
Relacja z promocji książki „Krótka historia Wrześni" i wystawy fotograficznej 

"Września w czarno-białym kolorze". 
 

 6 października 2021 r. w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury odbyła się promocja książki  

Mariana Torzewskiego "Krótka historia Wrześni ", natomiast w holu zaprezentowano piękne biało - 

czarne fotografie wykonane przez słuchaczy WUTW z sekcji fotograficznej przedstawiające, przede 

wszystkim, piękno przyrody naszego miasta.   

 Spotkanie z Marianem Torzewskim - autorem promowanej książki oraz Radosławem 

Karbowiakiem - autorem ilustracji i opracowania graficznego tej publikacji, poprowadził dyrektor 

Muzeum Regionalnego  we Wrześni, Sebastian Mazurkiewicz.  

 Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej, serdecznej i emocjonalnej atmosferze. Licznie 

przybyli uczestmicy spotkania z wielkim zainteresowaniem  przysłuchiwali się prowadzonej 

rozmowie, a właściwie zapytaniom zadawanym przez byłego ucznia wrzesińskiego liceum 

ogólnokształcącego swemu byłemu nauczycielowi historii w temacie wydanej książki. Jak z 

humorem zaznaczył  pan Mazurkiewicz - „tym razem odwróciły się role pytającego i pytanego”.

 Dociekliwe pytania prowadzącego zachęciły autora do udzielenia obszernych wypowiedzi. 

Dowiedzieliśmy się, że prezentowana książka, w zamiarze autora,  ma być przewodnikiem po 

historii miasta, od najdawniejszej przeszłości do wspólczesności. Przewodnikiem przeznaczonym 

dla dzisiejszych mieszkańców Wrześni,  także dla mieszkająców innych części kraju mających 

wrzesińskie korzenie, ale przede wszystkim dla młodego pokolenia. Stąd "krótka historia", chociaż 

wcale krótka nie jest.  

 Autor nadmienił, że publikacji szeroko, ale cząstkowo opisujących różne aspekty historii 

miasta, jest wiele, jak choćby wydana w 2006 r.monografia "Września. Historia miasta", czy w 

2018 "200 lat powiatu wrzesińskiego", których był współautorem i redaktorem. Prezentowana 

książka jest mniej szczegółowa, nie tak obszerna, napisana przystępnie dla każdego, kto chce 

poznać historię swojego miasta. 

Kolejny rozmówca, autor ciekawych ilustracji "Krótkiej historii Wrześni", pan Radosław 

Karbowiak wyjaśniał, iż ilustracje przez niego stworzone miały obrazowo przybliżyć wizerunek 

miasta, życia mieszkańców i ważnych postaci związanych z Wrześnią w czasach, z których nie 

zachowało się wiele dokumentów, ani pamiątek wizualnych. 

 Opis współczesnych czasów ilustrują zdjęcia wykonane przez słuchaczy z sekcji 

fotograficznej WUTW. Zdjęcia te, wyświetlane w czasie spotkania, stanowiły doskonałe tło do 

prowadzonych rozmów. 

Na zakończenie promocji uczestnicy spotkania zostali obdarowani egzemplarzem promowanej 

książki, a w holu, przy słodkim poczęstunku, można było porozmawiać z autorem i  otrzymać w 

książce pamiątkową  dedykację. 
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