosowicz, scenarzystka seriali  TVN-
u mówi na temat zmieniającej się  ostatnio sytuacji  pod kątem rodzaju 
widzów. (WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY ? ….[08:00-12:05]) 

Istotne znaczenie dla seriali ma także sposób ich reklamowania i marketing, ponieważ 
już sama reklama często mówi, co jest skierowane do poszczególnych grup i typów 
odbiorców.  

Kobiety piszą męskie historie i generalnie o męskich bohaterach nawet, jeśli chodzi o 
bajki czy filmy dla dzieci. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że same stają się częścią 
schematu powielanego od bardzo dawna. Wiadomo o tym z badań, które zostały 
przeprowadzone przez Geena Davis Institute on Gender in Media. Organizacja ta 
założona przez aktorkę Geenę Davis pod wpływem zbyt małej ilości interesujących ról 
kobiecych, w celu przeprowadzania badań, dlaczego tak się dzieje oraz uświadamiania 
tym samym twórcom, żeby umieszczali coraz więcej postaci kobiecych w swoich 
produkcjach.  

Bardzo często na ekranie stawia się bohaterki naprzeciwko siebie, to znaczy mamy 
bohaterkę dobrą w kontrze do bohaterki złej. Mamy do czynienia także z pewnego 
rodzaju pułapką, gdyż z racji tego, że do niedawna bohaterek kobiecych było mniej, to 
teraz jeśli jest ich mniej więcej po równo z bohaterami męskimi, to serial już jest uważany 
za kobiecy. Nie można jednak tego tak generalizować.  

Niestety pojawia się również problem z wynagradzaniem aktorek grających w serialach, 
zresztą obecny także w przypadku produkcji kinowych. Mamy duże dysproporcje, jeśli 
chodzi o gaże i mimo tego, że oceniając role kobiece w wielu serialach są one 
nieporównywalnie lepsze od tych męskich, to nie przekłada się to jednak na finanse. 
Aktorki walczą o wyższe wynagrodzenie, często spotykają się ze szklanym sufitem, 
ponieważ nie jest to walka z jednostką, tylko z całym systemem nieuczciwej konkurencji. 

Pos łuchajcie, jak Olga Szmidt, doktorantka UJ, mówi o hierarchii  aktorów 
pod kątem gaż ,  wprowadzonej przez strony internetowe zawierające bazy 
fi lmów i  seriali.  (WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY ? ….[12:05-13:00]) 

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Czajka mówi o zmieniających się  interakcjach 
pomiędzy kobiecymi bohaterkami. (WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY ? 
….[13:00-14:30]) 

Nie wszystko jest dla wszystkich. Nie trzeba siedzieć całą rodziną przed telewizorem i 
oglądać tych samych seriali czy programów.  
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Ciekawą sprawą jest także tzw. test Bechdel stosowany jako wskaźnik aktywnej 
obecności kobiecych postaci w różnego rodzaju treściach kultury. Dzieło musi spełniać 3 
warunki, żeby zaliczyć test: 1) muszą występować co najmniej dwie bohaterki kobiece, 2) 
prowadzić ze sobą rozmowę, 3) na temat inny niż dotyczący mężczyzn. Okazuje się, że 
jedynie około połowa treści spełnia te wymagania.  

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Czajka i  Olga Szmidt mówią  na temat tego, 
czego pragną  kobiety oraz w którą  stronę  zmierza obecność  kobiet w 
serialach, zarówno po stronie twórców, jak i  po stronie odtwarzanych 
postaci.  A także, jaki serial z  kobiecymi bohaterkami polecają  osobiście. 
(WIDEO: CZEGO PRAGNA KOBIETY ? ….[14:30-18:16])  


