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Stanisław
Stanisław Leszczyński.
Rozumiem rosnące zainteresowanie historią Polski. Historia nasza to historia
wielu postaci często szlachetnych, wybitnych, często niestety postaci
negatywnych.
Podejmując się wydania dodatku tematycznego o władcach Polski mieliście
szansę odkryć tak postaci wybitne jak i postaci negatywne.
PoniewaŜ dodatek ten jest dodatkiem do gazety „Rzeczpospolita” i siłą rzeczy
jest dodatkiem masowym o opiniotwórczym charakterze wypadało
zaangaŜować wybitnych historyków do jego redakcji a nie dziennikarza –
historyka jakim jest Pan Maciej Rosalak.
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Dziennikarz ten (nie będę świadomie uŜywał słowa historyk – bo nim nie jest)
wyraŜa opinię „zasłyszaną” i przeczytaną gdzieś. Krótko mówiąc powtarza
brednie o jednym z najwybitniejszych Polaków i całej Rodzinie Leszczyńskich
herbu Wieniawa. Jest ignorantem i nie studiuje materiałów źródłowych. Jest
„powielaczem” zjadliwych i antypolskich publicystów.
Gdyby ten dziennikarz choć trochę się wysilił na krytyczne spojrzenie na to co
się pisze o Królu Stanisławie Leszczyńskim dostrzegłby:
 Ojciec Stanisława Leszczyńskiego Rałał Leszczyński stworzył najlepsze
gimnazjum w Polsce, w Lesznie sprowadzając z Czech m.in. Jana Amosa
Komeńskiego – twórcę nowoczesnej pedagogiki („Wielka dydaktyka”).
 Stanisław Leszczyński był królem elekcyjnym, w Europie dynastii
absolutnych - sukcesyjnych ten sposób wyboru króla bardzo się nie
podobał. Przyjmuje się, Ŝe Król Stanisław był z dynastii Piastów ale to
nie jest pewne. Była to wybitna osobistość, z 9 pokoleń męŜów stanu
zajmujących w Rzeczpospolitej najwyŜsze urzędy.
 Pierwszy geniusz przywódczy Stanisława Leszczyńskiego dostrzegł Król
Szwecjii Karol XII. To on postawił na naszego Króla nie bacząc na brak
jego dynastyczności. Tak Europa dynastyczna jak inne rody magnackie
nie zaakceptowały jednak naszego Króla. Miano mu za złe związek ze
Szwecją. To tragiczna pomyłka ale nie naszego Króla. Gdy Karol XII nie
otrzymał wsparcia w wojnie z Rosją (Połtawa 1709) zaczęła się od tego
momentu tragedia Rzeczpospolitej. Powrót Augusta II Sasa na tron to
tak naprawdę początek rozbiorów Polski. Nasz Król chroni się w
Szczecinie (Szwecja) a następnie abdykuje pierwszy raz w Ribnitz . Sas
grabi Polskę na oczach Europy aŜ musi interweniować ... Rosja.
 Francja zaniepokojona biegiem zdarzeń, przewidująca bieg wypadków,
obawiająca się Rosji i Austrii, doceniająca jednocześnie wielkość Króla
Stanisława oferuje tron Francji córce Stanisława Leszczyńskiego Marii
Leszczyńskiej. Jest rok 1725.
 W roku 1733 umiera August II Sas i Francja angaŜuje się w elekcję Króla
Stanisława Leszczyńskiego. Ma juŜ wówczas Król królewską krew bo
jego córka jest Królową Francji. Sprzeciwu monarchów Europy nie
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powinno być. Dodatkowo Król ma jedyną córkę Marię (druga córka Anna
zmarła wcześniej). Nie ma obawy z polskiej strony o powrót monarchii
sukcesyjnej. Król zostaje wybrany (dotarł do Warszawy w przebraniu
kupca) ale o dziwo nie ma poparcia ze strony części polskiej magnaterii
(Sapiehowie). Francja jest zbyt daleko by udzielić mocnego wsparcia.
Szwecja nie chce wojen. Król zostaje otoczony w Gdańsku przez Rosjan.
Wcześniej w Toruniu zwolennicy Króla podpisują akty posłuszeństwa
Rosjii . Król nie poddaje się choć rozkazuje poddać miasto. W przebraniu
wieśniaka ucieka do Prus Wschodnich – gdzie jest „internowany” kilka
lat. Abdykuje po raz drugi choć popierała go część magnaterii – Jan i
Adam Tarło, Józef Potocki – konfederacja dzikowska. Uderzają nawet
na Saksonię ale zostają pokonani.
Król otrzymuje w zarząd Lotaryngię i Bar od Francji i Austrii zostając
tam księciem. Lotaryngia i Bar jest wyniszczona wojnami i znajdują się
na skraju ubóstwa i głodu. Nikt tymi prowincjami nie chce rządzić.
Król otrzymuje prowincje doŜywotnio.
Od 1736 do śmierci w 1766 (30 lat) zarządza prowincjami tak, Ŝe
zamieniają się one w oazę dobrobytu i rozkwitu. Stanisław dba o
manufaktury (porcelana), handel ale teŜ o ludzi biednych (fundacje
dobroczynne i fundacje pomocy prawnej ubogim). Tworzy w Luneville
Szkołę Rycerską,
w połowie dla kadetów z Polski. Tworzy
najpiękniejszy w Europie rynek w Nancy (do dzisiaj) oraz najpiękniejsze
w Europie ogrody (zniszczone po śmierci Króla z zawiści przez króla
Francji Ludwika XV) . Wspiera teatr i muzykę. Jest wielkim mecenasem.
Prowadzi dyskursy z Wolterem, Monteskiuszem i innymi filozofami.
Europa przeciera oczy ze zdumienia. Pisze „Głos wolny wolność
ubezpieczający” oraz memoriał „Idea wiecznego pokoju” dając podwaliny
pod wspólnotę europejską. Wspiera polskie bibliotekarstwo (Ossoliński,
Załuski).
Cierpi z powodu niemoŜności odwiedzenia Polski. Cierpi jego Ŝona
Katarzyna (umierając w 1747 w Luneville Stanisław przed oknem
pałacu w Luneville by poprawić jej zdrowie budował jej karetę jakoby do
wyjazdu do Polski . Zostawili oboje potęŜne majątki w Wielkopolsce
(Stanisław posiadał zamek w Rydzynie z wieloma miastami i wsiami,
Ŝona Katarzyna Opalińska wniosła w posagu kilkuset wsi wielkopolskich
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(siedziba rodu w Sierakowie). Nigdy swego majątku oboje nie odwiedzili.
Byli kilkadziesiąt lat na obczyźnie. Francja do dziś jest im wdzięczna.
Mają tam ogromny szacunek i uznanie. NiewyobraŜalne.
Król Stanisław Leszczyński umiera w 1766 w Luneville. Lotaryngia i
Bar przechodzą w pełni rozkwitu we władanie Francji.
Adam Tarło zwolennik Stanisława Leszczyńskiego w 1744 roku ginie w
pojedynku z bratem Stanisława Poniatowskiego, Kazimierzem
(skrytobójczo zamordowany).
W 1763 roku umiera August III Sas, Stanisław ma 86 lat.
Wybór pada na Stanisława Poniatowskiego sprzyjającego wraz z familią
Czartoryskich Rosji. Realizuje się najczarniejszy scenariusz przed którym
przestrzegał Król Stanisław Leszczyński. Nomen omen dzisiaj jest 17
września.
W roku 1768 umiera Maria Leszczyńska pragnąca całe Ŝycie by jej ojciec,
syn lub wnuk objęli tron w Polsce.
Kilka rodów dynastycznych dzisiejszej Europy (Hiszpania, Belgia,
Luksemburg) mają w dalszym ciągu krew Króla Stanisława
Leszczyńskiego ze strony Marii Leszczyńskiej.
Stanisław August Poniatowski wzorując się na Stanisławie
Leszczyńskim realizując zobowiązanie zawarte w pacta conventa tworzy
w 1765 roku Szkołę Rycerską w Warszawie.
W 1791 Sejm uchwala konstytucję 3 maja której podwaliny dali Król
Stanisław Leszczyński, Franciszek Maksymilian Ossoliński (wydał
„Manifest poczciwych i kochających ojczyznę synów, unikających
warszawskiej drogi”, w którym oskarŜał Augusta III o pogwałcenie praw
Rzeczypospolitej) oraz Adam i Jan Tarło.
O Stanisławie Leszczyńskim napisano wiele ksiąŜek (większość we
Francji).
Król Stanisław Leszczyński ma jeden pomnik w Polsce (Rydzyna).
Rodzina Leszczyńskich zostawiła majątki (zamki i pałace) w Rydzynie,
Gołuchowie, Baranowie Sandomierskim, Krasiborze, Wilanowie (o czym
mało kto wie), Wissemburgu, Luneville.
Szkoda, Ŝe Rzeczpospolita nie skorzystała w pełni z tak światłego
umysłu.
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 Po śmierci szczątki Stanisława Leszczyńskiego trafiły do Warszawy,
Petersburga (Kościół św. Katarzyny – obok szczątków Stanisława
Poniatowskiego) i na koniec, na Wawel.
 To wielki Polak i proszę to uszanować.
 TO WIELKI CZŁOWIEK, HUMANISTA, FILOZOF,PATRIOTA.
 Hańbą jest umieszczenie paszkwilu na jednego z najwybitniejszych
Polaków akurat w Waszej gazecie.
 Niech wasz dziennikarz-ignorant wie, Ŝe są wśród Ŝywych krewni Króla
Stanisława Leszczyńskiego, gotowi bronić Jego dobrego imienia ale nie
podamy ani Waszej redakcji ani tego człowieka do sądu o zniesławienie.
Nie ten poziom.
 śyczymy Wam więcej troski o poziom Waszych wydawnictw, ich
rzetelności i prawdy. śyczymy Wam większego szacunku do Wielkich
Polaków.
 Jeśli to moŜliwe prosimy potraktować tę replikę jako Ŝądanie
sprostowania zgodnie z prawem prasowym.
Prezes Fundacji
Wojciech Leszczyński
Poznań, 17 września AD MMVII
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