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Przedmowa

Z niekłamaną przyjemnością rekomenduję już po raz 
drugi książkę, będącą efektem talentu, pasji badawczej, 
pracowitości, a zwłaszcza nietuzinkowych zaintereso-
wań historią przemysłu i techniki prof. Mirona Urbania-
ka. Kiedy w 2009 r. pierwszy raz pisałem przedmowę 
do pracy o modernizacji infrastruktury miejskiej Leszna, 
nie sądziłem jeszcze, że kolejne lata działalności Autora 
zaowocują tak znaczącymi publikacjami z zakresu dzie-
jów kolejnictwa, wodociągów, dzieł hydrotechnicznych 
czy też pomnikową (a słowa tego nie nadużywam!) pra-
cą o gazowniach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Nie 
sądziłem też, że doczekamy się wznowienia doktoratu 
Mirona Urbaniaka, co skądinąd świadczy o jego pozy-
tywnym przyjęciu i dużym zainteresowaniu książką, nie 
tylko w Lesznie. Ku mojej radości okazało się, że w cią-
gu kilku lat nakład został wyczerpany, a o książce nie 
zapomniano, jak to często bywa, lecz wręcz przeciwnie: 
mnożyły się pytania o możliwości jej zdobycia. Zapewne 
jest to zasługa lokalnych mediów, które  często sięgają 
do publikacji Mirona Urbaniaka, cytując niekiedy spo-
re jej fragmenty. Może to także zasługa obecnych lesz-
czyńskich władz samorządowych, które do Modernizacji 
infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914 pod-
chodzą z wielką atencją, o czym świadczy choćby fakt, 
że Pan Prezydent Łukasz Borowiak zdecydował się bez 
zwłoki objąć patronat fi nansowy nad poprawioną i uzu-
pełnioną edycją. 

Sądzę, że sukces pierwszego wydania książki polegał 
przede wszystkim na bezpośrednim odniesieniu zawar-
tych w niej faktów do istniejącego jeszcze dziś w Lesz-
nie krajobrazu kulturowego. Wykreowano go w głównej 
mierze w czasach zaboru pruskiego, potępianego nie tak 
dawno jeszcze w przysłowiowy czambuł. Dziś historycy 
coraz powszechniej zwracają uwagę na inną stronę zabo-
rów, tę materialną, która dla większości miast, szczegól-
nie na naszych terenach, oznaczała gwałtowną poprawę 
warunków socjalnych, przyspieszony proces moderniza-
cji otoczenia i nieznany nigdy wcześniej w takiej skali 
rozwój urbanistyczny. Wszystkie te zjawiska, jak w so-
czewce, dostrzec można w książce Mirona Urbaniaka. To 
już jednak olbrzymia zasługa Autora, który dziś znany 

jest jako wybitny specjalista z zakresu miejskich zakła-
dów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej 
czy też kolejnictwa. Ta szeroka optyka widzenia ewolu-
cji miast w XIX w., umożliwiająca ogląd wielu zjawisk 
z „lotu ptaka”, zaowocowała też przygotowaniem wersji 
poprawionej i uzupełnionej o najnowsze wyniki badań 
dotyczących dziejów Leszna, publikowanych w szczęśli-
wie wznowionych tomach „Rocznika Leszczyńskiego”.

Zasadniczy układ wersji pierwotnej oraz wersji obec-
nej książki zbytnio się nie zmienił. Praca dzieli się na pięć 
dużych rozdziałów, które traktują o ludności i samorzą-
dzie municypalnym, architekturze i urbanistyce, oświe-
tleniu gazowym i elektrycznym, zaopatrzeniu w wodę 
oraz usuwaniu nieczystości i systemie kanalizacyjnym. 
Część podrozdziałów została zredukowana, a inne, jak 
choćby o kolejnictwie czy obiektach militarnych Lesz-
na, zostały istotnie poszerzone. Oznacza to, że Autor – 
w ostatnich latach pochłonięty badaniami nad cennymi 
zabytkami kolejowymi czy hydrotechniki w skali ogólno-
polskiej – nie zaniedbuje badań nad rodzinnym Lesznem. 
Co więcej, zgromadzona w ciągu lat wiedza z zakresu 
wielu innych miast, pozwoliła mu odnieść się szerzej do 
wielu szczegółowych aspektów, co widać choćby po roz-
dziale o ludności i samorządzie miejskim.

Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle bogata 
i różnorodna szata grafi czna publikacji, która mieszkań-
com Leszna pozwoli spojrzeć na wiele obiektów z cał-
kowicie nieznanej dotychczas perspektywy, natomiast 
innym historykom czy specjalistom z zakresu historii 
architektury bądź sztuki – na studia porównawcze. Ar-
chiwalne zdjęcia ze zbiorów dawnego Prowincjonalnego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, dotąd nigdzie nie-
publikowane, to kolejna niepodważalna wartość tej pracy. 
Reprodukcje dokumentów z archiwów berlińskich, kilka 
z nich z autografami cesarza Wilhelma II, pozwalają za-
uważyć, że Leszno, oddalone setki kilometrów od Berli-
na, było jednak w kręgu bezpośredniego zainteresowania 
ówczesnej głowy państwa pruskiego – z wszystkimi tego 
konsekwencjami dla piramidalnie zbudowanej admini-
stracji państwowej i lokalnej. Jak wynika z ustaleń prof. 
Urbaniaka, odległość Leszna od stolicy nie stanowiła 
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również przeszkody w transplantacji na prowincjonal-
ny grunt berlińskich wzorców budowlanych, mody sty-
listycznej, nie mówiąc już o zamawianych przez ówczes-
ny Magistrat specjalistycznych projektach dla wodocią-
gów, elektrowni czy też planu zabudowy miasta, wykre-
ślonego przez „króla” niemieckich urbanistów Hermanna 
Josepha Stübbena. Mnogość różnego typu planów archi-
walnych i starych widoków pocztowych umożliwia też 
spojrzenie na Leszno, które z jednej strony w zasadzie 
istnieje do dziś – pod względem materialnym, z drugiej 
natomiast odeszło już do historii – pod względem szeroko 
rozumianej warstwy kulturowej, strojów, obyczajów czy 
pasji ówczesnych leszczynian. Notabene, dzięki licznym 
cytatom z ówczesnej prasy, ten charakterystyczny klimat 
fi n de siècle odczuwamy na wielu stronach książki.

Poprawiona i uzupełniona wersja pracy Mirona Urba-
niaka pokazuje kolejny raz, jak ważna w badaniach hi-
storycznych jest rola źródeł archiwalnych, częstokroć 
bagatelizowanych i zastępowanych kompilacją istnieją-
cych już publikacji. Bardzo łatwo wówczas o powielanie 
błędów, które równie łatwo zweryfi kować poprzez ana-
lizę źródeł, niekiedy znajdujących się przysłowiowo „na 
wyciągnięcie ręki”. Pod tym względem książka Mirona 

Urbaniaka pokazuje kolejny raz warsztat dojrzałego hi-
storyka i służyć winna jako wskazówka, żeby nie powie-
dzieć wzorzec, dla historyków parających się regionali-
styką. Nie mam też wątpliwości, że do niniejszej pracy 
sięgnąć powinni historycy i specjaliści podejmujący ba-
dania z zakresu przemysłu i techniki, architektury czy 
urbanistyki.

Rekomendowana publikacja będzie zapewne cieszyła 
się zasłużoną popularnością i – podobnie jak pierwotna 
wersja – spotka się z przychylnymi opiniami specjali-
stów z różnych dziedzin, bynajmniej nie tylko historii. 
Pozostaje przeto w mocy pogląd zamykający zakończe-
nie przedmowy z 2009 r., gdzie napisałem, że opraco-
wanie Mirona Urbaniaka zaleciłbym także tym wszyst-
kim, którzy historyków parających się regionalistyką 
mają w mniejszym poważaniu. Tymczasem książka ta 
przekonuje poszukujących odpowiedzi na pytanie o hie-
rarchię różnych dziedzin historii, że najbliższy prawdy 
jest ten, który dzieli prace o przeszłości na dobre i złe. 
Tę zaliczam do bardzo dobrych z racji warsztatowych, 
spokojnej i wyważonej merytorycznie narracji, ale także 
dlatego, że świadczy o przywiązaniu, a nawet miłości do 
miejsca urodzenia. 

prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski

Poznań, w czerwcu 2016 roku
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Wstęp

Od pierwszego wydania książki „Modernizacja infra-
struktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914” w tym 
roku minie już siedem lat1. Ówczesna publikacja została 
przyjęta z wielkim zainteresowaniem, zyskując z reguły 
pochlebne opinie wśród mieszkańców oraz specjalistów 
badających dzieje i urbanistykę miast w XIX stuleciu2. 
W konsekwencji nakład książki został bardzo szybko 
wyczerpany i od kilku lat książka bezskutecznie poszu-
kiwana jest na rynku wydawniczym. Głosy o potrzebie 
dodruku publikacji z 2009 r. słyszałem już od dawna z ust 
Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbiety 
Olender czy też Prof. Stanisława Sierpowskiego, mentora 
leszczyńskich historyków oraz Prezesa Leszczyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (LTPN). Badania prowa-
dzone nad innymi zagadnieniami, owocujące kolejnymi 
publikacjami książkowymi, uniemożliwiały mi jednak 
dokonanie niezbędnych korekt i uzupełnień, odzwier-
ciedlających najnowszy stan badań nad dziejami Leszna 
w XIX w. Okazją i motywacją do podjęcia trudu rekon-
strukcji pracy stała się jubileuszowa dekada działalności 
LTPN-u w 2014 r. Ówczesny Prezydent Miasta Leszna 
Tomasz Malepszy zaproponował sfi nansowanie nowej 
edycji i zachęcał do ponownego przygotowania książ-
ki, aczkolwiek ostatecznie wycofał się ze swej propozy-
cji. Obecny Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak 
postanowił bez namysłu, że zmaterializuje propozycje 
swego poprzednika i tym samym już w 2015 r. zadekla-
rował chęć wydania niniejszej książki. Z pomocą przy-
szło również leszczyńskie Archiwum Państwowe, które 
udostępniło liczne archiwalia, wykonując z nich szereg 
reprodukcji, które znalazły się w pracy. W efekcie naro-
dziła się obecna wersja publikacji, uzupełniona, zmienio-
na częściowo w warstwie treściowej, poprawiona i przy-
obleczona w dużej mierze w nową szatę grafi czną.
1 Miron Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w la-

tach 1832–1914, Poznań 2009, 526 s.
2 Marek Czapliński: Miron Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miej-

skiej Leszna w latach 1832–1914 [rec.], „Kronika Wielkopolski” 2011, 
nr 2, s. 125–129; Tomasz Karpiński: Miron Urbaniak, Modernizacja 
infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914 [rec.], „Rocznik 
Leszczyński” 2010, t. 10, s. 209–211; Krzysztof Antoni Makowski, 
O modernizacji w Poznańskiem w dobie zaborów (Miron Urbaniak, 
Modernizacja infrastruktury miejskiej w Lesznie w latach 1832–1914, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 526), „Czas Przeszły” 
2014, t. 1, s. 161–167. 

Pierwotnie praca ukazała się pod tytułem „Moderniza-
cja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914”, 
ale już wówczas tytuł ten wzbudzał pewne obiekcje Prof. 
Marka Czaplińskiego, a wyartykułował je kolejny raz 
– po pięciu latach – w swej krytycznej recenzji Prof. 
Krzysztof Antoni Makowski3. Z kolei jeden ze znanych 
redaktorów leszczyńskich, Jarek Adamek zwykł był ma-
wiać przewrotnie, że książka ta mogłaby nosić tytuł „Jak 
Leszno przestało być wiochą”. Stąd obecna, zmieniona 
wersja tytułu: Leszno w latach 1832–1914. W drodze ku 
nowoczesności, która – jak mniemam – oddaje pełniej za-
wartość merytoryczną pracy.

Wraz ze zmianą tytułu dokonałem też pewnych ko-
rekt w treści publikacji, i nie myślę tu bynajmniej jedy-
nie o uzupełnieniu czy poszerzeniu wybranych zagadnień 
bądź problemów, ale także o skróceniu niektórych lub 
usunięciu całych fragmentów poprzedniej pracy. Doty-
czy to przede wszystkim pierwszego rozdziału książki, 
poświęconego ludności i pruskiemu samorządowi muni-
cypalnemu. Niektóre krótsze podrozdziały zostały sko-
masowane w większe jednostki, inne zaś uzupełnione 
o najnowszy stan badań względnie wyniki kwerend. Sta-
ło się tak np. z podrodziałem poświęconym kolei i jej in-
terakcji z miastem czy też w odniesieniu do podrozdziału 
obejmującego obiekty użyteczności publicznej, w tym 
przede wszystkim placówki edukacyjne. Stosunkowo 
niewielkie zmiany wprowadziłem natomiast w rozdzia-
łach traktujących o zaopatrzeniu w wodę oraz o central-
nej kanalizacji, co wynika po części z faktu, że w tym wy-
padku stan badań praktycznie się nie zmienił. Podobnie 
jak poprzednio, tak i tym razem świadomie zrezygnowa-
łem ze stosowania szerszych odniesień do innych miast 
prowincji poznańskiej bądź zaboru pruskiego. Z jednej 
strony nie pozwala na to objętość książki, która pomimo 
rekonstrukcji nadal liczy niemal 500 stron maszynopisu, 
z drugiej brak płaszczyzny porównawczej dla podejmo-
wanych przeze mnie zagadnień w innych monografi ach 
ośrodków municypalnych Poznańskiego. Z wyżej wspo-
mnianych względów nie zdecydowałem się też na dalsze 

3 M. Czapliński, Miron Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej 
Leszna, s. 126; K. A. Makowski, O modernizacji, s. 161–162.
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rozbudowywanie pracy o niektóre wątki sugerowane 
w recenzjach Profesorów Czaplińskiego i Makowskie-
go. Z tego samego powodu zrezygnowałem również z ta-
belarycznego zestawienia polskich i niemieckich nazw 
ulic, które siłą rzeczy byłoby również obszerne. Zain-
teresowanych odsyłam tedy do publikacji traktujących 
o leszczyńskich ulicach z poprzednich lat4. Redagując 
ponownie wstęp do książki pominąłem też szczegółowe 
omówienie literatury o charakterze ogólnym, koncentru-
jąc uwagę na źródłach i literaturze dotyczących bezpo-
średnio tytułowego Leszna5.

Podobnie jak poprzednio, praca składa się z pięciu 
dużych rozdziałów, poświęconych szeroko rozumianym 
zagadnieniom kształtującym obraz przemian cywili-
zacyjnych XIX-wiecznego Leszna, przy czym rozdział 
pierwszy traktuje o sprawach ludnościowych oraz sa-
morządności miejskiej, będąc tłem względnie wprowa-
dzeniem w zasadnicze zagadnienia przeobrażeń szero-
ko pojętej kultury materialnej. Kolejne rozdziały to już 
problematyka właściwej kultury materialnej, przewija-
jąca się m.in. w takich zagadnieniach, jak: architektura 
i urbanistyka (rozdział II), oświetlenie wraz z gazownią 
i elektrownią (rozdział III), zaopatrzenie w wodę i wodo-
ciągi (rodział IV) oraz usuwanie nieczystości i oczysz-
czalnia ścieków (rozdział V). Cezurę początkową pra-
cy wyznacza wprowadzenie w Lesznie „Zrewidowanej 
ordynacji miejskiej dla Monarchii Pruskiej” z 1831 r.6, 
kładącej kres wpływom dawnego właściciela na miasto, 
a co najważniejsze, tworzącej ramy funkcjonowania no-
woczesnego samorządu komunalnego. Jest to data klu-
czowa, gdyż to właśnie sprawnie działający samorząd 
stał się głównym spiritus movens procesów moderniza-
cyjnych, skutkujących całkowitym przeobrażeniem cy-
wilizacyjno-kulturowym dawnego grodu Leszczyńskich. 
Datę końcową stanowi rok 1914, co znajduje uzasad-
nienie nie tylko w wydarzeniach politycznych, ale także 
bezpośrednio w modernizacji technicznej infrastruktury 
komunalnej. Wybuch I wojny światowej spowodował 
gwałtowne przerwanie tego procesu. Na terenie Leszna 

4 Jerzy Perzyński, Informator o nazwach ulic, placów i parków miasta 
Leszna, Leszno 1982; Janina Małgorzata Halec [et. al.], Przewodnik po 
ulicach miasta Leszna, Leszno 2006.

5 Por.: M. Urbaniak, Modernizacja, s. 11–24 (Wstęp).
6 Revidirte Städte-Ordnung für die Preusische Monarchie/Przeyrzany 

regulamin miast dla Monarchii Pruskiéj, „Gesetz-Sammlung für die 
Königlichen Preussischen Staaten 1831/Zbiór praw dla Państw Króle-
stwa Pruskiego” 1831, Posen/Poznań [1832] (zapis symulatniczny or-
dynacji); por. też: Jerzy Kozłowski, Wielkopolska pod pruskim zaborem 
w latach 1815–1918, Poznań 2004, s. 42–43. 

egzemplifi kują to doskonale, podjęte krótko przed woj-
ną, kwestie budowy łaźni miejskiej oraz rozbiórki stare-
go i budowy nowego ratusza, obydwie zresztą – z powo-
du I wojny światowej – niezmaterializowane. W 1914 r. 
ukończono też budowę centralnego systemu kanalizacyj-
nego, a więc przedsięwzięcia stanowiącego ukoronowa-
nie długotrwałej modernizacji infrastruktury miejskiej 
pod względem technicznym.

Zdecydowana większość podejmowanych w pracy 
zagadnień dotyczy gwałtownych przeobrażeń krajobrazu 
cywilizacyjnego XIX-wiecznego miasta. Paradoksalnie, 
choć współczesny krajobraz kulturowy dawnego cen-
trum Leszna został wykreowany właśnie w XIX stule-
ciu, to jeszcze niedawno zagadnieniom tym poświęcano 
niewiele miejsca w literaturze przedmiotu. Faktem jest, 
że w ostatnich latach dokonał się olbrzymi postęp w tej 
dziedzinie, wynikający z ogólnej zmiany podejścia do 
badań regionalnych, ale nadal wiele kwestii zasygnali-
zowano jedynie przyczynkarsko. W konsekwencji stan 
badań nad dziejami Leszna w XIX w. oraz intensywnymi 
przemianami cywilizacyjnymi tego okresu, aż do chwi-
li opublikowania w 2009 r. pierwszego wydania książki, 
był silnie zróżnicowany i pod wieloma względami wyka-
zywał poważne luki.

Pierwszy, ogólny rys historyczny miasta, choć pomi-
jający praktycznie XIX-wieczny okres w jego dziejach, 
z wyjątkiem początków panowania pruskiego, przygo-
tował Stanisław Karwowski7, czerpiący zresztą sporo ze 
źródłowej publikacji Heinricha Wuttkego, twórcy pierw-
szej poważnej pracy dotyczącej dziejów miast prowin-
cji poznańskiej8. Kolejne publikacje pojawiły się do-
piero z nadejściem XX stulecia, a ich prekursorem był 
leszczyński nauczyciel Carl Reim, który jako pierwszy 
zwięźle przedstawił pruską administrację oraz ważniej-
sze inwestycje w mieście na przestrzeni XIX w.9 Nieco 
szerszy obraz ówczesnych przemian cywilizacyjnych, 
a także więcej informacji o inwestycjach budowlanych 
Leszna tego okresu podał w swoim przewodniku po 
mieście dopiero w 1908 r. Hans Dünnhaupt10. Mimo że 
jest to tylko przewodnik, to jednak w późniejszym cza-
sie traktowany był jako baza źródłowa wielu innych 
publikacji dotyczących Leszna. Autorem pierwszego 
polskiego rysu historycznego, omawiającego zjawiska 

7 Stanisław Karwowski, Kronika miasta Leszna, Poznań 1877.
8 Heinrich Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864.
9 Carl Reim, Lissa in Posen, „Aus dem Posener Lande” 1906/1907.
10 Hans Dünnhaupt, Lissa in Posen. Ein Städtebild, Lissa 1908.
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gospodarczo-cywilizacyjne zachodzące w Lesznie okre-
su zaboru pruskiego, był dr Bronisław Świderski, który 
jako pierwszy poświęcił też więcej uwagi miejskim za-
kładom przemysłowym11. W okresie powojennym uka-
zały się przede wszystkim dwie poważne prace mono-
grafi czne omawiające kompleksowo dzieje miasta oraz 
jego rozwój cywilizacyjny aż do czasów współczesnych, 
choć – dziś rozumianych już jako koniec ubiegłego, XX 
stulecia12. W obydwu publikacjach znacznie więcej miej-
sca i uwagi poświęcono modernizacji i przemianom in-
frastruktury komunalnej Leszna w okresie zaboru pru-
skiego, choć siłą rzeczy wyniki badań zostały podane 
syntetycznie, a w zakresie miejskich zakładów przemy-
słowych bazowano w sporej mierze na wspomnianej już 
pracy Świderskiego. Krótko po II wojnie światowej uka-
zała się również niewielka praca Wacława Nawrockiego, 
fragmentami bardzo wnikliwa, ale XIX stulecie traktują-
ca jednak w sposób pobieżny13.

Do momentu ukazania się pierwszego wydania książ-
ki w 2009 r. praktycznie niezbadane pozostawały zagad-
nienia powstania i funkcjonowania w Lesznie administra-
cji publicznej w okresie zaboru pruskiego, nie mówiąc 
w ogóle o najważniejszych reprezentantach ówczesnego 
życia samorządowego. Wydany już dwukrotnie „Słow-
nik biografi czny Leszna” skutecznie milczy na temat 
burmistrzów i ich zastępców, nie mówi również nic o in-
nych ważnych urzędnikach municypalnych, jak choćby 
o miejskim radcy budowlanym Heinrichu Ramspecku14. 
Potwierdza to w dalszym ciągu brak zainteresowania tą 
sferą życia miasta w okresie zaboru.

Podobnie sytuacja przedstawia się również w zakresie 
badań nad architekturą i urbanistyką Leszna, które pierw-
szy raz szerzej omówione zostały także w pierwszym 
wydaniu książki. Niemniej jednak na uwagę zasługuje 
praca Ewy Kręglewskiej-Foksowicz, która jako pierwsza 
poddała głębszej analizie zabudowę mieszkalną Lesz-
na w XIX stuleciu, choć w zasadzie jedynie w obrębie 
Rynku15. Obiekty architektury sakralnej oraz ratusz były 
11 Bronisław Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, 

Leszno 1928.
12 Mirosława Komolka, Stanisław Sierpowski, Leszno. Zarys dziejów, 

Poznań 1987; Historia Leszna, pod red. Jerzego Topolskiego, Leszno 
1997.

13 Wacław Nawrocki, Leszno w dziejach polskich, Leszno [1947].
14 Słownik biografi czny Leszna, pod red. Barbary Głowinkowskiej i Aloj-

zego Koniora, Leszno 2004; Słownik biografi czny Leszna, pod red. 
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora, Wyd. 2. popr. i rozszerz., 
Leszno 2011, t. 1–2.

15 Ewa Kręglewska-Foksowicz, Sztuka Leszna do początków XX wieku. 
Studium historyczne, Poznań 1982.

przedmiotem badań już w końcu XIX w., a szczegółowe 
informacje dotyczące ich dziejów podał rządowy mistrz 
budowlany Julius Kohte16. W ostatnich latach ukazała się 
także obszerna praca monografi czna poświęcona parafi i 
farnej św. Mikołaja. Jej autorzy nie tylko omówili dzieje 
kościoła wraz z jego rozbudową na początku XX w., ale 
także zwrócili uwagę na Dom Katolicki czy Szpital św. 
Józefa17. W 2006 r. pojawiła się natomiast praca prezen-
tująca zabytki architektury przemysłowej Leszna18. Wy-
korzystano w niej wcześniejsze opracowania dotyczące 
najważniejszych zakładów przemysłowych Leszna19. Na 
szeroko pojętą zabudowę ośrodka swoją uwagę skiero-
wał także Zdzisław Moliński, który w „Przewodniku po 
Lesznie i okolicy” podał szereg informacji związanych 
z datami powstania wielu budynków w mieście, aczkol-
wiek nie zawsze dokładnych20. W kręgu zainteresowań 
badaczy znalazły się też leszczyńskie ulice, a ściślej 
mówiąc ich nazewnictwo, o czym już wspomniałem21. 
Autorzy tej publikacji nie zajrzeli jednak do cennego 
merytorycznie cyklu artykułów autorstwa Paula Beera, 
wskutek czego powstała praca zawiera jedynie spis ulic 
z ich podstawowym opisem22. W 2012 r. pojawiła się bo-
gato ilustrowana archiwalnymi planami Archiwum Pań-
stwowego w Lesznie książka o leszczyńskich budowlach 
wojskowych, łącznie z imponującymi kompleksami ko-
szarowymi piechoty oraz artylerii polowej, co pozwoliło 
wypełnić kolejną lukę badawczą, i dało – jak mniemam – 
solidny materiał porównawczy dla innych ośrodków mu-
nicypalnych23. Do tej pory w literaturze nie analizowano 
natomiast problemów z początkami ochrony zabytków 
w Lesznie, brak jest też omówienia generalnego planu 
zabudowy miasta autorstwa wybitego planisty i urbani-
sty niemieckiego Hermanna Josepha Stübbena, co jest 
niezwykle istotnym zagadanieniem, gdyż stawia Leszno 
w elitarnym gronie miast, których wizję urbanistyczną 
16 Julius Kohte, Verzeichniss der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Ber-

lin 1896, t. 3.
17 Dzieje parafi i św. Mikołaja w Lesznie, pod red. Konrada Kaczmarka, 

Leszno, 1995.
18 M. Urbaniak, Zabytki przemysłu i techniki Leszna, Leszno 2006.
19 Historia i perspektywy rozwoju Leszczyńskiego Miejskiego Przedsię-

biorstwa Pomp i Odlewni Przemysłu Terenowego w Lesznie FAPOM 
1868–1968, Leszno 1968; 100 lat młyna w Lesznie. Jednodniówka 
okolicznościowa, oprac. Aleksander Piwoń, Zbigniew Józefowski, red. 
Zdzisław Smoluchowski, Leszno 1973; 100 lat „Leszczyńskich Spirytu-
sów”, pod red. Władysława Napierały i Jerzego Zielonki, Leszno 1979.

20 Zdzisław Moliński, Przewodnik po Lesznie i okolicy, Leszno 1999.
21 J. M. Halec [et. al.], Przewodnik.
22 Paul Beer, Das Lissaer Strassennetz und seine Namen, „Aus dem Pose-

ner Lande” 1909, z. 1 i 2 z lutego, 1 i 2 z marca.
23 M. Urbaniak, Leszczyńskie koszary z lat 1901–1905 na planach budow-

lanych Archiwum Państwowego w Lesznie, Leszno 2012.
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wykreśliła mistrzowska ręka niekwestionowanego „kró-
la” europejskich urbanistów przełomu XIX i XX stulecia.

W ciągu ostatnich lat znacznie poprawił się też stan 
wiedzy o oświetleniu publicznym w Lesznie, i to nie tyl-
ko za sprawą monografi i z 2009 r., ale także innych prac24. 
Wcześniej istotne ustalenia w tym zakresie wnosił jedy-
nie opublikowany bezimiennie artykuł z okazji 50-lecia 
leszczyńskiej gazowni, najprawdopodobniej autorstwa 
Maksa Krausego25. Przyczynkarsko temat gazowni po-
dejmowali również Zbigniew Gryczka oraz Zdzisława 
Szpurek26. Doskonale zbadane wydają się natomiast za-
gadnienia związane z wodociągami i kanalizacją, po-
traktowane wnikliwie w pierwszym wydaniu pracy, ale 
także w sporym już piśmiennictwie z tego zakresu. No-
tabene problem zaopatrzenia miasta w wodę – ze studni 
artezyjskich i wodociągów grawitacyjnych – podjął już 
przed II wojną światową Świderski w bogatym faktogra-
fi cznie artykule27. Okolicznościami powstania nowoczes-
nego wodociągu i kanalizacji w Lesznie zajmował się 
też swego czasu Gryczka, który w jubileuszowym wy-
dawnictwie leszczyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji zawarł jednak zaledwie garść 
informacji dotyczących obydwu zagadnień28. Sporo fak-
tów z zakresu realizacji obu inwestycji przedstawiono 
w „Zabytkach przemysłu i techniki Leszna”, a także w ar-
tykule o tarczy separacyjnej z leszczyńskiej oczyszczalni 
ścieków29. W ostatnich latach kwestie funkcjonowania 
wodociągów i kanalizacji w Lesznie, z uwzględenieniem 
czasów współczesnych, zaprezentowała też na łamach 
reaktywowanego w 2010 r. „Rocznika Leszczyńskiego” 
Joanna Spychaj-Skopińska30.

W związku z różnymi nieścisłościami i brakami 
w dostępnej literaturze, korzystałem z wielorakich źró-
deł, które szczegółowo przytaczałem już we wstępie 

24 M. Urbaniak, Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego. Gazownie, Łódź 2011, t. 2: Katalog, s. 255–266, tam też 
dalsza literatura.

25 Zum 50 jährigen Bestehen der Lissaer Gasanstalt, „Aus dem Posener 
Lande” 1915, z. 11, s. 520–523.

26 Zbigniew Gryczka, O leszczyńskiej gazowni, „Przyjaciel Ludu” 2003, 
z. I, s. 14–17; Zdzisława Szpurek, 111 lat klasyki, „Gaz Wielkopolski” 
2000, nr 6.

27 B. Świderski, Kilka uwag o źródłach i wodociągach starego Leszna, 
„Ziemia Leszczyńska” 1934/35, z. 1, s. 7–19.

28 Z. Gryczka, 100-lecie wodociągu leszczyńskiego 1899–1999. Zarys 
dziejów wodociągów i kanalizacji, Leszno 1999.

29 M. Urbaniak, Tarcza separacyjna leszczyńskiej oczyszczalni ścieków, 
„Kronika Wielkopolski” 2005, nr 113, s. 115–118.

30 Joanna Spychaj-Skopińska, Woda w leszczyńskich domach. 110-lecie 
istnienia wodociągów, „Rocznik Leszczyński” 2010, t. 10, s. 73–88; 
eadem, Kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Lesznie. Początki, rozwój 
i czasy współczesne, „Rocznik Leszczyński” 2011, t. 11, s. 127–143.

do pierwszego wydania, Tu zatem ograniczę się jedy-
nie do wymienienia najważniejszych. Kwerendą objęte 
były m.in. archiwa: Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz (Tajne Państwowe Archiwum Dziedzictwa 
Pruskiego) w Berlinie, Archiwum Państwowe w Lesznie 
oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu; sięgnąłem też 
do źródeł z kilku innych archiwów państwowych31.

Materiały dotyczące Leszna w aktach pruskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerium des Innern) 
w Berlinie pozwoliły na scharakteryzowanie funkcjo-
nowania ówczesnego samorządu i jego reprezentantów. 
Źródła te umożliwiają również dokładne prześledzenie 
rozwoju terytorialnego miasta i związane z tym faktem 
inkorporacje sąsiednich terenów. Natomiast opasłe tomy 
w spuściźnie Ministerstwa Robót Publicznych (Ministe-
rium für öff entliche Arbeiten) pozwalają na szerokie zre-
konstruowanie dziejów leszczyńskiej stacji kolejowej32. 
Olbrzymi zasób materiałów do badań nad rozwojem infra-
struktury miejskiej Leszna posiada Archiwum Państwo-
we w Lesznie. Mowa tu głównie o zespole „Akta miasta 
Leszno”. Wśród zgromadzonych w nim jednostek nie-
ocenioną wartość przedstawiają akta budowlane dotyczą-
ce niemal wszystkich budynków w mieście, istniejących 
przed 1914 r. (ponad 1000 jednostek). Niezwykle przy-
datne okazały się też protokolarze Rady Miejskiej, dają-
ce sposobność nie tylko do precyzyjnego przedstawienia 
procesu decyzyjnego w wielu różnorakich kwestiach, ale 
pokazujące również system funkcjonowania ówczesne-
go samorządu. W opracowaniu zagadnienia związanego 
z powstawaniem i konstrukcją miejskiego budżetu oraz 
budżetów zakładów komunalnych bardzo przydatne oka-
zały się preliminarze budżetowe33. Bogatym źródłem do 
badań nad architekturą oraz wyposażeniem technologicz-
nym miejskich zakładów przemysłowych pozostają na-
tomiast zbiory plansz i rysunków technicznych, zawarte 
w dużych zespołach „Dokumentacja techniczna” i „Do-
kumentacja projektowa”34. Z kolei do badań nad pra-
cami wodociągowymi w XIX i kanalizacyjnymi w XX 

31 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w Kali-
szu, Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile.

32 GStA PK, I. HA Rep. 77: Ministerium des Innern, Tit. 1658, Nr 2: Lissa; 
I. HA Rep. 77: Ministerium des Innern, Tit. 1658, Nr 3: Lissa; I. HA 
Rep. 77: Ministerium des Innern, Tit. 1658, Nr 7: Lissa; I. HA Rep. 93E: 
Ministerium der öff entlichen Arbeiten, sygn. 16 705, t. 1–3.

33 APL, Akta miasta Leszno.
34 APL, Dokumentacja techniczna, teczka: Dokumentacja projektowa ga-

zownia miejska w Lesznie 1881–1943; Dokumentacja techniczna, tecz-
ka: Łaźnia miejska w Lesznie 1883–1914; Dokumentacja projektowa, 
teczka: Kanalizacja miasta Leszna 1906–1917.
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stuleciu, a także przygotowaniem generalnego planu za-
gospodarowania przestrzennego Leszna, nieocenioną po-
moc przedstawia zespół: „Plany miast”35.

W Archiwum Państwowym w Poznaniu cenny jest ze-
spół „Landratsamt Lissa”, z jego aktami poświęconymi 
sprawom komunalnym Leszna36. Na podstawie zgroma-
dzonego tu materiału udało się znacznie poszerzyć wie-
dzę o problemach z wodą w XIX w., a dzięki sprawo-
zdaniom administracyjnym z zarządu miastem możliwe 
było też ustalenie faktów dotyczących oświetlenia Lesz-
na, jego zabudowy i urbanistyki oraz funkcjonowania sa-
morządu. Sprawy związane z działalnością samorządu, 
przynajmniej w pierwszej połowie XIX w., znalazły też 
odbicie w aktach władz prowincjonalnych, zaś wybrane 
zagadnienia gospodarcze – w zespole skupiającym spu-
ściznę administracji rejencji poznańskiej37.

Ponadto korzystałem też m.in. z Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu, gdzie zgromadzone księgi metry-
kalne pozwoliły ustalić garść informacji o wrocławskich 
inwestorach budujących gazownię dla miasta38. Na uwa-
gę zasługuje także Muzeum Okręgowe w Lesznie, w któ-
rym – oprócz przydatnego zbioru prasy i książek – wy-
korzystać można również niewielkie, ale szczegółowe 
i bogato ilustrowane opracowanie dotyczące leszczyń-
skich młynów Schneidera i Zimmera39.

Sięgnąłem tradycyjnie do prasy i czasopism. Te ostat-
nie, w większości o fachowym charakterze technicznym 
i budowlanym, zgromadzone w Bibliotece Głównej Po-
litechniki Wrocławskiej, dają możliwość lepszego po-
znania koncepcji leszczyńskiej kanalizacji, okoliczności 
planowanej budowy łaźni miejskiej, a także wielu in-
nych obiektów w mieście, w tym wodociągów, gazow-
ni i elektrowni; stały się też podstawą do opracowania 
rysów biografi cznych kilku słynnych inżynierów czy 
biur inżynieryjnych40. Istotnych informacji o mieście 
i jego infrastrukturze komunalnej dostarczył także wy-
chodzący w Lesznie periodyk „Aus dem Posener Lan-
de” („Z Poznańskiej Krainy”). Wśród prasy lokalnej na 
szczególną uwagę zasługują dzienniki: „Lissaer Anzei-
ger” („Orędownik Leszczyński”) i „Lissaer Tageblatt” 
35 APL, Plany miast.
36 APP, Landratsamt Lissa, sygn. 132.
37 APP, Naczelne Prezydium w Poznaniu; Rejencja Poznańska.
38 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Ewangelickie Księgi Metrykal-

ne Św. Elżbieta.
39 Muzeum Okręgowe w Lesznie, sygn. 2127. 
40 Głównie tytuły: „Gesundheits-Ingenieur”, „Journal für Gasbeleuch-

tung und Wasserversorgung”, „Deutsche Bauzeitung”, „Ostdeutsche 
Bauzeitung”, „Centralblatt für Bauverwaltung”.

(„Dziennik Leszczyński”), ponadto korzystałem rów-
nież z „Fraustädter Kreisblatt” („Wschowski Orędownik 
Powiatowy”) i „Lissaer Kreisblatt” („Leszczyński Orę-
downik Powiatowy”). Tytuły te zawierają nie tylko notki 
prasowe, ale także różnego rodzaju ordynacje i rozporzą-
dzenia prawne obowiązujące na terenie Leszna.

Na podstawie zarysowanej powyżej bazy źródłowej 
oraz lektury dotychczasowej literatury, w latach 2004–
2008 przygotowałem pod kierunkiem Prof. Jana Kęsika 
pracę doktorską, recenzowaną przez Prof. Marka Cza-
plińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Prof. 
Stanisława Sierpowskiego z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. ukazała się ona dru-
kiem w Poznaniu, nakładem Wydawnictwa Poznańskie-
go. Teraz, po rekonstrukcji, uzupełnieniu i poprawieniu 
niektórych zagadanień, opatrzeniu w dużej mierze nową 
ikonografi ą, a przede wszystkim po uaktualnieniu litera-
tury przedmiotu, w ręce Czytelników trafi a jej wznowio-
na, druga wersja. Mam nadzieję, że odbiór będzie równie 
pozytywny, jak pierwszego wydania z 2009 r., zatem z ta-
kim przekonaniem życzę miłej oraz interesującej lektury 
o Lesznie XIX wieku.

Jednocześnie jestem świadom, że materialny efekt 
prac jest dziełem wielu życzliwych i przyjaznych mi osób. 
Wśród nich wspomnieć muszę Prezydenta Miasta Leszna 
Łukasza Borowiaka i Wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka, 
którzy zaangażowali się osobiście w powstanie publikacji, 
kreując jej edytorski kształt dzięki fi nansowemu patrona-
towi Magistratu. Tradycyjnie dziękuję Pani Redaktor Jani-
nie Choderze, będącej swego czasu redaktorem pierwsze-
go wydania książki. Notabene, jej redakcja w 2009 r. była 
początkiem naszej kilkuletniej współpracy, która zaowoco-
wała  wieloma – „utemperowanymi” wprawnym ołówkiem 
Pani Redakator – publikacjami książkowymi. Nie zapo-
minam oczywiście o Marku Ciesielskim i Jerzym Spor-
ku, autorach obcojęzycznych streszczeń, a także o Pawle 
Szewczyku, który podjął się trudu składu kolejnej, boga-
to ilustrowanej pracy mego autorstwa czy też o Michale 
Kolińskim, który użyczył marki Domu Wydawniczego 
Księży Młyn. W tym miejscu szczególne podziękowa-
nia należą się także Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Lesznie dr Elżbiecie Olender oraz znanemu i cenione-
mu regionaliście leszczyńskiemu, dr. Marcinowi Błasz-
kowskiemu, dzięki których życzliwości i udostępnionym 
zbiorom praca zyskała bogatą oprawę ikonografi czną, 
a dodam od razu, że na ilustracjach pojawiają się też 
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obiekty względnie widoki nigdy dotąd niepublikowane. 
Te nigdy dotąd niepublikowane pojawiły się także dzię-
ki uprzejmości Wielkopolskiej Konserwator Zabytków – 
Jolanty Goszczyńskiej oraz dzięki Miejskiemu Konser-
watorowi Zabytków w Lesznie – Maciejowi Urbanowi, 
którzy udostępnili unikatowe fotografi e i plany ze zbio-
rów pamiętających jeszcze czasy działalności prowincjo-
nalnego konserwatora zabytków prowincji poznańskiej. 

Tradycyjnie dziękuję Ernestowi Bużalskiemu za kolej-
ny projekt okładki, Dorocie Grygiel za dokumentację 
rysunkową, zaś Prof. Stanisławowi Sierpowskiemu za 
cenne i przyjazne uwagi do drugiego wydania pracy oraz 
wspracie podczas jej rekonstrukcji. Nie zapominam rów-
nież o Rodzinie i Przyjaciołach, którzy od lat wspierają 
mnie w badaniach i działalności naukowej, których ko-
lejny owoc oddaję w ręce Czytelników.

  


