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Już w wieku 15 stał  na tym miejscu, gdzie dziś klasztor potrynitarski,  kościół 
parafialny,  pod  tytułem  św.  Piotra  i  Pawła,  założony  i  fundowany  przez  Marcina 
Wierzbiętę,  który  zapis  uczynił  sześć  marków  srebra  na  utrzymanie  plebana,  tych 
jednakże,  jak  się  pokazuje  z  księgi  beneficjów  kościelnych,  spisanej  1521  roku  z 
polecenia Jana de Lasko, arcybiskupa gnieźnieńskiego, nigdy rządcy kościoła tego nie 
odbierali.  Były  i  budynki  dla  plebana,  wikariusza  i  sług  kościelnych,  a  w  18  wieku 
jeszcze i dla altarzystów, które dopiero w nowszych czasach rozebrano. W roku 1690 ko-
ściół ten zupełnie zrujnowany,  ówczesny dziedzic Gałecki,  za poradą burmistrza Jana 
Dobrowolskiego, zrestaurował z podatku szelężnego, który miasto opłacało. Urządzono 
zaraz odnowiony ów kościół dla zakonników – reformatów; tych albowiem Gałecki miał 
zamiar  sprowadzić;  temu  sprzeciwiał  się  ksiądz  Dajewski,  pod  ten  czas  proboszcz 
krotoszyński i konwenty OO. Bernardynów koźmińskich i kobylińskich, którzy tu obfite 
mieli jałmużny. Sprawa wytoczyła się aż do Rzymu; wyrok zapadł na stronę proboszcza. 

W  wieku  XVIII  Józef  Potocki,  wojewoda  kijowski,  słynny  stronnik  króla 
Stanisława Leszczyńskiego, dziedzic Krotoszyna, naprawiwszy własnym kosztem znów 
do upadku chylący się kościół, wzniósł przy nim klasztor trynitarzom i przyzwoicie ich 
uposażył.  Świątynię tę oddawał  z wielką uroczystością zakonnikom sam prymas w r. 
1731 w miesiącu czerwcu. Kościół ten drewniany i bardzo stary, 1767 roku Ludwika z 
Mnischów Potocka, hetmanowa w. k., a kasztelanowa krakowska, zjechawszy do dóbr 
tych, rozebrać kazała, i węgielny kamień założyła do dzisiejszego kościoła, który w roku 
1775  konsekrował  Ignacy  August  Sariusz  Kozierogi  Kozierowski,  biskup  adrateński, 
kanonik  i  wikariusz  generalny  gnieźnieński  itd.,  jako  świadczy  napis  na  marmurze 
umieszczony nad drzwiami zakrystii. 

Piękna  wieża,  wznosząca  się  ku  niebu,  zajmuje  ciekawego  widza,  a  wnętrz 
kościoła dość miłe czyni wrażenie, Nie masz tu arcydzieł sztuki, a obrazy w wszystkich 
ołtarzach miernego są pędzla. Posiadał klasztor znaczną bibliotekę; i dziś jeszcze kilkaset 
książek zalega półki; miedzy którymi najważniejsze są synody prowincjonalne; Żywoty 
biskupów włocławskich Damalewicza; Peregrynacja Radziwiłła do ziemi świętej. Prócz 
tego  są  tu  i  dzieła  Ojców  kościoła,  lecz  niekompletne.  Antyfonarze  pergaminowe  z 
pięknie ozdobami. Był czas,  kiedy ważne do historii  znajdowały się dzieła,  lecz przy 
zniesieniu klasztoru, wszystkie wybrano i wywieziono.

Po zniesieniu trynitarzy majątek i folwark Zmysłowo zabrano na rzecz skarbu; 
w  klasztorze,  który  przeistoczono,  założono  najprzód  powiatową,  a  tę  przemieniono 
przed lat parę na realną, w której by młodzież, chcąca się poświęcić praktycznemu życiu, 
nabyć mogła potrzebnych wiadomości. Kto tylko zna, jak u nas handel i rzemiosła na 
niskim są  stopniu,  jak obywatele  mniejszych osobliwie  miast  mało  są  oświeceni,  ten 
przyzna, że szkoły realne wielce są ważne i pożyteczne. W nich to wykształcić się mają 
przyszli rzemieślnicy, reprezentanci, rajcy, burmistrze miast, kupcy itd.

W tej, a nie innej myśli, założono i tu w Krotoszynie szkołę realną, która to dziś 
jest dowodem żywo przemawiającym krzywdy, jakiej doznała ludność katolicka i polska 
tego miasta.

W akcie założenia tej szkoły, przyrzeczono, napisano czarno na białym, iż połowa 



nauczycieli  będzie  katolickich,  a  druga  ewangelickich,  stosownie  więc  do  ludności 
miasta.  Jakoż  z  początku  tak  było,  lecz  gdy  z  czasem  katolickich  nauczycieli 
przetranslokowo na inne posady, gdy nareszcie jeden z nich porzucił wiarę ojców i stał 
się ewangelikiem; już nie pomyślano o obsadzeniu miejsc opróżnionych katolikami. Z 
pięciu nauczycieli, jeden dziś jest katolik, i to jeszcze najniższym nauczycielem. Użalano 
się na tę niesprawiedliwość po pismach publicznych; sam nawet arcypasterz w swoim 
Pro  memoria do  króla  krzywdę  Kościołowi  uczyniona  przedstawił,  lecz  jest  to  głos 
wołającego  na  puszczy,  i  będzie  zapewne  tak  długo,  dopóki  wszyscy  obywatele, 
mieszkańcy katoliccy,  Polacy,  którzy  połowę  zamieszkują  miasta,  nie  odezwą  się  na 
drodze prawnej o należytności swoje. Szkoła ta wszakże żadnej nie przynosi korzyści 
katolikom,  Polakom;  wiedzą  o  tym i  mieszkańcy,  lecz  brak  odwagi  cywilnej  i  jakaś 
nieśmiałość,  nie  powiem oziębłość,  wiąże im ręce,  i  nie  dozwala odezwać się.  Jeżeli 
kiedy,  to dziś czas wielki upomnieć się o sprawiedliwość i słuszność, o prawa swoje, 
jeżeli kiedy, to dziś po tylu gwarancjach narodowości naszej; po obietnicy królewskiej, 
uchwaleniu  ojców  frankfurckich,  po  przywróceniu  i  nadaniu  mocy  (?)  traktatowi 
wiedeńskiemu,  śmiało  wystąpić  trzeba,  i  pukać,  i  domagać  się,  aby  koniecznie, 
nauczyciel  religii  był  ustanowiony,  aby  połowę  nauczycieli  było  katolików,  a  nawet 
Polaków; aby rektor przynajmniej na przemian, kiedy nie inaczej, był katolik, aby język 
polski stał się językiem wykładu i nauczania. Dziś jest czas, aby szkołę tę z katolickich 
tylko  funduszy  utworzoną,  w  katolickim  gmachu  ulokowaną,  przywrócić  do  stanu  i 
pierwotnego przeznaczenia. A jeżeli się to stanie, natenczas błogosławieństwo i korzyść 
stanie się dla miasta, i zapełnią się próżne ławy uczniami. Wprawdzie mało uczęszcza 
uczniów katolików, Polaków; i tu obojętność ze strony katolickiej-polskiej czuć się daje 
przepatrującemu  wszystko  pilnie  badaczowi;  lecz  może  to  nieufność  w  zakładzie, 
obsadzonym zupełnie nauczycielami innego wyznania i rodu, jest tego przyczyną ...

Kiedyż będzie inaczej ? daj Boże by było jak najprędzej.
Nawiasowo jeszcze wspomnę o szkole dziewcząt,  w klasztorze istniejącej.  Jak 

realną,  tak  i  tę  szkołę  założono  zapewne  dla  obydwóch  narodowości,  i  tu  polskość 
ukrzywdzono; uczą tu wszystkiego, tylko nie religii,  nie języka polskiego, i  tu jak w 
szkole realnej miało Polek. Tak więc są szkoły w Krotoszynie, ale nie dla Polaków, są 
szkoły, są szkoły dla obcych z ciężkiej pracy ojców naszych, dla ludzi, którzy dawniej 
gościnnie przyjęci, a później losem, nie mocą oręża, stawszy się panami tej ziemi, za-
prowadzili wszędzie swój język, narzucając go wszystkim bez wyjątku. Nie dziw więc, 
ze za tym poszło, iż mieszczanie odstręczyli się od szkół takich, choć z własną i swych 
potomków szkoda.
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