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Drugich
Wici
zwołujący Posłów Ziemskich
do

miasta
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

na dwudniową

X Sesję Nadzwyczajną Sejmu Walnego
14-15 listopada A.D. 2015
Dano w Warszawie, 23 października A.D. 2015

II

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 Drugie Wici
wzywając Was szlachetni Polacy – szlachetni Posłowie Ziemscy na X Sesję
Nadzwyczajną Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014.

W

Miejsce Zjazdu:

miasto Konstantynów Łodzki
Hotel „Leszczyński”
ul. Ignacew 9
Obrady od godz. 11’30
14 listopada 2015 roku
poprzedzone Mszą Świętą wotywną
do Ducha Świętego
w kościele Salezjanów
w Lutomiersku
o godz. 7’00

Obrady od godz. 11’30
15 listopada 2015 roku
Życzeniem naszym jest, by w Sejmie Walnym skonfederowanym, przez Nas
zwołanym, uczestniczyli najszlachetniejsi Polacy – Posłowie Ziemscy.
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X Sesja Sejmowa w Konstantynowie Łódzkim
będzie poświęcona:
Dzień I
14 listopada 2015 roku
I.

Część przedpołudniowa - jako Sejm Walny Uchwałodawczy:
1. Stosunek Sejmu Walnego (Ziem) do wyborów z 25 października 2015
roku do Sejmu i Senatu na Wiejskiej. Możliwa Uchwała-Sancyt.
2. Stosunek Sejmu Walnego (Ziem) do postanowień Synodu Biskupów w
Rzymie zakończonego 25 października 2015 roku. Możliwa UchwałaSancyt.
3. Głosowanie nad Uchwałą-Sancytem czy Sejm Walny powinien
rozpoczynać obrady od „Modlitwy za Ojczyznę” Piotra Skargi –
wniosek Posła Ziemskiego Ziemi Bielsko-Bialskiej Artura
Skłodowskiego.
4. Czy Sejm Walny w sensie prawodawczym tj. sukcesji władzy
nawiązuje do dorobku prawnego Sejmu Czteroletniego oraz
państwowości z tego okresu? Kwestie czasów saskich i elekcji
Stanisława Poniatowskiego. Co z państwowością II RP, PRL, III RP?
Możliwa Uchwała-Sancyt.
5. Obrady nad rotą przysięgi Marszłka Sejmu Walnego, Sekretarza Sejmu
Walnego oraz Posłów Ziemskich na Sejmie Walnym. Możliwa
Uchwała-Sancyt.
6. Obrady nad hymnem śpiewanym na Sejmie Walnym – „Bogurodzica”,
„Boże coś Polskę”, „Rota”. Możliwa Uchwała-Sancyt
7. Czy Sejm Walny chce wyłonić Deputację do Prezydenta w sprawie
postulatów Sejmu Walnego? Możliwa Uchwała-Sancyt.
8. Czy Sejm Walny obiera Podwojewodów i Podstarostów? Możliwa
Uchwała-Sancyt.
9. Elekcja Arbitra- Sędziego Pokoju (Sędziego Sejmowego) przy Sejmie
Walnym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Posłami.
Możliwy Akt elekcyjny.
10. Głosowanie nad infamią dla Olgi Tokarczuk za antypolskie
wypowiedzi. Możliwa Uchwała-Sancyt.

Uniwersał drugich Wici dany w Niepołomicach na Ziemi Wielickiej dnia 25 września A.D. 2015

www.sejmwalny.org.pl

e-mail: sejm.walny@gmail.com

Sejm Walny

IV

11. Głosowanie nad infamia dl;a Adama Michnika i objęcie infamią domu
medialnego ”AGORA” oraz „Gazety Wyborczej”- antypolskiego
organu prasowego„
12. Debata i głosowanie nad używaną przez Sejm Walny terminologią
dotyczącą sejmikowania. Czy „Listy Społeczne” czy „Sejmiki
Ziemskie”? – wniosek Posła Ziemskiego Ziemi Gdańskiej Konrada
Daniela. Możliwa Uchwała-Sancyt.
13. Debata i głosowanie nad polską Ziemią – obszar, zakaz sprzedaży
obcokrajowcom. Uchwała w sprawie uwolnienia więzionych rolników
broniących polskiej Ziemi. Możliwa Uchwała-Sancyt.
14. Debata i głosowanie nad polskimi lasami – obszar, zakaz sprzedaży
obcokrajowcom. Możliwa Uchwała-Sancyt.
15. Debata i głosowanie nad polskim majątkiem narodowym. Rozpoczęcie
ruchu egzekucyjnego tj. odzyskiwania „sprzedanych” przez
bolszewików (partie polityczne) dóbr narodowych. Możliwa
Uchwała-Sancyt.
16. Debata i głosowanie nad polskim budżetem narodowym. Zakaz
deficytu. Kto jest odpowiedzialny za polskie zadłużenie? Czy
będziemy i kto je spłacać. Możliwa Uchwała-Sancyt.

II.

Część popołudniowa - jako Sejm Walny Gospodarczy –
ZIEMIA I ENERGIA.
1. Wystąpienia ekspertów z zakresu – energii odnawialnej, geotermii,
kopalin, nowoczesnych źródeł energii, etc.
2. Możliwa Uchwała-Sancyt w sprawie strategii energetycznej Polski.

Dzień II
15 listopada 2015 roku
III.

Część przedpołudniowa - jako Sejm Walny Uchwałodawczy .
1. Omówienie działalności Sejmików Ziemskich. Okręgi Sejmikowe
Krajowe i Polonijne. Sposób obierania Marszałków. Sposób
zwoływania Sejmików. Siedziby Sejmików. Posłowie Ziemscy.
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Finansowanie obrad Sejmikowych. Instrukcje poselskie. Głosowania.
Lauda. Inne zagadnienia. Możliwe Uchwały-Sancyty.

IV.

Część popołudniowa - jako Sejm Walny Uchwałodawczy .
1. Uwolnić Marka Sikorskiego! Osoba była trzymana w areszcie ponad 3
lata. Żądanie natychmiastowego uwolnienia i naprawienia krzywd
pod rygorem infamii.
2. Przypomnienie Posłom z Wiejskiej i Senatorom z Wiejskiej by składali
legitymacje partyjne do 30 listopada 2015 roku pod rygorem infamii.
3. Wyższe płace dla młodych. (Wniosek Ziemi Wrocławskiej)
4. Bezpłatne działki budowlane dla młodych i inne przywileje dla
młodych (Wniosek Ziemi Wrocławskiej).
5. Omówienie problemów ziemskich. Słowniczek pojęć odnoszących się
do Sejmikowania.

Niniejsze Wici zwołują jednocześnie Sejmiki Ziemskie przedsejmowe
(prowincjonalne) w dniach od 24 października br. do 7 listopada br., jako Sejmiki
Ziemskie Deputackie, wyłaniające Posłów Ziemskich z każdej Prowincji
Sejmikowej (Okręgu Sejmikowego). Jest 41 krajowych i 9 Polonijnych Okręgów
Sejmikowych vide – www.sejmwalny.org.pl .
Jednocześnie jest zgoda, aby każdy mieszkaniec danej Ziemi mógł przyjechać na
Sejm Walny do Konstantynowa Łódzkiego bez zgody Sejmiku Ziemskiego z
zastrzeżeniem, że Posłowie wybrani na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym mają
pierwszeństwo w zasiadaniu w ławach poselskich. Zgoda ta umożliwia
przyjechanie osób z Ziem gdzie nie ma jeszcze powołanych Sejmików Ziemskich lub
w sytuacji, gdy ktoś nie mógł brać udziału w Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym a
chce uczestniczyć w Sejmie Walnym.
Każda Prowincja Sejmikowa ma do obsadzenia 5 miejsc na Sejmie Walnym
włączając w to Marszałka danego Sejmiku Prowincjonalnego.
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Ponieważ ilość miejsc na Sejmie Walnym jest ograniczona do 250 prosimy o
wysyłanie zgłoszeń do udziału w Sejmie Walnym w Niepołomicach pod e-mail:
sejm.walny@gmail.com.
W Sali nie może być nadkompletu, ze względów bezpieczeństwa i wymogów
przeciwpożarowych.
Warunkiem uczestnictwa w Sejmie Walnym będzie pokrycie we własnym zakresie
wszelkich kosztów dojazdu i pobytu oraz uiszczenie opłaty na pokrycie kosztów
uczestnictwa oraz w celu wsparcia idei Sejmu Walnego (opłata uiszczana na
miejscu) w kwocie 100 PLN.
Troszczmy się o Rzeczpospolitą - naszą Ojczyznę i Matkę!
Przywróćmy Jej blask Najj. Rzeczypospolitej – oddolnie rządzonej, a przez to
bezpiecznej i zasobnej!
Dano w Warszawie, dnia 23 października 2015 roku.
Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014
Wojciech Edward Leszczyński

Wstępne zasady Sejmikowania:
Zgłoszony Poseł otrzymuje status Posła Ziemskiego Ziemi ... do dnia
rozliczenia się ze swojego poselstwa przed Sejmikiem relacyjnym własnej
Ziemi i otrzymania skwitowania (z ewentualnego uposażenia na wyjazd)
oraz otrzymania absolutorium (votum zaufania) z wykonanego poselstwa.
Skwitowanie i absolutorium są warunkami koniecznymi, by nie utracić
statusu Posła Ziemskiego.
Poseł zasada w Ławie Poselskiej (rzędzie) o numerze Prowincji.
Zasady głosowania:
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1. Głosujemy Ziemsko, czyli każda Ziemia ma jeden głos. Pierwsza osoba
z brzegu Ławy Poselskiej jest dorozumiana jako Marszałek danej Ziemi i
ona głosuje w imieniu Ziemi (po konsultacji z innymi Posłami z danej
Ziemi. Gdy w danej Ziemi głosy się równoważą ostateczną decyzję
podejmuje Marszałek. Druga osoba z brzegu to Pierwszy Asesor Ziemi etc.
2. Poseł Ziemski ma prawo „veta” gdy Marszałek z danej Ziemi nie wyraża
uzgodnionej woli Ziemi lub w innej ważnej kwestii. Głos poselski „veto”
tamuje obrady i głosowana jest zasadność „veta” poselskiego. Za kilka
niezasadnych „vetowań” Poseł może być wyrugowany z Sali obrad.
3. Poseł Ziemski ma prawo do Głosu wolnego. Poseł zgłasza się do debaty
i musi mu być przyznany Głos wolny.
4. Poseł może składać wnioski.
Wnioski poselskie nie muszą być rozpoznawane w danym dniu obrad ale
najpóźniej na kolejnej Sesji.
5. Poseł ziemski ma obowiązek rozliczyć się ze swoich głosowań przed
Ziemią na Sejmiku relacyjnym, zwołanym kilka tygodni po Sejmie Walnym
(najlepiej w trzecim tygodniu). Gdy Sejmik relacyjny nie jest zwołany
Poseł Ziemski nie jest zobowiązany do rozliczenia się ze swoich głosowań.
Poseł Ziemski, gdy nie może być obecny na Sejmiku relacyjnym składa
sprawozdanie przed Sejmikiem na piśmie na ręce ostatniego Marszałka
Sejmiku.
Kontakt z Marszałkiem: 692 874 659 lub 675 338 757
Proszę śledzić stronę www.sejmwalny.org.pl i pamiętać, że treść Trzecich
Wici jest obowiązująca na Sejmie Walnym.
Poseł Ziemski może wysyłać swoje propozycje odziemskie i uwagi
(exorbitancye) na adres e-mail: sejm.walny@gmail.com .
Ułożył:
Wojciech Edward Leszczyński
Marszałek Sejmu Walnego
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014
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Słowniczek terminów staropolskich
absentacja - nieobecność
aklamacja - zgoda ogólna lub okrzyki
aktykacja - wpis do akt
animować - zachęcać
aparencyja - skłonność
asesor - pomocnik marszałka sejmiku
assystencja - orszak
bibliopola - księgarz
branie do braci - praktyka odkładania uchwał sejmowych do decyzji
sejmików relacyjnych
brukowiec - ubogi szlachcic żyjący w mieście
civitas - miasto
cursum - przebieg
cyfra - szyfr
dependencja - zależność
deputacja - delegacja, komisja
diariusz - chronologiczny zapis czynności, np. sejmu, sejmiku
dobra stołowe - majątki przeznaczone na utrzymanie dworu królewskiego,
ekonomie
dom rakuski - Habsburgowie austriaccy
duktor - przewodnik
dyferencja - różnice w poglądach, spór
dygnitarze - dostojnicy koronni i litewscy niżsi w hierarchii od senatorów,
ale wyżsi od urzędników i dygnitarzy ziemskich
dyrektor sejmiku - prowadzący obrady, marszałek
dyscernencja - rozsadzenie
dysenzja - nieporozumienie
dyspartyment - rozdział, podział
dysymulować - udawać
egzekucja - realizacja aktu prawnego, np. wyroku sądu czy nakazu
podatkowego
egzulanci - uchodący z ziem odpadłych od Rzeczypospolitej, zbierali się na
specjalnych sejmikach egzulanckich
ekonomia - majątki przeznaczone na utrzymanie dworu królewskiego,
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dobra stołowe
ekspedycja sejmikowa - oficjalna korespondencja i dokumenty
przygotowywane z okazji sejmiku
ekspektatywa - obietnica nominacji na urząd za życia jego posiadacza
ekstrakt - urzędowy wypis z akt ziemskich lub grodzkich
elekcja - wybory
elekcja viritim - wybór króla przy udziale szlachty z całej Rzeczypospolitej
emulacja - rywalizacja
exorbitancja - przekroczenie prawa, praktyka niezgodna z prawem
fakcja - stronnictwo
familiant - osoba znana i skoligacona w danej ziemi
foment - zaburzenia, rozruchy
generał - sejmik generalny,
gołota - szlachta nieposesjonaci
impediować - zakłócać
implikować - mieszać się
indygenat - uznanie szlachectwa zagranicznego
innotescencja - zaproszenie do odbycia sejmiku, zawiadomienie
instancja - wstawiennictwo
instrukcja - oficjalny dokument określający uprawnienia posła
instygator - oskarżyciel
interponować - wstawić się
interrex - głowa państwa w bezkrólewiu, arcybiskup gnieźnieński jako
pierwszy senator Rzeczypospolitej
jurgielty - pensje
jurysdykcja - urząd
klient - szlachcic zależny od magnata
komisarz - urzędnik nadzorujący sprawy finansowe z ramienia sejmiku
koncernować - starać się
kondemnata - kara sądowa, utrata praw publicznych
konfederacja - związek szlachty dla obrony praw i wolności
konfirmacja - potwierdzenie np. przywileju, urzędu
koniuracja - spisek
konkluzja - zakończenie obrad sejmiku
konstytucja - uchwała sejmu o randze prawa
konsulta - narada
kontradykcja - sprzeciw
konwokacja - sejm obradujący przed elekcją króla
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kreska - głos
kreskować - głosować
kuban - łapówka
kursor - pieszy lub konny posłaniec pocztowy
laudum - uchwała sejmiku
libertacja - zwolnienie np. od podatku czy kwaterunku
ligować się - jednoczyć
limita - praktyka prolongowania obrad sejmików
magdeburgia - sąd miejski
mandat - pozew sądowy
manifestacja, manifest - oświadczenie publiczne
marszałek sejmu - prowadzący obrady z wyboru współsejmikujących
matador - ironicznie: polityk, osobistość
membran - blankiet, in blanco
namiestnik ekonomiczny - zarządca ekonomii
oblata - wpisanie dokumentu do ksiąg wieczystych w urzędzie grodzkim
lub ziemskim dla nadania mu znaczenia urzędowego, inaczej aktykacja
odwach - posterunek
okazowanie - doroczny popis pospolitego ruszenia szlachty
okolica - zaścianek
oppidum - miasteczko
ordynans - rozkaz
pacta conventa - układ zawierany z nowo obieranym królem określający
jego zobowiązania
papista - katolik
partyzanci - stronnicy polityczni
per pluralitatem - większością głosów
petita - sprawy drobne
plagi - rózgi, baty
podementować - poprzeciągać, „skołować"
podstarości - urzędnik zastępujący starostę grodowego w obowiązkach
sądowych i politycznych
podwojewodzi - urzędnik zastępujący wojewodę w obowiązkach sądowych
podymne - podatek wymierzany od liczby zagród, czyli „dymów"
pogłówne - podatek wymierzany od liczby osób, czyli „od głowy"
popis - doroczny zjazd pospolitego ruszenia szlachty, okazowanie
popularysta - polityk cieszący się powszechnym uznaniem szlachty
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poseł królewski - delegat przedstawiający na sejmiku postulaty
królewskie [obecnie poseł prezydenciki]
poseł sejmowy - delegat szlachty na sejm, obierany na sejmikach
poselskich, czyli przedsejmowych
praktyki - tajne działania polityczne, knowania, intrygi
preponderancja - przewaga
promulgata - nominacja
prorogacja - prolongata
protestacja - sprzeciw
prywata - sprawa prywatna
publikacja - ogłoszenie dokumentu
pugilares - portfel dużego formatu na papiery, portofolio
referendarz - sądowy dygnitarz koronny
regent ziemski - urzędnik sądu ziemskiego
regestr - spis
remonstracyja - oświadczenie
repartycja - rozdział np. obciążeń podatkowych
respons - odpowiedź
retenta - zaległość podatkowa
rezolucja - determinacja
roki, roczki - sesje sądów szlacheckich
rotmistrz łanowy - oficer dowodzący zaciągiem łanowym, czyli zbrojnymi
opłacanymi przez samorząd ziemski
rugi - procedura usuwania z izby sejmowej lub trybunalskiej osób
nieprawnie obranych
salaria - zasiłki, pensje
salwować się - ratować się np. ucieczką
sąd grodzki - sąd szlachecki najniższego stopnia kompetentny pierwotnie
w sprawach kryminalnych
sąd kapturowy - sąd szlachecki powoływany w bezkrólewiu przez sejmik
sąd podkomorski - sąd szlachecki kompetentny w sprawach sporów o
granice dóbr ziemskich
sąd skarbowy - organ wykonawczy sejmiku do nadzoru nad sprawami
finansowymi samorządu ziemskiego
sąd ziemski - sąd szlachecki kompetentny w sprawach cywilnych
seksterny - zeszyty
składanie sejmiku - procedura zwoływania sejmiku
solwować - odkładać, prolongować
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srogi - wielki
starosta grodowy - przedstawiciel władzy królewskiej w ziemi, w XVII i
XVIII w. dygnitarz szlachecki
subiekta - narzędzia
sumpt - wydatek
surrogator - urzędnik, zastępca urzędnika
sylwa - zbiór zapisek różnych
szelężne - podatek od produkcji i wyszynku trunków
szrubować - wciskać się
sztadlan - przedstawiciel społeczności żydowskiej wyspecjalizowany w
kontaktach z instancjami państwowymi
terrigena - szlachcic pochodzący z danej ziemi i cieszący się w niej pełnią
praw politycznych
traktament - poczęstunek, uczta
trcia - tłum
trybunał - najwyższy sąd szlachecki, osobny dla Wielkopolski, Małopolski i
Wielkiego Księstwa Litewskiego
tumult - zamieszki
turnus - w XVIII wieku nazwa procedury głosowania
ucieranie - procedura uzgadniania poglądów i propozycji legislacyjnych na
sejmach i sejmikach
umolifikować - ułagodzić
unanimitatem — jednogłośnie, bez sprzeciwu
uniwersał - urzędowe ogłoszenie
windykować - odzyskiwać, mścić
wiolencja - użycie siły, gwałt
wotum - głos, mowa na sejmie lub sejmiku
wolny - urzędnik sądowy niskiej rangi
wybieranie - procedura pobierania świadczeń: opłat, podatków itp.
xenochodia - schronisko, szpital
zasiadać stallum - zajmować miejsce właściwe dla godności urzędowej
zelent - wierny stronnik
zgubikordzik - drobny szlachcic, gołota
ziemstwo - urząd ziemski, kancelaria sądu ziemskiego
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