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JESZCZE W SPRAWIE POGRZEBU SZWAGIERKI 
EGIPSKIEGO KRÓLA

W numerze 1 Nadwarciańskiego Rocznika... w dziale “Znaleziono na 
archiwalnej półce” opisany został pogrzeb szwagierki egipskiego króla, który 
miał miejsce w Gorzowie w 1928 r. Zwłoki zmarłej złożone zostały w mająt
ku w Janczewie, w mauzoleum rodziny von Camap-Bomheim.

Informacje znalezione w aktach archiwalnych nie były pełne. Brakowa
ło istotnych szczegółów, których ustalenie nastręczało trudności. Przypadek 
sprawił, że udało się je uzyskać. Otóż w czasopiśmie “Heimatblatt” Nr 10/95 
ukazało się zdjęcie byłych mieszkańców Janczewa, a wśród nich Pani Mar- 
garety Vogt, z domu von Camap. Pani ta zachęcała do korespondencji w spra
wach związanych z jej rodzinną wsią, Janczewem. W liście, będącym odpo
wiedzią na nasze pytanie, p. M. Vogt pisze: “Zmarła baronowa von Camap 
urodziła się 7 stycznia 1877 r. w Paryżu jako Marta Frezet1 de Longpre. Jej 
pierwszym mężem był brat egipskiego króla (prawdopodobnie Fuada I), książę 
egipski Aly Fazil. Po raz drugi wyszła za mąż za barona von Camap z Jan
czewa. Nosił on imiona: Constantin, Philipp, Ottomar, Gerhard. Baronowa 
zmarła 24 czerwca 1928 r. w Neapolu i stamtąd przywieziono ją  w trumnie 
do kościoła katolickiego przy ul. Warszawskiej, gdzie odbyły się uroczystości 
Pogrzebowe (zmarła była katoliczką, jej mąż ewangelikiem). Podczas mszy 
żałobnej śpiewały znakomite włoskie śpiewaczki: Mafalda Salvatini i Gigli. 

zmarłej, baron von Camap, zmarł 30 czerwca 1969 roku w Kairze”.

Tak więc pierwszy mąż przyszłej baronowej von Camap był autentycz- 
nym Egipcjaninem i królewskim bratem (według informacji Pani Vogt był 
°n bratem króla Faruka, jednak ten urodził się dopiero w 1920 r. i w chwili 
Wierci baronowej nie był jeszcze królem, miał 8 lat, chodzi więc z pewno- 

° jego ojca Fuada I). Ostatnio w prasie lokalnej ukazały się informacje
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o odkrytych w podziemiach kościołów w Janczewie i Gralewie trumien. Nie 
wiadomo jak dotąd, czyje szczątki one kryją.

Na efekt badań związanych z tym odkryciem trzeba więc trochę poczekać 

Przypisy:

1 “Frezet” to prawdopodobnie drugie imię zmarłej, jego pisownia może być więc 

“Fraisette”


