Rocznice regionalne w 2022 roku
STYCZEŃ
o

7 I 1792 – ur. Henryk Marconi, wybitny architekt ; autor wielu projektów
architektonicznych na terenie Suwalszczyzny
230. rocznica urodzin

o

8 I 1927 – ur. Marian Piekarski, pseud. „Ryś”, harcerz, żołnierz podziemia
niepodległościowego ; skazany na karę śmierci ; w 2015 r. odsłonięto
pamiątkowy mural w Suwałkach
95. rocznica urodzin

o

12 I 1957 – zm. Wacław Kunc, właściciel browaru w Suwałkach, społecznik
65. rocznica śmierci

LUTY
o

7 II 1917 - ur. Tymoteusz Muśko, polski malarz naiwny, nazywany „Nikiforem
Północy”

105. rocznica urodzin
o

20 II 1987 – zm. Jan Ciecierski, polski aktor teatralny i filmowy ; mając 14 lat
mieszkał w Suwałkach
35. rocznica śmierci

MARZEC
o

9 III 1922 – ur. Lechosław Marszałek, urodzony w Suwałkach; reżyser
i scenarzysta filmów animowanych, twórca psa Reksia

100. rocznica urodzin
KWIECIEŃ
o

9 IV 1847 - zm. Jan Paweł Lelewel, inżynier i malarz, jeden z budowniczych
Kanału Augustowskiego
175. rocznica śmierci

o

13 VI 1867 - ur. Stanisław Szczęsnowicz, ksiądz katolicki, polityk, poseł na
Sejm Ustawodawczy ; 33 lata pracował na Suwalszczyźnie
155. rocznica urodzin

o

21 IV 1952 – zm. Mamert Władysław Nieciuński, suwalski lekarz, społecznik
70. rocznica śmierci

o

23 IV 2007 – zm. Jerzy Jan Zawadzki, ksiądz katolicki, działacz społeczny ;
Suwalczanin Roku 2005, otrzymał Nagrodę Prezydenta Suwałk Włócznię
Jaćwingów za działalność społeczną
15. rocznica śmierci

o

27 IV 1927 – ur. Wiktor Winikajtis, przewodnik po klasztorze wigierskim,
rzeźbiarz, malarz, „ostatni kameduła wigierski”
95. rocznica urodzin

MAJ
o

10 V 1977 – zm. Antoni Patla, dziennikarz, krajoznawca, żołnierz AK;
założyciel Muzeum Regionalnego w Suwałkach, autor przewodnika „Piękno
ziemi suwalsko-augustowskiej”
45. rocznica śmierci

o

17 V 1557 – 465. rocz. nadania praw miejskich dla Augustowa przez Zygmunta
Starego

o

23 V 1842 – ur. Maria Konopnicka, polska poetka i nowelistka, jedna
z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej ; urodzona w Suwałkach

180. rocznica urodzin
CZERWIEC
o

4 VI 1897 – ur. Antoni Patla, dziennikarz, krajoznawca, żołnierz AK ;
założyciel Muzeum Regionalnego w Suwałkach, autor przewodnika „Piękno
ziemi suwalsko-augustowskiej”
125. rocznica urodzin

o

26 VI 1947 - ur. Zygmunt Michał Gałaszewski, animator i administrator
kultury, fotograf, dziennikarz
75. rocznica urodzin

LIPIEC
o

12 VII 1937 - ur. Alojzy Nawrat, rzeźbiarz, malarz, animator życia
artystycznego. Mieszkał i pracował w Budzie Ruskiej
85. rocznica urodzin

o

13 VII 1962 – zm. Aleksander Putra, poseł Sejmu Ustawodawczego (1919),
społecznik ; jego imieniem nazwano jedną z ulic na osiedlu Północ
60. rocznica śmierci

o

20 VII 1792 – ur. Ignacy Prądzyński, generał dywizji Wojska Królestwa
Polskiego, wódz naczelny powstania listopadowego ; budowniczy Kanału
Augustowskiego
230. rocznica urodzin

WRZESIEŃ
o

1 IX 1897 – zm. Oskar Gustaw Awejde, prawnik, członek Rządu Narodowego
w 1863 r. ; uczył się w suwalskim gimnazjum
125. rocznica śmierci

o

9 IX 1997 – oficjalne otwarcie lokalu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Marii Konopnickiej przy ulicy Emilii Plater 33 A wraz z ukazaniem się publikacji
pod red. Janusza Kopciała „ Biblioteka Publiczna w Suwałkach (1945-1996)
25. rocznica

o

12 IX 1877 – ur. Walery Roman, prawnik, społecznik, wojewoda ; Honorowy
Obywatel Suwałk (1921 r.)
145. rocznica urodzin

o

18 IX 1927 – ur. Jan Bohdan Chmielewski, artysta rzeźbiarz ; autor suwalskich
pomników Marii Konopnickiej oraz wielu płaskorzeźb i tablic pamiątkowych
w mieście
95. rocznica urodzin

o

18 IX 1917 – ur. Andrzej Miłosz, dziennikarz, literat, młodszy brat Czesława
Miłosza ; spędził dzieciństwo w Suwałkach, uczył się w suwalskim Gimnazjum
Męskim im. Karola Brzostowskiego.
105. rocznica urodzin

o

21 IX 2002 – zm. Andrzej Miłosz, dziennikarz, literat, młodszy brat Czesława
Miłosza ; spędził dzieciństwo w Suwałkach, uczył się w suwalskim Gimnazjum
Męskim im. Karola Brzostowskiego
20. rocznica śmierci

PAŹDZIERNIK
o

23 X 1927 – ur. Andrzej Strumiłło, artysta malarz, grafik, fotografik, ilustrator
książek, autor wierszy i dzienników ; mieszkał w Maćkowej Rudzie
95. rocznica urodzin

o

25 X 1952 – zm. Walery Roman, prawnik, społecznik, wojewoda ; Honorowy
Obywatel Suwałk (1921 r.)
70. rocznica śmierci

o

25 X 1882 – ur. Walerian Leon Staniszewski, zesłaniec, spiskowiec, urzędnik
sądowy ; od 1867 r. mieszkał w Suwałkach
140. rocznica urodzin

o

29 X 1867 – ur. Mamert Władysław Nieciuński, suwalski lekarz, społecznik
155. rocznica urodzin

LISTOPAD
o

26 XI 1902 – zm. Antanas Baranauskas, litewski duchowny rzymskokatolicki,
poeta, biskup diecezjalny sejneński w latach 1897–1902
120. rocznica śmierci

GRUDZIEŃ
o

7 XII 1937 – zm. Karol Marceli Feliks Hoffman, literat, dziennikarz, aktor,
krajoznawca ; autor przewodnika krajoznawczego Nieznane zakątki kraju:
Suwalszczyzna (1908)

85. rocznica śmierci
o

12 XII 1942 – zm. Abraham Stern, działacz polityczny, pisarz, bojownik
o wolność Izraela ; urodzony w Suwałkach
80. rocznica śmierci

o

23 XII 1907 – ur. Abraham Stern, działacz polityczny, pisarz, bojownik
o wolność Izraela ; urodzony w Suwałkach
115. rocznica urodzin

o

16 XII 1792 - ur. Antonio Corazzi, włoski architekt działający w Królestwie
Polskim w latach 1819–1847 ; projektant budynku gimnazjum w Suwałkach
i odwachu
230. rocznica urodzin

o

17 XII 2017 – zm. 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”
5. rocznica śmierci

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
1817 – ukazuje się „Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego”
1862 – (Grudzień) wyświęcono statuę Matki Boskiej stojącej na północnym skraju Parku
Konstytucji
1867 – utworzenie Guberni Suwalskiej, istniejącej w latach 1867–1915
1932 – przy bramie koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich przy ul. Kalwaryjskiej stanął
pomnik patrona pułku gen. Józefa Dwernickiego
1937 – ukazała się książka „Pojezierze augustowsko-suwalskie: przewodnik krajoznawczy
i turystyczno-letniskowy”

