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Ukazał się II tom Serii Świętokrzyskiej – kronika
paraﬁi Imielno z okresu I wojny światowej
15 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w
Kielcach odbyła się promocja II tomu Serii Świętokrzyskiej
„Wielka Wojna nad Nidą. Kronika paraﬁi Imielno (1912-1917)”.
Na kartach książki opisane zostały losy Polaków niebędących aktywnymi uczestnikami walk
o niepodległość Rzeczypospolitej. Praca przedstawia życie cywilów, zmuszonych do
egzystencji na terenie przyfrontowym nad Nidą, społeczność stającą w obliczu głodu,
chorób, śmierci i innych konsekwencji wynikających z działań wojennych.
Kronika została podzielona na dwie części. Pierwsza była pisana od przybycia księdza w
1912 r. do Imielna – do grudnia 1914 roku, a druga od grudnia 1914 r. do jego odejścia z
paraﬁi w 1917 r. Wspomnienia w większości spisywał na bieżąco. Język kroniki jest
autentyczny. Taki, jakim mówili ludzie z okolic Jędrzejowa.
Tom II stanowi kronikę autorstwa ks. Adama Włosińskiego, proboszcza paraﬁi Imielno,
spisaną w latach 1912-1917. Wspomnienia opracowali i poprzedzili wstępem dr hab. prof.
UJK Jerzy Gapys i ks. dr Tomasz Gocel. Z perspektywy małej paraﬁi na Ponidziu
przedstawione zostało codzienne życie na głębokiej kieleckiej prowincji, przerwane nagle
dramatycznymi wydarzeniami z okresu I wojny światowej.
Celem projektu jest edycja i wydawanie źródeł do studiowania dziejów regionu
świętokrzyskiego. Tego typu dokumenty mają szczególne znaczenie w pracy naukowej.
Równocześnie są atrakcyjnym materiałem dla przeciętnego czytelnika. Stanowią cenne
źródło poznawcze związane z historią regionu i wpisują się w działania dotyczące
budowania tożsamości lokalnej.
Książka powstała w ramach projektu realizowanego przez Archiwum Diecezjalne w
Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Delegaturę IPN w Kielcach, Muzeum Historii
Kielc, Muzeum Narodowe w Kielcach, Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
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