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Wojciech Edward Leszczyński
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”
Myszków, 31 lipca AD 2014
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M

ocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą
królewskiego rodu Leszczyńskich niniejszym ogłaszamy Instrukcję na
Sejmiki przedsejmowe skonfederowane zwołane w dniach 09-16 września

2014 roku.
Najpierw wydaje się słusznym powołać się na jedną z ostatnich Instrukcji Sejmikowych,
wydanych przez Króla Stanisława II Poniatowskiego na sejmiki roku 1886. Pamiętamy, że
owocem powrotu do demokracji szlacheckiej w dobie Stanisławowskiej, po okresie „ciemnoty
saskiej” tj. po okresie 66 lat praktycznie bez Sejmów i Sejmików, odbył się Sejm Czteroletni
1788-1792, zwany też Sejmem Wielkim. Warto, więc nawiązać do jego genezy i sposobu
zwołania.
Jak można wyczytać z „Instrukcyi na Sejmik poselski” z 1886 roku, Król Stanisław II
Poniatowski zwoływał Sejmiki będąc zaniepokojony stanem Ojczyzny, przyczynami braku
dobrego Rządu, nadzieją wzrostu bezpieczeństwa powszechnego, handlu, sprawiedliwości, a
przede wszystkim kierowany nadzieją większej egzekucji praw. Dlatego Król nie podawał na
Sejmiki żadnej konkretnej propozycji, ale wnosił, by Sejmiki te, inspirowane Duchem
Obywatelskim wybrały na Posłów na Sejm Walny (do funkcji poselskich) Mężów „zupełnym
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oświeceniem i miłością Ojczyzny zaszczyconych, a od wszelkiej prywaty i parcjalności
dalekich”.
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Jako i my toż samo, widząc stan tego Gmachu zmurszałego – naszej ukochanej Ojczyzny,
zaniedbanego przez partyjne Rządy, myślące przede wszystkim o sobie i swoim partyjnym
środowisku, często miast modernizowaniem go i naprawianiem, zajętych wynoszeniem z
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niego ostatnich „mebli”, jakby niewierzących w to, że Gmach nasz może się nie zawalić,
zwołujemy na jego ratunek – Najj. Rzeczypospolitej najzacniejszych Polaków, zatroskanych
stanem Gmachu - Ojczyzny i chcących radzić jak zapobiec jego zawaleniu.
Każda zacna Ziemia Korony Polskiej, jako część murów tego Gmachu winna zadbać o ich
wzmocnienie, koncentrując się na fundamentach, od dawna zmurszałych i zaniedbanych.
Za fundament Gmachu – Ojczyzny rozumiemy ustrój Rzeczypospolitej, naszą Konstytucję
oraz prawa kardynalne, świętą religię rzymsko-katolicką, ordynacje wyborcze, etc. Musimy
zlustrować te prawa pod kątem, czy służą Narodowi, czy wręcz przeciwnie.
Musimy zacząć budować normalne państwo Polaków, dbającego ex definitione o dobro
wspólne. Państwo niedbające o dobro wspólne nie jest państwem. Prawo niesprawiedliwe nie
jest prawem, etc.
Należy pamiętać, by właściwie zwołać (najlepiej poprzez „wici”) i prowadzić obrady Sejmiku.
Odpowiedzialnym za zwołanie Sejmiku jest Zwołujący Sejmik, pochodzący z Ziemi, którą
reprezentuje Sejmik, i który rozpoczyna obrady Sejmiku. Sejmik może być zwołany poprzez
„wici” dla wszystkich zainteresowanych lub imiennie, o czym musi wspomnieć Zwołujący
Sejmik na samym początku obrad Sejmiku.
Sam Sejmik powinien zacząć się od Mszy św. wotywnej do Ducha Świętego o natchnienie.
Obrady Sejmiku mogą trwać od jednego do kilku dni. Gdy trwają więcej niż jeden dzień,
Sejmik powinien zakończyć się Mszą św. dziękczynną z odśpiewanym „Te Deum”.
Na samym początku Sejmiku należy przede wszystkim wybrać Marszałka Sejmiku, który
sprawnie i godnie poprowadzi obrady Sejmiku. Należy wcześniej zadbać o odpowiednie
miejsce obrad oraz o właściwe (rzetelne) protokołowanie obrad Sejmiku, w taki sposób, by
owocem Sejmiku był Diariusz Sejmikowy. Diariusz ten należy wręczyć lokalnej władzy
wykonawczej oraz Proboszczowi Parafii na terenie, której odbył się Sejmik. Kopię Diariusza
Sejmikowego należy zabrać ze sobą lub przesłać na Sejm Walny. Diariusz Sejmikowy można
w formie drukowanej opublikować w Internecie na wiecznej rzeczy pamiątkę i do przeczytania
przez zainteresowanych. Diariusz Sejmikowy powinien być podpisany przez obradujących, a
co najmniej przez Marszałka Sejmiku i Protokolanta (Sekretarza).
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Na obrady Sejmiku można zaprosić notariusza, by ten podpisał Diariusz Sejmikowy
potwierdzając jego rzetelność.
Marszałek Sejmiku powinien zadbać o równowagę głosów analizujących obecną sytuację oraz
proponujących konstruktywne rozwiązania. Powinien zachęcać mówców do stawiania tez a
następnie ich uzasadniania. Marszałek może po określonym fragmencie wystąpienia mówcy
konkludować jego wypowiedź, by nie było nieporozumień. Marszałek musi obserwować
spójność wystąpienia mówcy, by ten nie zaprzeczał w swoim wystąpieniu sam sobie. Mowy
powinny być konstruktywne w sensie analizy i diagnozy sytuacji oraz w sensie propozycji.
Każde novum znajdujące się w wypowiedzi mówcy powinno być zauważone przez Marszałka
i za jego zachętą rozwinięte. Mówcy powinni mieć ograniczony czas na wystąpienie, ale
mowa nie powinna być gwałtownie przerwana. Każdemu należy dać szansę na pełną osobistą
wypowiedź, stąd należy racjonalnie rozporządzać czasem obrad biorąc pod uwagę
przewidywany czas obrad oraz liczbę mówców.
Uchwały Sejmiku mogą dotyczyć spraw lokalnych. Konkluzje Sejmiku mogą
dotyczyć każdej istotnej sprawy poruszanej na Sejmiku.
Niech zacni Polacy, którym los Ziemi, na której mieszkają od pokoleń lub skąd się
wywodzą (terrigena) nie jest obcy zwołują Sejmiki. Niech posługują się wytycznymi
zawartymi w książce Wojciecha Kriegseisena pt. „Sejmiki Rzeczypospolitej
szlacheckiej w XVII i XIII wieku”.
Dano w Myszkowie, dnia 31 lipca 2014 roku.
Wojciech Edward Leszczyński

www.sejmwalny.org.pl
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Czytaj też:

Manifest Sejm Walny czy Sejm na Wiejskiej?
http://www.quomodo.org.pl/dane/biuletyn/Manifesto/20140806_Manifest_niepolomicki.pdf


Uniwersał zwołujący Sejm Walny
http://www.quomodo.org.pl/dane/uniwersaly/20140712_Uniwersal_Sejm_Walny.pdf


Uniwersał zwołujący Sejmiki przedsejmowe
http://www.quomodo.org.pl/dane/uniwersaly/20140721_Uniwersal_zwolujacy_Sejmiki.pdf
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NOTA
Instrukcja niniejsza została zredagowana w Myszkowie, w dniu 31 lipca 2014 roku, stąd może być
nazywana Instrukcją myszkowską.
Każdy może niniejszy Uniwersał przedrukować w całości i upubliczniać go, z zachowaniem powagi
miejsc i obowiązującego w tym względzie prawa.
Dozwolone jest przesyłanie (rozpowszechnianie) niniejszego Uniwersału pocztą elektroniczną w
postaci PDF, z zachowaniem wszelkich zasad określonych prawem do wysyłania niechcianej przez
odbiorcę korespondencji elektronicznej.

Więcej:

www.sejmwalny.org.pl
Wszelkie pytania można kierować:
sejmik.przedsejmowy@gmail.com
lub
wojciech.edward.leszczynski@gmail.com
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WIENIAWA

QUOMODO
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