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LIST OTWARTY

Z

duŜą radością przeczytaliśmy, Ŝe Wasze Muzeum oraz Instytut Historii Sztuki UAM i Fundacja im.Raczyńskich
organizujecie konferencję poświęconą braciom Raczyńskim, Edwardowi i Atanazemu.

Nasza fundacja pragnie przekazać głębokie wyrazy szacunku dla Edwarda Raczyńskiego – wielkiego Polaka i patriotę,
szczególnie za jego i Jego Ŝony Konstancji działalność bibliofilską i wydawniczą.
W roku 1841 ukazała się ksiąŜka wydana przez Edwarda Raczyńskiego „Materiały do historyi Stanisława Leszczyńskiego
Króla Polskiego”. KsiąŜka ta została oparta na materiałach francuskich tłumaczonych m.in. przez Konstancję Raczyńską.
W przedmowie tej ksiąŜki Edward Raczyński napisał:
„Biografia męŜa, którego naród polski dwa razy na tron powołał, pomimo tego, Ŝe przy pierwszym wyborze nie miał sposobności
wynagrodzenia dobrych chęci stronników swoich; panującego, który wzorową administracyą doprowadził Lotaryngią do
szczytu pomyślności, który w nieszczęściu, czołem spokojnem a nawet wesołem najdotkliwsze ciosy losu znisił; który nakoniec
zaszczycony wszelkimi cnotami człowieka i monarchy, jak ów Marek Aureliusz, jednomyślnie królem filozofem nazwany został,
zasługuje zaiste na to, aby w najdrobniejszych szczegółach, w najskrytszych tajnikach poznana była. (...) Zebrane materiały w
obcych językach, uporządkowali i na polski język przełoŜyli ziomkowie nasi i ziomkinie, których imiona na czele dzieła tego
umieściłem. Tyle pomocy w Ŝmudnej i oschłej pracy, moŜna tylko znaleść w kraju naszym, gdzie na wszelkie wezwanie w imię
dobra krajowego, kaŜde natychmiast ustaje osobiste zatrudnienie, samolubstwo milknie i miłość własna inaczej się nie objawia,
jak tylko w usiłowaniu, aby, ile moŜna, najlepiej wykonać podjętą pracę w usłudze publicznej.” (Pisownia oryginalna) .
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Jako fundacja mająca za patrona Króla Stanisława Leszczyńskiego jesteśmy wdzięczni Edwardowi Raczyńskiemu za jego
wybór ocalenia od zapomnienia wielu faktów z Ŝycia Stanisława Leszczyńskiego, szczególnie na obczyźnie.
Popieramy ideę odbudowy pomnika tego wielkiego Polaka na placu Raczyńskich w Poznaniu. Zasługuje na to w pełni.
Chcieliśmy zwrócić Wam uwagę na pałac Raczyńskich w Złotym Potoku k/Janowa, niedaleko Częstochowy, który czeka na
zacne wykorzystanie, najlepiej na Oddział Bublioteki Raczyńskich lub Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
śycząc obfitych materiałów pokonferencyjnych i przemyśleń,
zostajemy z powaŜaniem

Wojciech Edward Leszczyński – Prezes Fundacji
Iwona Maria Leszczyńska – V-ce Prezes Fundacji
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