
CZASOPISMA POLSKIE 
WYDAWANE DO ROKU 1939 

W ZBIORACH  
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI

WOJEWÓDZKIEJ 
W RZESZOWIE



Przedstawiamy Państwu Informator, zawierający
wybrane czasopisma z przełomu XIX i XX wieku 

do roku 1939, dostępne 
w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.
Prezentujemy cenne czasopisma o tematyce

oświatowej, społeczno-kulturalnej, literackiej,
regionalnej oraz przeznaczone dla dzieci

 i młodzieży. Pełną informację o dostępnych
rocznikach i tytułach  zawiera katalog Integro. 

Artykuły z  czasopism można zamówić w formie skanów
poprzez katalog Integro w ramach oferty 

e-usług PBW w Rzeszowie. 
Z czasopism można również korzystać na miejscu 

w Czytelni przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8.
 

Opracowanie: Renata Bąk i Joanna Kawiorska



ATHENAEUM

 
 

 „Athenaeum: pismo poświęcone
historii, literaturze, sztukom,

krytyce” wydawane było
nieregularnie w Wilnie, 

w latach1841-1851. Wydawcą 
i redaktorem czasopisma był

Józef Ignacy Kraszewski.
„Athenaeum” podzielone było na

działy: Historia, Literatura,
Sztuki, Krytyka, Rozmaitości 

i Filozofia.  
 

Publikowano głównie prozę 
i dramat, m.in. utwory Henryka

Rzewuskiego, Józefa
Korzeniowskiego i samego

Kraszewskiego. 
W „Athaeneum” opublikowano
również Pożegnanie Cypriana

Kamila Norwida. Pojawiały się
także przekłady z literatur obcych

i teksty z literatury ludowej.
Oprócz literatury czasopismo

publikowało relacje z podróży,
informacje o rynku

wydawniczym, sylwetki artystów,
artykuły o muzyce 

i materiały z historii Polski. 



ATENEUM

„Ateneum”- czasopismo naukowe 
o charakterze encyklopedycznym było

wydawane w latach 1876 – 1901 
w Warszawie. 

Współpracowali z nim uczeni 
z różnych dziedzin, 

ze wszystkich ziem Polski. 
Redakcja ogłaszała  w nim wyniki
najnowszych badań naukowych 

i uwzględniała nowe prądy 
w naukach społecznych. 

Celem czasopisma była edukacja
społeczeństwa i informowanie
czytelników o osiągnięciach

europejskiego ruchu umysłowego.
Tematyka pisma była wszechstronna. 
 „Ateneum” było liberalnym pismem

ogólnopolskim, reprezentującym
umiarkowany pozytywizm, racjonalizm 
i scjentyzm. Opowiadało się za hasłami

pracy organicznej i popierało
kapitalistyczny postęp gospodarczy. Na
łamach pisma występowano przeciwko

romantyzmowi i apoteozie świata
szlacheckiego.



BIBLIOTEKA WARSZAWSKA

„Biblioteka Warszawska : pismo
poświęcone  naukom, sztukom 

i przemysłowi” było czasopismem
naukowym o charakterze

encyklopedycznym. 
Ukazywało się w latach 1841 – 1915.

Do roku 1864,  jedyne pismo
o charakterze ogólnonaukowym.

Miesięcznik był przeznaczony
dla szerszych kręgów

czytelniczych. Do roku 1905
odegrał dużą rolę 
w organizowaniu 

i inspirowaniu badań
naukowych. 

Przez cały okres swego
istnienia czasopismo

utrzymywało wysoki poziom 
i cieszyło się dużym
zainteresowaniem

czytelników.



BLUSZCZ

„Bluszcz” -  ilustrowany tygodnik
kobiecy wydawany był 

w Warszawie w latach 1865 – 1918,
1921 – 1939.  Założycielem 

i wydawcą tego popularnego wśród
kobiet tygodnika był znany
warszawski księgarz Michał

Glὕcksberg.  Pismo poruszało
sprawy dotyczące kraju, jego kultury

i oświaty oraz roli kobiet w życiu
społecznym. 

W „Bluszczu” ukazywały się
artykuły, w których postulowano
zakładanie szkół gospodarstwa
domowego i nauczania kobiet

podstaw pedagogiki i psychologii. 

 Zamieszczano porady krawieckie 
i gospodarcze,  recenzje,
sprawozdania, felietony,

korespondencje, powieści
 w odcinkach, kroniki dotyczące

życia kobiet, oraz artykuły na
tematy społeczno-polityczne. 

„Bluszcz” reprezentował wysoki
poziom dziennikarski, był
najpoczytniejszym pismem
kobiecym. Czasopismo było
redagowane przez kobiety 

i w znacznej większości były one
autorkami artykułów.

Zamieszczano w nim utwory
znanych pisarek polskich. Wiele
uwagi poświęcano zagadnieniom

ruchu kobiecego i sprawom
rodziny.



CHIMERA

„Chimera” – czasopismo literacko-
artystyczne było wydawane 

w Warszawie w latach 1901-1907.
Redaktorem pisma był Zenon

Przesmycki (Miriam). Odegrało ono
istotną rolę w rozbudzaniu

zainteresowań nowymi prądami 
w kulturze. Wokół pisma grupowali się

wyznawcy hasła „sztuka dla sztuki”.
Jedynym kryterium doboru utworów
zamieszczanych w czasopiśmie  były

wysokie walory artystyczne dzieł,
które mogły reprezentować różne nurty
literackie. „Chimera” była periodykiem

elitarnym, skierowanym do wąskiej
grupy odbiorców, o niewielkim
nakładzie - 600 egzemplarzy. 

 
Ogółem ukazało się 30 zeszytów,

wydawanych początkowo co
miesiąc, później nieregularnie.

Pismo wyróżniało się starannym 
i przejrzystym układem

graficznym, było drukowane na
specjalnie wyrabianym dla niego

papierze, a każdy numer był
komponowany indywidualnie.

Autorem ilustracji był m. in. Józef
Mehoffer. Drukowali w nim swoje

teksty czołowi polscy pisarze 
i poeci.

 



CHOWANNA

Czasopismo "Chowanna",
zostało powołane do życia 

w roku 1929 przez założycieli 
i pracowników Instytutu

Pedagogicznego w Katowicach.
Tytuł nawiązuje do imienia

słowiańskiej bogini opiekującej
się dziećmi oraz dzieła
Bronisława Ferdynanda

Trentowskiego - "Chowanna
czyli system pedagogiki

narodowej, jako umiejętności
wychowania, nauki i oświaty,
słowem wykształcenia naszej

młodzieży". „Chowanna”
zamieszczała opracowania o

charakterze naukowym. 

W latach 1929-1930 redaktorem
czasopisma był Zygmunt

Mysłakowski. Od 1934 roku do
1939 roku „Chowanna”

redagowana była przez Henryka
Rowida. Zespół redakcyjny
tworzyli wybitni naukowcy 
z różnych regionów Polski:

Bohdan Nawroczyński, Stefan
Szuman, Władysław Radwan,
Ludwik Ręgorowicz, Florian

Znaniecki, Stanisław Kot, Stefan
Błachowski, Jan S. Bystroń,
Stanisław Łempicki, Helena

Radlińska, Edward Czernichowski
i inni. 



GŁOS NAUCZYCIELSKI

Pierwszy numer „Głosu
Nauczycielskiego” ukazał się 

w Warszawie w 1917, jako organ
Zrzeszenia Nauczycielstwa

Polskich Szkół Początkowych. 
Na jego łamach upominano się 

o godne warunki pracy 
i wynagrodzenie nauczycieli.

Domagano się objęcia
obowiązkiem szkolnym dzieci ze
wszystkich warstw społecznych.

W 1930 „Głos Nauczycielski” stał
się organem Związku

Nauczycielstwa Polskiego.

W 1937 pod pozorem przekroczenia
preliminarza budżetowego, 
 popierania idei i koncepcji

komunistycznych, propagowania 
 pacyfizmu wśród nauczyciel w pracy

wychowawczej sprzecznego 
z założeniami państwa, pismo zostało
zawieszone. Po czterech miesiącach,

w lutym 1938 wznowiono
wydawanie czasopisma. W

następnych numerach z 1938
zamieszczało relacje z procesu

sądowego z redaktorem naczelnym
tygodnika ABC, oskarżającym ZNP 

o kolaborację z sowietami 
i dyskryminowanie uczniów pod
względem religijnym. Proces ten

zakończył się zwycięstwem ZNP.  



GŁOS RZESZOWSKI

Głos Rzeszowski” był
czasopismem wydawanym 

w Rzeszowie. Pierwszy numer
ukazał się 3 października 1897,

ostatni - 19 września 1920, 
w trakcie trwającej wojny

polsko-bolszewickiej.
Początkowo redakcja mieściła

się przy ulicy Kościuszki,
później 3 Maja 7. Redaktorem
odpowiedzialnym był dr Leon
Różycki. Tygodnik drukowano

początkowo w drukarni  
J. A. Pelara, a od roku 1856 

w zakładzie E. F. Arvaya.
Gazeta liczyła najpierw 4 strony,
w latach 1911 -1914 – 8 stron, 

a od 1914 do 1918 - tylko 2.
Redakcja miała swój numer

telefonu.

Czasopismo ukazywało się 
w każdą sobotę o godzinie 

5 wieczorem. „Głos Rzeszowski"
był najdłużej wychodzącym

pismem tygodniowym Rzeszowa.
Na łamach czasopisma omawiano
zagadnienia miejskie. Poruszano
także problematykę dotyczącą

powiatów oraz spraw
międzynarodowych. Wiele uwagi
poświęcono wydarzeniom 1905
roku w Rosji oraz przebiegowi

działań w czasie I wojny
światowej.  W 1911 roku nakład

pisma wynosił 1000 egzemplarzy. 



ISKRY

„Iskry” - pismo dla młodzieży
gimnazjalnej i licealnej zostało

założone w 1923 r. przez
Władysława Kopczewskiego.

Należało do bardzo poczytnych
tygodników, umiejętnie łączyło

popularyzację nauk technicznych 
i humanistycznych  z rozrywką. 

 Propagowało pogodę ducha 
i życzliwy stosunek do wszystkiego.

Dewizą tygodnika „Iskry” było
„uśmiechnij się”. Można było w nim

znaleźć – literaturę faktu, wiersze,
artykuły poświęcone ochronie

przyrody,  informacje o nowych
wynalazkach i osiągnięciach

naukowych, informacje z astronomii,
kącik majsterkowicza, konkursy,

aktualne wiadomości i ciekawostki 
z różnych dziedzin życia.

Mocno akcentowano 
 problematykę wychowania

patriotycznego. 
Redakcja przywiązywała

dużą wagę do szaty
edytorskiej pisma. 

Na szczególną uwagę
zasługują barwne okładki

zaprojektowane przez
Władysława Skoczylasa 
i Konstantego Sopoćkę.
Ostatni numer  „Iskier”

ukazał się 5 czerwca 1939 r.
Następny miał się ukazać 

we wrześniu.



KURYER RZESZOWSKI
 I PRZEGLĄD RZESZOWSKI

 „Kuryer Rzeszowski” był wydawany 
w Rzeszowie w drukarni J. A. Pelara.

Ukazywał się w co drugą sobotę 
w 1883, od 1884 w co drugą niedzielę.
Wychodził na przemian z „Przeglądem
Rzeszowskim” co dwa tygodnie, w tej

samej objętości i szacie graficznej. 
Były to dwa tytuły stanowiące w

rzeczywistości jedną gazetę. Przyczyną
tego była chęć uniknięcia problemów  

z cenzurą i aparatem skarbowym. 
Tak więc „Kuryer Rzeszowski” 

i „Przegląd Rzeszowski” wychodzące
naprzemiennie, to oficjalnie dwa

dwutygodniki, w rzeczywistości jedna
gazeta. 

Oba czasopisma  miały tę samą
redakcję, układ i program. Były to

pisma społeczno-polityczne 
i literackie. Informowały 

o wydarzeniach miasta Rzeszowa 
i powiatu. Na ich łamach

zamieszczano sprawozdania 
z posiedzeń rady miejskiej,  różnych
stowarzyszeń, miejscową kronikę,

Poruszano też zagadnienia społeczno-
ekonomiczne. Publikowano treści

dotyczące przemysłu, handlu,
szkolnictwa i medycyny oraz

korespondencje z innych miast 
i ogłoszenia. W dziale literackim

drukowano powieści, nowele, poezję,
humorystykę i sprawozdania 

o modzie. 



MAŁY ŚWIATEK

„Mały Światek : czasopismo
ilustrowane dla dzieci i młodzieży”
było niezwykle popularnym pismem

wydawanym we Lwowie od 1887
roku. Czasopismo ukazywało się

przez całe dwudziestolecie. 
Ostatni numer ukazał się 5 stycznia

1939 roku. Było to czasopismo
katolickie.

Jego tematyka powiązana była 
z programem szerzenia zasad wiary

chrześcijańskiej i wychowania
eucharystycznego. Artykuły

zawierały treści o prawdach wiary
 i liturgii, opisywały zwyczaje 

i obrzędy religijne. 
 

Zamieszczano wiersze, baśnie i legendy 
o tematyce religijnej oraz artykuły 

i utwory literackie o treściach
narodowych i patriotycznych. 

„Mały Światek” starał się wychowywać
poprzez zamieszczanie opowiadań 

o odrodzeniu Polski, o sławnych
Polakach, królach i uczonych.

Propagowano takie wartości  jak miłość
ojczyzny i poświęcenie się jej przez pracę.

Obok tych treści w czasopiśmie
występowała również tematyka świecka,

zgodna ze światopoglądem i doktryną
katolicką. 



MŁODY ZAWODOWIEC

„Młody Zawodowiec : tygodnik
dla młodzieży szkół

zawodowych” był wydawany 
w Warszawie przez Sekcję
Szkolnictwa Zawodowego 

i Sekcję Szkolnictwa
Dokształcającego Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Pierwszy numer ukazał się 

3 września 1935 roku, ostatni
przed wojną - 6 czerwca 1939

roku. Było to czasopismo
popularnonaukowe, techniczno-
zawodowe poświęcone różnym

problemom techniki,
przeznaczone dla młodzieży

szkół zawodowych. 

Adresowany do młodzieży
szkolnej powyżej 14 roku życia.

Pełnił rolę propedeutyki
zawodowej, opisywał historie

ważnych wynalazków,
informował o nowinkach
technicznych i audycjach

radiowych. Na jego łamach
zamieszczano powieści w

odcinkach, recenzje książek 
i rozrywki umysłowe.



MUZEUM

Czasopismo „Muzeum” jako organ
wydawniczy  jednej z najstarszych

polskich organizacji nauczycielskich,
Towarzystwa Nauczycieli Szkół

Wyższych  było wydawane 
we Lwowie w latach 1885-1939.
Czasopismo było kierowane do

nauczycieli szkół średnich. Oprócz
funkcji informacyjnej „Muzeum”
propagowało najnowszy dorobek
wiedzy pedagogicznej, zachęcało
nauczycieli do pracy naukowej

poprzez publikowanie ich prac oraz 
 integrowało członków  TNSW. 

Miało wielki wpływ na
popularyzację  i adaptację do

polskich warunków
zachodnioeuropejskiej myśli

pedagogicznej. Na swoich łamach
czasopismo zachęcało nauczycieli

do samokształcenia oraz
informowało społeczeństwo 
o stanie szkolnictwa i jego

potrzebach poprzez odczyty,
pogadanki i dyskusje. 



PŁOMYCZEK

„Płomyczek : tygodnik z obrazkami
dla najmłodszych dzieci” ukazywał

się od 1917 jako dodatek dla
najmłodszych dzieci do „Płomyka”.

W1927 przekształcił się 
w samodzielne czasopismo, 

 redagowane do 1934 przez Janinę
Porazińską. Czasopismo zawierało

materiały zróżnicowane 
pod względem tematycznym.

Przeważały teksty o charakterze
dydaktycznym: opowiadania,
pogadanki wiersze i powieści 

w odcinkach. Rozrywki dostarczały
gry, zagadki, szarady i historie

obrazkowe.  

W każdym numerze zamieszczony
był kącik poświęcony robotom

ręcznym. Zamieszczano propozycje
zabaw ruchowych na powietrzu,

piosenki wraz z nutami,
inscenizacje. Zachęcano dzieci 
do wykonywania  własnoręcznie

zabawek i lalek. Drukowano
również listy polecanych książek

dla dzieci. „Płomyczek” w okresie
międzywojennym wychowywał 

w duchu polskiej kultury i tradycji
narodowej, uczył i przede
wszystkim bawił swoich

czytelników. 



PŁOMYK

Najpoczytniejszym periodykiem
adresowanym do czytelników  

w wieku od dziesięciu 
do piętnastu lat był wydawany 
w latach 1917-1991 „Płomyk”.
Założycielką pisma była Janina
Porazińska.  Było to czasopismo

bardzo nowoczesne, miało
charakter różnotematyczny.

Poszczególne numery
nawiązywały do pór roku,

szczególnych wydarzeń lub były
poświęcone wybranym regionom.
Od lat 30 – tych  wprowadzono
bogaty dział korespondencji - 
były to listy do redakcji pisane
przez dzieci i listy od redakcji. 

Treści prezentowane 
w czasopiśmie były

skorelowane z programem
nauczania. W okresie

dwudziestolecia
międzywojennego 

z czasopismem współpracowali
m.in. Józef Czechowicz,

Aleksander Kamiński i Wanda
Wasilewska. W 1936 ukazał

się specjalny numer „Płomyka”
idealizujący ZSRR, co

spowodowało reakcję polskich
władz i strajk nauczycielski 

w 1937. Czasopismo docierało
do każdej szkoły, a nawet i do

dzieci mieszkających za
granicą. 



PRZEWODNIK GIMNASTYCZNY
„SOKÓŁ” 

„Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”  
był wydawany we Lwowie, w latach

1881-1923 (z przerwą w latach 
1915-1917), a następnie od 1924 
do 1939 w Warszawie. W czasie
zaborów był organem Związku

Polskich Gimnastycznych
Towarzystw Sokolich w Austryi.

Było to  pierwsze 
na ziemiach polskich pismo

poświęcone w całości sportowi 
i kulturze fizycznej. W czasie

zaborów jego celem było
propagowanie gimnastyki 

i organizacji sokolich, 
oraz idei, której końcowym efektem

miała być wolna Polska. 

Publikowano wspomnienia 
i artykuły  informujące o zlotach,

zbiórkach, pokazach i ćwiczeniach
organizacji sokolich. Sport wśród
młodzieży miał służyć nie tylko

kształtowaniu jednostki pod
względem fizycznym, ale rozwijać
walory duchowe takie jak: odwaga,

ambicja, hart ducha,
spostrzegawczość i karność.

Kładziono nacisk 
na współzawodnictwo zespołowe, 

a sport miał służyć nie biciu
rekordów, 

ale być służbą sprawie narodowej.
 



SFINKS

„Sfinks” – miesięcznik literacko-
artystyczny i naukowy był
wydawany w Warszawie 

w latach 1908-1913. Redagował 
 go Władysław Bukowiński

(pseudonim Selim), poeta, krytyk
i działacz oświatowy. 

W skład komitetu redakcyjnego
pisma wchodzili: Stefan

Żeromski, Ignacy Chrzanowski,
Ignacy Matuszewski i Edward

Abramowski. 

W „Sfinksie” publikowano prace,
które zyskały już uznanie krytyki 
i rozgłos. Dużą wagę przykładano
do szaty graficznej miesięcznika.
Celem redakcji  było podniesienie

poziomu kultury artystycznej 
i umysłowej społeczeństwa

polskiego. Wokół pisma skupiała
się inteligencja związana 

z obozem niepodległościowym.



SZEMATYZM KRÓLESTWA GALICYI I LODOMERYI 
Z WIELKIEM KSIĘSTWEM KRAKOWSKIEM

„Szematyzm Królestwa Galicji 
i Lodomerii z Wielkim Księstwem
Krakowskim”– austriacki rocznik

był wydawany w latach  1782–
1914 w języku niemieckim, 

a od roku 1870 również w języku
polskim. 

Opisywał on schemat
organizacyjny władz

administracyjnych Galicji.
Zawierał spisy nazwisk

urzędników zatrudnionych 
w poszczególnych instytucjach

administracji, zarówno
autonomicznej, jak i państwowej. 

Znajdowały się w nim wykazy
nauczycieli, lekarzy, inżynierów,
adwokatów i innych prawników
pracujących na terenie Galicji

oraz właścicieli ziemskich, władz
duchownych wszystkich wyznań,

składy władz oraz wykazy
członków organizacji

społecznych, gospodarczych,
dobroczynnych i kulturalnych, 

a także wykazy fundacji.



SZKOŁA

Czasopismo „Szkoła”- jeden 
z najstarszych periodyków

pedagogicznych, jako organ
prasowy Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego było wydawane
we Lwowie w latach 1868-1933.

Poświęcone było sprawom
wychowania w ogólności, 

a w szczególności problemom
szkół ludowych, średnich 

i seminariów nauczycielskich. 
Na jego łamach przeważały teksty

poświęcone problematyce
zawodu nauczyciela.  

Podkreślano  wagę wzajemnej
współpracy rodziców 

i nauczycieli  oraz propagowano
racjonalne zasady wychowania

w rodzinie. Podejmowano próby
podnoszenia kultury

pedagogicznej Polaków 
i tworzono poradniki 

dla rodziców.



SZKOŁA POLSKA

„Szkoła Polska: dwutygodnik
poświęcony sprawom

wychowania i nauczania” 
był wydawany w Warszawie 

w latach 1909 -1907.
Czasopismo stanowiło
częściową kontynuację

„Przeglądu Pedagogicznego”
wydawanego w latach 1882

-1905. Zastąpione zostało przez
„Sprawy Szkolne” wydawane

w 1908 roku. Artykuły
zamieszczane w „Szkole

Polskiej” podkreślały wagę
edukacji dzieci i młodzieży 

dla przyszłości narodu.
Zwracano uwagę na to, że rolą

szkoły jest nie tylko
przekazywanie wiedzy, ale

przede wszystkim kształcenie
charakteru uczniów. 

Za bardzo ważne uznawano
kształcenie umiejętności
samodzielnego myślenia,

poszanowanie praw innych ludzi,
kształcenie sumienności 

i dokładności, punktualność,
szczerość, zamiłowanie do

pracy, natury i sztuk pięknych.
Podkreślano również wagę

rozwoju fizycznego uczniów. 
W czasopiśmie zamieszczano

kronikę, recenzje książek 
i wiadomości bibliograficzne.
Stałym i obszernym działem

czasopisma była „Szkoła
ludowa”.



SZKOŁA POWSZECHNA

„Szkoła Powszechna : kwartalnik
pedagogiczny poświęcony

sprawom wychowania i nauczania
szkolnego oraz kształcenia

nauczycieli, wydawany nakładem
Ministerstwa Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego” 
był wydawany w Warszawie 

w latach 1920 – 1929. „Szkoła
Powszechna” była czasopismem
poświęconym teorii pedagogiki. 

Znalazły się w niej  artykuły
dotyczące metodyki nauczania 

i kształcenia nauczycieli. Informacje 
o ciekawych wydarzeniach  

i inicjatywach szkolnych były
nadsyłane przez nauczycieli 

i zamieszczane w dziale: „dziennik
nauczyciela”.  Redakcja starała się

również zapewnić dokładny i aktualny
przegląd literatury pedagogicznej.
Systematycznie informowano o

zawartości ważniejszych czasopism
pedagogicznych. Odnotowywano

również wszystkie ważniejsze
wydarzenia dotyczące oświaty 

w Polsce i za granicą.



TYGODNIK ILUSTROWANY

„Tygodnik Ilustrowany” był
najstarszym czasopismem
kulturalnym wydawanym 

w Warszawie od 1859 roku. Pismo
było  jednym z najdłużej

ukazujących się czasopism polskich.
Ukazywał się przez 80 lat, aż do
roku 1939. Dysponował wielkim 

i ważnym dorobkiem
publicystycznym 

i literackim. Drukowano w nim 
w odcinkach „Popioły” Żeromskiego 

i „Chłopów” Reymonta. 

Na tle innych czasopism, tygodnik
reprezentował wysoki poziom

literacki.
 Zamieszczano w nim  artykuły  
i wspomnienia dotyczące historii

Polski, dużo reprodukcji dzieł
sztuki, fotografii zabytkowych
budowli  i pomników kultury. 

Pod względem poczytności
wyprzedzał inne magazyny

ilustrowane. W okresie
międzywojennym stał się

czasopismem o stosunkowo wąskim
zasięgu oddziaływania.



WĘDROWIEC

Pismo ilustrowane „Wędrowiec”
ukazywało się w latach 1863 –

1906. Początkowo tygodnik
zamieszczał opisy podróży,

informacje dotyczące geografii  
i życia gospodarczego. W  roku
1874 redakcję pisma objął Filip
Sulimierski redaktor „Słownika

geograficznego Królestwa
Polskiego”. Kolejny redaktor
Artur Gruszecki po roku 1884

drukował w nim oprócz opisów
geograficznych artykuły

dotyczące kwestii społecznych 
i politycznych oraz przeglądy

literackie i filozoficzne. 

W 1885 r. na łamach „Wędrowca”
drukowano „Placówkę” Bolesława

Prusa. W latach 1884-1887 
 odegrało pionierską rolę 

w kulturze polskiej, informując
czytelników o nowych prądach 

w literaturze i sztukach
plastycznych w Europie. Duże
zasługi w tym zakresie miała

działalność pisarska Antoniego
Sygietyńskiego 

i Stanisława Witkiewicza, który
zajmował się szatą graficzną

czasopisma. 



WIADOMOŚCI LITERACKIE

„Wiadomości Literackie” -
czasopismo społeczno-kulturalne

ukazywało  się w latach
1924 - 1939. Spośród czasopism
literackich wydawanych w tym

okresie zdobyło sobie
najtrwalszą pozycję i ukazywało

się najdłużej ze wszystkich.
Ukazało się aż 826 numerów

pisma. Ponad 30 numerów pisma
było monotematycznych,
poświęconych wybitnym

postaciom, poszczególnym
krajom czy wydarzeniom

światowym. 

I tak na przykład numery
specjalne poświęcone
były książce polskiej,
twórczości kobiecej,

kulturze ZSSR, a wydany
latem 1939 r. numer
specjalny nosił tytuł:
„Gdańsk a Polska”.

Wokół tygodnika udało
się zgromadzić czołowe
pióra i umysły polskiej

kultury. Dzięki
atrakcyjnej formie 

w jakiej przekazywano 
 informacje,

„Wiadomości” były
pismem czytanym przez

szerszy ogół inteligencji. 



WOLNA SZKOŁA

Miesięcznik „Wolna Szkoła” 
był wydawany w latach 1911-

1912 we Lwowie. 
W czasopiśmie obok artykułów

naukowych z dziedziny
pedagogiki, psychologii 

i dydaktyki drukowano także
przegląd bieżących wydarzeń
związanych ze szkolnictwem,

korespondencje z kraju 
i zagranicy, sprawozdania z prasy

zawodowej i recenzje książek.
Wydawcy czasopisma za cel
stawiali sobie wyzwolenie
systemu nauczania spod

wpływów państwa, kościoła 
i stronnictw politycznych 

i zapewnienie wolności nauki. 

Za największą wartość uznawano
dobro jednostki jako części całego

społeczeństwa. Wzywano do
przeprowadzenia reform w

szkolnictwie w duchu wolności 
i postępu. Do współpracy 
z czasopismem zachęcano

nauczycieli szkół ludowych,
średnich i wyższych oraz rodziców

w celu zjednoczenia się wokół
głównego celu jakim jest

wychowanie wolnego człowieka.
Liczne fragmenty artykułów

„Wolnej Szkoły” były
konfiskowane przez c. k. Sąd
krajowy karny we Lwowie.

 


