
Oto początek wspólnej zabawy. Ruszamy w trasę. Prosimy o 
dokładne czytanie pytań oraz wyraźne wpisywanie odpowiedzi. 
Powodzenia! 
 
 
1. Udajcie się do lapidarium przy kościel  pw.  Świętego Krzyża. 
Na murze okalającym teren umieszczono płyty nagrobne. Znajdźcie 
płytę, której fragment widnieje na fotografii poniżej i zapiszcie 
widniejące na niej imiona i nazwiska. 

 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Zaznaczcie jej umiejscowienie na planie. 

 

2. Następnie udajcie się na dawną ulicę Kupiecką (obecnie ul. 
Bolesława Chrobrego) i odszukajcie XIX  wieczną kamienicę, w 
której urodził się jeden z najwybitniejszych żydowskich filozofów XX 
wieku.  Jak się nazywał? Zapiszcie numer kamienicy. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

3. Kolejnym etapem naszej wędrówki jest Rynek. Znajdźcie 
kamienicę, znajdującą się na południowej pierzei rynku, z 
emblematem ptaka symbolizującego czujność, wytrwałość. Budynek 
ten w okresie międzywojennym mieścił delikatesy, restaurację, 
wytwórnię win oraz palarnię kawy. Podajcie nazwę ptaka, numer 
kamienicy oraz co się w niej mieści. Czy znacie legendę o ptaku? 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
4.  Udajcie się do budynku Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31 i 
odszukajcie ekspozycję judaistyczną. Zapiszcie nazwę 
świątecznego bączka, którego używano podczas żydowskiego 
święta Chanuka. Jakie smakołyki spożywano podczas tego święta? 

……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
5. 

 
   

    

……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
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                  Powróćcie do budynku Muzeum przy pl. J. Metziga 17. 
Na ekspozycji Dzieje Leszna znajduje się drzewo genealogiczne rodu 
Sułkowskich. Odszukajcie Aleksandra Józefa Sułkowskiego 
i podajcie liczbę jego dzieci. Wypiszcie imiona jego synów



 
 
6. Udajcie się na ekspozycję etnograficzną i odszukajcie 
nazwisko słynnego młynarza pochodzącego z Osiecznej. Podajcie 
nazwę jego dzieła. 
 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
7. Przejdźcie do sali wystaw czasowych i znajdźcie drzeworyt 
wykonany przez Pawła Stellera. Podajcie rok jego powstania oraz 
tytuł pracy. 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
To już koniec wspólnej zabawy. Dziękujemy za udział. . 
Wypełniony formularz prześlijcie na adres e-mail: 
edukacja@muzeum.leszno.pl 
Na zwycięzców czekają nagrody! 

 
 
Gra miejska jest częścią projektu „Edukacja historyczna i kulturalna 
z Muzeum Okręgowym w Lesznie” realizowanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie  przy 
współpracy Muzeum Okręgowego w Lesznie. 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego i Miasto Leszno 
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Imiona i nazwiska uczestników 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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