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Wystawa „Życie codzienne kobiet w 20-leciu międzywojennym 
na łamach Tygodnika Ilustrowanego” powstała w ramach projektu 
Muzeum w Galerii – Galeria w Muzeum, zainaugurowanego  
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2020 roku. 

Inspiracją do przygotowania wystawy były zbiory Biblioteki 
Naukowej Muzeum Niepodległości, w której to znajduje się bogaty 
zbiór Tygodnika Ilustrowanego – warszawskiego czasopisma, od 1859 
roku stojącego na straży polskiej kultury.

Za pomocą powstałych kolaży chcemy pokazać jak wyglądała prasa 
niespełna 100 lat temu, czym interesowali się czytelnicy i jaką rolę 
odgrywały w niej kobiety. Prezentujemy między innymi ówczesne 
reklamy prasowe, zgrupowane w kategoriach: uroda, moda, kultura, 
kulinaria i rozmaitości.

Z kolejnych plansz dowiemy się kto pojawiał się na okładkach, 
jak działał w tamtych czasach tak zwany marketing wpływu,  
kiedy jeszcze nikt nie słyszał o Internecie oraz czym jest aparat 
Zollo-Punkt. 

Tadeusz Skoczek
Dyrektor
Muzeum Niepodległości 





Dla Galerii Mokotów wspieranie rodzimej kultury zawsze było 
jedną z priorytetowych kwestii. Ostatnio, w czasie pandemii, 
stało się to szczególnie ważne, gdyż większość instytucji 
kulturalnych została pozbawiona możliwości normalnego działania  
ze względu na wprowadzone obostrzenia. Dlatego też z radością 
podjęliśmy współpracę z warszawskim Muzeum Niepodległości, 
w ramach projektu „Muzeum w Galerii – Galeria w Muzeum”,  
który pozwala wyjść z muzealnymi zbiorami poza mury instytucji 
i pokazać je ludziom odwiedzającym nasze centra handlowe. 
W ramach tej wspólnej inicjatywy powstała wystawa „Życie 
codzienne kobiet w 20-leciu międzywojennym na łamach Tygodnika 
Ilustrowanego”, prezentująca kobiecą część historii barwnego okresu 
międzywojennego. 

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy gościć w murach Galerii 
Mokotów tak ciekawe zbiory i przybliżać wiedzę o historii 
społeczeństwa szerszemu gronu odbiorów. Mamy nadzieję,  
że wystawa spotka się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. 

Anthony Vesin
Dyrektor Galerii Mokotów





9

Na łamach „Tygodnika I lustrowanego” – 
ilustracja, doniesienia prasowe, moda i reklama

Muzeum Niepodległości w Warszawie posiada w zasobach 
Biblioteki Naukowej bogaty zbiór archiwalnych numerów „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Kuratorki wystawy „Życie codziennie kobiet 
w 20-leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego”, 
w ramach autorskiego projektu „Muzeum w Galerii – Galeria 
w Muzeum”, podjęły się opracowania i zorganizowania ciekawej 
prezentacji materiału dokumentacyjnego, pochodzącego właśnie 
z tego periodyku. Wystawa została zaprezentowana w Galerii 
Mokotów – The Designer Gallery.

Warszawa w XIX w. była głównym ośrodkiem produkcji prasowej 
i przemysłu poligraficznego. Tutaj wykształciły się podstawowe 
typy prasy ilustrowanej, tutaj przede wszystkim wprowadzono 
nowatorskie techniki wydawnicze. Prasa warszawska była wzorem 
dla prasy prowincjonalnej trzech zaborów.

„Tygodnik Ilustrowany” to warszawskie ilustrowane czasopismo 
kulturalno-społeczne, wydawane w latach 1859–1939. Powstało 
z inicjatywy Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego – historyka 
sztuki i Warszawy, wydawcy źródeł, encyklopedysty i cenzora, 
natomiast założył go Józef Unger – polski drukarz, księgarz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99garnia
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i wydawca. Pierwszym redaktorem pisma był Ludwik Jenike – 
publicysta, tłumacz, encyklopedysta, wspomagany przez komitet 
redakcyjny (skład komitetu ulegał licznym zmianom, należeli do niego 
m.in. Julian Bartoszewicz, Kazimierz Kaszewski, Wacław Szymanowski, 
Jan Konstanty Chęciński, Karol Estreicher i Piotr Chmielowski). 
W 1882 roku pismo przejęła spółka Gebethner i Wolff, a w 1886 
roku redakcję przejął Józef Wolff. W okresie dwudziestolecia 
redakcja pisma wielokrotnie się zmieniała (redaktorami byli wtedy 
m.in. Artur Oppman, Stanisław Lam i Zdzisław Dębicki). 

Przez cały okres ukazywania się, „Tygodnik Ilustrowany”  
był jednym z najpoczytniejszych warszawskich pism, obok „Biblioteki 
Warszawskiej” (wyd. 1841–1914). Redakcja wykorzystywała, jako 
pierwsza, nowoczesną „ilustrację”, co odbiło się na tworzeniu 
opinii publicznej. Periodyk deklarował neutralność wobec wszelkich 
obozów, umiarkowany sąd w dyskusjach, przyjęcie pozycji 
skrupulatnego kronikarza krajowej tradycji i współczesności; 
był niejednorodny i niejednolity w doborze współpracowników, 
w szczegółowych sądach, które wypowiadał, a zarazem podkreślał 
stabilność swego programu służenia poczciwej sławie.

Powstał zaś jako pismo wyraźnie propozytywistyczne 
i aktualizował swoje poglądy w kierunku pozytywistycznym, 
unikając przy tym awangardowości, skrajności, plasując się w pobliżu 
„Opiekuna Domowego” , pozytywistycznej „Niwy” i Prusowskich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawca
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„Nowin”. Ujawniał się jako magazyn „dla wszystkich” – powszechny. 
Był czasopismem popularnym.

 Posiadał bogaty dział historyczny, obejmujący m.in. życiorysy 
polityków, pisarzy i ludzi nauki oraz omówienia ważnych rocznic 
narodowych. Najbogatszym działem pisma był dział literacki, 
w którym oprócz recenzji, biografii pisarzy, ikonografii dotyczącej 
życia i twórczości dawnych i współczesnych twórców, publikowano 
liczne utwory literackie. Autorami zamieszczanych na jego łamach 
tekstów byli znakomici dziennikarze, pisarze, poeci i historycy. 
Popularność przyniosła mu, pionierska wtedy na terenach polskich 
technika drzeworytnicza (wydawca założył własną drzeworytnię 
na potrzeby pisma), pozwalająca zamieszczać w „Tygodniku 
Ilustrowanym” liczne reprodukcje malarstwa. To wszystko 
przyczyniło się do sukcesu czasopisma.

W układzie przyjętym w spisach „Tygodnika Ilustrowanego” 
na początku każdego rocznika podawano działy: „Życiorysy 
i portrety”, „Powieści, nowele i opowiadania”, „Studia historyczne, 
literackie, przeglądy piśmiennicze”, „Malarstwo, rzeźba, architektura”, 
„Podróże”, „Przeglądy teatralne”, „Muzyka”, „Korespondencje”, 
„Rzeczy różne — Moda”, „Z tygodnia na tydzień”, „Wolne żarty”, 
„Figle naukowe. Pozostałe działy”. W każdym numerze „Tygodnika...” 
znajdowała się charakterystyka wydrukowanych ilustracji.  
Jak już wspomniałam, szczególnie wyróżniającym się działem 
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pisma był dział literacki – w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazywały 
się m.in. Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, Nad Niemnem 
El izy Orzeszkowej  i  Faraon  Bolesława Prusa. Wydawano 
także liczne przekłady z języków obcych (do grona tłumaczy 
związanych z czasopismem należeli m.in. Maria Konopnicka, Zenon 
Przesmycki i Czesław Jankowski) oraz relacje z życia literackiego  
i artystycznego za granicą.

„Tygodnik Ilustrowany” początkowo miał charakter magazynu 
historyczno-archeologicznego. Problematyka artykułów skupiała się 
na dziejach kultury, literatury i obyczajów. Profilowi temu odpowiadał 
materiał ilustracyjny. Były to przede wszystkim reprodukcje 
obrazów o tematyce historycznej, drzeworyty przedstawiające 
zabytki architektury polskiej oraz portrety sławnych Polaków. 
Mimo troski o dobór materiału ikonograficznego, dużego formatu, 
dobrego gatunku papieru — pierwsze roczniki „Tygodnika” nie 
potwierdzają nadziei wydawców na stworzenie nowoczesnego 
magazynu ilustrowanego. Pismo początkowo wychodziło w układzie 
dwuszpaltowym, potem trzyszpaltowym. Chociaż rozwój techniki 
druku pozwalał na „wtapianie” ilustracji w tekst, ryciny najczęściej 
zamieszczane były na odrębnych stronach. W nieco żywszy 
sposób pod względem graficznym redagowane były ostatnie karty 
zawierające ogłoszenia, reklamy, szarady i rebusy. Pod względem 
graficznym „Tygodnik...” w pierwszych latach swego istnienia  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniem_i_mieczem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nad_Niemnem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eliza_Orzeszkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faraon_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Przesmycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Przesmycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Jankowski
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nie dorównywał poziomem swojemu francuskiemu pierwowzorowi 
„L’Illustratation”.

Tematami rycin bywały bale, koncerty, odczyty, spacery i domowe 
spotkania jak również targowiska w ubogich dzielnicach. Na łamach 
czasopisma publikowano portrety wybitnych lub niezwykłych 
warszawianek.

Wśród autorów ilustracji znaleźli się najwybitniejsi polscy 
artyści: Michał Elwiro Andriolli, Wojciech Gerson, Aleksander 
Gierymski. Stanisław Grocholski. Czesław Jankowski, Antoni 
Kamieński, Apoloniusz Kędzierski, Władysław Konopacki, Juliusz 
Kossak, Stanisław Lentz, Ludwik Horold, Stanisław Masłowski, Józef 
Pankiewicz, Henryk Piątkowski, Henryk i Ksawery Pillati, Władysław 
Podkowiński, Józef Tadeusz Polkowski, Stanisław Rejchan, Józef 
Ryszkiewicz, Władysław Sandecki. Ludmił Szpądrowski, Roman 
Szwojnicki, Franciszek Tegazzo, Józef Wodziński czy Stanisław 
Wolski. Praca ilustratorska była dla niektórych artystów głównym 
zajęciem, a nawet pasją, dla innych pracą dorywczą, podejmowaną 
z pobudek finansowych. Współpraca z redakcjami pism ilustrowanych 
stanowiła dla artystów ważne źródło utrzymania, dawała bardzo  
często „popularność”.

W periodyku drukowano humorystyczne rysunki Artura 
Grottgera , Ludomira  I l i cza , S tan is łąwa Lenca . Królem 
karykaturzystów był Franciszek Kostrzewski, którego rysunki 
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ukazywały się prawie w każdym numerze tygodnika. Niewątpliwie 
tematem jego kpin, niepozbawionych nuty życzliwości, stawały się 
warszawskie elegantki. Rysunki z dowcipnymi tekstami, wyśmiewały 
snobizm, pretensjonalność, ślepe dążenie za modą, karykaturalne 
fasony strojów – szczególnie krynolin, tiurniur czy olbrzymich 
kapeluszy. Pisma kulturalno – społeczne jak „Tygodnik Ilustrowany” 
chętnie podejmowały temat mody damskiej. Redakcje zdominowane 
przez mężczyzn, przedstawiały zazwyczaj sprawy damskiego stroju 
z nutą ironii, piętnując bezlitośnie kosztowność modnych kreacji czy 
próżność płci pięknej.

Jeden z ilustratorów, Juliusz Kossak, zamieszczał na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” wiele własnych prac, wprowadził 
stały dział „Dawne ubiory i uzbrojenia”, pozyskał nowych 
współpracowników, popularyzował twórczość Jana Matejki, 
Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Brandta. Zasługą Kossaka było 
znaczne podniesienie poziomu technicznego zamieszczanych 
ilustracji. Dzięki staraniom kierownika artystycznego sprowadzono 
do Warszawy ksylografa z Pragi, Józefa Pokornego, który osiągnął 
wyjątkową precyzję techniki. 

Konkurencja na rynku prasowym mobilizowała wydawców 
do poszukiwania nowych, szybkich i tanich technik reprodukcyjnych. 
Przy wykonywaniu druku w krótkim czasie i zwiększonym 
nakładzie traciły zastosowanie dotychczasowe metody — litografia 
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i drzeworyt. Wymagania te miała dopiero zaspokoić fotografia 
i technika reprodukcji. 

Szczególną rolę w kształceniu młodych sił odegrał Juliusz 
Kossak prowadząc dział ilustracji w „Tygodniku Ilustrowanym” 
w latach 1862-1868 – „uczył ich rysować, korygował odbitki, 
poddawał pomysły techniczne, i cały swój zasób świeżej i bystrej 
inteligencji wkładał w wszechstronny rozwój pisma”. Drzeworytnia 
„Tygodnika...” w 1864 roku zatrudniała 11 osób.

Początkowo fotografia trafiła na łamy czasopism w charakterze 
eksperymentu. Pierwsze i lustracje wykonywane metodą 
ksylofotograficzną pojawiły się już w 1859 roku właśnie 
w „Tygodniku Ilustrowanym”. Autorem ich był pionier polskiej 
fotografii Karol Beyer. Fotografia w postaci drzeworytowego 
rysunku ukazywała się w prasie warszawskiej od lat osiemdziesiątych. 
Mimo jej niedoskonałości redakcja „Tygodnika” w pełni doceniła 
zalety nowej techniki. Chętnych do nauki drzeworytnictwa 
było wielu. Na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1882 roku 
wspominano o otwarciu szkoły pod kierunkiem kobiety. Warto 
nadmienić, iż ksylografią zainteresowały się kobiety. Jak podawał 
„Tygodnik Ilustrowany”, w 1863 roku na naukę do Jana Styfiego 
w pracowni Jana Münchheimera trafiły: Wanda Wójcicka (później 
Styfiowa), Elżbieta Moniuszkówna, M. Baczewska, Gąsiorowska 
i Józefa Kleczeńska. „Z pomiędzy kobiet, które się drzeworytnictwu 
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poświęci ły, jedna lub dwie miewają wprawdzie robotę,  
ale tak rzadko i niestale, że na zarobek z niej wystarczający liczyć 
nie mogą”. Kobiety – ksylografki musiały odgrywać pewną rolę 
w środowisku warszawskim, co potwierdza kompozycja Juliusza 
Kossaka z 1868 roku, której tematem jest przekazane przez Józefa 
Ungra „Tygodnika Ilustrowanego” jego przybranemu synowi 
Gracjanowi, przedstawiającej drzeworytnię, gdzie widoczne  
są też drzeworytniczki.

Właściwy rozwój fotografii prasowej nastąpił po wprowadzeniu 
w życie fotochemigrafii (autotypii, cynkografii). Uprzednio bowiem 
próby fotografowania wprost na drzewie przeprowadzane 
w 1860 r. przez ilustratorów „Tygodnika...” i na szerszą skalę 
„Kłosów” nie powiodły się. Pierwsze zdjęcie odtworzone metodą 
fotochemigraficzną zostało zamieszczone na łamach czasopisma 
w 1888 r. Początkowo wydawnictwa prasowe korzystały z usług 
wiedeńskich trawiarni, wkrótce jednak powstały rodzime 
zakłady cynko – graficznie: G. Ungera i braci Orgelbrandów. 
W 1909 r. drukowano „Tygodnik Ilustrowany” w nakładzie  
20 tys. egzemplarzy, kilkakrotnie przewyższającym nakłady innych 
tego typu pism. Tak dobrą pozycję na rynku tygodnik zawdzięczał 
inwestycjom nowego właściciela, którym w 1885 r. stała się 
spółka księgarska Gebethner i Wolff, oraz zmianom swojego  
charakteru pisma.
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W latach dziewięćdziesiątych XIX w. fotografia stała się 
dominującą formą ilustracji czasopism. W 1890 r. w „Tygodniku 
Ilustrowanym” wprowadzono dział „Z chwili bieżącej” będący 
pierwowzorem kolumny „Aktualności z kraju i ze świata”. Obok 
rysunków pojawiały się tam coraz częściej reprodukcje zdjęć, 
z czasem przekształcające się w monotematyczne reportaże. 
Redakcja ogłaszała konkursy fotograficzne, delegowała swoich 
reporterów w celu przygotowania materiału na określony 
temat. Pierwszymi fotoreporterami „Tygodnika Ilustrowanego”  
byli Aleksander Karolli i Łukasz Dobrzański.

„Tygodnik  I lustrowany” sta ł  s ię  bezkonkurency jnym 
magazynem ilustrowanym na terenie zaboru rosyjskiego, a potem  
w II Rzeczypospolitej. Ilością zamieszczanych zdjęć i ich poziomem 
technicznym przewyższał wszystkie pozostałe warszawskie 
czasopisma. Największą popularnością wśród ogłoszenio-
dawców cieszył się właśnie „Tygodnik Ilustrowany”. Został 
również poddany długiemu procesowi tworzenia się konsumpcji 
masowej. Poprawa bytu różnych warstw społecznych, za tym 
szedł wzrost zapotrzebowania na artykuły codziennego użytku, 
poszerzenie się grona czytelników prasy, jej skomercjalizowanie 
i pojawienie się nowych klientów – takie wyzwania stanęły 
także przed per iodyk iem o prof i lu  ku l tura lnym, jak im  
był „Tygodnik Ilustrowany”.
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Na łamach czasopisma publikowano coraz częściej komunikaty 
wzorowane na „Art Deco”, także artyści nierzadko wiązali swoją 
pracę z produkcją masową. Rola rysunku występującego w wielu 
ogłoszeniach reklamowych początku XX wieku nie ograniczała 
się jedynie do zatrzymania wzroku czytelnika na tekście, nastąpił 
związek między stroną werbalną a wizualną każdego komunikatu. 
Nowością w polskiej reklamie prasowej okresu przedwojennego 
było nadanie ilustracji mocy potwierdzającej tekst i argumenty 
w nim zawarte. Podejście takie zaowocowało zdynamizowaniem 
obrazu reklamy. Fotografia zapanowała na dobre w prasie. W 1892 
roku na karcie tytułowej „Tygodnika Ilustrowanego” ukazała się 
pierwsza wykonana nowoczesną metodą cynkograficzną reprodukcja 
kolorowa. Drzeworyt musiał odejść do lamusa.

 Przedmiotem rzadkich w „Tygodniku I lustrowanym” 
reklam z branży metalowej były głównie artykuły codziennego 
użytku: naczynia, meble, urządzenia mechaniczne, niezbędne 
w gospodarstwie domowym. Na łamach tego czasopisma  
m. in. reklamował się potentat handlowy branży konfekcyjnej 
Bogusław Herse, najbardziej ekskluzywny dom mody w Warszawie 
w okresie międzywojennym, który powstał w 1868 roku  
przy ul. Senatorskiej 10 pod nazwą „Handel Koronek i Towarów 
Białych oraz Magazyn Mód Bogusław Herse”. Była to jedna 
z pierwszych polskich firm, która korzystała z siły reklamy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Senatorska_w_Warszawie
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i wykupywała całostronicowe powierzchnie reklamowe, wydawała 
katalog z asortymentem sezonowym oraz urządzała pokazy mody. 
Jedną z modelek była Stefania Grodzieńska. 

Od reklamy na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” nie stronił 
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, mieszczący się w Warszawie 
przy ul. Brackiej 25, który lata największej świetności przeżywał 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Do 1939 roku był jedynym 
tego typu domem handlowym w Warszawie oraz największym 
domem towarowym w Polsce; prowadził także sprzedaż wysyłkową. 
Pracownicy firmy wysyłani byli na pokazy mody do Paryża, aby tam 
podpatrywać najnowsze kolekcje mody.

Wśród farmaceutycznych reklamodawców byli ci, którzy tworzyli 
sieć dystrybucyjną zagranicznych producentów kosmetyków, również 
apteki i wytwórnie drogeryjne krajowe, jak: Gessnera, Wende, 
Malinowskiego, Lilpopa, Towarzystwo Akcyjne Ludwik Spiess i Syn, 
Kwiatkowskiego i wiele innych, o których wspominano w anonsach.

Nowości odzieżowe oferowane w ogłoszeniach prasowych 
początku XX wieku pochodziły w większości z Paryża. Każdy 
ogłaszający się producent konfekcji starał się za wszelką cenę 
podkreślić swój związek ze stolicą mody. Asortyment reklamujących 
się firm był bardzo bogaty: począwszy od okryć wierzchnich, 
poprzez kostiumy, garnitury, suknie, spódnice, bluzki, koszule, obuwie  
aż po bieliznę i drobną konfekcję. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefania_Grodzie%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1918%E2%80%931939)
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Zamieszczane były także reklamy dotyczące różnych problemów 
obydwu płci, które borykały się z siwizną, łysiną, łupieżem, otyłością, 
nadmiernym poceniem się nóg, zatwardzeniem, hemoroidami, 
śladami po odbytej ospie itp. Wbrew pozorom nie wstydzono 
się w komunikatów dotyczących menstruacji ani brzemiennego  
stanu kobiet.

Dziś „Tygodnik Ilustrowany” jest cennym źródłem poznania 
ówczesnej epoki oraz pomocą dla badaczy przeszłości . 
Ilustracje warszawskich wydarzeń codziennych i niecodziennych 
są bogatym materiałem do badań nad warszawską modą. 
Wielu badaczy dziejów kieruje swoje zainteresowanie reklamą 
jako źródłem historycznym i to właśnie „Tygodnik...” jest 
idealnym zbiorem obfitującym w komunikaty reklamowe, 
charakteryzujące normy i rytuały obowiązujące w sferze życia 
publicznego, mówiące o stereotypach społecznych i stylu  
życia konsumentów.

Wystawa „Życie codziennie kobiet w 20-leciu międzywojennym 
na łamach Tygodnika Ilustrowanego” zorganizowana w Galerii 
Mokotów autorstwa Natalii Roszkowskiej i Justyny Wyszyńskiej 
ukazuje reklamy zamieszczane na łamach tytułowego periodyku, 
mające wywołać lub w sposób zdecydowany zwiększyć popyt, 
przekonać do kupna towarów jak największą liczbę konsumentów, 
a tym samym odnieść sukces i przyczynić się do zwiększenia 



zysków i popularności firmy lub przedsiębiorcy. Reklamy ukazane 
na wystawie promowały towar, szczególnie nowy, w sposób 
zrozumiały i przekonujący, odwoływały się do wartości znanych 
konsumentowi i przez niego docenianych.

dr Beata Michalec
Zastępca dyrektora ds. programowych 

w Muzeum Niepodległości w Warszawie
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Założone przez Józefa Ungera czasopismo, wydawane w latach 
1859–1939, odegrało istotną rolę w kształtowaniu poglądów, 
przekonań oraz wrażliwości estetycznej Polaków, szybko stając 
się pismem opiniotwórczym, czytanym przez przedstawicieli 
różnych grup społecznych. Periodyk był dostępny we wszystkich 
zaborach, a także w głębi Rosji i na terenie Stanów Zjednoczonych. 
Apolityczność czasopisma, zaangażowanie w sprawy społeczne 
i narodowe zaskarbiły mu sympatię i zainteresowanie kolejnych 
pokoleń. 

Niebagatelny wpływ na sukces „Tygodnika…” miała, pionierska 
wtedy na terenach polskich, technika drzeworytnicza (wydawca 
założył nawet własną drzeworytnię na potrzeby pisma!), pozwalająca 
zamieszczać liczne reprodukcje prac najwybitniejszych artystów czy 
humorystyczne szkice.
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Kobiety wielokrotnie zostawały bohaterkami okładek „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Od samego początku redakcja czasopisma 
uważała, że prezentacja ich życia i osiągnięć jest tak samo ważna, 
jak przedstawianie świata mężczyzn czy całego wachlarza innych 
zagadnień. Ciekawe, że wiek czy atrakcyjność fizyczna nie zdawały 
się być kryterium branym pod uwagę przy wyborze fotografii 
na okładkę. Możemy więc oglądać na nich panie w każdym wieku, 
o różnej powierzchowności. Prócz podobizn prawdziwych kobiet, 
na okładkach chętnie umieszczano obrazy warszawskich artystów, 
przedstawiające wizerunki pań.
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Już w dwudziestoleciu międzywojennym rozmaite firmy 
rozumiały nie tylko moc reklamy, ale dostrzegały też, jak duży 
wpływ na sprzedaż ich produktów mogą mieć znane i podziwiane 
osoby, odgrywające wówczas role podobne do współczesnych 
nam celebrytów czy influenserów. Dom mody Herse publikował 
fotografie ówczesnych „it girls” w ubraniach swojego projektu, 
Hanna Ordonówna i Pola Negri zachwalały wyroby cukiernicze,  
a zagraniczne artystki estradowe – krem „Taky”. 
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Na wystawie prezentujemy niewielki  wycinek reklam, 
zgrupowanych w kategoriach: uroda, moda, kultura, kulinaria  
i rozmaitości. Zaraz po I wojnie światowej i na początku lat 20. 
dział promujący produkty i usługi był raczej skromny. Im jednak 
więcej czasu minęło od konfliktów zbrojnych, im dłużej trwało 
normalne, bezpieczne życie, tym więcej przybywało coraz bardziej 
różnorodnych reklam. Dzięki ich analizie możemy dostrzec nie tylko 
jak zmieniały się one wizualnie, ale właśnie tu najdobitniej widać  
„jak i czym” żyli wtedy czytelnicy. Możemy prześledzić co jedli,  
jak się ubierali i w jaki sposób spędzali swój wolny czas.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „porad kosmetycznych”. 
Wyraźnie widać, jak bardzo ówczesne podejście do tego tematu 
różniło się od współczesnego. Spojrzenie przyciąga zwłaszcza 
bezpośredni sposób i bolesna wręcz szczerość formułowanych 
uwag. Przeważał wizerunek kobiety jako postaci reklamującej. 
Nie dotyczyło to tylko asortymentu skierowanego do pań,  
jak konfekcja czy kosmetyki, ale także… maszyn do pisania lub 
sklepów ogrodniczych. Trudno orzec, czy – cokolwiek szowinistycznie 
– podkreślano łatwość obsługi owych maszyn, uznawano, że kobieta 
może „sprzedać wszystko”, czy też miała zajmować się również tego 
typu sprawunkami? A może – urodziwe panie miały przyciągać wzrok 
mężczyzn, do których kierowano owe materiały reklamowe?
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I wojna światowa przyniosła światu wielkie zmiany kulturowe 
i społeczne. Kobiety dostały znacznie więcej swobody zarówno 
w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, oraz – co najważniejsze – 
zyskały prawa wyborcze. „Tygodnik Ilustrowany” zawsze dbał o to, 
by na bieżąco prezentować zachodzące zmiany oraz uczestniczące 
w nich panie.

Zachowania, przed wojną uznawane za nieodpowiednie 
i uwłaczające kobiecej godności, stały się normą wśród inteligencji 
i nowoczesnej klasy średniej. Przejście do wyzwolenia obyczajowego 
było najbardziej zauważalne wśród przedstawicielek właśnie tych 
grup społecznych. Panie zaczęły bywać samodzielnie w kawiarniach 
i restauracjach, zniknął wizerunek kobiety będącej pod ciągłą kontrolą 
kogoś z rodziny. 

Doświadczenia wojenne pozwoliły paniom, jeśli nie całkowicie, 
to choć częściowo wyzwolić się ze sztywnych struktur panujących 
w społeczeństwie patriarchalnym. „Nowa kobieta” – samodzielna, 
wykształcona i pewna siebie mogła prowadzić dalszą walkę 
o zwiększenie swoich praw.  
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Patronat medialny

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest jednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Mazowieckiego
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