
Jesienne porządki na grobach polskich w Rzymie. 
 

  
Biało-czerwona kokarda na grobowcu rodziny Orzechowskich, prace porządkowe przy grobowcu Janiny z Rudowskich 

Rinckhoff wykonuje p. Renata Kobendzowska ze Stowarzyszenia Le Rondini. 
 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Le Rondini, podobnie jak w 
latach ubiegłych, przeprowadzone zostały prace porządkowe na polskich grobach 
znajdujących się na cmentarzu Campo Verano w Rzymie. W dniach 12, 13 i 20 
października br., członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oczyścili trzy grobowce. 
Pierwszy - rodziny Orzechowskich, drugi - będący miejscem spoczynku Janiny z 
Rudnickich Rinckhoff oraz trzeci – należący do Ireny z Mikuckich Pogorskiej. 
Wszystkie zaliczyć można do najbardziej okazałych polskich grobów na Verano, 
wymienionych przez M.I. Kwiatkowską w książce pt. „Groby polskie na 
cmentarzach Rzymu”. Wszystkie wymagają drobnych prac konserwatorskich, 
zwłaszcza poprawienia niewidocznych już prawie napisów – ginących śladów 
obecności Polaków w Wiecznym Mieście. 
 

 
 

NIECH SIĘ POLSKA PRZYŚNI TOBIE! –  
niewidoczny już prawie napis na grobowcu Janiny z Rudowskich Rinckhoff. 

 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć, ukazujących stan poszczególnych grobowców 
przed i po przeprowadzeniu prac porządkowych oraz podstawowe informacje na ich 
temat.  
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GROBOWIEC IRENY Z MIKUCKICH POGORSKIEJ 
(Lokalizacja: Pincetto Nuovo kw. 54) 
 

Grobowiec znajduje się blisko wejścia głównego (Piazzale del Verano 1). Po 
przejściu przez QUADRIPORTICO, mijamy kaplicę (Cappella di S. Maria della 
Misericordia) z lewej strony i wchodzimy po schodach przez część zwaną RUPE 
CARACCIOLO.  
 

  
Fragment mapki, droga prowadząca do grobowca I. Pogorskiej. 

 

Idąc wzdłuż muru, dostrzeżemy białą rzeźbę przedstawiającą anioła. Obok znajduje 
się grobowiec Ireny Pogorskiej w kształcie okazałego, marmurowego sarkofagu, 
otoczonego metalowym, kutym ogrodzeniem. Na jednej z dłuższych ścian sarkofagu 
umieszczono tarczę z herbami Mikuckich (Ślepowron) i Pogorskich (Ogończyk). To 
właśnie ją widzimy na okładce książki M.I. Kwiatkowskiej „Groby polskie ma 
cmentarzach Rzymu”.   
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Na sarkofagu umieszczono napis : 
IRENA Z KOŚCIELCA POGORSKA/ URODZONA W WARSZAWIE 1826 R./ 
ZMARŁA W RZYMIE 5 LUTEGO 1902 R./ PROSI O MODLITWĘ 
 

 
Prawie niewidoczny napis na grobowcu I. Pogorskiej. 

 

Z biogramu zamieszczonego przez M.I. Kwiatkowską dowiadujemy się, że Irena 
Pogorska „Znana była z pobożności i szerokiej działalności charytatywnej (m.in. 
zasilała swymi  funduszami zgromadzenie zmartwychwsatńców. (...) Była 
przypuszczalenie matką młodopolskiego poety Jana z Kościelca Pogorskiego. 
Przyjaźnił on się w Rzymie z rzeźbiarzem Antonim Madeyskim. (...) Może więc 
właśnie Madeyski był projektodawcą nagrobka Pogorskiej na Campo Verano. W 
podziemiach kościoła p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie znajduje się 
także jej epitafium ozdobione brązową plakietą portretową, zapewne także dłuta 
Madeyskiego.” 
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Dzięki uprzejmości brata Marcina Mosakowskiego ze Zgromadzenia Braci Serca 
Jezusowego mogę zaprezentować zdjęcie w/w epitafium I. Pogorskiej. 
 

  
Epitafium I. Pogorskiej w kościele oo. zmartwychwstańców w Rzymie (Fot. Br. M. Mosakowski CFCI) 

Stan techniczny samego grobowca, w porównaniu z innymi grobami polskimi na 
Campo Verano jest dość dobry. Natychmiastowego uporządkowania wymagało 
natomiast otoczenie (w tym sąsiednie groby) – konieczne było usunięcie śmieci, 
wycięcie bujnej roślinności, uniemożliwiającej podejście do sarkofagu ze wszystkich 
stron. Poniżej zdjęcia grobowca przed i po uporządkowaniu w dniach 12 i 20 
października br. 
 

  
Na tyłach grobowca I. Pogorskiej. 
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W zaroślach koło grobowca znaleziono brakującą szyszkę z metalowego ogrodzenia. 
Została odpowiednio zabezpieczona.  
 

  
Próba utorowania drogi do tarczy z herbami (Fot. Iwona Bigos) 

 

Po uporządkowaniu terenu wokół sarkofagu. 
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Uporządkowanie terenu wokół grobowca Ireny Pogorskiej nie przebiegłoby tak 
sprawnie, gdyby nie pomoc p. Aleksandry Andrzejczyk, której niestety nie widać na 
zdjęciach. Pani Aleksandra zadbała również o przyniesienie zniczy i kwiatów 
złożonych przy grobie. 
 
GROBOWIEC RODZINY ORZECHOWSKICH 
(Lokalizacja: Pincetto Nuovo kw. 55) 
 

Grobowiec Orzechowskich znajduje się w pobliżu grobowca I. Pogorskiej. 
Wystarczy przy sarkofagu skręcić w lewo i przejść ok. 30 metrów. Idąc natomiast w 
kierunku Piazzale Circolare (patrz mapka), w kwaterze nr 2, znajdziemy grobowiec 
Ludwika Grabińskiego. Nie wymagał żadnych prac porządkowych. Oznaczyłyśmy 
go jedynie biało-czerwoną kokardą.  
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Alejka prowadząca do grobowca rodziny Orzechowskich, 

Oprócz wzmianki o istnieniu grobowca rodziny Orzechowskich na cmentarzu Campo 
Verano oraz zdjęcia z roku 1983, M.I. Kwiatkowska nie podaje żadnych szczegółów. 
W Archiwum cmentarza udało się odnaleźć informację o złożeniu w tym grobowcu, 
w dniu 1 lutego 1906 roku, szczątków Alfreda Orzechowskiego. Czy to on spogląda 
na nas z umieszczonego na nagrobku zdjęcia? Trudno powiedzieć... 
 

  
Zdjęcia na nagrobku rodziny Orzechowskich (Fot. A. Rola-Bruni) 
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Jeszcze we wrześniu br., po dokonaniu oględzin wielu polskich grobów na Campo 
Verano, uznałyśmy z pp. Iwoną Bigos i Renatą Kobendzowską, że uporządkowanie 
tego miejsca jest sprawą pilną. Wszystkie prace wykonano w dniu 12 i 20 
października. W celu utorowania dostępu do grobowca Orzechowskich, konieczne 
okazało się wycięcie krzaków i przycięcie drzew rosnących na sąsiednich grobach. 
Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, m.in. oczyszczenie całego pomnika wraz z 
płytą naziemną, poprawienie napisów, wycięcie uschniętej palmy, pochylającej się 
nad grobem oraz wykonanie drobnych prac murarskich. Tym zająć się musi jednak 
wyspecjalizowana firma. Campo Verano jest cmentarzem zabytkowym i tego typu 
działania wymagają uzyskania pozwolenia.  

  
Grobowiec rodziny Orzechowskich przed uporządkowaniem  

  
 

Poniżej stan po wykonaniu prac porządkowych. 
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P. Aleksandra Andrzejczyk przy uporządkowanym grobowcu rodziny Orzechowskich, ginące napisy na płycie 

naziemnej. 
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Pomnik od tyłu z widocznymi elementami wymagającymi prac murarskich. 

 
GROBOWIEC JANINY Z RUDOWSKICH RINCKHOFF I JEJ MAŁŻONKA 
(Lokalizacja: EX CIVILI kwatera nr 20) 
Grobowiec położony jest dość daleko od wejścia głównego. Wygodne dojście 
prowadzi przez BASSOPIANO PINCETTO, zejście pomiędzy kwaterą 145 i 155.  
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M.I. Kwiatkowska podaje tylko krótką informację o Janinie z Rudowskich: „Żona 
Franka Petera Rinckhoff (...) pochodzącego z Ameryki i utrzymującego się z gry na 
giełdzie. Mieszkała w Rzymie, kolekcjonowała antyki. Często odwiedzała kraj 
rodzinny.” Z inskrypcji nagrobnej dowiadujemy się, że miała córkę.  



Na tym pięknym sarkofagu z trawertynu, ozdobionym girlandami, jeszcze do 
niedawna leżała kamienna róża. W styczniu tr. już jej nie było. Pozostało po niej 
jaśniejsze miejsce na wierzchniej płycie grobowca oraz dwa bolce, na których była 
umocowana... Porządkując teren wokół, wśród sterty uschniętych liści,  
odnalazłyśmy pękniętą na dwie części różę. Została odpowiednio zabezpieczona, 
wkrótce powróci na swoje miejsce.  
 

  
 

Grobowiec Janiny z Rudowskich Rinckhoff  jest w dobrym stanie technicznym. 
Wymaga oczyszczenia i poprawienia napisów. Największym jego wrogiem jest 
roślinność. Prace porządkowe polegały przede wszystkim na przycięciu krzewów i 
drzew rosnących wokół grobowca.  
Poniżej zdjęcia ukazujące stan przed i po wykonaniu prac porządkowych w dniu 13 
października br.  
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Poniżej stan po uporządkowaniu. 
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W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa wynikających z 
ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19, prace w tym roku były nieco 
utrudnione. Jeżeli w najbliższych dniach restrykcje nie będą zaostrzone, 
porządkowanie polskich grobów na cmentarzu Campo Verano będzie kontynuowane.  
 
Iwona Bigos – Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego LE RONDINI 
Renata Kobendzowska – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego LE RONDINI 
Agata Rola-Bruni – sympatyk Stowarzyszenia LE RONDINI 

 
Rzym, 23 października 2020 r. 

 
 
 
 
 
 


