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B Ó G  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

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

DRODZY RODACY! 

Witam wszem wobec i każdego z osobna Polaka-Wenedę-Sarmatę-Lacha-Lecha w ostatnim 
dniu kalendarzowego roku Anno Domini 2014. 

Nadszedł czas podsumowania roku 2014 oraz przedstawienia prognoz i planów na rok 2015 i 
lata następne. 

Jako Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej niepołomickiej AD 2014 witam 
szczególnie wszystkich konfederatów złączonych myślą i dziełem budowania Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.  

W 2015 roku minie 310 rocznica koronacji przedostatniego Króla Polski – Polaka - Stanisława 
Leszczyńskiego. Okres panowania Króla Stanisława Leszczyńskiego przypada na 
czaspomiędzy panowaniem dwóch królów uzurpatorów – Niemców, to jest królów saskich 
Augusta II Wiarołomnego oraz jego syna - Augusta III Gnuśnego. Okres saski to okres upadku 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przerywanej konfederacjami: tarnogrodzką z 1715 roku, 
dzikowską z roku 1733 i barską z roku 1768. Niestety, trzy czarne orły, a raczej sępy jakie 
zawisły nad naszym krajem w XVIII wieku tj. sęp Pruski, sęp Rosyjski i sęp Habsburski nie 
pozwoliły Najj. Rzeczypospolitej żyć suwerennie. Już w 1720 roku Prusy i Rosja podpisały 
traktat międzynarodowy w Poczdamie o anarchizacji życia politycznego w Polsce z celem 
ostatecznym doprowadzenia Rzeczypospolitej do upadku. Konsekwentnie ten traktat 
realizowano poprzez zrywanie Sejmów i wszechobecny jurgielt polityczny dla rządzacych. 
Skończyło się to upadkiem państwowości Rzeczypospolitej. Zagarnięto naszą państwowość 
na 123 lata, wprowadzając na ziemie polskie nieznany nam wcześniej system rządów trzech 
zaborców tzn. system monarchii absolutnych.   
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Po okresie demontażu polskiej państwowości rozpoczął się okres demontażu polskich cech 
narodowych czyli przerobienia nas na Niemców i Rosjan.  Mimo, że nie udał się ten proces 
germanizacji i rusyfikacji wszystkich Polaków to wobec niektórych z nas niestety proces tej 
swoistej choroby umysłu tzn. odpolszczenia Polaków dokonał u co poniektórych 
nieodwracalne zmiany.  

Możemy więc od czasu odzyskania państwowości tj. od roku 1918 mówić o tym, że na 
polskich ziemiach pozaborczych mamy do czynienia z kilkoma mutacjami mentalności 
żyjących na tych terenach Polaków.  

Pierwszy typ to mentalność pół Polak – pół Rosjanin (rosyjski Polak). Po roku 1944 mamy do 
czynienia z mentalnością pół Polak – pół bolszewik. Kolejny typ to mentalność pół Polak – pól 
Niemiec (niemiecki Polak), po roku 1939 to mentalność pół volksdeutche – pół Polak  i 
ostatni typ najbardziej odporny na indoktrynację czyli na wirusa rusyfikacji i germanizacji to 
polski Polak – dzisiejszy Weneda – Sarmata – Lach - Lech.  

Po 1918 roku tych niezainfekowanych Polaków było sporo. Przyszła jednak II wojna światowa 
gdzie najbardziej odporni nie zgadzający się zostać „volksdeutschami” lub 
„reichsdeutschami” , odmawiający podpisania w sensie administracyjnym  tzw. volkslisty 
(tzn. wyrażenia zgody na dobrowolne przejście procesu germanizacji) stali się wrogami 
państwa niemieckiego, byli mordowani, a co najmniej szykanowani i nękani. Na terenach 
zajętych przez bolszewicki Związek Radziecki mordowano polską inteligencję i rdzennych 
Polaków pod szyldem „wrogów ludu”. Proces ten nasilił się gdy z okupacji niemieckiej Polska 
po roku 1944 popadła w okupację sowiecką gdzie niezsowietyzowani Polacy byli mordowani 
wyrokami sądowymi jako „wrogowie ludu” lub wprost w lasach jako „bandyci”.  

Dzisiejszy Polak Sarmata – Weneda – Lach – Lech to najczęściej potomek „wrogów ludu” lub 
„band partyzanckich” z lat 1944-1953. Niestety ci ostatni, prawdziwi, niezakażeni wirusem 
rosyjsko-sowiecko-bolszewickim oraz wirusem prusko-habsbursko-niemieckim Polacy to tak 
naprawdę Polacy-niedobitki, których obecna władza postbolszewicka składająca się z 
resortowych dzieci, niszczy i ruguje z życia publicznego jako „wrogów III RP” czyli tak 
naprawdę jako „wrogów II PRL”. Metody eksterminacji „polskich Polaków” są obecnie inne. 
Zamiast orzekania wobec nich kary śmierci jak onegdaj, orzeka się wobec nich śmierć 
„cywilną”, pozbawiając ich majątków, firm, miejsc pracy czyli pozbawiając ich elementarnych 
środków do przeżycia.  

Nie dziwi więc, że ja, jako Polak – Weneda – Sarmata – Lach – Lech zwołałem na Ziemiach 
Korony Konfederację Generalna niepołomicką AD 2014 by sprzeciwić się antypolskiej władzy 
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III RP, a tak naprawdę II PRL. Ruch ten powołał to życia prawdziwy Sejm Walny, a nie 
fasadowy Sejm na Wiejskiej.  Powołuję do Życia Sejmiki ziemskie i Sejmiki generalne.  

Rodacy! Polacy!  

Przystępujcie do nas, a co najmniej wspierajcie naszą konfederację! 

 W roku 2015 III RP czyli II PRL wyznaczyła wybory Prezydenta oraz wybory parlamentarne do 
partyjnego Sejmu na Wiejskiej.  

Przypomnijmy, że wybory samorządowe z 16 listopada 2014 roku zakończyły się w 
rzeczywistości wyrugowaniem partii politycznych czyli obecnej władzy z samorządów. 
Dlatego zostały sfałszowane, by postbolszewicka władza resortowych dzieci utrzymała się u 
władzy. 

Grzech założycielski państwa zwanego PRL czyli powołania sowieckiej – bolszewickiej władzy 
w Polsce w postaci sfałszowanego referendum w roku 1946 oraz sfałszowanych wyborów do 
Sejmu ustawodawczego w roku 1947 ciągnie się do dzisiaj. Obecna władza nie ma żadnej 
legitymacji do rządzenia, bo oparta jest na fałszerstwie wyborczym lat 1946-1947.  

Fałszerstwo wyborcze roku 2014 jest tylko próbą utrzymania przy władzy w 
samorządach  resortowych dzieci.  

Ja, jako Marszałek Sejmu Walnego konfederacji generalnej niepołomickiej AD 2014 
powtarzam, że ludzie ci w sposób podwójny nie mają legitymacji do sprawowania władzy. 
Wybory były organizowane z historycznym dziedzictwem fałszerstwa i zostały sfałszowane.  

Warto zwrócić uwagę, że Polakom jak w czasach saskich odmawia się prawa do prawdziwego 
samo-rządzenia się. Rozbito więc wybory do samorządów i do Sejmu jako oddzielne wybory 
mimo, że z naszej tradycji samo-rządzenia się z Sejmików ziemskich powiatowych wyłaniani 
byli Posłowie ziemscy na Sejmiki generalne oraz Posłowie ziemscy powiatowi na Sejm Walny.  

Zastąpiono Polakom Sejmiki ziemskie powiatowe poprzez „wybory” czyli końcowy akt 
Sejmiku ziemskiego deputackiego, na którym wcześniej debatowano i zastanawiano się nad 
wyborem najzacniejszych Posłów reprezentujących następnie daną ziemię na Sejmiku 
generalnym (wojewódzkim) i na Sejmie Walnym. 

Mało tego! Władza bolszewicka a następnie postbolszewicka czyli resortowych dzieci 
prawem kaduka udzieliła partiom politycznym wyłączności na organizowanie życia 
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politycznego w Polsce. W rzeczywistości nikt nigdy tym partiom nie dał legitymacji do 
rządzenia Polską! To klasyczni uzurpatorzy i tak ich nazywajmy! 

Okrojony Sejmik ziemski deputacki do aktu głosowania został dodatkowo ograniczony listami 
kandydatów partyjnych i metodą głosowania w sposób tajny i proporcjonalny oraz metodą 
liczenia głosów d’Hondta, co preferuje wielkie ugrupowania i umożliwia korektę ręczną 
głosowań poprzez oszustwa wyborcze.  Postbolszewicka ordynacja wyborcza nic nie mówi o 
sposobie liczenia głosów i komisji skrutacyjnej itp. JEST TO FASADOWA ORDYNACJA 
WYBORCZA ORGANIZUJĄCA FASADOWE WYBORY, BY DAĆ PRZEKONANIE POLAKOM – 
UŁUDĘ O LEGITYMACJI DO SPRAWOWANIA WŁĄDZY PRZEZ PIOSBOLSZEWIĘ CZYLI PRZEZ 
RESORTOWE DZIECI.  

Nie ma na taką ordynację wyborczą naszej zgody! 

W naszym systemie ustrojowym głosowania odbywają się podczas Sejmików deputackich w 
sposób jawny i bezwzględna większością (jednomandatowo). 

By oszczędzić polskiej krwi, nasza konfederacja wyraża sprzeciw obywatelski wobec obecnej 
władzy. Nawołujemy już dziś do bojkotu podatkowego w sytuacji sfałszowania kolejnych 
wyborów. POLACY. PRZESTAŃCIE PŁACIĆ PODATKI GDY WŁADZA KOLEJNY RAZ WAS OSZUKA! 

Napominamy obecną władzę, by zaczęła najpierw szanować prawo jakie sama uchwaliła! 

By oszczędzić polskiej krwi uważamy, że obecna władza, bez fałszerstw wyborczych nie 
utrzyma się dalej przy władzy w 2015 roku. Dlatego rekomendowaliśmy podczas II Sesji 
nadzwyczajnej Sejmu Walnego w Niepołomicach w dniu 21 grudnia 2015 roku na kandydata 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Szlachetnego Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza. Być 
może włączymy się w proces wyborczy tego kandydata, by nie został On oszukany wyborczo. 

W styczniu, najpóźniej w lutym 2015 roku ogłosimy Zjazd na kolejną Sesję nadzwyczajną 
Sejmu Walnego konwokacyjnego, by omówić i uchwalić sylwetkę osobowościową przyszłego 
Prezydenta oraz pacta conventa czyli zakres prac jakie w czasie swej kadencji powinien 
przyszły Prezydent wykonać. Tym samym zasugerujemy Polakom na kogo w sensie profilu 
merytoryczno-osobowościowego powinni głosować. Prezydent nie może realizować 
własnych pomysłów lub pomysłów partyjnych ale musi dokładnie wypełniać wolę Narodu 
polskiego.  

Czas  skończyć z partyjnymi Prezydentami i partyjnymi Posłami! Czas najwyższy zacząć 
zakreślać Prezydentowi i Posłom „zakresy obowiązków”, bo inaczej nas do końca wywłaszczą 
z naszej ziemi i lasów oraz spauperyzują nas dokumentnie. Poseł musi być ziemski, a nie 
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partyjny! Prezydent musi być polski, a nie rosyjski, niemiecki, unijny czy z jakiś 
nieokreślonych służb czy tajnych organizacji.  Poseł i Prezydent muszą służyć Polsce i 
Polakom, a nie partiom czy organizacjom.  

W wyborach parlamentarnych roku 2015 zgłosimy ogólnokrajową jedna listę „Sejm Walny”. 
W każdym okręgu wyborczym winni być rejestrowani bezpartyjni, najzacniejsi kandydaci 
wyłonieni na Sejmiku ziemskim powiatowym deputackim, których termin zwołania 
określimy. Nawołujemy by nie mnożyć list bezpartyjnych ale by wszyscy niepartyjni 
kandydaci dogadali się na Sejmiku co do kandydowania ze wspólnej listy i w przypadku 
kontrowersji „pierwszeństwa” na liście wylosowali kolejność umieszczenia nazwisk na liście. 
Zamiast kilku partii wobec kilkunastu list niezależnych, należy zgłosić jedna listę niezależnych 
„Sejm Walny” wobec kilku list partyjnych. Statystyka jest nieubłagana i tylko taki wariant 
gwarantuje zwycięstwo listy „Sejm Walny” bo trudno założyć, że partie dogadają się, co do 
jednej listy partyjnej.  

Polacy! 

Nie dajmy się dalej wynaradawiać z polskości i odreligijniać z katolicyzmu oraz wynaturzać z 
praw natury danych nam przez Boga.  

Każdy kto walczy z polskością będzie uznany przez nas za infamisa!  

Każdy kto niszczy i osłabia Polskę będzie uznany przez nas za zdrajcę polskiej racji stanu i 
uznany za najgroźniejszego przestępcę, bo popełniającego przestępstwo polskiej racji stanu. 

Rodacy! 

Sursum corda – w górę serca! Przygnębienie i apatia jest grzechem zaniechania. Polska 
narodowa dzielność i siła przetrwania nie pozwala nam dać się oszukać kolejny raz w historii. 
Wystarczy działać! 

Nawołuję Szlachetnych Polaków na każdej polskiej ziemi i poza Polską do zwoływania 
Sejmików ziemskich. Uczmy się sejmikowania po ponad 200 latach przerwy. Polska nie 
odrodzi się bez prawdziwych Sejmików ziemskich. Albo rządzisz albo jesteś rządzony!  

Polacy stali się na powrót w Europie sklawinami (niewolnikami) nazwanymi tak w VI wieku 
przez Imperium Rzymskie. Tereny Wenedów – Sarmatów – Polaków były rezerwuarem 
najcenniejszych niewolników na świecie. Niewolnik Weneda – Sarmata - późniejszyPolak był 
w starożytnym Rzymie kilkakrotnie więcej warty niż niewolnik z Azji czy z Afryki. Był bowiem 
pracowitszy i przymyślniejszy.  
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Mieszko I (Myszko I) zabronił na ziemiach polski niewolnictwa czyli kaperowania Lechów-
Lachów do pracy niewolniczej. Kazimierz Wielki uczynił z najbiedniejszego Lacha kmiecia czyli 
bogatego chłopa. Polska zaczęła kwitnąć. 

Obecnie Polacy są znowu niewolnikami w Europie. Kolejne Rządy w III RP a raczej w II PRL 
zajmują się handlem niewolnikami. Pozwalają znowu po ponad 1000 latach kaperować 
Polaków do pracy w innych krajach Europy. Przyzwalają a nawet popierają niewolnictwo 
Polaków. Żyją z handlu Polakami poprzez transfery pieniędzy do Polski. Polacy stali się też 
niewolnikami we własnym kraju. 

Czas ukrócić ten handel niewolnikami. My jako Sejm Walny nie pozwalamy na to! Czas z 
chłopa uczynić bogatego kmiecia, a z pracownika bogatego przedsiębiorcę. Optujemy za 
zniesieniem pracy najemnej. Polak w Polsce ma być partnerem w pracy. Podmiotem a nie 
przedmiotem. Państwo i Prezydent mają obowiązek zapobiegać wyzyskowi Polaków i 
kogokolwiek na Ziemi polskiej. Należy ustalić cenę świadczonej pracy zapewniającej „zysk” 
nie tylko dającemu pracę - pracodawcy ale także świadczącemu pracę - pracobiorcy.  Zyski te 
muszą być wyważone i współmierne. Jeśli po jednej ze stron jest zdecydowanie wyższy zysk 
od drugiej strony mamy do czynienia z WYZYSKIEM. Jeśli po jednej stronie podmiot nie jest w 
stanie pokryć swoich życiowych kosztów jest to RAŻĄCY WYZYSK nie jest to nawet 
niewolnictwo. Jest to eksterminacja poprzez pracę. 

NIE POZWALAMY Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 WYZYSKIWAĆ POLAKÓW. NIE POZWALAMY 
EKSTERMINOWAĆ POLAKÓW POPRZEZ PRACĘ! 

Dajemy partyjnemu RZĄDOWI 3 miesiące, by skończyć z wyzyskiem i eksterminacją Polaków. 
Po 31 marca 2015 roku nawołujemy Polaków do strajku powszechnego przeciwko państwo 
polskiemu – nie przeciwko pracodawcom!  

DOŚC DALSZEGO TOLEROWANIA WYZYSKU POLAKÓW!  DOŚC EKSTERMINACJI POLAKÓW 
POPRZEZ PRACĘ NIE ZAPEWNIAJĄCEJ SRODKÓW DO ŻYCIA! 

Kończąc, życzę wszystkim Polakom udanego 2015 roku, przede wszystkim powstania z kolan. 
Życzę, by każdy Polak zaczął szanować bliźniego ale przede wszystkim, by zaczął szanować 
swoją godność. Życzę, by każdy Polak stawał się coraz bardziej świadomy swojej tożsamości i 
stawał się coraz bardziej szlachetny tj. uszlachetniony.  

Nasi wrogowie uknuli słowo „szlachtować” oznaczające z niemieckiego schlachtjen zabijać 
ludzi, bydło; zabijać Polaków. Niestety słowo to przyjęło się w mowie potocznej jako 
zabijanie bydła.  Zmieńmy to!  Szlachcić oznacza zLACHcać się czyli stawać się Lachem, 
stawać się Polakiem. Uszlachcać jak onegdaj bywało znaczy mianować na prawdziwego 
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Polaka. Używajmy więc znowu słowa „uszlachcać” w staropolskim znaczeniu tj. jako 
mianowanie na szlachetnego Polaka. Używajmy też słów Weneda – Sarmata – Lach – Lech  
na określenie dzisiejszego Polaka. Polak nie pochodzi z pola ale z Wenedy, Sarmatii 
(Sarmacji), Lechii. Jest więc przede wszystkim Polak historycznym Wenedą, Sarmatą, Lachem 
– Lechitą. 

Niech żyje Polska! Niech żyje Weneda! Niech żyje Sarmatia! Niech Żyje Lechia!     

Niech żyją Polacy. Nich żyją Wenedowie! Niech żyja Sarmaci! Niech żyją Lachowie – 
Lechici! 

Dano w Myszkowie 31 grudnia Ad 2014 

Podpisał: 

Wojciech Edward Leszczyński herbu Wieniawa        

      


