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Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”
Lelów, 07 września AD 2014
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W

szem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do
wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majętność, a którym
leży na sercu dobro Ojczyzny i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkają
lub skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą
prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą królewskiego rodu Leszczyńskich,
rozsyłamy niniejszym Uniwersałem trzecie Wici wzywając ich na dwudniowy Sejm Walny
szlachecki skonfederowany.
Miejsce Zjazdu: „Zamek Niepołomice” w Niepołomicach.
Data Zjazdu: 4-5 października 2014 roku.
Zwołany Sejm Walny skonfederowany jest Sejmem „konnym”, co oznacza, że każdy szlachetny,
dorosły Polak powinien czuć się wezwanym i może w nim uczestniczyć, bez żadnego pośrednictwa.
Warunkiem, a raczej życzeniem naszym jest, by w Sejmie Walnym szlacheckim
skonfederowanym, przez Nas zwołanym, uczestniczyli najzacniejsi oraz najszlachetniejsi
Polacy.
Dano w Lelowie, dnia 7 września 2014 roku.
Wojciech Edward Leszczyński
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Władysław Łokietek a Lelów, czyli początek
ruchu zjednoczeniowego Ziem Korony
Polskiej.
osy Władysława Łokietka i losy Korony Polskiej są ściśle związane z Lelowem i Małopolską.
Ten książę kujawski urodził się w czasach rozbicia dzielnicowego, gdy po okresie panowania
trzech Króli Polski, począwszy od Bolesława I Chrobrego, Mieszka II Lamberta, Bolesława II
Szczodrego, zapanował okres rozbicia dzielnicowego ziem polskich, tj. panowania niezależnych od
siebie księstw. Na tej sytuacji skorzystało Królestwo Czech i Moraw, które objęło swoim panowaniem
m.in. Małopolskę z Krakowem.

L

Małopolsce i Wielkopolsce groziło wchłonięcie w obszar wpływów czeskich lub luksemburskich.
Gdyby nie postać Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza III Wielkiego, których ideą przewodnią
było zjednoczenie ziem polskich z plemionami Lechicko-Wiślickimi, prawdopodobnie na mapie Europy
nie pojawiłoby się już nigdy państwo polskie. Ogromne wpływy Rusi, Czech, Węgier, Brandenburgii i
Litwy zniszczyłyby i wyparły plemiona naszych przodków.
Władysław Łokietek jako Książe Kujaw, myślący o Koronie Polskiej, czyli dużym obszarze
zjednoczonych księstw z plemionami Lechicko-Wiślickimi, przebywał w latach 1300-1304 na emigracji
(prawdopodobnie w Rzymie). Mimo przeciwieństw losu nigdy nie porzucił myśli zjednoczeniowej. W
1304 roku przy pomocy magnata węgierskiego Amadeja Aby z niewielkimi oddziałami wrócił do
Małopolski osiadając w Sandomierzu. Jeszcze w tym samym roku zdobył tu kolejne dwa przyczółki w
postaci zamków w Wiślicy i Lelowie.
Ziemia Sandomierska, Wiślicka i Lelowska stanowiły zalążek zjednoczonej Najj.
Rzeczypospolitej, która jako państwo (z przerwą rozbiorów) trwa do dziś.
Należy pamiętać, że powiat wiślicki jak i powiat lelowski zajmowały wówczas znaczne połacie ziemi, a
sam Lelów otrzymał prawa miejskie w 1314 roku właśnie za czasów Władysława Łokietka. Mija, więc
w 2014 roku równo 700 lat od nadania praw miejskich Lelowowi.
Władysław Łokietek, w procesie zjednoczeniowym ziem polskich, postawił nie tylko na rycerstwo, ale
przede wszystkim na masy chłopskie i mieszczańskie, obiecując im określone przywileje. W ten sposób
zdobył w 1306 roku Kraków i zaczyna panować już nad całą Małopolską.
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W tym miejscu warto podkreślić, że Władysław Łokietek był z dzisiejszego punktu widzenia
demokratą, bo to on jako jeden z pierwszych władców zwoływał wiece rycerskie, między innymi w
Lelowie i swoje działanie podejmował na podstawie decyzji wypracowanych w kole rycerskim. Wiece te
były protoplastami późniejszego sejmikowania, a następnie sejmowania.
Działania zjednoczeniowe Władysława Łokietka zbiegły się w czasie z działaniami rozbiorowymi
naszych wrogów. Chodzi tu szczególnie o zabójstwo ledwie co koronowanego na czwartego króla
Polski Przemysła II w Rogoźnie w 1296 roku w celu wywołania anarchii i podbicia Ziemi
Wielkopolskiej przez Brandenburgię. Nie pozwolił na to Łokietek, który po skrytobójczej śmierci
Przemysła II i krótkim panowaniu Henryka III Głogowczyka i jego synów, opanował w 1314 roku
Wielkopolskę łącząc dwie główne dzielnice Polski.
Zajmując tak duży obszar Rzeczypospolitej przez kilkanaście lat starał się w Rzymie o koronę
królewską, na którą papież Jan XXII zgodził się dopiero w 1319 roku. Warto dodać, że o sprawie
koronacji Władysława Łokietka zdecydowano na dwóch wiecach rycerskich, które odbyły się w dniach
20-23 czerwca 1318 roku w Sulejowie.
Zabiegi zjednoczeniowe Władysława Łokietka zostały uwieńczone koronacją na Króla Polski, która
odbyła się w katedrze wawelskiej 20 stycznia1320 roku. Po śmierci Władysława Łokietka w 1333 roku
Królem Polski został jego syn Kazimierz III Wielki, który zajął się utrwalaniem jedności Polski i
rozszerzaniem jej granic. Polska za czasów Kazimierza III Wielkiego stała się potężną monarchią
europejską, która po jego śmierci zjednoczyła się z księstwem litewskim w osobie Króla Władysława
Jagiełły rozpoczynając okres jagielloński Najj. Rzeczypospolitej.
Bez przenikliwości Władysława Łokietka nie byłoby dzisiejszej Polski. W tym dziele zjednoczeniowym
Władysława Łokietka szczególne miejsce zajmuje Ziemia Lelowska, która wraz z Ziemią Sandomierską
i Wiślicką stanowiła zręby polskiej państwowości po rozbiciu dzielnicowym.
Dzieje Władysława łokietka uczą nas i przestrzegają przed ewentualnym, kolejnym rozbiciem
dzielnicowym Polski, który może nie udać się więcej scalić. Mamy tu na myśli ruchy separatystyczne
na Śląsku, dążące do oderwania się od Korony Polskiej. Nie można na to pozwolić z szacunku do
Władysława Łokietka i naszych przodków, oddających życie w procesie zjednoczenia Ziem Korony
Polskiej.
Dano w Lelowie, dnia 07 września 2014 roku.
Wojciech Edward Leszczyński
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www.sejmwalny.org.pl
Czytaj też:

Uniwersał Drugich Wici
http://www.quomodo.org.pl/dane/uniwersaly/20140825_Uniwersal_Drugie_Wici.pdf


Uniwersał Pierwszych Wici
http://www.quomodo.org.pl/dane/uniwersaly/20140820_Uniwersal_Pierwsze_Wici.pdf?Kliknij,+b
y+otworzy%c4%87+w+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


Instrukcja na Sejmiki przedsejmowe
http://www.quomodo.org.pl/dane/instrukcye/20140731_Instrukcya_sejmikowa.pdf


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

DRUGIE WICI – ŻYWIEC - 25 SIERPNIA 2014 CZ . I
https://www.youtube.com/watch?v=DNzdcJjMNOs&feature=youtu.be

DRUGIE WICI – ŻYWIEC - 25 SIERPNIA 2014 CZ . II
https://www.youtube.com/watch?v=meikcIL1Rx8&feature=youtu.be

DRUGIE WICI – ŻYWIEC - 25 SIERPNIA 2014 CZ . III
https://www.youtube.com/watch?v=8jdYWIUXDfo&feature=youtu.be

DRUGIE WICI – ŻYWIEC - 25 SIERPNIA 2014 CZ . IV
https://www.youtube.com/watch?v=71OlJi6EvrU&feature=youtu.be

DRUGIE WICI – ŻYWIEC - 25 SIERPNIA 2014 CZ . V
https://www.youtube.com/watch?v=W8S6IQ0_2Aw&feature=youtu.be
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