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W

yraŜamy Panu wdzięczność za ufundowanie obrazu – portretu Marii
Leszczyńskiej Królowej Francji dla Muzeum Miejskiego we
Wrocławiu.

Postaci Marii Leszczyńskiej i Jej Ojca Stanisława Leszczyńskiego Króla Polski,
księcia Lotaryngii i Bar, z powodu zawiłych dziejów - historii Najjasniejszej
Rzeczypospolitej są mało znane, a jeśli juŜ to przedstawiane w zafałszowanym
świetle, nie znajdując póki co, poczesnego miejsca w Panteonie Wielkich
Polaków.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi Spółki pod Pana Zarządem oraz
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. postać Marii Leszczyńskiej staje się
bliŜsza Polakom i bliŜsza Jej ziemi rodzinnej.
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Maria Leszczyńska urodziła się w Trzebnicy niedaleko Wrocławia, gdzie w
Klasztorze Cysterek na przełomie XVII i XIII wieku jedną z sióstr była
Konstancja Leszczyńska – krewna Leszczyńskich. Jest znane dokładne miejsce
urodzenia Marii Leszczyńskiej, był to dom-dworek przy ulicy Ogrodowej w
Trzebnicy.
Biorąc pod wagę, Ŝe Leszczyńscy i Opalińscy
byli gospodarzami ogromnych włości
Wielkopolski i dysponowali zamkami w
Lesznie, Sierakowie i Włoszakowicach oraz
pałacem w Rydzynie, samo miejsce urodzenia
Marii Leszczyńskiej wydaje się nader
skromne.
Nie było to jednak, jak łatwo moŜna się domyślić, miejsce przypadkowe.
OtóŜ Leszczyńscy, a konkretnie podskarbi koronny Rafał Leszczyński Ojciec
Stanisława Leszczyńskiego oraz sam Stanisław Leszczyński byli w roku 1702
inicjatorami opozycji wobec Augusta II Sasa – Króla Polski przejawiającej się
zwołaniem konfederacji wielkopolskiej w Śremie, przemienionej w styczniu
1704 roku w konfederację generalną - warszawską.
Powodem opozycji Leszczyńskich było sprzeniewierzenie się Augusta II
podpisanym pacta conventa (swoistemu kontraktowi menedŜerskiemu)
przejawiającym się wypowiedzeniem, w porozumieniu z Piotrem I – carem
Rosji, bez zgody Sejmu, wojny Szwecji (o Inflanty).
Co ciekawe, August II Sas był królem – uzurpatorem, bowiem faktycznym
królem Polski po śmierci Jana III Sobieskiego, został wybrany podczas wolnej
elekcji 27 czerwca 1697 roku francuski ksiąŜę Franciszek Ludwik Burbon
Conti. Mimo tego wyboru August II poprzez konkurencyjną elekcję ogłosił się
Królem Polski i koronował szybciej niŜ Conti dotarł do Gdańska, z którego
został przez wojska saskie zmuszony do odpłynięcia do Francji.
Leszczyńscy w wyniku czynnego udziału w konfederacji, by uniknąć zemsty
Augusta II, musieli w latach 1702-1704 przemieszczać się pomiędzy swoimi
wielkopolskimi dobrami. W styczniu 1703 roku nagle, w wieku 53 lat umiera w
Oleśnicy Ojciec Stanisława Leszczyńskiego Rafał.
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Katarzyna Leszczyńska z d. Opalińska Ŝona Stanisława jest wówczas w
trzecim miesiącu ciąŜy; za sześć miesięcy tj. 23 czerwca 1703 roku urodzi Marię
Leszczyńską.
NaleŜy wspomnieć, Ŝe Stanisław Leszczyński i Katarzyna Opalińska mieli
wówczas juŜ pierwszą, czteroletnią córkę Annę urodzoną 25 maja 1699 roku
równieŜ w Trzebnicy. Zapewne Maria Leszczyńska była ochrzczona w
obecnym kościele św.Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy. Sama Maria
Leszczyńska wyznawała kult Jana Nepomucena Patrona m.in. Jezuitów.
W tamtych czasach bliskość klasztoru zapewniała bezpieczeństwo osobiste.
Rydzyna, Baszków, Sieraków, a nawet Poznań nie były miejscami przyjaznymi
w sytuacji ciągłego pościgu wojsk saskich za Leszczyńskimi.
Mając pod bokiem klasztor z przyjazną ksienią zawsze moŜna było schronić się
w nim przed nieprzyjacielem.
NaleŜy dodać, Ŝe Katarzyna Opalińska – Matka Marii Leszczyńskiej
wyznawała kult św. Jadwigi Śląskiej i uwaŜała Ją za swoją Patronkę. Co rok
udawała się do Trzebnicy z pielgrzymką – jako miejsca kultu św.Jadwigi.
Św. Jadwiga jest Patronką m.in. uchodźców oraz pojednania i pokoju.
Nie wydaje się przypadkowe, Ŝe obecnie historyczny klasztor Cysterek w
Trzebnicy zajmuje Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św.Karola Boromeusza,
powstała w Nancy, we Francji. Siostry Boromeuszki zajmują się opieką nad
osobami biednymi i schorowanymi.
W roku 1704, podczas konfederacji generalnej warszawskiej August II został
zdetronizowany a Królem Polski został wybrany Stanisław Leszczyński
dostając się pod protekcję Króla Szwecji Karola XII. Roczna Maria została
więc królewną.
Niestety od tego czasu zaczęła się tułaczka Leszczyńskich po Rzeczypospolitej
aŜ w 1707 roku Stanisław Leszczyński odesłał rodzinę do szwedzkiego
wówczas Szczecina. Stamtąd poprzez Stralsund udali się wszyscy na emigrację
do Szwecji (Kristaianstadt) a następnie do Zweibrücken (Niemcy) i
Wissembourg’a (Francja). Dalszy los Marii jest juŜ lepiej znany. W 1725 roku
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wychodzi za mąŜ za Ludwika XV – Króla Francji, zostając na przeciąg 43
Królową Francji.
Nie kazdy wie, Ŝe to Maria Leszczyńska odkryła talent Voltair’a i wspierała go
w początkach jego kariery literackiej.
Król Stanisław po epopei królewskiej roku 1733 zostaje w 1736 roku księciem
Lotaryngii i Bar. Umiera w roku 1766 w Luneville jako filozof dobroczyńca.
Przy okazji tak wspaniałego
wspaniałego daru warto moŜe wyrazić kilka myśli ogólnego
charakteru.
Jak zdąŜyliśmy się zorientować z ogólnie dostępnych informacji Grupa EDF
zdefiniowała swoją strategię działania jako zrównowaŜony rozwój oraz
odpowiedzialność społeczna.
Strategia ta jak się zdaje wypełnia przesłanie encykliki społecznej Jana Pawła
II „Laborem exercens” (Wykonując pracę).
Według Jana Pawła II wymiar pracy człowieka winien być postrzegany w
aspekcie podmiotowości (ducha) a nie przedmiotowości (narzędzie) człowieka
wykonującego pracę.
Chodzi o to, Ŝe człowiek winien być uszlachetniany poprzez pracę.
Człowiek – pracownik wykonując swoją pracę winien dbać o swoje dobro
materialne (rozumiane jako moŜliwość godziwego utrzymania się i utrzymania
swojej rodziny) oraz swoje dobro duchowe (moralne). Realizując te egoistyczne
dobra nie powinien zapominać o dobru wspólnym jakim jest dobro jego
chlebodawcy, dobro regionu, kraju, wspólnoty, świata – czyli dobro Matki
Ziemi.
Stanisław Leszczyński jako ziemski magnat z dziada pradziada dostrzegał
niepoślednią rolę soli Ziemi Matki, czyli plebei, ludzi najniŜszego stanu ze
zdrową moralnością i zasadami nie skaŜonymi wielkopańskimi manierami.
Spektakularne „olśnienie” doznał Król Stanisław podczas ucieczki z kilkoma
chłopami z oblęŜonego Gdańska w 1734 roku. Mimo ustalonej niewielkiej
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kwoty chłopi ci mimo ogromnej nagrody pienięŜnej wyznaczonej przez Rosjan
za Ŝywego lub martwego Stnisława pili w karczmie z Rosjanami umieszczając
Stanisława na strychu i nie wydając go Rosjanom. Po ucieczce nie przyjęli teŜ
większej gratyfikacji niŜ ta, która była ustalona. Sami ryzykowali Ŝyciem za
ukrywanie Stanisława. Okazało się, Ŝe prości ludzie mają solidniejszy kręgosłup
moralny od niejednego magnata.
Warto więc pamiętać, Ŝe budując dom, firmę, państwo musimy zadbać o mocny
fundament i podłoŜe. Tak silny jest dom, firma, państwo jak mocny jest jego
fundament. Fundamentem w firmie są pracownicy, szczególnie niŜszego i
średniego szczebla; w państwie jest nim naród.
Oczywiście tak pracownicy jak naród winni być Ŝywotnio zainteresowani
solidnym, roztropnym przywództwem (managementem) by wysiłek wielu ludzi
nie był marnotrawiony lub w krótkim czasie konsumowany ale by słuŜył na dziś
i na jutro, na dobre i złe czasy.
WyraŜając jeszcze raz szczerą wdzięczność za dar jesteśmy przekonani, Ŝe
dobro wcześniej czy później wraca do Darczyńcy.
Król Stanisław Leszczyński zasłuŜył sobie w Lotaryngii na miano dobroczyńcy,
która to opinia i wdzięczność go unieśmiertelniła.
Podobnie Maria Leszczyńska zasłuŜyła sobie we Francji na miano dobrej
królowej i jak widać wdzięczni Francuzi pamiętają o jej dobroci.
Oczywiście nasza wdzięczność dotyczy całej grupy EDF, tak pracowników jak
akcjonariuszy. Szczególnie wdzięczni jesteśmy zarządzającym jako osobom
świadomym realizacji długookresowej wartości dodanej grupy, tak w postaci
pienięŜnego zysku, jak niepienięŜnego goodwill czyli dobrej renomie, opinii.
Szczytem umiejętności zarządczych jest harmonijne budowanie wartości dodanej
pamiętając o najsłabszych i środowisku naturalnym – Matce Ziemi. Tak silna
jest Grupa jak jej najsłabsze ogniwo, tak w sensie ludzkim jak w sensie
technicznym, z poszanowaniem jednak praw natury.
Ogrzewacie i dajecie energię tak dosłownie jak w przenośni. Ogrzewajcie serca
ludzkie i dajcie lub wyzwólcie energię u wszystkich Waszych Pracowników i
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”
www.quomodo.org.pl
KRS 0000260424
NIP 972-11-42-829
REGON 300359192
Fortis Bank O/Poznań Nr rach.bankowego: 81 1600 1084 0004 0501 7361 1001

VI

Partnerów w taki sposób by mogąc realizować swoje materialne marzenia
realizowali równieŜ siebie, swoje talenty, moŜliwości i uzdolnienia.
Pamiętaj
Pamiętajmy,
tajmy, Ŝe Ŝycie - w tym praca - jest praktykowaniem cnoty,
cnoty, pamiętajmy
pamiętajmy o
tym,
ym, by partykularne dobra
dobra ludzi i podmiotów nie były
były nigdy waŜniejsze
waŜniejsze niŜ
dobro najwaŜniejszego Chl
Chlebodawcy ludzkości,
ludzkości, którą jest Matka
Matka Ziemia.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku dla całej Grupy

Wojciech Edward Leszczyński

P.S.
Pozwalamy sobie załączyć jako dowód wdzięczności dwa egzemplarze naszej ksiązki „Dobra
królowa Maria Leszczyńska” przeznaczonych dla bibliotek Waszych spółek - Darczyńców.
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