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3. Użytkownik

i jego adres
.
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10. Rejestr zabytków
nr

z dnia

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek
gorzelni
powstał zapewne w
latach 60-tych XTX wieku. W tzw. tece
rogalińskiej
znajdują
się
projekty
gorzelni:
rzuty i przekrój
poprzeczny,
datowane na 16-go grudnia
1856 rok.
Zostały one wykonane
w Śremie przez
budowniczego,
którego
podpis
jest
nieczytelny.
Został
on zrealizowany
najprawdopodobniej
później,
wówczas
gdy właścicielem
Rogalina był Edward
Aleksander Raczyński.
Projekt
przedstawia
budynek,
składający
się z pomieszczeń o różnej
wysokości,
nakrytych
odrębnymi
dachami dwuspadowymi,
wspartymi
na
drewnianej
konstrukcji
więżby,
wzmocniony
dookoła lizenami. Według
projektu gorzelnia początkowo składała
się, na poziomie przyziemia (od wschodu
ku zachodowi)
z: izby fermentacyjne
j(fermentowni),
sklepu
do spirytusu
(magazynu
spirytusu),
składu
perek(magazynu
ziemniaków),
aparatów
i maszyn
(aparatowni),
cylindra
i
ogniska
(kotłowni),
sieni,
słodowni,
mieszkania
i
sieni,
schowania
(magazynu)
i
budynku
którego
przeznaczenia
nie udało się ustalić,
a
podpisanego
w projekcie
ł/s]a/-—]sy.
Na
drugiej
kondygnacji,
wg
projektu,
znajdować
się miały
m.in. parownik
(warnik), zaciernia i pokoje mieszkania
gorzelnianego.
Chociaż gorzelnia w późniejszym okresie
uległa przebudowie,
jej obecny kształt
oraz zdjęcia archiwalne
z lat 70-tych XX
w. sugerują, że została ona zrealizowana
zgodnie z tym projektem.
Zasadnicze
rozmieszczanie
pomieszczeń
produkcyjnych
pokrywa
się z układem
przewidzianym
w projekcie.
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13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA:

Rogalin w gminie Mosina położony jest na prawym brzegu Pradoliny Warty, przy szosie

Mosina-Kórnik,
6 km na wschód od Mosiny, 10 km na zachód od Kórnika i 20 km na południe od Poznania.
Obszerne założenie pałacowo-parkowe
dominuje
w krajobrazie
wsi. Kompleks
rozciąga
się wzdłuż osi,
biegnącej z południowego-wschodu
na północny-zachód.
Jego dominantę
stanowi monumentalny
pałac
usytuowany
w zachodniej
partii
założenia. Przed pałacem zlokalizowany
jest dziedziniec
honorowy,
poprzedzony
dwoma, rozdzielonymi
fosą, przeddziedzińcami:
zachodnim
i wschodnim,
przy których
znajdują się budynki gospodarcze.
Gorzelnia położona jest na południe od zachodniego przeddziedzińca
założenia pałacowo-parkowego,
ma
opadającym
w kierunku
południowym
terenie.
Jest ona niewidoczna
od strony
zachodniegio
przeddziedzińca,
wizualnie wyłączona z zespołu pałacowo-parkowego
po przez zasłonięcie bryłą wozowni.
Wyodrębnienie
gorzelni z zespołu pałacowo-parkowego
podkreśla usytuowanie
budynku pod kątem 450 w
stosunku do głównej osi założenia.

MATERIAŁ,

KONSTRUKCJA,

TECHNIKA:

Gorzelnia składa się z sześciu, połączonych ze sobą

budynków
wymurowanych
z cegły na zaprawie wapiennej: aparatowni
z dawnym magazynem spirytusu
i
zaciernią,
fermentowni
z magazynem
zbożowym,
kotłowni,
wieży warnika,
słodowni
z biurem
i
mieszkaniem
gorzelnianego
oraz budynku mieszkalnego.
Wschodnia ściana magazynu zbożowego na.d
fermentownią
wykonana
w konstrukcji
szkieletowej.
Elewacje
budynków,
prócz
wieży
warnika,
otynkowane.
Aparatownia
z dawnym
magazynem
spirytusu
i zaciernią:
Nakryta
dachem
dwuspadowym
na drewnianej,
krokwiowo-jętkowej,
konstrukcji
więżby. Pokrycie dachowe wykonane z
eternitu.
Posadzki ceglane pokryte wylewką cementową.
Sklepienie
ceglane, segmentowe nad dawnym
magazynem spirytusu. Aparatownia
z zaciernią nakryta ceglanym odcinkowym
stropem Kleina. Stolark:.a
okienna wykonana z żelaza. Okna żelazne, stałe wielokwaterowe
zamknięte łukiem odcinkowym.
Stolark:a
drzwiowa
drewniana.
Główne
drzwi
wejściowe,
płycinowe,
dwuskrzydłowe
z
nadświetlem
sześciokwaterowym
zamkniętym odcinkowo. Schody murowane z cegły, pokryte wylewką cementową.
Fermentownia
z magazynem
zbożowym:
Nakryta
niskim
dachem dwuspadowym
ma
drewnianej,
krokwiowej,
więźbie dachowej. Pokrycie dachu wykonane z papy na deskowaniu.
Posadzk:a
ceglana. Strop ceglany, odcinkowy Kleina nad fermentownią
oraz drewniany
stropodach nad magazynem
zbożowym. Stolarka okienna wykonana częściowo z żelaza, częściowo z drewna. Okna żelazne stalle
wielokwaterowe;

zewnętrzne

drewniane

- dwuskrzydłowe,

sześciokwaterowe.

do magazynu zbożowego deskowe dwuskrzydłowe,

Stolarka

drzwiowa

drzwi wewnętrzne

drewniana.

płycinowe,

Drzwi

współczesnie

z płycinami
wykonanymi
z płyty pilśniowej.
Kotłownia:
Nakryta
dachem pulpitowym
na drewnianej
konstrukcji
stropodachu.
Pokrycie
dachu
wykonane
z papy na deskowaniu.
Posadzka cementowa.
Strop —odkryty
drewniany
stropodach.
Stolark:a

okienna wykonana
z drewna. Okna krosnowe,
stałe sześciokwaterowe.
Drzwi zewnętrzne
żelazne,
dwuskrzydłowe.
Wieża
warnika:
Nakryta
dachem dwuspadowym
na drewnianej
konstrukcji.
Pokrycie
dachu
wykonane z eternitu. Posadzki ceglane pokryte wylewką cementową. Stropy ceglane płaskie na żelaznych
podciągach. Stolarka okienna żelazna, okna stałe wielokwaterowe.
Schody —drewniane.
Słodownia
z biurem
i mieszkaniem
gorzelnianego:
Nakryty dachem dwuspadowym
na drewnianej
krokwiowej
więźbie dachowej.
CD. ZAŁĄCZNIK
NR 1.

RAPEPEPPNE

NENA
15. Powierzchnia

14. Kubatura

16. Przeznaczenie pierwotne

ich przebieg i dokumentacja

Po 1945 r. podwyższenie
wieży warnika.
W 1. 80-tych XX w. - wymiana pokrycia dachowego budynku aparatowni,
otynkowanie
elewacji aparatowni,
fermentowni
z magazynem zbożowym,
budynku
słodowni z mieszkaniem
gorzelnianego.

17. Użytkowanie

gorzelnia

1200 m?

7500 m*
18. Prace budowlane i konserwatorskie.

użytkowa

obecne

gorzelnia

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

Stan zachowania
dostateczny.
Otynkowanie
elewacji niemal wszystkich
budynków
gorzelni
(prócz wieży warnika)
zakryło
zmaurszałe ceglty
elewacji
zewnętrznych
tych
budynków.
Obecnie
założone
tynl<i
częściowo
odspajają
się od cegieł odsłaniając
je. W złym stanie
sią
również
elewacje zewnętrzne
wieży warnika.
W jej partii
przyziemiia
znaczna

część cegieł

20. Najpilniejsze

Remont

postulaty

elewacji

uległo

zmurszeniu.

konserwatorskie

zewnętrznych

wieży warnika.

24, Uwagi różne

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

Teka Rogalińska,
zbiory
Gabinetu
Poznaniu,
MNP Gr 1488, III

Rycin

Muzeum

Narodowego

w

25. Opracował
m

tekst mgr Paulina

Szeląg, 2001r.

plany, rysunki mgr Paulina

Szeląg, 2001r.

zdjęcia fotograficzne mgr Paulina
miejsce przechowywania

Szeląg, 2001r.

negatywów: Służba

Ochrony

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich,
Warszawa 1888, t. IX, s. 659-660
Zofia Ostrowska-Kębłowka,
Architektura
pałacowa drugiej połowy
XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1969
Mateusz Pawlaczyk, Pałac w Rogalinie, Muzeum Wnętrz Galeria
Malarstwa.
Przewodnik,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1978
Mateusz Pawlaczyk, Ze studiów nad ikonografią
zespołu pałacowego w
Rogalinie, cz. 1 w: Studia Muzealne XII 1978, s. 79-106 cz. 2 w: Studia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje

w Poznaniu.

o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

XIV 1984, s. 181-210

Witold Gałka, Zespół pałacowy w Rogalinie, Studium historycznoarchitektonoczne,
Poznań 1990, mps w archiwum SOZ w Poznaniu
Ewa Leszczyńska, Studium historyczne
założenia ogrodowoparkowego
w Rogalinie,
t. 1,2, Rogalin 2000, mps w archiwum
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Oddział Rogalin
Teki Dworzaczka 1.2.0 dla Windows. Materiały historycznogenealogiczne
do dziejów szlachty wielkopolskiej
XV-XX wieku. Kórnik
—Poznań 1997. CD-ROM.
28. Źródła ikonograficzne

Zdjęcia
Oddział

Zabytków

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.
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cd. pkt. 12.
Fermentownia,
aparatownia
i zaciernia,
warnik, magazyn perek (ziemniaków),
kotłownia
i słodownia
oraz mieszkanie
gorzelnianego
w budynku
gorzelni
są
usytuowane
analogicznie
jak w projekcie. W stosunku do projektu
obecny kształt gorzelni uległ zmianie w części wschodniej,
zachodniej
i południowej.
Pc
drugiej wojnie światowej
rozbudowano
ją bowiem o budynek mieszkalny
przylegający
do wschodniej
ściany szczytowej fermentowni
i magazynu zbożow ego.
Wówczas również został rozebrany budynek, (którego przeznaczenia
nie udało się ustalić) znajdujący się po zachodniej stronie komina kotłowni i przylegający
do południowej
ściany słodowni.
(Ślady porozbiórkowe
widoczne są na jednym ze zdjęć z lat 70-tych XX w.) Rozebrano również budynek mieszkalny
jprzy
zachodniej
elewacji słodowni.
Po drugiej wojnie światowej
podwyższona
została także wieża warnika.
W latach 80-tych XX w. wymienione
zostało pokrycie
dachowe aparatowni
(z dachówki na eternit) oraz otynkowano
elewacje wszystkich budynków
prócz wieży warnika.
cd. pkt. 13.
Pokrycie
dachowe wykonane
z papy na deskowaniu.
Stolarka
okienna w większości
wykonana
z drewna. W kondygnacji
przyziemia
okna żelazne stałe
wielokwaterowe.
W drugiej
kondygnacji
okna drewniane,
skrzynkowe,
w elewacji
północnej
okna trzyskrzydłowe
z lufcikiem,
dwuskrzydłowe
luk

jednoskrzydłowe.
czterokwaterowe

W elewacji zachodniej okno jednoskrzydłowe
i dwuskrzydłowe
w szczycie. Stolarka drzwiowa drewniana. W północnej elewacji,

z lufcikiem
oraz dwa okna jednoskrzydłowe
i okno dwuskrzydłowe
na drugiej kondygnacji drewniana weranda, do której prowadzą żelazne

schody.
Budynek
mieszkalny:
Nakryty dachem pulpitowym
na drewnianym
stropodachu.
Pokrycie dachu wykonane z papy na deskowaniu.
Stolarka okienna
drewniana.
W południowej
elewacji
okno skrzynkowe,
dwuskrzydłowe
czterokwaterowe
ze ślemieniem,
we wschodniej
trzyskrzydłowe,
w północne;
dwuskrzydłowe
sześciokwaterowe.
Drzwi wejściowe drewniane z przeszkleniem,
prowadzą do drewnianej przeszklonej werandy.
RZUT:
Gorzelnia
złożona jest z sześciu budynków
założonych
na wspólnym
nieregularnym
planie. Poszczególne
budynki
mają rzuty prostokątne.
Całość
organizuje usytuowany
w centrum kompleksu budynek aparatowni
z zaciernią. Po jego zachodniej stronie znajduje się słodownia z biurem i mieszkaniem
gorzelnianego
na planie wydłużonego
prostokąta.
Po wschodniej
zlokalizowana
jest szersza w planie fermentownia
z magazynem
zbożowym. Fermentow nia
aparatownia
oraz budynek
z dawną słodownią
od strony północnej
wybudowane
są wzdłuż wspólnej
linii zabudowy.
Do fermentowni
od wschodu,
pc
południowej
stronie,
przylega budynek
mieszkalny.
Od południa,
po wschodniej
stronie, aparatowni
znajduje
się wieża warnika,
przylegająca
równie:
dc
fermentowni
od zachodu. Od południa przy aparatowni
i od zachodu przy wieży warnika
zlokalizowana
jest kotłownia
z kwadratowym
w planie kominena pc
jej zachodniej stronie.
BRYŁA:
Bryła
gorzelni
składa się z zespołu różnej wielkości
budynków,
wyższych
po środku
kompleksu.
Całość organizuje,
centralnie
usytuowany
dwukondygnacyjny
budynek
mieszczący
aparatownię
oraz zaciernię,
znajdującą
się po wschodniej
stronie aparatowni
na podeście. Budynek
nakryty
jesi
wysokim dachem dwuspadowym.
Od południa
do zacierni przylga najwyższa w kompleksie
prostopadłościenna
bryła wieży warnika,
nakryta
daclhem
dwuspadowym.
Od wschodu przy aparatowni i zacierni niższy, lecz szerszy dwukondygnacyjny
budynek przykryty
niskim dachem dwuspadowym,
mieszcztący
w przyziemiu
fermentownię,
na drugiej
kondygnacji
magazyn zboża. Po południowej
stronie wschodniej
elewacji fermentowni
i magazynu
zboża niższa i
bryła budynku
węższa bryła budynku mieszkalnego, nakryta dachem pulpitowym.
Od zachodu przy aparatowni
długa prostopadłościenna
dwukondygnacyjna,
mieszczącego
w przyziemiu
biuro, byłą słodownię
i magazyn spirytusu,
na drugiej kondygnacji
mieszkanie
gorzelnianego.
Na wysokości
drugiej kondygnacji
po zachodniej
stronie, nadwieszona
weranda przykryta
dachem jednospadowym
prowadząca
do mieszkania
gorzelnianego.
Od północy budynki
komple:ksu
VEBŁTE.
usytuowane
są względem wspólnej linii zabudowy.

Wkładkę

założyła

mgr

Paulina

Szeląg,

2001

r.
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Od południa
przy aparatowni
przykryta
dachem pulpitowym.
elewacji kotłowni.
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występująca
przed linię zabudowy wieży warnika
i częściowo przy budynku
słodowni,
komin na prostopadłościennej
Nad całością góruje wysoki kilkunastometrowy
walcowaty

oraz fermentowni,
bazie, usytuowany

0 |

bryła kotłowni
przy zachodniej

ELEWACJE:
F rontowa
(północna):
Skomponowana z elewacji trzech niezależnych budynków: centralnej elewacji budynku
aparatowni ujętego po bokach, od wschodu, elewacją fermentowni z budynkiem mieszkalnym, od zachodu, elewacją budynku słodowni z biurem i mieszkaniem
gorzelnianego.
zamkniętymi

Elewacja
budynku
centralnego,
w partii zachodniej
jednokondygnacyjna,
trzyosiowa,
artykułowana
dwoma wysokimi
otworami
okiennymi,
odcinkowo
oraz w zachodniej osi szerokim otworem drzwiowym
zamkniętym
odcinkowo.
Nad nim fragment ceglanego nadproża, zwieńczoniego
gzymsem w tynku
o formie łuku odcinkowego.
We wschodniej
partii
elewacja aparatowni
dwukondygnacyjna,
dwuosiowa
w dolnej kondygnacji
rozczłonkowana
prostokątnymi
otworami okiennymi,
w górnej wysokimi otworami okiennymi,
zamkniętymi
odcinkowo.Fermentownia
dwukondygnacy jna,
trzyosiowa.
W dolnej kondygnacji
artykułowana
prostokątnymi
otworami
okiennymi,
w centralnej
osi szerszym. Otwory drugiej
kondygnacji
na różnych
poziomach. We wschodniej
osi otwór drzwiowy
zamknięty
odcinkowo,
pozostałe otwory okienne prostokątne,
nierównej
wielkości.
Pomiędzy poszczególnymi
otworami
lizeny na szerszych cokołach. Pod okapem dachu krokwie.
Od wschodu przy fermentowni
cofnięta elewacja budynku mieszkalnego
z jednym
prostokątnym
otworem
okiennym.
Elewacja budynku
zachodniego
trzykondygnacyjna.
Dolna kondygnacja
czteroosiowa,
artykułowana
w zachodniej
osi
szerokim
prostokątnym
otworem
okiennym,
pozostałe
otwory
okienne,
znacznie
mniejsze,
zamknięte
odcinkowo.
Kondygnacja
druga sześcioosiowa,
artykułowana
przez różnej wielkości,
prostokątne
otwory
okienne. W drugiej
osi od zachodu prostokątny
otwór drzwiowy
ujęty nadwieszoną
drewnianą
werandą z szerokim otworem okiennym
od strony północnej i drzwiowym
od zachodniej.
Kondygnacja
trzecia siedmioosiowa
przepruta
zamkniętymi
odcinkowo otworami okiennymi. Pod okapem dachu krokwie.
Tylna
(południowa):
Skomponowana
przez elewacje budynków
różnej wysokości:
w centrum wieży warnika,
po zachodniej
stronie
kotłowni,
po wschodniej
magazynu zbożowego oraz budynku mieszkalnego.
Nieotynkowana
elewacja warnika jest jednoosiowa,
czterokondygnacyjna.
W
drugiej
kondygnacji
prostokątny
otwór okienny,
w pozostałych
otwory
okienne zamknięte
odcinkowo,
dekorowane
nadokiennikami
w formie łuku
odeinkowego. Nadokienniki
dwóch górnych kondygnacji
zwieńczone gzymsem. Nad otworem okiennym ostatniej kondygnacji
wyraźnie widoczny szew, nad
którym mur o innym układzie i rodzaju cegieł. Elewacja kotłowni jednokondygnacyjna,
sześcioosiowa. We wschodniej osi szeroki prostokątny
otwór drzwiowy,
pozostałe otwory okienne zamknięte odcinkowo,
otwór okienny w drugiej od wschodu osi wyższy. Elewacja magazynu zbożowego dwukondygnacyjna,
trzyosiowa.
W dolnej szerokie, niskie prostokątne
otwory wsypowe, powyżej prostokątne
otwory okienne, w osi środkowej
zamknięty
odcinkowo.
Pomiędzy
poszczególnymi
otworami
lizeny na szerszych cokołach. Elewacja budynku mieszkalnego
z jednym prostokątnym
otworem okiennym
po zachodniej
stronie.
Boczna
(zachodnia
) : dwukondygnacyjna,
dwuosiowa,
z trójkątnym
trzyosiowym
szczytem. Kondygnacja
dolna artykułowana
otworami

okiennymi

zamkniętymi

odcinkowo,

górna

prostokątnymi

otworami

okiennymi,

z których

północny

jest węższy. W szczycie

środkowy

otwór

okienny

prostokątny,
ujmujące
go mniejsze
zamknięte
odcinkowo.
Boczna
(w
schodniąa
)':
Złożona,
od południa,
z elewacji
budynku
mieszkalnego,
od północy fragmentu
elewacji fermentowni
oraz jej szczytu, ponad którym po północnej stronie jest szczyt aparatowni
oraz po południowej
wieża warnika.
Elewacja budynku mieszkalnego
dwuosiowa.
Po południowej
stronie szeroki prostokątny
otwór okienny, w centrum otwór drzwiowy
ujęty
drewnianą przeszkloną werandą. Elewacja fermentowni
dwuosiowa z dwoma niewielkimi
prostokątnymi
otworami okiennymi.
W narożu lizena na szers:zym
cokoliku.
Szczyt oddzielony
gzymsem uskokowym.
Szczyt aparatowni
trzyosiowy,
z otworami
okiennymi,
zamkniętymi
odcinkowo,
z których środkowy
jest
wyższy.

WNĘTRZE:
prowadzący

zacierni.

Główne wejście do gorzelni znajduje się w północnej elewacji aparatowni,
do aparatowni

Z aparatowni

oraz biura

znajdującego

poprzez schody pod zaciernią

się po zachodniej

znajdują

stronie.

się przejścia,

po jej zachodniej stronie. Wejście to otwiera się na przedsionek

Wjednoprzestrzennej

w kierunku

południowym

aparatowni

na wschodniej

do kotłowni,

w kierunku

ścianie

zawieszony

wschodnim

jest podest

do fermentow'ni

stronie fermentowni.
Z zacierni, która od południa otwarta jest
dawnego magazynu spirytusu o raz magazynu roślin okopowych ob. zbożowego po południowej
na drugą kondygnację
warnika, przejście prowadzi do niewielkiego
korytarza. Po jego południowej
stronie mieści się pomieszczenie socjalne, po północnej
magazynek, po wschodniej magazyn zbożowy. Znajdujący
się w zachodniej ścianie aparatowni,
po południowej
stronie, otwór drzwiowy
prowadzi do słodowni,
w której południowo-zachodniej
części znajduje się nowy magazyn spirytusowy.
Nad słodownią zlokalizowane
jest pięciopokojowe
mieszkanie gorzelnianego.
Wejście do niego prowadzi z zewnątrz przez zawieszoną na elewacji północnej werandę.

WYPOSAŻENIE:
tabliczką

Brak pierwotnego,

znamionową:

INSTALACJE:

„J. Dziabaszewski

XIX-wiecznego

wyposażenia

i Sp. | Fabryka

Elektryczna, kanalizacyjna,

wyrobów

gorzelni.
z miedzi

Zachowało się jedynie

i mosiądzu

produkcyjna.
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ONOANONONCNNNOREEPOCCZOPAYZEWCPCOAMA
WY
AERO

| [nieczytelne]

urządzenie
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do produkcji
W.3. 1904”

zacieru z 1904 roku, opatrzone
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WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓWARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość: ROGALIN

2. Gmina:MOSINA

>

3. Powiat: POZNANSKI

ZAŁĄCZNIK NR2

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZIEMSKI

6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

ZELNIA

>

SCHEMATY

»

FUNKCJONALNE
RZUT

PARTERU.

POMIESZCZEŃ,

4. Województwo: WIELKOPOLSKIE

——

magazyn

roślin okopowych

ob. zbożowy

pom.

mieszkalne

magazyn
spirytusu

fermentownia

aparatownia

słodownia

SCHEMAT FUNKCJONALNY

pom.
socjalne

magazyn

POMIESZCZEŃ

PRZYZIEMIA

warnik

oe

zbożowy

*

zaciernia
mieszkanie

Wkładkę
założyła:
mgr Paulina Szeląg, 2001 r.

ź

gorzelnianego

SCHEMAT
FUNKCJONALNY
POMIESZCZEŃ
PIERWSZEJ
KONDYGNACJI
Wzór ODZ 1999 r.
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WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

NR 3

6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

1. Miejscowość: ROGALIN
2. Gmina:

ZAŁĄCZNIK

I BUDOWNICTWA

MOSINA

ZDJĘCIA

GORZELNIA

3.Powiat:
POZNAŃSKI ZIEMSKI
4, Województwo: WIELKOPOLSKIE
M

<>

Pod

Fe

pw

gy

3 Gs)

i

4%

1.
2.

Widok ogólny
zachodniej.
Widok ogólny

na gorzelnię

od strony

północno-

na gorzelnię

od strony

północno-

wschodniej

3.

Półmocna

elewacja

fermentowni

z magazynem

zbożowym.

4.
5

Wkładkęzałożyła:mgr Paulina

Szeląg, 2001 r.

Miejsce przechowywania

SOZ

negatywów:

Poznań.

6.

Widok

na aparatownię

Półmoena elewacja

od strony

budynku

północnej.

mieszczącego

biuro, magazyn
spirytusu
(w słodowni)
mieszkanie
gorzelnianego.
Główne wejście do gorzelni —północna
aparatowni.

i

elewacja
Wzór ODZ 1999 r.

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
5. Obiekt

1. Miejscowość: ROGALIN

ZAŁĄCZNIK

I BUDOWNICTWA

6 , Zawartość wkładki

(nazwa jak w karcie)

2. Gmina: MOSINA

(nazwa materiału

NR 4

uzupełniającego)

ZDJĘCIA

GORZELNIA

3.Powiat:
POZNAŃSKIZIEMSKI
4, Województwo: WIELKOPOLSKIE
4,

Widok

ogólny

na gorzelnię

od strony

południowej.

Wkładkę założyła: mgr

Paulina

Szeląg,

Miejsce przechowywania

negatywów:

SOZ

2001
Poznań.

r.

Widok na południową
elewację budynku
mieszczącego
biuro, magazyn spirytusu
i
mieszkanie
gorzelnianego
od strony zachodniej
oraz na zachodnią elewację kotłowni
—zdjęcie
archiwalne
lata 70-te XX wieku.
Widok ogólny na południową
elewację gorzelni
od strony wschodniej.
elewację gorzelni
10. Widok ogólny na południową
od strony wschodniej
- zdjęcie archiwalne
lata
70-te XX wieku.
elewacja magazynu
roślin
11. Południowa
okopowych
ob. zbożowego
i budynek
mieszkalny
od strony wschodniej.
kotłowni
i wieży
12. Elewacja południowa
warnika.

Wzór ODZ 1999 r.

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowość: ROGALIN
2. Gmina:

ZABYTKÓW

ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

6. Zawartość wkładki

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

(nazwa materiału

ZAŁĄCZNIK
NR5

uzupełniającego)

MOSINA

GORZELNIA

ZDJĘCIA

3.Powiat:
POZNAŃSKI ZIEMSKI
4. Województwo:WIELKOPOLSKIE

WE"
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43,

Wkładkęzałożyła:mgr Paulina
Miejsce przechowywania

Szeląg, 2001 r.

negatywów: SOZ

Poznań.

Wzór ODZ 1999 r.

MII
dy
MYMAU
M

13. Południowa
elewacja kotłowni.
14. Widok ogólny na kotłownię od strony
południowo-wschodniej.
15. Wieża warnika.
16. Komin kotłowni.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

1. Miejscowość: ROGALIN

ZAŁĄCZNIK
NR6

6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

2. Gmina:MOSINA

ZDJĘCIA

GORZELNIA

3.Powiat:
POZNAŃSKI ZIEMSKI
4. Województwo: WIELKOPOLSKIE

17. Zachodnia elewacja gorzelni.
18. Widok ogólny na gorzelnię od strony
wschodniej.
19. Elewacja wschodnia

Wkładkę założyła: Mgr

Paulina

Miejsce przechowywania

negatywów: SOZ

Szeląg,

2001
Poznań.

gorzelni.

r.
Wzór ODZ 1999 r.

ZOE

REA

WKŁADKA
1. Miejscowość:

DO KARTY EWIDENCYJNEJ
ROGALIN

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
5. Obiekt

I BUDOWNICTWA
6. Zawartość wkładki

(nazwa jak w karcie)

nazwa materiału

ZAŁĄCZNIK
NR7.

uzupełniającego)

2. Gmina: MOSINA

3. Powiat: POZNAŃSKI

>

ZDJĘCIA

GORZELNIA

ZIEMSKI

4. Województwo: WIELKOPOLSKIE

Ę
523

RE

Wkładkęzałożyła:mgr Paulina

Szeląg, 2001 r.

Miejsce przechowywania

SOZ

negatywów:

Poznań.

Wzór ODZ 1999 r.

20. Zaciernia.
21. Tabliczka
znamionowa
zacierni: „„J.
Dziabaszewski
i Sp. | Fabryka
wyrobów
z
miedzi i mosiądzu
| [nieczytelne]
POZNAŃ
W.3.1904”

22. Strop Kleina nad słodownią.
23. Sklepienie nad dawnym magazynem spirytusu.
24. Fragment konstrukcji
szkieletowej
wschodniej
ściany

magazynu

zbożowego

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ

ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA
6. Zawartość

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

1.Miejscowość:
ROGALIN
2. Gmina:MOSINA

wkładki

(nazwa materiału

ZAŁĄCZNIK
NR8.

uzupełniającego)

PLAN SYTUACYJNY, REPRODUKCJA
PROJEKTU.

GORZELNIA

3.Powiat:
POZNAŃSKI ZIEMSKI
4.Województwo:
WIELKOPOLSKIE

10a. Czworak,
muzeum)

1. Pałac, korpus główny, ob. muzeum
2. Oficyny pałacowe,
ob. muzeum
3. Drewutnia
(ujeżdzalnia?),
ob. magazyn
muzealny
4. Stajnia, ob. bud. magazynowy
i mieszkalny

11. Czworak,
12. Kotłownia,

ob. hotel

(pokoje

gościnne

ob. nieistniejący
garaże

i warsztat.

13. Przychodnia
zdrowia
14. Szkoła, ob. bud. mieszkalny
15. Stodoła i bud. inwentarski
16. Kaplica - mauzoleum,
ob. kościół
parafialny
17. Karczma, ob. nieistniejąca
18. Tzw. domek ogrodnika
19. Budynek gospodarczy

4a. Maneż, ob. nieistniejący
5. Wozownia
6. Galeria obrazów
7a. Piwnica
7b. Piwnica
8. Gorzelnia
9. Hydrofornia
10. Czworak, ob. bud. mieszkalny

C2ZZZĄ- budynkinieistniejące
—..—!:

Wkładkęzałożyła:mgr Paulina

Szeląg, 2001 r.
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Reprodukcja
projektu
gorzelni
Sremie 16 grudnia 1856r.

wykonanego
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