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PerĄy architektury
powiatu gnieļnieĆskiego

Przez caĄe wieki swojej dziaĄalnoĝci czĄowiek
zmieniaĄ nie do poznania krajobraz ziemi
gnieļnieĆskiej. Tereny, na których niegdyĝ
dominowaĄy bagna i leĝne gÛstwiny, przeobraziĄy
siÛ w hektary ľyznych pól uprawnych, ĄÇk
i pastwisk. PowstajÇce coraz to nowe osady
ĄÇczone byĄy drogami, tworzÇc w ten sposób szlaki,
którymi przez setki kolejnych lat przemieszczaĄa siÛ
okoliczna ludnoĝÉ, ale teľ ksiÇľÛce dwory,
wojska czy zagraniczni kupcy. W tej chwili trudno
jest sobie wyobraziÉ, jak te okolice wyglÇdaĄy
choÉby kilkaset lat temu…

charakterystyczne dla wielu róľnych stylów
budowlanych. Na terenie caĄego powiatu
jest wiele piÛknych i cennych zabytków sakralnych
stanowiÇcych jego wizytówkÛ. ZnajdujÇ siÛ tu
równieľ budowle o zupeĄnie innym przeznaczeniu,
takie jak np. XIX-wieczny kompleks parowozowni.
Niniejszy folder przybliľa mniej znanÇ czÛĝÉ
historii ziemi gnieļnieĆskiej. DziÛki zrealizowanemu
w latach 2010-2011 projektowi unijnemu,
Starostwo Powiatowe w Gnieļnie oznakowaĄo
obiekty na dwóch zupeĄnie nowych szlakach
turystycznych: Szlaku PaĄaców i Dworów
oraz Szlaku Architektury Drewnianej.
Tworzy je ĄÇcznie blisko dwadzieĝcia elementów,
które opowiadajÇ o niezwykĄej historii tych terenów.

Kapliczka stojÇca na terenie Wielkopolskiego
Parku EtnograǊcznego postawiona zostaĄa
w konstrukcji zrÛbowej, dziÛki temu Ąatwo
moľna dostrzec sposób, w jaki ĄÇczone
byĄy ze sobÇ poszczególne belki.

Architektura powiatu gnieļnieĆskiego opowiada
o historii regionu. Pozwala ona zaobserwowaÉ
zachodzÇce na jego terenach zmiany: od reliktów
budowli z tysiÇcletnim rodowodem, po budynki
stanowiÇce ľywe pomniki rozwoju przemysĄowego.
MówiÇc o zabytkach architektury ziemi
gnieļnieĆskiej, nie sposób nie wspomnieÉ
o bazylice archikatedralnej. Jej historia wiÇľe siÛ
ĝciĝle z burzliwymi dziejami miasta, na przestrzeni
których byĄa wielokrotnie podnoszona z ruin.
DziÛki temu w jej murach znaleļÉ moľna elementy
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Szlak PaĄaców i Dworów
Gniezno i jego okolice odegraĄy niebagatelnÇ
rolÛ w dziejach Polski. Nic wiÛc dziwnego,
ľe ziemie te od setek lat przyciÇgaĄy waľne
osobistoĝci i moľne rody z caĄego kraju.
OsiedlajÇc siÛ tu, budowali oni okazaĄe rezydencje,
majÇce ĝwiadczyÉ o bogactwie i potÛdze
ich fundatorów. Obiekty te inspirowane byĄy
nierzadko dokonaniami wybitnych, zagranicznych
architektów i odpowiadaĄy wówczas panujÇcej
modzie. Na ogóĄ, poza samymi budynkami
mieszkalnymi, powstawaĄy takľe zabudowania
gospodarcze, a dookoĄa nich tworzone byĄy
widowiskowe parki.
Niestety, skomplikowana historia ostatnich
dwóch wieków odcisnÛĄa trwaĄe piÛtno na tych
piÛknych budowlach. Wiele z nich zostaĄo celowo
zniszczonych lub rozebranych, a inne chylÇ siÛ ku
upadkowi, nie odzyskawszy juľ swojej ĝwietnoĝci.
Mimo wszystko, na terenie powiatu gnieļnieĆskiego
nadal oglÇdaÉ moľna sporo okazaĄych paĄaców
i dworów, które w dobrym stanie przetrwaĄy
historycznÇ zawieruchÛ. Opisany poniľej szlak
sprzyja poznaniu losów najwaľniejszych z nich.
DĄugoĝÉ szlaku to okoĄo 77 km.

PaĄac w KoĄaczkowie zostaĄ zaprojektowany
ze sporÇ fantazjÇ. Dodatkowego uroku
dodaje mu roĝlinnoĝÉ, która porasta portyk.
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Budynek prezentuje siÛ efektownie
równieľ wewnÇtrz.

KOăACZKOWO
Wybudowany pod koniec XIX wieku paĄac
w KoĄaczkowie jest prawdopodobnie jednym
z bardziej fantazyjnych tego typu obiektów
w okolicy. Elewacja frontowa tego klasycystycznego
budynku zostaĄa urozmaicona licznymi
architektonicznymi elementami, nadajÇc mu
w ten sposób nieco baĝniowy charakter.
GĄównymi z nich sÇ okrÇgĄa, naroľnikowa wieľa
usytuowana po lewej stronie gmachu oraz wejĝcie
poprowadzone pod ostroĄukowym portykiem».
Od szczytu znajduje siÛ natomiast niska parterowa
oǊcyna zespolona ĄÇcznikiem z korpusem gĄównym.
Do paĄacowych zabudowaĆ oraz otaczajÇcego je
parku prowadzi ozdobna, murowana brama.

»Portyk
– rodzaj otwartego ganku z kolumnami lub Ǌlarami poprzedzajÇcy
wejĝcie do budynku.
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Budowa paĄacu zwiÇzana jest z osobÇ barona
Aleksandra Graewe, jednak niemaĄy wkĄad w jego
obecny wyglÇd miaĄ równieľ póļniejszy zarzÇdca
– Nepomucen MukuĄowski. Warto dodaÉ,
ľe ten wĄaĝciciel ziemski, w czasie tzw. rewolucji
witkowskiej (dziaĄaĆ niepodlegĄoĝciowych
poprzedzajÇcych powstanie wielkopolskie)
zostaĄ wybrany pierwszym polskim starostÇ
witkowskim. W rodzinie MukuĄowskich majÇtek
pozostaĄ aľ do czasów II wojny ĝwiatowej, a po jej
zakoĆczeniu staĄ siÛ wĄasnoĝciÇ Skarbu PaĆstwa.
Budynek paĄacu w Niechanowie widoczny
jest zaraz po przekroczeniu bramy wjazdowej,
jednak czÛĝÉ elewacji frontowej przysĄaniajÇ
wysokie drzewa pozwalajÇce jedynie
podziwiaÉ zwieĆczenie nad wejĝciem
frontowym.
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NIECHANOWO
PaĄac w Niechanowie powstaĄ w latach 1783-1794.
Jego fundator – Stefan GarczyĆski, postanowiĄ
nadaÉ budowli styl barokowo-klasycystyczny.
W póļniejszym czasie obiekt jeszcze kilkukrotnie
zmieniaĄ wĄaĝciciela, dlatego modyǊkacjom ulegaĄ
takľe jego wyglÇd. Potwierdzony jest fakt,
ľe w miejscu tym przez pewien czas przebywaĄ
autor polskiego hymnu narodowego,
gen. Józef Wybicki – wydarzenie to opisuje
umieszczona na budynku tablica.
GĄównym elementem fasady frontowej paĄacu
jest czterokolumnowy portyk, który zostaĄ
dobudowany w koĆcu XVIII i na poczÇtku XIX wieku.
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Szlak PaĄaców i Dworów

powiat Gniezno
przebieg szlaku
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przez PGR Ľydowo pozwoliĄo rozpoczÇÉ istotne
prace renowacyjne.
Obecne wyposaľenie paĄacu stanowiÇ gĄównie
meble pochodzÇce z XIX i poczÇtków XX wieku.
Zabudowania kompleksu peĄniÇ rolÛ komercyjnÇ,
organizowane sÇ w nich imprezy okolicznoĝciowe,
spotkania biznesowe, konferencje itp.
FunkcjonujÇ tu takľe restauracje oraz hotel,
w którym przebywali m.in. prezydenci siedmiu
europejskich krajów przybyli na obchody
II Zjazdu GnieļnieĆskiego w 1997 roku.
Od drogi do paĄacowych zabudowaĆ prowadzi
piÛkna murowana brama, natomiast za nimi
znajduje siÛ zabytkowy park krajobrazowy,
który stanowi doskonaĄe miejsce do spacerów.
PowstaĄ on razem z paĄacem, czyli w drugiej

ZnajdujÇca siÛ po lewej stronie
od wejĝcia stajnia.
Centralnym punktem parku w Czerniejewie
jest staw znajdujÇcy siÛ na tyĄach paĄacu.
OkazaĄa zdobna brama uĄatwia odnalezienie
paĄacu licznym przyjezdnym.
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poĄowie XVIII wieku. PoczÇtkowo zaprojektowany
w stylu francuskim, póļniej zamieniony
na angielski. Na powierzchni 13 ha znaleļÉ moľna
nawet 300-letnie okazy takich gatunków
drzew, jak: dÛby szypuĄkowe, graby czy lipy,
miÛdzy którymi wyznaczone zostaĄy spacerowe
aleje. Uroku caĄemu miejscu dodaje takľe staw
z nowo odtworzonym drewnianym mostkiem.
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Front gĄównego gmachu paĄacu zdominowany
jest przez czterokolumnowy portyk.

Na skraju parku znajduje siÛ natomiast jeszcze
jeden cenny budynek, czyli Baľantarnia.
Ten piÛkny XIX-wieczny obiekt ĝwiadczy
obecnie usĄugi gastronomiczno-hotelarskie.
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zostaĄo m.in. nieco niľsze skrzydĄo boczne.
Elementem charakterystycznym tego w wiÛkszoĝci
trójkondygnacyjnego budynku jest ozdobna,
wieloĝcienna altana z balkonem na piÛtrze,
umiejscowiona w centralnym punkcie elewacji
frontowej oraz wieľa zegarowa.
CiekawostkÇ zwiÇzanÇ z tym miejscem jest fakt,
ľe w okresie miÛdzywojennym odbywaĄy siÛ
tu tajne spotkania masonów. Okoliczni mieszkaĆcy
twierdzili póļniej, ľe widzieli, jak od czasu do czasu
do dworu przybywali ubrani w charakterystyczny
sposób panowie w cylindrach. Do dnia dzisiejszego
znajduje siÛ tu pomieszczenie zwane komnatÇ
masoĆskÇ, na którego ĝcianach znaleļÉ moľna
kilkadziesiÇt podpisów opatrzonych datÇ.
MogÇ one wskazywaÉ moment, kiedy dana osoba
byĄa przyjmowana do loľy.
Jeszcze przed II wojnÇ ĝwiatowÇ caĄy majÇtek
wykupiony zostaĄ przez rodzinÛ Wendorǉów,
póļniej natomiast staĄ siÛ wĄasnoĝciÇ Skarbu
PaĆstwa. W tym momencie zabrakĄo niestety
pomysĄu na zagospodarowanie dworu,
przez co staĄ nieco zapomniany. Obecnie
znajdujÇ siÛ w nim mieszkania dla kilku rodzin.

ZAKRZEWO
Neorenesansowy paĄac w Zakrzewie wybudowany
zostaĄ w 1867 roku, jednak w jego piwnicach
zachowaĄy siÛ relikty starszego – XVIII-wiecznego
dworu. Inicjatorem jego powstania byĄ
Albin hrabia WÛsierski, a nad realizacjÇ projektu
czuwaĄ ówczesny architekt gnieļnieĆski –
Ludwik Ballenstedt. InspiracjÇ do ustalenia wyglÇdu
paĄacu miaĄ byÉ pobyt obu panów na Wystawie
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Ĝwiatowej w Paryľu, gdzie prawdopodobnie zostaĄ
zakupiony gotowy juľ projekt. Potwierdzeniem
tej tezy moľe byÉ fakt, ľe budowla posiada bardzo
wyraļne cechy stylu francuskiego.
CaĄy gmach zrealizowano na planie prostokÇta.
Jego centralna czÛĝÉ ma cztery kondygnacje,
a na szczycie stromego dachu umieszczony zostaĄ
taras. Niľej znajdujÇ siÛ cztery potÛľne kolumny
joĆskie, miÛdzy którymi usytuowane jest gĄówne
wejĝcie do paĄacu. CaĄa elewacja frontowa zostaĄa
bardzo bogato ozdobiona. Nad najwyľej poĄoľonym
oknem zobaczyÉ moľna kartusz» z herbem Belina,
natomiast w balkonowej balustradzie na pierwszym
piÛtrze koronÛ hrabiowskÇ. UwagÛ zwracajÇ takľe
panoplia – rzeļbione kompozycje zawierajÇce
elementy rycerskiej zbroi. WnÛtrze paĄacu
utrzymane jest w równie dobrym stanie; zachowaĄo
siÛ w nim wiele oryginalnych elementów,
m.in. posadzki, bogate sztukaterie, stolarka.
Jeszcze nim powstaĄ sam paĄac, wĄaĝciciel nakazaĄ
postawiÉ na tym terenie liczne zabudowania
gospodarcze: stajnia, wozownia
czy gorzelnia. Jednoczeĝnie przybyĄy z Francji
ogrodnik, August Denizot, zajÇĄ siÛ zakĄadaniem
okazaĄego 16-hektarowego parku. WykorzystujÇc
naturalne uksztaĄtowanie terenu i obecnoĝÉ
zbiorników wodnych, udaĄo mu siÛ stworzyÉ
niezwykle malownicze miejsce, w którym do dziĝ
roĝnie wiele nieczÛsto spotykanych w okolicy
okazów drzew.

»Kartusz
– ozdobna wydzielona pĄaszczyzna owalna, prostokÇtna
lub sercowata, przeznaczona do umieszczenia
na niej inskrypcji, emblematu, herbu lub malowidĄa.
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Równie ciekawa, jak sam budynek, jest historia
jego fundatora. Urodzony w 1812 roku
Albin hrabia WÛsierski, nie majÇc jeszcze
20 lat, udaĄ siÛ do Warszawy, by braÉ udziaĄ
w powstaniu listopadowym. Jego odwaga w bojach
zaowocowaĄa awansem do stopnia podporucznika
i odznaczeniem oǊcerskim – Krzyľem ZĄotym
Orderu Virtuti Militari. W póļniejszym czasie braĄ
czynny udziaĄ w ľyciu politycznym i peĄniĄ wiele
waľnych funkcji. ByĄ takľe bardzo sprawnym
przedsiÛbiorcÇ, dziÛki czemu zdoĄaĄ powiÛkszyÉ
swój majÇtek. Za zgromadzone pieniÇdze mógĄ
w 1856 roku odkupiÉ od rzÇdu pruskiego kolebkÛ
polskiej paĆstwowoĝci – wyspÛ Ostrów Lednicki,
na której dochodziĄo wówczas do licznych
przypadków niszczenia historycznej tkanki.
Mimo braku fachowego wyksztaĄcenia, okazaĄ
siÛ teľ ĝwietnym archeologiem, a wiÛkszoĝÉ
znalezionych w trakcie badaĆ przedmiotów,
przechowywaĄ starannie w swoim paĄacu.
Nie udaĄo siÛ jemu zrealizowaÉ wszystkich planów
zwiÇzanych z wyspÇ, ale i tak ĝmiaĄo moľna
stwierdziÉ, iľ uratowaĄ to bezcenne miejsce
przed caĄkowitym zniszczeniem.

W przypaĄacowym parku w Zakrzewie
znaleļÉ moľna wiele ciekawych obiektów
– rzeļb wspóĄczesnych artystów plastyków.
Front paĄacu jest bardzo bogato zdobiony.
Nad najwyľej umiejscowionym oknem
znajduje siÛ kartusz ze sĄabo juľ widocznym
herbem pierwszego wĄaĝciciela.
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Szlak Architektury Drewnianej

powiat Gniezno
przebieg szlaku
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KoĝcióĄ w ăubowie zostaĄ oszalowany.
Pionowe deski szalowania skryĄy konstrukcjÛ
zrÛbowÇ, w jakiej wzniesiono bryĄÛ ĝwiÇtyni.

KoĝcióĄ z prezbiterium», jest tradycyjnie skierowany
(orientowany) na wschód o konstrukcji zrÛbowej»»,
oszalowany»»», z wieľÇ od frontu. Nad wieľÇ
wznosi siÛ wieľyczka na sygnaturkÛ przykryta
cebulastym heĄmem z przeĝwitami i zwieĆczonym
krzyľem maltaĆskim. KoĝcióĄ jest jednonawowy
z nieco niľszym i wÛľszym prezbiterium.
Od zachodu znajduje siÛ mniejsze prezbiterium
i nawa – zamkniÛte trójbocznie z zakrystiÇ z boku.
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Budowla barokowa, zbudowana z drewna
dÛbowego. Boczna kaplica zbudowana jest
z drewna modrzewiowego.
Dachy pokryte sÇ gontem.

»Prezbiterium
– zwykle przedĄuľenie nawy gĄównej, miejsce, gdzie znajduje siÛ
oĄtarz gĄówny, stalle, niekiedy tron biskupi.
»»Konstrukcja zrÛbowa
– ĝciany wznoszone z belek drewnianych ukĄadanych poziomo
poĄÇczonych w naroľnikach.
»»»Oszalowanie
– maskowanie deskami zasadniczej konstrukcji ĝcian.
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Po jego póĄnocnej stronie znajduje siÛ wieľa
z przylegĄÇ kruchtÇ i kaplicÇ w przyziemiu,
która w latach 1904-1905 przeniesiona zostaĄa
ze strony zachodniej budynku.
Dach drewniany, dwukalenicowy», pokryty gontem
(nad korpusem), a nad czÛĝciÇ murowanÇ dachówkÇ.
Godnym uwagi jest równieľ barokowe wyposaľenie
wnÛtrza koĝcioĄa pochodzÇce gĄównie z drugiej
poĄowy XVIII wieku z licznymi zabytkami.
Na zewnÇtrz koĝcioĄa umieszczona zostaĄa rzeļba
muszli ĝw. Jakuba wyznaczajÇca przebieg Drogi
ĝw. Jakuba w powiecie gnieļnieĆskim.

KAMIENIEC
KoĝcióĄ pw. ĝw. Jakuba WiÛkszego (wczeĝniej
– okoĄo 1520 roku – pw. Narodzenia NP Marii).
Wzniesiony w latach 1722-1724 z fundacji

»Dwukalenicowy
– kalenica to miejsce przeciÛcia siÛ pĄaszczyzn dachu
w najwyľszej czÛĝci; dwie kalenice powstajÇ,
gdy budynek ma dwie czÛĝci o róľnej wysokoĝci.

Elementem wyróľniajÇcym koĝcióĄ w Niechanowie
na tle innych drewnianych ĝwiÇtyĆ szlaku jest fakt,
iľ jedna z jej czÛĝci jest murowana.
KoĝcióĄ w KamieĆcu poĄoľony jest blisko
wschodniej granicy powiatu gnieļnieĆskiego
oraz caĄego województwa.
WewnÇtrz znajduje siÛ obraz patrona koĝcioĄa
– ĝw. Jakuba Starszego.
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zakonnika z Trzemeszna – proboszcza Jana
CieĆskiego. W okresie miÛdzywojennym paraǊa
peĄniĄa funkcjÛ letniej rezydencji prymasa Polski,
Augusta kard. Hlonda.
Sam koĝcióĄ wykonany jest w konstrukcji
zrÛbowej, z zewnÇtrz oszalowany. Jest orientowany
z bocznymi kaplicami tworzÇcymi rodzaj transeptu
(nawy poprzecznej). Po zachodniej stronie nawy
– wieľa w konstrukcji szkieletowej z kruchtÇ
w przyziemiu. Prezbiterium – zamkniÛte
trójbocznie, dachy pokryte zostaĄy gontem.
Na skrzyľowaniu nawy i kaplic znajduje siÛ
wieľyczka na sygnaturkÛ nakryta dachem
namiotowym. Wyposaľenie pochodzi z XVII
i XVIII wieku, m.in.: oĄtarz gĄówny w stylu
barokowym (1722-1724) z obrazem Niepokalanego
PoczÛcia NMP, dwa boczne oĄtarze z obrazami
i rzeļbami oraz póļnobarokowa ambona
(okoĄo 1724 roku).
Na uwagÛ zasĄuguje równieľ stojÇca na zewnÇtrz,
wykonana z drewna, rzeļba ApostoĄa ĝw. Jakuba
Starszego.

KolejnÇ (o wysokoĝci 50 m) zbudowaĄo wojsko,
a nastÛpnie powstaĄa drewniana o wysokoĝci
25 m, która staĄa do 1965 roku.
Ze szczytu wieľy przy dobrej pogodzie dostrzec
moľna m.in.: kominy elektrowni w PÇtnowie,
bazylikÛ w Licheniu, komin Kawernowego
Podziemnego Magazynu Gazu, archikatedrÛ
w Gnieļnie, cementowniÛ w Barcinie, a takľe
miejscowoĝci: Gniezno, InowrocĄaw, Janikowo,
Mogilno, Trzemeszno.

SOKOLNIKI
KoĝcióĄ paraǊalny pw. ĝw. StanisĄawa Biskupa
byĄ wzmiankowany juľ w 1414 roku. StojÇca
wspóĄczeĝnie konstrukcja zbudowana zostaĄa
w latach 1682-1712 z fundacji proboszczów

Obecna wieľa widokowa w Dusznie
powstaĄa z inicjatywy Starostwa
Powiatowego w Gnieļnie.

DUSZNO
Na najwyľszym wyniesieniu Pojezierza
GnieļnieĆskiego – Wale Wydartowskim
(167 m n.p.m.), czwartym wyniesieniu
w Wielkopolsce, znajduje siÛ wieľa widokowa
o wysokoĝci 12 m. PoprzedniÇ konstrukcjÛ,
która spĄonÛĄa we wrzeĝniu 2011 roku, poprzedzaĄo
kilka jeszcze starszych budowli. W 1942 roku
Niemcy postawili wysokÇ na 70 m drewnianÇ wieľÛ
obserwacyjnÇ, którÇ zniszczyĄ poľar w 1956 roku.
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Adama Grudowicza i WawrzyĆca KĄosowskiego.
W 1772 roku z inicjatywy proboszcza Andrzeja
KosmaciĆskiego dostawiono wieľÛ, zakrystiÛ
i kaplicÛ pw. Przemienienia PaĆskiego.
Podczas wojny ĝwiÇtynia zamieniona zostaĄa
przez Niemców na magazyn.
Drewniany koĝcióĄ orientowany powstaĄ
w konstrukcji zrÛbowej i zostaĄ oszalowany
z zewnÇtrz. Jednonawowy, posiada nieco wÛľsze
i niľsze prezbiterium, zamkniÛte wielobocznie.
Od strony poĄudniowej kaplica, od póĄnocy kruchta.
Nawa zbudowana jest na planie kwadratu.
Dach na koĝciele dwuspadowy, na kaplicy
– namiotowy, na zakrystii i kruchcie dachy
trzyspadowe. Wieľa od zachodu zostaĄa zbudowana
w konstrukcji sĄupowej, zwieĆczona cebulastym
heĄmem z latarniÇ zakoĆczonÇ mniejszym
heĄmem blaszanym.
WewnÇtrz koĝcioĄa znajduje siÛ cenna polichromia
z 1787 roku wykonana przez Ignacego Ocaszalskiego.
Poza tym wiÛkszoĝÉ wyposaľenia ma styl
barokowy. WyjÇtkiem jest np. póļnogotycka
kamienna kropielnica. Na cmentarzu przy koĝciele
zlokalizowanych jest kilka grobowców, m.in.
przy ogrodzeniu od strony poĄudniowej duľy,
murowany tynkowany grobowiec rodzinny
Kalktsteinów, zbudowany w czwartej Éwierci
XIX wieku. Obecnie peĄni on funkcjÛ kostnicy.
Po stronie poĄudniowej – pĄyty nagrobne
miejscowych proboszczów.

RoĝlinnoĝÉ stanowiÇca otoczenie koĝcioĄa
w Sokolnikach jest starannie pielÛgnowana.
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Nawa gĄówna koĝcioĄa w DÛbnicy.
W gĄÛbi widoczne sÇ oĄtarze boczne
oraz oĄtarz gĄówny w prezbiterium.

DÚBNICA
ParaǊa wzmiankowana po raz pierwszy w 1392 roku.
W latach 1505-1627 koĝcióĄ znajdowaĄ siÛ
w rÛkach braci czeskich. Obecna ĝwiÇtynia
zbudowana w 1726 roku z fundacji Eleonory
z DziaĄyĆskich Latalskiej. W sposób znaczÇcy
rozbudowana i odnowiona w 1937 roku,
kiedy to m.in. dobudowano wieľÛ i przedĄuľono
nawÛ. KoĝcióĄ drewniany, orientowany,
o konstrukcji zrÛbowej, oszalowany,
jednonawowy, z prezbiterium nieco niľszym
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