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iezmiernie cieszy nas Wasza inicjatywa przypomnienia czasów Stanisława
Leszczyńskiego - Króla Polski oraz jego zacnych przodków i krewnych poprzez
popularyzację regionu leszczyńskiego w konwencji „leszczyńskie po królewsku”.
Dziedzictwo Króla Stanisława Leszczyńskiego a konkretnie jego szlachetność, poglądy
filozoficzne, rządność i dobroczynność przynaleŜą wszystkim Polakom i z tej studni
obfitości naleŜy czerpać jak najwięcej bo jest to studnia niewyczerpana.
Leszno i Rydzyna jako Matka Ziemia Króla Polski mają tu swoje niepodwaŜalne i
naturalne prawa. Jest duma ale jest tez obowiązek. NaleŜy w tym miejscu, dla prawdy
historycznej i szacunku dla innych rodzinnych stron rodu Leszczyńskich przypomnieć, Ŝe
ich szlak dziejowy wiódł z Włodawy, Tarnobrzegu, Lublina, Baranowa Sandomierskiego,
Gołuchowa do Leszna. Dopiero Bogusław Leszczyński i jego syn Rafał – ojciec Stanisława
znaleźli w Lesznie i Rydzynie idealne miejsce do Ŝycia by dla ich Syna zabłysła dobra
gwiazda. To tutaj dzięki mądrej, tolerancyjnej polityce religijnej zgromadzili wokół siebie
wybitne postaci; genialnego pedagoga Amora Kodeńskiego, lekarza Jana Jonstona,
drukarza Daniela Vettera, architekta Pompeo Ferrari i innych. Leszczyńscy to ludzie
rządni i szlachetni zarazem. Ich geniusz zakwitł w epoce baroku, epoce smaku,
wykwintności, manier, piękna. Człowiek baroku to człowiek sztuki i wielbiciel piękna oraz
perfekcji. Tacy ludzie Ŝyją do dzisiaj. Dla nich wspomnienia czasów baroku i czasów Króla
Stanisława Leszczyńskiego są miłe sercu. Dla nich Wasza oferta jest skierowana. Ludzie
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”
„QUOMODO”
ul. Jana Grochmalickiego 28/1
6161-606 Poznań
NIP 972-11-42-829
REGON 300359192
KRS 0000260424
Fortis Bank O/Poznań Nr rach.: 81 1600 1084 0004 0501 7361 1001
Tel./Fax 0048 061 825 80 19
e-mail: info@quomodo.org.pl

zamoŜni spragnieni są baroku. Region leszczyński jest naturalnie predestynowany by te
pragnienia zaspokoić. Potrzebny jest dobry pomysł i jeszcze lepsza realizacja.
Naszej fundacji podoba się idea toŜsamości historycznej regionu, jego dorobku, wspomnienia
jego zacnych obywateli. Takie porfolio turystyczne to potęŜna przewaga konkurencyjna nad
regionami turystycznie atrakcyjnymi w bogactwa naturalne, krajobraz lub klimat ale
ubogimi w królewską historię i dorobek przodków. Tu pokłon dla „restauratorów” historii,
w tym konserwatorów zabytków. Nie zawsze bowiem toŜsamość historyczna jest
powszechna i nie zawsze wichury dziejowe są neutralne dla dorobku przodków. Wiele
złego uczyniono Polsce i Polakom w niszczeniu ich dziedzictwa historycznego. Jan Paweł
II powiedział, Ŝe Ŝaden naród nie przetrwałby zaborów i wojen, które dotknęły Polaków.
Stąd jego dzieło „Pamięć i toŜsamość”. Cieszymy się, Ŝe przychodzą czasy odzyskiwania
pamięci historycznej. TakŜe wśród polskich turystów.
Niestety, czasy po Janie III Sobieskim nie były dla Rzeczpospolitej pomyślne. Nawet tak
wielki człowiek jak Stanisław Leszczyński nie był w stanie przeszkodzić planom innych
mocarstw by osłabić i zniewolić Polskę. Od roku 1696 datuje się powolny schyłek wielkiej
Rzeczpospolitej. Ofiarą tych czasów został człowiek wychowany w szlachetnym duchu
prawości Stanisław Leszczyński. Po elekcji w roku 1704 nie cieszył się długo pierwszym
wyborem na Króla Polski. By uniknąć wojny domowej musiał uciekać z rodziną do
szwedzkiego Szczecina a następnie tułał się po Europie przez kilkadziesiąt lat z małą
przerwą w latach 1733-1734 gdy najpierw incognito przebył drogę z Francji - Luneville
przez Berlin, Leszno do Warszawy na swoją drugą elekcję i koronację mimo, Ŝe po
pierwszej elekcji miał prawo uŜywać godności Króla Polski a następnie kolejny raz
zmuszony, unikając bratobójczej wojny, do ucieczki z Warszawy przez Gdańsk, Królewiec
do Francji gdzie na zawsze pozostał. Nie było mu dane przez kilkadziesiąt lat wrócić do
Ojczyzny. Tam umiera jego Ŝona Katarzyna z Opalińskich, córka Maria – królowa Francji.
Tam umiera sam Stanisław jako KsiąŜe Lotaryngii i Baru. Jego zasługi dla tego regionu,
inkorporowanego po jego śmierci do Francji, są przeogromne. Szkoda, Ŝe tak wielki Polak
większość czasu spędził na obczyźnie i tam swoje wybitne talenta zademonstrował.
Prawdą jest, Ŝe juŜ wtedy miał grono swoich oddanych przyjaciół. NaleŜeli do nich: Adam
Tarło, bracia Załuscy, Stanisław Konarski, Wolter, Monteskiusz. Jego sława jako filozofa
dobroczyńcy opromieniła całą Europę. Sam Król Francji Ludwik XV nie mógł się nadziwić
jak moŜna tyle rozdając dalej tyle posiadać. Dwór w Luneville zastany ubogim pozostawił
Król Stanisław obfitym a Jego ogrody przeszły do legendy. Zademonstrował Król sztukę
rządzenia poddanymi budząc ich podziw i szacunek a nie bojaźń i wymuszone poddaństwo.
Udowodnił, Ŝe nawet w monarchii absolutnej poddani chcą pracować na poŜytek mądrego
władcy, Ŝe ludzie lubią i cenią mądrych przywódców czyniących z nich nie poddanych a
współobywateli. Król Stanisław swoim Ŝyciem dowiódł, Ŝe być Królem to nie tylko
zaszczyt ale przede wszystkim słuŜba. Tak wiele wniósł do dorobku europejskiej myśli
filozoficznej i politycznej, Ŝe wystarczy to na wiele, wiele pokoleń. Był protoplastą unii
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europejskiej pisząc „Ideę wiecznego pokoju” o zjednoczonej Europie. Dobrze, Ŝe juŜ nie
tylko we Francji, Niemczech i Szwecji jest postacią ogólnie znaną i cieszącą się
powszechnym szacunkiem i wdzięcznością.
Upowszechniając pamięć o Królu Stanisławie Leszczyńskim oŜywiamy Jego samego i Jego
dorobek.
Leszno i Rydzyna powinni być dumni z takiego Syna.
Ciesząc się z Waszej inicjatywy propagowania wiedzy o Stanisławie Leszczyńskim i Jego
przodkach oraz Jego rodzinie, szczególnie o córce Marii Leszczyńskiej Królowej Francji
Ŝyczymy podtrzymania królewskiej tradycji sztuki rządzenia, w tym przypadku obfitości,
zadowolonych z pobytu w regionie leszczyńskim, turystów.
Reklamujcie i zachęcajcie do odwiedzania regionu leszczyńskiego po królewsku. MoŜna
przyjąć, Ŝe Leszno i Rydzyna to miasta królewskie (Król Stanisław juŜ jako Król Polski w
nich przebywał) a zamek w Rydzynie to nie zamek Sułkowskich ale zamek Królewski.
Wojciech Edward Leszczyński - Prezes Fundacji
Iwona Maria Leszczyńska, z domu Leszczyńska – V-ce prezes Fundacji
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