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Szanowny Bracie.
Z wielkim Żalem zawiadamiam, Że w dniu 29.wześnia 2020r zmarł w wieku 91 lat nasz brat
Tadeusz Sułowski. Msza św. pogzebowa odbędzie się o godz. 12:00 w poniedziałek (5
paŹdziernika) w kościele Św. Jana Chrzciciela. Ul. Jana Kasprowicza2, (rog ul. Dobrej) 05-410
Józefów-Michalin. Następnie uroczystości przeniosą się na miejscowy cmentaz ul. Wawerska
46,05-420 Józefów.
Brat Tadeusz ''Tadek'' Sułowski, urodzony w't929 roku. Już od młodzieńczych lat podejmował
się działalności patriotycznej. od 1941 r. działał w harcerstwie, a od 1944 r. w Szarych
Szeregach, biorąc udział w tzw. małym sabotazu. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
Swoimi wojennymi pzeŻyciami dzielił się z mieszkańcami naszego miasta m.in. w trakcie
,,Pikniku Militarnego'' w 2019 roklJ, z rąk Ministra obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
otzymał nominację na stopień majora. Jako żołnierz Armii KĘowej w czasie powstania
warszawskiego brał udział m.in. w ataku na Warszawskie lotnisko okęcie, następnie przyłączył
się do oddziałów pańyzanckich, walczących w okolicach Warszawy. Więzień KL Auschwitz. Po
wojnie represjonowany przez władze komunistyczne, aresztowany w 1949 r. przesiedział w
więzieniu 6lat.
Nasz najstarszy Brat, wspołzałoŻyciel,,LechitÓW'', od początku istnienia Bractwa, tjod 1995 roku
aktywnie uczestniczył we wszystkich aspektach jego ,działalności i przez długie lata godnie je
reprezentował w kraju i za granicą. Był organizatorem i uczestnikiem audiencji u Papieża Jana
Pawła ll przedstawicieli Bractwa. Był całym sercem oddany idei Bractwa, w którym upatrywał
kultywowanie wańości patriotycznych. Był osobą niezwykle koleżeńską służąc radą i pomocą
każdemu zbraci. Jego pogoda ducha i ułańska fantazja, miłośc do koni i ludzi, niepohamowany
optymizm i błyskotliwe, acz cięte poczucie humoru powodowało, że zawsze był duszą
towarzystwa.
Było dla naszaszczytem mieĆ w swoim gronie człowieka pielęgnującego wańości patriotyczne.
Jego śmierc jest dla nas ogromną stratą, a swoim'odejściem nieodwracalnie zamknął etap
historii, któĘ był aktywnym uczestnikiem' ,'' '
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