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Jako Marszałek Sejmu Walnego konfederacji generalnej niepołomickiej AD
2014 zwołałem na dzień 18 kwietnia 2015 roku IV Sesję Sejmu Walnego
Konfederacji Generalnej niepołomickiej AD 2014 do Kęt k/Wadowic.
Nasz ruch konfederacyjny jako wyraz obywatelskiego nieposłuszeństwa w
celu zmian ustrojowych Najj. Rzeczypospolitej zasadza się na prawie
zwyczajowym Najj. Rzeczypospolitej, szczególnie z okresu Królestwa Polskiego
od XIII do XVIII wieku.
W ostatnim moim Manifeście z 7 lutego 2015 roku danym w Łęczycy
napisałem m.in.:
(dokonane są niewielkie zmiany)
Zbliżające się wybory Prezydenta RP to szansa dla Polski i Polaków.
Wiadomym jest, że bolszewia będzie chciała kolejny raz legalizować swojego
agenta poprzez sfałszowanie wyborów. Jednocześnie same wybory
przekształciły się w casting partyjny na Prezydenta vel Agenta. Nikt w
partiach sejmowych nie myśli o niezależnym kandydacie, a tylko asekuruje
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fikcję wyborczą z ustalonym wcześniej Prezydentem, który poprzez wybory ma
być zalegalizowany na tym stanowisku. Oczywiście chodzi tu o Bronisława
Komorowskiego vel Szczunykowicza. Reszta kandydatów partyjnych to tylko
zasłona dymna.

Polacy!
Nie dajmy się oszukać jak w roku 1697, 1733, 1764. Nie dajmy sobie narzucić
Prezydenta – Agenta, który pozbawi nas państwa, majątków i godności, a
być może życia.
Głosujmy na Prezydenta - prawdziwego Polaka spoza układu i spoza ustawki
partyjnej. Rekomendujemy oddawanie głosów na Grzegorza Michała

Brauna i jednocześnie osobiste przypilnowanie wyborów. Nie dajmy się
przegonić z lokali wyborczych, bo w przeciwnym przypadku już niedługo
zostaniemy wygnani ze swoich mieszkań, z Polski.
Nie jest szokujące, że posądzamy partie polityczne pod nazwą „PO” i „PSL” ze
są na usługach obcych mocarstw. Po owocach to można poznać. Partie te
rządzą ewidentnie antypolsko i nie może to być przypadek.
Szokująca jest teza, że największa partia opozycyjna czyli „PiS” domyka ten
agenturalny układ w Sejmie na Wiejskiej. W ostatnich wyborach
samorządowych dokonano ostentacyjnego oszustwa a „PIS” złożył 16
protestów wyborczych (sic!) jednocześnie dzieląc się łupami osiągniętymi w
wyniku sfałszowanych wyborów do Sejmików, obejmując niepodzielną
władzę w 6 Sejmikach oddając niepodzielną władzę „PO” w 8 Sejmikach i
niepodzielną władzę „PSL” w 2 Sejmikach (sic!). Partia „PSL” jako bonus za
zorganizowanie oszustw mimo realnego poparcia około 8% otrzymała do
władania dwa województwa w tym województwo Świętokrzyskie o czym
będzie dalej.
„Pis” to partia, która de facto nie jest żadną realną opozycją, ale jak cały ten
Sejm na Wiejskiej jest elementem dekoracji. To fikcyjna opozycja mająca
zadanie dawać Polakom ułudę legalności wyborów do Sejmu, a co za tym
idzie legalizować Rząd. W wyborach prezydenckich kandydat „PiS” ma
legalizować kandydata „PO” że niby Polacy mieli alternatywę a nie wybrali
jej.
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Polacy!
Czas zacząć myśleć o tym, że w roku 2015 władza szykuje nam Prezydenta –
Agenta i ostateczny Sejm rozbiorowy. Niewiele już zostało do zniszczenia.
Jesteśmy już jakby po I i II bolszewickim rozbiorze Polski. Pod młotek poszły
stocznie, huty i inne wielkie zakłady. Zniszczono polskie szkolnictwo, zniszczono
„frankami” polską klasę średnią. W Polsce żyją tylko nędzarze i przyszli
nędzarze oraz kasta urzędników pasożytów, których co prawda los będzie
podobny jak tych, którzy pomagali Niemcom podczas okupacji tzn. jako
ostatni zostaną zniszczeni. Tak skończą dzisiejsi dyspozycyjni urzędnicy i
funkcjonariusze publiczni, w tym sędziowie i policjanci. Reszta dostanie
pewnego dnia filiżankę kawy do wypicia jak Stanisław August Poniatowski. To
dla nas jednak żadna pociecha, a jedynie memento dla tych, co wspierają
zdrajców Polski.

Polacy!
Czas przygonić polskich bolszewików tak jak pogoniliśmy sowieckich
bolszewików w roku 1920! Demaskujmy poprzez genealogię (pochodzenie)
podstawianych nam agentów – zdrajców narodu polskiego.
Przede wszystkim wybierzmy sobie swojego Prezydenta, a następnie
wybierzmy sobie prawdziwych, ziemskich, a nie partyjnych Posłów.
Precz z partiami politycznymi!
Do Parlamentu wybierzmy swoich przedstawicieli poprzez zwoływane Sejmiki
ziemskie powiatowe. Żadnych partii politycznych! Nie dajmy się dalej
oszukiwać przez partie polityczne wszelkiego autoramentu!
Nie będziesz wiernie dwóm Panom służył. Albo partia albo Naród! Skoro
Naród, to precz z partiami politycznymi.
Wprowadźmy szybko zakaz działania w Polsce partii politycznych!
Podczas jesiennych wyborów parlamentarnych zgłośmy jedną niezależną
listę wyborczą do Sejmu pod nazwą „SEJM WALNY” oraz do Senatu „SENAT
WALNY”. Tam umieśćmy najlepszych ludzi danej Ziemi, którzy tej Ziemi i jej
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mieszkańców nie zdradzą za srebrniki, za jurgielt. Co rok taki Poseł, Senator
będzie musiał się rozliczyć przed daną Ziemią i przed jej mieszkańcami na
Sejmiku relacyjnym. Każda Ustawa będzie musiała być ratyfikowana na
Sejmiku ziemskim. Od 1 stycznia 2016 roku nie uznamy żadnej nowej Ustawy
bez ratyfikacji Sejmikowej, a stare Ustawy, co do jednej muszą tę ratyfikację
przejść. Dopiero ratyfikacja większości Sejmików ziemskich powiatowych
może przesądzić o obowiązywaniu danej Ustawy.

Polacy!
Brońmy swojej niepodległości! Przede wszystkim przed obcymi agentami. Z
prawdziwymi wrogami sobie poradzimy!
Brońmy naszej niepodległości, naszych miejsc pracy, naszych majątków przed
partiami politycznymi, które co do jednej za srebrniki chcą nas zniszczyć i
upodlić. Są śród nich partie chcące pozbawić nas wiary, są takie, które chcą
pozbawić nas majątków, miejsc pracy: są takie, które po wojnie
uwłaszczywszy się na majątkach ziemskich i lasach i teraz myślą, że Polacy
swej własności narodowej nie przypilnują. Chcą rozparcelować te historycznie
polskie majątki, lasy w obce nam ręce. Nie pozwólmy na to! Są też niestety
partie polityczne domykające ten bolszewicki układ. Są to partie wiecznie
opozycyjne ale jednocześnie swą prawdziwą lub udawaną, a może nawet
fałszywą niemocą pozwalają na niszczenie Polski i Polaków. Nie nawołują one
do nieposłuszeństwa obywatelskiego, nie nawołują do konfederacji. Wręcz
przeciwnie. Autoryzują te powolne rozbiory Polski. Tak, rozbiory Polski!
Najpierw nastąpił rozbiór polskiego uprzemysłowienia. Następnie nastąpił
rozbiór polskiego szkolnictwa. Następnie nastąpił rozbiór ubogich polskich
portfeli emerytalnych, rozbiór polskiego wieku emerytalnego, rozbiór
zamożności średniozamożnych Polaków poprzez kurs franka i doprowadzenie
średniozamożnych Polaków do statusu ubogich Polaków etc. Partyjne Rządy i
partyjna prezydentura gwarantują dalsze pauperyzowanie Polaków i
biednienie Polski; to gwarancja wyludnienia i dalszej dezindustrializacji Polski;
to gwarancja dechrystianizacji Polski katolickiej; to gwarancja wynaturzenia
Polaków; to gwarancja demoralizacji polskich dzieci; to gwarancja
ogłupiania Polaków obcą kulturą; to gwarancja wyrugowania kultury polskiej i
polskiej historii etc. To gwarancja zniknięcia Polski z mapy Europy!
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To wszystko dzieje się w sytuacji fasadowej demokracji gwarantującej
fasadową opozycję parlamentarną, by Polacy dali się oszukać.
Nie
chcemy
fikcyjnej
prawdziwego
nawet
parlamentarnej. Na cóż ona nam jest potrzebna?

prawdziwej

opozycji

Chcemy prawdziwego Sejmu Walnego przedstawicielskiego.
Nie chcemy fikcji Senatu złożonego z fikcyjnych, bo dyspozycyjnych
funkcjonariuszy partyjnych ale chcemy Senatu złożonego z najmądrzejszych
Polaków, stojących przy boku Prezydenta, a w przyszłości Króla.
Nie chcemy partyjnego Rządu, rządzącego w imieniu partii politycznych i
obcych mocarstw, a nie w imieniu Polaków.
Chcemy Rządu rządzącego w imieniu Polski i Polaków, a nie w imieniu
naszych wrogów. Chcemy prawdziwego Prezydenta dbającego o Polskę i
Polaków, a nie Prezydenta - agenta, niszczącego Polskę i Polaków.

Polacy!
Nadszedł czas próby! Jesteście wzywani przeze mnie do działania a nie do
trwania. Poprzez mnie wzywają Was wasi przodkowie i Wasi potomkowie. Ci
pierwsi nie żyją. Ci drudzy dopiero się urodzą i zapytają: gdzie wówczas był
mój przodek? Kim był? Co robił? Czy walczył o Polskę? Czy był patriotą? Czy
był zdrajcą?
Nie uciekniecie od tych pytań Waszych potomków i przyszłych Polaków.
Podtrzymuję to, co napisałem wyżej w moim Manifeście z 7 lutego 2015 roku.
Jednocześnie znając już oficjalnych jedenastu Kandydatów na Urząd
Prezydenta RP musimy się Im przyjrzeć, pod kątem Uchwał Sejmu
Konwokacyjnego z 7 lutego 2015 roku, który odbył się w Łęczycy.

Przyjrzyjmy się jedenastu oficjalnym Kandydatom na
urząd Prezydenta RP.
1. Bronisław Maria Komorowski vel Szczynukowicz – nieoficjalny
kandydat
liberalnej,
postkomunistycznej
partii
politycznej
„PO”.
Prawdopodobny sowiecki agent, a na pewno współpracownik sowieckich
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służb w Polsce tj. WSI. Utrwalacz systemu partyjnego. Zwolennik demokracji
partyjnej. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych. Bez głębszej wiedzy
historycznej o Polsce. Wyznawca carskiego powiedzenia czasów zaborów:
„żadnych złudzeń panowie”. Działa na szkodę Polski i Polaków. Działa na
rzecz Rosji. Nie ma oficjalnej genealogii.
Żona - Anna de domo Dembowska vel Dziadzia - z resortowej rodziny, z
pochodzenia Żydówka, nie ma oficjalnej genealogii.
2. Andrzej Sebastian Duda – oficjalny kandydat partii politycznej „PiS”.
Prawnik. Eksponowany funkcjonariusz partyjny. Europoseł. Bez głębszej wiedzy
historycznej o Polsce. Utrwalacz systemu partyjnego. Nie proponuje żadnych
zmian ustrojowych. Zwolennik demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów
partyjnych „PiS”. Nie ma oficjalnej genealogii. Żona Agata Kornhauser – z
pochodzenia Żydówka, nie ma oficjalnej genealogii.
3. Adam Sebastian Jarubas – oficjalny kandydat neobolszewickiej partii
poltycznej „PSL”. Eksponowany funkcjonariusz partyjny. Marszałek Sejmiku
Świętokrzyskiego, przejętego poprzez słaszowane wybory samorządowe 16
listopada 2014 roku, po których PSL objął samodzielną władzę w dwóch
województwach. W jednym z nich rządzi właśnie namiestnik PSL na
województwo świętokrzyskie Adam Jarubas. Bez głębszej wiedzy historycznej
o Polsce. Utrwalacz systemu partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian
ustrojowych. Zwolennik demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów
partyjnych „PSL”. Nie ma oficjalnej genealogii. Nie publikuje danych na
temat swojej najbliższej rodziny.
4.
Magdalena Agnieszka Ogórek – oficjalna kandydatka
postkomunistycznej partii politycznej „SLD”. Wygląd ma zastąpić wiedzę i
doświadczenie, Bez głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalaczka
systemu partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych.
Zwolenniczka demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów partyjnych
„SLD”. Nie ma oficjalnej genealogii. Zamieściła na stronie internetowej swój
skromny biogram. Nie publikuje danych na temat swojej najbliższej rodziny.
5. Janusz Marian Palikot – oficjalny kandydat partii politycznej „Twój
Ruch” – jako lider tej partii, o charakterze skrajnie liberalnym. Reprezentuje
wynaturzonych. Bez głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalacz systemu
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partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych. Zwolennik
demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów partyjnych „Twojego Ruchu”.
Nie ma oficjalnej genealogii. Rozwiedziony. Zawarł powtórny związek
małżeński.
6. Janusz Ryszard Korwin-Mikke – oficjalny kandydat partii politycznej
„Korwin”. Europoseł. Utrwalacz systemu partyjnego. Proponuje zmiany
ustrojowe. Działa na rzecz interesów partyjnych „Korwin”. Monarchista. Nie
ma oficjalnej genealogii. Dwukrotnie żonaty. Żony bez oficjalnej genealogii.
7. Paweł Piotr Kukiz – popierany przez stronnictwo „Oburzonych”. Bez
głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalacz systemu partyjnego. Nie
proponuje żadnych zmian ustrojowych. Zwolennik demokracji partyjnej.
Działa na rzecz interesów stronnictw „kanapowych”. Nie ma oficjalnej
genealogii. Żona Małgorzata bez oficjalnej genealogii
8. Marian Janusz Kowalski – popierany przez partię polityczną „Ruch
Narodowy”. Bez głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalacz systemu
partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych. Zwolennik
demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów partyjnych „Ruchu
Narodowego”. Nie ma oficjalnej genealogii. Nie publikuje danych na temat
życia rodzinnego.
9.
Jacek Wilk – popierany przez partię polityczną „Kongres Nowej
Prawicy”. Prawnik. Bez głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalacz
systemu partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych. Zwolennik
demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów partyjnych „KNP”. Nie ma
oficjalnej genealogii. Nie publikuje danych na temat życia rodzinnego.
10. Paweł Jan Tanajno – popierany przez partię „Demokracja
Bezpośrednia”. Bez głębszej wiedzy historycznej o Polsce. Utrwalacz systemu
partyjnego. Nie proponuje żadnych zmian ustrojowych. Zwolennik
demokracji partyjnej. Działa na rzecz interesów partyjnych „Demokracji
Bezpośredniej”. Nie ma oficjalnej genealogii. Nie publikuje danych na temat
życia rodzinnego.
11. Grzegorz Michał Braun – nie popierany przez żadną partię ani
stronnictwo „kanapowe”. Gorliwy katolik. Monarchista. Posiada dużą wiedzę
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o historii Polski i świata. Jako jedyny kandydat jest przeciwnikiem systemu
partyjnego. Proponuje radykalne zmiany ustrojowe w tym zmianę Konstytucji i
innych praw kardynalnych. Przeciwnik demokracji partyjnej i demokracji w
ogóle. Zwolennik katolickiego Króla w Polsce. Grzegorz Michał Braun jako
jedyny ma dużą wiedzę na temat swojej genealogii, którą upublicznia. Na
stronie www.grzegorzbraun2015.pl w zakładce „program wyborczy” możemy
przeczytać odpowiedź G.M.Brauna na pytanie o rodzinną tradycję służby
publicznej:
„(…)Tak, owszem, w rodzinie są długie i bogate tradycje służby publicznej, którą moi
przodkowie pełnili przede wszystkim jako ziemianie i prawnicy, ale także inżynierowie
i artyści. Po mieczu: Braunowie, Millerowie, Szymanowscy, Żulińscy, Tymienieccy, a
po kądzieli: Reklewscy, Wasiutyńscy, a także kuzyni Jasińscy, Romoccy i inni – są
wśród nich konfederaci i powstańcy, politycy i konspiratorzy, zesłańcy i emigranci,
więźniowie Gułagu, kacetów; są straceni i pomordowani – i przez Niemców, i przez
komunistów. To nie jest dla mnie żadna legitymacja – tylko po prostu oczywiste,
ogromne zobowiązanie. (…)”
Z Wikipedii można się dowiedzieć, że Grzegorz Michał Braun jest kandydatem
z pochodzeniem szlacheckim. Jego dziadek macierzysty Wincenty Sebastian
Reklewski herbu Gozdawa był ziemianinem.

PODSUMOWANIE

Jednoznacznie

i jasno wynika z pobieżnej analizy tych Kandydatów, że

jedynym, który spełnia wymogi określone przez nas na Sejmie konwokacyjnym
Łęczyckim z 7 lutego 2015 roku jest

Grzegorz Michał Braun.

Tego też

Kandydata niżej podpisany rekomenduje Polakom.
Na IV Sesji Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej niepołomickiej AD 2014
podejmiemy Uchwałę na temat poparcia Grzegorza Michała Brauna w
wyborach partyjnych, wyznaczonych na 10 maja 2015 roku oraz na naszej
ewentualnej wolnej elekcji Prezydenta, którą na tym Sejmie wyznaczymy.
Jednocześnie jako Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej
niepołomickiej AD 2014 rekomenduję osobę Grzegorza Michała Brauna (w
przypadku rezygnacji z wolnej elekcji Prezydenta) powołać do Rady
Regencyjnej składającej się co najmniej z trzech osób.
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Sursum corda Polacy!
Do dzieła!
Zmieńmy Polskę!
Weźmy sprawy we własne ręce!
Nikt tego za nas nie zrobi!
Czas na zmiany!
Możesz zmienić wszystko!
Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej niepołomickiej AD 2014
Dano w Kętach, 9 kwietnia 2015 roku.
Wojciech Edward Leszczyński
sejm.walny@gmail.com

www.sejmwalny.org.pl
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