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i n f o r m a c j e

Na granicy powiatu gostyñskiego
le¿y ma³a miejscowo�æ Szurkowo.
Zwiedzaj¹c przedstawione w poprzed-
nim numerze Sarbinowo i Przyboro-
wo warto ruszyæ jeszcze 2 kilometry
na po³udnie, by obejrzeæ dworek
w Szurkowie.

Kolarska miejscowo�æ
Miejscowo�æ nale¿a³a w �rednio-

wieczu do Szurkowskich i Kawec-
kich. Prawdopodobnie od XV wieku
maj¹tek zosta³ podzielony na dwie
czê�ci, z których pierwsz¹ zarz¹dzali
B¹czkowscy, Gostkowscy i Zakrzew-
scy, a drug¹ Wróblewscy, Peszyñscy,
Malczewscy, Wilczyñscy i Gniazdow-
scy. W XVIII wieku dobra nale¿a³y
do ostatniego kasztelana miêdzyrzec-
kiego Micha³a Krzy¿anowskiego. W
nastêpnym stuleciu Szurkowo znów
zmieni³o w³a�cicieli. Najpierw zostali
nimi hrabiowie Wilczyñscy, a od 1887
maj¹tek wszed³ w posiadanie ksiê¿-
nej El¿biety Czartoryskiej z Dzia³yñ-
skich z Rokosowa. Ostatnim przed-
wojennym w³a�cicielem Szurkowa
by³ Adam Czartoryski.

Dworek z satelit¹
Obecny dworek pochodzi z koñ-

ca XIX wieku, prawdopodobnie jed-
nak powsta³ na bazie wcze�niejszych
fundamentów. Budynek wzniesiony
zosta³ przez rodzinê Wilczyñskich.
Ma³e okna na parterze, a du¿o wiêk-
sze na pierwszym piêtrze, sprawiaj¹,
¿e budynek wydaje siê ciê¿k¹ bry³¹.
Wra¿enie to potêguje ni¿sza, jedno-
kondygnacyjna przybudówka od stro-

ny po³udniowej. Obecnie w dworku
znajduj¹ siê mieszkania � przy jednym
z okien stuletniego budynku widaæ
antenê satelitarn¹.

Gogolewo - historia
Kieruj¹c siê z Szurkowa na

wschód przez Zmys³owo, Gostkowo
i Niepart (tu równie¿ mo¿na znale�æ
kilka ciekawych budowli oraz ruiny
gotyckiego zamku, ale o tym w kolej-
nym numerze) mo¿na dotrzeæ do Go-
golewa. Stoi tam wspania³y, zbudowa-
ny oko³o 1820 roku pa³ac.

Miejscowo�æ jest bardzo stara.
Pierwsze wzmianki o Gogolewie
w �ród³ach historycznych pojawiaj¹
siê od 1240. W kolejnym stuleciu na-
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Zgodnie z zapowiedzi¹, odwiedzam kolejne dworki i pa³ace. Dzi� Szurkowo, Rogowo, Gogolewo i Chwa³kowo.

le¿a³o ono do Zenwiczów Gogolew-
skich, pó³ wieku pó�niej do Awdañ-
ców, a nastêpnie do Niepartskich her-
bu Ostoja. Kiedy w³a�cicielami Go-
golewa by³ ten ostatni ród, po raz
pierwszy zanotowano wzmiankê o ist-
nieniu dworu i folwarku. Od XVI wie-
ku folwark czêsto przechodzi³ w rêce
kolejnych w³a�cicieli. W �ród³ach po-
jawiaj¹ siê nazwiska: Górski, Rosnow-
ski, Jaskulecki, I³owiecki, Rokosow-
ski, Bniñski, Gostyñski, Korytowski,
Sokolnicki. Kolejny w³a�ciciel � Gar-
czyñski sprzeda³  w 1782 roku Gogo-
lewo berliñskiemu bankierowi Jano-
wi Kluge. Nie na d³ugo na szczê�cie
folwark przeszed³ w obce rêce, bo po
kilku latach naby³ go Ignacy Ko³acz-
kowski, a pó�niej Drawiñski.  W 1806
roku w wyniku licytacji dobra kupi³
Antoni Garczyñski, a rok pó�niej jako
w³a�ciciel pojawia siê w �ród³ach po-
nownie Ignacy Ko³aczkowski, który
natychmiast sprzedaje maj¹tek Gogo-
lewo Antoniemu Czarneckiemu. Ród
ten mia³ w posiadaniu folwark a¿ do
II wojny �wiatowej. To w³a�nie tej ro-
dzinie zawdziêcza swój wygl¹d dzi-
siejszy pa³ac. Ostatnim w³a�cicielem,
od 1919 do 1945 roku by³ Stanis³aw
Czarnecki.

Rezydencja Czarneckich
Pa³ac robi imponuj¹ce wra¿enie.

Wzniesiono go prawdopodobnie
z okazji �lubu Marcelego Czarneckie-
go z Florentyn¹ Ch³apowsk¹. Byæ
mo¿e zosta³ zaprojektowany przez
samego w³a�ciciela - Marcelego. Flo-
rentyna Czarnecka by³a natomiast za-

³o¿ycielk¹ parku krajobrazowego, na
miejscu wcze�niejszego ogrodu w³o-
skiego. Wej�cie do niego otwiera od
strony wschodniej klasycystyczna bra-
ma. Ogród by³ domen¹ kobiet. Kolej-
ne zmiany w uk³adzie prawie 10 ha
parku dokona³a ¿ona Zygmunta Czar-
neckiego, Maria z Gi¿yckich. Jak
wygl¹da³ w XIX wieku park? Nie-
miecka nazwa Gogolewa to Schöngar-
ten, czyli �piêkny ogród�.

Pod koniec XIX wieku budynek
pa³acu rozbudowano o boczne skrzy-
d³a, które w przeciwieñstwie do star-
szej czê�ci obiektu, s¹ parterowe.
W tym okresie powierzchnia dóbr
³¹cznie z folwarkiem Zygmuntowo
wynosi³a 722,66 ha. Jako ciekawost-

kê mo¿na wymieniæ istniej¹c¹ w ma-
j¹tku w XIX wieku cegielniê. Produ-
kowa³a ona rocznie pó³ miliona cegie³.
Maj¹tek pod rz¹dami Czarneckich
zosta³ unowocze�niony i zmechanizo-
wany. Na szczê�cie pa³ac w Gogole-
wie ma dzi� w³a�ciciela i nie niszcze-
je, jak inne podobne mu obiekty.

Chwa³kowo czy Fa³kowo?
W odleg³o�ci zaledwie kilku kilo-

metrów od Gogolewa znajduj¹ siê
dwa inne, dobrze zachowane, stulet-
nie pa³ace � w Chwa³kowie i Rogo-
wie. Pierwsze wzmianki w �ród³ach

o tej pierwszej miejscowo�ci siêgaj¹
roku 1399. Wówczas jako w³a�ciciele
wymieniani s¹ Chwa³kowscy lub
prawdopodobnie ze zmienion¹ pisow-
ni¹ Fa³kowscy. W nastêpnym stuleciu
obok Chwa³kowskich pojawiaj¹ siê
W³ostowscy. W XVIII wieku dobra
znajdowa³y siê w rêkach rodziny Ko-
walskich, a od po³owy XIX wieku Bo-
janowskich. Oko³o roku 1859 w wy-
niku przymusowej licytacji, maj¹tek
przeszed³ na ponad sze�ædziesi¹t lat
w rêce niemieckie. Przez szereg lat,
a¿ do 1924 roku Chwa³kowo by³o
w³asno�ci¹ rodziny Neugebauer. Na
powrót w rêce polskie maj¹tek trafi³
za spraw¹ Józefa Korytowskiego.

Chwa³kowska prywatna elektrownia
Ostatni przedwojenny w³a�ciciel

zadba³ o unowocze�nienie maj¹tku.
Oko³o roku 1880, pod rz¹dami Neu-
gebauerów, wie� Chwa³kowo liczy³a
zaledwie 9 domów i 218 mieszkañ-
ców (wed³ug tych danych w jednym
domu mieszka³yby 24,2 osoby!),
a maj¹tek zajmowa³ powierzchniê 343

hektary. Czterdzie�ci lat pó�niej do-
bra bêd¹ce we w³adaniu Józefa Mory
Korytowskiego zajmowa³y 930 ha!
Jeszcze w XIX wieku dzia³a³a tu ce-
gielnia, a tu¿ przed wybuchem pierw-
szej wojny �wiatowej Chwa³kowo
mog³o siê pochwaliæ mleczarni¹.
W maj¹tku hodowano wówczas 398
krowy, 498 sztuk trzody chlewnej, 104
owce i prawie setkê koni. Pod polskim
zarz¹dem maj¹tek w Chwa³kowie roz-
wija³ siê w szybkim tempie. Stosowa-
no wówczas bardzo nowoczesne ma-
szyny (m.in. p³ugi parowe), a mleczar-
nia zdolna by³a przerabiaæ nawet 10

tysiêcy litrów mleka dziennie. W³a�ci-
ciel nie ba³ siê inwestowaæ w maj¹-
tek. W latach 1927-28 Józef Mora Ko-
rytowski wybudowa³ w³asn¹ elek-
trowniê. O�wietla³a ona ca³y maj¹tek
oraz domy pracowników folwarcz-
nych. Energia elektryczna wykorzy-
stywana by³a tak¿e do napêdzania
maszyn rolniczych.

Pa³ac Neugebauerów
Wspania³y pa³ac w Chwa³kowie

wzniesiony zosta³ przed 1890 rokiem
przez rodzinê Neugebauerów. Budy-
nek jest dwupiêtrowy, zwrócony fa-
sad¹ na po³udnie. Pierwotnie pa³ac
zbudowany by³ na planie prostok¹ta.
Dopiero po prawie stu latach,  w 1987
roku dobudowano jego czê�æ wschod-
ni¹. Bardzo ciekawe s¹ zdobienia bu-
dynku. Mo¿na tu znale�æ wzorowa-
nie siê na gotyku, renesansie, baroku,
jak równie¿ elementy klasycyzmu. Pa-
³ac otoczony jest piêknym parkiem,
 w którym niegdy� znajdowa³y siê trzy
stawy. Wjazd do rezydencji Neuge-
bauerów mo¿liwy by³ przez dwie

ozdobne bramy. Kolejna brama pro-
wadzi³a na teren parku. Pa³ac
w Chwa³kowie jest w dobrym stanie.
W budynku mie�ci siê Dom Pomocy
Spo³ecznej.

Rogowo pana Twardowskiego
Podobna instytucja mie�ci siê tak-

¿e w niedalekim Rogowie. W prze-
sz³o�ci, podobnie jak wiêkszo�æ oko-
licznych ziem, tereny te nale¿a³y do
mo¿nego rodu Awdañców. W XVI
wieku jako w³a�ciciele figuruj¹ Pam-
powscy (Pêpowscy?) oraz Czaccy. Na
pocz¹tku kolejnego stulecia, oko³o
roku 1622 Rogowo by³o w posiada-
niu El¿biety Bojanowskiej. 150 lat
pó�niej maj¹tek dzier¿y pu³kownik
Andrzej Twardowski. Nie zachowa³y
siê jednak przekazy o jego lotach na
ksiê¿yc czy paktowaniu z diab³em.
Dobra jeszcze kilkakrotnie przecho-
dzi³y �z r¹k do r¹k�. Kolejnymi w³a-
�cicielami byli Marcin B³ociszewski,
R.Cie�liñski, Kwiatkowscy, Piotr Al-
bert Humblot, Lertha Magnus (z domu
Humbolt) oraz Paul Magnus z Berli-
na. W 1924 roku maj¹tek przeszed³
na w³asno�æ Skarbu Pañstwa i jesz-
cze w tym samym roku zakupiony
zosta³ przez Remigiusza Grocholskie-
go z Grudzi¹dza.

Po ryby do Rogowa
Pa³ac wzniesiony zosta³ na pocz¹t-

ku minionego stulecia. Wcze�niej ist-
nia³ tam stary dwór, jednak nie zacho-
wa³y siê �ród³a dotycz¹ce jego wygl¹-
du. Obiekt zbudowano na planie pro-
stok¹ta. Forma, jak i elementy zdobi¹-
ce budynek wykazuj¹ powi¹zania
z pó�nym barokiem, klasycyzmem
i secesj¹. Przysadzista bry³a sprawia
wra¿enie nadmiernie rozbudowanego
dworku. Warto obejrzeæ tak¿e zabu-
dowania folwarczne - m.in. zbudowa-
na oko³o 1900 roku stajniê.

Maj¹tek w Rogowie by³ mniejszy
od s¹siedniego Chwa³kowa. W latach
dwudziestych posiada³ jednak m³yn
i elektryczn¹ mleczarniê. Prowadzo-
no tutaj tak¿e hodowlê ryb. Dzi� o kar-
piach z Rogowa ju¿ chyba nikt nie
pamiêta.

GRZEGORZ SKORUPSKI

W poprzednim artykule wkrad³ siê
b³¹d techniczny przy podpisie zdjêcia
domu pracowników folwarcznych. Budy-
nek ten znajduje siê oczywi�cie w Sarbi-
nowie.

Pa³ac w Rogowie.

Dworek w Szurkowie.

Rezydencja Czarneckich w Gogolewie.

Zbudowany w 1890  roku pa³ac w Chwa³kowie.


