
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

Rocznice regionalne  w 2023 roku 

 

STYCZEŃ 

o 1 I 1893 – zm. Aleksander Osipowicz, publicysta, znawca historii regionu, 
„kronikarz Suwalszczyzny” ; autor „Wycieczek w okolice Suwałk: gawędy, 
obrazki i podania”, mieszkał w Suwałkach 

130. rocznica śmierci 

 
o 1 I 1928 – ur. Jerzy Jan Wiśniewski, historyk, badacz dziejów osadnictwa;  
    współpracował z Kompleksową Ekspedycją Jaćwieską 
    95. rocznica urodzin 
 
o 6 I 1928 – ur. Eugeniusz Złotorzyński, nauczyciel, działacz partyjny, wojewoda  
    suwalski w latach 1975-1981 
     95. rocznica urodzin 
 

LUTY 

o 4 II 1993 – zm. Kazimierz Jabłoński, nauczyciel, wojewoda suwalski w latach 
1981-1990 

30. rocznica  śmierci 

o 7 II 1878 – ur. Romuald Kazimierz Minkiewicz, biolog, publicysta i literat, 
działacz społeczno-polityczny ; współorganizował stację hydrobiologiczną nad 
jeziorem Wigry 

     145. rocznica urodzin 
o 14 II 1943 -  zm. Kazimierz Kulwieć, ukończył gimnazjum w Suwałkach, 

przyrodnik, krajoznawca, pedagog; współorganizator Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego; 

     80. rocznica śmierci 

o 18 II 1938 – ur. Leszek Aleksander Moczulski, poeta, autor książek dla dzieci  
i tekstów piosenek ; urodził się w Suwałkach, tu spędził dzieciństwo  
i młodość. Jest autorem hymnu Suwałk pt. „Suwałki – moje miasto” 

85. rocznica urodzin 

o 21 II 1863 – zm. Henryk Marconi, urbanista, architekt Dowspudy, Raczek, 
Augustowa 

     160. rocznica śmierci 

o 28 II 1888 – ur. Kazimierz Omiljanowicz, nauczyciel, autor wspomnień, które 
ukazały się w czterech tomach pod red. J. Kopciała 

     135. rocznica urodzin 
 



MARZEC 
 

o 15 III 1808 – ur. Leon Hollaenderski (Leib Ben David), księgarz i wydawca 
suwalski; żydowski działacz emigracyjny 

          215. rocznica urodzin 

o 30 III 1908 – ur. Witold Urbanowicz, urodzony w Olszance; lotnik, słynny 
dowódca Dywizjonu 303 

115. rocznica urodzin 

o 31 III 1963 – zm. Aleksandra Piłsudska, urodzona w Suwałkach; działaczka 
społeczna, druga żona Marszałka Józefa Piłsudskiego 

60. rocznica śmierci 

 

KWIECIEŃ 

 

o 8 IV 2003 – zm. Wiesław Adam Prędyś, performer, artysta malarz, rzeźbiarz; 
mieszkał w Suwałkach  

20. rocznica śmierci 

o 12 IV 1793 – zm. Róża Strutyńska z Platerów, starościna sejwejska  
i wiżajeńska; fundatorka rozbudowy świątyni dominikanów w Sejnach 

230. rocznica śmierci 

o 13 IV 1898 - ur. Antoni Patla, nauczyciel, przyrodnik, dziennikarz ; założyciel 
Muzeum Regionalnego w Suwałkach, autor książki „Piękno ziemi suwalskiej” 

     125. rocznica urodzin 

o 23 IV 2013 – zm. Rudolf Dzipanov, generał brygady LWP, autor publikacji 
historyczno-wojskowych, związany z Suwałkami i Suwalszczyzną; w 1939 r. 
mistrz Polski juniorów w łyżwiarstwie szybkim rozgrywanych na zalewie 
„Arkadia” 

     10. rocznica śmierci 
                 
               MAJ 

o 8 V 1923 – ur. Aleksander Paweł Omilianowicz, dziennikarz, prozaik, 
funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL; autor m.in. książki „Było to nad 
Czarną Hańczą” 

     100. rocznica urodzin 

o 19 V 1943 – zm. Tadeusz Apolinary Lutostański, pseud. „Rawidz”, działacz 
niepodległościowy i konspiracyjny; aresztowany i osadzony w więzieniu, 
stracony na gilotynie w wieku  18 lat 

80. rocznica śmierci 



o 19 V 1778 – ur. Ludwik Michał Pac, hrabia, generał dywizji, senator Królestwa 
Polskiego; mieszkał w Dowspudzie, gdzie w latach 1820–1827 zbudował  
reprezentacyjny pałac w stylu angielskiego neogotyku 

245. rocznica urodzin 

o 23 V 1898 – zm. Bogumił Aspis, poeta, dramatopisarz, publicysta; nauczyciel  
w suwalskim gimnazjum 

125. rocznica śmierci 

o 25 V 1963 – uroczyste otwarcie nowego budynku biblioteki publicznej przy 
ulicy Lenina 49 (obecnie Noniewicza) 

60. rocznica  

 

CZERWIEC 

o 8 VI 1893 – ur. Klotylda Józefa Dargiel, nauczycielka, właścicielka drukarni  
w Suwałkach 

130. rocznica urodzin 

o 21 VI 2018 - zm. Wiesław Osewski, malarz, grafik; mieszkał w Suwałkach 

5. rocznica śmierci 

o 28 VI 1993 - zm. Dawid Lifszyc, ostatni rabin suwalski 

30. rocznica śmierci 

 

LIPIEC 

o 7 VII 2018 - zm. Zygmunt Michał Gałaszewski, animator i administrator kultury, 
fotograf, dziennikarz „Tygodnika Suwalskiego” i „Tygodnika Północnego” 

5. rocznica śmierci 

 

SIERPIEŃ 

   

o 1 VIII 1943 – zm. Eugenia Maria Mackiewicz (siostra Maria Kanizja), urodzona 
w Suwałkach; błogosławiona Kościoła katolickiego 

80. rocznica śmierci 

o 5 VIII 1888 – ur. Aleksander Putra, poseł Sejmu Ustawodawczego (1919), 
społecznik ; jego imieniem nazwano jedną z ulic na  osiedlu Północ 

135. rocznica urodzin 

 

 

 



WRZESIEŃ 

o 4 IX 2013 – zm. Zygmunt Filipowicz, muzealnik, historyk, znawca kultury  
i historii Suwałk, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach 

     10. rocznica śmierci 

o 10 IX 2003 – zm. Jan Kaszuba, nauczyciel, dyrektor I LO; prezydent Suwałk  
w latach 1975-1981 

     20. rocznica śmierci  

o 12 IX 1993 – zm. Stefan Buczyński, uczestnik wojny obronnej, żołnierz AK 
Obwodu Suwałki, autor książki „Suwalszczyzna w latach 1939-1944” 

30. rocznica śmierci 

o 27 IX 1903 – ur. Eugenia Maria Mackiewicz (siostra Maria Kanizja), urodzona  
w Suwałkach; błogosławiona Kościoła katolickiego 

     120. rocznica urodzin 

o      30 IX 1928 – zm. Teofil Noniewicz, urodzony w Suwałkach, lekarz,  społecznik ;  

      współzałożyciel suwalskiej straży ogniowej      

      95. rocznica śmierci 

 

PAŹDZIERNIK 

o 1 X 1923 – ur. Aleksander Seredyński, nauczyciel, działacz społeczny, polityczny 
opozycjonista; legenda suwalskiej „Solidarności” 

     100. rocznica urodzin 

o 17 X 2018 – zm. Marek Starczewski, dziennikarz, redaktor, działacz polityczny 
 i społeczny; twórca i redaktor naczelny „Krajobrazów” 

5. rocznica śmierci 

o 20 X 1998 - zm. Józef Podziewski, gawędziarz, działacz kulturalny; założyciel 
zespołu folklorystycznego „Przeroślaki” 

25. rocznica śmierci 

 
o 30 X 1983 – zm. Jerzy Jan Wiśniewski, historyk, badacz dziejów osadnictwa;  
    współpracował z Kompleksową Ekspedycją Jaćwieską 
    40. rocznica śmierci 

 

LISTOPAD 
 
o 21 XI 1948 – ur. Józef Gajewski, urzędnik skarbowy, prezydent Suwałk 

     75. rocznica urodzin 

 



o 26 XI 1608 – ur. Andrzej Wiszowaty, urodzony w Filipowie, filozof, teolog, 
     ideolog   religijny braci polskich, kaznodzieja ariański  

     75. rocznica urodzin 

 

 
GRUDZIEŃ 

o 14 XII 1913 – ur. Józef Podziewski, gawędziarz, działacz kulturalny; założyciel 
zespołu folklorystycznego „Przeroślaki” 

     110. rocznica urodzin 
 
o 20 XII 1878 – zm. Leon Hollaenderski (Leib Ben David), księgarz  

i wydawca suwalski; żydowski działacz emigracyjny 

     145. rocznica śmierci 

 

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

1688 – pierwsza wzmianka o wsi Suwałki w „aktach urodzonych” parafii Przerośl (do tej parafii 
należała wieś Suwałki) (335 lat temu) 

1788 –  erygowanie w Suwałkach parafii przez biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego 
(235 lat temu) 

1998 – utrata statusu miasta wojewódzkiego – Suwałki miastem na prawach powiatu 
grodzkiego (25 lat temu) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_polscy

