Inne
Plany Poznania
Danuta Książkiewicz-Bartkowiak
W tece zebrano 27 planów (formaty B1, B2, B3), poczynając od
najstarszego znanego widoku Poznania z 1618 roku, aż po plan z 1958
roku wydany tuż przed budową nowych, wielkich dzielnic
mieszkaniowych - Rataj i Winograd. Plany, będące własnością polskich
i niemieckich instytucji, publikowane są w przeważającej części
w oryginalnych wymiarach i opatrzone stosownymi opisami. Celem
wydania teki jest ukazanie rozwoju topograficznego miasta, jego
hydrografii, urbanistyki i architektury. Opisy planów konsultowali znani
i cenieni poznańscy naukowcy z różnych dziedzin: historycy, historycy
sztuki, urbaniści, architekci i geografowie.

Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Poznań oczami Prusaka wzorowego
Arthur Kronthal
Miłośnik Poznania i znawca jego historii w I dekadzie XX w.
opisuje miasto, jakiego dziś już nie ma, wymieniając też często
zabytki, które nie dotrwały do jego czasów. Stosowane przez
siebie pojęcie "pomnika dziejowego" rozszerza na instytucje
i stowarzyszenia artystyczne, naukowe i oświatowe.
Jednocześnie spojrzenie pruskiego urzędnika pozwala poznać
stosunek tej władzy do polskich mieszkańców miasta i bardziej
docenić rodzące się w tak trudnych warunkach dokonania
Polaków z Poznańskiego, którym zaledwie kilka lat później udało
się zmienić ten wydawałoby się niezniszczalny porządek.

Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 1990-2007
Iwona Błaszczyk
Książka stanowi sprawozdanie z prac konserwatorskich
prowadzonych pod nadzorem Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu w ciągu ostatnich 18 lat. To jednocześnie
niemal katalog najcenniejszych poznańskich zabytków tzw.
ruchomych - rzeźb, malowideł, pomników, wytworów rzemiosła
artystycznego. Dla każdego zabytku podano krótko jego historię,
opis stanu przed konserwacją oraz wykonanych prac
renowacyjnych, a także bibliografię. Okazuje się, że
niejednokrotnie konserwatorzy dokonują zaskakujących odkryć,
i to nie tylko odsłaniając spod przemalowań obrazów
starsze malowidła. Do takich niespodzianek należy m.in.
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Franciszkanów Konwentualnych sześciu miedziorytów Antoniego Swacha.
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Wspomnienia z powstania wielkopolskiego
Janusz Karwat
W tomie znalazły się teksty w większości niepublikowane, których
autorzy reprezentują różne środowiska i grupy wiekowe. Są więc
relacje prostych żołnierzy dezerterujących z wojska pruskiego, by
formować polskie oddziały strzelców konnych, ułanów, piechoty czy
lotników, ich dowódców - w tym gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego,
spiskowców z tajnych organizacji patriotycznych. Autorzy dodają
własne komentarze, opisują atmosferę panującą wówczas w ich
domach rodzinnych i dzielnicach.

Rok wydania: 2007
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/3khs5zO

Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1919-1920
Daniel Kęszycki
Relacja naocznego świadka i uczestnika przełomowych dla dziejów
Poznania i Wielkopolski wydarzeń, powstańca i współpracownika
Naczelnej Rady Ludowej, to historia oglądana z bliska, jakby zza kulis,
często "odbrązowiona" lub widziana nieco subiektywnie. Dlatego tekst
pamiętnika zwykle wciąga czytelnika bardziej niż wygładzony
i zobiektywizowany wywód opracowania naukowego. Zawiera relacje
z początków powstania wielkopolskiego w Poznaniu i Śremie, a obszerniej
traktuje o zabiegach dyplomatycznych związanych z włączeniem
Wielkopolski do rodzącej się niepodległej II Rzeczypospolitej,
działaniach Naczelnej Rady Ludowej, nastrojach panujących
w Poznaniu zaledwie chwilę po odzyskaniu niepodległości.
Daniel Kęszycki, człowiek o barwnym życiorysie, pochodzący ze starego
wielkopolskiego rodu, ale wychowany i wykształcony za granicą, pisał swoje wspomnienia po
francusku. Przetłumaczyła je jedna z jego córek, Janina, a syn Wojciech przechował i współcześnie
opatrzył wstępem przybliżającym sylwetkę autora.
Rok wydania: 2005
Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/2Ue159S

Władze miasta Poznania, t. I
oprac. prof. Jacek Wiesiołowski i Zofia Wiesiołowski
W serii Biblioteki Kroniki Miasta Poznania, ukazał się pierwszy tom
publikacji, jaką poszczycić się może niewiele polskich miast.
Opracowane przez prof. Jacka Wiesiołowskiego i Zofię Wojciechowską
wykazy urzędów i osób pełniących je od lokacji miasta do rozbiorów
pozwalają prześledzić rozwój i zmiany w strukturze i hierarchii
stanowisk, a także grup zawodowych wywierających największy wpływ
na rządy w mieście. Wydanie drugiego tomu, obejmującego lata 17932003 wraz z indeksem nazwisk całości, planowane jest na grudzień
2003.

Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Władze miasta Poznania, t. II
oprac. prof. Jacek Wiesiołowski
Drugi tom wykazów władz Poznania, wydawnictwa przygotowanego
przez redakcję "Kroniki Miasta Poznania" z okazji 750-lecia lokacji
miasta, obejmuje okres od rozbiorów do obecnie trwającej kadencji
(tom pierwszy obejmuje lata 1253-1793). Książka zawiera także
alfabetyczny wykaz nazwisk wszystkich osób sprawujących funkcje
samorządowe w Poznaniu od lokacji do dnia dzisiejszego z podaniem
dat i piastowanych stanowisk, można więc prześledzić zarówno
działalność poszczególnych ludzi, jak i rodów mających przez lata
wpływ na rządy w mieście. Poznań jest pierwszym polskim miastem
posiadającym takie opracowanie.

Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Księga Adresowa Stołecznego Miasta Poznania z 1933 roku
Do oryginału trudno dotrzeć, jeszcze niedawno redakcja Kronik Miasta
Poznania, przygotowująca Księgę do druku, a i członkowie Fundacji
750-lecia lokacji Poznania, wspierającej publikację finansowo, byli
przekonani, że - poza nielicznymi prywatnymi bibliotekami - jedyny
tom tego druku znajduje się w poznańskim Ratuszu. Teraz okazało się,
że drugi egzemplarz jest w posiadaniu Biblioteki Raczyńskich. Księga
przypomina dzisiejsze książki telefoniczne, zawiera spis wszystkich
mieszkańców naszego miasta z roku 1933, najpierw w kolejności
alfabetycznej, a w dziale drugim według ulic i numerów domów.

Rok wydania: 2001
Nakład wyczerpany

Portret Miasta. Poznań w malarstwie i grafice
Magdalena Warkoczewska
Album pełen grafik, litografii, drzeworytów, akwarel, miedziorytów i
rysunków, powstałych na przestrzeni prawie czterech stuleci (ostatnie
pochodzą z 1945 roku). Przedstawiają miasto, którego już nie ma,
dawne, niepowtarzalne piękno nieistniejących dziś obiektów
architektonicznych, uliczek i zaułków, miejsc tworzących ulotny klimat
Poznania sprzed lat. Rycinom towarzyszą opisy, będące ich
dopełnieniem i rozwinięciem. Niekiedy są to krótkie notki na temat
ukazanych na ilustracji obiektów, ale wiele z nich to całkiem pokaźnych
rozmiarów opowieści. Dla nich rycina jest tylko pretekstem do
opisania fragmentu historii miasta lub przybliżenia czytelnikowi
twórcy dzieła. Tekstom polskim towarzyszą ich niemieckie
odpowiedniki.

Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Wilda dzielnica Poznania 1253-1939
Magdalena Mrugalska-Banaszak
W stulecie tego ważnego w dziejach miasta wydarzenia na poznańskim
rynku księgarskim ukazała się książka niezwykła, bo będąca jedną
z nielicznych jeżeli nie jedyną, monografią dzielnicy wielkiego miasta.
Dokumentuje historię Wildy od czasów, gdy po raz pierwszy pojawiła
się w źródłach pisanych w 1235 roku, wtedy jeszcze pod nazwą
Wierzbice, do roku 1939. Początkowo wieś miejska, a później folwark
patrycjuszowski, w 1488 roku przeszedł w ręce rodziny Wildów i stąd
zapewne wzięła się przyszła nazwa dzielnicy.
Przez wiele lat były dwie gminy wildeckie - Górna i Dolna, dopóki w 1888
roku nie połączono je w jedną. Ta decyzja przypieczętowała już i tak
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Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Nenia
Stefania Tokarska-Kaszubowska
Stefania Tokarska-Kaszubowa, autorka książki „Nenia” zawarła w niej
wszelkie informacje, wiersze, listy i rysunki Ireny Bobowskiej. Wszystkie
te pamiątki przetrwały dzięki matce Ireny, Zofii, która zmarła w 1987 roku.

Rok wydania: 1999
Nakład wyczerpany

Bibliografia zawartości "Kroniki Miasta Poznania" 1923-1997
Danuta Balcerek, Jolanta Bagińska-Mleczak, Agnieszka Kraszewska
Bibliografia niniejsza obejmuje wszystkie teksty zamieszczone
w kolejnych numerach "Kroniki" od początku jej ukazywania się do
końca 1997 roku. Zgromadzony materiał ułożono w siedmiu
rozdziałach. Dwa pierwsze zawierają bibliograficzne opisy tekstów
dotyczących zagadnień polityczno-społecznych i prawnych, a także
historii kościołów i zakonów. W rozdziale trzecim zgromadzono
materiały opisujące zagadnienia społeczno-gospodarcze, natomiast
w czwartym ujęto materiały dotyczące problemów kultury i nauki,
podnoszonych na łamach "Kroniki". Obu wymienionym rozdziałom z uwagi na liczbę (800 i 750 pozycji) i różnorodność materiału - nadano
rozbudowaną strukturę wewnętrzną.
W trzech ostatnich rozdziałach Bibliografii zgromadzono: biogramy
publikowane na łamach "Kroniki", noty bieżących wydarzeń oraz recenzje i omówienia książek.
Rok wydania: 1998
Nakład wyczerpany

Wspomnienia o 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
Czesław Knoll
Początki istnienia 7 Pułku Strzelców Konnych sięgają roku 1920, kiedy to
w kwietniu zorganizowany został szwadron zapasowy 5 Pułku Strzelców
Konnych w Grudziądzu, pod dowództwem mjra Rudolfa Langa (...)

Rok wydania: 1997
Nakład wyczerpany

Ul. Kochanowskiego 28-29 czerwca 1956. Fotografie i relacja
Leszek Paprzycki
Fotoreportaż z tragicznych wydarzeń 1956 roku na ul. Kochanowskiego
w Poznaniu.

Rok wydania: 1996
Nakład wyczerpany

Teatry Poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta
Jarosław Maciejewski

Publikacja przybliżająca dzieje Poznańskich teatrów, nie tylko
zawodowych, w czasach panowania króla Stanisława Augusta.
Nie pominięto oczywiście informacji o teatrach z innych ośrodków
mających
wpływ
na
dzieje
Poznańskich
scen.
Książka poświęca również dużo miejsca ludziom spoza teatrów, ale
niejednokrotnie bardzo z nimi związanych.

Rok wydania: 1986

Link do sklepu internetowego: https://bit.ly/3eJaBeJ

