
Krotoszyn.
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 39, Leszno, dnia 23 września 1848, s. 308-310.

Krotoszyn  leży  na  krańcu  Wielkiego  Księstwa  Poznańskiego,  na  wielkiej 
płaszczyźnie,   ku granicy Śląskiej,  w dawniejszym województwie  kaliskim, powiecie 
pyzdrskim; dziś jest miastem powiatowym w departamencie poznańskim, mieszkańców 
6-7 tysięcy; ma trzy kościoły katolickie; jeden ewangelicki w kształcie rotundy; bóżnice, 
sąd ziemsko-miejski ratusz wspaniały, pałac czyli zamek książęcy, szkołę realną, fabrykę 
cykorii.

Natura  obdarzyła  to  miasto  dosyć  przyjemnym  położeniem;  z  jednej  strony 
widać półkolem ponure lasy sosnowe, otaczające je z dala, jakby wieńcem; podniesione 
pagórki tu i ówdzie uroczo zdobią powierzchnia i dają widok; z drugiej strony ginie oko 
w przestrzeni dalekiej, i widać wioski rozrzucone i wznoszące się wieże kościołów. Na 
wzgórzu  z  daleka  czerwieni  się  kościół  przeszło  trzywiekowy  w  Benicach;  dalej 
Lutogniew,  gdzie  przed  cudownym Najświętszej  Panny  obrazem tysiące  nieraz  ludzi 
pociechy szuka w cierpieniach i przygodach, i tęskne dni słodzi modlitwą; z przeciwnej 
zaś strony sterczą dwie wieże starożytnego nad jeziorem położonego Kobierna. Drogi 
żwirowe,  jedna  ku  Wrocławowi,  druga  w  strony  Kalisza,  po  których  ciężarem 
obładowane idą bryki, ciągną się by białe wstęgi wśród urodzajnych pól bogatymi plony 
zdobionych.

Miasto  samo w sobie  nie wiele  ma ciekawości  starożytnych;  czas dumny siłą 
zniszczenia  zatarł  wszystkie  nieomal  pamiątki;  częste  ognie,  napady  nieprzyjaciół, 
napływ niemieckich chleba szukający wędrowców i ich cywilizacja,  zupełnie zmieniła 
postać jego.  Drewniane tylko domki przedmieść  w różnych kształtach przypominają 
wiek zeszły.

Kiedy miasto założone zostało, nie wiadomo, odległej jednak starożytności sięgać 
się zdaje. Jest podanie między ludem, iż przed dawnymi laty, a raczej wieki, na miejscu, 
gdzie dziś wieś Stary Krotoszyn z drewnianym kościółkiem Marii Magdaleny w polu, 
gdzie się wznosi okop szwedzki, mieszkał rycerz potężny i bogaty Krot imieniem. Ten 
miał  syna,  który  dzisiejsze  miasto  założyć  miał,  sta  nazwa  Krotoszyn,  czyli  Kroty 
(Kroto),  syn.  Któż  wie,  czyli  podanie  to  nie  ma  związku  jakiego  z  nazwiskiem 
Krotowskich, których Krotoszyn był kiedyś dziedzictwem, a  z którego sławna ta familia 
w Polsce swój ród wywodzi.

Krotoszyn.
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 42, Leszno, dnia 14 października 1848, s. 331-332.

W roku 1570 przeszedł Krotoszyn po Niewieskich do familii Rozdrażewskich, 
którzy  i  wysokie  urzędy  w  kraju  piastowali  i  ojczyźnie  pieniędzmi  i  wojskiem  się 
przysłużyli, za co u Królów we wielkim zachowaniu byli, jako świadczą listy królewskie 
własnoręcznie pisane do członków tejże  rodziny.  Dom Rozdrażewskich był  majętny i 



możny,  używał tytułu hrabiów w Polsce z dóbr Ponsdorf w Czechach, z najpierwszymi 
domami mieli związki, co ich w dumę wbijało. Pierwszym dziedzicem Krotoszyna był 
Jan  Rozdrażewski,  wyniesiony  od  króla  Stefana  na  godność  podkomorzego,  a  od 
Zygmunta  III  na  kasztelana  poznańskiego,  nie  szczędził  bogactw  swoich  dla 
Rzeczypospolitej, zbrojne roty jego gotowe były na każde zawołanie do usługi ojczyzny. 
Mimo wielkie przysługi, nie miał jednak w kraju przyjaciół, zapewne dla pychy wielkiej, 
która nie podobała się braciom szlachcie, dla tego też mieszkał po większej części za 
granica, w Niemczech. 

Na  sejmie  w  r.  1595  uczynił  wniosek  ustanowienia  z  dóbr  krotoszyńskich 
ordynacji, co jednak mu się nie udało, gdyż nikt sprawy jego nie popierał i zezwolenie 
otrzymać nie mógł, chociaż nieco później Myszkowskiemu i Zamojskim na ordynację 
dóbr pozwolono.

Za jego  czasów zaczął  się  szerzyć  protestantyzm i  w Polsce.  Rozdrażewski, 
siedząc za granica, przy samem, że tak powiem, źródle nowej nauki, gorliwym był jej 
zwolennikiem;  on  to  wszędzie  dręczonych,  prześladowanych,  wypędzanych  dla 
religijnego przekonania Niemców, gościnnie przyjął,  dał im schronienie i  przytułek, i 
uczestnikami uczynił wszystkich swobód i nadań, jakimi obdarzył miasto sam i jego po-
przednicy;  sam zaś około r. 1592 poślubiwszy Leszczyńską,  wyznania Braci Czeskich, 
oddał  im kościół katolicki  famy,   co dopiero wybudowany,  z  czego wielkie powstały 
niesnaski i kłótnie miedzy katolikami i protestantami po jego śmierci. O dobro miasta i 
obywateli  bardzo  był  staranny,  aby  dać  dowód  ojcowskiej  troskliwości,  najpierw 
wszystkie  ciężary,  włożone  przez  Niewieskiego  poprzednika  swego,  zniósł,  a  potem 
prawa  nadane  przez  poprzedników  i  prawo  magdeburskie  potwierdził  i  Królowi 
Stefanowi 1586 r. do potwierdzenia podał, następne jeszcze dodawszy przywileje, które 
po polsku spisane w kopii przechowuje magistrat miasta:

“Najprzód  grunt,  a  mianowicie  ziemie  Zdzary przezwana,  który leży między 
Gorzupska droga a Tomicka, począwszy od Odrzygoszczkiej aż do drogi, która zowią 
Prassolina droga, miastu ku czynieniu ról na wieczne czasy dawamy, z których to niw po 
wydzierzeniu  wolności  z  trzech  lat  czynsz  na  potrzebę  miejską  obracać  mają.  Item, 
dajemy  im  bory,  lasy  i  chrósty,  jako  w  sobie  obmawia   przywilej  ten  inserowany 
(Wierzbięty). Czego będzie im samym i potomkom ich wolno używać podług woli swo-
jej,  wszakże tym obyczajem, aby z nich żaden nie rąbał żadnej  drzewiny,  bez woli  i 
wiadomości urzędu miejskiego. Item, rzemieślniki wszystkie, któregokolwiek rzemiosła, 
od wszelakich zaciągów, robót i furowania wolne czynimy. Na rok tylko każdy z nich od 
rzemiosła  swego  powinni  nam  będą  dawać  po  i  grosze.  Item,  rolniki  wszystkie 
zostawiwszy sobie cztery dni w roli, każdy ku robocie, to jest: do sieczenia dwa dni, a 
dwa  do  grabienia,  od  inszych  robót  wszelakich  zawżdy  wolne  czynimy.  Item, 
naznaczamy obywatelom wszystkim miasta  tego  Krotoszyna  wolne  wiecznymi  czasy 
używania paszy płonnej na dziedzinie swej  Smuszewie. Item, brukowego od każdego 
sukienniczego  wożą  po  groszu  miastu  ku  poparciu  jego  naznaczamy.   Item,  jatki 
piekarskie, szwieckie i garncarskie, także postrzygalnia i łaźnie, miastu ku ich pożytkom 
przyłączamy, wyjąwszy rzeźnicze i targowe, od garncy, które dla siebie  i dla potomków 
swych  zostawujemy.  Item,  wagę  na  jarmarki  tylko  dla  siebie  i  pożytku  swego 
zostawujemy. A po jarmarkach w insze dni wszystkie, miasto z niej pożytek brać ma. 
Item, cegielnia, która leży na gruncie miejskim i z pożytkami z niej przychodzącymi, 
miastu wiecznymi czasy dawamy. Item, sadzawkę, która leży pod stawkiem miejskim, 



także i  ramy sukiennicze miastu darujemy.  Item, wójtowi  miasta  tego Krotoszyna  ku 
urzędowi jego i za prace dwie grzywny na każdy rok z miejskiej skrzynki naznaczamy i 
łąkę. Item burmistrzowi za prace ku urzędowi jego cztery grzywny i łąkę, która leży przy 
granicy  tomickiej,  a  radzkim  jego  po  grzywnie  na  każdy  rok  z  miejskiej  skrzynki 
naznaczamy. Item, komórki wszystkie i komornice, które mieszkają i mieszkać będą w 
mieście, które przedmieściu, od wszelkich naszych robót wolne czynimy – zostawiwszy 
tylko sobie sześć dni, które nam na każdy rok odrabiać będą powinni, ku której robocie 
strawę z dworu naszego mieć będą”.

Tak  udarowawszy  miasto,  sprawił  powiększenie  dochodów  pieniężnych,  a 
znosząc  ciężary,  pańszczyzny,  itd.,  ulżył  mu  niezmiernie,  przez  co  byt  materialny 
wzrastać począł. Cechom istniejącym również prawa i swobody ponadawał. Wszystkie 
tez pisane na pergaminach przywileje do jego czasów odnoszą się, które to następcy lub 
rozszerzali  lub  ścieśniali.  Umarł  w  roku  1628,  pochowany  w  kościele  św.  Jana, 
dzisiejszym farnym, zostawił syna Jana, z drugiego małżeństwa, z Katarzyny Potulickiej.

Krotoszyn.
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 43, Leszno, dnia 21 października 1848, s. 338-339.

Jan Rozdrażewski objąwszy po ojcu obszerne dziedzictwo, praw dysydentom 
nadanych przez niego ukrócił, zabraniając im pod kara 20 marków srebra odprawiania 
publicznych procesji, śpiewań i ceremonii, a widząc jak protestantyzm coraz bardziej w 
mieście  się  szerzył,  i  majątki  katolickie  już  to  przez  spadki,  już  to  przez  ożenienia 
(wiana) przechodził w ich ręce, wydał w r. 1620 osobny reskrypt, w którym zakazał, aby 
dysydenci  ani  ról,  ani  innych  posiadłości  ze  szkoda  katolików  nie  dziedziczyli,  ani 
kupowali, pod utrata tychże. Wydał także ordynację dla miasta, wedle której rządzić się 
miało,  i  w  niej  innowierców  niezdatnymi  być  osadził  do  dzierżenia  jakichkolwiek 
urzędów miejskich. Gorliwy katolik, bronił wszędzie kościoła, i o dobro jego się starał, 
jakoby chcąc  naprawić  to,  co  ojciec  złego przez  odstępstwo od  wiary przodków mu 
wyrządził.  Umarł  około  roku 1630.  Po nim odziedziczył  Krotoszyn Jakub,  syn jego, 
kasztelan kaliski (z bratem Krzysztofem), później wojewodą i starostą odalanowskim. Za 
jego czasów wielkimi  klęskami nawiedzane miasto zupełnie się  wyludniło,  osobliwie 
przez  powietrze  r.  1630  i  1653,  które  trwało  od  lipca  aż  do  lutego  1654,  przy  tym 
ogromne pożary 1638, 1656 pochłonęły majętności obywatelskie. Takimi nieszczęściami 
nękani  mieszkańcy,  gdzież  mieli  szukać  pomocy,  ratunku  i  pociechy  ?  Udali  się 
obyczajem pobożnym do Boga, a obrawszy sobie patronami miasta świętych Aniołów 
Stróżów, św. Stanisława Kostkę, św. Wawrzyńca, świętych Fabiana i Sebastiana, Floriana 
i Grzegorza, fundowali na wieczne czasy w kościele farnym wotywy solenne, a dni te 
uroczyście  obchodzić  poczęli,  na  uproszenie  sobie  u  Boga  odwrócenia  okropnych 
pożarów.  Nadmienić  tu  trzeba,  że  na  nabożeństwa  te  i  dysydenci  chodzić  byli 
obowiązani;  a  to  pod  kara  pieniężna.  Największej  jednak  klęski  doznali  mieszkańcy 
Krotoszyna za czasów Szwedzkich napadów, kiedy Szwedzi cała Polskę zalali, wszystkie 
województwa i powiaty, a nawet Kraków, stolicę Rzeczypospolitej, szturmem wziąwszy, 
opanowali, za Jana Kazimierza nieszczęśliwego panowania.  Kiedy sami nawet Polacy 
sprzyjali  nieprzyjacielowi,  Jakub  Rozdrażewski,  choć  utratą  dóbr  zagrożony  stał 
ojczyźnie i Królowi, którego bronić postanowił do ostatka. Własnym kosztem nie tylko 



posyłał  Królowi  uzbrojone  roty,  ale  nawet  sam  stanąwszy  na  czele,  złączył  się  w 
Sieradzkiem z wojskiem królewskim, aby mężny stawić odpór  najezdnikom. W roku 
1655 Szwedzi  zawitali  w mury Krotoszyna.  Jak mszcząc się  na wiernych poddanych 
króla  polskiego,  niszczyli,  rabowali,  palili,  dzieci  nawet  niewinne  zabijali,  naoczny 
świadek, X. Bartłomiej Gorczyński, altarzysta literacki, w księdze kościelnej metrycznej 
zapisał  pod  rokiem 1656  die  5  Julii:  “Sueci  hostes  protervi,  depupulatores  nequam, 
infantium interemptores,  malitiose  nobiscum egerunt.  Sueci  et   Teutones  illi,  quibus 
cruor,  lusus;  fides violata,  iocus rapinae,  deliciae;  incendia,  stupra,  flagitiae,  risus;  ex 
actionibus  multis  exhaustam  incendio  consumpserunt  civitatem,  proastia  tantum 
Cosminensia reliquere in bustis manentes – o quoties cum timore dissipabant, invadebant, 
mactabant. 

Był to generał szwedzki Wrzeszczewicz, który ta przez długi czas stał obozem; 
jemu musiało się miasto okupić 3.000 fl.  Znajduje się w bibliotece poklasztornej spis 
ciężarów,  jakie  ponosili  obywatele  w  owym  czasie  od  przechodzących  wojsk,  pod 
napisem:  Gravamina,  które  oboźne  miasteczko  Krotoszyn  czasów  teraźniejszych 
ponosieło i ponosi.
1.  Na okup względem plądrowania i  spustoszenia  miasta  dało miasteczko generałowi 
Wrzeszczewiczowi, fl. 3.000; panu Pułkownikowi Sadowskiemu fl. 100; victualia i inne 
potrzeby, które się dały fl. 1500.
2.  Pan Maior  Langenau z  pułku Pana Sadowskiego w dwóch kornetach stał  u  nas  2 
niedzieli. Temu dały się 10 czerwonych złotych.
3.  Pułk cały Bodekera  w tysiąc  człeka i  w dwa tysiące  koni  stał  6  niedziel.  Z  tych 
rotmistrzowi 9, laitnantowi 9, kornetowi 9; stali najwięcej u piwowarów; na tych dawał 
jeden z piwowarów najmniej na tydzień 10 twardych talarów.
4.  Z  tego  pułku  Panu  Obersterowi  Łaitnantowi,  który  stał  u  Judasza  Mentlera,  na 
przywitanie musieliśmy dać 300 złotych. JM. Prokonsul dał okupne 15 twardych talarów. 
Holsteinowi  rotmistrzowi  za  Rubskiego  syna,  który  z  wieży  się  wykował  i  uciekł, 
musieliśmy  dać  fl.  60.  Na  wyjezdnym,  który  rotmistrz  wyjechał,  albo  który  sołdat, 
musieliśmy  płacić  rotmistrzowi  po  10  talarów,  a  rajtarom  po  2  lub  3  tal.  Panom 
rotmistrzom musieli piwowarowie po niewoli owsy płacić, drugi musiał dać y 40 fl.
5. Kopowego za trzy kwartały a die Ima Aprilis ad ultima Decembris daliśmy 2,450 zł. 
Znowu przed wczorajszym dniem przyszła asygnacja od Pana Cassiera Kaliskiego Ja-
nowi Serowi do Koźmina za przeszłe dwa miesiące anni praesenti, dano mu 600 zł.
6. Podymnego 130 fl.
7. Najtrudniejsza składkę, aby zarównie dał rolnik, piwowar po 5 i 10 talarów. 

Każdy obywatel uciążliwy ponosić musiał inkwaterunek i wystawiony był na 
swawolę srogiego żołnierza; wielu zaś zostawiwszy próżne domy pouciekało, aby się 
uchronić przed okrucieństwami żołdactwa. Nikt wolny nie był, prócz jednego burmistrza, 
którego  Szwedzi  sami  uwolnili,  nagradzając  mu  niejako  jego  fatygi  i  kłopoty  w 
rozdawaniu kwater.

Kiedy ów mężny wódz polski,  Stefan Czarniecki,  zniósł  3000 Szwedów pod 
Trzemesznem  i  wszelkie  łupy,  które  ze  sobą  wieźli,  im  odebrał,  wraz  z  dworem 
(fraucymerem) królowej szwedzkiej, a wojewoda podlaski znaczną partią szwedzką w 
pień wyciąwszy pod Poznaniem, szedł pod Kalisz i oblegał w nim Szwedów będących, 
Wrzeszczewicz na rozkaz króla swego ruszył się z miejsca, a spaliwszy wprzódy miasto 



tak, iż tylko przedmieścia koźmińskie pozostały, i  zrabowawszy je do szczętu (1656), 
podobnie jak i dwie mile od Krotoszyna odległy Kobylin, gdzie klasztor bernardyński z 
gruntu  zniszczył,  a  wszelkie  bogactwa,  jakie  okoliczna   szlachta  dla  ochronienia  ich 
tamże zniosła, zabrawszy, udał się na odsiecz Kaliszowi. Zabiegł mu drogę wojewoda 
podlaski z małym pocztem wojowników i w Patrzu go pobił, a czego nie mógł dobie 
żelazem, w Warcie potopił. Wrzeszczewicz w tej potrzebie życie położył.

Krotoszyn.
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 46, Leszno, dnia 4 listopada 1848, s. 354-355.

Uwolnione  miasto  od  tak  groźnego  nieprzyjaciela,  do  ostatniego  znękane, 
wolniej oddychać poczęło. Zwolna na zgliszczach nowe powstawały budowle, zwolna 
tylko podnosiło się, bo z wszelkich zapasów wycieńczone przez nieprzyjaciół zostało. 
Wśród  takiej  nędzy i  biedy,  wspomnieć  się  godzi  męża,  który osobliwszą  gorliwość 
okazał  w odbudowaniu miasta,  i  pracy i  zachodu nie  szczędził,  aby je  podźwignąć i 
upięknić. Nim był ówczesny burmistrz, Jan Dobrowolski; za jego staraniem (1689) stanął 
ratusz ze wspaniała wieża i zegarem; (nr 40. Przyjaciel  Ludu rb.); za jego przyczyna 
wybudowany i kościół św. Piotra; kosztem publicznym bramami, fosami i wałami miasto 
obwarował, które to na końcu zeszłego wieku rozebrano i zrównano.

W roku  1686  objął  w  dziedzictwo  Krotoszyn  Franciszek  Zygmunt  Gałecki, 
wojewoda inowrocławski. Ten prawa i przywileje, miastu przez poprzedników nadane, z 
potrzeby ścieśnił; różne ciężary pieniężne, robocizny i dworskie posługi na mieszkańców 
włożył,  o  czym  świadczą  i  w  przywilejach  cechowych  własnoręcznymi  podpisami 
stwierdzone dodatki,  jak np. w sukienniczym, ponieważ nie mają powinności pańskiej, 
tedy  sianowi,  aby  dworowi  dawali,  etc.;  jako  też  ingrossowany  w  aktach  urzędu 
Wójtowskiego inwentarz miasta Krotoszyna w roku 1692, a który jest następujący:

“(...)  Powinności  miasta  tego  w  braniu  zboża,  i  inszych  co  do  porządku  i 
sprawowania się w mieście należy:

Zboże  pańskie  brać  powinni,  tj.  żyto  i  pszenice:  piwowar  każdy  pszenicy 
wierteli 18; piekarz żyta ćwierć 6; Gorzelniki żyta ćwiercionek 7; to zaś zboże, kiedy go 
braknie,  będą  powinni  drożej  płacić  nad cenę  szóstakiem,  która  sobie  dwór  upodoba 
między Janem Chrzcicielem i Świątkami.

Rzeźnicy.
Powinność tych: brać po dwa woły dworskie, których teraz jest czterech; na każdym wole 
zysku flor. 40, czyni flor. 80; łoju z nich każdy powinien oddać po kamieni 4, czyni łoju 
kamieni 16. Do tego skopy, braki, z owczarni pańskiej na rzeź brać z Żydami powinni. 

Śledziarki chrześcijańskie.
Te, ile ich będzie, powinne będą dawać zysku od beczki fl. 6, albo brać śledzie po dwie 
beczki, którym nie powinien przeszkadzać nikt w szynku; a osobliwie Żydzi, nie mając 
żadnej wolności i prawa do szynkowania.

Solarki.
Powinny brać, ile ich jest, po 2 beczki doli pańskiej, na każdej beczce zysku fl. 10; tym 



także nie powinien nikt przeszkadzać, kto by zysku nie dawał i beczek soli nie brał.

Czynsze albo Szosze.
Z kwart 112, od każdej kwarty fl. 1, czyni 112 flor.

Leśne.
Piwowarowie, którzy swoją woźbę mają, każdy z nich płacić powinien fl. 2, których teraz 
jest  nr  16,  facit  fl.  32.  Insi  zaś  mieszczanie,  którzy  pociągi  mają  według  podanego 
regestru leśnego, płaca fl. 45, 24 gr.
Od łąk i kopania na święty Marcin według regestru fl. 73, gr. 20.

Wiatraki.
Wszystkie  wiatraki,  których  jest  33,  na  św.  Marcin  czerwony złoty  węgierski  płacić 
powinni, czyni czerwonych złotych 33, rachują jeden po fl. 12 = 396 fl.

Cechy
Cechów różnego rzemiosła jest nr 12, czynszu żadnego nie płaca; powinności w usługach 
dworskich mają w swoich prawach opisane. Garncarze jednak względem kopania gliny 
na gruncie pańskim, na każdy rok na św. Wojciecha powinni czynsz dać grzywien 20, fl. 
32.

Młyn słodowy.
Piwowarowie od każdego słodu pszennego opłacą od sztuki jednej fl, 6 gr. 15. Ten młyn 
słodowy arendowali mieszczanie za summę fl. 5,000.

Żydzi
Za prawem w mieście mieszkający, do podatków są umieszczeni, dokładając do czynszu 
na św. Marcin każdy gospodarz, który dom swój ma, okupu czerwony złoty; wody dobrej 
Gdańskiej  komornicy  połowy  czyni  20,000  fl.;  który  zaś  gorzałką  pali  garncem 
gorzelanym, powinien brać żyta ćwiertni 7, i tak jako chrześcijanie płacić to żyto winien; 
w dni święte niedzielne garnców nie nabijać, co burmistrz przestrzegać ma. Oprócz tego 
każdy,  kto  odrabiać  od orli  lub jaką  dworską  posługę  czynić  miał,  na  głoś  dzwonka 
ratusznego obowiązany był stanąć.

Z  prawa  tego  widać,  jak  wolne  niegdyś  miasto  było,  a  ile  Gałecki  na  swoje 
korzyść miastu obowiązków powkładał. Niektóre z przytoczonych powinności utrzymały 
się do dni naszych, jak np. płacenie czerwonego złotego od wiatraka do dworu w dzień 
św.  Wojciecha,  co  uciążliwością  jest  dla  młynarzów.  Usługi  cechowe  dworowi,  te 
zupełnie ustały.

Krotoszyn.
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 47, Leszno, dnia 18 listopada 1848, s. 372.

Cechów, jak powyższy inwentarz wspomina, było w r. 1669 dwanaście, tyleż ich 
wylicza w r. 1702 w Pamiętniku swoim X. Maciej Franciszek Stankiewicz, altarzysta. Za 
jego czasów, w niektórych cechach zasiadali ewangelicy i urzędy cechowe dzierżyli, a 



byli tak nienawistni katolikom, iż starali się wszelkimi sposobami, aby katolika na urząd 
cechmistrza nie dopuścić. 

Cechy  tylko:  garncarski,  młynarski,  piekarski  i  kuśnierski,  były  czysto 
katolickie. Z czasem jednak wszystkie, prócz kuśnierskiego, napełniły się ewangelikami i 
poupadały zupełnie.

Usługi,  jakie  członkowie  cechowi  wypełniali,  były  trojakie:  1/  kościelne;  te 
zasadzały  się  na  tym,  że  młodzi  majstrowie  w  święta  katolickie  starać  się   byli 
obowiązani o świece woskowe; te zapalać na  ołtarzach, rozdawać bractwu, odbierać; w 
procesjach uroczystych ze świecami chodzić, jako też przy pogrzebach, a nawet groby 
wykopywać  i  chować  zmarłych  członków  cechowych.  2/  usługi  w  mieście  do  tego 
należały warty, posyłki, itd.; 3/ usługi w cechu samym – tu trzeba było braci zwoływać 
do cechu, pisać, o porządek się starać, lub też kiedy wszyscy bracia starsi zasiedli za 
stołami, napitku dostarczać  i usługiwać.

Na końcu 17 wieku odbywały się tu sławne i liczne jarmarki, na które kupcy z 
dalekich stron Polski przybywali. Obszerne pastwiska i lasy dostarczały obfitej paszy dla 
trzód i stadnin, a pogranicze śląskie w bliskości sprawiało, iż handel kwitnął i bogactwa 
się powiększały.

Nadmienić tu jeszcze wypada, że wojewoda Gałecki zamek ów starodawny, a 
już znacznie przekształcony, odnowić rozkazał, piękny ogród i zwierzyniec założył. W 
pierwszej połowie 18 wieku, Józef Potocki, kasztelan krakowski, pan możny, licznych w 
królestwie całym włości dziedzic, Krotoszyn w posiadłość objął.

W roku 1712, za panowania Augusta II, pobity został Grudczyński, sprzyjający 
Karolowi XII, który tu z licznym pocztem szlachty wielkopolskiej z wojskiem polskim, 
pod wodza starosty brzuchowskiego, się zeszedł.

W r. 1777, ogień nie omal całe miasto pochłonął i kościół farny wiele ucierpiał.
W wojnach francuskich widział Krotoszyn w murach swoich wojska rosyjskie, francu-
skie, itd.

Krotoszyn
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 48, Leszno, dnia 25 listopada 1848, s. 382-383

Do roku 1819 Krotoszyn był królewszczyzną, i w tymże samym roku darowany 
został księciu niemieckiemu Thurn-Taxis wraz z dobrami: Odolanowem. Rozdrażewem, 
Orpiszewem. Kamera książęca trudniła się, jak i po dziś dzień, administracja dóbr, a sąd 
książęcy wymiarem sprawiedliwości; oprócz tego sąd ziemsko-miejski i sąd pokoju miał 
tu swoje siedlisko. Rok ten 1819 stanowi ważny przedział w historii miasta. Przeszedłszy 
w  ręce  niemieckie,  coraz  bardziej  zaludniano  się  cudzoziemcami,  przybyszami  z 
pogranicznego Śląska, który od dawna nasyła nam chleba głodnych kolonistów na bogate 
i  urodzajne  nasze  łany.  Urzędy  w  kamenę  książęcej  dzierżyli  Niemcy,  z  ostatnich 
krańców Germanii sprowadzeni ze sądownictwa oddalać w tym czasie zaczęto Polaków, 
wakujące posady stały się żyzną rolą, na której synowie Tacyta obfite spieszyli zbierać 
plony; przynosząc w zamian mniemana oświatę i cywilizacją. Napływ cudzoziemczyzny 
sprawił, że polscy mieszkańcy mniej przebiegli i chytrzy, a prostego i poczciwego serca, 
choć nie bez własnej winy ubożeć poczęli, upadać na majątku i znaczeniu, a wyzuwszy z 
wierzchu Polaka, zrzuciwszy starodawne stroje i ubiory rażeni ze Żydami tu osiadłymi, 



przywdziali ubiór obcy, przyjęli obyczaje cudzoziemskie, zaczęli się wstydzić zwyczajów 
starodawnych,  a  nawet  i  język  swój  kaleczyć  i  mieszać  niemieckimi  wyrazy  mało 
oświeceni, bo szkół nie było takich, jak to za dni naszych, upadali i na duchu...

Kiedy w r. 1848 zajaśniała gwiazda nadziei, wolności Krotoszyn był punktem 
środkowym, z którego rozchodziły się promienie nieprzyjaznej nam reakcji niemiecko-
żydowskiej na cały powiat. Biurokracja usłyszawszy o reorganizacji w duchu narodowym 
Wielkiego Księstwa, policzywszy się z dochodami, które przy zmianie takiej trzeba by 
było  postradać  razem  z  urzędami,  z  całego  gardła  wrzeszczeć  poczęła  na  niespra-
wiedliwość,  jaka  się  im  stać  miała,  wiórowali  im  naturalnie  i  Żydkowie,  a  przez 
protestacja do zgromadzenia Berlińskiego tyle wskórali, że powiat krotoszyński, mimo, 
że 3/4 nim mieszka Polaków, do Związku Niemieckiego przyłączony być nią. Kto słyszał 
wiwaty na cześć braterstwa miedzy Niemcami a Polakami, które rozlegały się w dniu 
owym, kiedy zawieszano orła białego przed ratuszem, w obecności magistratu i radcy 
ziemiańskiego – ten nie mógł pojąć, skąd ten sam lud z taka zajadłością, w parę godzin 
potem kamienował i bił po ulicach obywateli, którzy byli przytomni tej uroczystości – 
skąd  owa  nienawiść  przeciw  wszystkiemu  co  Polskie  –  straszliwe  to  były  dni 
przedwielkanocne, kiedy rozpasane liczne żołdactwo, a tuż za nimi uzbrojeni w kije i 
kamienie  Żydowie,  i  nieodrodni  bracia  niemieccy  klubiści,  napadali  przechodzących, 
zdzierając im kokardy narodowe, a na hańbę psy w nie stroili,  w błoto deptali,  kiedy 
wszędzie  po  ulicach  strzelano  dla  rozrywki  —  kułakowano  —  okna  powybijano 
obywatelom znanym z przychylności sprawie polskiej. A o nieludzkim obchodzeniu się z 
jeńcami  zabranymi  pod  Raszkowem,  Odolanowem,  o  knutowaniu  i  rabowaniu  po 
okolicznych wsiach, zamilczeć wole; bo serce drży na wspomnienie okrucieństw, z jakimi 
pastwiono  się  nad  nami,  byłoby  to  infandum  renorare  dolorem  ! Historia  sąd 
sprawiedliwy czasu swego wyda, i okaże, czym jest owa sławiona cywilizacja niemiecka. 

Krotoszyn
Przyjaciel Ludu, rok 15, Nr 49, Leszno, dnia 2 grudnia 1848, s. 388-390

Nim zakończymy opis nasz szczupły miasta Krotoszyna (bo dla braku źródeł 
więcej  napisać  się  nie  dało),  cokolwiek nadmienimy o  kościele  farnym.  Wspaniały i 
obszerny ten kościół, jak już w nr 42 roku bieżącego, wspomnieliśmy, wybudował Jan 
Rozdrażewski, kasztelan poznański, na końcu szesnastego wieku (1597), który pojąwszy 
Leszczyńska za żonę, wyznania braci czeskich, wymogła na nim, iż kościół ten oddać im 
postanowił. Po śmierci Leszczyńskiej, familia jej domagała nie wypełnienia obietnicy, i 
powstały  niesnaski  i  kłótnie  między  katolikami  i  dysydentami,  które  się  skończyły 
następującym układem,  jaki  strony obydwie  zawarły:  “Z  którego  wyznania  pierwszy 
umarły wniesiony do kościoła będzie, to wyznanie kościół odzierzy". Zdarzyło się, iż 
umarła katoliczka, Kitrzyna nazwiskiem – te wniesiono do kościoła, dla uczynienia jej 
solennego pogrzebu – ci dysydenci przestali sobie praw roście do niego. Smutne to były 
czasy dla katolików krotoszyńskich –  dziedzic sprzyjający dysydentom, kościół nawet 
szpitalny (i na krótki czas św. Piotra) im wydać rozkazał, a Katolików zaś wydalono do 
kościółka Maryi Magdaleny za miastem.

Odebrawszy Katolicy kościół nowo wybudowany, pod nazwa św. Jana, uczynili 
go kościołem parafialnym, a  syn Rozdrażewskiego apostaty,  także Jan,  upięknił  go,  i 



prawo  patronatu  sobie  i  następcom  zawarował,  pod  warunkiem,  aby  wszyscy  byli 
katolikami. "W roku 1686 kościół wiele ucierpiał przez pożar, który miasto w perzynę 
obrócił; lecz ze składek parafian, i przyłożenia się szczodrego patrona, wspanialej jak był 
odbudowany i przyozdobiony został. Tak odnowiony konsekrował biskup z Kamieńca 
Podolskiego, Andrzej z Leszna Leszczyński, za pozwoleniem arcybiskupa Łubieńskiego. 
Przetrwał  zmiany  całowiekowe,  i  opierał  się  burzom,  nawałnościom,  aż  znów  1777 
uszkodzony został od pożaru, o czym świadczą jeszcze wewnątrz do dziś dnia pozostałe 
znaki. Wieża zupełnie zgorzała; a że nie było funduszów na jej odbudowanie, przykryto 
ja  szkudłami,  chroniąc ją  przynajmniej od ruiny, a  dopiero w r. 1848 za staż raniem Ksi dzaę  
Stanis awa Wysockiego, Dziekana, a pi tnastego z kolei proboszcza farnego, stał ę n a nowa wie a 135 ½ęł ż  
stóp  wysoka,  w  kształcie  piramidy.  Ksi e  Thurn-Taxis,  dziedzic  Krotoszyna,  przeznaczy  ku  temąż ł u 
znaczna sumę pieniędzy, do której przyłączono zapisane na tenże cel drobne kapitały i 
dobrowolna ofiarę teraźniejszego Dziekana i Proboszcza.

Kościół ten gotycki, znacznie przekształcony, dzieli się na trzy nawy, z których 
środkowa  sklepiona  pięknymi  łukami  ozdobiony  pięknymi  ołtarzami.  Posiada  rzadki 
klejnot,  jakich  mało  u  nas  się  znajduje,  tj.  obraz  na  wielkim  ołtarzu  umieszczony, 
wystawiający zdjęcie z krzyża ciała Zbawicielowego. Obraz ten opisany w wyimkach 
podróży malowniczej po Wielkiej Polsce w roku 1838. (Przyjaciel Ludu, nr 43), dokąd 
odsyłamy  czytelników.  Oprócz  misternie  rzniętych  ławek  chóru,  pomnika 
Rozdrażewskiego i kilku starych na blasze malowanych portretów, nie masz starożytnych 
w nim pamiątek.

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski


