
TRUDNA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ.
SUWALSZCZYZNA LAT 1918 – 1919 W ARCHIWALIACH

ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach
opr. Tadeusz Radziwonowicz



Wielka Wojna. Suwałki po bitwie zimowej na Mazurach w lutym 1915 r.

Fot. Alfred Kühlewindt, zbiory Biblioteki Narodowej

„O jedenastej [15 lutego 1915 r.] ulice [w Suwałkach] znów ucichły. Niedługo potem zobaczyłam [Laura 
de Gozdawa Turczynowicz, autorka książki When the Prussians came to Poland, New York 1916] 
pierwszego pikel-haube [sic!] wyłaniającego się zza rogu, z odbezpieczonym karabinem – wypatrywał 
snajperów! Zaraz pojawili się jego towarzysze. Potem oficer, który minąwszy narożnik, zatrzymał się 
wprost przed naszymi oknami.” (Cyt. za: P. Englund, Piękno i smutek wojny, Kraków 2011, s. 90). 



Początki okupacji niemieckiej, Suwałki zima 1915 r. (przed niemiecką komendanturą w budynku 

Sądu Okręgowego, obecnym budynku Archiwum w  Suwałkach) 

Fot. Alfred Kühlewindt, ze zbiory Biblioteki Narodowej



Fot. Alfred Kühlewindt, zbiory Biblioteki Narodowej

Kwiecień 1915 r.: „Całe miasto się zmieniło. System oczyszczania miasta całkowicie się załamał. Wszędzie pełno
śmieci i brudu. Na ulicach stoją meble i inne porzucone rzeczy. Front jest już tak blisko, że cały czas słychać huk
dział. Po ulicach jeżdżą niemieckie wozy z zaopatrzeniem oraz automobile. Czasami maszeruje piechota niemiecka.
Żołnierze prawie zawsze śpiewają. Nauczyła się nienawidzieć te odgłosy. Laura [de Turczynowicz] nie może nie
czuć odrazy do Niemców. Są jej wrogami, okupantami jej miasta, to przez nich jej życie utonęło w mroku i
niepokoju” (P. Englund, Piękno i smutek …, s. 113)



Mapa Obszaru administracyjnego Naczelnego Dowódcy połączonych 

Niemieckich Sił Zbrojnych na Wschodzie (w skrócie Ober Ost), do którego należała od 1915 do 1919 r. Suwalszczyzna, 
zbiory Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie 



Odezwa do Rady Regencyjnej z początku 1918 r. podpisana przez osoby związane z Suwalszczyzną,  w tym urodzone w 

Suwałkach, a funkcjonujące w czasie wojny w Warszawie, m.in.: Stanisława Staniszewskiego, Walerego Romana, Romualda 

Minkiewicza, Mariana Borzęckiego, Emila Świdę, Kazimierza Białaszewicza, Bronisława Sobolewskiego; 
zbiory Archiwum Akt Nowych w Warszawie 



Korespondencja niemiecka w sprawie przesłania do Suwałk pisma z dn. 1 grudnia 1918 r. obrońcy sądowego Abrama                

Gudziańskiego z Suwałk, które zostało przezeń wysłane do Centralnej Rady Żołnierskiej Frontu Wschodniego w 

Kownie i za pośrednictwem Rady Żołnierskiej Okręgu Litwa w Wilnie trafiło  do Rady Żołnierskiej w Suwałkach,                 

Wniosek Zarządu TROOS z dn. 11 grudnia 1918 r. o wydanie przepustki  skierowany do Rady Żołnierskiej w Suwałkach             



Pismo nr 1 z dn. 23 listopada 1918 r. Magistratu Miasta Suwałk do Zarządu TROOS, podpisane przez Prezydenta Adama 

Modlińskiego, informujące o przesłaniu żądań władz miasta do szefa niemieckiej administracji Okręgu Suwalskiego,             

Fragment kopii pisma również z dn. 23 listopada, zawierającego te żądania



Pismo Nr 2 z dn. 23 listopada 1918 r. podpisane przez członków Zarządu Tymczasowej Rady Miejskiej Suwałk do Zarządu

TROOS o złożeniu mandatów m.in. w związku z problemami w przejmowaniu gospodarki i administracji z rąk niemieckich,

Pismo Magistratu Suwałk z dn. 7 lutego 1919 r. informujące TROOS o powołaniu przez Tymczasową Radę Miejską Adama

Modlińskiego na stanowisko prezydenta, a Wiktora Wendrowskiego i Eliasza Rozentala na stanowiska wiceprezydentów,

podpisane przez Prezesa Rady Miejskiej dr. Teofila Noniewicza oraz przez Wawrzyńca Gałaja



Ogłoszenie Tymczasowego Zarządu Miejskiego Suwałk z dn. 15 grudnia 1918 r.                                                   

o obowiązku meldowania się w Zarządzie Milicji Miejskiej,                                                                    

obwieszczenie tegoż zarządu z dn. 29 grudnia 1918 r. w sprawie zakazu wywozu z Suwałk produktów żywnościowych 

z powodu trudnej sytuacji aprowizacyjnej, spowodowanej m.in. wywożeniem żywności przez wojsko niemickie   



Pisma wójtów gmin Koniecbór i Andrzejewo do Zarządu TROOS z dn. 4 i 6 grudnia 1918 r. 

o przyznanie środków finansowych na funkcjonowanie kancelarii gminnych



Odpis apelu mieszkańców Wisztyńca i okolic z powiatu Wyłkowyszki (obecnie Litwa)  do rządu polskiego o 

przyłączenie do Polski, odpis prośby Polaków, mieszkańców Lubowa (obecnie Litwa) powiatu kalwaryjskiego z dn. 22 

listopada 1918 r. do Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego o przyłączenie ich miejscowości  „tylko do 

Królestwa Polskiego, a w obecnej chwili chociaż do powiatu suwalskiego” 



Uchwała mieszkańców niektórych miejscowości gminy Lubowo powiatu kalwaryjskiego z dn. 12 stycznia 1919 r.             

o powołaniu władz gminy wraz z wnioskiem o włączenie tych miejscowości do Okręgu Suwalskiego                                 

Pismo wójta gminy Lubowo z września 1919 r. do Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski informujące go 

o zebraniu mieszkańców gminy Lubowo, należącej do Polski od września 1919 do lipca 1920 r. 

„Prócz tego prosimy Zarząd Tymczasowej                      „Celem zebrania będzie omówienie spraw gminnych,          

Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego o                     wynikających ze zmian zaszłych z powodu skończonej 

przyłączenie nas, mieszkańców wsi Lubowo,                  okupacji wojsk litewskich i wkroczenia wojsk polskich.  

Klinowo, Nowosady, Judziszki, Santoka,                         Na zebraniu odbędą się wybory rady gminnej, Kamionka, 

Wołkowizna, właściciele dóbr                                            posylnego oraz naznaczenie wynagrodzenia Urzędowi 

Trempiny, Pograuże i Rykacieje lubowskiej                     Gminnemu.”                                                     

gminy do Okręgu Suwalskiego.”                                                                                                



Pełnomocnictwo z dn. 6 grudnia 1918 r. udzielone przez Walerego Romana Zarządowi Tymczasowej Rady 

Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, utworzonej w drugiej dekadzie 

listopada 1918 r. w Suwałkach, będącej najwyższym organem polskiej administracji cywilnej 

„Na zasadzie wydanego mi upoważnienia przez Naczelnika Państwa Polskiego i Rząd Polski w dniu 28
listopada 1918 roku za N 3251/18, niniejszym upoważniam Zarząd Tymczasowej Rady Obywatelskiej
Okręgu Suwalskiego do prowadzenia w imieniu Rządu Polskiego pertraktacji z władzami niemieckimi w
przedmiocie przejęcia na rzecz tegoż Rządu władzy, sprawowanej dotąd na terenie b[yłej] guberni
suwalskiej przez władze niemieckie.”



Fragment legitymacji służbowej Walerego Romana z 1917 r. jako podprokuratora przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,            

odpis pisma Ministra Sprawiedliwości z 1 marca 1919 r. wzywającego 

W. Romana do objęcia urzędu Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach



Okładka akt sprawy Tymczasowego Sądu Obywatelskiego w Suwałkach wszczętej 31 grudnia 1918 r.,

pismo Zarządu TROOS z dn. 31 stycznia 1919 r. do Józefa Białaszewicza, informujące go o powołaniu na 

tymczasowego notariusza przy Tymczasowym Sądzie Okręgowym w Suwałkach, oraz pieczęć tego notariusza



Protokół z dn. 3 stycznia 1919 r. złożenia przysięgi przez notariusza w Grajewie Władysława Smoleńskiego,                    

akt z 24 kwietnia 1919 r. mianowania go notariuszem w Augustowie



Władysław Smoleński (ur. 12 IV 1841 w Łanowiczach, zm. 31 X 1924 w Warszawie),                                               

weteran powstania styczniowego 1863–1864  (żołnierz oddziału płk. Konstantego Wawra-Ramotowskiego),    

notariusz w Augustowie w l. 1919–1924



Obwieszczenie Komornika przy Tymczasowych Sądach Okręgowym i Pokoju w Suwałkach                                             

o przyjęciach interesantów, pismo Zarządu TROOS z dn. 10 marca 1919 r. do Walerego Romana z prośbą o 

zorganizowanie Sądu Okręgowego i sądownictwa w Okręgu Suwalskim pod okupacją niemiecką                                       



Pismo Prezesa Rady Augustowskiego Starostwa Mieczysława Wolskiego z dn. 19 grudnia 1918 r.  do Prezesa TROOS 

Adolfa Świdy w sprawie przyjazdu tego pierwszego do Suwałk,                                                                  

fragment pisma Rady Starostwa Augustowskiego z dn. 4 stycznia 1919 r. do TROOS z informacją o wzburzeniu ludności 

po zarekwirowaniu przez milicjantów i ichtiologa z Suwałk niewodów do łowienia ryb na wydzierżawionych „okolicznym 

włościanom” kilku jeziorach augustowskich z adnotacją Świdy „Kto nie słucha, nie może rządzić”



Zaświadczenie z dn. 26 grudnia 1918 r. wydane przez Zarząd TROOS                                                             

Ksaweremu Rukatowi jako przewodniczącemu delegacji na Zjazd Polski w Wilnie (28–30 XII 1918),                            

deklaracja delegacji powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego do Prezydium Zjazdu Polskiego w Wilnie 

„My niżej podpisani oświadczamy, że z powodu, iż powiaty suwalski, sejneński i augustowski są już faktycznie na

mocy postanowienia Rządu Polskiego przyłączone do Polski i że ludność miejscowa nigdy nie uważała tych terenów,

jako należących do Litwy lub też do Białej Rusi, możemy przyjąć udział i zostaliśmy wysłani na Zjazd w charakterze

informacyjnym. Bliskie sąsiedztwo, jakie łączy Litwę i Białą Ruś z tą częścią Polski, z której delegatami jesteśmy, i

potrzeba utrzymania kontaktu z wszystkimi dzielnicami, zamieszkałymi przez ludność polską, skłania nas do brania

udziału w obradach i wspólnej wymiany myśli w tych kwestiach, które nie są sprzeczne z faktyczną przynależnością

terenu naszego do Polski.”



Pismo przedstawicieli ludności powiatu sejneńskiego z dn. 3 stycznia 1919 r.                                                 

do Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego z prośbą o przesłanie ich apelu do rządu polskiego                      

i Naczelnika Państwa oraz fragment tego apelu z dn. 3 stycznia 1919 r.

„Naczelniku Państwa! Dzieje się gwałt. […]

Garstka Litwinów składająca się z księży i byłych rosyjskich kilku urzędników przy pomocy naczelnika i 
przechodzących w małej ilości wojsk, powracających z frontu, stara się przechwycić w swoje ręce władzę, nie 
dopuszczając wybranych przez ogół przedstawicieli do przejęcia zarządu miasta i powiatu. […]                                
Naczelniku Państwa! My, wszystkie organizacje, które powstały dotychczas: wójci, sołtysi, Rada Szkolna, Sąd i 
Komitet Miejski upoważnieni od ludności powiatu sejneńskiego prosimy o natychmiastowe usunięcie władz 
niemieckich, objęcie zarządu i przysłanie choć w niewielkiej ilości wojska dla utrzymania porządku. […]”



Pismo Rady Augustowskiego Starostwa z dn. 9 stycznia 1919 r. do TROOS informujące m.in. o zakupie od 

niemieckich władz okupacyjnych elektrowni przez władze Augustowa,                                                            

pismo Ministerstwa Robót Publicznych z dn. 20 maja 1919 r. do TROOS z wyrażeniem wstępnej zgody na 

zakup od niemieckich władz okupacyjnych urządzeń na Kanale Augustowskim



Pisma Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Augustowski/ Tadeusz Podoskiego                                                    

do TROOS z dn.  16 stycznia i 24 lutego 1919 w sprawie zwrotu kaucji dzierżawcom jezior augustowskich                 

oraz w sprawie odmowy utworzenia nowej gminy w powiecie augustowskim za zgodą TROOS



Zawiadomienie Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski Ludwika Wisłockiego                                               

z dn. 21 stycznia 1919 r. o objęciu władzy w powiecie suwalskim pod okupacją niemiecką,                                      

zawiadomienie Komisarza Wisłockiego z dn. 29 marca 1919 r. skierowane do mieszkańców Suwałk w sprawie 

organizacji sprzedaży cukru   



Pismo Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski z 15 lutego 1919 r. do TROOS z prośbą o delegowanie 

trzech przedstawicieli Rady do Suwalskiej Rady Powiatowej, fragment protokołu zebrania organizacyjnego                       

Tymczasowej Rady Powiatowej Suwalskiej odbytego dnia 21 lutego 1919 r.                                                       



Raport Zastępcy Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski Bronisława Chodakowskiego z 23 marca 1919 r. z 

pobytu w gminie Jeleniewo, odpis uchwały zebrania gminnego gminy Wólka powiatu suwalskiego, które odbyło się 

21 kwietnia 1919 r.

„Prawie wszyscy są mniemania, że wydatki na opłacenie

pensji urzędnikom i utrzymanie kancelarii gminne ponosić

powinien tylko Rząd […]. Ujemnie wpłynęło na ludność

ostatnie ogłoszenie okupantów o nieuznaniu Rządu Polskiego,

jak również agitacje ze strony Litwinów. […]. [Jeden z

gospodarzy] Również wrogo jest usposobionym do Rady

Obywatelskiej, nazywając ją zgubicielką włościaństwa,

podkreślając, że >>panowie tam tylko rządzą i nabijają sobie

kieszenie, a biednemu człowiekowi to w niczem nie

przychodzą z pomocą<<.”

„1. Dla Polski potrzebne są granice z roku 1772,

przeprowadzenie uchwały, żądającej Gdańska i całych Prus

Wschodnich, Śląska jako też Galicji Wschodniej i miasta

Grodna, Wilna, Mińska, Pińska i Dyneburga. […]

7. Gmina Wólka w czasie wojny jest bardzo zniszczona, do

odbudowania niezbędne są potrzebne rozmaite materiały

budowlane jak to: cegła, wyroby cementowe i gonty, więc

prosim Władzę, aby w bliskości gminy Wólka były wzniesione

rządowe fabryki, to jest cegielnia, cementownia i gonciarnia

[…].”



Dekret Naczelnika Państwa z 15 stycznia 1919 r. o przedłużeniu terminu wyborów do tegoż sejmu w drugim okręgu 

wyborczym, obejmującym Okręg Suwalski (powiaty augustowski, sejneński i suwalski),                                 

obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej w Suwałkach informujące o terminie i godzinach głosowania                     

w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, procedurze zgłaszania kandydatów na posłów i o składzie tejże komisji 



Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej w Suwałkach informujące o wyłożenia od 23 stycznia 1919 r. list 

wyborców, obwieszczenie Prezydenta Suwałk o podziale miasta na 10 obwodów głosowania z nazwami ulic 



Afisze ze stycznia i lutego 1919 r.  informujące o zebraniu przedwyborczym, zwołanym przez Prezydium 

Związku Włościańsko-Robotniczego i o przedwyborczym wiecu kobiet, styczeń – luty 1919 r.



Wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego i posłowie wybrani 16 lutego 1919 r. w Okręgu Suwalskim:                              

Władysław Brzosko, Aleksander Putra, ks. Stanisław Szczęsnowicz, Adolf Świda



Ordre de Bataille (skład bojowy) z końca lutego 1919 r. niemieckich sił okupacyjnych podległych 

Komendanturze Okręgowej w Suwałkach (kopia z publikacji „Die Kämpfe im Baltikum nach der zweiten 

Einnahme von Riga”, Berlin 1938)



Ogłoszenie ppłk. Karla H. von Diebitscha, szefa Komendantury Okręgowej w Suwałkach z 19 lutego 1919 r. 

w sprawie zakazu handlu bronią, ogłoszenie Komendanta Policji Państwowej Wacława Dąbrowskiego 

z dn. 19 lutego 1919 r. o skróceniu godziny policyjnej



Żołnierz Korpusu Ochotniczego Diebitscha, utworzonego i  stacjonującego na Suwalszczyźnie od ostatnich 

dni marca niemal do końca lipca 1919 r., oraz jego dowódca płk. Karl Heinrich von Diebitsch (1865 – 1924)



Pismo Magistratu Suwałk z 24 kwietnia 1919 r. do Sądu Okręgowego w Suwałkach,                                                

informujące o zmianie nazwy ulicy Głównej (wcześniej Petersburskiej) na ulicę Tadeusza Kościuszki                        

Obwieszczenie Zarządu Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego                                                      

o obchodach w 1919 r. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 



Fragmenty protokołu posiedzenia dnia 24 czerwca 1919 r. Tymczasowej Rady Powiatowej Suwalskiej/Sejmiku 

„Zgromadzeni w dn. 24 czerwca 1919 r. na zebraniu przedstawicieli gmin i miasta pow. suwalskiego oświadczają, iż Ziemia 

Suwalska w składzie powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego była, jest i będzie zawsze polską, przeto żądają:   

1) natychmiastowego opuszczenia Suwalszczyzny przez okupacyjne wojska niemieckie i litewskie,  2) natychmiastowego 

zjednoczenia jej z całością ziem Rzeczypospolitej, 3) natychmiastowego wkroczenia wojsk polskich do Suwalszczyzny. […]       

Prócz tego oświadczamy, iż gotowi jesteśmy krwią własną pisać akt zjednoczenia Suwalszczyzny z Macierzą, jeśli głos nasz 

nie zostanie wysłuchany.”



Pisma Sędziego Pokoju w Filipowie z dn. 10 lipca i 16 sierpnia 1919 r. opisujące postępowanie

i ekscesy żołnierzy niemieckich w tej położonej przy granicy z Prusami Wschodnimi miejscowości



Pismo dowódcy Korpusu Ochotniczego ppłk von Diebitscha do TROOS z dn. 24 lipca 

1919 r.  o opuszczeniu przezeń Suwałk dn. 27 lipca wraz z tłumaczeniem 



Odpis pisma pisarza gminy Andrzejewo z dn. 21 lipca 1919 r. do Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski z

informacją o próbie przejęcia gminy Andrzejewo powiatu suwalskiego przez litewskie władze z Puńska i Sejn,

minuta pisma Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Suwalski z dn. 5 września 1919 r. do Zarządu Oddziału

Zrzeszenia Pisarzy Gminnych Powiatu Suwalskiego o aresztowaniu przez Litwinów pisarza gminy Andrzejewo

„W odpowiedzi na list do z dn. 3 września za N 11 komunikuję, iż o aresztowaniu przez Litwinów i uprowadzeniu do

Kowna pisarza gminnego gminy Andrzejewo p. Książko zareklamowałem w dn. września do sztabu pułku suwalskiego

oraz zwróciłem się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o interwencję w sprawie zwolnienia p. Książko.

Nadmieniam, że został aresztowany jeden działacz litewski, którego mamy zamiar wymienić na p. Książkę.”



Ogłoszenie o odczycie z marca 1919 r. o chorobach zakaźnych trapiących ludność w czasie wojny                           

Ogłoszenie lekarza specjalisty z Łodzi informujące o miejscu i godzinach przyjmowania pacjentów w Suwałkach



Ogłoszenie Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (Poalej-Syjon),                                                   

informujące o zebraniu robotniczym 19 kwietnia 1919 r. w lokalu Gminy Żydowskiej w Suwałkach                       

Ogłoszenie informujące o zebraniu dnia 4 maja 1919 r. lokatorów m. Suwałk w lokalu Gminy Żydowskiej 



Afisze informujące o wydarzeniach rozrywkowych z marca i kwietnia 1919 r. oraz tekst z pisma „Ziemia Suwalska”, 

krytykujący imprezy z tańcami organizowane w czasie wojny o granice niepodległej Polski

„Sclavus saltans – niewolnik tańczący. 

Tam pod Lwowem kilkunastoletnie dzieci krwią serdeczną znaczą granice Polski. Na Śląsku Cieszyńskim robotnik odkrytą
piersią zagradzał drogę najazdowi czeskiemu, powstrzymując jego nawałę i dzisiaj czujną trzyma tam straż. Tylko u nas
inaczej … Więc przy lada okazji wnet muzyczka rżnie – a „chrześcijanie” na równi z „czerwonemi” i w „towarzystwie” dobrze
bawią się …

Niech >>ci co poszli<< dobrze biją się, niech dzieci krwią szafują hojnie, niech bezrobotni z głodu mrą, a my? … nas stać, więc
niech muzyczka rżnie …

Wszak związki na to powstały, by dobrze bawić się …”

„Ziemia Suwalska” 1919, nr 2, s. 5



Z amatorskiego życia kulturalnego i teatralnego w Suwałkach w 1919 r.: afisze informujące o imprezach charytatywnych, 

w tym o spektaklu „Krewniaki” wg komedii Michała Bałuckiego z fragmentem recenzji tego przedstawienia

„Krewniaki – Bałuckiego w Suwałkach
Jak zwykle, według naszego smutnego zwyczaju, przedstawienie opóźniło się o całą godzinę. […]
Artyści, wśród których podobno wielu po raz pierwszy próbowało swych talentów scenicznych, mimo braków 
technicznych, wywiązali się ze swego zadania dobrze. Oczywiście nie obyło się i bez szarżowania, nie obyło się i bez 
niemych scen z powodu zapominania roli, ale ogólne wrażenie wypadło dobrze. […]
Przemiłą była panna Bakinowska w roli Anny i dobrze grał jej partner – pan Łapiński. P. Rekłajtys, gdyby nie zbytnia, 
w chwilach uniesienia, sztywność, grał bez zarzutu.  … Dobre typy dali pp. Wyrzykowski, Ciecierski, Jurewicz, p. 
Knarska oraz zbyt młoda, jak na mamusię łysiejącego syna p. Jurewiczówna. … Za wyreżyserowanie całości należy 
się gorąca podzięka p. d-rowej Noniewiczowej”.

„Ziemia Suwalska” 1919, nr 1 z dn. 3 maja 1919 r., s. 4



Z repertuaru suwalskich kin „Momus” i „Polonja” 



Ogłoszenie informujące o uruchomionej drukarni oraz sklepie materiałów piśmiennych w lokalu                                  

przy ulicy Głównej (T. Kościuszki) w Suwałkach                                                                               

Ogłoszenie o otwarciu „polskiego” zakładu elektrotechnicznego  przy ul. Ogrodowej                                            

(obecnie ks. Kazimierza Hamerszmita) w Suwałkach



Pismo Magistratu Suwałk z dn. 18 sierpnia 1919 r. w sprawie delegowania                                              

reprezentantów TROOS na uroczyste powitanie wojsk polskich 

Pismo Zarządu Gminy Żydowskiej do Sądu Okręgowego w Suwałkach z dn. 25 sierpnia 1919 r. informujące,       

że nabożeństwo nawiązujące do powitania tychże wojsk odbędzie się 30 sierpnia. 

„Echa wejścia Wojsk Polskich do Suwałk

Dnia 24 ub. miesiąca wkroczyło do Suwałk oczekiwane z tęsknotą wojsko polskie. Mimo niepogody 
wielotysięczne tłumy wyległy na ulice, by witać entuzjastycznie naszych chłopców. Przed tryumfalną bramą 
zebrali się przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań, Rady Okręgowej, Rady Miejskiej, komisarze 
rządowi pow. suwalskiego i sejneńskiego – oraz delegaci gmin i miejscowych instytucji. W imieniu społeczeństwa 
przemawiał, witając wkraczające wojsko, sędzia Naumowicz, w imieniu miasta – prezydent Modliński, wręczając 
chleb i sól, a w imieniu obywateli Żydów Beniamin Rozental […].                                                              
Na zakończenie uroczystości wojsko udało się na obiad wspólny, przygotowany przez komitet przyjęcia wojsk 
polskich. Podczas całej uroczystości panował wzorowy ład i porządek. Wieczorem iluminowano miasto.”

„Ziemia Suwalska” 1919, nr 10



Kserokopia adresu dziękczynnego z dn. 24 sierpnia 1919 r. 

skierowanego z Suwałk do Romana Dmowskiego

Dostojnemu Romanowi Dmowskiemu    

Prezesowi Komitetu Narodowego                 

w Paryżu                

„W radosnej chwili powitania Wojsk Polskich, 

niosących Ziemi Suwalskiej wyzwolenie z obcej 

przemocy, przedstawiciele wszystkich stanów 

tej rdzennie polskiej dzielnicy złączeni jednem 

wielkiem uczuciem miłości Ojczyzny, przesyłają 

Komitetowi Narodowemu w Paryżu na ręce 

Twórcy i Prezesa wyrazy najwyższego hołdu i 

wdzięczności za pracę nad odbudową naszej 

Ojczyzny. 

Zjednoczenie Polski, odzyskanie utraconych 

dzielnic i stanowisko dzisiejsze Polski wśród 

wolnych narodów świata zawdzięczamy 

politycznemu rozumowi i niespożytej energii 

członków Komitetu.                                                       

Cześć im za to i chwała!”

Adres podpisali m.in.: 

Walery Roman, Teofil Noniewicz, Adam 

Modliński, Wawrzyniec Gałaj, Czesław 

Lutostański, Zygmunt Kadłubowski, ks. Jan 

Moroz, Anatol Radliński, Bolesław Zawadzki, 

Czesław Awejde, Alfred Jagas, Wacław 

Dąbrowski, Paweł Kujałowicz, Jan Wysocki, 

Beniamin Rosental, Abram Gudziański, Eliasz 

Rosental 



Akt zgonu Wacława Zawadzkiego ps. „Rózga” (l. 24), poległego w Sejnach                                                       

25 sierpnia 1919 r. w walkach z Litwinami, dowódcy głównych sił powstańczych, tzw. Grupy „Sumowo”                            

Karta pocztowa z jego wizerunkiem 

„Ś. P. Wacław Zawadzki (wspomnienie pośmiertne)

„Duszą ruchu powstańczego Ziemi Sejneńskiej był ś. p. Wacław Zawadzki. Wychowaniec szkoły handlowej
Zgromadzenia Kupców m. Warszawy już na ławie szkolnej brał czynny udział w pracach: organizacji Młodzieży
Narodowej, skauta i harcerstwa polskiego. […] W sierpniu 1915 roku wstąpił do Legionów, do pierwszego pułku I-ej
brygady strzelców Piłsudskiego. W marcu 1916 r. na rozkaz komendanta [Józefa Piłsudskiego] zostaje wycofany z
pułku do pracy w P[olskiej] O[rganizacji] W[ojskowej]. […] W czasie rozpadania się okupacji brał czynny udział w
rozbrajaniu Austriaków w Chełmie. […] Cztery miesiące temu Zawadzki przyjechał tu do nas. […]”

„Ziemia Suwalska” 1919, nr 10, s. 5



Akty zgonu Ireneusza Rukata (l. 17) poległego w walkach z Litwinami o Sejny 25 sierpnia 1919 r.

„Pogrzeb poległych Powstańców
Dnia 27 sierpnia ciała pomordowanych powstańców przeniesiono do sali Związku Robotników
Chrześcijan, gdzie wśród zieleni złożono je obok siebie. Wszystkich trumien było dziesięć. O godzinie
dziewiątej dnia 28 sierpnia różne instytucje ze sztandarami oraz nieprzeliczone tłumy publiczności
zgromadziły się wzdłuż ulicy Kościuszki, aż po stopnie kościoła. […] Zwłoki na barkach
współtowarzyszów broni i członków Straży Ogniowej przeniesiono do kościoła parafialnego, skąd po
mszy żałobnej, […] kondukt żałobny, poprzedzony przez orkiestrę wojskową, ruszył na cmentarz. Ciała
pomordowanych złożono we wspólnej mogile. […] W chwili spuszczania trumien do wspólnego grobu
dało honorowe salwy wojsko i oddział powstańców. […]”.

„Ziemia Suwalska” 1919, nr 10, s. 5



Fragment raportu Komisarza Rządu Polskiego na Powiat Sejneński Bolesława S. Herbaczewskiego                     z 

dn. 11 września 1919 r., przesłanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Fragment sprawozdania sytuacyjnego starosty sejneńskiego Henryka Wróblewskiego za m-c październik 1919 r. 



Z przemówienia Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego,                                                                    

wygłoszonego 13 września 1919 r. w Suwałkach  

• „Jestem serdecznie wzruszony przyjęciem, jakiego tu doznałem. Nie jest to, wierzcie 

mi panowie zdawkowy frazes, jakim się tak łatwo rzuca podczas urzędowych przyjęć i 

uroczystości. Wy, panowie suwalczanie, powiem to wam otwarcie, kosztowaliście 

mnie osobiście bardzo drogo. […]

• A jednak czułem, że nie wolno mi tryumfować, bo zawsze stawał mi przed oczyma 

ten zakątek polskiej ziemi, którą chłop nasz uprawia, a którą wróg dotąd ciemięży i 

gdzie Polak tylko ćwiercią płuc oddychać może, gdzie polskie dziecko ukradkiem 

tylko polskie pieśni śpiewa […]

• Wyście to byli dla mnie tym krwawym wyrzutem. Stąd szły wieści, które mi dumnym 

być nie pozwalały.

• […] Wszak od wieku w Polsce poniewierana była pod obcym jarzmem godność 

Polaka, a nieraz z krwią wdeptywana była w błoto. Wyście jarzmo to dźwigali dłużej.

• Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. Broni jej Armia Polska przed obcą przemocą. […]

• Nastąpi pokój. Są w życiu narodów i państw zmagania, które nigdy nie ustają. Polskę 

na równi z innymi narodami oczekuje walka we wszechświatowych zapasach o 

pierwszeństwo w dziedzinie organizacji i kultury.

• Sprostać w tej walce najciężej jest tym, którzy są na kresach. Na kresy bowiem 

spada najcięższy obowiązek reprezentowania kultury narodu. […] 

• Wasze miasto panowie jest jedną z przednich placówek w tym kulturalnym zmaganiu 

się. Za rozwój więc i pomyślność waszej pracy na kresach wznoszę toast, panowie!”

„Ziemia Suwalska. Wydanie nadzwyczajne” 1919, s. 2


