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WSTĘP 

 
 

 

Stare książki budzą w nas częstokroć wiele emocji. Ich szata graficzna, treść, zachowane znaki własnościowe, te 

wszystkie elementy budują specyficzny klimat. Podobnie ma się sprawa z dawnymi czasopismami, mówiąc kolokwialnie 

gazetami. Wprawdzie ich żywot może wydawać się znacznie krótszy, ale dzięki temu, iż biblioteki gromadzą roczniki prasowe 

mamy możliwość skonfrontowania naszych czasów z tą mniej lub bardziej odległą rzeczywistością. 

 

    

Dziś przeniesiemy się w lata 50. XX w. Mało tego, dzięki zachowanej „Gazecie Suwalskiej” zobaczymy czym żyła 

wówczas Suwalszczyzna. Jakie problemy i wyzwania niosły kolejne dni, jak budowano powojenną rzeczywistość nie tylko 

na ziemi suwalskiej. Wszak był to specyficzny i trudny okres zarówno w historii Polski, ale i całego świata. Świata, który 

próbował podźwignąć się po okrutnej wojnie, który usiłował tworzyć na nowo stosunki w makro i mikro skali.  

Patrząc z perspektywy prawie siedemdziesięciu lat łatwo nam wystawiać oceny. Pamiętajmy jednak, że wówczas nie 

zabliźniły się jeszcze wojenne rany, a kolejne podziały rzutowały na stosunki polityczne i społeczne.  
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„Gazeta Suwalska” na rynku wydawniczym pojawiła się w sierpniu 1954 roku. Po wyborach do rad narodowych (5 grudnia 

1954 r.) przestała się ukazywać.           

 

Jednak już w lutym 1955 r. tytuł reaktywowano, pierwszy numer wydano  

z datą 1-7 lutego 1955 r. Objętościowo czasopismo liczyło 4 strony  

w formacie 22x30,5 cm, nakład wynosił 8 tys. egzemplarzy. 

Gazeta początkowo była tygodnikiem, następnie od 1 czerwca 1955 r. 

dwutygodnikiem, po czym od 1 września 1955 r. ponownie tygodnikiem. Jej 

cena, co należy zaznaczyć, nie uległa zmianie przez cały okres ukazywania 

się i wynosiła 15 groszy. 

Można ją było również zaprenumerować u listonoszy bądź kolporterów 

zakładowych, przy czym prenumerata kwartalna to koszt 1,80 zł, zaś 

miesięczna 0,60 zł.   

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer „Gazety Suwalskiej” wydany w 1955 r. 

Ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach  
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Wydawcą „Gazety Suwalskiej” był Komitet Powiatowy PZPR (Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza), zaś redakcją tytułu zajmowało się kolegium 

przy tymże Komitecie.  

Kolegium tworzyli (w porządku alfabetycznym): Maria Bieciuk, Piotr 

Chuchnowski, Adam Dudek, Jerzy Joka, Marianna Rydzewska, Tadeusz 

Saniewski, Władysław Sawicki, Stanisław Święczkowski, Serafin Woronko, 

Jadwiga Towarnicka, Eugeniusz Złotorzyński, Romuald Żukowski1. Gazeta 

miała licznych współpracowników, m. in. pisał tu Antonii Patla, czy Jan 

Wojtych. Część publikowanych tekstów sygnowano kryptonimami bądź 

pseudonimami.  

Drukiem „Gazety…” zajęły się suwalskie Zakłady Graficzne SZPT2, natomiast 

rysunki i fotografie były sporządzane w Białymstoku na specjalnych metalowych kliszach3. 

Korespondencję do „Gazety…” należało kierować na adres: Suwałki, ul. Kościuszki 66 z dopiskiem dla „Gazety Suwalskiej”, 

od numeru 31 (70) 1956 r., Suwałki ul. Kościuszki 100. 

 

                                                 
1 Historia jednego numeru, „Gazeta Suwalska” 1956, nr 6, s. 2. 
2 SZPT – Suwalskie Zakłady Przemysłu Terenowego.  
3 Historia jednego…, s. 2. 
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Przez cały okres ukazywania się szata graficzna „Gazety 

Suwalskiej” właściwie nie zmieniła się. Czarno-białe 

fotografie, brak ozdobników, trochę rysunków, które w założeniu miały mieć charakter satyryczny – to wszystko budowało 

wizualnie periodyk.  

Pod koniec 1956 r. odświeżono jedynie winietę czasopisma. Pierwszy numer w nowej odsłonie ukazał się 22 września 1956 

r. (nr 23/1956 r.). Zmieniono krój czcionek użytych do złożenia tytułu, pojawił się także dodatkowy element graficzny  

w postaci herbu Suwalszczyzny czyli na jednopolowej tarczy znalazł się centralnie świerk jako symbol lasu, na jego tle trzy 

poziome falujące pasy przedstawiające trzy rzeki płynące przez Suwalszczyznę, czyli Rospudę, Czarną Hańczę i Marychę.  
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W okresie dwóch lat istnienia czasopisma ukazało się 75 jego numerów. Co 

jakiś czas pojawiały się też nadzwyczajne dodatki m. in. „Powiatowa Wystawa 

Rolnicza”, „Razem Młodzi Przyjaciele. Naprzód na V Światowy Festiwal 

Młodzieży. Dodatek Młodzieżowy „Gazety Suwalskiej”, „Dodatek Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZZNP w Suwałkach z okazji 50-lecia istnienia ZZNP” 

czy „Wzmożonym wysiłkiem witamy II Kongres Spółdzielczości Wiejskiej. 

Dodatek Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „SCH”.  

Ostatni numer „Gazety…” - 36 (75) ukazał się z datą 23 grudnia 1956 roku.  

W styczniu 1957 r. w związku z wyborami do Frontu Jedności Narodu wydano 

jeszcze „Gazetę Suwalską : jednodniówkę” (czterostronicowa). Jak pisał 

Zygmunt Filipowicz Nadzieje zespołu redakcyjnego, że od stycznia gazeta 

będzie wydawana w nowej edycji i pod firmą Komitetu Frontu Jedności 

Narodu, nie spełniły się. W następnych latach zastąpiło ją kilka jednodniówek  

i programów wyborczych FJN4. W ostatnim numerze periodyku kolegium redakcyjne zwracając się do czytelników 

stwierdzało, iż „Gazeta Suwalska” była (…) głosem Suwalszczyzny traktującym o jej przeszłości i teraźniejszości, starała się 

o poprawę stosunków gospodarczych, społecznych i kulturalnych5.   

                                                 
4 Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005, s. 664. 
5 „Gazeta Suwalska” 1956, nr 36, s. 1. 
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    W „Gazecie…” pojawiały się przeważnie krótkie artykuły o różnorodnej tematyce. Pisano o zdrowiu, kulturze, nauce, 

zakładach produkcyjnych. Zdecydowanie przeważały teksty związane z rolnictwem, 

spółdzielczością, nowoczesnymi metodami gospodarowania.  

Oczywiście zgodnie z obowiązującą 

poetyką stawiano pod pręgierzem opinii 

publicznej kułaków i spekulantów. Nie 

obyło się bez haseł propagandowych i szerokich 

relacji z posiedzeń i inicjatyw powszechnie panującej partii. Z rzadka ukazywały 

się informacje o światowych wydarzeniach. 
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Naturalnie publikowano materiały reklamowe, ogłoszenia i komunikaty, które 

czytane po latach dają obraz ówczesnej rzeczywistości.  

Czy ktoś jeszcze pamięta, że w Suwałkach działało Technikum Weterynaryjne,  

a Suwalskie Kamieniołomy Drogowe prowadziły skup tzw. brukowca i kamienia 

łamanego? A gdzie znajdowała się ulica Rokossowskiego, przy której w sklepie 

MHD można było nabyć materiały bawełniane? 

MHD (Miejski Handel Detaliczny). Na podstawie Dekretu z dnia 26 

października 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu 

Detalicznego swoją działalność podejmowały sklepy MHD, które tworzyły sieć 

handlu uspołecznionego. 
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Gazeta podawała także praktyczne informacje, chociażby drukowano uaktualnione 

rozkłady jazdy pociągów osobowych, czy też repertuar działającego w Suwałkach 

kina Bałtyk (dawniej PAN), które w tym okresie przechodziło remont (od 1 kwietnia 

1955 r.). Zresztą tenże przeciągający się remont był powodem licznych komentarzy 

i żartów na łamach „Gazety…”. W szopce noworocznej (nr 39 z grudnia 1955 r.) 

znalazł się następujący tekst: 

 

O kinie „Bałtyk” 

Raz jest na poczcie, 

a raz w świetlicy, 

raz w „Suwalszczyźnie” 

raz na ulicy. 

To w takiej sali, 

to w takim kącie, 

już prawie roczek, 

a wciąż w remoncie.  
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Na łamach czasopisma znalazły się również dość obszerne materiały informujące  

o podjętych pracach zmierzających do powołania w Suwałkach Muzeum Regionalnego. 

Inicjatorem założenia muzeum był Antoni Patla - nauczyciel, dziennikarz, legionista, znawca 

przyrody, od 1912 r. członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po II wojnie 

światowej m. in. prezes powiatowego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, autor książki Piękno ziemi suwalskiej. Powojenną historię tworzenia 

Muzeum Regionalnego w Suwałk dosyć obszernie opisał Andrzej Matusiewicz w artykule 

Muzeum Regionalne w Suwałkach (1956–1962) opublikowanym w 8 tomie „Rocznika 

Augustowsko-Suwalskiego”. Czytamy tam m. in.: 1 września 

1956 roku, odbyło się posiedzenie Komitetu Założycielskiego 

Muzeum Regionalnego w Suwałkach. W ramach Komitetu 

utworzono trzy sekcje, liczące razem 20 osób: organizacyjną, naukowo-propagandową 

i finansową. Ich kierownikami byli odpowiednio: Włodzimierz Fiodorow, Jadwiga 

Towarnicka i Adam Palczak. Ogólne kierownictwo powierzono Antoniemu Patli, który 

miesiąc później informował, że po wielu latach starań powstało wreszcie w Suwałkach 

Muzeum Regionalne. Posiada ono już obecnie znaczną ilość zbiorów, oddanych 

pracowników jak również lokal, mieszczący się w dawnej Resursie Obywatelskiej6. 

                                                 
6 A. Matusiewicz, Muzeum Regionalne w Suwałkach (1956–1962), „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2008, t. 8, s. 10. 
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Obowiązkowymi wręcz tematami były relacje z obchodów święta 

pierwszomajowego czy Święta 22-lipca. Pisano więc entuzjastycznie o radosnych 

pochodach idących ulicami miasta, ale przede wszystkim o podejmowanych przez 

zakłady pracy zobowiązaniach mających uczcić w szczególny sposób to święto 

klasy robotniczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w ówczesnych mediach była 

śmierć Bolesława Bieruta. Również na łamach „Gazety Suwalskiej” ten temat 

zdominował inne treści 11 numeru czasopisma (1956 r.)`.   
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Tematem powracającym w wielu numerach „Gazety Suwalskiej” 

były informacje dotyczące łamania prawa przez obywateli, 

przestępczości. Oczywiście tego typu działania piętnowano 

bezlitośnie przy okazji publikując otwarcie wizerunki i dane 

osobowe oskarżonych, a potem skazanych.  
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Nie sposób prześledzić całej gamy tematycznej „Gazety Suwalskiej”. Pisano o wszystkim, przy czym dość często pojawiały 

się głosy tzw. zaniepokojonych obywateli. Przez pewien czas stałą rubryką były „Omłoty na wesoło”, które w sposób 

satyryczny i prześmiewczy krytykowały „stary porządek”. Podobny charakter miała rubryka „Odpowiadamy Maciejowi”.  

 

 

 

 

 

.  
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Oprawny rocznik „Gazety Suwalskiej” znajduje się w zbiorach czytelni 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.  
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