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W okresie  powojennym rośnie  coraz  bardziej  liczba  prac,  poświęconych  przeszłości 
miast wielkopolskich. Jest to zasługa przede wszystkim magistratów, które nie żałują na to 
grosza.  Z  obawy,  aby  nie  pominąć  której  z  owych  prac,  nie  będziemy ich  tu  wyliczali. 
Podkreślić atoli należy, że na czele kroczy miasto Poznań, które w r. 1923 ufundowało, dzięki 
Zygmunta  Zaleskiego, osobny organ, poświęcony badaniom przeszłości miasta, pt. “Kronika 
miasta Poznania".

Rok 1930 przyniósł nam dwie z dawna i bardzo sumiennie przygotowane monografie, 
obejmujące całość dziejów dwóch miast wielkopolskich: Krotoszyna i Wielichowa. Autorem 
pierwszej jest Kazimierz Krotoski, drugiej Adam Kaletka. Obie opierają się wyłącznie prawie 
na materiałach archiwalnych. Gdy jednak książka Adama Kaletki mówi przede wszystkim o 
mieście Wielichowie, książka Krotoskiego traktuje o Krotoszynie jak gdyby ubocznie tylko, 
wysuwając na plan pierwszy dzieje rodów, które tym miastem władały do r. 1779, czyli aż do 
nabycia tegoż, przez podstawionych nabywców, przez rząd pruski.

Stąd pochodzą rozdziały, nie mające z dziejami miasta Krotoszyna żadnego związku, jak 
np.  rozdział  o  “stanowisku  politycznym Józefa  Potockiego wobec  dworu  saskiego i  jego 
stosunkach  familijnych"  (str.  288-298).  Charakteryzując  stanowisko  hetmana  tego  wobec 
usiłowań powiększenia armii w latach 1740-1745, autor nie czerpie z dwutomowej rzeczy 
Skibińskiego o “Europie  a  Polsce",  tzn.  z  pierwszej  ręki,  lecz  z  sumarycznych bardzo,  z 
konieczności, wywodów Konopczyńskiego w “Historii politycznej" Akademii Umiejętności.

Informacje,  które  autor  podaje  o  stosunkach  rodzinnych  i  majątkowych  założycieli 
miasta, Łodziów-Krotowskich,  i  następnych jego właścicieli:  Pomianów-Niewieskich do r. 
1570,  Doliwitów-Rozdrażewskich  do  r.  1692,  Junosza-Gałeckich  do  r.  1725  i  wreszcie 
Pilawitów-Potockich  do  r.  1779,  są  nadzwyczaj  cenne.  Na  przykładzie  państwa 
krotoszyńskiego, możemy śledzić powstanie i rozrost tak nielicznych w Wielkopolsce fortun 
magnackich.

Patrząc z tego punktu widzenia na dzieło Krotoskiego, trzeba orzec, że znaczenie jego 
wychodzi daleko poza granice lokalne samego miasta, a nawet Wielkopolski, że mamy do 
czynienia  z  ważnym  przyczynkiem  do  dziejów  możnowładztwa  polskiego,  w  odcieniu 
wielkopolskim, najmniej  dotąd zbadanym. Z uznaniem należy także podnieść umiejętność 
autora opierania dziejów miasta na tle powszechno-dziejowym, przy czym pomocną mu była 
opisywana przez niego rola, jaką dziedzice Krotoszyna odegrali w ruchu reformacyjnym i 
kontrreformacyjnym, oraz w czasie najazdu szwedzkiego za Jana Kazimierza i Augusta  II 
(Jakub Rozdrażewski nie poszedł śladem Opalińskich i Grudzińskich, a lasy krotoszyńskie 
stały się jednym z wielkopolskich ośrodków walk ze Szwedami).

Natomiast wiadomości o sprawach wewnętrznych miasta Krotoszyna nie są zbyt obfite. 
Na str. 26-28, przytacza autor w przekładzie polskim, a na str. 340-342 i 344 w oryginale 
łacińskim “Dokument fundacyjny miasta Krotoszyna Wierzbięty Krotowskiego z r. 1415", z 
którego  wynika,  że  miasto  zostało  założone  na  wyspie,  gdzie  znajdowały  się  dwie  stare 
osady: Oraczewice i Bonów, oraz że równocześnie powstał tam folwark. Kościół parafjalny 
pod wezwaniem św. Piotra i Pawła powstał w r. 1419.

Na str. 31-32 przytacza autor prawie w całości, w przekładzie polskim, a na str. 337-
339 w oryginale łacińskim, nie publikowany dotąd dokument Kazimierza Jagiellończyka z r. 
1453,  odnawiający  prawo  magdeburskie  dla  spalonego  miasta,  będącego  już  własnością 
Niewieskich.  Krotoszyn był  wówczas nieznaczną mieściną,  gdyż na wojnę  z  Krzyżakami 



wysłał tylko dwóch ludzi.
Rozkwit  swój  w XVI wieku i  w pierwszej  połowie w.  XVII,  zawdzięcza  Krotoszyn 

kasztelanowi poznańskiemu, Janowi Rozdrażewskiemu, zwolennikowi braci czeskich, który 
dokumentem z  r.  1579 zniósł  ciężary,  nałożone  na  miasto  przez  poprzednich  właścicieli, 
Niewieskich. Dokument odnośny przytacza autor na str. 45-47 w całości, z przełożeniem na 
język polski zdań łacińskich, a drugi raz na str.  344, 343 i 345 (w tej kolejności  stron, z 
powodu  omyłki  przy  łamaniu,  należy  dokument  ten  czytać!).  Wyznanie  braci  czeskich 
zapuściło wówczas w Krotoszynie tak głęboko korzenie, że stary kościół parafialny dostał się 
w ich ręce. Dysydencki pan Krotoszyna, chcąc mieszkańców jego jeszcze bardziej do siebie 
przywiązać, odstąpił im w r. 1580 “olbrzymi szmat łąk"; odnośny dokument autor przytacza 
w całości na str. 49-51. A wreszcie w latach 1592-97 wystawił okazałą murowaną świątynię, 
którą jednakże po jego śmierci katolicka jego małżonka oddała katolikom, przywracając tym 
samem miastu dawny katolicki charakter.
Za rządów wnuka jego, Jakuba, “miasto pod wpływem wielkopańskiego dworu podniosło się 
pod względem kulturalnym; cały szereg cechów nowych przybyło lub otrzymało swój statut, 
jak bractwo strzeleckie".  Upadek miasta  i  całej  fortuny magnackiej,  której  ośrodkiem był 
Krotoszyn, spowodowany został przez wojnę szwedzką za Jana Kazimierza, oraz rozrzutność 
Jakuba  Rozdrażewskiego.  Pewną  ulgą  dla  miasta  było  nabycie  go  przez  Franciszka 
Gałeckiego, który tak znaczną rolę odgrywał w czasie wojen za Augusta II, a w Krotoszynie 
pozostawił po sobie zamek i  ratusz.  Ale i  Gałeccy,  podobnie jak Rozdrażewscy, wreszcie 
zbankrutowali. Wskutek wojny t. zw. północnej, oraz pomoru w latach 1709-1713, Krotoszyn 
stał  się  nędzną  osadą,  liczącą  zaledwie  kilkaset  mieszkańców.  Dopiero  w połowie  wieku 
XVIII, pod rządami Józefa Potockiego i jego małżonki Ludwiki, Krotoszyn dźwignął się z 
upadku  dzięki  mądremu  ustawodawstwu  dziedzica,  pobudowaniu  przez  tegoż  klasztoru 
trynitarzy i  wystawieniu przez hetmanową Ludwikę kościoła klasztornego,  “największego 
pomnika architektonicznego Krotoszyna" Trzeba przyznać autorowi słuszność, gdy pisze, że 
dziedzice krotoszyńscy za polskich czasów chlubną pozostawili po sobie pamięć. O tym, co 
zdziałały dla miasta  rządy pruskie,  dowiemy się  zapewne z  drugiej  części,  która oby jak 
najprędzej, nie zważając na ciężkie przesilenie gospodarcze, mogła się ukazać w druku. 

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski


