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MOSINA

O STUDNI
NAPOLEONA
apoleon Bonaparte to jedna z najbardziej znanych postaci w historii ywiata. W wieku
zaledwie 6 lat zosta podporucznikiem artylerii, a po kilku kolejnych latach awansowa
do rangi generaa. W 804 roku koronowa siÅ na cesarza Francuzów.
Jak kady wybitny dowódca, Napoleon Bonaparte by postaci niejednoznaczn. Przez
jednych wielbiony, a przez innych znienawidzony. W Polsce mia zdecydowanie wiÅcej
zwolenników ni przeciwników. Nie bez powodu przecie ypiewamy w hymnie „da nam
przykad Bonaparte jak zwyciÅaÁ mamy”. W tym miejscu naley ponownie wróciÁ do historii
i przypomnieÁ, e podczas kampanii prowadzonych przez francuskiego cesarza, Polska
znajdowaa siÅ ju pod zaborami i to waynie dziÅki niemu powstao kadubowe paÌstwo polskie
pod nazw KsiÅstwa Warszawskiego.
Napoleon Bonaparte bywa w Polsce czÅsto i chÅtnie. Jego wizyty byy, rzecz jasna,
zwizane z przemarszem wojsk na wschód. Zawsze by u nas mile witany i do dzisiaj kr
legendy na jego temat. ChoÁby zwizane z miosnymi podbojami. W powiecie poznaÌskim
cesarz te bywa i to wielokrotnie. W Mosinie pojawi siÅ ponoÁ trzy razy. Za pierwszym
razem, gdy przeprowadza inwentaryzacjÅ, pó|niej kiedy prowadzi wojska na MoskwÅ i na
koniec, kiedy kompletnie rozbity i pokonany wraca do Parya.
Legenda opowiada o tym, jak w drodze na wschód, spragniony dotar do studni, z której napi
siÅ wody. Nie byoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, e woda okazaa siÅ szampanem.
RadoyÁ cesarza i jego onierzy bya zatem ogromna. Owa studnia stoi do dzisiaj i mona j znale|Á
w Mosinie, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na zboczu Moreny Poegowskiej,
w pobliu stacji kolejowej Osowa Góra. W 202 roku studnia zostaa odnowiona i jest jednym
z punktów na yciece dydaktycznej.
Studnia nadal jest te wyjtkowa, bo jak gosi legenda, któr opisa lokalny artysta, Roman
Czeski, raz do roku mona siÅ z niej napiÁ szampana. Problem polega na tym, e nikt nie wie,
kiedy ten dzieÌ nastpi. Jest jeszcze jeden szczegó. RadoyÁ z picia wyskokowego trunku bÅd
mieli tylko ci, „których serca s czyste, zamiary szczere i niechÅci do innych nienaznaczone”.
Podsumowujc, szanse na to, e ktokolwiek trafi na szampana, s niewielkie. Z drugiej
strony, w totolotka te wygraÁ nie sposób, ale przecie s tacy, którym siÅ to udao. Warto
wiÅc próbowaÁ…
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