
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12996,Represje-niemieckie-na-wsi-kieleckiej-19391945.html
2023-05-23, 00:31

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945

Tomasz Domański, Andrzej Jankowski,
Represje niemieckie na wsi kieleckiej
1939–1945, Kielce 2011, 422 s. + mapy

Monografia „Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945” to publikacja podejmująca
niełatwy i złożony problem niemieckiej okupacji w Polsce, a w konsekwencji zbrodni, jakich
dopuszczali się przedstawiciele cywilnego i policyjno-wojskowego aparatu okupacyjnego.
Tomasz Domański i Andrzej Jankowski przedstawili całe spektrum represji, począwszy od
przypadków pojedynczych zabójstw, poprzez celowe akcje eksterminacyjne wymierzone w
wybrane grupy społeczne (np. inteligencja wiejska i tzw. warstwy przywódcze), aż do
masowych i niczym nieuzasadnionych zbrodni, włącznie z paleniem całych wsi, których
symbolem stał się Michniów. Opisy tragicznych wydarzeń z okupacyjnych dziejów zostały w
dużej mierze oparte na spuściźnie po b. OKBZH w Kielcach. Autorzy sięgnęli do
prowadzonych śledztw i zawartej w nich dokumentacji historycznej, a zwłaszcza zeznań
zaocznych świadków. 
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