
 

 

 

 

 

       
            
 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

Panie Prezydencie, 

Szanowni Mieszkańcy Suwałk, 

 

   z okazji jubileuszu 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich pragnę wyrazić 

wspólną dumę z historii naszego miasta oraz wdzięczność, szacunek i uznanie wszystkim, 

którzy swoją pracą, walką, wysiłkiem i zaangażowaniem przyczynili się do powstania, 

rozwoju i współczesnego kształtu Suwałk na przestrzeni jego dziejów wpisanych w historię 

Rzeczypospolitej.     

Składam i wszyscy składamy hołd: 

- Zakonowi Kamedułów jako założycielom osady, którzy doprowadzili w 1720 roku do 

nadania Suwałkom praw miejskich przez króla Augusta II Mocnego, 

- mieszkańcom Suwałk z okresu I Rzeczypospolitej, którzy przez dziesiątki lat w coraz 

trudniejszych warunkach Polski przedrozbiorowej swoją codzienną pracą kładli podwaliny 

pod przyszły ich rozwój,  

- mieszkańcom Suwałk z czasu zaborów, którzy zachowali w swoich sercach polskość oraz 

niezłomną postawę mimo represji i walczyli o odzyskanie niepodległości Ojczyzny  

w powstaniach i zrywach niepodległościowych. 

Składam i wszyscy składamy hołd: 

- suwalczanom okresu II Rzeczypospolitej uczestniczącym w wojnie polsko – bolszewickiej, 

w walkach o ostateczny kształt jej wschodnich granic oraz budującym pomyślność miasta 

mądrą i ofiarną pracą, 

- bohaterskim mieszkańcom Suwałk, którzy w czasie II wojny światowej stawiali czoła 

niemieckiemu i sowieckiemu okupantowi, walczyli na wielu jej frontach  

i w niepodległościowej konspiracji, za swój patriotyzm płacili życiem na syberyjskich 

zsyłkach oraz w hitlerowskich i sowieckich obozach zagłady,  

- suwalskim Żołnierzom Niezłomnym, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie 

pogodzili się z nową sowiecką okupacją i podjęli dramatyczną walkę o prawdziwą 

niepodległość i suwerenność Ojczyzny, narażając się na szykany i represje, a nawet ponosząc 

najwyższą ofiarę życia. 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński 



 

Składam i wszyscy składamy hołd:    

- mieszkańcom Suwałk z okresu PRL, którzy nie ulegli komunistycznemu zniewoleniu  

i w trudnych warunkach totalitarnego państwa strzegli wiary, prawdy i patriotyzmu, swoimi 

decyzjami, pracą i zaangażowaniem dobrze wykorzystali pojawiające się możliwości dla 

rozbudowy miasta, zwłaszcza w okresie, gdy było ono siedzibą województwa oraz tym, którzy 

mieli odwagę upomnieć się „o chleb i wolność, i nową Polskę” działając  

w antykomunistycznej konspiracji i wielkim ruchu Solidarności, 

- Suwalczanom wybitnym i powszechnie znanym jak Maria Konopnicka, Alfred Wierusz 

Kowalski, Aleksandra Piłsudska, Edward Szczepanik, Andrzej Wajda, Leszek Moczulski, 

którzy wraz z innymi wybitnymi postaciami w historii miasta stanowią ważną część 

wizerunku i dobrego imienia Suwałk, 

- dzisiejszym mieszkańcom Suwałk za codzienną pracę i wszelką aktywność społeczną, 

gospodarczą, kulturalną, samorządową, oświatową, administracyjną wnoszącym swój wkład 

w rozwój cywilizacyjny miasta, poprawę jakości życia, bezpieczeństwo i dokonywanie 

mądrych odpowiedzialnych wyborów w kształtowaniu wizerunku i przyszłości Suwałk dla 

dobra nas wszystkich i młodego pokolenia. 

   Z serca życzę mojemu, naszemu miastu i jego mieszkańcom dalszego dobrego 

rozwoju, skutecznego wykorzystywania szans i programów dla tworzenia coraz lepszych 

warunków życia, pracy i realizacji indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych celów, aby 

współczesne i przyszłe pokolenia mogły być dumne ze swojego miasta, odczuwać satysfakcję, 

że są jego mieszkańcami i mieć przekonanie, że jest to najlepsze miejsce do życia. 

 

 

 

      Z wyrazami szacunku i zaproszeniem do wzajemnej współpracy  

na rzecz przyszłości naszego Miasta 

 

                                                                               Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

  

        

            Jarosław Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, 2 marca 2020 roku 

 


