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Promocja książki „Obława Augustowska 1945.
Okoliczności i ofiary w dokumentach
archiwalnych” – Suwałki, 5 grudnia 2017
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5 grudnia 2017 r. w Archiwum Państwowym w Suwałkach odbyła się promocja książki pt.
„Obława Augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych” autorstwa
Tadeusza Radziwonowicza, dyrektora AP w Suwałkach oraz Barbary Bojaryn-Kazberuk z
Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w
Warszawie. W promocji wzięli udział liczni zainteresowani tym bolesnym tematem. m.in. dr
Henryk  Niestrój,  zastępca  Naczelnego  Dyrektora  Archiwów  Państwowych,  historycy,
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz,
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burmistrz Augustowa Wojciech Walulik,  starosta augustowski  Jarosław Szlaszyński  oraz
rodziny Ofiar zrzeszone w Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Został
także odczytany list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

O  p r z e b i e g u  p r o m o c j i  i n f o r m o w a ł y  m e d i a :
https://radio5.com.pl/kolejna-ksiazka-o-oblawie-augustowskiej/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1u1A4jfvqxY

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/150175

https://www.niebywalesuwalki.pl/2017/12/powstala-kolejna-ksiazka-o-oblawie-augustowski
ej/

http://dzieje.pl/ksiazki/oblawa-augustowska-1945-okolicznosci-i-ofiary-w-dokumentach-arch
iwalnych

Autorzy publikacji,  na podstawie własnych badań, podjęli  próbę opisania okoliczności  i
możliwych przyczyn, a także przebiegu i skutków obławy augustowskiej. Uwzględnili przy
tym  szersze  tło  dramatycznych  wydarzeń  z  lipca  1945  roku  w  rejonie  Puszczy
Augustowskiej. Nie pominęli również reakcji ówczesnych władz oraz historii  poszukiwań
ofiar  sowieckiej  zbrodni,  prowadzonych  już  od  1945  roku  po  lata  60.  XX  wieku,  czyli  do
momentu,  w  którym  rodziny  zaczęły  uzyskiwać  dokumenty  formalnie  potwierdzające
uznanie  swych  zaginionych  bliskich  za  zmarłych.  Książkę  wzbogacają  liczne  kopie
materiałów  archiwalnych  ze  zbiorów  Archiwum  Państwowego  w  Suwałkach,  a  także
dokumentów  sowieckich  oraz  pochodzących  od  rodziny  Matusiewiczów  z  Suwałk,  a
dotyczących Wiktorii Matukin, jednej z ofiar obławy.

Wydanie publikacji  było  możliwe dzięki  wsparciu  finansowemu projektu przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Białymstoku.
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