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  Rocznice regionalne  w 2021 roku 

 

STYCZEŃ 

o 3 I 1911 – ur. Bohdan Tadeusz Urbanowicz, urodzony w Suwałkach; malarz, 

architekt, profesor ASP w Warszawie. Zmarł w Tauroszyszkach 

110. rocznica urodzin 

o 5 I 1881 – ur. Zygmunt Nowicki, urodzony w Krasnopolu; działacz ruchu 

ludowego i pracownik społeczny, w okresie II RP poseł na Sejm I  i  II kadencji,  
pedagog 

    140. rocznica urodzin 

o 5 I 1881 – zm. Antoni Kolankowski, urodzony w Suwałkach; poeta i tłumacz, 

autor słów do pieśni solowych St. Moniuszki 

     140. rocznica śmierci 

o 13 I 1811 – ur. Leonard Wiktor Niedźwiedzki, ukończył szkołę w Sejnach;  

kronikarz wielkiej emigracji, pisał korespondencje o życiu emigrantów do 

„Rocznika Emigracji Polskiej” 

     210. rocznica urodzin 

o 21 I 2001 – zm. Aleksander Seredyński, nauczyciel, zaangażowany  

w działalność opozycyjną w latach 80-tych, legenda suwalskiej „Solidarności” 

20. rocznica śmierci 

 

LUTY 

o 1 II 1796 -  ur. Karol Brzostowski, reformator społeczny, właściciel ziemski 

twórca fundacji sztabińskiej 

     225. rocznica urodzin 

o 5 II 1996 – zm. ks. Kazimierz Hamerszmit, duszpasterz suwalski oddany 

ludziom potrzebującym 

     25. rocznica śmierci ; 12.02 - 105. rocznica urodzin 

o 16 II 1916 – ur. Julian Wierzbicki, ps. Roman, żołnierz AK na Suwalszczyźnie 

     105. rocznica urodzin 
 
o 28 II 1851 – zm. Mikołaj Błocki, pierwszy rektor seminarium duchownego  

w Sejnach, związany z diecezją augustowską czyli sejneńską 

     170. rocznica śmierci  

 

MARZEC 
 
o 6 III 1926 – ur. Andrzej Wajda, urodzony w Suwałkach;  reżyser filmowy  

i teatralny, w 2000 roku otrzymał  Nagrodę Akademii Filmowej (Oscara) za całokształt 

twórczości 

95. rocznica urodzin 
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o 19 III 1826 – ur. Józefa Żdżarska, poetka, pisarka („Podarki dla ludu”, „Obrazki 

z życia wiejskiego”), założycielka szkoły prywatnej w Suwałkach 

195. rocznica urodzin  

o 26 III 1991 – zm. Lechosław Marszałek, urodzony w Suwałkach; reżyser 

 i scenarzysta filmów animowanych, twórca psa Reksia 

30. rocznica śmierci 

o 26 III 1826 – ur. Cyriak Accord, urodzony w Sejnach; inżynier budowy dróg  

 i mostów, działacz niepodległościowy, naczelnik cywilny województwa 

augustowskiego w powstaniu styczniowym, zesłaniec    

195. rocznica urodzin 

 

KWIECIEŃ 

o IV  1906 – zm. Walerian Leon Staniszewski, literat, zesłaniec,  mieszkając  

w Suwałkach napisał  „Pamiętnik więźnia stanu”; pochowany na suwalskim  

cmentarzu 

         115. rocznica śmierci 

o 9 IV 2020 - zm. Andrzej Strumiłło, malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, 

scenograf. Mieszkał w Maćkowej Rudzie 

     1. rocznica śmierci 

o 13 IV 1931 – ur. Zygmunt Filipowicz, dziennikarz, działacz społeczno-

kulturalny, muzealnik; znawca kultury i historii Suwałk, dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Suwałkach 

90. rocznica urodzin 

o 27 IV 1851 – ur. Teofil Noniewicz, urodzony w Suwałkach; lekarz, społecznik, 

współzałożyciel suwalskiej straży ogniowej 

     170. rocznica urodzin 
 

                 ○   21 IV 1906 – ur. Knut Olaf Falk, szwedzki slawista i bałtysta,   

            specjalista toponomastyki, wsławił się badaniami nad nazwami miejscowymi   

                       Suwalszczyzny 

                       115. rocznica urodzin 

                     

MAJ 

o 1 V 1871 – ur. Kazimierz Kulwieć, ukończył gimnazjum w Suwałkach; 

przyrodnik, krajoznawca, pedagog 

     150. rocznica urodzin 

 

o 13 V 2011 – zm. Wacław Klejmont, urodził się w Hańczy, ukończył Technikum 

Mechaniczne w Suwałkach; nauczyciel, autor fraszek, satyryk, felietonista.  

10. rocznica śmierci 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reksio_(posta%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAbiarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Slawistyka


3 

 

o 15 V 1866 – zm. Stanisław Kunatt, zdawał maturę w Sejnach; ekonomista  

i publicysta 

     155. rocznica śmierci                       

o 15 V 1941 – ur. Jerzy Wawruk, wieloletni szef WPS „Kolbet”, współzałożyciel 

NOT, Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, społecznik, wyróżniony tytułem 

„Zasłużony dla Miasta Suwałk” 

80. rocznica urodzin 

o  25 V 1891 – ur. Zygmunt Podhorski, generał brygady, dowodził Suwalską 

Brygadą Kawalerii 

     130. rocznica urodzin 

o 26 V 1866 – zm. Aleksander Połujański, leśnik, kronikarz, autor książki 

„Wędrówki po guberni augustowskiej w celach naukowych odbyte” wydane   

 w 1859 r. 

     155. rocznica śmierci 

 

CZERWIEC 

o 8 VI 1941 – ur. Janusz Kopciał, nauczyciel, wydawca, redaktor (pod jego 

redakcja ukazała się monografia „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą) 

80. rocznica urodzin 

o 26 VI 1796 – ur. Jan Paweł Lelewel, inżynier wojskowy i cywilny, budowniczy, 

urbanista, malarz; zasłużony w dziele budowy Kanału Augustowskiego (w 1827 r. 

kierował budową śluzy Swoboda) 

         225. rocznica urodzin 

o 30 VI 1911 – ur. Czesław Miłosz, poeta, prozaik eseista, laureat nagrody Nobla 

w 1980 r.; w latach 1926 - 1935 rodzice poety mieszkali w Suwałkach w  domu przy 

ul. księdza Kazimierza Hamerszmita 10. 

    110. rocznica urodzin 

 

LIPIEC 

o 3 VII 1921- ur. Anatol Batura, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Augustowskiej, autor przewodnika turystycznego „Augustów i okolice”, 

pedagog, animator kultury 

    100. rocznica urodzin 

o 23.VII 1986 – zm. Jadwiga Towarnicka, zasłużona bibliotekarka, sekretarz 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna”, długoletni kierownik 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach 

    35. rocznica śmierci 
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SIERPIEŃ 

o 3 VIII 1921 – ur. Natan Mojżesz Adelson, strażnik pamięci suwalskich Żydów 

100. rocznica urodzin 

o 6 VIII 2011 – zm. Jerzy Klimko, działacz i członek honorowy PTTK, 

przewodnik, nauczyciel, kombatant walk wyzwoleńczych. Uhonorowany 

tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2001 r. 

10. rocznica śmierci 

o 17 VIII 1831 – ur. Zygmunt Gutt, urodzony w powiecie sejneńskim;  ziemianin, 

publicysta, w powstaniu 1863 r. był prawdopodobnie komisarzem woj. 

augustowskiego 

     190. rocznica urodzin 

o 17 VIII 1996 – zm. Witold Urbanowicz, urodzony w Olszance; słynny dowódca 

Dywizjonu 303 

25. rocznica śmierci 

o 31.VIII 1891 – ur. Adam Koc, urodzony w Suwałkach; polityk, publicysta, 

pułkownik, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej, współpracownik 

Józefa Piłsudskiego, wicedyrektor Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym 

Jorku 

    130. rocznica urodzin 

 

WRZESIEŃ 

o 1 IX 1926 – zm. Aleksander Pajewski, urodzony w Suwałkach, walczył m.in. 

w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

     95. rocznica śmierci 

o 11 IX 2011 – zm. Stanisław Józef Woś, fotograf, malarz, rysownik, autor ponad 50 

wystaw indywidualnych. Mieszkał w Suwałkach 

10. rocz. śmierci; 70 rocz. urodzin 

o 18 IX 1916 – zm. Aleksander Sulkiewicz, mieszkał w Suwałkach i Sejnach;  
w 1890 był  urzędnikiem w izbie skarbowej w Suwałkach, bohater narodowy Tatarów 

polskich. 

     105. rocznica śmierci 

o 19 IX 1876 – zm. Antoni Bukaty, urodzony w powiecie augustowskim, filozof, 

historyk, inżynier 

     145. rocznica śmierci 

o 19 IX 1921 – ur. Rudolf Dzipanov, urodzony w Suwałkach; oficer Wojska 

Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., związany z Suwałkami 

 i Suwalszczyzną  

100. rocznica urodzin 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwa%C5%82ki
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o 22 IX 1906 – zm. Józef Abłamowicz, działacz społeczny i patriotyczny, 

naczelnik powstańczej administracji w powiecie sejneńskim (1863-1864 r.) 

     115. rocznica śmierci 

 

PAŹDZIERNIK 

o 20 X 1876 – ur. Józef Albin Herbaczewski, urodzony na Suwalszczyźnie, 

tłumacz, literat piszący w języku polskim i litewskim 

     145. rocznica urodzin 

o 20 X 1956 – ur. Jerzy Karp, suwalski poeta, twórca i redaktor pisma literacko-

kulturalnego „Pauza” 

65. rocznica urodzin 

o 27 X - rocznica bitwy pod Filipowem (1656 r.)  

365. rocznica 

 

LISTOPAD 

o 2 XI 2016 – zm. Antoni Gabrel, salezjanin, poeta, pisarz. Przez wiele lat kapłan  

w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach 

5. rocznica śmierci 

o 9 XI 2016 – zm. Alojzy Nawrat, rzeźbiarz, malarz, animator życia 

artystycznego. Mieszkał i pracował w Budzie Ruskiej 

5. rocznica śmierci 

o 13 XI 1806 – ur. Emilia Plater, bohaterka powstania listopadowego, zmarła  

w Justianowie (były powiat sejneński) 

     215. rocznica urodzin 

o 19 XI 1921 – ur. Maria Krystyna Kapuścińska, uczestniczka Powstania 

Warszawskiego, nauczycielka, komendantka suwalskiego Hufca ZHP 

100. rocznica urodzin 

o 21 XI 1876 – ur. Marian Lalewicz, architekt; w 1895 ukończył gimnazjum  

w Suwałkach 

     145. rocznica urodzin 

o 29 XI 1821– ur. Karol Brzozowski, poeta, działacz niepodległościowy, kształcił 

się w Sejnach i Suwałkach 

     200. rocznica urodzin 

 

GRUDZIEŃ 

o 1 XII 1951 – zm. Jerzy Lalewicz, pianista, kompozytor, pedagog; ukończył 

szkołę podstawową i średnią w Suwałkach 

     70. rocznica śmierci 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwa%C5%82ki
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o 23 XI 1831 – zm. Emilia Plater, bohaterka powstania listopadowego, zmarła  

w Justianowie (były powiat sejneński) 

     190. rocznica śmierci 
 
o 29 XII 1791 – ur. Jerzy Grzegorz Arnold, inżynier wojskowy, brał udział  

w budowie Kanału Augustowskiego (kierował budową śluz Gorczyca  

i Dąbrówka) 

    230. rocznica urodzin 

o 1836 r. – ur.  Stanisław Albertyn Nowalski (wieś Krasne pod Krasnopolem  

k. Sejn), kameduła, historyk, interesował się przeszłością Suwalszczyzny,  

w 1880 r. wydał niewielką broszurę „Monografia miasta Suwałk” 

185. rocznica urodzin 

 

 

77 rocznica wyzwolenia: 

25.07.1944      Lipsk 

30.07.1944      Giby 

31.07.1944      Sztabin 

31.07.1944      Sejny 

2.08.1944        Puńsk 

4.08.1944        Szypliszki 

4.08.1944        Krasnopol 

21-23.10.1944 Przerośl 

23.10.1944      Filipów 

23.10.1944      Suwałki 

23.10.1944     Wiżajny 

23.10.1944     Rutka-Tartak 

24.10.1944     Augustów 

24.10.1944     Jeleniewo 

24.10.1944     Nowinka 

24.10.1944     Płaska 

24.10.1944     Raczki 

 


