Towarzystwo Miłośników
Miasta Poznania
im. Cyryla Ratajskiego

1914 – 2014
Sto lat temu, w 1914 r. kiedy Poznań ciągle należał do Prus powstała inicjatywa, z której do
dziś poznańscy ludzie kultury, nauki i oświaty powinni być dumni.
Przytoczmy w pełni fragment opisu tego wydarzenia:

30 kwietnia 1914 roku na pierwszym walnym zebraniu 99osobowego Towarzystwa Krajoznawczego, odbywającego się w
sali
poznańskiego
Domu
Królowej
Jadwigi,
Ratajski
zaproponował utworzenie sekcji Miłośników Miasta Poznania.
Twierdził, że „sprawę ochrony zabytków winna zająć się
organizacja specjalna, do której powołać by należało ludzi
interesujących się i studiujących przeszłość Poznania, dalej
budowniczych, radnych itp.”. Sekcja ukonstytuowała się 26 maja,
kładła podwaliny pod powstałe później – również z inicjatywy
Ratajskiego – Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania.
/Cyt. za: A. Zarzycki, „Działalność społeczno-polityczna Cyryla Ratajskiego (18751939)”, Poznań 1992 , s. 34 (mps)/
Osiem lat później, 14 grudnia 1922 roku cel został urzeczywistniony. Powstało
pełnoprawne Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania jako najstarsze tego typu
stowarzyszenie zrzeszające miłośników Grodu Przemysła. Towarzystwo szybko zyskało
renomę, a w poczet jego członków weszło wielkie grono znakomitych Poznaniaków. Oto
lista 11 członków, których nazwiska są znane w całej Polsce:
Stefan Cybichowski, wybitny architekt (1881-1940), ks. Felix Szczęsny Dettloff,
znakomity historyk sztuki (1878-1961), Bolesław Erzepki, ceniony historyk kultury (18521932), Zdzisław Grot, uznany historyk (1903-1984), Kazimierz Kaczmarczyk,
współtwórca nowoczesnej archiwistyki polskiej (1878-1966), Cyryl Ratajski, współtwórca
TMMP, długoletni prezydent stołecznego Poznania, minister spraw wewnętrznych w II RP,
Delegat Rządu na Kraj podczas II W. Ś. (1875-1942), Kazimierz Ruciński, architekt,
pierwszy prezes TMMP (1873-1945), Władysław Seyda, przewodniczący Koła Polskiego
w Reichstagu w okresie zaboru, prezes Sądu Najwyższego w II RP (1863-1939), ks.
Antoni Stychel, pionier katolickiego ruchu społecznego na ziemiach polskich, wybitny
poseł, wicemarszałek sejmu (1859-1935), Wojciech Trąmpczyński, wybitny prawnik,
polityk, marszałek Sejmu i Senatu (1860-1953), Zygmunt Zaleski, współtwórca, prezes,
sekretarz TMMP, redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”, współzałożyciel Polskiego
Towarzystwa Statystycznego (1894-1940).
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