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O masowych egzekucjach dokonywanych przez
Niemców na mieszkańcach Białostocczyzny w
Lesie Bacieczki. Wykład na „Przystanku Historia”
– Białystok, 21 czerwca 2017

21  czerwca  2017  r.  na  białostockim
„Przystanku Historia” (siedziba Archiwum i
Muzeum  Archidiecezjalnego)  Karol
Usakiewicz z Oddziałowego Archiwum IPN w
Białymstoku  opowiadał  o  masowych
egzekucjach dokonywanych przez Niemców
na  mieszkańcach  Białostocczyzny  w  Lesie
Bacieczki. Prelegent zajmuje się na codzień
m.in.  badaniami  zbrodni  wojennych
pope łn ianych  p r zez  N iemców  na
B ia ł o s tocczyźn ie  i  j e s t  au to rem
wydawnictwa  „Grabówka  1941–1944.
Masowe  egzekucje  w  świetle  relacji
świadków”  (Białystok  2016).  W  swoim
wystąpieniu  podkreślił,  że  zbrodnie  na
Polakach  popełnione  przez  Niemców  w
połowie 1943 r. w lesie bacieczkowskim były
częścią  wiekszej  akcji  mającej  na  celu
eksterminację polskiej inteligencji w Okręgu
Białostockim.  Zauważył,  że  w  przyszłym
roku  minie  75  lat  od  popełnienia  tych
zbrodni, tymczasem od wielu lat pamięć o
ich Ofiarach nie jest należycie celebrowana i
zwrócił  się  do  obecnych  wśród  słuchaczy
przedstawicieli  środowisk  kombatanckich o
pamięć  i  należyte  uczczenie  tych  Ofiar.  W
swoim wystąpieniu Karol Usakiewicz mówił
też o trudnościach badawczych związanych
z ustaleniem pełnej listy zamordowanych w
Bacieczkach.  Prezentował  m.in.  kopie
niemieckich  dokumentów  więziennych,
wykradzionych przez wywiad Armii Krajowej
(na jednej z list więźniów znalazło się m.in.
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nazwisko  Eugenii  Siedzik,  mamy  Danuty
Siedzikówny  „Inki”,  zamordowanej  przez
Niemców w 1943 r.). Spotkanie zakończyła
seria  pytań  pochodzących  od  słuchaczy
wykładu,  którzy poszukują swoich bliskich,
zamordowanych w niemieckich egzekucjach.


