
51. W 1886r. leszczyniacy: fotograf Ottomar Anschὔtz i budowniczy 

organów Johann Schneider wynaleźli prototyp kinematografu. 

Szybkowizjer pozwolił im zrobić prawdopodobnie pierwszą na świecie 

projekcję ruchomego obrazu. Na ul. Królowej Jadwigi znajduje się dom,                 

w którym mieszkał fotograf. Jego pracownia mieściła się w obecnym 

budynku informacji turystycznej. 

 

52. Zespół Szkół Ekonomicznych mieści się w budynku przy                                       

ul. Poniatowskiego od 1 lipca 1970r. Budynek ten powstał w 1910 roku                    

i służył wcześniej różnym instytucjom edukacyjnym. 

 

 

53. 15 kwietnia 1972 roku po burzliwych dyskusjach Zespół Szkól 

Ekonomicznych  otrzymał imię Jana Amosa Komeńskiego. W dniu nadania 

imienia odsłonięto znajdujące się do dziś popiersie patrona oraz przekazano 

szkole sztandar. 

 

54. Kilkanaście  lat temu skecz ”Mord w kościele” pod kierunkiem pani 

Agnieszki Płóciniczak zawojował Ekonomik i okolice. Kolejni uczniowie 

wielokrotnie powtarzali ten skecz i zawsze zmuszali do płaczu całą widownię. 

 

55. Największym fenomenem sportowo – rekreacyjnym w Ekonomiku był 

RUN, czyli rozgrywki między rodzicami, uczniami i nauczycielami.                           

W szlachetnej rywalizacji o przechodni puchar Rady Rodziców, drużyny 

rodziców, uczniów i nauczycieli, zmagały się w walce o prymat 

pierwszeństwa. Konkurencje bywały różne, czasem cyrkowe, czasem 

śmieszne. Trzeba było też wykazać się zręcznością i umiejętnością 

współpracy. Do legendy szkoły przeszła zwłaszcza konkurencja powtarzana 

co roku, a mianowicie mini playback show. W tej rywalizacji, mimo zaciekłych 

zmagań i wyrównanej stawki, najczęściej wygrywali nauczyciele, 

dopingowani przez trybuny wypełnione do ostatniego miejsca. 



56. Prawa miejskie dla Leszna uzyskał kasztelan przemęcki Rafał III 

Leszczyński, zwany Marszałkowiczem, w przywileju lokacyjnym, 

wystawionym przez Zygmunta Starego w dniu 30 kwietnia 1547r. 

 

57. W roku 1561  Leszno składało się  z ok. 80 domów i kościoła pod 

wezwaniem Św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny. 

 

58. Po uzyskaniu praw miejskich Leszno otrzymało herb. Z jednej strony 

dwudzielnej tarczy umieszczona została niecała głowa byka z kółkiem               

w nozdrzach, a z drugiej topór. 

 

59. W 1681r. największym źródłem dochodów w Lesznie był podatek od 

chmielu (ponad 62%). 

 

60. Przez pewien okres wokół Leszna stało 99 wiatraków. Kilkakrotnie 

próbowano ponoć wybudować setny, ale bez powodzenia- zawsze spłonął.  

 

61.  Jedną z najstarszych ulic w mieście była ul. Szeroka Fosa lub Szeroki 

Rów. W wieku XVIII zmieniono ją na ul. Kupiecką. Obecnie jest to                            

ul. B. Chrobrego. 

 

62.  Jesienią 1709r. w Lesznie wybuchła zaraza. Mieszkańcy umierali całymi 

rodzinami, nie miał kto ich leczyć, ani grzebać. Miasto opustoszało. 

 

63. Czołowym przedstawicielem nauki w Lesznie był wielki dydaktyk                         

i pedagog światowej sławy Jan Amos Komeński. 

 



64. Jan Amos Komeński przygotował jeden z pierwszych na świecie 

podręczników do fizyki, który przyczynił się do rozpowszechnienia nauczania 

tego przedmiotu w wielu szkołach w Polsce i Europie. 

 

65. Pierwsze uliczne lampy pojawiły się w Lesznie w początkach XIX w.                       

i umieszczone zostały na Rynku i przy bramach wjazdowych. 

 

66. W roku 1839 zorganizowano w Lesznie Towarzystwo Upiększania 

Miasta, dzięki któremu Leszno znalazło się w gronie najschludniejszych miast 

w całej prowincji poznańskiej. 

 

67.  W roku 1865 uruchomiona została w Lesznie gazownia. Zaliczana ona 

jest do najstarszych w Polsce. 

 

68.  W latach 1912-1914 założono w mieście kanalizację. 

 

69.  W dniu  29 października 1856 r. otwarta została pierwsza linia kolejowa, 

biegnąca z Poznania przez Czempiń, Kościan do Leszna i dalej do Wrocławia, 

a w rok później oddano do użytku połączenie przez Wschowę do Głogowa. 

 

70.  W 1817r. Leszno liczyło 7 869 mieszkańców, a w 1910r. już 17 156. 

 

71.  Około 1900r. istniało w Lesznie 25 dużych - jak na owe czasy- zakładów 

przemysłowych, m. in. : 3 cegielnie, 3 tartaki, 3 browary, 2 fabryki obuwia i 2 

pantofli oraz 2 młyny parowe. 

 

 



72. W niedzielę 18 stycznia 1920r. na Rynku nastąpiło uroczyste przejęcie 

miasta i Ziemi Leszczyńskiej pod administrację polską. Na uroczystość  

przybyli gen. Józef Dowbor-Muśnicki, wojewoda poznański dr Witold 

Celichowski oraz tłumy mieszkańców Leszna i okolic. 

 

73.  W roku 1910 Polacy stanowili 12% mieszkańców miasta, ale w roku 

1919 już 70% mieszkańców. 

 

74. W okresie międzywojennym największą liczbę urodzeń zanotowano                  

w Lesznie  w latach 1921-1925. W tym czasie rodziło się średnio około 600 

dzieci rocznie. Najmniej urodziło się w 1935r. - 306 dzieci.  

 

75. W okresie międzywojennym wybudowanych zostało 367 domów 

mieszkalnych i 202 gospodarcze. W ciągu pierwszych 4 lat po odzyskaniu 

niepodległości nie został wybudowany ani jeden dom. 

 

76.  W okresie międzywojennym dobrze uposażoną grupą społeczną byli 

nauczyciele leszczyńskich szkół średnich i urzędnicy. Miesięczny zarobek 

nauczyciela wynosił wtedy 280-500 zł. Dla porównania II burmistrz dostawał 

392,16 zł, księgowy zatrudniony w administracji miasta zarabiał 157 zł,                     

a sekretarka miejskiego gimnazjum 75 zł. W tym czasie 1 kg chleba żytniego 

kosztował 34 gr, 1 bułka- 5 gr, 1 kg mięsa- 6,50 zł. 

 

77. W roku 1923 po raz pierwszy w historii miasta został otwarty w Lesznie 

stały teatr - Teatr Miast Zjednoczonych. 

 

 

 



78. W lutym 1920r. powstała pierwsza w Lesznie drużyna harcerska. Jej 

członkom stawiano bardzo wysokie wymagania - zarówno w zakresie 

aktywności, zachowania jak i wyników w nauce. Harcerze, którzy im nie 

sprostali, byli wykluczani. Wysokie wymagania stawiane członkom, ich praca  

i postawa czyniły harcerstwo organizacją elitarną.  

 

79. W okresie okupacji hitlerowskiej miasto Leszno otrzymało niemiecką 

nazwę Lissa. 

 

80. W czasie II wojny św. Leszno nie poniosło znaczniejszych strat                          

w budynkach. Całkowitemu zniszczeniu uległa tylko elektrownia znajdująca 

się na terenie Zakładów Spirytusowych oraz zburzone zostało jedno skrzydło 

budynku Liceum Ogólnokształcącego.  

 

81. W roku 1945 na 60 km ulic w mieście tylko 26 km posiadało 

nawierzchnię twardą. 

 

82. W roku 1945 funkcjonował w Lesznie Sąd Grodzki, który następnie 

przemianowany został na Sąd Powiatowy. W 1961r. utworzono Wydział dla 

Nieletnich dla 6 sąsiadujących powiatów.  

 

83. W 1950r. zlikwidowany został w Lesznie urząd prezydenta. Urząd ten 

reaktywowano w 1975r. Objął go Edmund Jankowski - jeden z najbardziej 

zasłużonych pracowników administracji leszczyńskiej.  

 

84. W roku 1975 powstało w Lesznie Studium Wychowania Przedszkolnego, 

przemianowane następnie na Studium Nauczania Początkowego. Od roku 

1984 zaczęło funkcjonować Studium Nauczycielskie. 

 



85. Zespół Szkół Ekonomicznych, kierowany od wielu lat przez dr Kazimierza 

Paszka, stał się w latach 70-tych największą szkołą ponadpodstawową. Po 

raz pierwszy przekroczył on liczbę 1000 uczniów w roku szkolnym 

1965/1966; a w roku 1976/1977- 1500. 

 

86. W 1950r. w Lesznie pracowało 20 lekarzy, a w 1983r. - 144.  

 

87. Od stycznia 1949r. działać zaczęła Miejska Biblioteka Publiczna.  

 

88. Ważne miejsce w życiu kulturalnym Leszna zajmuje Muzeum Ziemi 

Leszczyńskiej, które powołano w 1950 roku. Po utworzeniu województwa 

leszczyńskiego Muzeum awansowało do rangi okręgowego. 

 

89. W roku 1975 utworzono Wojewódzki Dom Kultury. 

 

90. Za sprawą żużla Leszno nazywano nieraz "stolicą czarnego sportu". 

Indywidualnością sekcji motorowej był niewątpliwie Alfred Smoczyk. 

 

91. Tragiczna śmierć Alfreda Smoczyka w 1950r. była wielkim wydarzeniem 

w życiu miasta. Pogrzeb przemienił się w wielką manifestację, a przed 

trumną wystawioną w domu rodzinnym przedefilowało kilka tysięcy osób.   

 

92. Stadion im. A. Smoczyka został oddany do użytku w 1959r. Był obliczony 

na 18 tys. widzów.  

 

 



93. Drugą dyscypliną powodującą, że Leszno znane jest na mapie sportowej 

świata stanowi szybownictwo. Indywidualnością w szybownictwie w Lesznie 

była Adela Dankowska, która w 1975r. zdobyła 3 rekordy świata                             

i 7 rekordów Polski.  

 

94. W roku 1975 dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. W 

gronie 49 województw znalazło się także województwo leszczyńskie, które 

sąsiadowało z województwami: poznańskim, kaliskim, wrocławskim, 

legnickim i zielonogórskim. 

 

95. W 1977r. organizowano w Lesznie centralne dożynki. Drugie takie o skali 

ogólnokrajowej odbyły się w 1983r. Wówczas to przedstawiciele najwyższych 

władz z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim przybyli do Pawłowic w gminie 

Krzemieniewo, gdzie uczestniczyli w gminnym święcie plonów, 

transmitowanym przez radio i telewizję. 

 

96. Pierwsze "Dni Leszna" zorganizowano na przełomie maja i czerwca 

1978r.  

 

97. Od roku 1979 wydawany jest tygodnik "Panorama Leszczyńska". 

 

98. Sakralną perłą Leszna jest kościół p.w. św. Krzyża- dawny zbór luterański. 

Znajdująca się przy pl. Metziga świątynia została ukończona w 1715r. według 

projektu Pompeo Ferrariego. 

 

99. 30 grudnia 2004r. odbył się XX Bieg Sylwestrowy ulicami Leszna. 

 



100. W 2000 roku największym kompleksem handlowym w Lesznie było 

Centrum Handlowe "Manhattan", które powstało na miejscu 

wcześniejszego targowiska. 

 

 

 

 

 

 


