Kroniki Staropolskie
Kronika Reformatów poznańskich
Tom ukazujący Reformatów powstawał w klasztorze tego
zgromadzenia na Śródce. Łaciński w większości rękopis obejmuje
historię klasztoru w XVII i XVIII wieku. Na jego kartach pojawiają się
postacie mieszczan i rzemieślników śródeckich (Śródka była wówczas
odrębnym od Poznania organizmem, z własną radą i burmistrzem),
kawalerów maltańskich z Komandorii, donatorów spośród
wielkopolskiej szlachty. Dramatyczne wrażenie robią ostatnie zapisy,
notowane pospiesznie, po polsku, na gorąco relacjonujące
anektowanie klasztoru przez Prusaków, a potem urządzenie
w kościele lazaretu dla żołnierzy napoleońskich. Dziś miejsce to jest
nieco zapomniane, mało znane ogółowi poznaniaków - w kościele
p.w. św. Kazimierza mieści się parafia polsko-katolicka, natomiast
w budynku klasztornym - zakład dla głuchoniemych.
Rok wydania: 2007
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/2TRmRQD

Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków zdarzonych
w Szkołach Wydziałowych Poznańskich
Dzieje domowe... obejmują krótki okres od września 1781 do stycznia
1793 roku. Jest to diariusz prowadzony w Szkole Wojewódzkiej,
powołanej przez Komisję Edukacji Narodowej w dawnym Kolegium
Jezuickim, bezpośredniej poprzedniczce słynnego gimnazjum ad
sanctam Mariam Magdalenam. Zapiski przynoszą relacje z życia szkoły
- jak zakończony groźnym wypadkiem pokaz "machiny elektrycznej",
w którym ranny został jej twórca, profesor fizyki,
a także wiadomości z miasta - o uroczystościach, remontach ratusza
czy zamku, powodziach, wielkich mrozach ("do 22 stopnia podług
ciepłomiaru p. Reaumera") i z kraju, np. o podpisaniu konfederacji
w Targowicy. Przypisy opracowała i całość opatrzyła wstępem Dorota
Żołądź-Strzelczyk.
Rok wydania: 2006
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/3esUsdo

Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu
W połowie XVII wieku kamienicę rodziny Świdów przy Żydowskiej
przejęli karmelici trzewiczkowi z klasztoru przy kościele Bożego Ciała,
urządzając tam niewielki kościółek i parę pomieszczeń, w których
mieszkało kilku zajmujących się kaplicą zakonników. Z dala od rytmu
klasztornej organizacji, mieli oni czas i sposobność przyglądać się
z bliska życiu poznańskiego rynku i słuchać tutejszych plotek. Stąd
w prowadzonej w rezydencji kroniczce odnotowano przede
wszystkim wiadomości o pożarach, wyborach władz miejskich,
wyrokach sądu i egzekucjach, lokalnych skandalach. Znalazły się też
nieznane dotąd historykom informacje dotyczące losów konfederacji
barskiej. Ósmy tom serii Kroniki Staropolskie to barwna i wartka
lektura, znakomita książka dla zainteresowanych historią polityki
i obyczajów.
Rok wydania: 2005
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/38btdmb

Kronika pisarzy miejskich
oprac. J. Wiesiołowski, tłum. A. Pawlaczyk i J. Grzesiak
Tom zawiera zapiski urzędników z okresu od końca XIV do połowy XVII
wieku. Obok "służbowych" notatek i aktów wydawanych przez
rajców, pisarze zamieszczali krótkie informacje o ważnych
wydarzeniach bieżących. Kronika ta jest więc dziełem ponad 30
autorów, z których najstarszy żył prawie 400 lat wcześniej od
najmłodszego i stanowi niezwykłą mozaikę, relacjonując obok
wielkich uroczystości czy klęsk także takie wydarzenia, jak to, że
w andrzejki 1504 r. przed katedrą szlachcic Gostyński zabił rajcę
Macieja, złotnika, który uwiódł mu żonę czy spór między rzeźnikami
a radą, z powodu którego na Wielkanoc 1541 r. brak było mięsa. Po
raz pierwszy zapisy te zostały zebrane i wydane w oryginale, czyli po
łacinie w 1888 r. przez poznańskiego archiwistę Adolfa Warschauera,
który docenił ich niezwykłą wartość dla badania historii miasta
i edycję swoją zaopatrzył w niemieckojęzyczny komentarz. Na potrzeby obecnego wydania wszystkie
teksty zostały przetłumaczone na język polski.
Rok wydania: 2004
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/3mQxhwj

Kronika Jezuitów poznańskich, tom I, 1570-1653
Kronika Jezuitów poznańskich, szósty tom w tej serii, zajmuje wśród
nich miejsce szczególne, przede wszystkim ze względu na rolę, jaką
działalność tego zgromadzenia odegrała w dziejach miasta prowadzenie Kolegium trzykrotnie aspirującego do rangi
uniwersytetu, teatru, wydawnictwa i drukarni, wzniesienie
barokowego kościoła (do dziś jednego z najcenniejszych naszych
zabytków architektury) czy budynków, w których obecnie siedzibę
mają władze miejskie. Kroniki te, pisane przez ludzi wykształconych,
relacjonują też takie wydarzenia jak m.in. wjazd do Poznania króla
Henryka Walezego w drodze na koronację, czy uświetnione
niezwykłymi efektami uroczystości żałobne po śmierci Zygmunta III
Wazy. Publikowany pierwszy tom kronik obejmuje lata 1570-1653.
Obszerny łaciński rękopis został przetłumaczony na język polski
i opatrzony historycznym komentarzem w formie przypisów.
Rok wydania: 2004
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/38867Nl

Katalogi biskupów poznańskich
Katalogi biskupów to zbiór życiorysów kolejnych hierarchów
zarządzających diecezją od X do XVIII wieku. Noty poświęcone
poszczególnym biskupom traktują o okolicznościach ich wyboru,
pochodzeniu, dotychczasowej i dalszej karierze w hierarchii
kościelnej; dostarczają informacji na temat pełnionych misji
poselskich, fundacji i prac podejmowanych w katedrze, okoliczności
śmierci i wystawienia pomnika nagrobnego lub epitafium.
Pisane po łacinie przez różnych autorów, m.in. Jana Długosza,
Tomasza Tretera i Ignacego Rzepnickiego, stanowią wyjątkowy
komplet zachowanych dokumentów tego rodzaju. Jak zawsze
w książkach tej serii, lekturę współcześnie przetłumaczonego tekstu
ułatwiają przypisy identyfikujące poszczególne osoby i ułatwiające
orientację w ówczesnych realiach.
Rok wydania: 2004
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/34XP7aR

Kroniki Bernardynów poznańskich
Podobnie jak ich poprzedniczki, Kroniki bernardynów poznańskich są
nieocenionym źródłem do dziejów miasta, historii jego kultury
materialnej i duchowej, przynoszą także garść anegdot związanych
z wielkimi i małymi wydarzeniami z życia mieszczan.
Każdy miłośnik Poznania zechce z pewnością zapoznać się bliżej
z historią pięknego kościoła Bernardynów, którego sylwetka stanowi
tak charakterystyczny element panoramy naszego miasta. A Kroniki
pozwalają odkryć także inne, mniej znane zabytki, jak niezwykłej
urody figura Chrystusa Zbawiciela o wschodnich rysach z kościoła
Bernardynek, przywieziona w końcu XVI wieku z Rzymu przez
dziekana kapituły katedralnej Andrzeja Kościeleckiego. Na kartach
książki zamieszczono również wiele innych ciekawych ilustracji, m.in.
rysunki z XVI-wiecznych rękopisów przechowanych w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej.
Rok wydania: 2002
Link do strony: https://bit.ly/389Whuv

Kroniczka gminy ewangelickiej w Poznaniu 1767-1790
Tłumaczone z języka niemieckiego zapisy seniorów poznańskiej gminy
ewangelickiej Świętego Krzyża dotyczą szczególnie burzliwych dla
miasta i jego mieszkańców czasów konfederacji barskiej, a zwłaszcza
opisują dramatyczne, mało znane losy poznańskich dysydentów.
Podobnie jak poprzednie tomy serii, Kroniczka ilustrowana będzie
archiwaliami, mapami i portretami z epoki oraz opatrzona
komentarzem historycznym.
Rok wydania: 2002
Link do strony: https://bit.ly/3oTROC4

Kronika poznańskich Karmelitów Bosych
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych pisana była przez
zakonników po łacinie w XVII i XVIII wieku. Relacjonuje dzieje budowy
zespołu klasztornego na górze św. Wojciecha, a także dramatyczne
momenty z ówczesnego życia miasta - zarazy, pożary, oblężenia, czy
- nieposiadające takiego znaczenia historycznego, lecz niemal równie
burzliwe - wydarzenia towarzyszące obchodom wielkanocnego
dyngusa. Nie brak też anegdot, czasem nieco makabrycznych, które
mogłyby stać się inspiracją dla scenariusza filmowego - jak historia
młodej szlachcianki, która uciekając przed grożącym jej
niebezpieczeństwem, schroniła się w karmelitańskim klasztorze
w przebraniu mnicha, czy opowieści o pościgach za rabusiami
i złoczyńcami.
Rok wydania: 2001
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/38bbrji

Kroniki Benedyktynek Poznańskich
Klasztor Benedyktynek w Poznaniu mieścił się od 1608 roku do kasaty
pruskiej w 1835 roku w budynku Pałacu Górków. Pisane przez
zakonnice w XVII i XVIII wieku kroniki stanowią nie tylko cenne źródło
historyczne do dziejów klasztoru, lecz także barwny zapis obyczajów,
życia codziennego miasta i jego mieszkańców, m.in. z okresu najazdu
szwedzkiego. Bogato ilustrowany starodrukami oraz oryginalnymi
rysunkami z kart rękopisu tom otwiera przygotowywaną przez
redakcję Kroniki Miasta Poznania serię Kronik staropolskich.
Rok wydania: 2001
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/384NBpg

