informacje

Gostyñski zakonnik
sobowtórem Napoleona?

Nasi radni

Czy w klasztorze œwiêtogórskim ¿y³ zakonnik bêd¹cy sobowtórem wielkiego cesarza?
Czy cz³owiek ten bra³ udzia³ w jednej z najœmielszych akcji dywersyjnych XIX wieku - próbie
porwania Cesarza Napoleona Bonapartego?
Za najciekawsz¹ powieœæ dziennikarza i historyka - Waldemara £ysiaka, wielu uwa¿a „Szachistê”. Autor we wstêpie stwierdza, ¿e opar³ j¹
na prawdziwych wydarzeniach, bazuj¹c na przekazach Ÿród³owych.
Akcja rozgrywa na pocz¹tku XIX
wieku, w dobie zwyciêstw armii napoleoñskiej. Grupa wp³ywowych
polityków angielskich przeprowadza
œmia³¹ operacjê maj¹c¹ na celu porwanie Napoleona i „podstawienie”
w jego miejsce sobowtóra - ...zakonnika z gostyñskiego klasztoru!

Akcja „Chess - player 1806”
Jest rok 1806. Armia francuska
pod wodz¹ Napoleona Bonapartego
odnosi wspania³e zwyciêstwa pod
Jen¹ i Auerstädt. We w³adaniu „ma³ego kaprala”, jak nazywano Napoleona, znajduje siê prawie ca³a Europa z wyj¹tkiem Anglii i Rosji.
W ko³ach brytyjskich polityków
bêd¹cych w opozycji do rz¹du tworzonego przez Wigów, powstaje plan
brawurowej operacji porwania cesarza Francuzów. Wielonarodowa grupa pod dowództwem angielskiego
arystokraty Beniamina Bathursta
wyrusza na kontynent by porwaæ
Napoleona, a w jego miejsce podstawiæ sobowtóra - zakonnika Zgromadzenia XX Filipinów na Œwiêtej
Górze. Dlaczego jednak Polak mia³by braæ udzia³ w akcji przeciw cesarzowi walcz¹cemu z zaborcami?
Sobowtór by³ delegatem kleru polskiego na rozmowy z Napoleonem.
Grupa duchownych spotka³a siê
ponoæ jednak z lekcewa¿eniem ze
strony cesarza. Równie¿ zachowanie
wojsk napoleoñskich, a szczególnie
stacjonuj¹cych w Gostyniu oddzia³ów bawarskich pod dowództwem
brata cesarza - ksiêcia Hieronima
Bonaparte nie sk³ania³o do sympatyzowania z bonapartystami. W pamiêtniku zakonnika ze Œwiêtej Góry,
ksiêdza Kaspra Dominikowskiego
znalaz³ siê zapis: „Wojsko ich zdawa³o siê byæ z kraju, któren ¿adnej
nie ma cywilizacji, g³ównymi przymiotami tego¿ by³y grubijañstwo,
niesubordynacja i rozwi¹z³oœæ”. Dodatkowym „zabezpieczeniem lojalnoœci” mnicha by³a groŸba zamordowania jego ukochanej siostrzenicy.
Czy operacja zakoñczy³a siê sukcesem? Jak zachowa³ siê gostyñski sobowtór Napoleona w czasie akcji?
Zainteresowanych odsy³am do „Szachisty”, ksi¹¿ki z tempem akcji Ludluma czy Forsytha, osadzonej jednak
w realiach XIX wieku.

Postaæ sobowtóra, a Ÿród³a
£ysiak, ceniony znawca osoby
Napoleona, w¹tek historii opar³
przede wszystkim na tajemniczym
„Memoriale” - dokumencie prze6

pisanym z XIX - wiecznego orygina³u o nazwie „Chess- player 1806”.
•ród³o to pozostaje jednak w¹tpliwe,
jako ¿e dostarczone zosta³o autorowi
przez osobê anonimow¹, z któr¹ po
przepisaniu owego dokumentu straci³ kontakt. £ysiak powo³uje siê tak¿e
na relacje Ottona Pircha, oficera
pruskiego, który w latach dwudziestych XIX wieku wykona³ mapê
okolic Gostynia. We wspomnieniach
z pobytu w œwiêtogórskiej bazylice,
zwraca on uwagê na dziwnego mnicha, cz³onka poselstwa do Napoleona, znaj¹cego perfekcyjnie jêzyk
francuski, którego „powierzchownoœæ mocno mnie zaciekawi³a”. Pirch
stwierdza, ¿e ów zakonnik cieszy³ siê
du¿ym autorytetem wœród braci zakonnych.

Trzecim Ÿród³em, z którego korzysta³ £ysiak jest opowiadanie Gijsberta Berntropa, uczestnika wyprawy
Napoleona na Rosjê w 1812 roku.
Autor „Szachisty” podaje, ¿e zapozna³ siê z nim na podstawie francuskiego t³umaczenia artyku³u
zamieszczonego w dziewiêtnastowiecznej prasie holenderskiej. Powa¿nie ranny w 1812 roku Berntrop
poszukuj¹c katolickiego spowiednika w³adaj¹cego jêzykiem francuskim
trafi³ do „klasztoru, którego œwi¹tynie wieñczy³a piêkna kopu³a”.
Jakie¿ jednak by³o jego zdziwienie,
kiedy w konfesjonale ujrza³... oblicze Napoleona!

Ksi¹dz z twarz¹ cesarza
W poszukiwaniu owego tajemniczego sobowtóra Waldemar £ysiak
w czerwcu 1975 roku zawita³ do
Gostynia. Dziêki uprzejmoœci ksiê¿y
filipinów móg³ bez przeszkód korzystaæ z zakonnego archiwum.
W przypisach do „Szachisty” £ysiak
sk³ada szczególne podziêkowania ks.
ministrowi Marianowi Gosie oraz
ówczesnemu archiwiœcie ks. Zbigniewowi Starczewskiemu. W toku
badañ Ÿród³owych £ysiak ustali³, ¿e
tajemniczym mnichem z opowiadania Pircha móg³ byæ tylko ksi¹dz Stefan B³a¿ejewski. ¯yciorys tego
cz³owieka idealnie odpowiada³

modelowi postaci bior¹cej udzia³ w
próbie porwania cesarza!
Stefan B³a¿ejewski urodzi³ siê
3 sierpnia 1773 roku, by³ wiêc tylko
o cztery lata m³odszy od Napoleona.
Pocz¹tkowo uczy³ siê w szkole
ojców bazylianów w Szarogrodzie,
a póŸniej u ojców pijarów w Niemrowicach. Jako guwerner m³odego
hrabiego Potockiego odby³ podró¿
po Europie Zachodniej. Wed³ug
relacji ksiêdza Antoniego Brzeziñskiego (Pami¹tki jubileuszu dwóchsetleniego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Œwiêtej Gostyñskiej,
Poznañ 1869), podczas pobytu
w Pary¿u dozna³ jakiegoœ wstrz¹su,
który sk³oni³ go do porzucenia ¿ycia
œwieckiego i wst¹pienia w 1801 roku
do zakonu. W trzy lata póŸniej
wyœwiêcono go na ksiêdza. Stefan
B³a¿ejewski jako osoba znaj¹ca
jêzyk francuski, by³ delegatem kleru
polskiego na rozmowy z Napoleonem w Pary¿u. Równie¿ inne wydarzenia z ¿ycia B³a¿ejewskiego
pasuj¹ do postaci sobowtóra z tajemniczego Memoria³u. Po 1806 roku
sobowtór Napoleona powinien staraæ
ukryæ siê po przeprowadzonej akcji.
Ksi¹dz B³a¿ejewski natomiast
w 1806 lub 1807 za pozwoleniem
prze³o¿onych opuœci³ Œwiêt¹ Górê.
Przeniós³ siê do Chocieszowic, gdzie
naucza³ synów Myciewskiego. Po
powrocie do klasztoru w 1811 roku
prowadzi³ samotniczy tryb ¿ycia.
Wed³ug relacji ks. Brzeziñskiego,
ksi¹dz Stefan prawie nie wychodzi³
z klasztornej celi: „Dwa czy trzy razy
przez ca³e ¿ycie widziano go o trzysta kroków za bram¹ i zaraz wraca³”.
Byæ mo¿e d³ugie w³osy, które wed³ug relacji Pircha, starannie zas³ania³y twarz, mia³y na celu ukrycie jej
podobieñstwa do cesarza Francuzów? B³a¿ejewski zmar³ na gruŸlicê
2 marca 1849 roku, a wiêc prze¿y³
œmieræ Napoleona o 28 lat.

Prawda, czy literacka fikcja?
Dziœ chyba wszystkich czytelników „Szachisty” zastanawia, czy
opisane wydarzenia maj¹ potwierdzenie w faktach historycznych? Dla
historyków - regionalistów zagadk¹
pozostaje te¿, czy Stefan Bla¿ejewski
móg³ uchodziæ za sobowtóra Napoleona?
Wiêcej na temat wizyty Waldemara £ysiaka u ojców Filipinów
oraz historii ksiêdza B³a¿ejewskiego w jednym z kolejnych numerów „¯ycia Gostynia”. Uwa¿nych
czytelników „Szachisty” proszê
natomiast o listy do redakcji w sprawie sobowtóra z Gostynia oraz
stanowiska w sprawie autentycznoœci przedstawionych w ksi¹¿ce
£ysiaka wydarzeñ.
GRZEGORZ SKORUPSKI

Piotr Marcinkowski
Jest najm³odszym radnym w gminie Krobia. W wyborach startowa³
jako kandydat Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Potarzycy.
W radzie jest cz³onkiem Komisji Rolnictwa Leœnictwa i Ochrony
Œrodowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pe³ni równie¿
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej. Uwa¿a, ¿e
wa¿n¹ spraw¹ dla gminy jest zakoñczenie gazyfikacji. - Pó³nocna
czêœæ gminy jest ju¿ zgazyfikowana, ale jeszcze du¿o wiosek nie ma
za³o¿onego gazu - mówi radny. Zastanawia siê nad przeprowadzeniem wiêkszej inwestycji w gminie,
która stworzy³aby nowe miejsca
pracy. - Jak wiadomo na naszym

terenie z prac¹ jest coraz gorzej
i przyda³yby siê nowe miejsca - t³umaczy radny. Radny nie zapomina
te¿ o swoich wyborcach. - Problemem moich wyborców by³o u³o¿enie chodników po prawej i lewej
stronie, gdy¿ Potarzyca jest wiosk¹
przelotow¹. Równie¿ w Posadowie
chcia³bym po³o¿yæ chodniki oraz
u³o¿yæ rury na tamtejszym stawie
- t³umaczy radny.
Urodzi³ siê 31 marca 1975 roku
w Gostyniu. Ukoñczy³ Szko³ê Zawodow¹ w Krobi, uzyskuj¹c zawód
rzeŸnika. Piotr Marcinkowski obecnie pe³ni równie¿ funkcjê prezesa
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Mieszka w Potarzycy gdzie z ojcem prowadzi 19 ha gospodarstwo rolne.
Od trzech lat jest ¿onaty. Wraz z ¿on¹ Renat¹ maj¹ dwójkê synów.
Dwuletniego Mi³osza i oœmiomiesiêcznego Bartosza.
Wolne chwile najchêtniej spêdza z rodzin¹. Jego hobby to muzyka i sport. Szczególnie lubi ogl¹daæ mecze pi³ki no¿nej.
W ¿yciu najwa¿niejsza wed³ug
radnego jest uczciwoœæ wobec ludzi. - Ceniê ludzi m¹drych i uczciwych, takich którzy nie oszukuj¹
- mówi Piotr Marcinkowski. (BaP)

!!!

Walenty Miko³ajczak
Radnym gminy Krobia jest
pierwsz¹ kadencjê. W wyborach
startowa³ jako kandydat Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
W radzie pe³ni funkcjê zastêpcy
przewodnicz¹cego, jest równie¿
cz³onkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Rozwoju Gospodarczego. Uwa¿a, ¿e w gminie jest wiele do zrobienia. - W tej chwili mamy du¿o rozpoczêtych i niedokoñczonych inwestycji.
Trzeba wybraæ jedn¹. Zastanawiamy
siê nad gazyfikacj¹. Inwestycja ta ci¹gnie siê od kilku lat, a w tej chwili s¹
warunki, aby j¹ poci¹gn¹æ dalej i za³o¿yæ gaz w kilku miejscowoœciach
jeszcze w tym roku - mówi. Jako radny nie zapomina te¿ o swojej miejscowoœci. - Startuj¹c w wyborach
chcia³em coœ zrobiæ dla swojej miejscowoœci. Obecnie remontujemy niewielk¹ œwietlicê, która siê spali³a. Ta
inwestycja poch³onie ca³y bud¿et naszej miejscowoœci - opowiada Walenty Miko³ajczak.
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Walenty Miko³ajczak urodzi³
siê 13 stycznia 1948 roku w Ko³aczkowicach. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Bojanowie.
W 1971 roku zosta³ kierownikiem
MBM-u w D³oni, gdzie pracowa³
przez rok. Nastêpnie przez prawie
20 lat pracowa³ w Zak³adach Miêsnych w Koœcianie jako asystent
kontraktacji zwierz¹t. Od 1989 roku
pracuje w Zak³adzie w Pudliszkach
w Dziale Kontraktacji. Wraz z ¿on¹
Jolant¹ i córkami mieszka w Nieparcie. ¯ona zajmuje siê gospodarstwem domowym. Najstarsza córka Iwona ma 27 lat i pracuje jako
przedszkolanka w D³oni. M³odsza
Agnieszka od 2 lat jest mê¿atk¹
i w tej chwili jest ju¿ na w³asnym
gospodarstwie. Natomiast najm³odsza Magdalena uczêszcza do trzeciej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Krobi.
Jego hobby to praca w gospodarstwie. - Mam ma³e gospodarstwo. Lubiê siê nim zajmowaæ. Ju¿
od dziecka kreowany by³em przez
ojca na dobrego rolnika. Okaza³o
siê, ¿e nim nie jestem, ale zami³owanie pozosta³o - mówi radny.
Swojej rodzinie chcia³by zapewniæ
godne utrzymanie, aby mog³a ¿yæ
dobrze i wygodnie.
W ¿yciu ceni sobie ludzi prawdomównych, nie lubi k³amstwa.
- Lepsza jest gorzka prawda, ni¿
k³amstwo - mówi Walenty Miko³ajczak.
(BaP)

