
 Sekcja regionalna. 28-05-2019r. 
Wycieczka: Leszno - miasto wielonarodowościowe i wielowyznaniowe. 

 
 LESZNO bogatą historię zawdzięcza swoim dawnym właścicielom – 
reprezentantom rodu LESZCZYNSKICH I SUŁKOWSKICH. Byli to ludzie gospodarni, 
ciekawi świata, wykształceni i przede wszystkim tolerancyjni. Ostatni potomek 
Leszczyńskich – Stanisław był dwukrotnie królem Polski, a jego córka Maria – żoną 
króla Francji - Ludwika XV.  
 Leszczyńscy i Sulkowscy pozostawili po sobie nie tylko piękne zabytki 
architektury, ale również wpisali się do historii jako ludzie, którzy przyczynili się do 
rozwoju gospodarczego w tamtych czasach. 
Opowiadając o Lesznie i jego dawnych właścicielach należy wyeksponować dwa 
wątki:  
 •  Leszno jako miasto wielonarodowościowe i wielowyznaniowe. Miasto dzięki 
     tolerancji właścicieli zamieszkiwali Żydzi, Bracia Czescy, Luteranie, co 
     przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i kulturowego. Odwiedziliśmy 
     miejsca związane z tymi narodami i ich kulturą.  
 •  Architektura i sztuka baroku. Najcenniejsze zabytki pochodzą właśnie z tego 
     okresu.  
Zwiedziliśmy:  
 1. Plac J. Metziga (wielki przyjaciel Polaków) – miejsce związane z    
 Luteranami. Znajduje się tu Kościół poluterański św. Krzyża, a przy nim 
 lapidarium rzeźby nagrobnej, gdzie znajdują się nagrobki protestanckie, a więc 
 Luteran i Braci Czeskich, przeniesione z cmentarzy, które po wojnie 
 zlikwidowano. Mieści się tu również Muzeum Okręgowe (we wtorki wstęp 
 wolny). Na Placu Metziga znajduję się pomnik znanego leszczyniaka, poety, 
 dramatopisarza, publicysty, scenarzysty filmowego Stanisława Grochowiaka. 
 To bardzo ciekawa, a równocześnie tragiczna postać.  
 2. Kościół św. Mikołaja – bazylika mniejsza, to piękna barokowa świątynia z 
 monumentalnymi nagrobkami Leszczyńskich i ciekawej historii.  
 3. Kościół św. Jana, a obok dawne Gimnazjum (obecnie budynek należący do 
 kościoła). Obydwa obiekty związane z Jednotą Braci Czeskich.  
 4. Rynek – ratusz, zabytkowe kamieniczki, miejsca związane z znanymi 
 osobistościami.  
 5. Dawna Synagoga – obecnie Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w 
 Lesznie. Zobaczyliśmy tu zbiory judaiców, które obejmują przedmioty kultu 
 religijno-synagogalnego i domowego, malarstwo i grafikę oraz pamiątki 
 historyczne związane z dziejami żydowskiej diaspory w Wielkopolsce.  
 6. Plac Kościuszki, na którym znajduje się Pałac Sułkowskich – tylko na 
 zewnątrz (jest to też miejsce, gdzie powstała pierwsza siedziba rodu 
 Leszczyńskich).  
 7. Pozostałości obwarowań – Brama Kościańska. Na makiecie wróciliśmy do 
 miejsc, które zwiedzaliśmy. Porozmawialiśmy sobie również o fortyfikacjach, i 
ich  likwidacji oraz infrastrukturze miasta, która powstała podczas zaborów.  
Na planiku dla orientacji zaznaczone numerami wyżej opisane miejsca.  
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