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       Wiele było w historii tragicznych 
ludzkich śmierci ale tylko jedno 
zmartwychwstanie. Pytania o sens życia, 

co dalej po śmierci to podstawowe i najważniejsze zagadnienia, które interesują 
każdego.  Każdy poszukuje dla siebie odpowiedniej myśli. Zmagają się z tym 
zagadnieniem rozmaite prądy filozoficzne i kulturowe, także i religie. Wokół tego 
tematu powstało mnóstwo zapisów.
 
      Jezus, który przyzna sam, iż jest Mesjaszem na te podstawowe pytania 
człowieka  nie może nie odpowiedzieć. Nie zostawił nam jednak kolejnego zwoju 
do odczytania. To co napisano o Jezusie, powstało później kiedy Jego misja 
ziemska się zakończyła. Uczniowie przeżyli szok Jego zmartwychwstania. Jezus 
długo przed męką mówił, że coś takiego się stanie, oni jednak nie zwracali uwagi 
na znaczenie tych słów. To co Jezus mówił przedtem
o ludzkim życiu, cierpieniu, śmierci potwierdził swoim zmartwychwstaniem, 
pokazując, że jest Panem świata i Panem życia. Pokazał też przejście ze śmierci 
do życia. Uczniowie, nie tylko zresztą apostołowie mogli naocznie zobaczyć 
zbawienie, które jest w Jezusie.  Przekonywali się o tym powoli. Bardzo realnie 
go pochowali. Nie spodziewali się, że go jeszcze zobaczą. Myśl o pustym grobie 
przeraziła ich: oto jeszcze po śmierci  ktoś sprofanował ciało Jezusa. 
Wiadomość, że On żyje odebrali jako babskie gadanie. Naprawdę, z trudem 
docierał do nich ten ten fakt. 
       Kiedy jednak dotrze... wtedy zmieni się wszystko. Ci, którzy tak się bali o 
swoje życie przestali się lękać. Nikt i nic nie zdołał ich powstrzymać przed 

świadectwem, że Jezus żyje i jest prawdziwym Zbawicielem. Nie mogli liczyć na 
żadne ziemskie korzyści, na jakiekolwiek uznanie. Nie oglądali się na nic. 
Doświadczywszy samemu zbawienia wiedzieli, że tym trzeba się dzielić. Strach, 
tak widoczny dramatycznie w godzinach zatrzymania i procesu, a potem męki 
Jezusa, teraz znikł z ich życia.  Prawda o zmartwychwstaniu stała się potem  
dla nich wielkim impulsem zaangażowania i poświęcenia. 
      Dziś ze zdumieniem spostrzegamy, że w tym względzie nic się nie zmieniło. 
Ci, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa i uczynili Go Panem i 
Zbawicielem swojego życia, doświadczają Jego mocy i prowadzenie i  nie jest 
to mit albo złudzenie. Jest to fakt.
Na tegoroczną Wielkanoc życzenia dla wszystkich: mocy Zmartwychwstałego 
Zbawiciela.        
                                                                                   x Przemysław Kompf

       W lutym br. wyjechałem na dwa tygodnie do sanatorium do Inowrocławia, 
o czym informowałem w ogłoszeniach parafialnych. Obok tego, że chciałem 
trochę odpocząć i podreperować kulawą nogę, mogłem też pomyśleć o innych, 
mniej ważnych ale jednak interesujących, sprawach. 
       Nazwisko mojej rodziny jest znane w Inowrocławiu. Ciotka mojego ojca 
albo kuzynka, nie wiem tego dokładnie, Bolesława Kompf była  długie lata 
dyrektorką gimnazjum  żeńskiego  im. Marii Konopnickiej. Kiedyś w latach 
dziewięćdziesiątych byłem raz na zaproszenie  w jednej z parafii w Inowro-
cławiu z konferencją. Rozpoczynając ją wspomniałem o ciotce Bolesi. Po 
spotkaniu podeszły do mnie dwie różne osoby, które powiedziały mi, że są 
absolwentkami tej szkoły i ją pamiętały. Będąc teraz w Inowrocławiu kilka razy 
przechodziłem obok budynku tej szkoły ale do środka nie zaglądałem. 
Zostawiłem sobie tą sprawę na przyszły rok. W tym roku skupiłem się na innym 
moim przodku ks. Aurelim Kompfie.
       Do tego czasu też nic o nim nie wiedziałem, poza tym, że był 4 lata 
proboszczem w parafii Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Przy okazji wspomnianego 

W Kościele prawosławnym i katolickich Kościołach wschodnich przez cały okres 
paschalny wierni witając się, wypowiadają pozdrowienie: 
"Chrystus zmartwychwstał!" - "Prawdziwie zmartwychwstał!"   
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przed chwilą pobytu wtedy zajrzałem także do kościoła, w którym ks. Aureli 
duszpasterzował. Jest to  najbardziej zabytkowy kościół w mieście. Nosi tytuł 
kościoła farnego. Mając teraz więcej czasu odwiedziłem tą parafię i ze spokojem 
popatrzyłem sobie na to piękne miejsce. Nie zazdroszczę tutejszemu 
proboszczowi wszystkich prac renowacyjnych, które musi podejmować dla 
należytego utrzymania wiekowej świątyni. Ze stron internetowych parafii 
dowiedziałem się o jej funkcjonowaniu dzisiaj i sporo o historii.
       Zacząłem się zastanawiać, czy gdzieś są jakieś pisane ślady związane z 
posługą ks. Aurelego. Najbardziej zastanawiało mnie, dlaczego był on 
proboszczem tylko przez cztery lata (1891 -1895). Najstarsza i najważniejsza 
parafia w mieście - trudno sobie wyobrazić, że ot tak przyszedł tam sobie ksiądz 
na tak  krótki czas. W zachowanym spisie kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej  
znalazłem jego biogram i wszystko się wyjaśniło. W dniu 25 kwietnia 1895 roku 
ks. Aureli Kompf  zmarł. Miał wtedy 56 lat. Znając datę dzienną jego zgonu 
zacząłem szukać śladów o tym wydarzeniu w ówczesnej prasie wychodzącej w 
Inowrocławiu. Dość łatwo trafiłem na „Dziennik Kujawski”. Na stronach 
internetowych jest on udostępniony w wersji cyfrowej.  Aby przeczytać i 
wydrukować dla siebie kolejne wydania z tego okresu nie musiałem wychodzić z 
domu. 

        Wyczytałem sporo. Urodził się w 1838 r. Gimnazjum kończył w 
Trzemesznie (w tej miejscowości urodził się mój ojciec). Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1861 roku. Najpierw kilka  lat był wikariuszem w dwóch parafiach na 
Kujawach. Potem został proboszczem w Górze. Funkcję tę pełnił w latach 1867 
– 1891. Z tej parafii został przeniesiony do Inowrocławia. Z opisu gazety 
dowiedziałem się, że zmarł nagle. Poprzedniego dnia spełniał normalnie swoje 
obowiązki. Wieczorem trochę źle się poczuł. Na drugi dzień nad ranem zmarł. O 
przygotowaniu do uroczystości pogrzebowej i o sprawozdaniu z niej gazeta 
napisała sporo. Ukazały się liczne nekrologi, w tym także od rodziny. Przy okazji 
przypomniano najważniejsze wątki jego życia. Napisano o nim wiele bardzo 
dobrych słów: o jego zawierzeniu Bogu, gorliwości, trosce o potrzebujących itd.  
Żegnany był tłumnie przez  ludzi. „Takiego wspaniałego pogrzebu w 
Inowrocławiu nie pamiętają najstarsi ludzie”  pisała gazeta na 1 stronie w wyd. z 
30 IV 1895 r.  Dla mnie ujmujące było jedno ze wspomnień o nim, też opisane w 
tym samym materiale: „Niebożczyk, jeżeli wiedział, że ktoś się gniewa na niego, 
odprawiał mszę św. na  jego intencyą”.  
 
        Życie tamtego pokolenia przeminęło całkowicie. Kiedyś ktoś na nasze 
czasy też popatrzy z dystansem i powie, że to już przeszłość. Póki co, w sercu 
mam iskierkę radości i satysfakcji, że w przeszłości człowiek, który nosił to 
samo nazwisko i także był kapłanem Jezusa dobrze wpisał się w serca sobie 
współczesnych, że pięknie potrafił kochać Boga, Kościół i Ojczyznę (wtedy 
zniewoloną). Każde takie wspomnienie staje się też zobowiązaniem: 
człowieku pomyśl z czym kojarzyć się będzie ludziom twoje imię?  Patrz, masz 
też już 56 lat.          
                                                                                             x Przemysław Kompf

Do wielkanocnego numeru 
„Wierzeniczeń” dołączamy 
„specjalne” wydanie 
”Dziennika Kujawskiego”
z zebranymi w jedną całość 
kilkoma artykułami  
odnoszącymi się do 
wspomnianego pogrzebu. 
Miłośników starych  historii  
zapraszam  do lektury. 
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       W środę 7 marca br. podejmowaliśmy w naszym domu niezwykłych gości. 
Odwiedziła nas 12 osobowa grupa młodzieży  ze Stanów Zjednoczonych, 
mieszkających na co dzień w Stanie Texas. Były to osoby w wieku od 15 do 18 
lat uczące się w jednej ze szkół chrześcijańskich skupiającej osoby różnych 
wyznań. Oczywiście, obok młodzieży była też grupa dorosłych opiekunów. 
Wszyscy przyjechali do nas ze specjalnym przesłaniem. Opowiadali o swoim 
życiu dzieląc się doświadczeniem jak Jezus, którego przyjęli do serca zmienił ich 

życie. Słuchaliśmy jak opowiadali podobne do naszych historie życia. W grupie 
tej były także osoby mówiące o swoich wcześniejszych doświadczeniach z 
narkotykami.  Patrzyliśmy na nich jak dzisiaj są pełni pokoju i radości.  
Pokazywali nam także na przykładzie swojego życia, jak ludzie nakładają sobie 
na twarz rozmaite maski, które maja przykryć ich prawdziwą osobowość, 
pokazując kogoś innego. Poruszał nas ich autentyzm. Także to, że tak chętnie i 
z taką swobodą opowiadali o Jezusie i swoim doświadczeniu wiary. Raczej nikt z 
nas wcześniej nikogo takiego nie spotkał.  Pokazywali nam też różne miniatury 
ze scenkami wziętymi z  życia. Także śpiewali i modlili się. Zapraszali nas do 
współudziału. 
        W dalszej części mieliśmy okazję w mniejszych grupach dzielić się 
doświadczeniem życia i wiary. Opowiadaliśmy też o sobie.  Wypowiedzianych 
zostało wiele osobistych słów. Niektórzy z naszych mieszkańców  poczuli piękno 
życia z Jezusem. Jeden, drugi z nas może nawet pomyślał: też tak chciałbym 
się dzielić. Byłoby pięknie gdym umiał też tak żyć. Nasi rówieśnicy z Ameryki 
wlali w nas dużo zapału i  nadziei. Zobaczyliśmy trochę inną Amerykę od tej 
pokazywanej w serialach dla młodzieży. Wizyta trwała kilka godzin, a więc 

stosunkowo krótko.  Zapadła nam jednak w serce i zapewne na dłużej zostanie 
w pamięci.  
                                                                               Damian i Tomasz 
                                                                      (Dom-Ośrodek Wierzenica)

Lasy w obrębie parafii Wierzenica, stanowiące cześć Puszczy Zielonka, w dużej 
części należą do leśnictwa Mechowo wchodzącego w skład Nadleśnictwa Babki. 
Nadleśnictwo to w ramach realizacji swoich zadań pamięta też o turystach i 
miejscach związanych z historią. Przez jego lasy znajdujące się na terenie parafii 
przebiega kilka szlaków, w tym Cysterski Szlak Rowerowy (CSR). Obejmuje on też 
cmentarze ewangelickie w Wierzonce. To dwa z czterech cmentarzy tego 
wyznania znajdujących się niegdyś na terenie parafii. Te dwa pozostałe to 
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cmentarz w zanikłym dziś Skorzęcinie i nieistniejący  zniszczony podczas budowy 
(lata 1978-1984) Jeziora Kowalskie w Barcinku. W środę 7 marca 2012 r. do 
Wierzonki i Wierzenicy przybyli: dr inż. Mieczysław Kasprzyk  nadleśniczy, mgr inż. 
Włodzimierz Wrzeszcz  jego zastępca, dr inż. Ireneusz Niemiec  inżynier nadzoru, 
mgr Joanna Ziemkowska  specjalista, inż. Paweł Springer  leśniczy (Mechowo). 
Dokonali oni  w naszej obecności wizji lokalnej i oceny miejsc historycznych oraz 
określili związane z nimi kierunki działań. W Wierzonce zaznajomiliśmy ich z 
cmentarzami ewangelickimi  rodziny von Treskow, która weszła w posiadanie dóbr 
cysterek z Owińsk stając się swoistymi ich  „spadkobiercami”, oraz dla zwykłych 
mieszkańców. Na tym cmentarzu, przy drodze do Barcinka pochowani są też 
leśnicy. Nadleśnictwo określiło zakres prac porządkowych na cmentarzach i w 
przyległej części lasu  mają one nadać jej charakter parkowy. Sposób oznaczenia 
w terenie i oznakowania turystycznego obu cmentarzy. W Wierzenicy 
postanowiono o przywróceniu charakteru spacerowo-rekreacyjnego Alei 
Filozofów, którą wędrowali prowadząc swoje dysputy August Cieszkowski i jego 
przyjaciel, romantyczny wieszcz, Zygmunt Krasiński. Zostało wyznaczone miejsce 
wizury (przestrzeni) widokowej obejmującej rzekę, dwór i kościół. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy 

                                                          
 
       W niedzielę 11 marca 2011 r., w 
przeddzień 118 rocznicy śmierci 
Augusta Cieszkowskiego w jego 
intencji została odprawiona msza w 
Wierzenicy. Mówiąc o tej rocznicy ks. 
Przemysław Kompf powiedział, że jest 
ona okazją do przypomnienia pewnych 
rzeczy. Przede wszystkim trzeba 
uświadomić sobie, że my nie 
wyrastamy znikąd, a na jakiejś glebie 
duchowej i materialnej, którą tworzyli 
ludzie przed nami żyjący. Pamięć o 
wielu z nich zanikła bezpowrotnie, ale 
pośród tych rozmaitych ludzi są ci, 
którzy zostawili coś więcej po sobie – 
jakąś spuściznę, która się przechowa, przeniesie na następne pokolenia stając się 
dorobkiem ogólnospołecznym. Wierzenica może być dumna z tego, że wybrał ją 
jako miejsce swojego życia August Cieszkowski. Tu rozpoczęła się jego praca, 
wespół z innymi ludźmi, myślenia o ojczyźnie w kategoriach pracy organicznej, od 
podstaw. Długofalowego wychowywania ludzi do dobrego życia, dobrego 
gospodarowania, przeżywania i tworzenia kultury, także rozwijania gospodarki, w 
tym tworzenia zrębów polskiego rolnictwa.
 
   Od dwóch lat staramy się, w kontekście zbliżającej się dwusetnej rocznicy 
jego urodzin, wyakcentować tę postać przybliżając ją ludziom. Można wybaczyć 
mieszkańcom innych regionów, trudniej Wielkopolanom, że ich wiedza na te 
tematy nie jest duża. Trudno byłoby wybaczyć mieszkańcom Wierzenickiej 
Ziemi, gdyby nic nie wiedzieli właśnie o Cieszkowskim. Dlatego z myślą o 
mieszkańcach podkreślamy te obchody, przypominamy tę właśnie postać. Jego 
myśli o solidarności społecznej, słowa pisane o ochronach wiejskich i wiejskiej 
oświacie oraz związane z nimi poczynania to tylko część tego co zdziałał, a co 
nie może zginąć w mrokach niepamięci. 
 
     Właśnie w kontekście założonej kiedyś przez Cieszkowskiego ochronki dla 
dzieci wiejskich w Wierzenicy mówca wypowiedział słowa: Wtedy nie było 
problemu narkomanii młodzieży. 
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Myślę, że dzisiaj Cieszkowski (dałbym sobie za to ręce uciąć) byłby z nas 
dumny, patrząc na to jak działa w Wierzenicy ośrodek pomagający młodzieży. 
(Uczestnikami liturgii byli rodzice młodzieży z ośrodka przybywający na co 
miesięczne odwiedziny do swoich dzieci).
 
 Słuchający otrzymali także duchowe przesłanie. Wypływało ono ze słów prof. 
Wicherkiewicza wypowiedzianych w czasie pogrzebu w imieniu Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Słowa te nawiązywały do największego dzieła 
Augusta Cieszkowskiego zatytułowanego „Ojcze nasz”. Przytaczamy je w 
całości (wg zapisu internetowego).
 
„nie kwiaty nasze wieńczą dziś tę trumnę, która na zawsze niebawem ma ukryć 
Cię przed naszemi oczyma, bo umiemy uszanować twą wolę , ale serca nas 
wszystkich, synów Twych po duchu, otaczają Twe zwłoki, - a widząc się 
osamotnionymi, strwożeni pytamy któż nas teraz prowadzić będzie, kto nas 
będzie budował przykładem wzniosłym, kto przyświecał pochodnią myśli w 
ciemnościach życia naszego duchowego; filary nasze usuwają się coraz liczniej 
, a w Tobie runął nam jeden z najpotężniejszych filarów gmachu naszego 
społecznego..
 
      Jedna nam pozostaje nadzieja, jedna skuteczna pomoc. Oto uczyłeś nas 
zagłębiać się w modlitwę Pańską, odsłaniałeś nam niebiańską poezyę i balsam 
dla serca w niej zawarty, zanieś tę modlitwę przez nas wszystkich kornie 
odmawianą przed Boski Majestat, „aby się stała Jego wola jako w niebie tak i na 
ziemi i abyśmy byli zbawieni odezłego”.
                                    (Cyt. za: Kuryer Poznański, nr 62 z 17 III 1894 r., s 2)
       
       Ci mądrzy i wykształceni ludzie zostawili nam duchowe przesłanie. 
Podstawą życia człowieka jest modlitwa. Kiedy ona jest – człowiek staje się 
zdolny do dobrych czynów, kiedy zanika – w człowieku pojawiają się złe czyny. 
Można się zastanowić, czy Cieszkowski, kiedy zaczynał się modlić chował swoją 
jedną naukową półkulę mózgową i wysuwał drugą z ciemnym i zacofanym „ja”, a 
może jednak wiedza o świecie, którą miał przynaglała go do tego, że trzeba się 
modlić? Nie widział żadnego konfliktu między wiedzą przyrodniczą a wiarą i 
pobożnością....
     Ks. Waldemar przede Mszą powiedział, że Cieszkowski może jest już święty 
i że ta nasza modlitwa bardziej nam, niż jemu jest potrzebna. Może rzeczywiście 
tak jest, że w świętych obcowaniu Wierzenica ma swojego orędownika Augusta 
Cieszkowskiego, który wstawia się za nami? Za życia naszego tego się nie 

dowiemy. Ale na jego przykładzie świetnie widać jak modlitwa i pobożność 
autentycznie przeżywana prowadzi do dobrych, wprost szlachetnych czynów. 
Mamy tu w Wierzenicy piękny ludzki duchowy wzór dobra. Młodzieży naszej: tej 
parafialnej i tej z ośrodka, wszystkim dorosłym: często zapracowanym i 
zmęczonym – przypominać stale trzeba o modlitwie, o „Ojcze nasz”, które może 
zacząć zmieniać nasze życie i pięknie ukształtować jego oblicze.” 
 
     Przed mszą i po niej chętni mogli zejść do krypty Cieszkowskich, dowiedzieć 
się kto w niej spoczywa. Także uzyskać odpowiedź na swoje pytania związane z 
osobami pochowanymi w niej. Poznańską uczelnię najsilniej związaną z A. 
Cieszkowskim – Uniwersytet Przyrodniczy reprezentował prof. Andrzej Dubas 
wraz z małżonką. 
   Na stronie internetowej parafii zamieszczony jest pełen tekst nauczania ks. 
Przemka opracowany w wersji pisanej. Różni się on nieco od słów 
wypowiedzianych na żywo w kościele.
                                    
                                                               Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
                                                                              Maciej Dominikowski

Tytułem wstępu 

       O Surhowie, gdzie byliśmy w 2009 r.  pisaliśmy w 2010 roku, niestety wówczas 
z przyczyn technicznych zginął spory fragment tekstu teraz wracamy do niego i 
uzupełniamy o nowe wiadomości. Ponieważ rozrósł się dzielimy go na dwie części.

      Po dwóch latach w sierpniu 2011 r. udało się nam kolejny raz pojechać na 
Lubelszczyznę tropami Augusta Cieszkowskiego. Znowu przejechaliśmy ponad 
500 km, co uwzględniając postoje na remontowanych odcinkach dróg zajęło nam 
niemal cały dzień. Ponownie zastanawialiśmy się ile czasu potrzebował 
wierzenicki  hrabia na dotarcie w rodzinne strony swojej matki jadąc powozem. 
Podróżując drogami gruntowymi czy nielicznymi za jego życia szosami chyba miał 
do pokonania kilkanaście, a w najlepszym wypadku może kilkadziesiąt kilometrów 
mniej (samochodem droga wyższej klasy powinna oznaczać szybszy przejazd 
pomimo większej odległości). Miał też do przebycia granicę zaboru pruskiego i 
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rosyjskiego dzielącą wtedy ziemie polskie na tej trasie. W 2009 roku na obejrzenie 
Surhowa mieliśmy tylko kilka godzin, przyjechaliśmy tam prawie nocą a 
następnego dnia przed południem wyruszaliśmy dalej. Tym razem postanowiliśmy 
spędzić w tamtych okolicach więcej czasu.

Surhowa i Wierzenicy  podobieństwa i różnice

 Z powiatowego Krasnegostawu do Surhowa w linii prostej jest już tylko około 12 km 
na południowy wschód, odległość niczym z Poznania do Wierzenicy. Wieś 
podobnie jak Wierzenica leży na zboczu, Surhów akurat lewym a nie prawym, 
doliny niewielkiej rzeczki, Wojsławki, prawego odpływu Wieprza. Wielkością 
przypomina ona Główną, w dolnie jest więcej łąk, nad brzegami mało drzew, nie ma 
kompleksu stawów rybnych a zbocza są niższe niż koło Wierzenicy czy Wierzonki.  
W krajobrazie zaznacza się szereg wydłużonych garbów pokrytych lessem a pod 
powierzchnią są skały kredowe w przeciwieństwie od pagórków oraz piasków i glin 
w naszych okolicach. Obecność lessów sprawia, że w lasach w odróżnieniu od 
przeważających koło Wierzenicy iglastych jest zdecydowanie więcej gatunków 
liściastych  buka i jaworu. Wierzenica leży w otulinie Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka natomiast Surhów w granicach Skierbieszowskiego Parku 
Krajobrazowego. Mając więcej czasu mogliśmy zauważyć, że w Skierbieszowskim 
PK w odróżnieniu od Puszczy Zielonka jest znacznie mniej lasów, przeważają 
tereny rolnicze. W Puszczy Zielonka lasy przetrwały ponieważ rosną na znacznie 
gorszych glebach. Sam Surhów ma krótszy niż Wierzenica rodowód historyczny, 
pierwsza wzmianka o istnieniu miejscowości pochodzi z 1419 roku. Z okolicami 
Puszczy Zielonka, Surhów łączy też ród Rejów, w pierwszej połowie XVIII wieku 
należał on do Karola Reja (Reya). W drugiej połowie tamtego stulecia, po 1770 r. 
wszedł w posiadanie Kickich herbu Gozdawa. 

Kiccy i Cieszkowscy 

W październiku 1813 r. August Kicki herbu 
Gozdzawa, starosta krasnostawski i jego żona 
Marianna z Kowalkowskich herbu Przegonia 
wyrazili zgodę na ślub urodzonej w 1796 r. córki Zofii 
z o 10 lat starszym Pawłem Cieszkowskim herbu 
Dołega, niebawem rodziców „naszego” Augusta. 
Zgodnie ze zwyczajem tamtych czasów córka 
otrzymała posag, w postaci dóbr surhowskich. 
Obok Surhowa były to: Majdan Surhowski, 
Łukaszówka, Franciszków, Augustówka  dziś w 
granicach  Surhowa. W ten sposób dobra 
surhowskie na blisko 120 lat znalazły się we 
władaniu Cieszkowskich. Nowi właściciele 
rozpoczęli, jak podają źródła już w 1813 r. budowę 
pałacu, która trwała do 1819 r. Tak długi czas 
realizacji może wskazywać, że w jej trakcie były 
przerwy. Końcowym jej efektem jest murowany, z 
cegły, i otynkowany pałac. Klasycystyczna budowla 
na rzucie prostokąta ma parterowe skrzydła 
wzniesione na wysokich piwnicach i piętrową część 
środkową z wgłębnym portykiem jońskim, w nim 
między dwoma skrajnymi filarami dwie kolumny, 
zwieńczony trójkątnym szczytem. Od strony parku 
do tej części budynku przylega niski taras. 
Wewnątrz i na ścianach zewnętrznych po stronie parkowej zwraca uwagę szereg 
półkolumn. Sam park ma 6,80 ha powierzchni, rośnie w nim wiele okazałych 
drzew, w tym pomnikowych. Stoi w nim powstała w 1990 roku drewniana kaplica. 
Jeszcze przed całkowitym ukończeniem prac budowlanych, w 1818 r. włoski 
malarz Mikołaj (Niccolo) Monti rozpoczął zdobienie wnętrz. Niestety zarówno 
końcowego efektu prac budowlanych jak i pierwszych malowideł nie zobaczyła 
Zofia Cieszkowska, która zmarła 17 sierpnia 1818 r. we Włoszech i pochowana 
została we Florencji  bazylika Santa Croce. Wcześniej też raczej tu dłużej nie 
przebywała zważywszy, że August urodził się w Suchej rodzinnych dobrach 
Cieszkowskich. M. Monti do 1820 r. wykonał techniką temperową cały szereg 
polichromii o tematyce biblijnej, mitologicznej, historycznej i symbolicznej. Chyba 
najcenniejszą jest owalny plafon w sztukateryjnym złoconym obramieniu na suficie 
salonu ukazujący narodziny Jowisza. Z historycznych w niezłym stanie jest 
przedstawiająca księcia Józefa Poniatowskiego. Na zasadzie Panu Bogu 
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świeczkę i diabłu ogarek czyli zapewne dla uniknięcia pretensji rosyjskich władz 
zaborczych jest też malowidło „Car Aleksander I nadający konstytucję Królestwu 
Polskiemu”. Malowidła na sufitach są w relatywnie dobrym stanie. Te na ścianach, 
w zasięgu rąk ludzkich w wielu miejscach są w poniszczone. Po śmierci Augusta 
Adolfa „Gugi” ostatniego z wielkopolskiej linii Cieszkowskich pałac przeszedł w 
ręce usynowionego przez niego Jana Tyszkiewicza z Waki, wówczas koło a dziś w 
granicach Wilna. Nie rezydował on w Surhowie, był tu dzierżawca Zygmunt 
Skolimowski. Nowy właściciel zginął w katastrofie lotniczej 30 maja 1939 r.

Dzień dzisiejszy surhowskiego pałacu

 Wkrótce po śmierci J. Tyszkiewicza przyszła II wojna a po niej reforma rolna. 
Ziemia z dóbr surhowskich trafiła w ręce chłopów, a w pałacu zaczęły kolejno 
funkcjonować różne instytucje. Najpierw PCK i ociemniali żołnierze  inwalidzi 
wojenni. Następnie Państwowy Zakład Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych. W 
latach 1953  2000 r. pracowały w nim siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. Od roku 1992 był to Dom Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych w Surhowie (DPS), od 2000 r. pensjonariuszami są osoby przewlekle 
chore psychicznie. Dziś podopieczni, przeniesieni w czerwcu 2007 r. z 
wieloosobowych sal, mieszkają w dwóch nowych pawilonach w dwuosobowych 
pokojach z węzłem sanitarnym. Po ich wyprowadzce budynek przez jakiś czas stał 
pusty i nieogrzewany co nie pozostało bez wpływu na jego stan, zwłaszcza 
malowideł. Obecnie w pałacu działa nowocześnie wyposażona kuchnia a na 
zmodernizowanym po 2007 r. piętrze mieści się administracja.  Część 
pomieszczeń na parterze stoi pusta w innych mieszczą się świetlica czy gabinet 

psychologa. Do zachowanych śladów z czasów świetności pałacu obok malowideł 
należą też niektóre drzwi, zamek w drzwiach wejściowych i kilka klamek. To 
widzieliśmy już dwa lata temu, kiedy dzięki uprzejmej zgodzie Anny Horeckiej 
księgowej DPS kierującej placówką podczas urlopu ówczesnego dyrektora. 
Przekazała nam wtedy także szereg informacji o pałacu. Sam August Cieszkowski 
jest znany jej po linii zawodowej jako wybitny ekonomista, wiedza na jego temat 
mile nas zaskoczyła. Mogliśmy też wtedy pierwszy raz spędzić noc pod dachem 
Cieszkowskich. Tym razem dotarliśmy do Surhowa pod wieczór. Kiedy 
odbieraliśmy klucz do pustego o tej porze pałac okazało się, że obrasta on 
opowieściami. Podobno, choć nikt dokładnie nie wie czy na pewno i kiedy to było, w 
skrzydle budynku od strony gdzie teraz jest kuchnia ktoś został zamurowany i 
potem znaleziono tylko jego szkielet. Mamy uważać, bo tam, w pałacu straszy. Nas 
jednak nie straszyło, może to opowieść na zasadzie  w każdym starym dworze czy 
pałacu straszy jakiś duch. Tak jak przed dwoma laty doświadczaliśmy życzliwego 
zainteresowanie naszym przyjazdem ze strony pracowników i pensjonariuszy 
DPS. W pałacu zauważamy część tego o czym mówiła w rozmowie telefonicznej A. 
Horecka  a u nas coś dzieje się. To dzieje się ma dobrą i gorszą stronę, ta dobra to 
odkrycie przez pracowników Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (WUOZ) Delegatura w Chełmie kolejnych, dotąd zamalowanych 
polichromii M. Montiego. W kilku pomieszczeniach widać tzw. odkrywki a w nich 
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zarysy malowideł. Następnego dnia spotykamy się z A. Horecką i Moniką Łukasik 
świeżo upieczoną dyrektor DPS, rozpoczynała akurat drugi miesiąc swojego 
urzędowania. Poznajemy też tę gorszą stronę tego co dzieje się w pałacu. Już 
poprzedni dyrektor bezskutecznie zabiegał o środki na jego renowację. Dyrektor M. 
Łukasik ma dodatkowe problemy. To kwestia renowacji znanych i teraz odkrytych 
malowideł a także widoczne gołym okiem pęknięcia ściany w salonie od strony 
tarasu. Jednak to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej czyli zakresu 
niezbędnych w świetle ekspertyzy budowlanej prac zabezpieczających pałac. Co 
prawda, kiedy w listopadzie otrzymaliśmy od kierującej chełmską delegaturą 
WUOZ kierownik Stanisławy Rudnik znane nam z publikacji, ale teraz czytelne 
zdjęcia okazało się, że ściana w salonie pękała tam przed 1939 rokiem, czyli ta 
kwestia nie jest nową. To jednak w żaden sposób nie umniejsza dzisiejszych 
problemów z tą zabytkową budowlą. Wcześniej, bo jeszcze pod koniec sierpnia 
dowiedzieliśmy się, że dzieci Jana Tyszkiewicza ubiegają się o zwrot pałacu. 

We wsi i okolicy

Przed dwoma laty pożegnawszy gościnne progi surhowskiego pałacu 
pojechaliśmy przez Majadan Surhowski do Franciszkowa. Po nocnej burzy, której 
towarzyszyła ulewa były miejsca na drodze gdzie zalegało niemało żółtawego 
błota, to rozmyty less. Powstają na nim żyzne gleby co było widać po uprawianych 
roślinach, wśród nich tytoń. Pola były zupełnie inne niż wierzenickie, zamiast 
rozległych wielohektarowych małe tworzące szachownicę. Wśród nich i przy 
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architektury, tam gdzie wymaga 
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jedno pole tytoniu,  tym razem 
było ich więcej a na ścianach 
zabudowań czy specjalnych 
stojakach schły jego liście. W 
samym Surhowie tym razem 
odnaleźliśmy pochodzącą z 
dawnej zabudowy folwarcznej 
gorzelnię zapewne z lat 1905-
1906 i dawną kuźnię, dowiedzieliśmy  się o ruinach magazynu i stolarni. Trafiliśmy 
na cmentarz, znajduje się za miejscowością przy drodze w kierunku wsi Brzeziny i 
Kraśniczyna będącego siedzibą gminy. Odnaleźliśmy na nim groby członków 
rodziny dzierżawcy Surhowa Z. Skolimowskiego,  groby księży (ks. Franciszek 
Michalski proboszcz w latach 1847-1874 mógł spotykać się z Augustem 
Cieszkowskim a ks. Józef Jaworowski proboszcz w latach 1896-1910 być może z 
jego synem „Gugą”), mogiły żołnierskie z września 1939 r. i partyzanckie. Trochę 
dziwiło nas, że poza jedną alejką częściowo z gruntobetonu pozostałe są 
zarośnięte trawą. Mimo dnia roboczego spotkaliśmy kilka osób. Od starszej pani z 
Franciszkowa dowiadujemy się gdzie była wchodząca w skład dóbr surhowskich, 
nieodległa od cmentarza, Dzierżawka. Kiedy pada nazwisko Cieszkowski pani 
mówi, że jej dziadkowie pamiętali Cieszkowskiego, ona nie wie którego. My 
kojarzymy, że musiał to być August Adolf czyli „Guga” a więc ostatni z 
wielkopolskiej linii rodu. Pojechaliśmy też do odległego od Surhowa w linii prostej o 
około 5 km  Orłowa Murowanego (sąsiaduje z Orłowem Drewnianym) leżącego po 
południowej stronie w tej części porośniętych lasem Działów Grabowieckich. Też 
niegdyś wchodzącego w skład dóbr Kickich, jego właścicielem został Kajetan Kicki 
brat Zofii  żony Pawła Cieszkowskiego. Należał on do powstałego w roku 1872 
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (od 1922 r. 
Warszawskie Towarzystwo Patronatu nad Nieletnimi). Misją tej organizacji było 
zapobieganie osadzaniu skazanych nieletnich razem z dorosłymi. Kajetan zmarł 
22 czerwca 1878 r. w Warszawie pozostawiając sensacyjny do dziś dla wielu 
testament. Żona i siostra otrzymały dożywotnią rentę a całą resztę majątku, w tym 
Orłów Murowany przekazał Towarzystwu. Zbudowany w XIX w. według projektu 
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Henryka Marconiego pałac jak i reszta dóbr miały służyć dobru ogólnemu z 
przeznaczeniem „na cele czysto światowe”. Majątek w Orłowie Murowanym miał 
być w jego zamyśle wzorem gospodarowania, ale i cywilizacyjnego piękna 
oddziaływującego na odwiedzające go zamożne ziemiaństwo. Jednak to nie ono 
miało być głównym beneficjentem a ludność miejscowa. Tu i w innych dobrach 
miały odbywać się odczyty, być pokazywane zdobycze nauki  także dla tych, 
„którzy po karczmach zabawy szukają”. Miano uczyć ludzi rzemiosła, tkania, 
ciesielki. Darczyńca marzył o odkrywaniu talentów, o szkole dla matek, sierocińcu, 
zakładzie resocjalizacyjnym, o bezpłatnej pomocy lekarskiej, aptece, szpitalu, 
„ażeby każdy chorobą dotknięty, wolał być leczony w nim aniżeli we własnym 
domu, lub przy familii...”. Po części w tym celu na przeciw orłowskiego pałacu miał 
powstać budynek pełniący rolę współczesnych nam domów, a może lepiej pałaców 
kultury. Dla dzieci miała powstać ochronka, szkoła elementarna a dla starszych 
zakład agronomiczny. Dwie ostatnie placówki miały obok wiedzy ogólnej 
przekazywać wiadomości potrzebne w zarządzaniu gospodarstwem  uprawą 
ziemi, hodowlą zwierząt jak i gospodarką leśną. To ostatnie wynikało z tego, że K. 

Kicki dostrzegał zagrożenie jakie niesie 
wycinanie lasów na drewno opałowe 
wobec ogromnego  zapotrzebowania 
na nie wynikającego z powszechnego 
wtedy stosowania maszyn parowych. 
Zalecał również by wznoszone budowle 
nie naruszały piękna krajobrazu. 
Dwukrotnie w testamencie pojawiła się 
też wzmianka o walce z wadą narodową  
„nieocenienia pożytku dokładności”. 
Zamiary były wspaniałe, z realizacją 
było już gorzej, choćby ze względu na 
„przychylne” stanowisko rosyjskich 
władz zaborczych. Teraz pałac stoi 
pusty i niszczeje a jeszcze bardziej lewa 
oficyna, tylko prawa, w niej mieści się 
przychodnia lekarska, jest w dobrym 
stanie. Zaniedbany park nie zachęca do 
wejścia. My dowiadując się o tym co 
miało być w Orłowie Murowanym 
mieliśmy jednoznaczne skojarzenia z 
wcześniejszą działalnością jego 
siostrzeńca  Augusta Cieszkowskiego 

(Szkoła im. Haliny, do której droga wiodła przez wierzenicką „Akademię”, jego 
publikacje O ochronach wiejskich i Organizacja handlu drzewem i przemysłu 
leśnego).  W niewielkiej odległości od zespołu pałacowo-parkowego stoi samotnie 
na wzgórzu wybudowany z wapienia dopiero na początku XX wieku, ale też z woli 
hr. Kajetana kościół mogący pomieścić do dwu i pół tysiąca osób.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

                    

        W pamiętnym dla Wierzenicy roku 2003, kiedy świętowaliśmy jubileusz 
850 lecia istnienia miejscowości, latem, biorąc udział w uroczystości weselnej, 
miałem okazję zobaczyć odrestaurowany pałac w Krześlicach. Jedna z osób 
tam pracujących oprowadziła mnie wtedy po odnowionych pomieszczeniach. 
Opowiadała ciekawie o historii tego miejsca i jego dniu dzisiejszym. Słuchałem 
tego z uwagą i.... cały czas myślałem o podupadłym dworku w Wierzenicy. 

Doskonale pamiętam, że w sercu miałem uczucie żalu i zazdrości. Dla 
gospodarzy, oczywiście, miałem podziw. Myślałem sobie,  że też nasz dworek 
musi stać taki opuszczony i nie może doczekać się lepszych czasów. W 
różnych rozmowach wracał temat dworku. Przez lata dochodziły różne głosy. 
Niektóre mogły nawet niepokoić. Raz czy drugi mówiłem, że modlę się za 
ludzi, którzy go przejmą. 
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         Któregoś dnia po niedzielnej 
Mszy św. do biura parafialnego  
zgłasza się rodzina i prosi 
o odprawienie Mszy św. w  intencji 
starych i nowych właścicieli 
dworku Cieszkowskich. Dodali: 
mówimy księdzu po cichu: 
nabyliśmy dworek w Wierzenicy. 
Prosimy na razie nie  rozgłaszać. 
Przede mną stały 4 osoby, które 
doskonale znałem z widzenia z 
naszego kościoła. Nie są to ludzie z 
parafii ale lubią tu przyjeżdżać. Zaraz 
przypomniałem sobie, że jeszcze nie 
tak dawno odprawiałem w ich intencji 
Mszę św. w  30 rocznicę zawarcia 
małżeństwa. Nie znałem jednak ani 
ich nazwiska, ani gdzie mieszkają.

         Wkrótce potem zaczyna się 
ruch. Najpierw w parku. Ruszyły 
pierwsze porządki. Po paru 
miesiącach już widoczne były efekty 
tych starań. Ale to najtrudniejsze i najważniejsze jeszcze się nie zaczęło. W 
któreś niedzielne popołudnie odbieram telefon. Czy jest ksiądz w domu,  
możemy na chwilę przyjść na probostwo?  Po kilku minutach zjawia się cała 
rodzina nowych właścicieli. Mają gotowy projekt renowacji dworku i 
wszystkie stosowne zgody. Można go już złożyć w celu ubiegania się o środki 
zewnętrzne.  Brakuje tylko jednego – błogosławieństwa proboszcza.  Na 
stole w jadalni rozłożyli obszerne tomiska (kilka egzemplarzy) całej 
dokumentacji  z wszystkimi rysunkami, projektami, opisami i zgodami.  
Pierwszy raz w życiu modliłem się nad... papierami. Modliłem się za ludzi, 
którzy będą je brali w swoje ręce. Całe dzieło starania się o środki zewnętrzne 
zawierzałem Bożej Opatrzności. Przy całej swej ułomności chciałem to zrobić jak 
najlepiej. Na zakończenie wszystkich pobłogosławiłem. Zabytkowy dworek 
Cieszkowskich jest dziedzictwem narodowym i takie zabytki, jeśli tylko jest 
szansa, trzeba ratować. 

            W marcu 2011 roku ruszyła odbudowa (znaczy się, dziadu, nie modliłeś 
się źle).  W krajobrazie Wierzenicy pojawił się dźwig z wysokim podnośnikiem. 
Prace zaczęły nabierać tempa. Kilka razy zaglądałem w to miejsce. Cieszyłem 
się każdym znaczącym postępem prac.  Niedawno minęła pierwsza rocznica  
ich rozpoczęcia. Z radością słyszę, że już we wrześniu one się zakończą. Jest 
szansa, że jeszcze pierwsi odwiedzający pojawią się w dworku w tym roku.

            Zmartwychwstanie.  Ożyje dom, który wydawał się już martwy. 
Solidność i prawość nowych właścicieli pozwala mieć pewność, że będzie 
tam można wejść i jak w dawnych czasach ciekawie i pięknie  
powierzeniczyć. 
           
         Po raz trzeci  w Wierzenicy widzę jak rzeczywistość, Boże 
błogosławieństwo, przerasta ludzkie marzenia. Tego  co udało się zrobić w 
dziele odnowienia naszej świątyni, łącznie z kryptą, pięknego ośrodka 
Caritas służącego jako dom życia i nadziei  - nie byłem w stanie sobie 
nawet wyobrazić w  pamiętnym jubileuszowym dla Wierzenicy 2003 roku. 
Także dworku Cieszkowskich, który znowu żyje i jest pełen pięknych i 
dobrych ludzi. Dziś stoimy  u progu, kiedy staje się to już faktem. 

                                                                            x Przemysław Kompf         
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zewnętrzne.  Brakuje tylko jednego – błogosławieństwa proboszcza.  Na 
stole w jadalni rozłożyli obszerne tomiska (kilka egzemplarzy) całej 
dokumentacji  z wszystkimi rysunkami, projektami, opisami i zgodami.  
Pierwszy raz w życiu modliłem się nad... papierami. Modliłem się za ludzi, 
którzy będą je brali w swoje ręce. Całe dzieło starania się o środki zewnętrzne 
zawierzałem Bożej Opatrzności. Przy całej swej ułomności chciałem to zrobić jak 
najlepiej. Na zakończenie wszystkich pobłogosławiłem. Zabytkowy dworek 
Cieszkowskich jest dziedzictwem narodowym i takie zabytki, jeśli tylko jest 
szansa, trzeba ratować. 

            W marcu 2011 roku ruszyła odbudowa (znaczy się, dziadu, nie modliłeś 
się źle).  W krajobrazie Wierzenicy pojawił się dźwig z wysokim podnośnikiem. 
Prace zaczęły nabierać tempa. Kilka razy zaglądałem w to miejsce. Cieszyłem 
się każdym znaczącym postępem prac.  Niedawno minęła pierwsza rocznica  
ich rozpoczęcia. Z radością słyszę, że już we wrześniu one się zakończą. Jest 
szansa, że jeszcze pierwsi odwiedzający pojawią się w dworku w tym roku.

            Zmartwychwstanie.  Ożyje dom, który wydawał się już martwy. 
Solidność i prawość nowych właścicieli pozwala mieć pewność, że będzie 
tam można wejść i jak w dawnych czasach ciekawie i pięknie  
powierzeniczyć. 
           
         Po raz trzeci  w Wierzenicy widzę jak rzeczywistość, Boże 
błogosławieństwo, przerasta ludzkie marzenia. Tego  co udało się zrobić w 
dziele odnowienia naszej świątyni, łącznie z kryptą, pięknego ośrodka 
Caritas służącego jako dom życia i nadziei  - nie byłem w stanie sobie 
nawet wyobrazić w  pamiętnym jubileuszowym dla Wierzenicy 2003 roku. 
Także dworku Cieszkowskich, który znowu żyje i jest pełen pięknych i 
dobrych ludzi. Dziś stoimy  u progu, kiedy staje się to już faktem. 

                                                                            x Przemysław Kompf         
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    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego 
we Wierzonce po raz kolejny podpisało umowę z Wielkopolskim Bankiem 
Żywności w Poznaniu o korzystaniu z programu unijnej pomocy 
żywnościowej dla najbiedniejszej ludności. W roku ubiegłym z  niego 
korzystało u nas  250 osób. W ramach tej akcji dostarczone około 47  ton 
żywności. Do Wierzenicy, Wierzonki i Karłowic dotarło kilka dużych 
transportów samochodowych z żywnością.
        W roku bieżącym do 15 kwietnia trzeba zgłosić swoją rodzinę do 
korzystania z tego programu pomocy. Należy spełniać jednak określone 
kryterium: poniżej minimum socjalnego, osoby samotne, starsze , 
schorowane,  niepełnosprawne, bezrobotne, rodziny wielodzietne, wyjście 
z uzależnień itp. Zawsze trzeba dołączyć stosowny dokument 
potwierdzający sytuację osoby ubiegającej się o pomoc (zaświadczenie o 
zarobkach, odcinek renty, zaświadczenie lekarskie, dokument z 
bezrobocia itd). Przy zgłoszeniu  trzeba wypełnić stosowną deklarację 
wymieniając wszystkie osoby z rodziny, które mają korzystać z pomocy 
(zawsze trzeba podać numer PESEL osoby). Pomoc żywnościowa jest 
bezpłatna. Niestety, uczestnicy programu muszą pokrywać koszty 
transportu. Wynajęcie ciężarówki stanowi pewien wydatek. Dotychczas 
koszt jednorazowy zamykał się kwotą od  2 do 5 złotych od osoby w 
zależności  od wielkości transportu. Nic się w tym względzie nie zmieni. 
Trzeba koniecznie przypomnieć o obowiązku terminowego i szybkiego 
odbierania towaru. Nie ma bowiem nigdzie warunków do jego 
przechowywania.
                                                                               x PK
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Wielki Tydzień 2012

Wielki Czwartek
- liturgia Ostatniej Wieczerzy 18:45
Wielki Piątek
- Droga Krzyżowa 4:45
- od 8:00 odwiedziny chorych 
- liturgia Męki Pańskiej 18:45
Wielka Sobota
- liturgia Wigilii Paschalnej 22:00
- spowiedź św. pomiędzy święceniami potraw w Wierzenicy

Święcenie potraw:
Karłowice 8:30, Dębogóra 8:45, Mielno 9:00, Wierzonka 9:15, 
Barcinek 9:30, Bugaj 9:45, Wierzenica 10:30 i 12:00

W niedzielę i poniedziałek wielkanocny
Msze św. o zwykłych godzinach


