
Moje Pisemko   
(1902-1936) 



Wystawa on-line Moje Pisemko (1902-1936) została przygotowana  

w związku z ogłoszonymi przez MEN kierunkami polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 dot. 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zawiera ona stronę 

tytułową czasopisma Moje Pisemko pierwszego numeru  

w wybranych latach wraz z linkiem do jego całej zawartości. 

Wykorzystano materiały z Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. 

Źródło: Biblioteka Narodowa 



Tło historyczne 

Po roku 1900 czasopisma przeznaczone dla młodych czytelników 

były prawdziwą wylęgarnią poglądów w sprawach literatury, 

kształcenia i wychowania. W pierwszych latach XX w. pojawiło się 

wiele nowych czasopism m. in. „Moje Pisemko” (1902-1936). 



Moje Pisemko 

Ilustrowany tygodnik dla dzieci, wydawany w latach 1902–1915  

i 1919–1936 w Warszawie. Założycielką i pierwszą redaktorką  

(do roku 1905) była Aniela Szycówna, następnie 1906–1936  

(z przerwą wojenną) Maria Buyno-Arctowa. Daty początkowych 

numerów podawana także według kalendarza juliańskiego. 

 



Moje Pisemko:  

 
W numerze m. in.:  

- Z lat młodocianych Adama 
Mickiewicza, p. Anielę Szycówną  

(z obr.); 
-Cezar, powiastka, przez  

A. Domańską (z obrazkiem); 
-  Grzybobranie, wiersz, przez  
M. Dynowską (z obrazkiem); 

- Gazetka dziecinna. 
 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13470826/0/ 

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1902, nr 1 

https://polona.pl/item/13470826/0/


Moje Pisemko:  

W numerze m. in.:  
- Z lat młodocianych Juliusza 
Słowackiego (z portretem); 

- Babie lato wiersz,  
przez E. Lejową; 

- Rebus; 
- Nasza książeczka , wiersz,  
przez M.D (z obrazkiem). 

 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13470918/0/ 

  

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1903, nr 1 

https://polona.pl/item/13470918/0/


Moje Pisemko:  

 
W numerze m. in.:  

- Z lat młodocianych Franciszka 
Karpińskiego (z portretem); 

- Zosia na królewskim dworze,  
Leon Krygier; 

-  Królewna wybrzeża; 
- Psotne kotki, wiersz, T. Pudłowski. 

 
 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13470990/0/ 

 

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1904, nr 1 

https://polona.pl/item/13470990/0/


Moje Pisemko:  

 
W numerze m. in.:  

- Obrączka, E. Lejowa; 
- Zagadka, E.L.; 
-  Duża Kazia; 
- Szarada, E.L. 

 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13471088/0/ 

 

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1905, nr 1 

https://polona.pl/item/13471088/0/


Moje Pisemko:  

 
W numerze m. in.:  
- Ucz się, dziecino!,  

wiersz, przez Or-Ot.; 
- Co wiemy o mydle?, przez M.B.; 

-  Szarada, przez E. L.; 
-- Wyprawa na lisa,  

przez T. Pudłowskiego. 
 
 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13472000/0/ 

 

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1906, nr 1 

https://polona.pl/item/13472000/0/


Moje Pisemko:  

 
 

W numerze m. in.:  
- Wróbelek Zochny, przez A. B.; 
- Mały rachmistrz w kłopocie,  

przez E. Lejową; 
- Gazetka, przez M. Bujno-Arctowa. 

 
 

Link do czasopisma 
https://polona.pl/item/13472059/0/ 

 

 

 

tygodnik obrazkowy dla dzieci do lat 10, 1907, nr 1 

https://polona.pl/item/13472059/0/

