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Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

Pierwsze Wici

zwołujący Posłów Ziemskich i Grodowych, Senatorów
Korony Królestwa Polskiego-Lehii

na Sejm Małopolski
do Krakowa

ano w Myszkowie, dnia 26 września A.D.2022

II

Jednodniowy

Sejm Małopolski

Korony Królestwa Polskiego-Lehii
I Sesja nowożytna

8 października A.D.2022
A.D.2022 – Rok Mikołaja Kopernika - monetarysty

„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21)
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”

W
M

imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.

y, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Le[c]hitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki,
Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi
Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor: Słowiańszczyzny (szczególnie Moraw), Sarmatii
(Międzymorza), Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa Toskanii,
Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA - Wielka Luizjana
oraz część Kanady - Quebec), Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa Jerozolimskiego, wszem wobec
i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym,
Wielmożnym, Szlachetnie Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież
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Hetmanom, Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam z Bożą Łaską Królewską asystującym, ale też
wszystkim szlachetnym Polakom-Lehitom, którym los Ojczyzny i Dobro Świata leży na sercu, niniejszym
Uniwersałem rozsyłamy

Pierwsze Wici

wzywając Was, szlachetni Polacy - Posłowie Ziemscy i Grodowi Korony Królestwa Polskiego-Lehii historycznej
Ziemi Małopolskiej oraz wzywając Was Senatorowie Królestwa Polskiego-Lehii, a szczególnie z Ziemi
Małopolskiej, na I Sesję Zwyczajną nowożytną
w dniu

Sejmu Małopolski Królestwa Polskiego-Lehii

8 października A.D.2022 do królewskiego miasta Krakowa.

Królewskie Deliberatoria

W dniu 9 sierpnia A.D.2022 odbyła się V Sesja Sejmu Pomorza w Krokowej. Niestety w innych
częściach Polski, proces odbudowy świadomości królewskości Polski i Polaków, nie przebiegał na tyle
pomyślnie, by zaordynować spotkanie w formie samorządowej odpowiedzialności za własne województwo.
Zdajemy sobie sprawę, że idea królewskiej samorządności jest w całkowitej sprzeczności z „samorządnością
bolszewicką” jednakowoż wydarzenia ostatnich 8 lat zdecydowanie poprawiły notowania demokracji
królewskiej, a skompromitowały „demokrację bolszewicką”.
Spotkanie w Krakowie w dniu 29 grudnia A.D.2022 w formule Sejmiku Grodowego oraz III Kongres
Słowiański w Krakowie, który miał miejsce 16 lipca A.D.2022 zachęciły nas do zwołania pierwszego po
ponad 200 latach Sejmu Dzielnicowego tzw. „Generała Małopolskiego”, który zwyczajowo miał miejsce w
Nowym Mieście Korczynie.
Mamy pełną świadomość, że mozolnie odbudowujemy życie sejmikowe, ponieważ tradycje i życie sejmikowe
zostały na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat zerwane.
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Jesteśmy jednak pewni, że „odezwą się geny” i genetyczna pamięć naszych wielkich osiągnięć ustrojowych,
jakim była monarchia mixsta; z jednej strony Król i Senatorowie (monarchia), z drugiej strony Posłowie
Ziemscy każdej Ziemi Królestwa Polskiego-Lehii (demokracja).
W ramach organizacji życia sejmikowego powstawały z czasem określone szczeble Sejmików Ziemskich:
Powiatowe, Prowincjonalne, Wojewódzkie, Generalne, zakończone Sejmem Walnym z Królem.
Dlatego zachęcamy tych, którzy wierzą w powrót demokracji królewskiej do Małopolski, by stawili się na
Sejmie Małopolski.
Niech Sejm Małopolski da przykład innym dzielnicom Polski jak ma wyglądać prawdziwa samorządność i
prawdziwa demokracja.
Dość fasadowej, masońskiej, partyjnej dyktatury ubranej w szaty demokracji!

Dano 26 września A.D.2022 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Siódmym Roku Naszego Panowania.
Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae

Rys historyczny i znaczenie Małopolski
dla Królestwa Polskiego-Lehii
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Historyczne Województwo Krakowskie
Królestwa Polskiego

Województwo Krakowskie obejmowało Lehię podkarpacką, na prawym brzegu Wisły położoną, jak
również na lewym brzegu Wisły ziemie pomiędzy województwem Sieradzkiem i Krakowem, w której brały
początek rzeki Warta i Pilica.
Dzieje tej części Lehii południowej (nazwanej przez późniejszych historyków Wielką i Białą Chrobacyą) do
czasów Bolesława Chrobrego są mgliste i legendowe. Wiemy, że był tak zwany Krakus, czyli Krak, bo
dowodzi tego sama nazwa Krakowa, że ród jego musiał być potężnym, bo większych mogił, niż jemu i
Wandzie, Lehici nie usypali nikomu. Zresztą pewniejszego nic nie wiemy. Żyjąc w pogaństwie, oddzieleni od
świata Karpatami, dziejopisów ludy lehickie nie miały. Gdy nie stawało zgody lub siły oręża miejscowym
książętom Lehickim nad Górną Odrą i Wisłą, to przychodzili wówczas książęta Czescy lub Morawscy i
opanowywali Wrocław lub Kraków na czas jakiś. Nawzajem Piastowie [Lehici], wzmógłszy się w potęgę,
zajęli Małopolskę i zdobywali czasowo Czechy, Morawę i Słowacyę aż po Dunaj. Był czas (za Mieczysława I),
że panowanie czeskie sięgnęło po Kraków, jak o tem wyraźnie pisze Kosmas i Al-Bekri. Czy jednak dopiero
w roku 999 Bolesław Wielki po raz pierwszy przyłączył Lehię krakowską do Polski, należy o tem wątpić,
już z tych jedynie powodów, że gdy o zdobyczach Polski za Karpatami są wiadomości wcześniejsze, to czyż
byłoby możliwem zdobywanie krajów dalszych a obcych bez posiadania bliższych i wspólnej narodowości?
W podziale Polski roku 1138 pomiędzy synów Bolesława Krzywoustego, księstwo Krakowskie dane,
niezależnie od Śląska, najstarszemu z nich, Władysławowi, posiadało niewątpliwie granice, jeżeli nie takie
same, to bardzo niedalekie od granic późniejszego Województwa Krakowskiego. W roku 1397 uchwalono
podział Województwa Krakowskiego na trzy powiaty: Krakowski, Proszowski i Żarnowiecki. W XVI wieku
widzimy w województwie powyższem powiatów siedm, a mianowicie: Proszowski, Szczyrzycki, Lelowski,
Księski, Śląski, Biecki i Sandecki. W roku 1676 przy spisie do podatku podymnego znajduje się w
województwie tem ośm powiatów: Krakowski, Proszowski, Lelowski, Księski, Szczerzecki, Sądecki, Czchowski i
Biecki.
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Ze szczegółowego spisu wszystkich wsi w owym czasie widzimy, iż granice województwa Krakowskiego były
następujące: na północ z województwem Sieradzkiem i ziemią Wieluńską, od której granica szła rzeczką
Liczwartą [obec. Liswarta], będącą dopływem lewego brzegu Warty. Od ujścia Liczwarty biegła granica
krakowska aż do Karpat i źródeł Jasiołki w kierunku południowo wschodnim, przecinając rzekę Pilicę
między Koniecpolem i Lelowem i od Pilicy rozgraniczając już Województwa Krakowskie z Sandomierskiem w
ten sposób, że Secemin, Sobków, Pińczów, Opatowiec, Szczurowa, Wojnicz, Tuchów, Brzostek, Kołaczyce i
Jedlicze należały do województwa Sandomierskiego, a Lelów, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Koszyce,
Szczepanów, Zakluczyn, Jodłowa, Jasło, Dukla i Jaśliska do Województwa Krakowskiego. Na tej przestrzeni
stanowiła granicę w niektórych miejscach górna Nida, a z pobliża Działoszyc do Wisły Nidzica, od
Przemykowa do Brzezinki Uświca, a dalej lewy jej dopływ. Od Brzostka do okolicy Krosna rozgraniczała dwa
województwa, Krakowskie i Sandomierskie, rzeka Wisłoka, z wyjątkiem małej przestrzeni powyżej Jasła,
gdzie wsie Brzyszczki, Gorajowice i Hańkówka, do województwa Krakowskiego zaliczone, znajdowały się na
prawym brzegu Wisłoki. Górna Jasiołka, od okolicy Krosna aż do granicy Węgier i grzbietu Karpat, z pod
którego wypływała, stanowiła granicę między województwem Krakowskiem a ziemią Sanocką, do
województwa Ruskiego należącą. Południową granicę krakowską stanowił grzbiet Karpat i Tatr od okolicy, w
której leży na zachodzie źródło Wisły, i od granicy księstw śląskich aż po źródła Jasiołki i po ziemię
Sanocką na wschodzie.
Od południa przytykała do Księstwa Krakowskiego, położona już za Karpatami, Ziemia Spiska. Była to
cząstka pozostawiona przy Polsce z szerokich zakarpackich zdobyczy Bolesława Wielkiego, sięgających po
Dunaj i Cisę. O tej ziemi pisze Długosz: „Koloman, król węgierski, zaręczył syna swego najstarszego Stefana

z Judytą, córką Bolesława Krzywoustego (r. 1108), który wyznaczył jej w posagu ziemię Spiską, należącą do
Polski, a w znacznej części do krakowskiej ziemi. Od tego czasu ziemia Spiska oderwana od Polski stała się
własnością i dziedziną Węgier”. Roku 1412 Ziemia Spiska powróciła na prawie zastawu do Polski, lecz w
wiekach następnych, pod nazwą Starostwa Spiskiego, nie stanowiła już jednolitej w granicach swoich krainy,
ale na kilka oddzielnych kluczów (obejmujących 13 miast oprócz włości) była podzielona. Z tych jeden,
ciągnący się nad rzeką Popradem za Karpatami, przytykał do Województwa Krakowskiego, inne zaś
stanowiły oddzielne zupełnie kompleksy i anklawy. Zachodnią całą ścianę województwa Krakowskiego
stanowiły księstwa Śląskie, począwszy od rzeczki Liczwarty i ziemi Wieluńskiej na północy aż do Morawii i
grzbietu Karpat powyżej źródeł Wisły na południu. Na tej linii część granicy tworzyły dwa dopływy Wisły:
Czarna Przemsza i rzeka Biała, a leżały przy niej trzy, przyłączone do województwa Krakowskiego księstwa:
Oświecimskie, Zatorskie i Siewierskie.
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Księstwo Siewierskie (po

łacinie Ducatus Severiensis) Kazimierz II Sprawiedliwy podarował roku 1180
chrześniakowi swemu, Kazimierzowi, synowi Mieczysława, księcia Raciborskiego. Od tej pory pozostawało to
księstwo w ręku Piastowiczów Śląskich, aż do roku 1443, w którym „ziemię i księstwo Siewierskie” kupił od
Wacława, ks. Cieszyńskiego, Zbigniew Oleśnicki, biskup Krakowski, za sumę 6.000 grzywien szerokich groszy
pragskich (licząc 48 takich groszy na ówczesną grzywnę).

Oświęcim

(po łacinie Osvecimia, Osviecimum) Kazimierz II Sprawiedliwy podarował roku 1179 z ziemią
okoliczną temuż, co i Siewierz, chrześniakowi swemu Kazimierzowi, synowi Mieczysława, księcia
Raciborskiego. Odtąd księstwo to pozostawało w posiadaniu książąt Śląskich do roku 1457, w którym
Kazimierz Jagiellończyk nabył księstwo od Janusza, księcia Oświecimskiego, za sumę 50.000 grzywien
szerokich groszy pragskich.

Zator (po łacinie Zatoria), z częścią ziemi krakowskiej, stał się, również jak Siewierz, pod koniec XII wieku
własnością Piastów Śląskich i pozostawał w ich posiadaniu do roku 1494, w którym Jan Olbracht nabył
księstwo Zatorskie od Janusza oświecimskiego za 80.000 czerwonych złotych czyli dukatów. Tym sposobem
wszystkie trzy księstwa, które z dzielnicy krakowskiej odpadły w dobie podziałów (pod koniec wieku XII) do
książąt Śląskich, zostały w wieku XV dla Polski odkupione pieniądzmi od ich potomków. Z tych zaś księstw
dwa ostatnie, tj. Zatorskie i Oświecimskie, zostały przez Zygmunta Augusta roku 1564 urzędownie wcielone
do Korony.
Województwo Krakowskie w wieku XVI posiadało przestrzeni mil kwadratowych 3451/2, parafij 466, miast i
miasteczek 71, wsi 2206 (w tej liczbie niemal 400 wsi duchownych); łanów czyli gospodarstw kmiecych
było 11.792, szlachty bezkmiecej 164 zagród.
Senatorów większych czyli krzesłowych było w województwie Krakowskiem czterech, tj. biskup, kasztelan,
wojewoda krakowscy i kasztelan wojnicki: mniejszych trzech, a mianowicie kasztelanowie: sądecki, biecki i
oświęcimski.
Starostwa grodowe były trzy: Krakowskie, Sądeckie i Bieckie – niegrodowe: Spiskie, Bądzyńskie, Czchowskie,
Czorsztyńskie, Dębowieckie, Dobczyńskie, Grzybowskie, Jadownickie, Jodłowskie, Jasielskie, Krzeczowskie,
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Lanckorońskie, Lelowskie, Libuskie, Mszańskie, Nowotarskie, Olsztyńskie, Ojcowskie, Rabsztyńskie, Ujmskie,
Wolbromskie, Żarnowieckie i inne.
Starosta krakowski był generałem małopolskim i miał pod swoją jurysdykcyą prócz grodu krakowskiego
powiaty: Proszowski, Lelowski i Księski.
Województwo sejmikuje w Proszowicach, gdzie na sejmiku generalnym, czyli tak zwanym Generale
krakowskim, obiera ośmiu posłów sejmowych, to jest po jednym z powiatu i dwóch deputatów na Trybunał
prowincyi małopolskiej do Lublina.
Księstwa Oświecimskie i Zatorskie stanowiły oddzielne dwa powiaty: Oświecimski i Zatorski, które
sejmikowały w Zatorze i obierały dwóch posłów na sejm i jednego deputata na trybunał. Konstytucye
sejmowe z lat 1581 i 1616 orzekły, iż sejmiki tych księstw powinny trzema dniami poprzedzać sejmik
generalny proszowicki. W księstwach było starostwo grodowe Oświecimskie, niegrodowe Zatorskie,
Berwaldzkie i inne. Razem dwa księstwa powyższe obejmowały 160 wsi i miasta: Oświęcim, Zator, Żywiec,
Kenty, Wadowice i Berwald.
Księstwo Siewierskie, od czasu, jak zostało nabyte przez Zbigniewa Oleśnickiego i darowane na wieczne czasy
biskupstwu krakowskiemu, zostawało pod władzą biskupów krakowskich, którzy tytułowali się książętami
siewierskimi. Mieli oni prawo rządzić absolutnie, sądzić bez apelacyi i wybierać urzędników ziemskich.
Miasteczka księstwa były: Siewierz i Sławków.
Sejm z roku 1766 nakazał w starostwie Spiskiem utrzymywać kosztem skarbu koronnego garnizon 120
ludzi. Lubowla, Podoleniec, Gniazdy, Drużbak, lubo dawniej za osobnymi przywilejami chodziły, teraz weszły
do liczby 13 miast, składających starostwo Spiskie.
Okazowanie szlachty w pospolitem ruszeniu odbywało województwo Krakowskie pod Krakowem, na błoniach
przy Kazimierzu.
Województwo to ma w herbie orła białego w złotej koronie na czerwonem polu, ze złotą na skrzydłach
pręgą.
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Księstwo Oświecimskie ma za herb orła czerwonego w błękitnem polu, z literą O na piersiach, a Zatorskie
orła białego w błękitnem polu, z literą Z.
Ziemia Sądecka w województwie Krakowskiem miała swój herb oddzielny: na chorągwi tarczę sześć razy
przepasaną czerwono i żółto i dziewięć gwiazd.
Ziemia Krakowska uważana była za jedną z najbogatszych w Polsce, miała bowiem kopalnie soli w Wieliczce
i Bochni, srebra i ołowiu w Olkuszu, a gleba proszowska równała się nadgoplańskiej i podolskiej. Stąd w
podziale między synów dał jej Bolesław Krzywousty pierwszeństwo nad innemi dzielnicami, a Kadłubek
słusznie ją zowie Regina provinciarum.
Kazimierz Wielki, starając się o zaludnienie i zamożność kraju, o dobrobyt ludu wiejskiego, o ozdobę i
umocnienie grodów, najszczodrzej zlewał swoje dobrodziejstwa na to województwo, jako najbliższe jego oka i
serca.
Za Jagiellonów magnaci i można szlachta wznosili w okolicach stolicy zamki i pałace. To też Starowolski, w
XVII wieku opisując znaczniejsze miejsca, mówi, że: od Olkusza do Krakowa niezliczona jest liczba
wspaniałych gmachów, w guście włoskim zbudowanych, tak, że wymienić wszystkich niepodobna. W
malowniczej i rozkosznej Ziemi Krakowskiej mnóstwo było wszędzie historycznych pamiątek: starych świątyń,
kaplic, grobowców, zamków, murów, baszt miejskich i starsze od tego wszystkiego dwie olbrzymie mogiły.
Przykład zamożności szlachty krakowskiej podaje Długosz, mówiąc, że gdy w roku 1246 głód okropny
nawiedził ziemię Chełmińską i Pomorską, Wydżga z Czorsztyna, szlachcic ziemi krakowskiej, postanowiwszy
dla walki z pogaństwem przyjąć szatę krzyżacką, posłał Wisłą pod Toruń trzy wielkie statki, naładowane
winem, miodem, pszenicą, żytem, słoniną, masłem i wszelką żywnością, lądem zaś 300 sztuk bydła i koni,
co było wielce pożądanem dla ginących z głodu. Sam potem wstąpił do Zakonu krzyżackiego i sprowadził z
sobą złota skarb wielki.
Na górze, zwanej niegdyś Wąwel, później Wawel, stanęła katedra z grobami królów polskich i zamek
Piastów, na miejscu grodu Kraka. W pośrodku katedry stanął wspaniały grób św. Stanisława, patrona kraju.
Tu Łokietek, koronując się w roku 1320, przeniósł koronę, szczerbiec i miejsce koronacyjne dawnych
Piastów z wielkopolskiego Gniezna. Tutaj odbywały się odtąd wszystkie koronacye z wyjątkiem
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[przedostatniej Stanisława I Leszczyńskiego] i ostatniej Stanisława II Augusta [Poniatowskiego], na którą
zezwoliła Rzeczpospolita w Warszawie, zastrzegając jednak tę wyjątkowość. W skarbcu zamkowym na
Wawelu przechowywano korony i klejnoty Rzeczypospolitej pod kluczem kasztelana krakowskiego, kustosza
koronnego i sześciu wojewodów: krakowskiego, poznańskiego, wileńskiego, trockiego, kaliskiego i
sandomierskiego. W akademickim kościele świętej Anny jest grób błogosławionego Jana Kantego, w kościele
św. Pawła na Skałce miejsce i ołtarz, gdzie św. Stanisław, biskup krakowski był rozsiekany. Miasto
wysyłało deputatów na sejmy, którzy się na konstytucyach podpisywali.
Na Podgórzu za Wisłą panuje nad Krakowem potężna mogiła Krakusa, a o milę drogi, we wsi Mogile,
opactwo cysterskie i mogiła Wandy. Najsłynniejszą miejscowością w województwie Krakowskiem
jest Częstochowa z cudownym obrazem Bogarodzicy w kościele Paulinów, na Jasnej Górze, wśród fortecy, na
której utrzymanie wyznaczone były dobra. W Starym Sączu klasztor i kościół Franciszkanek z grobem
świętej Kunegundy. Zamki warowne były: w Tęczynku, Lipowcu, Siewierzu, Smoleniu, Bobolicach, Czorsztynie,
Olsztynie, Ojcowie, Pieskowej Skale, Wojniczu, Lubowli na Śpiżu i w bardzo wielu innych miejscowościach.
Źródło: https://literat.ug.edu.pl/glogre/0033.htm

Historyczne
Województwo Sandomierskie
Królestwa Polskiego

Bolesław III Krzywousty, umierając roku 1138, podzielił państwo Polskie pomiędzy czterech synów, z
których Henryk otrzymał ziemie Sandomierską i Lubelską. Tym sposobem utworzone zostało w Polsce
księstwo Sandomierskie, które, gdy Henryk zginął w wyprawie krzyżowej na pogan pruskich, odziedziczył po
nim brat najmłodszy, Kazimierz Sprawiedliwy. Po Kazimierzu objął to księstwo syn jego, Leszek Biały, a
następnie syn Leszka Białego, Bolesław V Wstydliwy, po którym, że był bezdzietny, objął dzielnicę
Sandomierską, jako najbliższy spadkobierca, Leszek Czarny (1279–1288). Po zgonie Leszka Czarnego,
Krakowianie i Sandomierzanie (przeważnie mieszczaństwo) obrali sobie księcia Bolesława mazowieckiego,
rycerstwo zaś popierało Władysława Łokietka, przyrodniego i młodszego brata Leszka Czarnego. Odtąd
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zaczęła się dla Łokietka doba burz wojennych, politycznych i tułactwa, zakończona roku 1320 koronacyą na
króla polskiego w Krakowie. Łokietek, dzięki niepospolitemu hartowi ducha, męstwu, wytrwałości i
żywotności idei narodowej, odbudował państwo, do którego, obok tylu ziem innych, wcielił i księstwo
Sandomierskie.
Księstwo to od czasów Łokietka stało się województwem z początku bardzo rozległem, bo takiej przestrzeni,
jak cała dzielnica Henrykowa, obejmująca i Ziemię Lubelską. Dopiero około roku 1471 odłączona Ziemia
Lubelska poczęła tworzyć oddzielne województwo. Granice województwa Sandomierskiego od roku
powyższego były następujące: na północ graniczyło z trzema województwami: Łęczyckiem, Rawskiem i
Mazowieckiem. Z pierwszemi dwoma granicę stanowiła rzeka Pilica na przestrzeni od Białobrzegów do
Wyśmierzyc. Z województwem Mazowieckiem, po obu stronach Wisły, była granica przeważnie sucha, a tylko
w okolicy Głowaczewa i Ryczywołu na 3-milowej przestrzeni stanowiła tę granicę rzeka Rodomka. Zachodnią
granicę tworzyło województwo Lubelskie i ziemia Łukowska, do województwa powyższego należąca. Do
województwa Sandomierskiego należała ziemia Stężycka, na prawym brzegu Wisły położona, i ta właśnie
miała od północy ścianę zawiślańskiej połowy ziemi Czerskiej, od północo-wschodu ziemię Łukowską, od
południa przez rzekę Wieprz województwo Lubelskie i od poludnio-zachodu rzekę Wisłę (od ujścia Wieprza
do ujścia Radomki). W okolicy Sieciechowa i Kozienic kilkanaście wsi, dziś położonych na lewym brzegu
Wisły, należało także do ziemi Stężyckiej. Wisła oddzielała województwo Sandomierskie od Lubelskiego, od
okolicy ujścia Wieprza i wsi Gołębia, w górę tej rzeki idąc do ujścia Sanu, a dalej odgraniczał San na
przestrzeni kilkomilowej aż pod Rudnik i Krzeszów, gdzie województwo Sandomierskie graniczyło już nie z
Lubelskiem, ale z ziemią Przemyską województwa Ruskiego. Granica ta z ziemią Przemyską biegła od
Krzeszowa i rzeki Sanu w kierunku południowo-zachodnim ku rzece Wisłokowi i miastu Krosnu, gdzie nad
Jasiołką pod Świerzową i Zręczynem stykały się trzy województwa: Sandomierskie, Krakowskie i Ruskie. Dalej
długa linia granicy południowo-zachodniej województwa Sandomierskiego była już opisana przy
województwie Krakowskiem, jak również granica zachodnia od województwa Sieradzkiego, którą z Koniecpola
do Tomaszowa stanowiła rzeka Pilica.
Województwo Sandomierskie w powyższych granicach, obejmowało przestrzeni 467 1/4 mil kwadratowych, na
której w wieku XVI znajdowało się w 374 parafiach: miast i miasteczek 100, wsi 2586, a w tych ostatnich
było łanów kmiecych czyli gospodarstw 11465, szlachty zagrodowej, t, j. bezkmiecej 261. Roku 1397 część
województwa Sandomierskiego na lewym brzegu Wisły podzieloną została na trzy powiaty: Sandomierski,
Radomski i Chęciński. Później z ksiąg poborowych widać, że jeszcze na początku XVI wieku województwo
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Sandomierskie składało się z 9 powiatów: Sandomierskiego, Wiślickiego, Chęcińskiego, Opoczyńskiego,
Radomskiego, Szydłowskiego, Stężyckiego, Pilzneńskiego i Tarnowskiego. Dwa z nich, Tarnowski i Szydłowski,
w ciągu XVI wieku wcielone zostały do sąsiednich: Tarnowski do Pilzneńskiego, a Szydłowski do Wiślickiego
i Sandomierskiego. W taryfie do podymnego z roku 1676 wymienionych jest w województwie Sandomierskim
6 powiatów: Sandomierski, Wiślicki, Chęciński, Opoczyński, Stężycki i Pilzneński, oraz siódma ziemia
Radomska. Ziemia Radomska miała zaiste słuszniejsze prawo do tytułu „ziemi” niż Stężycka, była bowiem
przeszło 3 razy większą od Stężyckiej, miała w Radomiu sądy ziemskie z kilku powiatów i otoczona była
rzekami: Wisłą i w części Radomką, Drzewicą, Pilicą i Kamienną.
Województwo Sandomierskie miało senatorów większych dwóch, to jest wojewodę i kasztelana
sandomierskich; mniejszych siedmiu, a mianowicie kasztelanów: wiślickiego, radomskiego, zawichostskiego,
żarnowskiego, małogoskiego, połanieckiego i czechowskiego. Wszystkie powiaty miały swoich urzędników
ziemskich, prócz podkomorzego, który był jeden na całe województwo. Starostwa grodowe były:
Sandomierskie, Radomskie, Chęcińskie, Opoczyńskie, Nowomiejskie czyli Korczyńskie i Stężyckie. Sądy grodzkie
odbywały się w Nowem-mieście-Korczynie dla powiatów Wiślickiego i Pilznieńskiego. Niegrodowe starostwa
były: Wiślickie, Pilznieńskie, Stobnickie, Soleckie, Zawichostskie, Szydłowskie, Przedborskie, Ropczyckie,
Ryczywolskie, Radoszyckie, Małopolskie, Ryckie, Zwoleńskie, Gołąbskie i inne. Ziemstwa, czyli sądy ziemskie,
były trzy na województwo: Sandomierskie, gdzie sadziły się powiaty: Sandomierski, Wiślicki i Pilznieński, i
wybory do ziemstwa odbywały się w Sandomierzu; Radomskie dla powiatów: Radomskiego, Opoczyńskiego i
Chęcińskiego z elekcyą ziemstwa w Radomiu; Stężyckie na samą ziemię czyli powiat Stężycki z wyborami do
ziemstwa w Stężycy. W Opatowie odbywały się sejmiki całego województwa Sandomierskiego, na których
obierano na sejm koronny siedmiu posłów (po jednym z każdego powiatu) i dwóch deputatów z całego
województwa na trybunał małopolski do Lublina i jednego komisarza do Radomia.
Zjazdy generalne (Conventus Generales) Prowincyi Małopolskiej, zwane Generałami, odbywały się w Nowemmieście-Korczynie, gdzie na trzy tygodnie przed Sejmem Walnym zjeżdżali się posłowie małopolscy, wybrani
w województwach: Krakowskiem, Sandomierskiem, Lubelskiem, Wołyńskiem i Podolskiem wraz ze swymi
senatorami, aby spisane na sejmikach wojewódzkich i ziemskich lauda i żądania porównać, roztrząsnąć i w
jedną połączyć instrukcyę, w której posłowie na sejmie walnym nic już dodać ani ująć nie mieli prawa.
„Okazowanie rycerstwa” czyli przegląd pospolitego ruszenia odbywał się corocznie z całego województwa w
jednem miejscu. Gdy atoli z powodu rozległości województwa nie wszyscy „respektowali prawo”, konstytucya
sejmowa z roku 1631 postanowiła „okazowanie po powiatach, tak, aby każdy osobnym pocztem swoim
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porządnie modo militari w powiecie swym przed własnym kasztelanem okazować się był powinien, pod
winami w razie niestawienia się prawem opisanemi. Czwartego jednak roku, dla oświadczenia wspólnej
gotowości, wszystkie powiaty województwa zjeżdżać się będą pod Pokrzywnicą”. Chorągiew województwa
przedstawiała w herbie tarczę, na dwoje przedzieloną. Jedna połowa wprost oka lewego podzielona jest na
sześć pasów w kierunku poziomym, z których trzy białe i trzy czerwone; druga zaś polowa wprost oka
prawego przedstawia w błękitnem polu dziewięć gwiazd po trzy w rzędzie.
Województwo Sandomierskie z glebą w północnych powiatach piaszczystą, ku środkowi i południu posiadało
okolice bardzo żyzne. Opatowska np. obfitowała w słynną pszenicę, zwaną sandomierką lub opatówką. Były
tu i puszcze kilkomilowe, pokłady kredy, wapna, marmurów, miedzi, a najwięcej żelaza.
Miasto stołeczne Sandomierz (po łacinie Sandomiria) nazwę swoją wzięło od imienia staropolskiego Sędomir.
Widocznie pierwszym założycielem był jakiś Sędomir, tak jak Przemyśla Przemysław, w skróceniu Przemyśl,
a Radomia Radomysł, w skróceniu Radom. Pośród wielu wydarzeń dziejowych, które w Sandomierzu miały
miejsce, najgłośniejszym był straszny napad Tatarów w roku 1241, zdobycie miasta w dniu 2. lutego i rzeź
przez nich dokonana na mieszkańcach, w liczbie których poległo 49 dominikanów, modlących się w
świątyni. Krwi zaś tyle miało być rozlanej na zaniku, że „strugą z góry zamkowej ściekała”. Do najstarszych
miast tego województwa należały: Wiślica nad Nidą i Korczyn w pobliżu ujścia Nidy do Wisły. O Wiślicy
(po łacinie Vislicia)powtarza Długosz podanie, że była założoną przez Wisława, starożytnego władcę Polski.
Z czasów tak odległych nie możemy mieć żadnych dokładnych wiadomości. Jest tylko prawdopodobnem, że,
kiedy każde z plemion lehickich miało jeszcze swojego władcę, zanim Piastowie uorganizowali Lehitów w
państwo polskie, to Wiślica mogła być grodem stołecznym krainy powiślańskiej i mieć szczepowego księcia,
Wisława. Wiślica została też i za Piastów [Lehitów] miejscem zjazdów małopolskich, jako punkt więcej od
Krakowa środkowy w Małopolsce, a Kazimierz Wielki opasał ją murem obronnym. Z liczby tych zjazdów stał
się wiekopomnym zjazd krajowy powszechny, zwołany przez Kazimierza Wielkiego na dzień 8. marca 1347
roku, gdzie, pod przewodem wielkiego króla-prawodawcy, zebrano w jedną całość, porównano, uzupełniono i
ogłoszono pierwszy ogólny narodowy zbiór praw pisanych, nazwany „Statutem Wiślickim”.
Drugiem miastem po Wiślicy, najgłośniejszym w Małopolsce ze zjazdów, był Korczyn. Zamek zbudowano o
pół mili poniżej starej wsi Korczyna, na lewym brzegu Nidy i tu koło zamku powstało Nowe-miasto-Korczyn.
W tym to zamku czy dworze książęcym, Grzymisława, żona Leszka Białego, powiła roku 1221 Bolesława
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zwanego Wstydliwym. Województwo Sandomierskie było siedliskiem wielu możnych rodów, które tu
posiadały swoje gniazda i w dziejach Polski odegrały głośną rolę. Do takich należeli między innymi:
Oleśniccy z Oleśnicy, Szydłowieccy z Szydłowca, Kazanowscy z Kazanowa, Tarnowscy z Tarnowa, Odrowążowie
z Odrowąża, Końskich i Białaczowa, Ossolińscy z Ossolina itd. Dwaj bracia Ossolińscy: Jerzy i Krzysztof,
wznieśli dwa wspaniałe zamki w stylu włoskim w czasach Władysława IV, Jerzy w Ossolinie, a Krzysztof w
Ujeździe. Zamek w Ujeździe nazwany został od herbu i imienia Krzysztofa Ossolińskiego Krzysztoporem, a w
budowie jego zastosowano liczby z rachuby czasu. Było, więc w nim okien tyle, ile dni w roku, komnat
tyle, ile tygodni, a wielkich sal tyle, ile miesięcy, baszt narożnych ile kwartałów w roku. Słynęły także
zamki w Osieku, w Chrobrzu, (za Piastów wzniesiony przez Bolesława Chrobrego i od jego przydomku tak
nazwany), w Iłży, w Chęcinach, gdzie roku 1331 na zjeździe, zwołanym przez Władysława Łokietka, sędziwy
monarcha, za zgodą możnowładztwa i biskupów, mianował następcą na tronie polskim syna swego,
Kazimierza III, nazwanego Wielkim; w Janowcu nad Wisła zamek Firlejów, itd.
Z fundacyj klasztornych słynęły: Łysa Góra (po łacinie Mons Calvus), zwana także Świętokrzyską (Mons
Crucis), wysoka nad poziom morza Baltyckiego stóp blisko 2.000, z klasztorem Benedyktynów, który miał
fundować Bolesław Wielki i nazwać świętokrzyskim od przechowywanego tu szczątku drzewa z krzyża
Chrystusa Pana. Inne opactwo Benedyktynów założyć miał tenże Bolesław w Sieciechowie. Pierwotny kościół
św. Wojciecha stanął w Kielcach roku 1004. Henryk, książę Sandomierski, fundował roku 1154 i bogato
uposażył w Opatowie klasztor sprowadzonych z Palestyny Templaryuszów. W tymże wieku powstały opactwa
Cystersów w Wąchocku i w Koprzywnicy, pamiętnej w dziejach z czasów pierwszego na Polskę napadu
Tatarów w roku 1241.
Do licznych miejscowości, upamiętnionych w tem województwie wypadkami dziejowymi, należał Zawichost,
gdzie roku 1206 odniósł wielkie zwycięstwo Leszek Biały nad napadającym jego państwo Romanem, ks.
Halickim, który w ucieczce po przebyciu Wisły dopędzony, poległ. Pod Turskiem i Chmielnikiem roku 1241
usiłowali Polacy bohatersko powstrzymać olbrzymią hordę Mongołów. W Radomiu roku 1470 posłowie
narodu czeskiego, stanąwszy przed królem Kazimierzem Jagiellończykiem i Senatem Polskim, ofiarowali
koronę czeską królewiczowi Władysławowi. W Karwowie roku 1160 urodził się Wincenty, syn Kadłubka,
kronikarz polski z doby Piastów. Osadę Okszę, blizko rzeki Nidy, założył poeta Mikołaj Rej z Nagłowić. W
Sycynie roku 1530 urodził się największy z wieszczów polskich doby zygmuntowskiej, Jan Kochanowski, który
mieszkał potem w Czarnym-lesie, a pochowany został w Zwoleniu. W Rytwianach znajduje się grób uczonego
i walecznego Łukasza Opalińskiego.
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Słynęły na całą Polskę wyroby gancarskie z Iłży, szable z żelaza hut sandomierskich i sukna ze Staszowa,
gdzie także znajdowała się papiernia. Znane były kuźnice żelazne w Końskich i Samsonowie, wyroby
stolarskie i snycerskie z Drzewicy i Kolbuszowej, lecznicze źródła w Busku i Solcu.
Źródło: https://literat.ug.edu.pl/glogre/0034.htm

PROPOZYCJE OD TRONU
PORZĄDKU OBRAD
SEJMU MAŁOPOLSKI
SPRAWY GOSPODARCZE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Energia w Małopolsce. Uchwała.
Energetyka rozproszona terytorialnie i technologicznie. Uchwała.
Obszar Wisły od Gdańska do Krakowa – znaczenie gospodarcze. Uchwała.
Wisła jako wodny szlak handlowy do Morza Czarnego i Adriatyckiego. Uchwała.
Rozbudowa portu rzecznego w Krakowie. Uchwała.
Kanał Śląski. Uchwała.
Obrona Małopolski. Doktryna Grudniewskiego. Uchwała.
Powiaty Graniczne – Warowniami – dodatkowe środki na obronę. Uchwała.
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE
A. Miasta Nasze Królewskie w Małopolsce.
B. Powiaty i Kasztelanie (miasta na prawach powiatów) jako podstawowy szczebel
administracji Królestwa Polskiego. Uchwała.
C. Powiaty – Warownie. Uchwała.
D. Powiaty Nadwislańskie. Uchwała.
E. Dodatkowy szczebel administracji – Ziemia (Prowincja) – odpowiednik dawnego
„województwa mniejszego” np. Ziemia Oświęcimska.
F. Nie gminy a opola.

URZĘDY KRÓLEWSKIE
A. Kasztelan Ziemski. Kasztelan Grodowy. Kasztelan Warowni. Kasztelan Warowni
Nadwiślańskiej.
B. Wojski.
C. Starostowie Generalni. Wielkorządcy.
D. Mincmistrz Wielki Koronny.

SPRAWY MENNICZE
A. Mennica Olkuska.
B. Czy możemy mieć znowu suwerenny pieniądz?
C. Teoria bicia (emisji) monety.
D. Mennica królewska.
E. Ordynacja Mennicza.
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SPRAWY POLITYCZNE
A.
B.
C.
D.
E.

Okręgi Senatorskie – Sejmiki Senatorskie w Małopolsce.
Pacta Conventa Senatora Małopolski. Uchwała.
Start w Wyborach Samorządowych do Powiatu. Uchwała.
Pacta Conventa Radnego Powiatowego, Starosty Powiatowego, Kasztelana. Uchwała.
Kandydaci na Senatorów III RP z Małopolski:
❖ Okręg 30 – Oświęcim – Przemysław Wojciech Paw
❖ Okręg 31 – Olkusz – ?
❖ Okręg 32 – Kraków – Zbigniew Kękuś
❖ Okręg 33 – Kraków – ?
❖ Okręg 34 – Bochnia – ?
❖ Okręg 35 – Tarnów – ?
❖ Okręg 36 – Nowy Targ – ?
❖ Okręg 37 – Nowy Sącz – ?

SPRAWY WOJSKOWE
A. Zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom Małopolski.
B. Doktryna obronna Małopolski.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae
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WALKA O SENAT
Niniejszymi Wiciami, mobilizujemy Posłów Ziemskich Małopolski oraz Senatorów
Królewskich i kandydatów na Senatorów, do startu, w ramach zaplanowanych
wyborów parlamentarnych III RP, najpóźniej na rok 2023, szczególnie z Okręgów
Sejmikowych Senatorskich Małopolski i sąsiadujących z Małopolską, jak niżej.

ZIEMIE SENATORSKIE ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ (8)
(w ramach III RP)

Nr

Największe
miasto
Ziemi
Senatorskiej

Powiaty i miasta na prawach powiatu w Ziemiach
Senatorskich

30

Oświęcim

chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski,wadowicki

31

Olkusz

krakowski, miechowski, olkuski

32

Kraków

część Krakowa Dzielnice: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, IV Prądnik Biały, XIV Czyżyny, XV
Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
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Nr

Największe
miasto
Ziemi
Senatorskiej

Powiaty i miasta na prawach powiatu w Ziemiach
Senatorskich

33

Kraków

część Krakowa Dzielnice: I Stare Miasto, V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII
Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII BieżanówProkocim, XIII Podgórze.

34

Bochnia

bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki

35

Tarnów

dąbrowski, tarnowski; Tarnów

36

Nowy Targ

limanowski, nowotarski, tatrzański

37

Nowy Sącz

gorlicki, nowosądecki; Nowy Sącz

Królestwo Polskie-Lehii pryncypialnie nie angażuje się w wybory do Izby niższej tj. do Izby
Poselskiej.
Docelowo mamy koncepcję obioru po 3 Senatorów przez Sejmiki Wojewódzkie (razem 48) oraz
mianowania 52 Senatorów przez Króla, Prezydenta, V-ce Prezydenta.
Przygotowujemy jednak wariant przejściowy.
W dniu 14 lutego A.D.2020 zawiązaliśmy w Myszkowie Konfederację Generalną Senatorską
Korony Królestwa Polskiego A.D.2020 z celem wprowadzenia przy najbliższych Wyborach
Parlamentarnych III RP Senatorów Królestwa Polskiego-Lehii z Listy:

„SENATOR KRÓLESTWA POLSKIEGO”
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Poprzez takie zaangażowanie Królestwa Polskiego-Lehii, chcemy podjąć rękawice wobec III RP,
by od strony ewidentnie organu królewskiego, jakim jest SENAT (powstały w XV wieku z Rady
Królewskiej, tworząc dwuizbowy Sejm Walny), zdobyć przyczółek skutecznie przekształcający III
RP w Królestwo Polskie-Lehii (zmiana Konstytucji - ustroju demokracji na ustrój monarchii
dziedzicznej).

Lepiej nie czekać, aż III RP upadnie, szczególnie na podobieństwo II RP!
Swoją koncepcję wprowadzenia Senatorów królewskich do Senatu III RP opieramy na
odpartyjnieniu III RP, co już nastąpiło, a następnie na współpracy z samorządami, szczebla
powiatowego (z Radnymi Powiatowymi oraz Starostami).
W sytuacji normalnej, Wybory Samorządowe w III RP oraz Wybory Parlamentarne są
zaplanowane na 2023 rok. Może się jednak zdarzyć, że wybory samorządowe zostaną
przesunięte na rok 2024!
Stąd musimy przygotować się do tych Wyborów w inny sposób tzn. współpracując z
aktualnymi Radnymi Wojewódzkimi, z aktualnymi Starostami Powiatowymi, ze Związkami
Powiatów Polskich, z Konwentami Powiatowymi danej Ziemi, etc.
Naturalną, bowiem rzeczą winno być w przyszłości, że to najlepsi Radni Powiatowi winni
kandydować na Radnego Województwa, a stąd na Urząd Senatora.
Wybór konkretnego kandydata winien odbywać się na Sejmiku Senatorskim (Konwencie
Powiatowym) złożonym ze wszystkich Radnych danego Okręgu Sejmikowego (Wyborczego)
złożonego z kilku Powiatów.
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W Okręgu Senatorskim jest od dwóch do dziewięciu Powiatów, czyli od mniej więcej 50 do
300 Radnych Powiatowych, z czego na Sejmik Senatorski (Konwent Powiatowy Senatorski)
przybędzie 10%-20%, czyli od 5 do 30 Radnych Powiatowych – elektorów (założenie).
Rozum podpowiada, że na Urząd Senatora w danym Okręgu Sejmikowym (Wyborczym), winni
kandydować Radni Powiatowi, już obrani jakby „Senatorami” w prawyborach, to znaczy
Starostowie.
Zachęcamy ich do tego, by tak myśleli i pojawiali się na Sejmiku Senatorskim Ziemi
Prowincjonalnej - Zjeździe Starostów Ziemskich i Grodowych danej Ziemi – na Konwencie
Powiatowym konkretnej Ziemi Prowincjonalnej, decydującym o konkretnym kandydacie z
danego Okręgu – Ziemi Prowincjonalnej Senatorskiej.
Niekoniecznie Sejmik Ziemski Senatorski Deputacki musi obrać na kandydata osobę z własnego
grona.
Największym problemem jest nagłośnienie wśród Radnych Powiatowych, że część z nich; ta
niepartyjna i ta, która opowiada się za Królestwem Polskim-Lehii, może organizować się
według Naszej propozycji do Wyborów Parlamentarnych - do Senatu.
W Wyborach Samorządowych będziemy w przyszłości zachęcać Naszych zwolenników do
startowania do szczebla powiatowego na Radnych - Posłów z Listy „Sejmiki Ziemskie – Sejmiki
Grodowe z opcjonalnym dodatkiem: ”Królestwa Polskiego-Lehii”.
Gdy z takiej Listy, dana osoba stanie się Radnym, to jest taka osoba automatycznie, z
Naszego punktu widzenia Posłem Ziemskim, Grodowym i jest brana pod uwagę w Wyborach
Parlamentarnych do Senatu, będąc z urzędu Posłem Ziemskim Sejmiku Senatorskiego Królestwa
Polskiego.
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Obecnie musimy a priori potraktować wszystkich niepartyjnych, (co najmniej od roku) Radnych
Powiatowych, w tym niepartyjnych Starostów jako Posłów Ziemskich Sejmiku Senatorskiego
Królestwa Polskiego, a więc jako potencjalnych Kandydatów na Senatorów w Wyborach
Parlamentarnych do Senatu organizowanych przez III RP.
W oczywisty sposób nie wyłączamy kandydatów na Senatorów spoza Radnych Powiatowych.
Naszym warunkiem stawianym kandydatom jest podpisanie PACTA CONVENTA DLA SENATORÓW
KRÓLESTWA POLSKIEGO oraz zdeponowanie swojej dymisji „in blanco” na ręce Króla PolskiLehii z zastrzeżeniem, że użycie takiej dymisji wymaga zgody Króla i jednocześnie Rady
Królewskiej. Nie ma, więc mowy o nadużyciach, polegających na pochopnym odwołaniu
konkretnego Senatora z Urzędu.
Docelowo powinno być około 50 Senatorów obieralnych oraz 50 Senatorów z nominacji.
Obecnie mamy Senatorów królewskich z nominacji królewskiej ale nie mamy Senatorów
obieralnych. Trzeba spróbować to zmienić!
Oczywiście w okresie przejściowym, Senator nominowany Królestwa Polskiego, może próbować
startować w Wyborach Parlamentarnych na Senatora III RP, stając się jednocześnie Senatorem
królewskim w Senacie III RP.
Wzywamy, więc Naszych nominowanych Senatorów królewskich do przemyślenia startu w
Wyborach Parlamentarnych na Senatora III RP. Nie określamy obecnie daty na podjęcie tej
decyzji ale im wcześniej zapadnie ostateczna decyzja tym lepiej.
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Stan na 26 września A.D.2022.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae

Miejsce obrad
Sejmu Małopolski

Kraków
8 października A.D.2022
godz. 15’00-18’00
Rejestracja Posłów i Senatorów od godz. 14’00
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Obrady Sejmu Małopolski
umieszczone zostaną
na
na kanale:

„Sejm Małopolski”

Dano 26 września A.D.2022 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej, w Siódmym Roku Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae
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REGULAMIN OBRAD
SEJMU MAŁOPOLSKI
Na Sejmie Małopolski Królestwa Polskiego-Lehii obradujemy na podobieństwo obrad
naszych przodków. Przede wszystkim jako Posłowie Ziemscy siadamy Ziemiami.
Każda Ziemia może mieć do 5 Posłów ale ma tylko JEDEN głos wyrażany przez Marszałka
danej Ziemi.
Marszałek Sejmu Małopolski otwiera formalnie obrady.
Po odczytaniu Porządku Obrad pierwszy w obradach zabiera głos Król lub Legat Królewski
z Mową Od Tronu, który przekazuje informacje o Celu zwołania Sejmu Małopolski i
problemach Królestwa. Omawiany jest przez Króla lub Legata każdy punk obrad aby każdy
Poseł i Senator zważył i rozeznał czy jest to pilna sprawa i czy propozycja Uchwały w danej
sprawie jest potrzebna, czy forma Uchwały jest właściwa i jaka powinna być treść
Uchwały.
Po Mowie Od Tronu zabierają głos poszczególni Senatorowie wyrażając tzw. Vota
Senatorskie, czyli to, co ich nurtuje i to, co ich zdaniem jest ważne do uchwalenia.
Następnie głosy – Mowy Poselskie - zabierają poszczególni Marszałkowie Ziemscy
wyrażając to, co jest problemem na ich Ziemiach Sejmikowych i jaki jest stosunek do
Propozycji od Tronu i do Votów Senatorskich, czyli które sprawy są ich zdaniem z punktu
widzenia ich Ziem najważniejsze.
Marszałek Sejmu Małopolski podejmuje decyzje o kolejności realizacji Porządku Obrad,
biorąc pod uwagę wypowiedzi Króla, Senatorów i Posłów Ziemskich.
Marszałek zarządza Debatę Sejmową nad najistotniejszymi kwestiami, dążąc do podjęcia
w omówionej sprawie konkretnej Uchwały. Udziela głosu poszczególnym Posłom i
Senatorom. Określa formę Uchwały (Laudum, Sancyt, Rezolucja, Solucja, etc.) oraz
redaguje treść. Poddaje Uchwałę pod głosowanie.
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Uchwały powinny być jak najkrótsze, zwięzłe i wyrażające w sposób generalny Wolę Sejmu
Małopolski (antidotum na „talmudyzm” Ustaw „Sejmu” na Wiejskiej). Może być podane
krótkie uzasadnienie Uchwały, na początku lub na końcu.
Preambuła
(określająca Cel Uchwały)
Treść Uchwały
Uzasadnienie Uchwały
Które Ziemie głosowały „za”, „przeciw”, wstrzymały się”, aklamacja.
Podpis, Konfirmacja Króla
Vacatio legis
Metryka Koronna
Chodzi generalnie o to, by Królestwo Polskie-Lehii, po danej Sesji Sejmu Małopolski,
było lepiej zorganizowane, by Poddanym na Ziemi Małopolski żyło się lepiej i
bezpieczniej.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze Wici zwołują jednocześnie Sejmiki Ziemskie przedsejmowe jako Sejmiki Ziemskie Deputackie,
wyłaniające Posłów Ziemskich na Sejm Małopolski z każdej Prowincji Sejmikowej (Okręgu Sejmikowego).
Jednocześnie jest zgoda, aby każdy mieszkaniec danej Ziemi Powiatowej mógł przyjechać na Sejm Małopolski
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 lub gdy taki się nie odbył, a chce uczestniczyć w Sejmie Małopolski.
Każda Prowincja Sejmikowa ma do obsadzenia 5 miejsc na Sejmie Małopolski włączając w to Marszałka
danego Sejmiku Prowincjonalnego.

Uniwersał Pierwszych Wici na jednodniową I Sesję nowożytną Sejmu Małopolski w Krakowie
w dniu 8 października A.D.2022
www.sejmwalny.org.pl
e-mail: sejm.malopolski@gmail.com
Sejm Małopolski

XXVIII

Można wysyłać zgłoszenia
sejm.malopolski@gmail.com

lub

Punkty

Porządku

Obrad

Sejmu

Małopolski

pod

e-mail:

NOTA INFORMACYJNA
Wnioski, co do proponowanego Porządku Obrad oraz Wnioski ziemskie zgłaszane do Porządku Obrad, jak
również zgłaszanie Kandydatów na Urzędy i do nobilitacji można składać poprzez e-mail
sejm.malopolski@gmail.com przed Sesją Sejmu Małopolski aby mogły się znaleźć w Trzecich Wiciach.
Wnioski mogą składać przede wszystkim Marszałkowie Ziemscy, najlepiej po odbytym Sejmiku
przedsejmowym. Wnioski, co do Porządku Obrad można również zgłaszać podczas danej Sesji Sejmu
Walnego pod warunkiem ich przyjęcia jednogłośnie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W SEJMIE MAŁOPOLSKI
Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Sejmie Małopolski będzie:
1. Domniemanie braku przynależności Posła Ziemskiego do partii lub braku aktywnej współpracy Posła
Ziemskiego z partiami.
2. Domniemanie, że Poseł nie ma rażącego konfliktu interesów tzn., że jest Wolnym Posłem lub
Senatorem wyrażającym Głos Wolny swojej Ziemi.
3. Domniemanie, że Poseł jest osobą ochrzczoną - domniemanie przynależności Posła Ziemskiego do
wspólnoty religijnej Kościoła rzymsko-katolickiego lub prawosławnego.
4. Nie życzymy sobie na Sejmie Walnym „Świadków Jehowy”, wyznawców Islamu, wyznawców Judaizmu,
etc.
5. Ateiści, bezwyznaniowcy mają prawo uczestniczyć w Sejmie Małopolski ale bez kontestowania większości
katolickiej i bez domagania się szczególnych przywilejów dla ateistów.
6. Domniemanie braku przynależności Posła Ziemskiego do masonerii pod rygorem infamii i banicji.
7. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Żydem od co najmniej 4 pokoleń i nie ma ścisłych związków z
Żydami.
8. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Chazarem od co najmniej 4 pokoleń i nie ma ścisłych
związków z Chazarami.
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9. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest ideologiem faszyzmu, komunizmu, banderyzmu.
10. Domniemanie, że Poseł Ziemski jest narodowości polskiej i ma obywatelstwo polskie. Poseł Ziemski ma
obowiązek w fazie rejestracji ujawnić inne obywatelstwa pod rygorem infamii i banicji.
11. Domniemanie, że Poseł Ziemski reprezentuje właściwą Ziemię pod rygorem infamii.
12. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie był tajnym lub jawnym współpracownikiem służb PRL, nie jest
tajnym współpracownikiem służb III RP ani służb państw trzecich, pod rygorem infamii i banicji.
13. Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu. Możliwość dobrowolnej partycypacji
w kosztach organizacji Sesji (Posiedzenia) Sejmu Małopolski.
14. Uczestnictwo w obradach Sejmu Małopolski oznacza zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i swoich
wypowiedzi.

AKREDYTACJA MEDIÓW
1. Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady audio i/lub foto, wideo są zobowiązane
AKREDYTOWAĆ się podając do odpowiedniego Rejestru swoje dane osobowe i adresowe i/lub nazwę
organizacji i adres i zapoznając się z REGULAMINEM OBSŁUGI MEDIALNEJ SEJMU MAŁOPOLSKI tj. z
zasadami obsługi medialnej obrad z zasadą respektowania danych osobowych oraz poszanowania
tytulatury osób występujących na obradach.
2. Generalnie chodzi o nie wyrywanie w zapisie audio i video słów z kontekstu oraz o nie
fotografowanie w złych zamiarach (grymas twarzy, nieelegancka poza, etc.).
3. Organizator może odmówić akredytacji bez podawania powodu.

MIR SEJMOWY
1. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na obrady Sejmu Małopolski dowolnej osoby
mogącej zakłócić obrady Sejmu Małopolski.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia osoby mogącej zakłócić lub zakłócającej obrady
Sejmu Małopolski.
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3. Osoba mogąca zakłócić obrady Sejmu Małopolski lub zakłócająca obrady jest proszona o
dobrowolne opuszczenia Sali Obrad Sejmu Małopolski, a jeśli się nie podporządkuje Decyzji
Organizatora może być wyprowadzona przez służby porządkowe lub przez wezwaną Policję.

ORGANIZATOREM
Obrad Sejmu Małopolski
w Krakowie
jest:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”
www.quomodo.org.pl

Dano w Myszkowie, 26 września A.D.2022, na Ziemi Korony Polskiej, w Siódmym
Roku Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae
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WPIS Nr 49/09/2022
DO METRYKI KORONNEJ
z 26 września A.D.2022
www.metrykakoronna.org.pl
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www.królpolski.org.pl
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A.D.2020 - A.D.2033

Lata Łokietkowe
Lata Jednoczenia Ziem Polskich
w Zjednoczoną Koronę Królestwa Polskiego-Lehii

20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka na Króla Polski
po 244 latach od ostatniej koronacji Bolesława Śmiałego A.D.1076
(wyjąwszy koronację Przemysła II oraz Wacława II)
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A.D.2022 - A.D.2025

Lata koronacyjne
3 lata do Millenium koronacji Bolesława Wielkiego Chrobrego

A.D.1025 – A.D.2025
Millenium koronacji
na Króla Polski
Bolesława Wielkiego Chrobrego
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A.D.2022

Rok Mikołaja Kopernika
Monetarysty

500. rocznica
wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika
na Sejmiku w Grudziądzu
Traktatu Politycznego o Monecie
„Monetae cudendae ratio”
21 marca A.D.1522
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A.D.MMXXII
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