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Rafał z Leszna, starosta radziejowski przeka-
zał gminie braci czeskich i rektorowi szkoły  
w Lesznie 9 prętów ziemi, 1579 r., z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rafał Leszczyński, starosta radzie-
jowski, wyznacza uposażenie dla ka-
znodziei gminy czeskiej w 1580 r., 
16.1.1580 r., z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu.

Rafał Leszczyński, wojewoda beł-
ski powołuje na stanowisko rekto-
ra szkoły leszczyńskiej Jakuba Wol-
faga, 1620 r., z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.



Rafał Leszczyński, wojewoda bełski wyznacza 
skład osobowy nauczycieli szkoły w Lesznie  
i wysokość ich uposażenia, 1626 r., z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Bogusław Leszczyński wyznacza wysokość uposażenia dla rektorów i profesorów gimnazjum w Lesznie, 1638 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Bogusław Leszczyński, podskarbi koronny i starosta generalny Wielkopolski zezwala braciom 
czeskim na budowę nowego kościoła w związku z uchwałą Konstytucji Warszawskiej nakazu-
jącej zwrot innowiercom kościołów katolickich, 1652 r., z zasobu Archiwum Państwowego 
w Poznaniu.

Jan Leszczyński, wojewoda po-
znański i starosta generalny Wiel-
kopolski, Przecław Leszczyński, 
wojewoda dorpacki i Rafał Lesz-
czyński, starosta wschowski po-
twierdzają przywilej Bogusława 
Leszczyńskiego na budowę nowe-
go kościoła w zamian za zwrot do-
tychczasowego katolikom, 1660 r., 
z zasobu Archiwum Państwowego 
w Poznaniu.

Przecław i Jan Leszczyńscy potwierdzają przywilej Bogusława Leszczyńskiego z 1652 r. dotyczący budowy nowego kościoła w zamian za zwrot 
 obecnego katolikom, 1664 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Portret Bogusława Leszczyńskiego, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie



Stanisław I Leszczyński król Polski potwierdza przywilej Rafała Leszczyńskiego z 1633 r., dotyczący 
osiedlania się innowierców w Lesznie, 1708 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

August II król Polski zapewnia dysydentom polskim w Koronie i Litwie wolność wyznania,  
1717 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Stanisław I Leszczyński król Polski – na prośby adwokata Samuela Hartmana potwierdza wszelkie przywileje i wolności nadane przez jego poprzedni-
ków gminie braci czeskich, 1736, z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Aleksander Józef Sułkowski na Lesz-
nie, właściciel Śmigla, Zdun i innych 
– powołując się na uprzednio udzie-
lone przywileje – potwierdza wolność 
wyznania dla gminy braci czeskich  
i wyznania augsburskiego, 1738 r., 
z zasobu Archiwum Państwowego 
w Poznaniu.

Antoni książę Sułkowski, hrabia na 
Lesznie, starosta sokolnicki, zatwier-
dza wszelkie nadania i przywileje gmi-
ny ewangelicko-reformowanej w Lesz-
nie, 1762 r., z zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu.

Panorama Leszna autorstwa Friedri-
cha Bernharda Wernera, około 1734 r.,  
Muzeum Narodowe w Poznaniu



Jan i Przecław Leszczyńscy potwierdzają 
przywilej nadany przez Bogusława braciom 
czeskim na budowę cegielni, 1664 r., z zasobu  
Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rafał Leszczyński wojewoda kaliski i starosta wschow-
ski wyznacza obowiązki cegielni w związku z budową 
kościoła dla gminy ewangelicko-reformowanej w Lesz-
nie, 1687 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Po-
znaniu.

Stanisław I Leszczyński król Polski potwierdza przywilej 
Bogusława Leszczyńskiego z 1652 r., dotyczący zgody na 
pobudowanie nowego kościoła w Lesznie, 1708 r., z za-
sobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Odpisy materiałów synodu w Lesznie, 12 lute-
go 1605 r., z zasobu Archiwum Państwowego  
w Poznaniu.

Sprawozdanie z przebiegu obrad synodu 
w Lesznie, 20.VI.1691, zwołanego z po-
wodu odwołania z Leszna Jabłońskiego. 
Pisane przez seniora Zugehöra, z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Akta synodu zaczętego we Wschowie 1.IX.1790, a dokończonego w Lesznie 28.II.1792, z zasobu  
Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Wykaz duchownych – braci czeskich działających w Polsce 1467-1571 (wybór), z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Bogusław Leszczyński zatwierdza statut gimnazjum w Lesznie,  
20 II 1638 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu



Pismo D. Hartmanna w sprawie 
powołania Bogusława Cassiusa na 
rektora gimnazjum, 1677 r., z zaso-
bu Archiwum Państwowego w Po-
znaniu.

Zaproszenie na uroczyste wprowa-
dzenie D. E. Jabłońskiego na urząd 
rektora gimnazjum w Lesznie, 12 li-
stopada 1686 r., z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.

Pismo zapraszające D. E. Jabłońskiego na wykład – Ludwika Har-
dera z Gdańska w gimnazjum w Lesznie, (około 1700 r.), z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Statut gimnazjum w Lesznie 1700 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Pismo seniora D. E. Jabłońskiego z 1707 r. – wyszcze-
gólnia rektorów szkoły w Lesznie, którym wyznacza sumy 
pieniężne, z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Listy związane z oskarżeniem władz gimnazjum 
w Lesznie o potajemne wywiezienie dwóch braci 
Huisonów, 1749 r., z zasobu Archiwum Państwo-
wego w Poznaniu.

Pozew króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Zgro-
madzenia Pijarów w Rydzynie przez sąd Komisji Edukacji 
Narodowej za zwiększanie opłat od rodziców dzieci i wyko-
rzystywanie fundacji Sułkowskich, 1788 r., z zasobu Archi-
wum Państwowego w Poznaniu.



Plan zajęć grona profesorskiego, 1819 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Fragment regulaminu  biblioteki uczniowskiej gimnazjum w Lesz-
nie, 1829 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Fragmenty katalogu biblioteki uczniowskiej, 1832 r., 
z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Zestawienia i rejestry kolekty polskiej, 1716-1722 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Korespondencja seniorów w sprawie kolekty, głównie angielskiej, po którą jeździł Petroselin 
(1660-1696), z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Pismo  członków Kościoła i Akademii w Genewie do Jednoty Braci Czeskich w Lesznie, maj 1708 r., 
z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Kopia pisma do króla w sprawie pomocy dla Leszna, 12 września 1704 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Pismo króla Augusta II biorące w ochronę miasto Leszno, Warszawa 24 listopada 1706 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Opis zniszczenia Leszna spowodowanego 
przez dżumę w 1709 r., z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.



„Antiquitates Romane didacte a Samuele Arnoldo, XVIII w. ” (fragment), z zasobu Archiwum Państwowego  
w Poznaniu.

Fragment katalogu książek będących w użyciu 
w gimnazjum, XVIII w., z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.

Wykaz książek znajdujących się 
w bibliotece gimnazjum w Lesznie z XVII 
w. (fragment), z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.

Gramatyka i rozmówki języka rosyjskiego XVIII w. 
(fragment), z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Gramatyka i rozmówki języka rosyjskiego XVIII w. (fragment), 
z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

„Nauka o logice” Johanna Seydeta, 1686 r. (fragment), z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Zaświadczenie o kupnie domu przez Jana Amosa  Komeńskiego – ekstrakt z ksiąg radzieckich miasta 
Leszna, 1650 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Jan Amos Komeński – pismo w sprawie kolekty z 1657 r. (fragment), z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wnętrze domu – Reprodukcja wg drzeworytu z Orbis sensualium pictus 
Jana  Amosa Komeńskiego, z zasobu Archiwum Państwowego w Po-
znaniu. Miedzioryt Davida Loggana do wyda-

nia dzieł zebranych J. A. Komeńskie-
go, Jan Amos Komeński Opera Ddi-
dactica omnia ..., Amsterdamm1657 r.



Wykaz rektorów gimnazjum w Lesznie (fragment z na-
zwiskiem Jana Amosa Komeńskiego), z zasobu Archi-
wum Państwowego w Poznaniu.

Wykaz kaznodziei i dyrektorów gimnazjum w Lesz-
nie w latach 1555-1720 (fragment), sporządzony 
przez seniora Opitza na podstawie ksiąg kościel-
nych, XVIII w., z zasobu Archiwum Państwowego 
w Poznaniu.

Wykaz rektorów gimnazjum oraz personelu nauczyciel-
skiego od 1555 roku, (fragment), z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.

Wykaz duchownych i nauczycieli należących do Jednoty braci czeskich, XVII w. 
(fragment), z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zestawienie seniorów, ministrów i rekto-
rów szkoły w Lesznie z okresu XVI w. – 
poł. XVIII w. (fragment), z zasobu Archi-
wum Państwowego w Poznaniu.



Panorama Leszna – wi-
dok miasta z 1757 r., wg 
drzeworytu Paravicinie-
go, z zasobu Archiwum 
Państwowego w Pozna-
niu.

Zaproszenie na inaugurację roku szkolnego na dzień 25 IX 1702 r., 
z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Strona tytułowa pracy dysertacyjnej napisana przez Christiana Hen-
ryka Isaaka, ucznia gimnazjum w Lesznie, 1732 r., z zasobu Archi-
wum Państwowego w Poznaniu.

Umowa władz Jednoty braci czeskich z mieszczaninem Marcinem Seidlem w sprawie kształcenia jego syna w leszczyńskim 
gimnazjum, 1647 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Widok budynku  gimnazjalnego oraz plan roz-
mieszczenia sal około 1712 r., z zasobu Ar-
chiwum Państwowego w Poznaniu.

Wnętrze klasy szkolnej. Reprodukcja wg drze-
worytu z Orbis sensualium pictus Jana Amosa 
Komeńskiego, z zasobu Archiwum Państwo-
wego w Poznaniu.



Agenda święcenia akolitów, diakonów, kapłanów z 1571 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Promocja na stopień diakona dla Samuela Dawida Sitkowskiego wystawiona przez seniora Dawi-
da Ernesta Jabłońskiego, 1710 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Portret Daniela Ernesta Jabłońskiego, kazno-
dziei, rektora gimnazjum w Lesznie, Unitäts-
-archiv Herrnhut



Marcjan Niemojewski zabezpiecza na swych do-
brach 1368 złotych zebranych w kolekcie na rzecz 
szkół braci czeskich w Wielkopolsce, 1595 r., z za-
sobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zeznania Andrzeja i Rafała Leszczyńskich o przyjęciu w depozyt 900 złotych zebranych w kolekcie na cele szkoły 
leszczyńskiej, 1599 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rafał Leszczyński wojewoda brzeski poświadcza, że 
otrzymał 500 złotych kolekty przeznaczonej na bu-
dowę szkoły, w celu przechowania do czasu rozpo-
częcia jej budowy, Leszno 27 lutego 1609 r., z zaso-
bu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rafał Leszczyński upomina króla Zygmunta 
Augusta – Reprodukcja wg miedziorytu Da-
niela Chodowieckiego, XVIII w., z zasobu 
Archiwum Państwowego w Poznaniu.



Opis wypadków po zniesieniu konfe-
deracji barskiej sporządzony przez 
Cassiusa z Orzeszkowa, 1768 r., z za-
sobu Archiwum Państwowego w Po-
znaniu.

Testament Krystyny Prüferowej z 1654 r., z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.




