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Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego  
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Do: 
 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Sz.P. Bronisława Komorowskiego 
Kancelaria Prezydenta RP 
ul. Wiejska 10 
00-902 Warszawa 
 
Myszków, dnia 13 lipca 2015r. 

 

LIST OTWARTY 
DODATKOWE PYTANIA 

REFERENDALNE 

W związku z ogłoszonym przez Szanownego Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego  
w dniu 6 września br. ogólnokrajowego referendum, jako Fundacja statutowo zajmująca się 
problemem rządności Najj. Rzeczypospolitej, pozwalamy sobie złożyć propozycję 
dodatkowych pytań referendalnych.  
 
Wydaje się marnowaniem publicznych pieniędzy (około 100 mln PLN) na referendum 
polegającym na zadaniu Narodowi trzech pytań od Prezydenta, a żadnego pytania oddolnego 
nurtującego Naród. Przypomina to niestety niechlubne referendum z 1946 roku.  
W związku z tym, po konsultacji ze środowiskiem łódzkich działaczy patriotycznych, pod 
przewodnictwem Sz.P. Dariusza Łaska h.Korab pozwalamy sobie poniżej przedstawić 
dodatkowe pytania referendalne, które mamy nadzieję, że Sz.P. Prezydent dołączy, po 
konsultacji z Senatem, do oficjalnych pytań referendalnych zgłoszonych do referendum  
6 września br. za zo z góry dziękujemy.     
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Nasze dodatkowe pytania referendalne: 
 

4.Czy chcesz zakazu działalności partii politycznych i reaktywowanie 
Sejmików Ziemskich Powiatowych, Prowincjonalnych i Sejmu Walnego? 
 
5. Czy chcesz, by przyszłe głosowania powszechne (włącznie z tymi na 
Sejmikach) były jawne?  
 
6. Czy chcesz Sejmu Walnego Konstytucyjnego zwoływanego obligatoryjnie co 
25 lat, począwszy od 2016 roku? 

7. Czy jesteś za tym aby w obecnym kodeksie wyborczym  zmieniono próg 
wyborczy z 5% na 1%? 

8. Czy jesteś przeciw ograniczeniom suwerenności Narodowego Banku 
Polskiego przez Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy? 

9. Czy jesteś za utrzymaniem polskiej waluty tj. złotówki co najmniej do 2040 
roku? 

10. Czy jesteś za zakazem przyjmowania do Polski imigrantów z obszarów 
gdzie panuje religia islamu?  

 11. Czy jesteś za zmiana ustroju Polski w monarchię konstytucyjną i powrót 
Króla? 

 12. Czy jesteś za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? 

 

METRYKA  PYTAŃ 

Pytania 4,5,6,9,10,11,12 - redakcja:  
 Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego  „QUOMODO” 

 
Pytania 7,8 -  redakcja:  

 Stanisław Dworak - Podkarpacka Rada Do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 
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 Dariusz Tomasz Łaska -  Stowarzyszenie Wspólnota 

oraz Ruch Gospodarki Dobra Wspólnego Polska 
  
 

UZASADNIENIE   
 

Uważamy, że pytanie referendalne o JOW-y bez dookreślenia, czy chodzi o JOW-y  
w systemie partyjnym czy bezpartyjnym, jest niewłaściwe.  
 

 Likwidacja partii politycznych automatycznie likwiduje problem finansowania partii 
politycznych. 

 
 Głosowania tajne nie są kontrolowane, więc z definicji nie są wiarygodne, a więc nie 

są prawdziwe. Dodatkowo, nie można udzielać pełnomocnictwa w sposób tajny, a 
Poseł i Senator (radny, etc.) są to pełnomocnicy. Skoro Poseł czy Senator są 
Pełnomocnikami Wyborców to nie można zgodnie z cywilizowanym prawem udzielać 
im pełnomocnictwa w sposób tajny, tak jak jest obecnie. Kto się boi nie pójdzie na 
wybory, a Polacy nie są tchórzami (vide suffragia elekcyjne w przeszłości). 

 
 Każde pokolenie ma prawo decydować o ustroju państwa, w którym ma żyć. 

 
 Próg wyborczy 5% tamuje dopływ „świeżej krwi” aktywnych politycznie Polaków.  

 
 W systemie bezpartyjnym - Sejmikowym próg wyborczy znika automatycznie. 

 
 Narodowy Bank Polski z definicji jako „Narodowy” nie może scedować swej 

narodowości na inne podmioty. Narodowy Bank Polski jest ostoją suwerenności 
systemu bankowego i suwerenności polskiej monety.  

 
 Prawo emisji pieniądza narodowego musi leżeć wyłącznie w gestii Narodowego Banku 

Polskiego. Banki komercyjne lub pozostałe nie mogą emitować polskiej waluty. 
 

 Moneta krajowa jest jednym z najważniejszych oznak suwerenności narodowej.  
 
 

KILKA SŁÓW O NASZEJ FUNDACJI 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” powstała w 2006 roku ze 
statutowym celem poprawy rządności w Polsce.   
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Genezą naszej fundacji są dzieje rodu Leszczyńskich, z których najbardziej 
znanymi postaciami są: dwukrotny Król Polski - Stanisław Leszczyński i Królowa Francji 
Maria Leszczyńska.  
Ród Leszczyńskich słynął i mamy nadzieje, nadal słynie, z wielkiego patriotyzmu oraz 
poświęcenia dla Polski, a przede wszystkim z dobrego gospodarowania i rządności. Często 
Leszczyńscy zajmowali urzędy publiczne: marszałków Sejmików i Sejmów Walnych, 
starostów, wojewodów, podskarbich, kanclerzy. Dwukrotnie byli Prymasami, raz Królem, raz 
Księciem (Lotaryngii i Bar), raz Królową Francji.  
Gniazdami rodowymi Leszczyńskich są m.in. Baranów (Sandomierski), Gołuchów, Rydzyna.  
Obecnie, najwybitniejszym przedstawicielem rodu Leszczyńskich (naszym zdaniem) jest 
biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski – JE bp Mariusz Leszczyński. 
 
 

NASZA WIZJA POLSKI 

Przyjmując, że w każdym narodzie ludzi mądrych i roztropnych jest mniejszość, system 
demokracji większościowej opartej na partiach politycznych, systemowo gwarantuje rządy 
ludzi głupich i nieroztropnych, prowadząc powoli, acz skutecznie, każdy naród do zguby, a 
co najmniej do kolejnego przesilenia (niezadowolenia rządzonych).  
 
Prawodawstwo w demokracji partyjnej większościowej zamienia się z prawodawstwa 
narodowego na partyjne, czyli de facto jest tworem tych, co na rządzące partie mają bieżący 
wpływ. Należałoby więc jako minimum ustawowo zdemokratyzować partie polityczne 
poprzez nowoczesną Ustawę o partiach politycznych, wprowadzić kadencyjność 
funkcjonariuszy partyjnych, zdemokratyzować wybory wewnątrzpartyjne, określić sposób 
redakcji List wyborczych. Nasza Fundacja pryncypialne opowiada się za zakazem działalności 
partii politycznych jako wytworu rewolucji francuskiej sprzecznej z naszą tozsamością 
polityczną. Podczas gdy we Francji szalała rewolucja i poszły w ruch gilotyny w Najj. 
Rzeczypospolitej obradował Sejm Walny – Wielki uchwalający wiele Praw Kardynalnych rangi 
konstytucyjnej, w tym:  

 Konstytucja „O Sejmikach” (24 marzec 1791). 
 Konstytucja „O Formie Rządu” (3 maj 1791). 
 Konstytucja „O Sejmie” (13 maj 1791), etc.  

 
Konstytucja marcowa 1921 roku napełniona została duchem rewolucji francuskiej, a nie 
duchem Konstytucji Sejmu Wielkiego, nad czym należy ubolewać. Tym bardziej należy 
ubolewać, że w wyniku rewolucji francuskiej dokonano publicznej egzekucji Króla Francji 
Ludwika XVI w ¼ Polaka (wnuczek Marii Leszczyńskiej i prawnuczek Stanisława 
Leszczyńskiego).  Niestety dziedzictwo Konstytucji marcowej ciąży Polsce do dzisiaj i czas 
zastanowić się czy dalej chcemy je dźwigać czy zrzucić?       
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Co należałoby, naszym zdaniem, pilnie zmienić: 
 

1. Powrót do tradycji Sejmikowania. Sejmik ziemski ma przygotowywać Posłów do 
prawdziwej demokracji.  

2. Przywrócenie rangi Posłom ziemskim. 
3. Poseł jako przedstawiciel konkretnej Ziemi, a nie partii. 
4. Partie polityczne mogą się organizować tylko do wyborów. Po wyborach, jak obecnie 

Komitety wyborcze, winny być rozwiązywane z urzędu. Po co partie polityczne po 
wyborach? 

5. Partie polityczne winny być tworzone przez zawodowych polityków a nie politykierów 
jak obecnie, z określonymi wymaganymi kwalifikacjami na wzór adwokatów czy 
notariuszy.  

6. Polityk powinien być wolnym zawodem zaufania publicznego. Politycy mogliby 
zrzeszać się samorządowo, a przed wyborami organizować w partie.  

7. Możliwość zawiązywania legalnych frakcji w Sejmikach i w Sejmie. 
8. Podział zwoływania Sejmów wg różnych zadań np. sejm elekcyjny, ustawodawczy itp. 
9. Sejmiki wybierają Posłów ziemskich na Sejm.  
10. Ziemia ma być reprezentowana przez Posła konkretnej Ziemi, a nie Posła konkretnej 

partii, którym steruje szefostwo jego partii a nie mieszkańcy danej Ziemi. Poseł ma 
obowiązek kontaktowania się z władzami Sejmiku. Poseł, który sprzeniewierza się 
przysiędze i interesom Ziemi, którą reprezentuje mógłby być odwoływany. Co 
najmniej raz w roku Poseł ziemski musi pojawić się na Sejmiku relacyjnym i uzyskać 
absolutorium (votum zaufania). 

11. Przejściowo jedna lista wyborcza Sejmikowa w danym okręgu wg porządku 
alfabetycznego lub losowanej kolejności kandydatów, z obowiązkowo załączonym CV 
i co najmniej trzypokoleniową genealogią każdego Kandydata.  

12. Wybory bezpośrednie, a nie proporcjonalne.  
13. Zamiast referendów Sejmiki ziemskie. 
14. Sejm ustawodawczy winien być dwuinstancyjny Sejmus (Sejm Walny) – Sejm. Podobnie 

mogłoby być z Senatem tzn. Senatus (Senat Walny) - Senat. 
15. Sejm Walny – polityczny winien gromadzić Posłów dla wyrażenia pewnej określonej 

polityki tematycznej. Sejm ustawodawczy winien zajmować się stricte legislacją z 
obowiązkiem wyrażenia w Ustawie ducha (polityki) Sejmu Walnego. 

16. Każda Ustawa musi mieć metryczkę (sposób jej tworzenia od samej inicjatywy 
ustawodawczej do głosowania, kto głosował i jak) oraz Preambułę, (jaki jest cel jej 
uchwalenia). 

17. Poseł czy Senator wchodzący do Rządu traci automatycznie mandat Posła. Nie wolno 
mu bez zgody Sejmu i Senatu przebywać na terytorium Sejmu. Przestrzegana zasada 
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incompatibilitas – rozdzielność stanowisk – zakaz łączenia funkcji 
publicznych przez jedną osobę. 

18. Władza wykonawcza, co roku musi uzyskać absolutorium (zatwierdzenie 
sprawozdania Rządu) przez ¾ Sejmu Walnego. 

19. Każdy Poseł, Senator i Minister ze swej rocznej pracy składa sprawozdanie na piśmie 
w tym Poseł i Senator składa informacje, jak głosował i dlaczego tak, a nie inaczej. 

20. Senat winien być zorganizowany na sposób rzymski tzn. stojący rotacyjnie przy Królu 
(Prezydencie). Król (Prezydent) nie może wybierać sobie dowolnych doradców, ale 
rotacyjnie musi korzystać z usług doradczych Senatorów, którzy zmieniają się, co 3 
miesiące. Grono 3-12 senatorów stojących nieustannie u boku Króla (Prezydenta). 
Król (Prezydent) nie może korzystać z „prywatnych” doradców”. 

21. Król (Prezydent) wybierany jest elekcyjnie poprzez Sejm elekcyjny. Następnie wybór 
potwierdza referendum, w którym Król (Prezydent) musi uzyskać, co najmniej 50% 
poparcia narodu. Przed objęciem urzędu i przed koronacją Król (Prezydent) podpisuje 
„pacta conventa” tj. umowę Sejm Walny – Król (Prezydent), w którym Sejm Walny 
określa Królowi (Prezydentowi) najpilniejsze zadania do wykonania i to czego Królowi 
(Prezydentowi) zrobić nie wolno.  

22. Do czasu przejścia do monarchii konstytucyjnej, najwyższym urzędem jest 
Prezydent. 

23. Król musi być katolikiem. Prezydent nie. 
24. Król jest koronowany przez Prymasa i przysięga na Biblię! Prezydent jest 

zaprzysięgany przez Sejm Walny i przysięga na Konstytucję. 
25. Król pierwszą wizytę zagraniczną ma obowiązek złożyć w Watykanie! Polacy w 

większości katolicy, de facto są dwupaństwowi. Król ma obowiązek szanować 
państwowość katolicką Polaków. Prezydent nie ma tego obowiązku. 

26. Każda wizyta zagraniczna Króla (oprócz pierwszej) musi uzyskać zgodę Sejmusu i 
Senatorów. Prezydenta obowiązuje zgoda Sejmusu na każdy jego wyjazd 
zagraniczny. 

27. Możliwa jest detronizacja Króla w przypadku nie realizowania przez niego „pactów 
conventów” lub w przypadku sprzeniewierzenia się przysiędze. Podobnie jest z 
Prezydentem. 

28. Tron może być dziedziczny. Prezydenta dziedziczność nie dotyczy. 
29. Konstytucja (e) – prawa kardynalne, co 25 lat muszą być „odnawiane”, ale nie 

częściej, by z jednej strony nie czekać na przesilenie (wymuszoną zmianę) za z 
drugiej strony, by prawo konstytucyjne (kardynalne) było stabilne. 

30. Konstytucję(e)  (prawa kardynalne) uchwala Sejm Konstytucyjny. Nie może w pracach 
nad nową Konstytucją brać udziału żaden czynny polityk („sterylność polityczna” 
Posłów konstytucyjnych).  

31. Sądownictwo dwuinstancyjne z możliwością bezpłatnego wniosku o kasację – rewizję 
każdego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości, bez tzw. „przymusu adwokackiego”. 
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32. Trybunał Sprawiedliwości złożony z dożywotnich sędziów Trybunału – do 

65 roku życia sędziego. Sędziowie Trybunału (w ilości 12-36) nie młodsi niż 50 lat, z 
nienaganną praktyką w sądownictwie. Pełny skład rozprawy kasacyjnej to 13 sędziów 
głównych i 3 rezerwowych, do każdej sprawy publicznie losowanych. Sędziowie z 
nominacji Króla – zatwierdzani przez Sejm Walny elekcyjny. 

33. Trybunał Sprawiedliwości – Sąd nadzorujący nie tylko prawidłowe zastosowanie „lex” 
ale przede wszystkim „justis”, prawo naturalne i zwyczaj tzn. czy wyrok był 
praworządny, sprawiedliwy i słuszny.  

34. Sędzia sądu powszechnego, gdy w trakcie roku dwa (2) jego wyroki zostaną 
skasowane przez Trybunał Sprawiedliwości traci urząd na zawsze. To samo, gdy w 
trakcie ostatnich 10 lat takich kasacji będzie co najmniej pięć (5). 

 
                                                                     Wojciech Edward Leszczyński h.Wieniawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt z nami – adres do korespondencji: 
 

 Wojciech Edward Leszczyński – Prezes Fundacji 
Urząd Pocztowy Myszków 1 

           ul. 3-Maja 9 
           skr. pocztowa 10  
           42-300 Myszków 
 

 tel. 692 874 659 
 

 e-mail: 
  wojciech.edward.leszczynski@gmail.com     
  fundacja.leszczynskich.quomodo@gmail.com  
 

           


