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Od pierwszych osadników 
po wybór Jaśkowiaka
Grubo ponad tysiąc stron 

– od pierwszych osad po 

wybory samorządowe 

w Poznaniu w 2018 roku. 

Wkrótce na rynku czteroto-

mowa Historia Poznania

Monika Lamęcka-Pasławska

To na pewno gratka dla pasjo-
natów dziejów miasta. Nowa 
pozycja ukaże się na rynku już 
niebawem nakładem Wydawnic-
twa Miejskiego Posnania. – Czte-
rotomowe wydawnictwo ukazuje 
w niezwykle kompetentny, a za-
razem przystępny sposób historię 
Poznania od czasów najdawniej-
szych do współczesności. To nie-
zwykle ambitna w swym zamia-
rze i efektowna próba opisania 
dziejów miasta, jakiej nie było na 
rynku wydawniczym od dekad – 
poleca wydawnictwo.

Luka na rynku
Na pomysł wydania nowej książ-
ki poświęconej dziejom miasta 
wpadł kilka lat temu prezes Fun-
dacji Rozwoju Miasta Poznania 
Jan Kaczmarek. Stwierdził, że 
brakuje całościowego opracowa-
nia obejmującego i czasy najdaw-
niejsze, i współczesność stolicy 
Wielkopolski. I to on dał impuls do 
powstania tej książki. Zaprosił do 
współpracy Wydawnictwo Miej-
skie Posnania i Unię Wspólnego 
Inwestowania, która została me-
cenasem dzieła.

Jedynym wydanym dotychczas 
obszernym opracowaniem histo-
rii miasta były dwutomowe Dzie-
je Poznania pod redakcją Jerzego 
Topolskiego wydane 30 lat temu. 
– To jednak pozycja dziś trudno 
dostępna i fi zycznie, i w odbiorze 
– mówi dyrektor Wydawnictwa 
Miejskiego Posnania Katarzyna 
Kamińska. – Dlatego zależało nam 
na powstaniu czegoś, co będzie 
nie tylko kompleksowym opraco-
waniem, ale jednocześnie będzie 
bardziej przystępne dla czytelnika 
– wyjaśnia.

Do przygotowania książki wy-
dawnictwo zaprosiło historyków, 
profesorów z UAM – Przemysła-
wa Matusika – autora publikacji 
oraz Danutę Konieczkę-Śliwiń-

ską, która współpracuje w dobo-
rze materiałów ikonografi cznych, 
dopracowaniu strony graficznej 
i koncepcji poszczególnych to-
mów. Autor zadbał o to, by za-
chowując wartości merytoryczne 
i poziom, dzieło zawierało cieka-
wostki, było atrakcyjne i napisane 
przystępnym językiem. Bo książka 
ma służyć także edukacji. Chcemy, 
by nauczyciele mogli ją wykorzy-
stywać na lekcjach poświęconych 
historii miasta – mówi Katarzy-
na Kamińska.

Opowieść prowadzona jest 
chronologicznie, traktując dzieje 
całościowo, bez tworzenia sztucz-
nych podziałów typu kultura, go-
spodarka, polityka itp. 

Pierwszy tom obejmuje naj-
dłuższy okres – od pierwszych śla-
dów osadnictwa na terenie dzisiej-
szego Poznania sprzed kilku tysię-
cy lat po wiek XVIII. Kolejne części 
obejmują coraz krótsze okresy: 
drugi opisuje wiek XIX aż do ro-
ku 1914, trzeci do końca II wojny 
światowej, a ostatni poświęcony 
jest historii najnowszej. – I fak-
tycznie opowieść doprowadzona 
jest niemal do dnia dzisiejszego – 
kończy się zapowiedzią wyborów 
samorządowych i prezydenckich 
w 2018 roku. Znajdziemy tu infor-
macje o kradzieży obrazu „Plaża 
w Pourville” Moneta z Muzeum 
Narodowego w 2000 roku, współ-
czesnych festiwalach teatralnych 
i muzycznych czy inwestycjach. 
A jedno z ostatnich zdjęć to biuro-

wiec Bałtyku – opowiada redaktor 
wydawnictwa Tomasz Janas. 

Opowieść jest przeplatana 
„kapsułami czasu” – cytatami ze 
źródeł historycznych i literackich 
mówiących o mieście czy o losach 
poznaniaków. 

– To historia nie w formie su-
chych wykładów, ale ciekawej 
gawędy, która wciąga czytelnika 
w opowieść – zapewnia Tomasz 
Janas. 

Prace nad książką trwały ponad 
cztery lata, a obecnie zmierzają już 
ku końcowi. Niebawem książka 
trafi  do druku, czyli w niedalekiej 
przyszłości powinna znaleźć się na 
półkach księgarni. 

Nie da się krótko
Książka początkowo miała składać 
się z jednej części, ale w miarę po-
stępu prac rozrosła się do czterech 
liczących po 300-400 stron.

– Początkowo wydawało się, że 
można stworzyć zwięzłe, kompak-
towe wydawnictwo, ale w miarę 
prac okazało się, że nie jest to takie 
proste. Wynikało to z konieczno-
ści uwzględnienia nowych badań, 
zwłaszcza dotyczących okresu po 
1945 r., gdzie brakowało opraco-
wań syntetycznych. Założeniem 
było przedstawienie wszechstron-
nego obrazu miasta: zjawisk demo-
grafi cznych, politycznych czy kul-
turalnych, choć nieuchronne było 
pominięcie wielu wątków, co dzie-
je się zresztą w przypadku każdej 
syntezy – mówi autor książki pro-

fesor Przemysław Matusik. – Ad-
resatem tej książki na pewno będą 
pasjonaci historii miasta Pozna-
nia, a tych mamy sporo. Zapewne 
zainteresuje też historyków, a jeśli 
nie zgodzą się z przedstawionymi 
w niej ujęciami, to może stanie się 
impulsem do dalszych badań. Tym 
bardziej, że dość wyraźnie widać 
obszary, które wymagają lepszego 
zbadania, jak na przykład okres po 
potopie szwedzkim, nie mówiąc 
już o czasach najnowszych – doda-
je profesor Matusik.

Mapy i zdjęcia
W książce znajdziemy też kilka-
set zdjęć i ilustracji: zarówno ar-
chiwalnych, jak i współczesnych 
– wykonanych specjalnie z myślą 
o tej publikacji prezentujących ar-
tefakty, dokumenty, dzieła sztuki, 
architekturę, najwybitniejszych 
mieszkańców czy panoramy mia-
sta. Zawiera ona m.in. unikatowe 
zdjęcia udostępnione przez Bi-
bliotekę Uniwersytecką. Zaś kilka-
naście map przygotowanych spe-
cjalnie dla tej publikacji przybliży 
czytelnikowi rozwój miasta w ko-
lejnych wiekach. Będzie też moż-
na śledzić na nich, jak w minio-
nych wiekach wyglądały wybrane 
obszary np. Ostrów Tumski w XI-
-XII wieku, Stary Rynek w drugiej 
połowie XV wieku, pierścień forty-
fi kacji w XIX wieku. 

Mapy przygotował i opracował 
znany konserwator zabytków Je-
rzy Borwiński. +

• Widok 

Poznania 

z ok. 1618 r., 

miedzioryt 

kolorowany 

z dzieła Civi-

tates Orbis 

Terrarum 

Georga Brau-

na i Franza 

Hogenberga, 

T. VI, Kolonia 

1618. Ze zb. 

Biblioteki 

Uniwersytec-

kiej 

Historia Poznania

Wydawnictwo składać się będzie 

z czterech części:

• Tom I – od prehistorii do XVIII 

wieku

• Tom II – wiek XIX do roku 1918

• Tom III – od roku 1918 do 1945

• Tom IV – od roku 1945 do współ-

czesności, z uwzględnieniem 

najnowszych dziejów Poznania po 

1989 roku

Adresatem tej książki 

na pewno będą 

pasjonaci historii 

miasta Poznania, 

a tych mamy sporo. 

Zapewne zainteresuje 

też historyków, 

a jeśli nie zgodzą się 

z przedstawionymi 

w niej ujęciami, to może 

stanie się impulsem 

do dalszych badań
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