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Wstęp 

 

Kalendarz jest jedną z form organizacji i odmierzania upływającego czasu. Stanowi rodzaj przewodnika - mapy, dzięki której 

jesteśmy w stanie, w miarę sprawnie, funkcjonować we współczesnym świecie.  

 O dziwo, rozwój technologiczny nie wykluczył kalendarzy z użycia. 

Wprawdzie ich forma ulega ciągłej ewolucji, jednakże główne zadania 

nie zmieniają się w sposób zasadniczy.  

Kalendarze drukowane oprócz funkcji informacyjnych pełnią też rolę 

edukacyjną, propagandową, poznawczą, będąc źródłem wiedzy  

z różnych dziedzin nauki. 

Rafał Stobiecki w tekście Historia zatrzymana w kalendarzu stwierdza:  

W XX w. kalendarze przeszły kolejne przemiany. Stały się trwałym 

elementem kultury masowej, źródłem najprzeróżniejszych informacji 

mniej lub bardziej pomocnych w życiu codziennym, swoistymi mini 

encyklopediami, nie rezygnując przy tym ze swoich tradycyjnych 

funkcji1. 

 

 
1 R. Stobiecki, Historia zatrzymana w kalendarzu, „Zeszyty Wiejskie” 2016, Z. XXII, s. 689. 

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski,  

J. Trzynadlowski , Wrocław 1971, szp. 1088. 
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Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925 znalazł się w zasobach 

suwalskiej książnicy w 1972 roku.  

Wartość publikacji wyceniono na 30 zł.  

Jak czytamy w pracy Ewy Wójcik był on mutacją Kalendarza Ziemi 

Wileńskiej2.  

Nie udało się nam dotrzeć do innych egzemplarzy tego wydawnictwa. 

Być może, dzięki tej prezentacji, ktoś z czytających doszuka się  

w rodzinnych zbiorach wcześniejszych tomów tego periodyku 

publikowanego przez wydawnictwo Straży Kresowej.  

 

 

 

 

 
2 E. Wójcik, Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego : (dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia), Kraków 2000, s. 243. 
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Na stronie tytułowej publikacji umieszczono podstawowe dane 

identyfikujące Kalendarz… czyli: tytuł, wydawcę, informację o redakcji 

i drukarni. 

 

Ciekawe jest to, iż stronę tytułową poprzedza kilkanaście kartek 

zawierających reklamy. Swoje produkty i usługi reklamują wileńscy 

rzemieślnicy (m. in. krawcy, stolarze, mechanicy, zegarmistrze, szewcy), 

właściciele sklepów, producenci alkoholi, a nawet lekarze. Podobne 

reklamy znalazły się po tekście głównym  Kalendarza…, przy czym 

część wileńską tym razem poprzedził rozdział „Ogłoszenia firm 

handlowych i przemysłowych m. Suwałk”.  

  

 
 

 

Strona tytułowa Kalendarza Ziemi Suwalskiej na rok 1925. 
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SUWALSKIE REKLAMY 
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REKLAMY WILEŃSKICH FIRM 
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Kalendarz Ziemi Suwalskiej… trafił na rynek dzięki Wydawnictwu „Straży Kresowej”. W tym miejscu warto wspomnieć słów 

kilka o samej Straży Kresowej - organizacji, którą powołano do życia w lutym 1918 r., a której jednym z wiodących celów 

była ochrona polskości na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich.  

 

Z chwilą powstania niepodległego państwa polskiego Straż 

Kresowa objęła swoim zakresem działania ziemie byłego 

obwodu białostockiego, dawnego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, oraz Wołyń3. We wrześniu 1920 r. organizacja 

zmieniła swoją nazwę na Towarzystwo Straży Kresowej.  

W zakresie jego działań znalazło się wydawanie polskiej 

prasy, organizowanie kółek rolniczych, stowarzyszeń 

spółdzielczych, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, 

stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, związków młodzieży 

wiejskiej. Tak więc, zajmowało się organizacją życia 

społeczno-gospodarczego i politycznego na terenach 

odradzającego się państwa polskiego. Ostatecznie kres 

działalności Towarzystwa przypadł na rok 1927.  

 
3 Z. Tomczonek, Działalność Towarzystwa Straży Kresowej na Białostocczyźnie, „Białostocczyzna” 1992, nr 4, s. 24. 

 

Kalendarz Ludowy Straży Kresowej na rok 1920, Warszawa 1920, s. 62. 
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W miastach powiatowych powstawały biura „Straży Kresowej”,  

w których organizacją wszelkich działań wynikających ze statutu, 

zajmowali się powołani do tych celów instruktorzy. W Suwałkach 

funkcję tę pełnił Tadeusz Katelbach. Zadaniem [jego] było między 

innymi prowadzenie działalności propagandowej. Zorganizował  

i redagował dziennik "Ziemia Suwalska", na łamach którego podtrzy-

mywano przekonanie polskiej ludności o rychłym połączeniu 

Suwalszczyzny z Polską4. Redakcję pisma tworzyli: Tadeusz Katelbach, 

Zygmunt Kmita, ks. Henryk Betto i dr Bolesław Sienkiewicz. Od  

8 maja 1919 r. wydano 13 numerów pisma (w tym jeden specjalny), 

po czym zakończono jego publikację5.       

 

 

 
4 K. Buchowski, O litewskich epizodach w biografii Tadeusza Katelbacha, „Studia Podlaskie” 2003, t. 13, s. 202. 
5 O tygodniku „Ziemia Suwalska” zob. tekst Z. Filipowicza, Prasa suwalska z lat 1919-1939,[w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. J. Antoniewicz, Białystok 

1965, s. 319-348. 

Fragment Statutu Towarzystwa „Straży Kresowej”. 
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Źródło: Kalendarz Ludowy Straży Kresowej na rok 1920, Warszawa 1920. 

 

O STRAŻY KRESOWEJ I JEJ WYDAWNICTWACH – raz jeszcze 

„Życie Lubelskie” 1918, s. 9. 

javascript:submit1_1()
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Straż Kresowa oprócz czasopism - m. in. „Chaty Polskiej”, 

„Zorzy Mińska”, „Polaka Kresowego”, czy „Ziemi 

Wołyńskiej”, wydawała również publikacje książkowe, 

wśród których znalazły się chociażby przewodniki 

Edwarda Maliszewskiego po ziemi wileńskiej, 

grodzieńskiej, mińskiej.  
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Drukiem Kalendarza … zajęła się wileńska firma Jana Bajewskiego.  

On sam zaczynał pracę jako zecer, by z czasem stać się właścicielem 

dobrze prosperującej drukarni.  

CIEKAWOSTKA 

Syn Bajewskiego – Jan Eugeniusz – po ukończeniu wileńskiego 

gimnazjum (Gimnazjum Realne im. J. Lelewela) wstąpił do Wyższego 

Seminarium Duchownego. Jednakże już po pierwszym roku studiów 

wybrał drogę zakonną - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. Udał 

się do Niepokalanowa, gdzie został przyjęty i we wrześniu 1934 roku 

rozpoczął nowicjat przyjmując imię Antonin. W maju 1939 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. Po czym został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. Przybył tam 2 lipca 1939 roku. Gwardian 

klasztoru – św. ojciec Maksymilian Rajmund Kolbe (1894-1941), dość szybko uczynił go swoim drugim zastępcą, czyli drugim 

wikarym klasztoru oraz redaktorem pisma „Miles Immaculata”6.  

Bajewski zginął, podobnie jak ojciec Maksymilian Kolbe, w obozie koncentracyjnym Auschwitz.  

W 1999 roku został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.    

 

6 Święci Litwy – Bł. Ojciec Antonin Maria Jan Eugeniusz Bajewski OfmConv, http://frater.lt/index.php/swieci-zakonu/swieci-litwy-bl-ojciec-antonin-maria-jan-eugeniusz-

bajewski-ofmconv/ [Dostęp: 2021.02.20]. 

Księga adresowa m. Wilna : wileński kalendarz informacyjny na 

rok 1938, Wilno 1938, s. 127. 

http://frater.lt/index.php/swieci-zakonu/swieci-litwy-bl-ojciec-antonin-maria-jan-eugeniusz-bajewski-ofmconv/
http://frater.lt/index.php/swieci-zakonu/swieci-litwy-bl-ojciec-antonin-maria-jan-eugeniusz-bajewski-ofmconv/
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Na stronie tytułowej Kalendarza… znalazła się podłużna pieczątka 

suwalskiej księgarni prowadzonej w okresie międzywojennym przez 

siostry Zielonkówny.  

Sklep z materiałami piśmienniczymi, księgarnia i działająca przy niej 

czytelnia mieściły się przy ulicy Kościuszki nr 84 (ówczesna numeracja 

– obecnie 78), w pobliżu cukierni Ciecierskich. Księgarnię w 1910 r. 

siostry wydzierżawiły, a następnie kupiły od Heleny Zawadzkiej.  

Firma funkcjonowała najprawdopodobniej do ok. 1940 roku pod szyldem 

„Księgarnia St. i J. Zielonkówien”.  

 

Obie siostry – Jadwiga i Stefania – były związane  

z Polską Organizacją Wojskową. Jak pisał Krzysztof 

Skłodowski, w ich mieszkaniu wiosną 1919 roku 

(…) mieścił się zakonspirowany lokal komendanta 

obwodu Suwałki ppor. Janusza Ostrowskiego7. 

 

 
7 Zobacz tekst o siostrach Zielonkównach, https://www.facebook.com/GRH-Garnizon-Suwa%C5%82ki-774781075891667/photos/a.774781249224983/3141576782545406 

[Dostęp: 2021.02.19]. 

https://www.facebook.com/GRH-Garnizon-Suwa%C5%82ki-774781075891667/photos/a.774781249224983/3141576782545406
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Kalendarz… oprócz - typowego dla tego rodzaju publikacji - wykazu miesięcy, zawiera 

m. in. rejestr świętych pańskich, fragmenty utworów literackich Marii Konopnickiej, 

Władysława Syrokomli, Teofila Lenartowicza i in. Ponadto znalazły się tu teksty  

o charakterze informacyjno-poradnikowym (np. tekst M. Stefanowskiego „Gruźlica 

jako choroba społeczna i sposoby jej zwalczania”), czy też artykuły poruszające 

ówczesne kwestie społeczne (np. „Skutki pijaństwa”, czy A. Brzezińskiego „Żydzi  

w Polsce”).  

 

 

 

 

 

 

 

Jednak naszą szczególną uwagę zwróciły 

teksty o charakterze informacyjnym, 

dotyczące Suwałk, Sejn i Augustowa.  

W formie zwięzłego opracowania 

przedstawiono najistotniejsze informacje 

dotyczące przede wszystkim historii 

wymienionych miejscowości.  

 

Fragmenty publikacji Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925, Wilno [1925]. 
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Zwróciliśmy również uwagę na ikonografię Kalendarza… i z żalem 

musimy stwierdzić, iż jest ona niewątpliwie najsłabszą stroną tej 

publikacji. Pomijając fakt, że prezentowane fotografie są czarno-białe 

(co w niektórych przypadkach jest atutem), to jeszcze ich jakość 

techniczna pozostawia wiele do życzenia. Trudno nam w tej chwili 

stwierdzić, czy to wina ówczesnych możliwości technicznych, czy 

może niedbalstwa ze strony wydawcy. Jednakże czytelność zdjęć jest 

katastrofalna, co niestety wpływa na ogólne wrażenie przy ocenie 

tegoż wydawnictwa.  

 

 

Jednak mimo niewątpliwych braków Kalendarz… jest publikacją 

godną polecenia szczególnie dla osób zainteresowanych historią 

Suwałk i Suwalszczyzny. 

 

 

 

                 Fot. zalew Arkadia i powstańcy sejneńscy 

Źródło: Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925, Wilno [1925].  
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W tekście wprowadzającym od redakcji czytamy, iż: Nie w pogoni za zyskiem, 

nie z chęci dorobienia się kalendarz ten wydajemy. W obecnych czasach wydanie 

książki związane jest z takiemi wydatkami, że chcąc ją wydać okazałą, o zarobku, 

który z góry całkowicie przeznaczyliśmy na wydawnictwa pism gruntujących 

państwowość na Kresach, myśleć prawie niepodobna. Kalendarz nasz 

wydajemy w ogromnym nakładzie, przeznaczając go czytelnikom jako 

pożyteczną książkę, która w ciągu roku jedna może z tysięcy, zaglądnie pod 

strzechy naszych dworków i wsi. Pragnęliśmy z nią razem wnieść tam jak 

najwięcej światła i jak najwięcej odczucia tych wielkości, które kiedyś 

przyświecały w niewoli nielicznym w narodzie patriotom, a które obecnie  

w wolnej Ojczyźnie dostępne być mogą wszystkim bez wyjątku: wielkim  

i maluczkim. Wszyscy wolni i równi wobec prawa pod skrzydłami Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej (…)8. 

 

  

 
8 Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925, Wilno [1925]. 

   Znak graficzny używany przez Straż Kresową. 

                      Fragment mapy z napisem 

          Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi. 
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