KLUB POSNANIANA
Klub Posnaniana TMMP w swoim założeniu stanowić ma strukturę organizacyjną, działającą w ramach Towarzystwa, będącą swego rodzaju platformą,
pomocną w kultywowaniu tradycji poznańskich tak przez członków Towarzystwa, jak też przez niezrzeszonych w nim Poznańczyków - ludzi, którym bliskie są
zagadnienia kultury i historii naszego Miasta. Celem, dla realizacji którego Klub Posnaniana TMMP powstał, jest zachowanie oraz propagowanie, na możliwie jak
najszerszą skalę, spuścizny kulturowej Poznania, utrwalonej w szeroko rozumianych posnanianach. Przez posnaniana rozumie się w tym przypadku wszelkiego
rodzaju artefakty: behawioralne - zwyczaje i tradycje poznańskie; fizyczne - książki, grafiki, obrazy, rzeźby i inne rękodzieła, pocztówki, znaczki, proporczyki, bilety
komunikacji miejskiej, pamiątki itp.; językowe - gwara poznańska. Realizacja powyższego celu przebiegać ma poprzez m. in.: organizowanie spotkań ludzi
zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką - pasjonatów, kolekcjonerów, artystów, ludzi amatorsko i zawodowo zajmujących się miejską kulturą Poznania;
organizowanie wystaw i prezentacji posnanianów, we współpracy z ośrodkami kultury naszego miasta; prowadzenie aktywnej działalności edukacyjnej, skierowanej
głównie do dzieci i młodzieży; wspieranie inicjatyw innych grup i środowisk, zbieżnych z celem działania Klubu Posnaniana TMMP oraz współdziałanie z nimi.
Posnaniana w wersji wirtualnej eksponowane są na stronie internetowej naszego Towarzystwa, gdzie prezentujemy wirtualne kolekcje Panów: Marka Knasieckiego,
Członka Zarządu TMMP, oraz Mariusza Czekaja, Członka naszego Towarzystwa.
W dniu 9 czerwca 2017 r., w gmachu Archiwum Państwowego, przy ul. 23 Lutego 41/43 w Poznaniu, dzięki życzliwości Dyrektora Archiwum, Pana Henryka
Krystka, uroczyście otwarto wystawę pt. „Herb Poznania w przestrzeni publicznej i nie tylko”. Wystawa ta jest owocem długoletniej kolekcjonerskiej pasji Pana
Marka Knasieckiego - pasjonata, kolekcjonera, aktywnego Członka Klubu Posnaniana TMMP. Wystawa ta jest jednym z punktów obchodów rocznicy 95-lecia
powstania TMMP. Celem wystawy jest zaprezentowanie szerszej publiczności, nie tylko mieszkańcom Poznania, miejsc w przestrzeni publicznej
oraz przedmiotów, na których eksponowany jest herb naszego Grodu. Większa część tej ekspozycji poświęcona jest prywatnej kolekcji Pana Marka Knasieckiego,
jednakże dzięki Jego kontaktom przedstawione są także eksponaty z kolekcji wybitnego wielkopolskiego filatelisty - Pana Bogdana Michalaka oraz własne materiały
ze zbioru Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wystawa jest również dostępna w wersji plenerowej, przed wejściem do gmachu głównego Archiwum.
Organizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.
Należy dodać, iż herb Poznania, w najrozmaitszej ekspozycji, został również przedstawiony w formie kalendarza na rok bieżący, którego pomysłodawcą,
i głównym autorem, jest Pan Marek Knasiecki. Środki niezbędne dla wydania kalendarza pochodziły z funduszy miejskich.
Pomysłodawcą ukonstytuowania się w TMMP Klubu Posnaniana jest Pan Krzysztof Gmerek - Wiceprezes TMMP.
Zdjęcia:
Relacja z wystawy „Herb Poznania w przestrzeni miejskiej i nie tylko” oraz relacje na temat wystawy.

