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Dyskusja on-line wokół książki „Tatuś Wasz jest w
Rosji… Listy kieleckich katyńczyków”
14 kwietnia 2021 r. (godz. 14.00) odbędzie się promocja on-line książki „Tatuś
Wasz jest w Rosji… Listy kieleckich katyńczyków” w opracowaniu Marka Jończyka
z Delegatury IPN w Kielcach, która przybliża ten trudny temat. W dyskusji wezmą
udział: Marek Jończyk, dr Marek Jedynak i prof. Jerzy Gapys. Transmisja na
stronie internetowej IPN oraz proﬁlu FB kieleckiej delegatury.

Zbrodnia katyńska to temat, który do dziś budzi wiele emocji pokazując bezwzględny
totalitaryzm sowiecki. W ciągu dwóch miesięcy oddziały NKWD zgładziły prawie 22 tys.
polskich oﬁcerów, policjantów, naukowców, duchownych, prawników, lekarzy, nauczycieli i
działaczy społecznych. Zostali pogrzebani w zbiorowych mogiłach na terenie dzisiejszej
Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Publikacja IPN zawiera zbiór korespondencji wysłanej przez oﬁary zbrodni katyńskiej.
Prezentowana kolekcja składa się z listów i kart pocztowych adresowanych głównie do
rodzin, przyjaciół i znajomych. Kilka z nich to przesyłki z pierwszych dni II wojny światowej.
Zasadniczą część zbioru stanowi korespondencja wysłana z sowieckich obozów jenieckich
pomiędzy 20 listopada 1939 r. a początkiem kwietnia 1940 r.
Publikacja prezentuje źródła stosunkowo rzadko wykorzystywane w badaniach zbrodni
katyńskiej. Powodem jest głównie niewielka liczba zachowanych zabytków oraz ich
rozproszenie. Większość prezentowanej korespondencji pochodzi z prywatnych archiwów
rodzin oﬁar. Bardzo osobista treść listów rzuca nowe światło na zbrodnię oraz oﬁary.
Dostrzegamy ludzi z ich systemem wartości, ideałami, troskami, uczuciami, lękiem o
najbliższych i o losy ojczyzny. Z listów wyłania się również obraz warunków panujących w
obozach jenieckich oraz wizerunek osadzonych – ich nastroje, postawy, zachowania.
Dostrzegamy dowody działań służb sowieckich, próby oddziaływania na jeńców oraz na ich
rodziny. Korespondencja, w połączeniu z innymi źródłami, daje pełniejszy obraz losów
polskich jeńców wojennych w trwającym ponad pół roku okresie niewoli sowieckiej – od
pojmania we wrześniu 1939 r. do egzekucji w kwietniu i maju 1940 r.

