
O Archiwum Państwowym w Lesznie



Czym są archiwa państwowe  

Instytucja powołana do: gromadzenia, przechowywania, 

opracowywania, zabezpieczania, udostępniania archiwaliów, 

przeprowadzania kwerend i prowadzenia działalności 

popularyzatorskiej i naukowej.

Materiały archiwalne (dokumentacja kat. A o wartości historycznej) do 

archiwów państwowych trafiają obligatoryjnie z państwowych i 

samorządowych jednostek organizacyjnych. Archiwa mogą także 

dokonywać zakupów, otrzymują również materiały w formie darów.

Prowadzimy nadzór nad archiwami zakładowymi państwowych i 

samorządowych jednostek organizacyjnych. Bez zgody archiwum 

państwowego nie wolno przeprowadzać brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął.

Materiały archiwalne zgromadzone w archiwach państwowych są 

opracowywane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej 

(ZoSIA). Zasób udostępnia się tylko na miejscu w czytelni. W coraz 

większym stopniu materiały są udostępniane on-line na portalu 

szukajwarchiwach.pl



Struktura państwowej służby archiwalnej w Polsce



Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych – dr Paweł Pietrzyk



Upoważnienie Władysław Chojnackiego do zorganizowania Powiatowego Oddziału 

Archiwum Poznańskiego w Lesznie, 10 listopada 1950 r.



Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych  dr Rafała Gerbera  

do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu informujące o utworzeniu 

na terenie województwa poznańskiego oddziałów powiatowych,              

1 marca 1951 r. 



Zmieniające się nazwy naszej instytucji 

10 listopada 1950 r. utworzono Powiatowy Oddział 

Archiwum Poznańskiego w Lesznie.

29 marca 1951 r. zmiana nazwy na Powiatowe 

Archiwum Państwowe w Lesznie.

1 lutego 1976 r. (w związku z utworzeniem województwa 

leszczyńskiego) powołano Wojewódzkie Archiwum 

Państwowe w Lesznie.

W 1983 r. wraz ze wprowadzeniem nowej ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

zmieniono nazwę na Archiwum Państwowe w Lesznie.



Na jakim obszarze działaliśmy  w latach 1950-1975
Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie sprawowało nadzór 

nad archiwami zakładowymi i składnicami akt na terenie 
powiatów: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki i wolsztyński, 

a do 1953 r. także powiatu wschowskiego.



Obszar działania od 1975 r., bez zmian po 

likwidacji województwa leszczyńskiego



Władysław Chojnacki - kierownik Powiatowego Archiwum 

Państwowego w Lesznie w latach 1950-1953 



Wacław Nawrocki - kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego 

w Lesznie w latach 1953-1961  



Dr Aleksander Piwoń - kierownik a później dyrektor                     

Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1961-2004   



Promocja pracy doktorskiej Aleksandra Piwonia                           

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,        

19 sierpnia 1970 r. 



Dr Elżbieta Olender –

dyrektor Archiwum 

Państwowego w Lesznie                     

od 1 września 2004 r.



Zabytkowy budynek leszczyńskiego gimnazjum przy ul. Bolesława Chrobrego 32,

do jesieni 2002 r. siedziba Archiwum Państwowego  

(akwarela Jana Kromuszczyńskiego z Leszna, 1983 r.) 



Siedziba Archiwum Państwowego  przy ulicy Bolesława Chrobrego, 1979 r.



Budynek Archiwum

(od strony ul.  Bolesława Chrobrego)   

po remoncie elewacji, 

9 września 1999 r. 



 Jeden z magazynów archiwalny 

Wojewódzkiego Archiwum 

Państwowego w Lesznie, 

kwiecień 1979 r. 



Podpisanie umowy w sprawie przekazania Archiwum

budynku przy ul. Solskiego 71, 15 września 2000 r.



Budynek otrzymany przez Archiwum Państwowe w Lesznie                             

przy  ul. Solskiego 71, stan  przed remontem



Remont w latach 2001-2002





Siedziba Archiwum Państwowego w Lesznie przy ul Solskiego            

oddana do użytku w październiku 2002 r.



Magazyn archiwalny w nowej siedzibie. 

Nowoczesny i gwarantujący miejsce na przejmowanie materiałów 

archiwalnych przez wiele lat.



Zasób archiwalny przed przewiezieniem do nowej siedziby 

został poddany dezynfekcji w specjalnej komorze, 2002 r.

Wszystko dla bezpieczeństwa materiałów archiwalnych         

i zachowania ich w dobrym stanie dla wielu pokoleń.



Zasób archiwum stanowią materiały od końca XVIII w. do czasów 

współczesnych. Obejmują różne dziedziny działalności. 

Są to między innymi:

• materiały archiwalne wytworzone przez administrację państwową i 
samorządową,

• akta administracji specjalnej,

• akta instytucji prawa i wymiaru sprawiedliwości,

• banki i komunalne kasy oszczędności,

• przedsiębiorstwa i instytucje gospodarcze,

• szkoły i zakłady wychowawcze,

• instytucje kultury,

• gminy wyznaniowe ewangelickie,

• partie polityczne,

• związki zawodowe,

• organizacje społeczne, kulturalne i sportowe,

• plany miast, mapy topograficzne, katastralne i tematyczne; 
dokumentacja techniczna, druki ulotne, fotografie, widokówki, tłoki 
pieczętne.



 styczeń 1951 – przejęcie pierwszych akt (Starostwo Powiatowe w Lesznie   

z okresu międzywojennego

 1954 r. – 47 zespołów, 203 m b.

 1958 r. – 155 zespołów, 213 m b.

 1970 r. – 208 zespołów, 540 m b. 

 1975 r. – 236 zespołów , 671 m b. 

 1980 r. – 257 zespołów, 757 m b.  

 1985 r. – 365 zespołów, 829 m b.

 1990 r. – 467 zespołów, 986 m b.

 1995 r. – 666 zespołów, 1018 m b.

 2000 r. – 704 zespoły, 1107 m b.

 2005 r. – 886 zespołów, 1394 m b.

 2010 r. – 1004 zespoły, ponad 1686 m b.

 2013 r. – 1059 zespoły, 1858,40 m b. 

 2018 r. – 1134 zespoły, 2163 m b.

 2019 r. – 1148 zespołów, 2210, 94 m b.



Zgodnie z danymi z ZoSIA (Zintegrowany System Informacji 

Archiwalnej) na koniec maja 2020 r. zasób Archiwum 

Państwowego w Lesznie liczył:

- 1150 zespołów archiwalnych

- 261 440 j a.
- 2225, 34 m b.  



Dokumentacja aktowa stanowi około90 % zasobu.

Zasadniczo pochodzi od XIX w. do czasów współczesnych. 

Nieliczne są akta wcześniejsze.  



Zaświadczenie  z dnia 15 listopada 1806 r. o złożeniu przez Leszno 

przysięgi wierności cesarzowi Napoleonowi



Statut miasta Leszna z 1835 r – strona tytułowa



Akt urodzenia  Franciszka Sułkowskiego, 

syna ordynata dóbr rydzyńskich        

księcia Aleksandra Sułkowskiego              

w dniu 4 października 1874 r. 

Władze pruskie wprowadziły urzędy stanu 

cywilnego w październiku 1874 r. 

Funkcjonują do dzisiaj. Prowadzone   

księgi urodzeń, małżeństw i zgonów          

są cennym źródłem informacji przy 

badaniach genealogicznych.  



Obwieszczenie o obowiązku 
wstawienia się mieszkańców  na 

rynku w Gostyniu - miejsce 
egzekucji 30 Polaków,                  
21 października 1939 r.

Pod koniec października 1939 r. 
Niemcy  przeprowadzili                 

w Wielkopolski egzekucje 
ludności polskiej. Dotknęło to 
także miejscowości naszego 

terenu, m.in.: Gostyń, Kościan, 
Leszno, Śmigiel.



Materiały kartograficzne liczą  ponad 2200 j a., pochodzą z okresu      

od XIX w. do czasów współczesnych i są zgromadzone w kilku 

zbiorach:

* Zbiór planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie, 

* Zbiór map ogólnogeograficznych i tematycznych Archiwum

Państwowego w Lesznie  

* Zbiór map katastralnych Archiwum Państwowego w Lesznie,  

* Zbiór map topograficznych Archiwum Państwowego w Lesznie.   



Najstarszy zachowany plan Leszna obrazujący zabudowę miasta                      

z końca XVIII wieku 



Mapa powiatu śmigielskiego z 1913 roku



Plan miasta Wschowy – 1931 r.



Mapa powiatu kościańskiego, okres okupacji niemieckiej



Druki ulotne (plakaty, afisze, zaproszenia)  znajdują się przede 

wszystkim w wyodrębnionym Zbiorze druków ulotnych i 

pochodzą z lat 1848-2018.

Ponadto druki ulotne znajdują się m.in. w aktach Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Lesznie, materiałach Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Lesznie, Klubu Sportowego „Unia” Leszno.



Obwieszczenie z 18 maja 1848 r. 

dotyczące oddania broni powstańczej



Zlot Sokoła w Śmiglu 6 czerwca 1937 r.  z okazji 35-lecia działalności



Plakat wydany z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, 

okres międzywojenny



Ogłoszenie o zakazie noszenia przez Polaków części mundurów armii polskiej, 

18 X 1939



Stonka ziemniaczana w Polsce            

na masową skalę zaczęła występować 

dopiero po II wojnie światowej. 

O zrzucenie jej władze PRL-u oskarżały 

„amerykańskich imperialistów”.

Stonce wypowiedziano bezwzględną 

wojnę. Wszędzie tworzono drużyny 

poszukiwaczy stonki ziemniaczanej.



Mający swoje początki w 

1938 r. klub Unia Leszno jest 

jedną z wizytówek miasta.



W zbiorach Archiwum znajduje się także dokumentacja techniczna. 

* Największa liczba projektów technicznych różnych obiektów znajduje się 

w zespole Dokumentacja techniczna – zbiór. Dokumentacja pochodzi z   

lat 1866-1974. 

* W aktach miasta Leszno zachowała się natomiast dokumentacja nadzoru 

budowlanego. Jest to 998 teczek z lat 1867-1961. Dokumentacja dotyczy 

przede wszystkim pozwoleń na budowę i przebudowę. Dołączone są także 

szkice i rysunki. W dużym stopniu dotyczy starej zabudowy miasta.   



Projekt budowlany elewacji kasyna w koszarach piechoty w Lesznie,     

1903 r.



Projekt wstępny elewacji bocznych i fasady budynku              

Królewskiego Seminarium dla Nauczycielek, 1905 r.



Budynek stacji kolejowej w Śmiglu, okres 

międzywojenny



Budynek kościańskiego gimnazjum , 20 VI 1925



Kościół pw. Pana Jezusa w Kościanie,  16 II 1943 



Archiwum ma w swoich zbiorach także kilka tysięcy fotografii. 

* Najwięcej znajduje się w osobnym zbiorze fotografii: 3819 fotografie z lat 1888-2006

*Krajowa Agencja Wydawnicza – miesięczna kronika fotograficzna województwa 

leszczyńskiego – 638 fotografii z lat 1978-1981

* Leszczyński Serwis Fotograficzny z lat 1994-1998, 978 fotografii

* W materiałach przekazanych przez Jerzego Zielonkę znajduje się około 2200 

fotografii

* Fotografie znajdują się także w innych zespołach archiwalnych: m.in. KW PZPR w 

Lesznie, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Lesznie, Powiatowe 

Archiwum Państwowe w Lesznie, Klub „Unia” Leszno, Centrum Szybowcowe.



Uroczystości pogrzebowe cesarza Wilhelma I w Berlinie, marzec 1888 r.

Ottomar Anschűtz (jeden z bardziej znanych fotografów w Lesznie)



Zamek w Rydzynie w okresie pełnienia funkcji obozu jenieckiego, 

okres I wojny światowej



Powstańcy w Gołanicach, 1919 r.



Powstańcy w Pawłowicach, 1919 r.



Wizytacja ks. biskupa Alojzego Dymka w miejscowości Długie Stare      

4 IX 1932 r.



W zbiorach Archiwum znajdują się także widokówki. 

* Zbiór widokówek ,  z lat 1902-2015, 1552 widokówki.

* W materiałach przekazanych przez Jerzego Zielonkę 

znajduje się 140 widokówek.



Fragment Wolsztyna, ok.1904





Pocztówka miasta Leszna z początku XX w.   

Widok na obecny Plac Komeńskiego.



Pocztówka ze Śmigla z początku XX w. 

Widok na rynek.



Archiwum posiada także 82 tłoki pieczętne. Pochodzą z lat 1781-2000. 

Najstarsza jest pieczęć burmistrza miasta Borku.



Gromadzone materiały archiwalne udostępniamy w naszej czytelni. 





Liczba użytkowników i odwiedzin w pracowni naukowej

 1970 r. - 12 osób, 55 odwiedzin

 1975 r. - 34 osoby, 156 odwiedzin

 1980 r. - 23 osoby, 256 odwiedzin

 1985 r. - 19 osób, 104 odwiedziny

 1990 r. - 28 osób, 140 odwiedzin

 1995 r. - 50 osób, 275 odwiedzin

 2000 r. - 73 osoby, 331 odwiedzin

 2005 r. - 205 osób, 540 odwiedzin

 2010 r. - 249 osób, 726 odwiedzin

 2012 r. - 217 osób, 807 odwiedzin

 2013 r.  - 208 osób, 511 odwiedzin

 2018 r. – 211 osób, 468 odwiedzin

 2019 r. – 208 osób, 403 odwiedziny



W coraz większym stopniu z zasobu można także korzystać online 

poprzez portal szukajwarchiwach.pl

W archiwach państwowych prowadzona jest digitalizacja zasobu, który 

umieszczany jest na tym portalu. 

Pracownia digitalizacyjna w Archiwum Państwowym w Lesznie, otwarta 

w 2011 r. 



W ramach naszej działalności organizujemy także wystawy i 

prowadzimy spotkania dla uczniów oraz członków 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Warsztaty 

genealogiczne dla 

uczniów gimnazjum 

w Lasocicach, 2013 r.



Prelekcja na temat materiałów źródłowych do historii miasta Leszna 

prowadzona przez dyrektor Archiwum dr E. Olender

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, 21 listopada 2017 r.



Podczas wernisażu wystawy z 

okazji 100-lecia powrotu Leszna do 

Polski, styczeń 2020 r.



Archiwum  jest także wydawcą publikacji poświęconych 

dziejom regionu i materiałom archiwalnym w naszym zasobie





Nasza strona internetowa

www.archiwum.leszno.pl

http://www.archiwum.leszno.pl/

