
                                                    90 Lat TMMP

Towarzystwo  Miłośników  Miasta  Poznania  powstało  14.12.1922  r.  i  nosi  imię  swojego  założyciela 
(ówczesnego  Prezydenta  miasta  Poznania)  adwokata  i  polityka  Cyryla  Ratajskiego  [1875  –  1942]. 
Współinicjatorem założenia  Towarzystwa  był  ekonomista  Zygmunt  Zaleski  [1894  –  1940],  a  członków 
założycieli było 36.

Wprawdzie już w 1913 r założono w Poznaniu Towarzystwo Krajoznawcze, krzewiące umiłowanie regionu, 
a wiosną, 1914 r powstaje w ramach tego Towarzystwa Sekcja Miłośników Miasta Poznania to jednak datę 
14.12.1922 r uznaje się za oficjalną powstania TMMP.
Pierwszym Prezesem został architekt Kazimierz Ruciński (współzałożyciel Towarzystwa) i pełnił tę funkcję 
do 1936 r.

Towarzystwo  utworzono  by szerzyć  wiadomości  o  mieście  oraz  pomagać  w kulturalnym  jego  rozwoju, 
by wspierać wydawnictwa o mieście i jego problemach. Towarzystwo posiada własne czasopismo (od 1923 r 
Kronika  Miasta  Poznania,  która  do 1950 r  była  oficjalnym organem Towarzystwa)  oraz wspiera  opiekę 
nad zabytkami.

Towarzystwo działa z przerwą wojenną w latach 1939 – 1945 do dnia dzisiejszego.

W czerwcu br. Zebranie Delegatów Towarzystwa wybrało nowe władze, a Prezesem został ponownie (pełni 
tą  funkcję  od  12.06.2008  r.).  Prof.  dr  hab.  Antoni  Szczeciński  (Profesor  Uniwersytetu  im.  Adama 
Mickiewicza w Poznaniu).

Na  drugiej  części  Zebrania  Delegatów  Towarzystwa  w  dniu  26.09.2012  r.  postanowiono  kontynuować 
realizowane dotąd przedsięwzięcia programowe, takie jak:
- wykłady akademickie,
- wykłady dr Rezlera,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży,
- sobotnie spacery po Poznaniu,
- spotkania klubu 6 kontynentów,
- spotkania klubu Posnaniana,
- wieczory wspomnień o wybitnych poznaniakach
oraz inne wynikające ze Statutu Towarzystwa.

Podjęto również Uchwałę by 14.12.2012 r. zwołać Uroczyste Spotkanie Członków Towarzystwa Miłośników 
Miasta Poznania z okazji 90 Rocznicy formalnego utworzenia Towarzystwa.
Członkami Towarzystwa są ludzie różnych profesji, płci i wieku łączy nas jedynie miłość do naszego miasta 
oraz  znajomość  historii  i  współczesności  Poznania.  Pragniemy tylko  popularyzować  poznańską  tradycję 
i  pielęgnować  lokalny  patriotyzm  oraz  chcemy zabierać  głos  wszędzie  tam gdzie  mowa  jest  o  naszym 
Poznaniu.

„Wszystkich  Poznańczyków  i  nie  tylko-Miłośników  Poznania,  których  sercu  bliskie  są  sprawy  Grodu 
Przemysła; którzy interesują się dziejami  lub, którzy chcieliby włączyć się do różnych działań-zapraszamy 
do współpracy oraz uczestnictwa w prowadzonych od lat na najwyższym poziomie w ramach Towarzystwa 
różnorakich  przedsięwzięć,  zmierzających  ku  jednemu  –ku  dobru  i  pomyślności  Naszego  Ukochanego 
Miasta oraz jego zacnej Społeczności” (cytat z oficjalnej strony internetowej Towarzystwa) 
Prosimy  o  przybycie  do  naszej  siedziby  mieszczącej  się  w  zabytkowej  (wzniesionej  w  1538  r. 
z przeznaczeniem na pomieszczenia miejskiej kancelarii) Kamieniczce Nr 10 na Starym Rynku.
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