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Niniejszy projekt powstał w związku ze złożeniem mi propozycji 

przygotowania biogramów z fotografiami oraz opracowania ogólnego 

dotyczącego nekropoli w Rąbiniu, w związku z zamiarem wykonania 

oznakowania informacyjnego na jej terenie. Projekt został uzgodniony 

i zawiera opinię potomków rodziny Chłapowskich. 
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W związku z zakończeniem prac budowlano-remontowych w kościele pw św. św. 

Piotra i Pawła w Rąbiniu związanych z zagrożeniem zawalenia budynku, 

przeprowadzono szereg prac, które wpłynęły również na otoczenie budynku, 

które w znacznej mierze stanowi nekropola rodu Chłapowskich. 

 

Obecnie najważniejszymi problemami związanymi z nekropolą są: 

1. Brak dokumentacji archeologicznej i architektonicznej dotyczącej 

poszczególnych krypt grobowych zwłaszcza w odniesieniu do: 

 oceny stanu zachowania komór grobowych; 

 ustalenia szczelności grobów; 

 ustalenia, czy w wyniku iniekcji strumieniowej fundamentów 

kościoła, w których bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 

grobowce, nie nastąpiło przerwanie powłok murów i przeniknięcia 

masy iniekcyjnej do wnętrza grobów; 

 określenia poziomu wód gruntowych w otoczeniu grobowców 

z określeniem stopnia zagrożenia ich przeniknięcia do wnętrza; 

 określenie stopnia zasolenia ścian grobowców; 

2. Znaczne uszkodzenia części grobowców spowodowane pękaniem ich ścian 

za sprawą systemu korzeniowego rosnących dokoła kościoła drzew. 

3. Uszkodzenia płyt nagrobnych w wyniku działalności czynników 

atmosferycznych i biologicznych (mchy i porosty). 

4. Nieczytelność inskrypcji na nagrobkach. 

5. Brak informacji o nekropolii, jej historii oraz osobach na niej 

pogrzebanych. 

 

Nekropolę ze względu na niezwykle istotne znaczenie dla dziejów regionu, 

unikatowy charakter oraz powiązanie z historycznym obiektem wysokiej klasy, 

należy niezwłocznie wpisać do rejestru zabytków.  
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HISTORIA I ZNACZENIE NEKROPOLII 

 

Dokoła kościoła rąbińskiego znajduje się największa z nekropolii 

Chłapowskich. Spoczywają tu przedstawiciele linii turewskiej, kopaszewskiej 

i szołdrskiej oraz osoby zasłużone dla parafii. Na miejsce ostatniego spoczynku 

Rodziny Rąbiń został wybrany w momencie kupna wsi oraz osiedlenia się rodu 

na tych ziemiach. Wraz z powiększeniem kościoła o nowe prezbiterium w 1905 

roku, poszerzono także sam cmentarz. Poza grobowcami, których wykaz został 

przedstawiony poniżej, na terenie przykościelnym znajdują się groby 

nieoznakowane, które zlokalizowano podczas prac rewitalizacyjnych w 2013 

roku (na planie zostały zaznaczone jako X). Poza pochówkami na zewnątrz 

kościoła, we wnętrzu świątyni znajdują się grobowce Rąbińskich oraz: przed 

ołtarzem Matki Boskiej grób proboszcza Michała Manickiego z 1764 roku, przed 

ołtarzem głównym proboszcza Melchiora Szymańskiego z roku 1772, w kaplicy 

Świętego Józefa dziedzica Donatowa – Koszuckiego  z roku 1802 oraz Maryanny 

Józefy Chłapowskiej z roku 1831, a także zbiorowe pochówki szczątków ludzkich 

pochodzące z wcześniejszych miejsc grzebalnych, powtórnie pochowane w 1775 

roku. Ostatni pochówek w nekropolii miał miejsce w 1997 roku. Od samego 

początku nekropola przeznaczona była jako miejsce wiecznego spoczynku dla 

patronów kościoła. Warto w tym miejscu wspomnieć o płycie Wielkiej Księżnej 
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Łowickiej, która po sprowadzeniu jej wraz ze szczątkami Księżnej z Carskiego 

Sioła w Rosji, wisiała przez jakiś czas w pałacu w Turwi. W okresie II wojny 

światowej została zniszczona. Z oryginału zachowało się kilka liter tworzących 

inskrypcję.  

Nekropola Chłapowskich w Rąbiniu jest najstarszym i największym tego 

typu założeniem, unikatowym ze względu na ilość pochówków oraz znaczenie 

Rodu dla dziejów regionu, który stanowi dla niego jeden z podstawowych 

wyznaczników tożsamości kulturowej, a poprzez swą działalność – polityczną, 

społecznikowską oraz gospodarczą – przyczynił się do jego rozwoju i powstania 

zespołu asocjacji trwale łączonych z regionem Ziemi Kościańskiej. 

Obok siedziby rodowej w Turwi, Rąbiń należy do najważniejszych 

miejscowości związanych z Chłapowskimi. Stanowi miejsce często uczęszczane 

przez turystów indywidualnych i zorganizowanych, zwłaszcza przez młodzież 

szkolną. Ze względu na rangę samego obiektu należy przeprowadzić niezbędne 

prace porządkujące i rewitalizujące, których jednym z elementów jest 

wprowadzenie oznaczenia informacyjnego.  

 

Projekt napisów i ilustracji poszczególnych tablic zamieszczony jest poniżej. 
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Plan sytuacyjny nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu, rys. E. Prałat 
Legenda będąca wierną transkrypcją napisów z poszczególnych płyt nagrobnych: 
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1. Tu spoczywa ś.p. Maryanna Hertmanowska um. 1870 i Córka Jéj Anna Wytykowa 

um. 1897 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

2. Grobowiec Rodziny Niklasów (pierwotnie Bolesława i Nikodema) 

3. Grobowiec Rodziny Kaszewskich 

4. Ś.P. Balbina Krzykała ur. 14.3.1880 r. um. 18.11.1909 r. Zdrowaś Marya! 

5. Ś.P. Wit Kłos Proboszcz Rąbiński ur. 15.1.1879 zm. 27.10.1918 i jego rodzice 

Franciszek i z Wróblewskich Bernarda [?] Proszą o modlitwę 

6. Zofia z Chłapowskich Koźmianowa urodziła się 7 lipca MDCCCXXIV um. 25 

października MDCCCLIII Módl się za nią 

7. Tu leży Antonina z Grudzińskich Chłapowska ur. d. XVI czerwca MDCLXXXXIIII 

um. D. XXI kwietnia MDCCCLVII Pokój jej duszy 

8. Dezydery Chłapowski, generał wojsk polskich, ozdobiony Krzyżami Virtutti 

Militari i Legii Honorowej. Baron cesarstwa francuskiego. Ur. w Turwii 23 maja 

1788 um. dnia 27 marca 1879 R.I.P. 

9. Ś.P. Joanna z Grudzińskich 1791-1831 żona Wielkiego Księcia Konstantego 

Pawłowicza zwłoki przeniesiono z Carskiego Sioła do Rąbinia w r. 1929. 

Fundator Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

10. Ś.P. Marya z Morawskich Hr. Jezierska  ur. 4.6.1822 um. 4.6.1891 R.I.P. 

11. Tu leży Ludwik Chłapowski ur. 10 lipca 1877 um. 3 lipca 1878 

12. Tu leży Róża z Jezierskich Chłapowska, ur. 2 grudnia 1847 um. 12 lutego 1879 

R.I.P. 

13. Tu leży Tadeusz Chłapowski ur. 12. Lutego 1826 um. 28. Sierpnia 1879 R.I.P. 

14. Ś. P. Z Mańkowskich Tekla Chłapowska 1885-1962 Odznaczona orderem 

papieskim Pro Ecclesie et Pontifice 

15. Ś.P.  Zygmunt Chłapowski 1869-1919 napis nieczytelny 
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16. Tu leży Józefa z Grudzińskich Gutakowska ur. 9 sierpnia 1799 um. 29 stycznia 

1861. Pokój jej duszy 

17. Hr. Wacław Gutakowski, Półkownik Wojsk Polskich, Kawaler Orderu Virtuti 

Militari, u. 7 marca 1790 um. 27 września 1882 R.I.P. 

18. Tu leży Aleksander Koncewicz, doktór medycyny ur. się w Warszawie Dnia XVIII 

Stycznia MDCCCXXIV, umarł w Turwii, Dnia X Marca MDCCCLVI Consummatus in 

brevi explevit. Tempu multa, plancta enim erat Deo anima eju, propter hoc 

properavit educere illum de medio. Kamień położyli przyjaciele.  

19.  Teresa Duc ur. 1832 um. 1880 Wdzięczne uczennice proszą za jej duszę. 

20. Tu leży Marya Długołęcka, urodzona w Śremie dnia 25 listopada 1811 r. 

wieloletnia Towarzyszka, Przyjaciółka baronowej Chłapowskiej. Gorliwa jej 

pomocniczka w zarządzie domu, w wychowywaniu dzieci w rozdawnictwie 

dobroczynności. Po 52 latach błogosławionych przez całą okolicę prac w Turwii 

usnęła w Bogu d. 14 września 1881 r. Kamień ten położyli w żałobie pogrążeni 

wdzięczni wychowawcy. R.I.P. 

21. Ś.P. Kazimierz Chłapowski z Kopaszewa  24.12.1831 + 5.3.1916 

22. Ś.P. Z Chłapowskich Anna Chłapowska z Kopaszewa  17.9.1845 + 5.9.1919 

23. Ś.P. Stanisław Chłapowski 16.10.1863 + 28.2.1930  

24. Ś.P. Marian Chłapowski 21.5.1885 + 2.5.1932 

25. Ś.P. Kazimierz Chłapowski z Kopaszewa  6.1.1872 + 26.8.1923 

26. Ś.P. Dezydery Chłapowski z Kopaszewa  29.3.1913 + 19.5.1997 

27. Ś.P. Wanda z Potworowskich Chłapowska  4.11.1882 + 4.7.1959 

28. Ś.P. Kazimierz Chłapowski z Szołdr 4.3.1896 + 30.11.1976 

29. Dezydery Chłapowski ur. d. 28 lutego 1855 um.d. 25 listopada 1925 

30. Stanisław Chłapowski ur. d. 10 grudnia 1888 um. d. 22 czerwca 1930 

Odznaczony Krzyżem Walecznych 
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31. Juliusz Chłapowski ur. d. 22 listopada 1890 um. d. 26 lipca 1920 Kawaler Krzyża 

Virtutti Militari 

32. Zdzisław Chłapowski ur. d. 8 grudnia 1892 um. d. 24 września 1920 Odznaczony 

dwukrotnie Krzyżem Walecznych 

33. NN – Kronika Parafialna wspomina o usytuowaniu blisko dzwonnicy grobu 

Salomei Matelskiej, zmarłej 4 kwietnia 1882 roku 

34. Ś. P. Józef Chłapowski starosta kościański Orła białego i S. Stanisława kawaler 

przeżywszy lat 70. umarł 17. Paźd. 1826. Prosi o westchnienie 

35. Tu leży Zofia z Chłapowskich Mycielska ur. 15 maja 1794 um. 13 września 1864 

R.I.P. 

36. Tu leżą zwłoki śp. Stanisława Chłapowskiego, Kasztelana Międzyrzeckiego, 

Półkownika wojsk polskich, Kawalera orderu św. Stanisława, Dziedzica Turwii, 

Wyskoci, Śmigla itd. Umarł 9 maj 1780, wieku swego 69 lat. Pochowany 

w Wyskoci. Po zniszczeniu tamtejszego cmentarza przeniesiony przez 

prawnuków do Rąbinia r. 1897. R.I.P. 

37. Dnia 27 marca 1840 złożono tutaj ciało Mikołaja Rynkiewicza ur. w Turwii 

6.12.1779. Ten któremu lat dwadzieścia cztery pomagał ś.p. zmarły w zarządzie 

gospodarstwa tutejszego prosi o westchnienie za duszę jego. 

 

 

 

 

Mając na uwadze, iż projekt oznakowania dotyczy miejsca pochówku, konieczne jest 

stanowcze podkreślenie potrzeby: 
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1. Takiego oznakowania nekropolii i poszczególnych grobów, które licować będzie z 

powagą tego miejsca, zatem formy oznakowania powinny być stosunkowo 

nieduże, tak by nie przysłaniały grobów oraz nie przełamywały ich dominacji 

w oglądzie terenu przykościelnego. Stąd należy pogrupować biogramy 

i zredukować do minimum liczbę tablic; 

2. Stanowczo należy odrzucić elementy barwne [w postaci fotografii, kolorowych 

podkładów pod tekst itp.] i zastosować czerń, biel i szarości, które będą 

stosowniejsze, bardziej będą nawiązywać do „historyczności i wieku” miejsca. 

W odniesieniu do ilustracji jest to tym zasadniejsze, że większość posiadanych 

zdjęć jest czarno-biała; 

3. Należy nie dopuścić do stworzenia wrażenia ekspozycji muzealnej. 

4. W przypadku zdecydowania się na tablice jedną, dużych rozmiarów należy 

umieścić na zewnątrz murów przykościelnych, tak by w przypadku niemożności 

wejścia na teren nekropoli, umożliwić osobom odwiedzającym zapoznanie się 

z historią miejsca. 

5. Wykonania tablic w stylistyce dostosowanej do charakteru miejsca, a więc 

stylizowanego lub uproszczonego, w sposób możliwie najbardziej nierzucający 

się w oczy. 

6. Jako że żyją potomkowie rodziny Chłapowskich, to też należałoby uwzględnić ich 

opinię w zakresie prac związanych z nekropolą [obecnie odbyłem rozmowy 

z potomkami Dezyderego Chłapowskiego z Kopaszewa i dysponuję uwagami 

dotyczącymi cmentarza]. Jest to tym bardziej wskazane, iż to ich Rodzina była 

odpowiedzialna za powstanie nekropolii, a poprzez budowę grobowców nabyła 

prawa do dysponowania nimi na zasadach przewidzianych przez art. 7 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. 

U. 2011 r. Nr 118 poz. 687) 
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WYBRANE FORMY OZNAKOWANIA INFORMACYJNEGO 

 

1. Optymalnym moim zdaniem rozwiązaniem byłoby umieszczenie dwóch 

identycznych tablic informacyjnych zawierających plan nekropolii z legendą 

według wzoru powyżej oraz krótkie biogramy z fotografiami. Jedna z tablic 

powinna znaleźć się na zewnątrz muru przykościelnego, druga w pobliżu grobu 

nr 1, tuż przy wejściu. Takie rozwiązanie będzie najekonomiczniejsze oraz 

najmniej ingerujące w wygląd i estetykę nekropolii. 

2. Najbardziej praktycznym, lecz kosztownym rozwiązaniem, byłby multimedialny 

ekran dotykowy usytuowany przy wejściu na teren przykościelny od strony 

wjazdu na probostwo lub przy bramie-dzwonnicy. Odpowiednia zabudowa 

ekranu pozwoliłaby na wyeliminowanie tabliczek przy grobach. Zasada 

funkcjonowania ekranu byłaby bardzo prosta. Kliknięcie jednego z trzech 

punktów otwierałoby podstrony: 

Rąbin Kościół Nekropola 
 historia 
 źródła 
 wypiski z Kroniki 

Parafialnej 

 historia kościoła 
 katastrofa 

budowlana 
 dzieła sztuki 

 historia nekropolii 
 biogramy  

   
 

Ekran byłby intuicyjny. Dla przykładu: kliknięcie zakładek Kościół>dzieła sztuki 

wyświetlałby się alfabetyczny spis obiektów. Kliknięcie ikony przy wybranych 

obiekcie otwierałoby stronę zawierającą fotografie i opis. U dołu z prawej 

przycisk zamykający odsyłający do spisu treści. 
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Wybór ekranu byłby rozwiązaniem innowacyjnym umożliwiającym zebranie w 

niezwykle atrakcyjnej dla odbiorcy formie informacji o nekropolii, kościele, 

pracach remontowych jak i samej miejscowości. 

3. Oznakowanie w formie zespołu tablic, maksymalnie formatu A3 zawierających 

następujące elementy: 

 Personalia zmarłego z transkrypcją napisu nagrobnego, fotografią [tam 

gdzie będzie to możliwe] oraz krótkim biogramem. 

 Forma, jaką powinny mieć tablice, powinna zostać skonsultowana 

z Urzędem Ochrony Zabytków oraz rodziną Chłapowskich. 

Liczba tablice nie powinna być większa niż 7. Rozważyć należy także umieszczenie tylko 

wybranych biogramów, a nie wszystkich osób spoczywających na cmentarzu. 

Poniżej zamieszczam propozycję wyglądu tablic informacyjnych. Ostateczny kształt 

biogramów mogę przygotować po wyborze koncepcji oznakowania oraz określeniu 

kształtu wybranych elementów. 

 

 

 

 

Projekt zagospodarowania dużej tablicy informacyjnej: 
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Propozycja rozmieszczenia tablic: 
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Tablica nr 1 

Tablica na zewnątrz murów przykościelnych, przy wejściu na jego teren 
od strony wjazdu na probostwo.  
Informacje ogólne o nekropolii, plan rozmieszczenia grobów oraz legenda 
w formie przytoczonej powyżej [spisane teksty nagrobków]. Dodatkowo 
u dołu i z prawej strony fotografie archiwalne przedstawiające 
wybranych zmarłych spoczywających przy kościele. 

Tablica nr 2 

Groby nr 1-5: Marianna Hermanowska, grobowiec Niklasów, grobowiec 
Kaszewskich, Balbina Knychała, Wit Kłos. 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: przy furtce prowadzącej na 
probostwo [północno-wschodnie naroże terenu przykościelnego] 

Tablica nr 3 

Groby nr 6-9: Zofia Chłapowska, Antonina Chłapowska, Dezydery 
Chłapowski, Księżna Łowicka 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: zewnętrzna ściana prezbiterium, 
zamknięcie apsydy 

Tablica nr 4 

Groby nr 10-17: Maria z Morawskich, Ludwik Chłapowski, Róża z 
jezierskich, Tadeusz Chłapowski, Tekla z Mańkowskich, Zygmunt 
Chłapowski, Józefa z Grudzińskich, Wacław Gutakowski 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: w wolnej przestrzeni między grobami 
nr 15 i 18 

Tablica nr 5 

Groby nr 18-28: Aleksander Koncewicz, Teresa Duc, Kazimierz 
Chłapowski, Anna Chłapowska, Stanisław Chłapowski, Marian 
Chłapowski, Kazimierz Chłapowski 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: na prawo od grobowca nr 20 

Tablica nr 6 

Groby 29-32: Dezydery Chłapowski, Stanisław Chłapowski, Juliusz 
Chłapowski, Zdzisław Chłapowski 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: obok krzyża misyjnego 

Tablica nr 7 

Groby nr 33-37: Salomea Matelska, Józef Chłapowski, Zofia mycielska, 
Stanisław Chłapowski, Mikołaj Rynkiewicz 
 
Propozycja umiejscowienia tablicy: obok grobowca nr 33 

 



dr Emilian Prałat 
emilianpralat@gmail.com 
 

PROJEKT OZNAKOWANIA INFORMACYJNEGO NA TERENIE NEKROPOLII RODU 
CHŁAPOWSKICH W RĄBINIU 
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Wersja oznakowania nr 1 – na niebiesko 

zaznaczono potencjalne miejsce 

usytuowania dużych tablic informacyjnych. 

wersja optymalna 

 

 

 

 

 

Wersja oznakowania nr 2 – na zielono 

zaznaczono potencjalne miejsce 

umieszczenia ekranu multimedialnego. 

 

 

 

 

 

Wersja oznakowania nr 3 – na czerwono 

zaznaczono potencjalne miejsca umieszczenia 

tablic informacyjnych. 

 

 


