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CZOŁEM SZLACHETNYM POLAKOM, WENEDOM, SARMATOM, LACHOM, LECHITOM!

UNIWERSAŁ
(LETTERA CONVENTUALES)
(LETTERA UNIVERSALES)

DRODZY RODACY!
Witam wszem wobec i każdego z osobna Polaka-Wenedę-Sarmatę-LachaLecha-Lechitę w 20 dniu stycznia Anno Domini 2015 na dziedzińcu Zamku w
Łęczycy.
Jako Marszałek Sejmu Walnego konfederacji generalnej niepołomickiej AD
2014 zawiązanej w dniu 5 października 2014 roku w Niepołomicach niniejszym
Uniwersałem zwołuję wszystkich szlachetnych Polaków na Sesję
Nadzwyczajną Sejmu Walnego konfederacji generalnej niepołomickiej AD
2014 o charakterze Sejmu Walnego konwokacyjnego, która odbędzie się w
dniu 7 lutego 2015 roku na Zamku w Łęczycy.
Szczegóły Zjazdu w tym warunku uczestnictwa zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.sejmwalny.org.pl.
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Właśnie minęło 219 lat od daty wymuszonej abdykacji Króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, która miała miejsce 25 listopada 1795 roku. Od tego
dnia mamy w Polsce interregnum (bezkrólewie). Zapewne w przyszłości, w
Najj. Rzeczypospolitej znowu na tronie ujrzymy Króla Polski. Póki co, obecna
Konstytucja gwarantuje nam dwukadencyjnego, elekcyjnego Prezydenta.
W 2015 roku mija pierwsza kadencja Prezydenta Bronisława Komorowskiego,
wybranego w trybie nadzwyczajnym, bo po tragicznej, a być może
męczeńskiej śmierci ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która miała miejsce
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.
Kolejna elekcja Prezydenta, w ramach obecnej Konstytucji i Ordynacji
Wyborczej (Kodeksu Wyborczego) nazywana wyborami prezydenckimi,
nastąpi w maju 2015 roku. W naszej królewskiej tradycji Najj. Rzeczypospolitej
elekcję Króla poprzedzał Sejm konwokacyjny. Ponieważ Sejm Walny
konfederacji generalnej niepołomickiej Ad 2014 został zlimitowany i trwa
nadal, to w związku z tym na dzień 7 lutego 2015 roku zwołujemy Sesję
nadzwyczajną tegoż Sejmu o charakterze Sejmu konwokacyjnego
jednodniowego.
Zgodnie z tradycją na tym Sejmie konwokacyjnym ustalimy:
 datację Sejmu elekcyjnego,
 zasady Sejmu elekcyjnego,
 pacta conventa,
 profil osobowościowy przyszłego Prezydenta.
KILKA SŁÓW RYSU HISTORYCZNEGO O ŁĘCZYCY
Warto przypomnieć, że 17 lipca 1409 – walny zjazd w Łęczycy uchwalił włączenie się
Korony do wojny w razie najazdu Zakonu na Litwę. Stąd wyruszyło poselstwo
do Malborka.
W pobliskim Tumie, w archikolegiacie odbyło się kilkadziesiąt synodów kościelnych
uznawanych za pierwsze polskie sejmy - kościół ten był siedzibą arcybiskupów do
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XVIII wieku i pozostawał pod opieką królów polskich. W 1180 roku odbył się tu wielki
zjazd dostojników duchownych i świeckich, tzw. Zjazd w Łęczycy.
Warto przypomnieć też, że dokładnie 20 stycznia ale 1320 (tj. 695 lat temu)
w katedrze wawelskiej odbyła
Bolesławówny.

się

koronacja Władysława

I

Łokietka i Jadwigi

Dano w Łęczycy, 20 stycznia AD 2015
Podpisał:
Marszałek Sejmu Walnego konfederacji generalnej niepołomickiej AD 2014
Wojciech Edward Leszczyński

Zobacz odczytany Uniwersał na

https://www.youtube.com/watch?v=PJD9GIvpaSs

WARUNKI UCZESTNICTWA
NA SEJMIE WALNYM
KONFEDERACJI GENERALNEJ NIEPOŁOMICKIEJ AD 2014
SESJA III NADZWYCZAJNA
NA ZAMKU W ŁĘCZYCY
07 LUTY 2015
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Aby wziąć udział w Sejmie Walnym Sesji III jako Sejm Walny konwokacyjny
w dniu 7 lutego 2015 należy:
1. Uprzedzić (fakultatywnie) o uczestnictwie e-mailem: sejm.walny@gmail.com z
informacją jaką Ziemię będzie na Sejmie dany Poseł reprezentował.
2. Oświadczyć (obligatoryjnie) na Sejmie, że Poseł nie jest członkiem żadnej partii
politycznej od co najmniej 5 lat.
3. Oświadczyć (obligatoryjnie) na Sejmie, że co najmniej od 5 lat Poseł stale
mieszka lub jest trwale (genealogicznie) związany z Ziemią, która reprezentuje.
4. Oświadczyć (obligatoryjnie) na Sejmie, że jest się Posłem niezależnym tzn. nie
działającym w żadnym innym interesie niż w interesie Ziemi, którą Poseł
reprezentuje.
5. Opłacić na miejscu wpisowe w kwocie 50,00 PLN.
Oświadczenia Poseł składa pod rygorem infamii.
Wojciech Edward Leszczyński - Prezes Fundacji im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego "QUOMODO"
Dano 23 stycznia 2015 roku
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NOTA INFORMACYJNA
Sejm konwokacyjny – w I Rzeczypospolitej pierwszy sejm odbywający się w
momencie nastania bezkrólewia. Był sejmem poprzedzającym wolną elekcję, gdzie
ustalani byli kandydaci do władzy. Ustalał także czas i miejsce elekcji oraz
określał pacta conventa obowiązujące przyszłego króla.
Jego celem było ustalenie zasad obrad przyszłego sejmu elekcyjnego. Co ważne,
sejm ten miał możliwość uchwalania konstytucji większością głosów. Dzięki temu nie
można było go zerwać. Pierwszy sejm konwokacyjny odbył się w 1573 roku po
śmierci Zygmunta II Augusta, ostatni miał miejsce w roku 1764 przed obiorem na
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Pacta conventa (łac. warunki uzgodnione, występuje także pisownia pakta
konwenta[1]) – umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu
koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla.
Umowy te redagowane były w czasie sejmu elekcyjnego [konwokacyjnego] przez
reprezentantów sejmu i senatu oraz przez reprezentantów wszystkich kandydatów na
tron Rzeczypospolitej z osobna. W paktach konwentach znajdowały się osobiste
zobowiązania króla. Ich treść odzwierciedlała program królewski w dziedzinie polityki,
gospodarki i kultury.
Zgodnie z postanowieniami pierwszych pactów conwentów podpisanych w 1573
roku, król Henryk Walezy był zobowiązany do:


kształcenia 100 polskich szlachciców w Paryżu na swój koszt,



spłaty długów Zygmunta Augusta,



utrzymywania przymierza polsko-francuskiego,



sprowadzenia kilku tysięcy piechoty przeciw Iwanowi Groźnemu,



sprowadzenia uczonych z zagranicy do Akademii Krakowskiej,



łożenia co roku na potrzeby Rzeczypospolitej 450 tysięcy dukatów ze swoich
własnych zasobów,



wysłania na Bałtyk floty francuskiej,



odbudowy floty polskiej,



odrestaurowania Akademii Krakowskiej,

Zawarcie małżeństwa z Anną Jagiellonką, choć pierwotnie przewidywane,
ostatecznie nie znalazło się w tekście umowy.
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Wszyscy kolejni królowie podpisywali tekst, składający się zwykle z tekstu Artykułów
henrykowskich, uzupełnionego o warunki dodatkowe, uzależniające władzę
królewską od woli wyborców i przez to dodatkowo ją osłabiające.

Zwoływanie sejmu walnego poprzedzone było ekspedycją tzw. listów sejmowych
(litterae conventuales). Były to królewskie listy do Panów Rady (ad maiores
consiliarios, senatores) i „młodszych" (iuniores), uniwersały pisane do ogółu szlachty
(litterae universales) oraz mandaty do starostów i legatów królewskich na sejmiki. W
uniwersałach władca wzywał rycerstwo do udziału w sejmikach i wyboru posłów z
pełną mocą stanowienia (cum plena potestate)[5].
Z Wikipedii

SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA AD 2014

Strona 6

