
„ Leszno wczoraj – 100 ciekawostek archiwalnych” 

 

 

1. Leszno położone jest na południowym krańcu Wysoczyzny Leszczyńskiej, na 
wysokości 95 m n.p.m. 
 
 
2. W XVII wieku Leszno stanowiło największy w Wielkopolsce ośrodek 
drukarski. 
 
 
3. Od 1394 r. wieś Leszno stanowiła własność Stefana z Karnina Herbu 
Wieniawa. Jego synowie przybrali nazwisko Leszczyńscy. 
 
 
4. Jan Amos Komeński zapoczątkował prowadzenie nauki w języku ojczystym 
i ilustrowanie podręczników. 
 
 
5. Leszno zasłynęło z dalekosiężnego handlu, z produkcji znakomitego sukna, 
z młynarstwa, z produkcji prochu strzelniczego.  
 
 
6. Leszno zasiedlone było przez przedstawicieli różnych narodowości i wyznań 
(luteranie, bracia czescy, kalwiniści, katolicy, Żydzi).  
 
 
7. W pierwszej połowie XVI w. Leszno stało się ważnym ośrodkiem życia 
intelektualnego za sprawą prac pedagoga Jana Amosa Komeńskiego, 
działalności naukowej Jana Jonsona oraz dzieł poetów: Anny Memoraty 
i Johanna Heermanna. 
 
 
8. Córka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego Maria, od 1725 r. królowa 
Francji,  zwykła była używać wyłącznie obuwia słanego do Wersalu przez 
szewców z Leszna. 
 

https://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/rod-leszczynskich.html
https://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/wielkopolanka-krolowa-francji.html
https://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/wielkopolanka-krolowa-francji.html


9. Za czasów właściciela Aleksandra Józefa Sułkowskiego, Leszno przeżywało 
rozkwit gospodarczy. W Lesznie pracowało w tym czasie ponad sto warsztatów  
sukienniczych. 
   
 
10. Za czasów Aleksandra Józefa Sułkowskiego Leszno otaczało  kilkadziesiąt 
wiatraków. Miejscowi maklerzy prowadzili na znaczną skalę hurtowe transakcje 
zbożowe. Pozycja Leszna jako ośrodka handlu zbożem przypominała w pewnym 
stopniu znaczenie Gdańska. 
 
 
11. Początkiem znamiennych dla XIX w. przemian cywilizacyjnych było otwarcie 
w 1835 r. szosy z Poznania przez Leszno do Wrocławia.  
 
 
12. W 1833 r.  Leszno przestało być miastem prywatnym. 
 
 
13. Znacząca zmiana w życiu miasta nastąpiła w 1975 r. kiedy w wyniku reformy 
administracyjnej stało się stolicą województwa. 
 
14. Centralne Dożynki z powodzeniem zorganizowane w Lesznie w 1977 r. 
zaowocowały licznymi, korzystnymi dla miasta  inwestycjami. 
 
 
15. Dąb szypułkowy, najstarsze drzewo w Lesznie, które rośnie na placu 
Metziga liczy ok. 350 lat. 
 
 
16. "Złoty okres" rozwoju Leszna tragicznie zakończył się w czasie potopu 
szwedzkiego. 
 
 
17. Leszno łączące pomyślność gospodarczą z osiągnięciami na polu edukacji 
i nauki w czasie „złotego okresu” w ówczesnej Polsce było zjawiskiem nader 
rzadkim. 
 
 
 

https://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/potop-szwedzki-w-wielkopolsce.html
https://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/potop-szwedzki-w-wielkopolsce.html


18. Gwałtowny przyrost ludności  miał miejsce w okresie wojny 
trzydziestoletniej za sprawą przybycia braci czeskich z Moraw i Czech oraz 
luteran z miast śląskich.  Nie minął wiek od czasu lokacji, a Leszno urosło do 
rangi drugiego po Poznaniu miasta w Wielkopolsce. 
 
 
19. Rafał IV Leszczyński w 1547 r. wyjednał na dworze króla Zygmunta Starego 
zezwolenie, aby  mógł „miasto Leszno założyć i zbudować. 
 
20. Ostatnim z Leszczyńskich na Lesznie był Stanisław Leszczyński, dwukrotny 
król Polski (1677 – 1766). 
 
 
21. Choć za wynalazców kina uważa się braci Lumiere to 9 lat wcześniej 
leszczyniacy, fotograf Ottomar Anschütz i budowniczy organów Johann 
Schneider, w 1886 roku wynaleźli prototyp kinematografu. Szybkowizjer 
pozwolił im zrobić prawdopodobnie pierwszą na świecie projekcję ruchomego 
obrazu. 
 
 
22. Ottomar Anschütz był znanym leszczyńskim fotografem. To on wynalazł 
migawkę szczelinową, co dało pierwsze na świecie ostre zdjęcia ruchomych 
zwierząt – bocianów lub koni. Na ul. Królowej Jadwigi znajduje się dom, 
w którym mieszkał fotograf. Jego pracownia mieściła się w obecnym budynku 
informacji turystycznej. 
 
 
23. Leszno przez wieki pozostawało prywatnym miastem, do którego byli 
zapraszani nie tylko żydzi, ale również kalwini, luteranie i bracia czescy. 
Podobno jeszcze w XVIII wieku w mieście żyło jedynie kilkanaście katolickich 
rodzin. 
 
 
24. W dzielnicy żydowskiej Leszna, została zbudowana synagoga – druga 
największa w Wielkopolsce.  
 
 
 
 
 

https://regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie/leszczynski-stanislaw-1677-1766.html


25. Mieszko I w drodze z Pragi do Gniezna, przemierzając pokryte leszczyną 
krainy, natknął się na tura, który zaatakował księżniczkę Dobrawę. Jeden 
z czeskich rycerzy Wieniawa, obronił księżniczkę i zabił tura toporem. 
W ramach podziękowania Mieszko I podarował Wieniawie ziemie, na których 
się wówczas znajdowali. Tak powstała osada Leszczno – od rosnącej tu 
leszczyny. 
 
 
26. W roku 1856 wybudowano linię kolejową łączącą Leszno z Poznaniem 
i Wrocławiem. 
 
 
27. W okresie PRL w mieście funkcjonowała m.in. fabryka cukierków 
i czekolady „Rywal”, roszarnia lnu oraz szereg zakładów z branży metalowej, 
odzieżowej oraz maszynowej. 
 
 
28. Po zakończeniu wojny II Wojny Światowej nastąpiła rozbudowa 
i przebudowa miasta. Powstało m.in. jedno z największych 
w Europie lotnisk szybowcowych. 
 
 
29. Takie ośrodki jak Leszno pozwoliły uzyskać Polsce status kraju „bez 
stosów”. W Lesznie współżyły cztery wyznania: bracia czescy, luteranie, katolicy 
oraz żydzi. 
 
 
30. W okresie międzywojennym w Lesznie rozwinięty był handel i przemysł: 
młyny, browary, tartaki, garbarnie, fabryka produktów chemicznych. 
Produkowano wyroby włókiennicze, maszyny, wagi i fortepiany, cukier 
i eksploatowano pokłady kredy. 
  

31. XVII-wieczne Leszno było największym w Wielkopolsce ośrodkiem 

drukarstwa, związanym z działalnością miejscowych ewangelików. 

 

32. 15 września 1916 roku została oddana do użytku linia kolei wąskotorowej 

Leszno - Góra Śląska. Do dzisiaj istnieje budynek stacji kolejowej w Lesznie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Leszno-Strzy%C5%BCewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm


 

33. W Lesznie jest jeden z największych w Polsce stadionów żużlowych, 

mogący pomieścić 25 tysięcy osób. 

 

34. Przypuszcza się, że Pałac Sułkowskich (plac Kościuszki) był połączony 

podziemnym tunelem z Zamkiem w Rydzynie, którym jeździły powozy. 

 

35. Wiatraki, niezwykłe drewniane budowle, rozpowszechniły się w 2 połowie 

XVIII w. wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na produkty rolne 

rozwijających się miast w Wielkopolsce. w okolicach Leszna odnotowano 89 

wiatraków. 

 

36. Na terenie dzisiejszej bursy nr 1 przy ul. Poniatowskiego rozpoczęto w 1938 

roku budowę kościoła św. Szczepana. Działania wojenne przerwały dalszą 

budowę kościoła. Okupant w 1944 r. wysadził istniejące mury,  a cegły 

przeznaczył na budowę mieszkań dla Niemców. 

 

37.Przy ulicy Wałowej, w budynku obecnej Państwowej Szkoły Muzycznej 

mieścił się do 1997 Szpital Miejski. 

 

38. Królewskie Katolickie Seminarium dla Nauczycielek (Königliches 

Katholisches Lehrerinnenseminar), obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych, 

zostało wzniesione w stylu neorenesansu północnego z wysublimowaną 

domieszką secesji. 

 

39. W Lesznie przy ulicy przemysłowej mieściła się Gazownia, Elektrownia 

i Młyny. 

 



40. W Lesznie na terenie Nowego Rynku istniał Browar Parowy - Emil Schneider. 

 

41. Łaźnia miejska w czasach PRL-u mieściła się w budynku przy ulicy 

Marcinkowskiego (obecnie Salon Sieci Mo), a wcześniej była w Synagodzie. 

 

42. Najstarszy budynek w Rynku to kamienica restauracji i hotelu Wieniawa 

wzniesiona w 1624r. Dzięki malowniczym podcieniom, wspartym na 

kamiennych kolumnach jest najczęściej fotografowaną kamienica w rynku. 

 

43. Na placu Kościuszki wśród parkowych okazów, najcenniejszym jest miłorząb 

dwuklapowy, gatunek stanowiący relikt roślinności z okresu jurajskiego. 

 

44. W I połowie XIX wieku Leszno stanowiło główny ośrodek Żydów 

w Wielkopolsce. Interesujący budynek dawnego domu modlitwy zachował się 

przy ulicy Średniej nr 4. 

 

45. Usytuowany przy ulicy Wałowej budynek z okazałą wieżą zbudowany został 

w 1928 roku dla miejskiej straży ogniowej. W podwórzu zachowała się 

ćwiczebna wspinalnia z 1925 roku.  

 

46.  Przy al. Krasińskiego mieściło się „kino” Panorama (400 miejsc), 

usytuowane na miejscu najokazalszego w międzywojennym Lesznie kina 

„Palace”.  

 

47. Pierwszą w Lesznie stację telegraficzną uruchomiono w 1856 roku 

w Ratuszu.  

 



48. Pierwsza linia telefoniczna powstała w 1888 roku zaś w 1911 roku 

ustawiono na mieście dwie pierwsze budki telefoniczne. 

 

49. W kamienicy 21 w Nowym Rynku urodził się Stanisław Grochowiak, jeden 

z najwybitniejszych poetów powojennej Polski. 

 

50.  Ulica Ignacego Paderewskiego wytyczona została w 1891 roku, jest 

swoistym unikatem, gdyż cała jej zabudowa sprzed pierwszej wojny światowej 

jest dziełem jednego architekta, Henryka Nergera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25. Mieszko postanowił przyjąć chrzest. By to zrobić, odprawił swoje żony 
i pojechał do Pragi pojąć za żonę chrześcijańską księżniczkę Dobrawę, z którą do 
Polski przyjechali liczni duchowni. 
Nie wiecie jednak, że w drodze z Pragi do Gniezna przemierzali pokryte 
leszczyną krainy, gdy nagle przed nimi pojawił się okrutny tur, który ruszył 
prosto na czeską księżniczkę. 
Na szczęście jeden z czeskich rycerzy – Wieniawa – obronił chrześcijańską 
matkę Polski i zamordował tura toporem. 
W ramach podziękowania Mieszko I podarował Wieniawie ziemie, na których 
się wówczas znajdowali. Tak powstała osada Leszczno – od rosnącej tu 
leszczyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rafał IV Leszczyński w 1547 r. wyjednał na dworze króla Zygmunta Starego 

zezwolenie, aby  mógł „miasto Leszno założyć i zbudować”. 

 

28. Po zakończeniu II Wojny Światowej nastąpiła rozbudowa i przebudowa 
Leszna. Powstało m.in. jedno z największych w Europie lotnisk szybowcowych. 
 

 

19. Na południowej ścianie kościoła św. Jana Chrzciciela, na drugiej szkarpie od 
strony kaplicy widnieje zegar słoneczny z nie odczytanym skrótem NGL i datą 
1653. 
 

 

46.  Przy al. Krasińskiego mieściło się „kino” Panorama (400 miejsc), 

usytuowane na miejscu najokazalszego w międzywojennym Lesznie kina 

„Palace”.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Leszno-Strzy%C5%BCewice

