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„Uwagi do kroniki kościoła katolickiego w Jaro-
cinie spisane przez ks. W. Lewandowskiego 
proboszcza”, Jarocin 2016

Publikacja jest wydawnictwem źródłowym.                 

To kronika kościelna, którą w połowie XIX w. 
napisał ówczesny proboszcz parafii pw. św. 
Marcina w Jarocinie – ks. Wojciech Lewan-
dowski. Książka jest niezwykle cenna przede 
wszystkim z uwagi na bardzo bogaty zasób 
zawartych w niej informacji oraz ze względu 
na jej zakres czasowy, rozciągający się                                
w dekadzie lat 1853-1863. Bardzo dużym 
walorem poznawczym kroniki są zamiesz- 
czone tu opisy ważnych wydarzeń w dziejach 
miasta i okolic. Ciekawe fakty dotyczą m.in. 
otwarcia szkoły żydowskiej, założenia brac-
twa strzeleckiego czy też informacje                                    
o zakładzie wodoleczniczym w Dębnie                                 
n. Wartą. Wydawnictwo adresowane jest nie 
tylko do historyków i regionalistów – 
miłośników dziejów ziemi jarocińskiej,                          
ale także do szerokiego grona odbiorców, 
pragnącego poznać przeszłość naszego miasta. 
Książka ma twardą oprawę, wydrukowana 
została na przeszło stu stronach. Wzbogacono 
ją aneksem w postaci fotografii. Zawiera 
indeks osobowy oraz nazw miejscowości. Cena: 25 zł
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Cena: 30 zł

„Jarocin miastem kolejarzy”, Jarocin 2015

Książka ukazuje dorobek społeczno-kulturalny 
jarocińskich kolejarzy na przestrzeni przeszło 
stu lat. Publikacja jest wydawnictwem albu-
mowym. Zamieszczono w nim fotografie i pocz-
tówki dokumentujące historię kolei na Ziemi 
Jarocińskiej od końca XIX w. do początku lat 90. 
XX w. Zaprezentowane zdjęcia pokazują                          
nie tylko aktywność kulturalną i życie 
społeczne kolejarzy, ale także dziedzictwo 
materialne naszego miasta związane z funk-
cjonowaniem kolei. Uwzględniono tu także 
witaszycką wąskotorówkę. Książka zawiera 
126 stron, drukowana jest na kredowym 
papierze. W publikacji znalazły się przede 
wszystkim fotografie z zasobów jarocińskiego 
muzeum, ale także zdjęcia pozostające w zbio-
rach prywatnych.



David J. Prescott, Jacek Kowalski, „Lustro 
czasu. Historia Jarocina w komiksie”, Jarocin 
2015 (reprint)

„Lustro czasu” to licząca blisko 60 stron fabu-
laryzowana historia Jarocina, przedstawiona 
w formie komiksu. Jej główni bohaterowie – 
Kasia i Dawid – przemieszczają się w czasie                      
i przestrzeni za pomocą magicznych luster. 
Poznają dzięki temu ciekawe postaci i wyda- 
rzenia z historii naszego miasta. Autorami 
komiksu są jarocinianin Jacek Kowalski 
(absolwent socjologii i kulturoznawstwa UAM, 
rysownik, projektant postaci do gier kompute- 
rowych) oraz David J. Prescott (pisarz recenzji 
filmowych i literackich, autor scenariuszy 
komiksów).

Książka wydana została w 2007 r. przez 
Fundację 750-lecia Jarocina, z okazji jubileuszu 
powstania naszego miasta. W związku z szyb-
kim wyczerpaniem nakładu i niesłabnącym 
zainteresowaniem czytelników, Muzeum 
zadecydowało o wznowieniu tej publikacji.

Cena: 33 zł
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Jadwiga Podeszwa, „Pusia i Mikaduś czyli 
kocio-psie sprawki (również w wersji 
gwarowej)”, Jarocin 2015

Ilustrowana, drukowana na kredowym 
papierze bajka dla najmłodszych, pisana 
równolegle w dwóch językach: codzienną, 
literacką polszczyzną oraz gwarą 
wielkopolską. Główny bohater książeczki, 
Mikaduś, jest małym i szczęśliwym pieskiem                
o łagodnym usposobieniu. Przyjaźni się z kotką 
o imieniu Pusia. Zwierzątka wspólnie 
przeżywają wiele fascynujących przygód. 
Autorka książki, jarocinianka Jadwiga 
Podeszwa, ma już wiele publikacji na swoim 
koncie. W zeszłym roku wydała „Słownik 
gwary Ziemi Jarocińskiej”. W Jarocinie 
mieszka także Regina Gruchalska, która 
wykonała ilustracje do publikacji. Bajka 
zawiera słownik gwarowy. Dołączono do niej 
także audiobooka (płyta CD), z której 
odsłuchać można gwarową część opowiada-
nia, czytaną przez samą autorkę.

Cena: 20 zł
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Stanisław Karwowski, „Historia rodu Leszczy-
ców z Radolina Radolińskich” (tłum. prof. UAM 
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz), Jarocin 
2010

Wydana publikacja jest tłumaczeniem 
niemieckojęzycznego opracowania autorstwa 
znanego poznańskiego historyka Stanisława 
Karwowskiego “Geschichte des Hauses Leszc-
zyc von Radolin Radoliński”, które ukazało się                        
w 1908 r. Jest to obszerna rozprawa 
poświęcona genealogii rodu Radolińskich, 
którego jedna z gałęzi od 1661 r. związana była 
z Jarocinem. Oprócz interesujących                                 
i w większości nieznanych wcześniej faktów z 
przeszłości rodu, niewątpliwym walorem 
dzieła są unikatowe ilustracje. Na kartach 
książki znalazły się reprodukcje portretów 
rodzinnych zdobiących niegdyś ściany 
jarocińskiego pałacu, a także jedyne zacho- 
wane fotografie wnętrz oraz dzieł sztuki                                  
i cennych dokumentów, które w większości 
bezpowrotnie zaginęły. 

Cena: 50 zł
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Ilona Kaczmarek, „Ignacy Niedźwiedziński – 
ksiądz, społecznik, Honorowy Obywatel Jaro-
cina”, Jarocin 2012

Pierwsza monografia ks. Ignacego 
Niedźwiedzińskiego, proboszcza parafii pw. 
św. Marcina w Jarocinie w latach 1917-1941. 
Książka oparta została w dużej mierze na 
źródłach przechowywanych w archiwach 
kościelnych w Gnieźnie i Poznaniu oraz Archi-
wum Państwowym w Poznaniu. Opracowanie 
wzbogacone zostało fotografiami i doku-
mentami, obrazującymi działalność kapłana – 
społecznika. Wykorzystane materiały 
pochodzą z zasobów muzealnych i archiwal-
nych oraz zbiorów prywatnych.

Cena: 18 zł
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„Ziemia Jarocińska na dawnych pocz-
tówkach”, Jarocin 2006

Album jest ostatnią częścią tryptyku 
poświęconego dawnym widokówkom Jarocina 
i okolic. Zaprezentowano w nim 170 reprodukcji 
pocztówek z lat 1919-1945, obejmujących teren 
zwany umownie Ziemią Jarocińską. Pocztówki 
z tego okresu są mniej okazałe i na niższym 
poziomie edytorskim niż te wydawane przed 
1919 r., stanowią jednak doskonałą ilustrację 
przemian, jakie miały miejsce na Ziemi 
Jarocińskiej w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego i w latach okupacji 
hitlerowskiej. Reprodukcje utrzymane zostały 
w oryginalnej kolorystyce, drukowane                           
na kredowym papierze i w twardej oprawie.  
Do wydawnictwa dołączono reprinty map 
powiatu jarocińskiego z lat 1918-1939 i z 1941 r. Cena: 60 zł
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Cena: 48 zł


