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SZLACHETNI POLACY! 
 
ozwalam sobie zachęcić każdego z Was, a szczególnie tych należących do 
elity działania, do zwoływania i udziału w Sejmikach ziemskich 
powiatowych relacyjno-deputackich, które powinny się odbyć w dniach  

12-14 listopada 2014 roku w Waszych powiatach. 
 

RRREEENNNEEESSSAAANNNSSS   SSSEEEJJJMMMIIIKKKÓÓÓWWW   ZZZIIIEEEMMMSSSKKKIIICCCHHH   PPPOOOWWWIIIAAATTTOOOWWWYYYCCCHHH 
 
ie da się zmienić Polski stosując ciągle te same, zawodne metody, 
wymyślone przez partie polityczne. Wszechobecna partiokracja 
postępująco (od wyborów do wyborów) niszczy Polskę oraz niszczy naród 

polski, a większość Polaków biernie się temu przygląda, jakoby z powodu 
bezsilności, niemocy i innych wymówek.  
Na naszych oczach, kolejny raz partie polityczne chcą zawłaszczyć władzę w 
samorządach, by następnie uwłaszczyć się jak najdłużej na stanowiskach 
samorządowych. Nie wolno do tego dopuścić! Wybory w powiatach i większych 
miastach są proporcjonalne i zgodnie z obecną ordynacją wyborczą preferencje mają 
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duże komitety wyborcze, co oznacza w praktyce, że powiaty i większe miasta 
zostaną zdominowane przez lokalne kliki pod sztandarami takich czy innych partii 
politycznych. Polakom zostaną więc do rządzenia wyłącznie małe miasta i wsie.    

   
ZZZWWWOOOŁŁŁUUUJJJMMMYYY   SSSEEEJJJMMMIIIKKKIII   ZZZIIIEEEMMMSSSKKKIIIEEE   PPPOOOWWWIIIAAATTTOOOWWWEEE   RRREEELLLAAACCCYYYJJJNNNOOO---DDDEEEPPPUUUTTTAAACCCKKKIIIEEE!!!    

 
stańmy, więc z kolan! Przeciwstawmy się temu kolejnemu zamachowi 
partii politycznych na polskie samorządy powiatowe i większe miasta. 
Każdy mieszkaniec danego powiatu ma prawo zwyczajowe zwołać 

Sejmik ziemski powiatowy relacyjno-deputacki. Nie pozwalajmy sobie na grzech 
zaniechania! 
 
Sejmiki relacyjne onegdaj zwoływane były do zdania relacji przez pełnomocnika 
danej Ziemi - Posła ziemskiego, z wykonania swojego pełnomocnictwa ziemskiego, 
aby zostać z tej misji przez lokalną społeczność skwitowanym i ewentualnie 
powtórnie wybranym. 
 
Sejmiki deputackie onegdaj zwoływane były w celu oddelegowania deputatów – 
elektów do pełnienia ważnych funkcji publicznych. Był to de facto Sejmik elekcyjny. 
 
Jak widać nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie trzydniowych obrad 
sejmikowych w dniach 12-14 listopada 2014 roku zobowiązać dotychczasowych 
samorządowców do zdania relacji z pełnienia swojego urzędu w ramach kończącej 
się kadencji. Na to powinien być przeznaczony pierwszy dzień obrad Sejmiku tj.  
12 listopada 2014 roku. 
 
W kolejnym dniu tj. 13 listopada 2014 roku Sejmik ziemski powinien zająć się 
prezentacją kandydatów na samorządowców, dając im czas na autoprezentację i 
ewentualnie odpowiedzi na pytania. 
 
W trzecim, ostatnim dniu obrad tj. 14 listopada 2014 roku Sejmik ziemski powinien 
zająć się omówieniem kandydatur (debata) i wybór większościowy kluczowych 
samorządowców na zasadzie prawyborów (by nie naruszać konstytucyjnego 
porządku prawnego) tj. wskazanie optymalnych kandydatów na konkretne 
stanowiska, szczególnie radnych do starostwa powiatowego ze wskazaniem 
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rekomendowanego przez Sejmik ziemski Starosty. To samo dotyczy funkcji 
Prezydentów miast, Burmistrzów, Wójtów, etc., oraz ewentualnie radnych miejskich 
i gminnych. 
 
Rekomendacje Sejmiku ziemskiego powiatowego nie są wiążące dla Wyborców 
głosujących w dniu 16 listopada 2014 roku ale prawybory zbliżają nas do 
wskazywania Wyborcom w sposób demokratyczny właściwych, optymalnych 
kandydatów. Być może w przyszłości to Sejmiki ziemskie deputackie bezpośrednio 
zaczną obsadzać stanowiska samorządowe. 
 
Zwołanie Sejmiku ziemskiego relacyjno-deputackiego w każdym polskim powiecie 
ma na celu uczenie mieszkańców danej Ziemi samorządności poprzez udział w 
konstruktywnych debatach podczas sejmikowania.  
 
Sejmik ziemski powiatowy powinien zajmować się kluczowymi sprawami powiatu a 
takimi są m.in. drogi powiatowe, budżet obywatelski powiatowy i miejski 
(koordynacja budżetów miast i gmin by nie dublować wydatków), etc. Na pewno 
Sejmik ziemski powiatowy powinien zbierać się podczas każdych wyborów 
samorządowych, by nie dopuścić do przejęcia władzy w powiatach, miastach i 
gminach przez lokalne kliki realizujące następnie swoje partykularne interesy 
poprzez drenaż samorządowej kasy, ze szkodą dla mieszkańców danej Ziemi. 
 
Sejmik ziemski powiatowy powinien być zwołany w godne miejsce poprzez wici. 
Powinien być poprzedzony Mszą św. wotywną do Ducha św. Na początku 
sejmikowania powinien zostać obrany Marszałek Sejmiku prowadzącego obrady. 
Sejmik powinien zakończyć się Mszą św. dziękczynną z odśpiewaniem „Te Deum” 
lub „Boże coś Polskę”. Msze te powinny odbyć się w kościele farnym miasta - siedziby 
powiatu.    
Koszty Sejmiku ziemskiego powinien pokryć Starosta.  
 
Dano w Olsztynie k/Częstochowy, dnia 28 października 2014 roku. 
 

Marszałek Sejmu Walnego niepołomickiego – Konfederacji niepołomickiej 
 
                                              Wojciech Edward Leszczyński 
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Zobacz na: 
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=WVRdZFd2c8Y&feature=youtu.be  
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SEJMIKÓW  
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