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            W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, wypełniając zobowiązanie Rady XI 

kadencji proszę o podjęcie działań mających na celu nadanie leszczyńskiemu dworcowi imię 

dr Bronisława Świderskiego. 

 

Upamiętnienie dr Bronisława Świderskiego, wybitnego leszczynianina i człowieka 

wielu talentów zbiega się z niedawno obchodzoną rocznicą 100-lecia powrotu Leszna w 

macierzy oraz przypadającą na 2021 rok 80 rocznicą śmierci. Ten wybitny lekarz i 

społecznik, autor monografii „Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” był wielkim 

promotorem naszego miasta, inicjatorem powstania w Lesznie  zwierzyńca. Stał na czele 

Towarzystwa Upiększania Miasta zamienionego następnie na Towarzystwo Miłośników 

Zwierzyńca, które ewoluowało w Towarzystwo Przyjaciół Zwierzyńca. Gdzie tylko mógł, 

zwracał się o pomoc w rozbudowie ogrodu zoologicznego i wzbogacenie go o nowe gatunki 

zwierząt. 

Dr Bronisław Świderski pomagał również w budowie szpitala położonego przy 

ówczesnej ul. Osieckiej w Lesznie, który należał do zgromadzenia sióstr elżbietanek. 

Lecznica gwarantowała dostęp do opieki medycznej każdemu, bez względu na sytuację 

majątkową i wyznanie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że dr Bronisław Świderski  mocno angażował się w 

działalność na rzecz krzewienia polskości w trudnych zaborczych warunkach. We wciąż 

niemieckim Lesznie działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego i 

trwał w nim aż do wybuchu II wojny światowej. Przystąpił także do Towarzystwa 

Przemysłowców Polskich. Dr Świderski był zaangażowany w funkcjonowanie Koła 

Śpiewackiego Polskiego im. Dembińskiego, zakładał Bank Ludowy w Lesznie, Towarzystwo 

Polskich Robotników oraz Towarzystwo Polsko-Katolickich Terminatorów. Należał do 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w II Rzeczypospolitej był w Lesznie radnym. 

 

Mając na względzie, że dworce w innych miastach noszą imiona wielkich Polaków, 

uważamy, że patron dworca kolejowego w Lesznie powinien nawiązywać do naszej historii 

lokalnej, z którą każdy z nas się identyfikuje, a osoba dr Bronisława Świderskiego odcisnęła 

niezatarte piętno w historii miasta. 
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