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Wstęp 

Podróże „Palcem po Lesznie” to cykl wirtualnych spacerów, których celem jest poznanie naszego 

pięknego miasta, odkrywanie ciekawostek  

o najbardziej rozpoznawalnych miejscach w Lesznie,  

a także zaproszenie do odwiedzenia tych miejsc po 

zniesieniu obostrzeń spowodowanych pandemią 

koronawirusa. 

W ramach akcji prowadzonej na portalu 

społecznościowym facebook poprzez publikowanie 

zdjęć oraz ciekawostek promowane były: zabytki, 

miejsca rekreacji, atrakcje turystyczne, a także instytucje kulturalne w mieście.  

Dzięki informacjom i fotografiom, które zostały zgromadzone na stronie www.zabytki.leszno.pl 

mogliśmy przybliżyć Wam historię naszego miasta oraz przedstawić wspaniałe fotografie dawnego 

Leszna.  

 

 

 

 

 

http://www.zabytki.leszno.pl/
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Dworzec kolejowy 

Uruchomiony został w 1856 r. Projektantem był 

najpewniej Wilhelm Grapow, budowniczy dworca 

głównego we Wrocławiu, który nadał gmachowi w Lesznie 

neogotycki wyraz architektoniczny. Główna przebudowa  

i rozbudowa nastąpiła w 1905 r., kiedy to w Lesznie trwała 

reorganizacja i modernizacja całego węzła kolejowego,  

a przy tej okazji dokonano również istotnej przebudowy 

oraz rozbudowy dworca (1905 r.). 

W związku z komunikacyjnymi trudnościami dla pasażerów 

we wspomnianych wcześniej poczekalniach wszystkich 

klas, dokonano teraz sanacji układu pomieszczeń 

poczekalnych wraz z głównym ciągiem komunikacyjnym, 

umożliwiającym na bezpośrednie dojście do każdej  

z poczekalni. Aby tego dokonać rozebrano aż do cokołu całą 

południową część gmachu (od strony placu dworcowego), 

wznosząc na jej miejscu nową, znacznie większą i szerszą od 

strony frontowej w stosunku do dawnego dworca. 

W latach 1969–1971 historyczny gmach został zniszczony, zyskując banalny wyraz modernistyczny. 

Projekty  architektoniczne  wykonał  inż.  arch.  Kazimierz  Serowski  z  Biura  Projektów  Kolejowych   

w   Poznaniu,   a   w   realizację   przedsięwzięcia   zaangażowane   były   m.in.   Oddział   Budynków    

w Jarocinie,  Oddział  Robót Budowlanych w Poznaniu oraz Kolejowe  Zakłady  Zabezpieczenia  Ruchu  

i Łączności w Poznaniu. Całość inwestycji ukończono w 1971 r., a jej uroczyste przekazanie do użytku 

odbyło się 30 października 1971r. Ostatnia modernizacja obiektu w latach 2010–2012 nadała mu 

bardziej estetyczne oblicze. 
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Kościół p.w św. Krzyża 

Początki kościoła luterańskiego Krzyża dochodzą 

pierwszej połowy XVII w. Wówczas na mocy przywileju 

Rafała Leszczyńskiego luteranie w latach 1633-1635 

wznieśli drewnianą świątynie, która spłonęła w 1656 r. 

Kościół został odbudowany i ponownie poświęcony  

w 1666 r. Nowy, odbudowany kościół istniał niecałe 50 

lat. Spłonął ponownie podczas pożaru miasta w 1707 r. 

W latach 1711 – 1720 według projektów Adama Stiera zbudowana 

została nowa świątynia, która zachowała się do dziś. 

Wiosną 1896 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie, które zakończyły 

się w połowie grudnia. Podczas prac sfinalizowano murowanie 

sklepienia nad pomieszczeniami piwnicznymi, gdzie ulokowano pięć 

pieców ogrzewania parowego, z których wyprowadzono rury grzewcze 

zawieszone przy ścianach kościoła.  

W kolejnych dniach przystąpiono również do dekoracji ołtarza, na 

którym zawieszono obraz przedstawiający leżącego Chrystusa. Przed  

I wojną światową podjęto także przygotowania do rekonstrukcji hełmu 

wieżowego, który spłonął w 1790 r. 

We współpracy z Juliusem Kohte rozpoczęto przygotowania do wiernego 

odtworzenia hełmu. W związku z tą sytuacją postanowiono również 

odnowić i uzupełnić tynki na zachodniej ścianie wieży. Oprócz prac 

tynkarskich, a także budowy miedzianego hełmu w 1910 r. odnowiono 

mechanizm zegarowy oraz tarczę zegarową. 

20 stycznia 1953 roku kościół został objęty ochroną prawną. Obecnie 

świątynia należy do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża i wraz  

z lapidarium znajdującym się przy kościele jest bardzo cennym dziełem 

zborowym Wielkopolski. 
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Dawny cmentarz ewangelicki  

(pocz. XVII–1955/70. XX w.)  

Został usytuowany tuż przy południowym ciągu obwałowań 

ziemnych z fosą, po południowej stronie współczesnego 

kościoła św. Krzyża (dawnego zboru luterańskiego Krzyża). 

Nekropolia rozciągała się na południe od plant otaczających 

kościół św. Krzyża, sięgając jeszcze na zachodnią stronę 

współczesnej ul. Cypriana Kamila Norwida, zbudowanej 

zresztą już po II wojnie światowej, po likwidacji rzeczonego 

cmentarza. Współcześnie pozostałością dawnego cmentarza 

parafii ewangelickiej jest park im. Johanna Heermanna, 

usytuowany po południowej stronie Al. Jana Pawła II, tuż przy wiadukcie drogowym im. gen. Stefana 

„Grota” Roweckiego. 

Początki parafialnego cmentarza sięgają lat 30. XVII w., kiedy to Rafał 

Leszczyński zgodził się, aby luteranie chowali swych zmarłych wewnątrz 

i na zewnątrz protestanckiego zboru. Pierwotnie pochówki 

prowadzono w obrębie murów wokół kościoła, które znajdowały się nie 

tylko od południa i zachodu, jak to jest dziś, ale także od północy  

i wschodu, czyli od strony ob. pl. dra J. Metziga (Kirchring). 

Wraz z rozrastającą się parafią ewangelicką rosła liczba pochówków, które w XVIII w. zaczęto 

realizować także poza murami zboru, na południowym przedpolu wałów z fosą miejską. Teren 

nekropolii został również częściowo otoczony murem, do którego mocowano tablice nagrobne,  

a równocześnie budowano też obiekty kubaturowe związane z cmentarzami. Starszy dom grabarza 

został zastąpiony w 1908 r. nowym budynkiem, stojącym na południowy wschód od ob. SP nr 1. Z kolei 

tuż przed wybuchem I wojny światowej zbudowano niewielką kaplicę, opartą na planie oktagonalnym 

z charakterystycznym stromym dachem wielopołaciowym. 

Cechą charakterystyczną ewangelickiej nekropolii były liczne bogato zdobione płyty nagrobne 

wkomponowane w murowany parkan, ale także nagrobki w formie obelisków, znanych też z cmentarza 

parafii ewangelicko-reformowanej. Wiele z nich pochodziło jeszcze z okresu baroku tudzież XVIII w.  

i jako takie przed fizyczną likwidacją zostały przeniesione do lapidarium przy ob. kościele św. Krzyża. 

Na cmentarzu ewangelickim chowano wiernych parafii Krzyża, a w południowej części nekropolii  

w trakcie I wojny światowej utworzono również kwatery wojskowe dla poległych i zmarłych żołnierzy. 

Całość, wraz z cmentarzem kalwińskim, stanowiła niezwykle cenny pod względem artystycznym 

element krajobrazu kulturowego miasta. Analogicznie też do nekropolii kalwińskiej, również luterańska 

swoje istnienie zakończyła tuż po II wojnie światowej. Na podstawie uchwały Miejskiej Rady 

Narodowej, powziętej jeszcze w 1945 r., rozpoczęła się sukcesywna rozbiórka i likwidacja miejsca 

pochówku leszczyńskich ewangelików. Do całkowitej likwidacji cmentarza ewangelickiego doszło  

w pierwszej połowie lat 50. XX w., kiedy to rozebrano nawet kaplicę pogrzebową z 1913 r. Natomiast 

ostatni budynek cmentarnego założenia, czyli dom grabarza, legł w gruzach w latach 70. XX w., podczas 

budowy wiaduktu drogowego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. 
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Rynek Kościelny, ob. pl. dra Jana Metziga 

Trapezoidalny plac o dłuższej osi w linii północ – południe, 

ulokowany na południowy zachód od właściwego Rynku, 

powstał najpewniej na przełomie XVI i XVII w. Pewnym jest, że 

istniał już w pierwszej połowie XVII w., gdyż na planie miasta  

z 1639 r. oznaczono go jako novum forum, czyli Nowy Rynek, 

stanowiący chronologicznie drugi – po głównym Rynku – plac 

rynkowy w mieście.  

Z czasem nazwa novum forum uległa zatarciu, a określenie Nowy Rynek zyskał plac położony dalej na 

zachód, na ówczesnym Przedmieściu Święciechowskim, który jeszcze dziś nosi taką właśnie nazwę. 

Natomiast ten wcześniejszy, omawiany tu, zyskał określenie Rynku Kościelnego. Stało się tak za 

przyczyną imponującego zboru luterańskiego Krzyża, który ewangelicy wystawili tu już w XVII w., lecz 

w obecnej swej formie pochodzi on z pierwszej ćwierci XVIII w.  

W pierwszej połowie XVIII w. parafia ewangelicka zbudowała też  

w południowym fragmencie zachodniej pierzei placu barokową 

pastorówkę. Budynek ten, uchodzący za jeden z bardziej malowniczych 

zabytków Leszna już w okresie zaborów, dziś jest siedzibą Muzeum 

Okręgowego w Lesznie. 

Sama architektura placu zyskała większy rozmach dopiero w latach 80. XIX 

w. Najpierw w 1885 r. we wschodniej pierzei, w jej południowej części, 

leszczyński mistrz budowlany Franz Feuer wzniósł zaprojektowaną przez 

siebie katolicką szkołę podstawową, rozbudowaną i nadbudowaną w latach 

90. XIX w.  

Kilka lat po uruchomieniu szkoły katolickiej, w 1887 r. w zachodniej pierzei placu stanęła 

zaprojektowana i zbudowana przez lokalnego mistrza budowlanego Ericha Steina ewangelicka szkoła 

podstawowa. Pod względem architektonicznym budynek wzorowany był ewidentnie na państwowym 

gimnazjum, zbudowanym kilka lat wcześniej przy ob. pl. 

Tadeusza Kościuszki.  

Istotną ozdobą całego założenia urbanistycznego stał się 

też neobarokowy, statyczny, ale bardzo nowocześnie 

wyposażony i przytulny dom mieszkalny dla 

ewangelickiego pastora, który w 1911 r. przeniósł się ze 

starej pastorówki do nowej willi, zaprojektowanej przez 

architekta Otta Johannisa z Charlottenburga.  

Dom zbudowano po wschodniej stronie kościoła Krzyża, w głębi układu urbanistycznego ob. pl. dr Jana 

Metziga, po niedawnych pracach remontowo-konserwatorskich stanowi dziś probostwo parafii 

katolickiej św. Krzyża. W okresie międzywojennym nazwę placu zmieniono na pl. dr Jana Metziga, zaś 

w trakcie II wojny światowej był to plac SA. Po 1945 r., usuwając wszelkie symbole oraz nazwy 

przypominające o niemieckiej przeszłości Leszna, z przedwojennej nazwy pl. dr Jana Metziga 

zrezygnowano, tworząc plac Armii Czerwonej. Dopiero w 1956 r. powrócono do nazwy pl. dr Jana 

Metziga, która obowiązuje do chwili obecnej. 
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Kościół katolicki św. Mikołaja,  

ob. bazylika św. Mikołaja 

Kościół katolicki, patronacki, pod wezwaniem św. Mikołaja swymi 

początkami sięga  XIV, a najdalej połowy XV w. Świątynia, wówczas 

zapewne jeszcze o wiejskim charakterze, znajdowała się mniej więcej  

w miejscu obecnej bazyliki św. Mikołaja, nieco na wschód od niej.  

Kościół należał do katolików do 1550 r., kiedy to – po likwidacji parafii 

katolickiej – został przejęty przez braci czeskich, czyli kalwinów. Ci ostatni 

opiekowali się kościołem przez 100 lat. Doszło do tego, że nieliczni 

wówczas katolicy otrzymali w zamian niewielką kaplicę św. Ducha i św. 

Barbary, ufundowaną na początku XVII w. przy ob. ul. Bolesława 

Chrobrego, w miejscu ob. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława 

Grochowiaka. 

W związku z kontrreformacyjnymi naciskami, w 1661 r. doszło do 

zwrotu zaniedbanego kościoła św. Mikołaja katolikom, zaś bracia 

czescy zbudowali sobie zbór św. Jana. Niemniej jednak świątynia 

katolicka była w bardzo złym stanie, a na dodatek raziła swą 

skromnością w stosunku do kościołów dysydenckich. W efekcie, 

w latach 80. XVII w., prawdopodobnie ok. 1682 r. rozpoczęła się 

budowa nowego kościoła katolickiego św. Mikołaja, trwająca w 

sumie kilkadziesiąt lat. Zakończono ją zasadniczo dopiero na 

początku XVIII w., a całość otrzymała konwencję barokowego kościoła halowego z bocznymi 

pseudonawami, a raczej wnękami kaplicznymi.  

W połowie XVIII w., w 1744 r. leszczyńska świątynia otrzymała nowy 

architektoniczny ołtarz główny, zaprojektowany przez Adma Stiera,  

wzorowany na ołtarzu w poznańskiej farze. Ołtarz ten zachował się do 

dziś, choć został przesunięty na wschód po rozbudowie kościoła na 

początku XX w. Pożar w 1790 r. spowodował zniszczenia strefy dachowej 

kościoła oraz smukłych hełmów wieżowych. Co prawda zniszczenia 

naprawiono, ale hełmów nie odbudowano już w oryginalnej formie.  

W latach 1898–1899 rozpoczęły się pierwsze prace zmierzające do 

renowacji oraz rozbudowy kościoła farnego, dla którego administracja 

państwowa przygotowała wstępne plany rozbudowy. W latach 1903 –

1904, po uwzględnieniu pojedynczych sugestii konserwatora prowincjonalnego, rozpoczęły się 

przygotowania do rozbudowy kościoła farnego według projektu królewskiego radcy budowlanego 

Jürgena Güldenpfenninga z Paderborn. Po ukończeniu wschodniej dobudowy, stanowiącej nowe 

prezbiterium, rozpoczęło się też odtwarzanie starego i tworzenie nowego wystroju wnętrza.  

Podjęto także decyzję o wymianie dachów nad wieżami fasady na barokowe miedziane hełmy, ale 

ostatecznie do tego nie doszło, choć na krótko przed I wojną światową zatwierdzono projekty nowych 

wież, opracowane przez Rogera Sławskiego z Poznania.  
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W wyniku przeprowadzonej rozbudowy zmianie uległa przede wszystkim historyczna bryła świątyni. 

Do halowego kościoła, opartego na planie prostokąta, na wysokości prezbiterium dobudowano od 

północy i południa duże kruchty, dzięki czemu udało się stworzyć wtórnie transept. 

Z kolei do dawnego prezbiterium dobudowano nowe, znacznie wydłużając pierwotny rzut kościoła,  

i w efekcie uzyskano plan świątyni oparty na rzucie krzyża łacińskiego. W nowej, dwuprzęsłowej strefie 

prezbiterialnej, oprócz cofniętego ołtarza z tabernakulum, znalazły się także zakrystia i kaplica  

z chrzcielnicą oraz miejscem spowiedzi, zaś w dwóch niewielkich – flankujących ją wieżyczkach – 

ulokowano klatki schodowe. 

W 1912 r. zatwierdzono projekty wykonania neobarokowych, cebulastych hełmów na wieżach 

kościoła, ostatecznie nie doszło do ich zmaterializowania. Natomiast w 1911 r. wprowadzono  

w świątyni oświetlenie elektryczne, zaś w 1912 r. zmodernizowano organy. Były to zarazem ostatnie 

poważne inwestycje w kościele aż do lat 50.–70. XX w. Wtedy to, najpierw w 1956 r. urządzono kaplicę 

chrzcielną, zaś na początku lat 70. XX w. pod kopułą pierwotnego prezbiterium stanął ołtarz soborowy.  

W ostatnich latach prowadzone były szeroko zakrojone prace konserwatorskie w świątyni, która  

w 2013 r. otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. 
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Hotel de Pologne, ob. Miejska Biblioteka Publiczna 

Budynek Hotel de Pologne powstał w pierwszej połowie XIX w. 

Wzniesiony został w latach 1820 – 1830. Obiekt stanął w miejscu 

kaplicy św. Ducha i św. Barbary. Trudna do ustalenia jest informacja, 

czy hotel funkcjonował od samego początku, czy początkowo był 

domem i dopiero w późniejszym czasie został przekształcony w 

gospodę. Pewne jest, że Hotel Polski funkcjonował na przełomie lat 

70. i 80. XX w. 

W 1905 r. budynek został rozbudowany o salę widowiskową  

z tarasem i letnim ogrodem, obecnie jest to siedziba Miejskiego 

Ośrodka Kultury. W okresie międzywojennym sala widowiskowa 

została zmodernizowana. W 1928 r. zabudowana została 

wewnątrz kabina projekcyjna, a sala została przystosowana do 

wyświetlania filmów. Równocześnie w podziemiach budynku 

urządzono kręgielnię. 

Po II Wojnie Światowej budynek hotelu został przebudowany. Cześć hotelowa została zaadoptowana 

do funkcji mieszkalnych, a sala widowiskowa została przekształcona w tzw. „Dom Żywego Seniora”. 

W 1970 r. nowym gospodarzem obiektu został Powiatowy Dom Kultury, przemianowany na 

Wojewódzki Dom Kultury, który od 1981 r. funkcjonuje jako Miejski Ośrodek Kultury. Z kolei dom 

mieszkalny w 1977 r. został przystosowany do siedziby biblioteki. 
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Synagoga i dzielnica żydowska 

Początek osadnictwa żydowskiego w Lesznie miał miejsce w drugiej 

połowie XVI w. Przybysze osiedlali się przy trakcie wychodzącym na 

północ z Rynku - obecnej ulicy Gabriela Narutowicza. 

Właśnie w tym miejscu w 1626 r. wzniesiona została pierwsza synagoga. 

Judaistyczna świątynia była jednym z najbardziej reprezentacyjnych 

budynków dzielnicy żydowskiej. 

W latach 1796 – 1799 została zastąpioną nową, murowana  

o uproszczonej, jednomodułowej bryle. 

W tym stanie budowla przetrwała w niezmienionym stanie do początków 

XX stulecia. Wtedy członkowie gminy żydowskiej nadali synagodze nową 

formę. 

Przebudowa synagogi została rozpoczęta w kwietniu 1904 roku. Poza zmianą architektoniczną 

zewnętrznej części budynku, której charakterystycznym elementem stała się wieża dokonano również 

zmian wewnątrz obiektu. 

W trakcie II Wojny Światowej synagoga został 

zdewastowana, a w jej miejscu utworzony został 

magazyn. Po 1945 r. w budynku zniszczonego 

obiektu przez pewien czas funkcjonowała łaźnia 

miejska. Podjęto również próbę adaptacji budowli 

pod Miejski Dom Kultury, która nie została 

dokończona z powodów braku środków 

finansowych. 

W 1992 r. właścicielem obiektu zostało Muzeum 

Okręgowe. Wówczas rozpoczęły się wieloletnie 

prace remontowo-konserwatorskie. 

Zakończenie prac nastąpiło w 2006 r. Obecnie obiekt użytkowany jest jako galeria sztuki. 
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Pałac Sułkowskich przy pl. Tadeusza Kościuszki 

Pierwszy pałac, został wzniesiony w połowie XVI w.  

z inicjatywy Rafała V Leszczyńskiego i znajdował się  

w miejscu obecnej rezydencji, na tyłach dzisiejszego parku 

przy ob. pl. Tadeusza Kościuszki.  

Pałac powstał w stylu renesansowym i przypominał zamek  

z arkadowym dziedzińcem. Zamek przetrwał 100 lat -  

w 1656 r. spłonął. Odbudowę przeprowadził Pompeo 

Ferrari, lecz w 1707 r. rezydencja padła ponownie ofiarą 

pożaru.  

Kolejna odbudowa i rekonstrukcja prowadzona była już w czasach Sułkowskich, gdyż w 1738 r. 

hrabstwo leszczyńskie oraz dobra rydzyńskie zostały sprzedane Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu. 

Na polecenie hrabiego Rzeszy Aleksandra Józefa 

Sułkowskiego, w latach ok. 1750–1760 Karol Marcin 

Frantz dokonał kompleksowej odbudowy  

i rozbudowy pałacu w duchu późnobarokowym, 

reorganizując znacznie układ wewnętrzny i tworząc 

m.in. paradną klatkę schodową we wschodnim 

trakcie pałacu. Jednym z najciekawszych artystycznie 

śladów tej przebudowy pozostaje salon na piętrze  

o wystroju w stylu Ludwika XVI czy też rokokowe 

drzwi prowadzące do jego wnętrza. 

W 1845 r. książę ordynat August Antoni Sułkowski sprzedał pałac w Lesznie pruskiemu fiskusowi. 

Władze państwowe przystąpiły natychmiast do prac remontowo-adaptacyjnych i jeszcze w tym samym 

roku uruchomiły w pałacu gimnazjum, translokowane ze starej, barokowej siedziby przy ob.  

ul. Bolesława Chrobrego. 

Pałac pełnił funkcję szkolną do 1882 r., kiedy to  

w północnej części parku na ob. pl. T. Kościuszki oddano do 

eksploatacji nowy gmach Królewskiego Gimnazjum. 

Wówczas władze pruskie dokonały kolejnej poważnej 

przebudowy pałacu zgodnie z nowym programem 

użytkowym. W gmachu ulokowano teraz instytucje 

związane z wymiarem sprawiedliwości oraz urząd skarbowy, 

przeniesiony w 1907 r. do nowego budynku. 

W konsekwencji dawny pałac stał się siedzibą Królewskiego Sądu Okręgowego  – dziś odpowiednikiem 

jest Sąd Rejonowy, Królewskiego Sądu Krajowego – dzisiejszego Sądu Okręgowego, oraz Królewskiego 

Urzędu Katastralnego, nadto znajdowały się w nim mieszkania służbowe: prezesa Sądu Krajowego, 

pierwszego prokuratora oraz odźwiernego. 
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W związku z przypisaniem pałacowi funkcji sądowych, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, po 

południowo-wschodniej stronie gmachu, zbudowano niewielki budynek więzienny. Po odzyskaniu 

niepodległości  

w 1920 r. utrzymano funkcję sądową pałacu. Funkcjonowały tu państwowy Sąd Okręgowy oraz Sąd 

Powiatowy, obsadzone wkrótce wyłącznie polskimi urzędnikami. Przy Sądach urzędowali również 

prokuratorzy, a Temida była gospodarzem gmachu także w trakcie II wojny światowej. 

Po 1945 r. pałac stał się siedzibą Powiatowej Rady Narodowej i administracji powiatu leszczyńskiego, 

a po utworzeniu w 1975 r. województwa leszczyńskiego, sale i pomieszczenia pałacu zajęła 

administracja wojewódzka. Przeprowadzone w XXI w. prace remontowo-konserwatorskie przywróciły 

pałacowemu gmachowi dawną świetność, tym bardziej że już od 20 stycznia 1953 r. pałac figuruje  

w rejestrze zabytków pod numerem 20. 
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Relikty fortyfikacji miejskich 

Najstarsze umocnienia Leszna powstały najpewniej w XVI 

w. i były to ziemne obwałowania wraz z fosą miejską, 

zasilaną wodą ze źródła artezyjskiego Pażla 

(Paschelbrunnen), usytuowanego na terenie folwarku 

Antoniny.  

Do dziś nie ma całkowitej pewności odnośnie pierwotnego 

przebiegu umocnień, ani nawet ich fizycznego istnienia. 

Niemniej jednak jest wiele „poszlak” i przesłanek, 

wskazujących na funkcjonowanie tych pierwszych 

umocnień Leszna oraz ich następującego przebiegu. 

Wschodni ciąg obwałowań wraz z fosą miał znajdować się w ciągu ob. ul. Bolesława Chrobrego, zwanej 

jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. ul. Nad Rowem tudzież ul. Nad Szerokim Rowem. Fakt istnienia 

umocnień w ciągu ob. ul. Bolesława Chrobrego może potwierdzać również nadzwyczajna szerokość 

tego traktu.  

Z kolei zachodni fragment wału z fosą miał przechodzić 

wzdłuż wschodniej pierzei ob. pl. dra Jana Metziga i biec 

dalej ob. ul. Grodzką, aż do ob. ul. Więziennej, którędy to 

wiódł północny fragment umocnień, łączący się na 

wschodzie z ob. ul. Bolesława Chrobrego.  

Południowy ciąg wału z rowem prowadził natomiast ob. ul. 

Szkolną, wpadając na wschodzie w ob. ul. Bolesława 

Chrobrego, zaś na zachodzie w ob. pl. dra Jana Metziga. 

Notabene układ ob. ul. Szkolnej jeszcze dziś przypomina 

klasyczną ulicę omurną, co może stanowić kolejny argument, potwierdzający wspomniany przebieg 

umocnień. 

Ten pierwotny system obwałowań Leszna przetrwał do końca XVII w., kiedy król Jan III Sobieski – po 

klęsce Turków pod Wiedniem w 1683 r. – sprowadził do Leszna jeńców spod znaku półksiężyca.  

Około 1683–1685 r. zmienili oni dotychczasowy przebieg wałów ziemnych i fosy, kopiąc nowe  

i przesuwając je sporo na zachód, wschód i północ oraz nieco mniej na południe w stosunku do 

dotychczasowych rowów.  

Wykonane przez tureckich jeńców umocnienia miały układ 

nieregularny i prowadziły wokół miasta w sposób 

następujący: od zachodu – w biegu ob. Al. Z. Krasińskiego, 

od północy – wzdłuż ob. ul. Wałowej, K. Kurpińskiego  

i J. Poniatowskiego do przecięcia z ul. G. Narutowicza, od 

wschodu – na tyłach ob. III LO przy pl. T. Kościuszki, 

dawnego szpitala przy ob. ul. Niepodległości, a dalej przez 

ob. rondo Solidarności i w ciągu ob. ul. J. Dąbrowskiego oraz 

od południa – za dawnym kasynem wojskowym, wzdłuż ob. 

pl. J. A. Komeńskiego, ul. Świętokrzyskiej i za ob. kościołem 

Świętego Krzyża, gdzie dochodziło do połączenia z zachodnią odnogą umocnień. 
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Najdłuższy był wschodni oraz zachodni odcinek wałów z fosą, liczące odpowiednio ok. 1313 i 925 m,  

a długość całych umocnień przekraczała znacznie 3 km. Do tego dochodził jeszcze długi na 1066 m rów, 

wyprowadzający wody z fosy na południe od miasta. 

Obwałowania z fosą posiadały cztery bramy: Kościańską na ob. ul. G. Narutowicza, w sąsiedztwie 

zabudowań dawnej Fabryki Pomp, Rydzyńską na ob. ul. Leszczyńskich, Święciechowską na 

skrzyżowaniu ob. Al. Z. Krasińskiego z ob. ul. Słowiańską oraz Osiecką, najpewniej w pobliżu ob. ronda 

Solidarności. Notabene najdłużej z nich wszystkich przetrwała brama Kościańska, którą rozebrano 

dopiero w 1879 r. 

W 1904 r. skanalizowano fosę i splantowano wały w biegu ob. ul. K. Kurpińskiego, zaś w 1905 r. doszło 

do zasypania rowu w biegu ob. ul. J. Poniatowskiego i al. Juliusza Słowackiego, przy czym w sąsiedztwie 

obu tych traktów pozostawiono relikty ziemnych wałów. Tym samym na północnych przedpolach 

Leszna i w północno-wschodniej części miasta przetrwały pozostałości XVII-wiecznych wałów, 

stanowiące świadectwo istnienia dawnych umocnień. Warto może dodać, że część tych wałów 

wykorzystali w celach krajobrazowych sami posesjonaci willi przy ob. ul. Ignacego Paderewskiego, gdyż 

zamykały one ich ogrody od północy. 

Ziemne obwałowania miejskie na północy Leszna stanowią ostatnie relikty umocnień z końca XVII w., 

zachowane ze względów krajobrazowych przez pruskie władze samorządowe i umiejętnie 

wkomponowane w okalające miasto promenady. Wały zachowały się do chwili obecnej, a od 20 lipca 

2012 r. jako pozostałości fortyfikacji miejskich są chronione prawem. 

 

 



 
 

 
 

15 
 

Miejska wieża wodna (1899–1900) 

Wieża wodna została wzniesiona w latach 1899–1900 

według projektu biura inżynieryjnego Franza Salbacha  

z Drezna. Obiekt zyskał eklektyczny kostium, w którym 

widoczne są motywy neoromańskie i neogotyckie, 

opracowane w przemysłowej konwencji. Budowla 

mierzy ok. 29 m wysokości i pełniła kluczową rolę  

w systemie centralnego zaopatrzenia miasta w wodę. 

Zbiornik wieżowy wyłączono z użytku w 1980 r. 

Wodociągowa wieża ciśnień stanowiła integralny element XIX-wiecznego systemu technologicznego 

produkcji wody dla miasta. Pełniła dwie główne funkcje: hydrostatyczną (utrzymywanie stałego 

ciśnienia wody w sieci wodociągowej) i magazynowo-dystrybucyjną (rezerwuar wody zapewniający 

rezerwę wody na czas postoju stacji pomp wodociągu). 

Zgodnie z pierwotną koncepcją centralnego zakładu 

wodociągowego dla Leszna, opracowaną w 1898 r. 

przez berlińskiego inż. Maxa Hempla, wieża miała 

stanąć na terenie ujęcia wody i zakładu  

w Zaborowie, będąc tam jednym z elementów 

kompleksu budowlanego wodociągów. W koncepcji 

Salbacha wieża została „przeniesiona” z Zaborowa  

w najwyższy punkt ówczesnego miasta, czyli w rejon 

ob. ul. J. Poniatowskiego znajdującej się  

w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. 

Budowę obiektu samorząd zlecił mistrzowi murarskiemu i ciesielskiemu Heinrichowi Müllerowi  

z Leszna, który w dniu 17 sierpnia 1899 r. rozpoczął pierwsze prace od wykopów pod fundamenty.  

Do połowy października trzon wieży wznosił się 2 m powyżej poziomu gruntu, a z końcem pierwszej 

dekady listopada wysokość budowli osiągnęła już 12 m. Z nastaniem mrozów roboty przerwano, ale 

już w marcu i kwietniu 1900 r. rozpoczęto montowanie na koronie trzonu stalowego zbiornika na wodę, 

co było niezmiernie trudnym i ciężkim zadaniem. 

W dniu 23 sierpnia 1900 r. nastąpiło próbne napełnienie 

sieci i zbiornika wieżowego wodą, a od 15 października 

1900 r. rozpoczęła się regularna eksploatacja obiektu, 

trwająca jeszcze do niedawna, choć zbiornik wodny został 

ostatecznie opróżniony w 1980 r. Całkowita wysokość 

budowli wynosi ok. 28,8 m. We wnętrzu trzonu znajdują się 

żeliwne schody kręcone o wysokości ok. 20 m, wiodące na 

stalową galerię podzbiornikową, z której przechodzi się do 

głowicy na pomost obsługowy wokół zbiornika wodnego  

o pojemności 400 m3. Zbiornik wykonano z blach stalowych, łączonych w konstrukcji nitowanej na 

zakładkę. Architektura obiektu jest utrzymana w tonacji skromnego historyzmu, w nieco 

przemysłowym wydaniu, z czytelnymi aluzjami do stylu romańskiego i gotyckiego. 
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Park im. Jana Jonstona 

Park położony jest wzdłuż Al. Jana Pawła II. i posiada charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. Park 

zajmuje obszar 4,85 ha i jest zarządzany przez Miejski Zakład Zieleni.  

Park Jonstona tworzą w rzeczywistości trzy tereny zielone, które przecina Al. Jana Pawła II. Początek 

funkcjonowania parku przypada na rok 1972 r., kiedy to zakończono niwelowanie terenu dawnych 

cmentarzy.  

W 1947 r. Miejska Rada Narodowa wydała uchwałę, która dotyczyła zaprzestania pochówków  

i nakazywała likwidację Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego, gdzie spoczywali między innymi 

Bracia czescy oraz kalwini. W drugiej połowie lat 60 rozpoczęto likwidację starego cmentarza 

katolickiego, mimo, że ostatni pochówek miał tam miejsce w 1957. 

We wschodniej części parku znajduje się owalny plac z fontanną oraz rzeźby plenerowe. W części 

centralnej parku umieszczony jest pomnik Jana Jonstona, który w latach 1625-1656 był związany  

z Lesznem, a od 1976 r. w trzechsetną rocznicę śmierci stał się on patronem nowego parku. 
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Hala Sportowo-Widowiskowa „Trapez” 

Hala Sportowo-Widowiskowa "Trapez" wzniesiona została  

w 1987 roku wg projektu Wojciecha Zabłockiego, znanego 

architekta i szermierza. Hala wyposażona jest  

w pełnowymiarowe boisko do futsalu, koszykówki i siatkówki 

oraz zaplecze sanitarne. 

Tuż obok głównego wejścia umieszczona jest pamiątkowa 

ściana, która poświęcona jest leszczyńskim olimpijczykom.  

W 2012 r. wnętrze hali zostało przekształcone w kręgielnie  

w związku z rozgrywanymi w Lesznie Indywidualnymi 

Mistrzostwami Świata.  

W lutym br. odbył się Indywidualny i Drużynowy Puchar Świata 

Juniorów we florecie mężczyzn. Na liście startowej znalazło się 

ponad 180 zawodników z całego świata. Poza Polakami  

w turnieju udział wzięli między innymi Francuzi, Rosjanie, Włosi, 

a także reprezentanci Stanów Zjednoczonych czy Kolumbii. 

Obecnie w hali swoje mecze rozgrywają zespoły koszykarskie Timeout Polonia 1912 Leszno i MKS Tęcza 

Leszno, a także drużyna futsalu KS Futsal Leszno. W obiekcie odbywają się również liczne imprezy 

targowe, wystawy i koncerty. 
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Park 1000-lecia 

Park 1000- lecia jest jednym z najczęściej 

odwiedzanym parkiem przez mieszkańców Leszna.  

Jedną z atrakcji parku był ogród zoologiczny, który 

obecnie funkcjonuje jako mini zoo. Pierwszy ogród 

zoologiczny w Lesznie powstał w 1903 r. przy  

ul. Poniatowskiego. W 1941 r. niemieccy okupanci 

powołując się na względy sanitarne przenieśli 

zwierzyniec na teren obecnego Parku Tysiąclecia.  

W 1945 r. z powodu walk i mroźnej zimy większość 

zwierząt wyginęła, a ogród zoologiczny przestał 

funkcjonować. W 1977 r. zoo zostało reaktywowane  

i podporządkowane Miejskiemu Zakładowi Zieleni.  

W latach 1995 – 2002 ogród zoologiczny został 

zmodernizowany. Po zmianach w zoo można było 

zobaczyć m.in. jelenie, dziki, niedźwiedzie, bażanty, żubry 

czy małpy.  

Na terenie parku znajdował się również amfiteatr,  

w którym odbywało się wiele wydarzeń kulturalnych.  

Obecnie w parku mieści się Mini Zoo, gdzie podziwiać można 

między innymi ptaki oraz zwierzęta domowe.  

Dla dzieci przeznaczony jest plac zabaw, na którym znajduje 

się statek. Jednak niewątpliwie największą atrakcją jest Park 

Linowy "Tarzan", jeden z nowocześniejszych tego typu  

w kraju, posiadający trzy trasy wspinaczkowe.  

Park jest ogrodzony i na noc zamykany. Godziny otwarcia są 

uzależnione od pór roku. 
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Stadion im. Alfreda Smoczyka 

Stadion w Lesznie, na którym spotkania rozgrywa Klub Sportowy 

Unia Leszno.  

Stadion nosi imię Alfreda Smoczyka – byłego żużlowca Unii oraz 

CWKS Warszawa - indywidualnego Mistrza Polski na żużlu w 1949 

roku, pierwszego polskiego zawodnika, który odnosił sukcesy 

międzynarodowe.  

Decyzja o budowie nowego stadionu żużlowego  

w Lesznie została podjęta w kwietniu 1952. Projekt 

powstał społecznie. Podobnie w tzw. „czynie 

społecznym” tworzono znaczną część pierwszych 

trybun. Dzięki temu budowa zakończyła się w marcu 

1953, a otwarcie było możliwe już w kwietniu. 

Pierwsze prace renowacyjne miały miejsce w roku 

1970., a kulminacja miała miejsce przed Centralnymi 

Dożynkami, które zaplanowano w Lesznie.  

Z okazji wydarzenia powiększono wały do pojemności aż 40 tys. ludzi, co jest warte uwagi o tyle, że 

liczba mieszkańców Leszna była wówczas niższa. W ramach tych prac powstała także wieża sędziowska 

na południowej trybunie głównej. 

Kolejna fala zmian nadeszła już w XXI wieku. Odnowiono bandy okalające tor, poprawiono 

zlokalizowany za zachodnim łukiem park maszyn, a do połowy 2012 roku już wszystkie trybuny 

posiadały krzesełka. Ostatnią była wschodnia, która została jako jedyna całkowicie rozebrana  

i postawiona od podstaw, tym razem jako sektory żelbetowe z bogatym zapleczem sportowym dla 

okolicznych obiektów innych dyscyplin. 

Przy stadionie znajdują się m.in. piłkarsko-lekkoatletyczny stadion miejski, korty tenisowe oraz 

lodowisko. 
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Ratusz  

(1637–1639/ok. 1660/1786–1817) 

Początki leszczyńskiego ratusza sięgają pierwszej połowy XVII w., kiedy 

to w latach 1637–1639 w centrum rynkowego placu wzniesiono kosztem 

21 000 florenów polskich pierwszy gmach ratuszowy. Koszty 

przedsięwzięcia pokryli mieszczanie, którzy musieli zapłacić na ten cel 

specjalny podatek, zaś drewno na budowę przekazał ówczesny właściciel 

miasta, Bogusław Leszczyński. Późnorenesansowa budowla, wzniesiona 

najpewniej według projektu Krzysztofa Bonadury Starszego, cechowała 

się dwukondygnacyjnym masywem z symbolem władzy – w tym 

wypadku mieszczańskiej – wieżą.  

Na piętrze ulokowano pomieszczenia administracyjno-reprezentacyjne: salę obrad władz miejskich  

i sądu wójtowskiego, kancelarię municypalną oraz archiwum, natomiast parter otrzymał dyspozycję 

gospodarczą. Znalazły się tu lokale straży miejskiej, więzienie, waga miejska, skład sprzętów gaśniczych 

itp. 

Wkrótce po budowie pojawiły się pierwsze wzmianki o ratuszu; pisze o nim tedy Johann Heermann  

w swych Baugedanken (Myśli budujące) z 1642 r., a w 1656 r. Jan Amos Komeński chwali piękno 

leszczyńskiej budowli, przyrównując ją do renesansowego ratusza w Poznaniu, dzieła Giovanniego 

Batisty di Quadro. Podziw nie trwał jednak długo, gdyż już w 1656 r. leszczyński ratusz spłonął i podjęto 

odbudowę obiektu.  

Odbudowany po pożarze ratusz, w swym późnorenesansowym kształcie, 

przetrwał jedynie pół wieku. W 1707 r., w pożarze wznieconym przez 

wojska rosyjskie, kompletnie spłonął, a w zasadzie pozostały jedynie 

mury obwodowe gmachu. Niemniej jednak bardzo szybko, bowiem do 

1712 r. przeprowadzono kolejną odbudowę, choć miała ona doraźny, czy 

– jak pisze Ewa Kręglewska-Foksowicz – „prowincjonalny” charakter, 

przejawiający się m.in. wysokim mansardowym dachem z wystawką, 

nakrytym drewnianym gontem. Niezależnie od tego, w latach 1708–1709 

zrekonstruowano i zamontowano nowy zegar, zawieszono także dzwony 

do wybijania godzin. 

Pożar w 1790 r. oraz podjęta na przełomie XVIII i XIX w. odbudowa ratusza była ostatnią tak poważną 

inwestycją w sferze budowlanej obiektu w przeciągu całego XIX stulecia. Podejmowane przez pruskie 

władze samorządowe prace budowlane miały charakter uzupełniający tudzież konserwacyjny, nie 

nosiły jednak znamion istotnych interwencji budowlanych. Przy okazji warto też zauważyć, że wraz  

z uruchomieniem linii kolejowej Wrocław – Poznań w 1856 r., w leszczyńskim ratuszu uruchomiono 

pierwszą, poza dworcem kolejowym, stację telegraficzną Morse’a.  

Równocześnie, właśnie w połowie XIX w. do wschodniej elewacji dostawiono kamienne schody z kutą 

balustradą, zamontowano nowe tarcze zegarowe na wieży, a elewacje częściowo odświeżono.  
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W końcu XIX w., w 1895 r. władze samorządowe zamówiły  

w głogowskiej firmie Zegarów Wieżowych Weissa 

(Turmuhrenfabrik Weiss) nowy mechanizm zegarowy, który 

zastąpił wysłużony werk z 1817 r. Korzystając z wymiany 

mechanizmu zegarowego, pozłocono również wskazówki,  

z których te dłuższe – minutowe, miały długość 1,6 m.  

W 1906 r. dokonano pierwszej poważnej interwencji 

budowlanej w ratuszu, w jego partii cokołowej, dotychczas 

pozbawionej licznych otworów okiennych i drzwiowych,  

z wyjątkiem kilku charakterystycznych bram wjazdowych dla 

sprzętu gaśniczego w elewacji południowej, oraz do 

pomieszczeń magazynowych w elewacji wschodniej  

i zachodniej.  

Władze miasta dokonały licznych rozkuć struktury cokołu, 

tworząc w nim nowe otwory okienne  

i drzwiowe, w dodatku o zróżnicowanych gabarytach, co 

stanowiło kompozycyjny dysonans w elewacjach.  

Konserwator prowincjonalny rozważał nawet wydanie nakazu przywrócenia pierwotnego stanu 

budowlanego ratuszowego cokołu, ale ostatecznie zaniechał powrotu do dawnej, zamkniętej struktury 

pasu cokołowego. 

Kilka lat po I wojnie światowej, w 1924 r. polski Magistrat, w uzgodnieniu z poznańskim konserwatorem 

zabytków przeprowadził nowe tynkowanie i szereg prac remontowo-konserwatorskich ratusza, bez 

jego rozbiórki. Równolegle dokonano przemeblowania sali posiedzeń Rady Miejskiej, w której 

zreorganizowano układ stołów.  

Dekadę później, w 1935 r., według projektów miejskiego budowniczego, dokonano częściowej 

przebudowy wnętrz przyziemia, wydzielając też pomieszczenia schronowe. W czasie okupacji 

hitlerowskiej znaczenie ratusza zmalało do wartości jedynie symbolicznej, gdyż zaplanowano 

urządzenie siedziby administracji municypalnej w dawnej Szkole Przemysłowo-Handlowej przy pl. J. A. 

Komeńskiego.  

Po II wojnie światowej nieodpowiadający już od dawna swym historycznie ukształtowanym funkcjom 

administracyjnym budynek został przeznaczony na siedzibę regionalnego muzeum. W związku z nową 

funkcją obiektu, na początku lat 50. XX w. zreorganizowano kolejny raz układ wnętrz, a później 

przebudowano go jeszcze istotniej.  

W 1976 r., przy okazji odbywających się w Lesznie dożynek, ratusz został kolejny raz odmalowany, 

uzupełniono również tynki elewacyjne. W takiej formie przetrwał aż do połowy lat 90. XX w., kiedy to 

– w związku ze zbliżającymi się w 1997 r. obchodami 450-lecia praw miejskich Leszna – rozpoczęły się 

szeroko zakrojone prace remontowo-konserwatorskie.  
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