
Wilczyn: Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wydany w 1893 r., Wilczyn 

to osada miejska, dawniej miasteczko, powiat słupecki, parafia Wilczyn, odległa 29 wiorst od 

Słupcy, przy samej granicy pruskiej, niedaleko Jeziora Wilczyńskiego. Posiada kościół 

murowany, 53 domy, 455 mieszkańców. W tym okresie dobra Wilczyna składały się z 

następujących folwarków: Podole z Wilczą Górą, Brzeście, Osowa Góra, Kownaty, Mrówki.   

Wilczyn -to stare gniazdo rodu Wilczyńskich, którzy założyli tu kościół parafialny już na 

początku XIV wieku. Mikołaj -pleban wilczyński występuje w dokumencie z roku 1348.  

Na początku XVI wieku Wilczyn jest miastem. Kościół pod wezwaniem Jedenastu 

Tysięcy Dziewic jest nieźle wyposażony, skoro pleban trzyma dwóch wikariuszów. Między 

innymi ma wielką łąkę, z której sprzedaje siano. Kmiecie i wieśniacy wilczyńscy dają 

plebanowi dziesięcinę, a za kolędę po groszu z domu. Przy kościele jest szkoła. Prócz 

kościoła parafialnego istniały też kaplice pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętego Krzyża 

z kapelanem. Kaplica miała 3 łany roli i 2 grzywny rocznego czynszu z różnych zapisów. 

Założona i uposażona została przez Wilczyńskich w 1460 roku. Po zubożeniu miasteczka i 

parafii nabożeń-stwa odprawiano nie w starym kościółku w Wilczynie, lecz w obszernym, 

murowanym, w sąsiedniej Wil-czej Górze. Odtąd kościół w Wilczynie, odbudowany w 1781 

roku, pozostał kaplicą. 

W 1765 roku Wilczyn był własnością Chrzanowskiego. Było tu wtedy 39 Żydów. W 

latach 1793-1815 Wilczyn wchodził w skład utworzonego wtedy powiatu Powidz, który w 

1815 r. uległ podziałowi. Część te-go powiatu weszła w skład Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego, a druga część w skład Królestwa Polskiego. Parafia Wilczyn liczyła wtedy 

2345 dusz. Pod nazwą Wilczyno miejscowość występuje w dokumentach od r. 1316. W 1893 

r. Wilczyn posiada kościół murowany, 52 domy i 455 mieszkańców. W 1827 roku do-mów 

było 48, a mieszkańców -291. Z innych źródeł dowiadujemy się, źe w 1939 r. liczba domów 

w Wilczy-nie wynosiła 72, a zamieszkiwało je 630 osób, w tym 147 Żydów. W r. 1958 ilość 

domów wzrosła do 93. Wilczyn liczył wówczas 750 mieszkańców. 

Do wprowadzonego wcześniej tekstu wprowadź następujące zmiany: 

w całym tekście zmień odstęp między wierszami na podwójny 

w pierwszym wierszu pierwszego akapitu ustal wcięcie szerokości 2 cm i wyrównaj 

tekst akapitu do lewej, 

w drugim akapicie ustal prawe i lewe wcięcie szerokości 3 cm i wyjustuj tekst, ustal 

wielkość czcionki na 14, 

trzeci akapit wyrównaj do lewej strony, wielkość czcionki na 15,a krój czcionki na 

Arial, 

w trzecim akapicie podane ostatnie zdanie zamień na kursywę. 


