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AW 2015 r. z inicjatywy Emiliana Prałata przy
wsparciu Joanny Ziętkiewicz i Leszka Majchrzaka,
wskrzeszono tradycję pielgrzymowania szlakiem.
Kolejne edycje przypadające w niedzielę
poprzedzającą 14 września dedykowano innej
postaci lub wydarzeniu. W ten sposób powstała
unikatowa formuła, która łączy pielgrzymowanie z
wędrówką historyczną szlakiem tematycznym.
Kopaszewska Droga Krzyżowa adresowana jest
zarówno do osób wierzących, jak i pragnących
przejść tę trasę bez motywacji religijnej. 
Ważnym aspektem odnowy szlaku, była
kompleksowa renowacja kapliczek i tablic stacji. W
latach 2016-2018 Komitet Społeczny tworzony
przez wspomniane wyżej osoby, przeprowadził
prace, które objęły wykonanie nowych tynków,
konserwację kamiennych i ceglanych cokołów,
przywrócenie oryginalnych, dachówkowych
daszków zamiast dotychczasowych blaszanych,
odnowienie tablic ze stacjami, wykonanie ich
numeracji oraz kamiennych pawimentów dokoła
kapliczek, a także montaż oznakowania
informacyjnego szlaku.
29.10.2017 odnowione kapliczki poświęcił abp
Stanisław Gądecki, metropolita poznański i
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
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Kopaszewska Droga Krzyżowa to unikatowy w
skali światowej szlak pielgrzymkowy i turystyczny
związany z tragicznymi wydarzeniami z
25.10.1853 r., kiedy to w Kopaszewie popełniła
samobójstwo Zofia, córka gen. Dezyderego
Chłapowskiego, a żona Jana Koźmiana. Wśród
przyczyn tego dramatycznego gestu wymienić
należy poronienie i późniejszy fakt niemożności
posiadania potomstwa, depresję i uraz głowy w
następstwie wypadku kolejowego. Na trasie
konduktu żałobnego z Kopaszewa do Rąbinia,
gdzie znajduje się rodowa nekropolia, w
niespełna rok od tamtej tragedii, wzniesiono
śródpolną, śródleśną drogę krzyżową. W 1854 r.
Koźmian i Chłapowski uzyskali u papieża Piusa IX
przywilej odpustowy dla kopaszewskiej via crucis.
Po śmierci żony, Koźmian wstąpił do stanu
kapłańskiego, zostając jednym z najważniejszych
działaczy politycznych i ludzi Kościoła polskiego
XIX w.

Droga Krzyżowa biegnie przez parafię choryńską,
wyskocką i rąbińską. I i XIV stację wmurowano w
ściany kaplicy w Kopaszewie, VII i VIII w elewację
kościoła w Rąbiniu. Pozostałe - po dwie -
umieszczono na prostych, niezwykle
malowniczych kapliczkach. Łącznie szlak ma
nieco ponad 16 km (tam i z powrotem).

Zofia i Jan Koźmianowie | Dezydery Chłapowski |
Pius IX | Droga Krzyżowa w 1960 r. | przy kapliczce

w Kopaszewie, l. 70. XX w.

Byli podobno szczęśliwi, jednakże po wypadku

kolejowym pod Częstochową i po śmierci jedynej

córeczki, Zofia zapadła w ciężką melancholię. W

chwili ostrego kryzysu wybiegła do ogrodu i

otruła się. Zdążyła jednak zawołać o pomoc,

wyspowiadać się i pożegnać z mężem i umarła w

1853 r. Ciężki to był cios dla rodziców i męża. Moi

dziadkowie byli  podówczas w Rzymie i Ojciec

mój [Tadeusz, przyp. E. P.] zawiózł im tę bolesną

wiadomość. Opowiadano mi, że Zofia błagała

rodziców, gdy wyjeżdżali, by ją z sobą zabrali i

żegnając się z nimi, biegła jeszcze za powozem,

który ich unosił. Rodzice uważali zapewne, że

obowiązkiem jej jest zostać przy mężu,

obarczonym wielu ważnymi sprawami. Widocznie

nikt z jej otoczenia nie uświadomił sobie jej stanu

psychicznego. W tym czasie rozstroje nerwowe

uważane były raczej za kaprysy

- fragment wspomnień Antoniny z Chłapowskich
Górskiej

SZLAK
Aż do II wojny światowej szlak pielgrzymkowy
Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej był często
uczęszczany. Po wojnie tradycja jego
przemierzania zamarła. Większe peregrynacje
zorganizowano jedynie w stulecie jego inauguracji
oraz na początku lat 80. XX w. Kolejna dekada
przyniosła prace renowacyjne i odbudowę dwóch
zniszczonych podczas wojny kapliczek. Zainicjował
je Komitet Społeczny Odbudowy Kopaszewskiej
Drogi Krzyżowej i Nekropolii Chłapowskich.
Pojawiła się wówczas tradycja rowerowych
wędrówek w niedzielę palmową.


