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12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wilkowyja była grodem kasztelańskim, a następnie
wchodziła w skład dóbr koźmińskich (radlińskich). W
XIV i XV w. wieś była własnością Zarembów
Żerkowskich. Przed 1439 r. włości współdziedziczyła
Jadwiga

z Żerkowa,

wdowa

po Januszu

Furmanie,

herbu Doliwa z Niezamyśla. Następnie własność
Łodziów Bnińskich i ich odgałęzień - Radlińskich,
Mosińskich, Opalińskich, Włoszakowskich. Ostatnim z
Opalińskich był Piotr, wojewoda łęczycki, generał
wielkopolski, starosta międzyrzecki, którego córka z 2.
małżeństwa, Ludwika, poślubiła w 1700 r. Jana
Kazimierza Sapiechę. Po zadłużeniu dóbr przez
Sapiechów dobra koźmińskie i radolińskie przeszły na
własność generała pruskiego hr. Adolfa Kalkreuthowa
(1791). Po sprzedaży sądowej w 1836 r. dobra nabył
rząd pruski, od którego odkupił je w 1840 hr.
Władysław Radoliński z Jarocina, szambelan króla
pruskiego.
Kościół w Wiłkowyji, zapewne fundacji królewskiej
należał
'do najstarszych
"w dawnej
diecezji
poznańskiej. O jego erekcji w 1276 r. wspomina
księga przywilejów kapituły poznańskiej. Występował
wtedy kapelan Florian. W 1419 r. wzmiankowany
proboszcz

Marcin,

w

r.

1436

Przedwoj,

w

1452

Benedykt. Z dekretu wizytacyjnego Hoppa z 1610 r.
wynika, że był to kościół drewniany, pod wezwaniem
św. Wojciecha i św. Jadwigi. Niedługo po tejże
wizytacji kościół spalił się bądź runął ze starości.
Opalińscy wznieśli na jego miejscu nową świątynię,
również drewnianą, która została poświęconą w 1659
r.
przez
biskupa
poznańskiego,
Wojciecha
Tholibowskiego. W 1683 r. kolatorem był Piotr
Opaliński, wojewoda łęczycki, generał wielkopolski,
starosta międzyrzecki. Kościół ten zniszczony, został
zastąpiony
murowanym w 1855 r. fundacji hr.
Emeryka Władysława
Radolińskiego z Jarocina,
szambelana króla pruskiego. Proboszczem był wtedy
Szymon Mizgalski. Akt retradycji kościoła w Wilkwyji i
afililowanego kościoła w Cielczy po jego Śmierci w
1862 r. zawiera wykaz zabudowy kościoła i plebanii.

SYTUACJA:
Wilkowyja położona jest około 4 km na północny — wschód od Jarocina, nad rzeką Lutynią, przy
drodze z Jarocina do Żerkowa. Zespoł kościoła usytuowany jest w centrum wsi, przy skrzyżowaniu
dróg na Radlin, Żerków, Lisew i Tarce. Kościół orientowany, położony jest na otoczonym murem
cmentarzu parafialnym. Od południa przylega do niego park plebański, sama plebania usytuowana
jest na południowy — zachód od kościoła, zwrócona frontem na północ, natomiast pozostała z
zabudowań gospodarczych obora —po jego zachodniej stronie. Nowy cmentarz, założony w połowie
XIX w., położony jest na skraju wsi, na wschód od kościoła, pod drugiej stronie drogi.
MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:
Budynek murowany z cegły ceramicznej, na kamienno - ceglanej podmurówca, otynkowany. Więźba
drewniana, jętkowa, z dwiema ścianami stolcowymi. Pokrycie dachowe ż dachówki ceramicznej
karpiówki układanej w koronkę. Stropy drewniane z podsufitką, w piwncy sklepienia odcinkowe,
wsparte na odcinkowych arkadach. Schody zewnętrzne murowane, schody na poddasze oraz do
piwnicy drewniane, policzkowe,
zabiegowe,
z drewnianą balustradą. Podłogi
drewniane deskowe oraz parkietowe, w piwnicy posadzka ceglana. Drzwi frontowe o wykroju
prostokątnym dwuskrzydłowe, drewniane, płycinowe z nadświetlem. Drzwi wewnętrzne jedno i
dwuskrzydłowe,

drewniane,

płycinowe,

na poddaszu

proste

drzwi

deskowe.

Okna

o wykroju

prostokątnym, drewniane, skrzynkowe, krzyżowe, z drobnymi szprosowymi podziałami, wąskie
dwudzielne
ze szprosami,
oraz pozostałości
okien jednoramowych
dwuskrzydłowych,
dziesiąciokwaterowych, i okien krosnowych. Okna piwniczne zamknięte odcinkowo.

RZUT:
Budynek na rzucie litery L, z kolumnowym gankiem zsuniętym nieco z osi elewacji frontowej, z
bocznym wejściem, poprzedzonym schodami, pod którymi komórka w elewacji bocznej - zachodniej,
z półokrągłymi aneksami w elewacji bocznej - wschodniej i tylnej oraz z wtómą drewnianą werandą
w elewacji tylnej
BRYŁA:
Budynek częściowo podpiwniczony (od strony zachodniej), pod starszą częścią budynku, część
rozbudowana nie podpiwniczona. Parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem, kryty dachami
dwuspadowymi. Bryła zwarta, urozmaicona przez ganek kolumnowy, półkoliste aneksy, boczne
schody przekryte drewnianym daszkiem oraz drewnianą werandę w elewacji tylnej.
ELEWACJE:
Elewacje nie symetryczne, otynkowane, na kamienno — ceglanej podmurówce, z dekoracją
architektoniczną w postaci kolumn jońskich ganku, profilowanych gzymsów podokapowych i
gzymsów obramiających fronton ganku oraz szczyty ścian bocznych, prostych opasek okiennych z
kluczami i podokienników, płycinowej dekoracji podniebia ganku.
Elewacja frontowa północna — z zsuniętym z osi w stronę wschodnią czterokolumnowym gankiem,
poprzedzonym szerokimi schodami. Po obu stronach drzwi wejściowych wąskie okna. Po prawej
stronie ganku trzy zgrupowane razem okna, w tym środkowe wąskie, boczne częściowo
zamurowane.
c.d. na wkładce nr 1

14. Kubatura

ok. 1365 m3

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 440 m2

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

16. Przeznaczenie pierwotne

plebania

- _wpis do rejestru zabytków
- _ konieczność konsultowania ze służbami konserwatorskimi
wszelkich prac remontowych przy obiekcie

zgodne z pierwotnym

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe,
pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

W latach 20 —tych XX w. przebudowa i rozbudowa budynku
o nie podpiwnicznoną część wschodnią. Dodano wtedy Ogólny stan techniczny poprawny.
ganek kolumnowy, półkoliste aneksy z balkonami na górze
oraz wykonano nowy wystrój elewacji.
W latach powojennych do elewacji tylnej dobudowano
drewnianą werandę

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

17. Użytkowanie obecne

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego dotyczące kościołów w Wikowyl i
Cielczy, AAP, KA II 62 /2 /3; KA 7737; KA 3832; KA 4137

25. Opracowała

Katarzyna Zaworska

2002 r.

Tekst

E

Katarzyna Zaworska 2002.
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Miejsce przechowywania negatywów

WWKZ w Poznaniu

s. 401
Katalog zabytkow sztuki w Polsce, t. V, z. 3, Warszawa 1963, s. 82
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.
78. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko
wypełniającego)

27. Załączniki

10 załączników (rzut, fotografie)
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PLEBANIA PRZY KOŚCIELE
P. W. SW. WOJCIECHA

ZAŁĄCZNIK NR 1

-

c.d. rubryki nr 13, rzut

BISKUPA

12

Mowa jest w nim o spustoszałym, zapieczętowanym kościele drewnianym
stawianym w węgły, pokrytym szkudłami, z dwoma przybudowanymi kapliczkami, kruchtą i zakrystią naokół, otoczonym parkanem. Nowy kościół „jeszcze
wewnątrz nie wykończony i przez królewskiego budowniczego nie zatwierdzony”. „Masyw kosztem patrona kościoła i parafian wybudowany do czego
Dominium Tarce dało bezpłatnie potrzebne drzewo z obowiązku”. Przy kościele stała również stara drewniana dzwonnica „w słupy”, z małym daszkiem, w
której znajdowały się trzy dzwony. Plebania wybudowana przez plebana Mizgalskiego w 1837 r. „w ryglówkę”, obmurowana była z zewnątrz na jedną cegłę,
pokryta dranicami. Przy plebanii znajdowała się drewniana oranżeria i altanka z dachem z karpiówki oraz budynki gospodarcze. Do budynków kościelnych
należała też organistówka z zabudowaniami gospodarczymi, dom komorniczy z zabudowaniami, kuźnia. Nowy proboszcz Karol Mizgalski dokonał
przebudowy plebanii, ogrodził kościół i wybudował nową dzwonnicę, ogrodził nowy cmentarz. Wybudował też nowe budynki gospodarcze, owczarnię, obory,
stajnię, ogrodził plebanię murem z kamieni i cegły. Prace te prowadzone były ok. 1870 r. Plebania została gruntownie przebudowana i rozbudowana w latach
20 —tych XX w.
c.d. rubryki 13 Po lewej stronie ganku dwa symetrycznie rozmieszczone okna krzyżowe.
Elewacja boczna —zachodnia, z bocznymi drzwiami wejściowymi do budynku poprzedzonymi wysokimi schodami, przekrytymi drewnianym daszkiem. Pod
schodami niewielka komórka. Po lewej stronie wejścia trzy krzyżowe okna. W partii szczytu dwa symetrycznie umieszczone okna krzyżowe, z małymi
kwadratowymi otworami okiennymi po bokach. W drewnianej werandzie drzwi poprzedzone kilkoma stopniami, po ich prawej stronie wąskie okno.
Elewacja tylna —południowa, starsza, zachodnia część budynku przesłonięta drewnianą werandą z trzema szerokimi trójdzielnymi oknami. Po lewej stronie
werandy wąskie do połowy zamurowane okno. Szczyt części nowszej z półkolistym aneksem o trzech oknach, na którym balkon z drzwiami balkonowymi.
Nad nimi niewielkie ujęte w opaskę eliptyczne okienko. Po obu stronach aneksu krzyżowe, wielokwaterowe okna.
Elewacja boczna - wschodnia, z niesymetrycznie umieszczonym analogicznym jak w elewadji tylnej aneksem z balkonem na górze. Po prawej stronie
aneksu jedno krzyżowe okno. Po lewej również okno krzyżowe.
WNĘTRZE:
Wnętrze zasadniczo dwutraktowe, o niesymetrycznym układzie wnętrz, z sienią mieszczącą schody na poddasze i bocznym, kuchennym wejściem od
zachodu

WYPOSAŻENIE:
Pieco — kominek, piec kuchenny, balustrada klatki schodowej, kompletna stolarka drzwiowa z częściowo zachowanymi klamkami o ozdobnych szyldach i
zamkami
INSTALACJE:
Wodna, elektryczna, telefoniczna

Wkładkę założyła: Katarzyna Zaworska, 2002 r.
Miejsce przechowywania negatywów: WWKZ w Poznaniu
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pis ilustracji:
OWONDOMAON
= UV
Elewacja frontowa —północna
Elewacja boczna —zachodnia
J.w. oraz fragment elewacji tylnej — południowej
Elewacja tylna
Elewacja boczna wschodnia
Elewacja frontowa. Ganek kolumnowy
J. w. Fragment
Głowica kolumny ganku
Podniebie ganku
10. Fragment gzymsu podokapowego
11. Krzyżowe wielokwaterowe okno elewacji frontowej
12. Okno krzyżowe w elewacji bocznej —
13. Wąskie okno dwudzielne w elewacji frontowej
14. Częściowo zamurowane jednoramowe dwuskrzydlowe okno w elewacji tylnej
15. Częściowo zamurowane krosnowe okno w elewacji frontowej
16. Okno piwniczne
17. Drzwi frontowe
18. Wnętrze salonu z wykuszem
19. Pieco —kominek w pomieszczeniu z wykuszem
20. Piec w kuchni
21. Balustrada schodów
22. Schody. Widok z poddasza
23. J.w. Balustrada
24. Dwuskrzydłowe drzwi w sieni
25. Drzwi w pomieszczeniu z kominkiem
26. Drzwi do kuchni
27. Drzwi do WC
28. Jedne z drzwi na poddaszu
29. J.w.
30. Klamka drzwi w salonie
31. Klamka drzwi do WC
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32. Klamka drzwi do kuchni
33. J.w. Klamka z zamkiem
34. Klamka z zamkiem w drzwiach do piwnicy
35. J.w. Klamka
36. Schody do piwnicy
37. Pomieszczenie w piwnicy
38. J.Ww.
39. Okno piwniczne. Widok od wewnątrz
40-44. Fragment więżby dachowej
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