
O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju! 

Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, 

A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy 

O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy. 

Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem 

I poprzedzony głuchą wieścią między ludem; 

Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem 

Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, 

Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne.

Pan Tadeusz Księga XI

Uczta napoleońska
w Turwi 10
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W
ielkopolan ogarnęło serca z wiosny słońcem/

Jakieś dziwne przeczucie w 1806 roku, gdy po 

zwycięstwie Napoleona pod Jeną hufce cesarza, 

Boga Wojny, zmierzały w kierunku granic Polski. Nikt tego 

lepiej nie oddał jak właśnie Mickiewicz:

Był pokój w Wielkopolszcze, jak teraz na Litwie; 

Wtem nagle rozeszła się wieść o strasznej bitwie; 

Przybiegł do nas posłaniec od pana Towdena, 

Grabowski list przeczytał, krzyknął: „Jena! Jena! 

Zbito Prusaków na łeb, na szyję, wygrana!” 

Ja, z konia zsiadłszy, zaraz padłem na kolana 

Dziękując Panu Bogu. - Do miasta jedziemy, 

Niby dla interesu, niby nic nie wiemy; 

Aż tu widzimy: wszystkie landraty, hofraty, 

Komisarze i wszystkie podobne psubraty 

Kłaniają się nam nisko; każdy drży, blednieje, 

Jako owad prusaczy, gdy wrzątkiem kto zleje. 

         Pan Tadeusz Księga VII

W Turwi, Bielewie, Choryni, Kopaszewie zawrzało. W 

Wielkopolsce wybuchło powstanie. Młodzież z dworów 

Księstwa Poznańskiego wstąpiła w szeregi armii napoleoń-

skiej i dzielnie walczyła przeciw zaborcy. Było to pierwsze z 

wygranych polskich powstań.

A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania 

I cesarski przynosi rozkaz: do powstania! 

W tydzień jeden, tak lud nasz Prusaków wychłostał 

I wygnał, na lekarstwo Niemca byś nie dostał!

Pan Tadeusz Księga VII  

Dezydery Chłapowski, dziedzic Turwi, wstąpił do gwardii 

honorowej cesarza Napoleona (utworzonej przez okoliczną 

szlachtę po powstaniu wielkopolskim 1806 roku). Zdobył 

uznanie cesarza, który niósł Polsce wolność. W kampanii 
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Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews
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U boku Napoleona przeszedł kampanię hiszpańską i au-

striacką. Za udział w bitwie pod Ratyzboną nadano mu tytuł 

barona cesarstwa. W styczniu 1811 roku został mianowany 

szefem szwadronu polskiego pułku szwoleżerów - lansjerów 

gwardii cesarskiej. Polacy szykowali się do kolejnej wojny…

Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami! 

Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami! 

Wojna niechybna! Kiedy z poselstwem tajemnem 

Tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem; 

Napoleon już zbiera armiję ogromną, 

Jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomną; 

Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe, 

Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe! 

Już są w drodze, na pierwszy znak Napoleona 

Przejdą Niemen i - bracie! Ojczyzna wskrzeszona!”

Pan Tadeusz Księga VI

1807 roku młody Chłapowski, były żołnierz pułku dragonów 

pruskich im. generała Briesewitza, absolwent instytutu ofice-

rów inspekcji berlińskiej, walczył w 9 pułku piechoty dowo-

dzonym przez generała Antoniego Pawła Sułkowskiego. Za 

męstwo w bitwie pod Tczewem, jako dowódca półkompanii, 

otrzymał krzyż Virtuti Militari i Legię Honorową. 

Podczas oblegania Gdańska trafił do niewoli pruskiej. Po 

pokoju w Tylży i powrocie z 

Rygi, gdzie był internowany, 

został awansowany na stopień 

kapitana i przydzielony jako 

adiutant generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego. W 1808 roku 

został oficerem ordynansowym 

Napoleona. Podczas tego poby-

tu ukończył studia wojskowe w 

paryskiej politechnice. 
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Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews

Pałac Chłapowskich w Turwi. Fot.zbiory rodzinne Macieja Mycielskiego

Dezydery Chłapowski
w mundurze oficera ordynasowego

cesarza Napoleona z 1809 r.



Podróze z Panem Tadeuszem Podróze z Panem Tadeuszem

Uczta napoleonska w Turwi Uczta napoleonska w Turwi

Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto. 

Wchodzi pan Wojski w czapce i z głową zadartą, 

Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze, 

Bo Wojski występuje w nowym charakterze 

Marszałka dworu; laskę ma na znak urzędu 

I tą laską z kolei, jako mistrz obrzędu, 

Wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza. 

Naprzód, jako najpierwsza województwa władza, 

Podkomorzy-Marszałek wziął miejsce zaszczytne, 

Ze słoniowym poręczem krzesło aksamitne; 

Obok na prawej stronie jenerał Dąbrowski, 

Na lewej siadł Kniaziewicz, Pac i Małachowski. 

Śród nich Podkomorzyna, dalej inne panie, 

Oficerowie, pany, szlachta i ziemianie, 

Mężczyźni i kobiety na przemian po parze, 

Usiadają porządkiem, gdzie Wojski ukaże.

Pan Tadeusz Księga XII

Zanim „polskie i francuskie 

orły” dotarły nad Niemen, w 

Turwi urządzono im wspaniałe 

pożegnanie. W 1812 roku Józef 

Chłapowski, starosta kościań-

ski, ojciec Dezyderego wydał 

uroczysty obiad dla szwadro-

nu polskiego pułku gwardii 

Napoleona, na którym, jak 

wieść gminna niosła, gościł był sam cesarz (historycy nie mają 

tej pewności, więc mógł być któryś z jego licznych sobowtó-

rów), w każdym bądź razie duch Boga Wojny unosił się nad 

przyobrzańskimi dworami. Na dziedzińcu błyszczały epole-

ty, ordery i oficerskie szpady. Służba uwijała się jak w ukro-

pie. Pałac rozświetlały pochodnie. Słychać było szczęk broni, 

brzęk szkła, gwar rozmów i donośny odgłos wznoszonych to-

astów.  Ucztę z Turwi Mickiewicz przeniósł do Soplicowa…
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Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews

Historyczny abażur z pałacu w Turwi

Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews
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Od 1730 roku mała wieś Turew stała się własnością ro-

dziny Chłapowskich. W 1815 roku majątek przechodzi w 

ręce generała Dezyderego Chłapowskiego, żołnierza wojsk 

napoleońskich, powstańca 1830 roku, reformatora rolnictwa. 

Dezydery Chłapowski stworzył wzorowy majątek i gospo-

darstwo, w którym 

zastosował płodo-

zmian, zwiększył 

nawożenie, pogłę-

bił orkę, zwięk-

szył uprawę pasz, 

wprowadził nowo-

czesne rolnictwo 

na wzór angielski. 

Rozwinął hodow-

lę, pobudował no-

woczesne obory, 

owczarnie i stajnie.
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Salon w pałacu w Turwi. Fot. arch. Macieja Mycielskiego

Obecny widok pałacu,siedziby Zakładu Biologii Rolnej i Instytutu Ekologii
Polskiej Akademii Nauk. Fot. Krzysztof Kujawa

„Pan Tadeusz” frag. Uczta. Ilustr. Jan Marcin Szancer/archiwum G&P
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W celu ochrony od wia-

trów otoczył pola z trzech 

stron żywopłotami i drzewa-

mi - od wschodu, zachodu i 

północy. Podobnie zostały 

obsadzone drogi publiczne, 

wytyczono szerokie drogi we-

wnętrzne. Zadrzewienia, o 

czym już wówczas wiedziano  

zmniejszają prędkość wiatru, 

powiększają zapasy wody w 

glebie, a tym samym rośnie 

wielkość plonów i przyrasta 

masa drewna. Zadrzewienia sadzone przez Chłapowskiego 

zachowały się do dnia dzisiejszego i są objęte ochroną. W 

swoim majątku Dezydery kształcił też młodych rolników. 

Własnością Chłapowskich Turew pozostała aż do 1939 roku.

Dziś w pałacu swoją siedzibę ma Zakład Biologii Rol-

nej i Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Mimo że 

naukowcy pracują w ciszy, w dawnych komnatach wciąż 

jeszcze słychać odgłosy dawnej uczty, która niosła w sobie 

nadzieję wolności i, któ-

ra była natchnieniem 

dla poety rozgoryczone-

go klęską listopadowego 

powstania. Wieści o tej 

uczcie przesławnej długo 

krążyły po okolicznych 

dworach. Wspominano 

ją w Choryni, Kopasze-

wie, Osieku, Gryżynie, 

a i zapewne w Poznaniu 

powracano do wielkich 

uniesień, jak wtedy, w 

czasie powstania goszczo-

no polskich oficyerów.

„Nie, Jaśnie Wielmożny 

Jenerale, nie jest to żaden kunszt bezbożny! 

Jest to pamiątka tylko owych biesiad sławnych, 

Które dawano w domach panów starodawnych, 

Gdy Polska używała szczęścia i potęgi!

Pan Tadeusz Księga XII
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Zadrzewienia środpolne Chłapowskiego.
Fot. Krzysztof Kujawa

Pałacowy salon z historycznymi stiukami Pałac pogrążony w zimowym śnie. Fot. Krzysztof Kujawa

Portret  generała w Turwi
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Dziś zespół pałacowo-parkowy, założony w II połowie 

XVIII wieku, obejmuje pałac, kaplicę, dawną oficynę, 

dawny dom ogrodnika i park. Pałac zbudowany został 

w latach 1760 - 1770, przebudowany był dwukrotnie 

w latach 1820 - 1830 i 1908 -1909. W pokojach za-

chowała się część stiukowej dekoracji, mię-

dzy innymi stiuki według projektu Ignacego 

Graffa. W salonie, gabinecie i bibliotece na 

suficie znajdują się rozety z około 1820 

roku. Stolarka drzwiowa pochodzi z około 

1800 roku, meble z XIX wieku.  W sieni na parterze znaj-

duje się marmurowe popiersie generała Dezyderego 

Chłapowskiego. Najciekawszym pomieszczeniem 

we wnętrzu jest salon empirowy, w którym znaj-

dują się stiuki złożone z motywów muzycznych.

Warto zobaczyć
Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w pobliskim Rą-

biniu. Kościół powstał na początku XIII w. (Długosz podaje, 

że już w XII w.). Obecny został zbudowany od nowa na prze-

łomie XV i XVI w. z wykorzystaniem fragmentów murów 

romańskich. Na cmentarzu kościelnym znajdują się płyty 

nagrobne rodziny Chłapowskich i ich krewnych, Dezyderego 

Chłapowskiego z Turwi (zm. 1879 r.), generała wojsk pol-

skich i jego żony Antoniny z Grudzińskich (zm. 1857 r.), Joan-

ny Grudzińskiej (zm. 

1831 r.) - księżnej ło-

wickiej, żony Wielkie-

go Księcia Konstante-

go, Zofii Koźmianowej 

i Wacława Gutakow-

skiego (zm. 1882 r.), 

pułkownika WP.

Do Turwi prowa-

dzi szlak konny Trakt 

Chłapowskiego oraz 

Ziemiański Szlak Ro-

werowy. 
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Widok pałacu z angielskiego parku

Popiersie Gen. Chłapowskiego

Neogotycka kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Kościół pw. śś Piotra i Pawła w Rąbiniu
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