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15. Powiat krotoszyński.
Rozległość powiatu krotoszyńskiego wynosi 17 3/5 mil kw., grunt jego żyzny, obfity w 
lasy.  Liczy 61,000 mieszkańców, trudniących się rolnictwem i chowem bydła; parafii 
katolickich 22, protestanckich 5, synagog 5, miast 7, wsi 239.
Miasta są:
1.  Krotoszyn, miasto powiatowe. liczy 6760 mieszkańców, ma farę, kościół z dawnym 
klasztorem ks. ks. Trynitarzy, zamienionym na szkołę powiatowa w r. 1836, oraz kościół 
protestancki i synagogę. Jest tu urząd radcy, sąd powiatowy, urząd pocztowy i poborowy, 
skład  soli,  drukarnia  hebrajska.  Mieszkańcy  trudnią  się  rolnictwem,  sukiennictwem, 
garbarstwem i handlem, mają fabryki cykorii, tytoniu, farbiarnie i 4 dwudniowe jarmarki. 
Wspominają  tu  o  pięknym  pałacu  i  ogrodzie,  należącym  niegdyś  do  rodziny 
Rozrażewskich. Dziś jest własnością książąt Turn-Taxis. Odległość od Poznania mil 13.
2. Koźmin, nad Orlą, liczy 3420 mieszkańców, kościół katolicki, będący niegdyś w ręku 
Socianów,  dawny  klasztor  ks.  ks.  Bernardynów,  kościół  protestancki,  synagogę  i 
starożytny zamek.  Mieszkańcy trudnią się  rolnictwem, sukiennictwem, garbarstwem i 
handlem  zboża,  maja  4  jarmarki.  Koźmin  należy  do  rządu,  dawniej  był  własnością 
księcia Sapiehy. W r. 1555 odbył się tu pierwszy synod dysydentów czyli niekatolików, 
gdzie zwolennicy Zwingliusza połączyli się z braćmi czeskimi. Urodził się tutaj stawny 
kaznodzieja na dworze Zygmunta Augusta, Benedykt z Koźmina. W bliskości miasta jest 
fabryka potasu. Odległość od Poznania mil 11. [71]
3.  Borek,  w okolicy leśnej, ma 1820 mieszkańców, kościół katolicki, słynący niegdyś 
cudownym obrazem N. Panny, pałac i ratusz. Mieszkańcy żyją z rolnictwa, garbarstwa i 
kramarstwa.   Miasto  ma  4  jarmarki.  Własność  szlachecka;  poczta  listowa  i  konna. 
Odległość od Poznania mil 8.
4.  Dobrzyca, liczy 1020 mieszkańców, trudniących się uprawą roli  i  rzemiosłem. Ma 
kościół  katolicki,  protestancki  i  synagogę.  W  bliskości  miasta  znajduje  się  pałac  z 
pięknym ogrodem. Dawniej stał zamek obronny wśród błot i trzęsawisk. Miasto ma 4 
jarmarki w roku. Własność szlachecka. Odległość od Poznania mil 11.
5.  Pogorzela, ma 1440 mieszkańców, kościół katolicki i synagogę. Mieszkańcy trudnią 
się najwięcej rolnictwem, płóciennictwem i garbarstwem; maj  4 jarmarki w roku, ekspedycjaą  
poczty listowej. W asno  szlachecka. Odleg o  od Poznania mil 9 ½.ł ść ł ść
6. Kobylin, miasto położone w okolicy niskiej nad rzeczka Rzedziącą, skąd też podpada 
częstym  zniszczeniom  przez  wylewy  tej  rzeki;  liczy  2340  mieszkańców,  kościół 
starożytny  katolicki,  klasztor  pobernardyński,  w  którym  spoczywają  zwłoki  Samuela 
Twardowskiego, poety z czasów Zygmunta III, i kościół protestancki. Mieszkańcom dają 
pożywienie rolnictwo, garbarstwo i fabryki potasu. Za czasów króla Zygmunta Augusta 
odbywały się tu walne jarmarki; dziś ma miasto 4 dwu i trzydniowe jarmarki w roku. 
Kobylin  jest  miejscem urodzenia  Adama Konarskiego,  biskupa  poznańskiego;  miasto 
ucierpiało wiele w wojnie szwedzkiej za panowania Jana Kazimierza i Augusta II, królów 
polskich,  potem w wojnie  siedmioletniej  przez  Moskali.  Własność  szlachecka.  Stacja 
poczty. Odległość od Poznania mil 11 ½.  [72]
7. Zduny, przy granicy śląskiej; ma 3260 mieszkańców, kościół katolicki, protestancki, 
synagogę i  szkołę miejska wyższą.  Mieszkańcy trudnią się rolnictwem, przemysłem i 



handlem, mają 4 jarmarki do roku. Miasto Zduny założone zostało przez wychodzców 
niemieckich (w r. 1636 i 1640). Są tu także fabryki tytoniu, garbarnie, dawniej było wiele 
fabryk sukiennych;  komora celna i  stacja poczty.  Własność szlachecka.  Odległość od 
Poznania mil 14.

Wieś Baszków, niedaleko Kobylina, urodziła się tutaj r. 1703 Maria Leszczyńska, żona 
Ludwika XV., króla francuskiego.
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