
SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D. 2014 

 
 

Strona 1 
 

      
B Ó G  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

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 Anno Domini 2015. 

Nadszedł czas podsumowania roku 2015 oraz przedstawienia przez nas 
prognoz i planów na rok 2016 i lata następne. 

Jako Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 
2014 witam szczególnie serdecznie wszystkich Konfederatów złączonych 
myślą i dziełem budowania Najjaśniejszej Rzeczypospolitej tj. republiki wolnych 
Polaków-Wenedów pod przewodnictwem Chrześcijańskiego Króla. 

Rok 2016 jest przedstawiany Polakom jako rok rocznicowy tj. jako 1050 
rocznica Chrztu Mieszka (Myszka) I.  

Od daty przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka (Myszka) oficjalnie liczy się 
okres chrześcijańskiej Polski.  

Jest tu wiele przekłamań oraz fałszu historycznego, niestety 
podtrzymywanego przez polski kler katolicki.  

Przede wszystkim rozumowo niemożliwym jest, by w jednym pokoleniu 
księstwo zamieniło się w Królestwo.  
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To z kolei zmusza nas nad pochyleniem się nad tym KIM BYŁA DOBRAWA – 
żona Mieszka (Myszka) - matka chrzestna Polski?  

W polskiej historiografii przyjmuje się, że Dobrawa była Przemyślidką czyli z 
rodu legendarnego Przemysła męża Lubuszy. Oficjalnie niby nic nie wiemy o 
Jej matce, co jest kuriozalne, bo jak wyjaśnić brak wiedzy na temat żony ojca 
Dobrawy tj. Króla Czech Bolesława I? Ta luka historyczna nie jest 
przypadkowa, bowiem żoną Bolesława I, a matką Dobrawy była 
prawdopodobnie córka Króla Wenedów (Obotrytów) - Tęgomira 
prawdopodobnie o imieniu Drogomira (nie mylić z Drohimirą).  

Problem w tym, że Król Wenedów Tęgomir z siedzibą w Brennej (dzisiejszym 
Berlinie) był Królem chrześcijańskim już na początku X wieku i był 
prawdopodobnie jednym z ojców chrzestnych (wówczas było kilkoro 
chrzestnych) Mieszka (Myszka) I. Tym samym Dobrawa nie jest z dynastii 
czeskiej Przemyślidów ale po kądzieli jest z dynastii (rodu) Wenedów 
(Obotrytów) – protoplastów Polaków. Logiczne też, że Król - dziadek Dobrawy 
postawił jako warunek ślubu wnuczki z innowiercem Mieszkiem (Myszkiem) – 
księciem Goplan, Polan i Mazowszan przyjęcie przez niego wiary 
chrześcijańskiej i aby być pewnym konwersji Mieszka (Myszka) na 
chrześcijaństwo, sam postanowił być jednym z ojców chrzestnych Mieszka 
(Myszka) I.  

Dlaczego Mieszko (Myszko) został wybrańcem Dobrawy?  

Prawdopodobnie dlatego aby odzyskać Brenną i Wolin oraz umocnić tam 
chrześcijańskich Wenedów, którzy zostali w międzyczasie zepchnięci z 
terenów dzisiejszej Meklemburgii i Brandenburgii do Czech i na Wielkie 
Morawy.  

Mieszko (Myszko) I był sprawnym wodzem – wojem – wojownikiem. Był 
Wenedą rządzącym Ziemiami Goplan, Polan i Mazowszan. Jego ojcem był 
Siemomysł, a matką księżniczka Pomorska (Wenedyjska). 

Tak więc prawidłową dynastią Mieszka (Myszka) i Dobrawy jest dynastia 
Wieniawitów – Wenedów, a chrzest królewskiej Polski należałoby przesunąć o 
kilkadziesiąt, jak nie o kilkaset lat wstecz.  
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Najwięcej fałszu historycznego dokonują pseudo naukowcy będący na 
jurgielcie niemieckim. Fałszu historycznego dokonuje też kler katolicki fałszując 
datację królewskości Polski, przesuwając ją do czasów Chrobrego, podczas 
gdy Królowie Polscy są notowani już w 550 roku!  

Czas Panowie profesorowie odkłamać historię Polski – Wenedów!  

Czas hierarchowie kościoła przyznać, że chrześcijaństwo w Polsce istniało 
przez Mieszkiem (Myszkiem) I, szczególnie na Ziemi Śląskiej i Małopolskiej, a 
przede wszystkim na Ziemi Połabskiej – dzisiejszej Meklemburgii i Brandenburgii 
oraz Łużyc (dzisiejszej Saksonii). Czas otworzyć oczy Polakom i powiedzieć od 
kiedy Niemcy znaleźli się po drugiej strony Łaby i kto tam zamieszkiwał 
wcześniej? Czas powiedzieć prawdę Polakom, że dzisiejszy Berlin to siedziba 
polskich Królów – Brenna.  

Czas wyjaśnić Polakom, czy miasto Brest we francuskiej Bretanii ma związek z 
Brześciem nad Bugiem? Czas wyjaśnić, czy włoska prowincja Veneto z 
Wenecją ma związek z Wenetami-Wenedami?   

Nie dziwi, więc, że ja, jako Polak – Weneda – Sarmata – Lach – Lech zwołałem 
na Ziemiach Korony Polskiej Konfederację Generalną Niepołomicką A.D. 
2014, aby sprzeciwić się antypolskiej okupacyjnej władzy III RP, a tak 
naprawdę II PRL.    

Rodacy! Polacy! Wenedowie!  

Przystępujcie do naszej Konfederacji! Budujmy wspólnie republikę wolnych 
Polaków – Wenedów z chrześcijańskim Królem. 

W październiku 2015 roku na Sejmie Walnym w Niepołomicach 
intronizowaliśmy Jezusa Chrystusa jako Króla Wrzechświata i Króla Polski.  

Od tego czasu patronuje nam Jezus Mesjasz, a skoro Bóg z nami to kto 
przeciwko nam?      

W Polsce A.D. 2015, mimo zmiany Prezydenta z Bronisława Komorowskiego na 
Andrzeja Dudę i mimo zmiany rządzących partii tj. „Platformy Obywatelskiej” i 
„Polskiego Stronnictwa Ludowego” na „Prawo i Sprawiedliwość” mamy ustrój 
narzucony nam w 1918 i 1944 roku odpowiednio przez francuskich 
neojakobinów-masonów i chazarskich Żydów i sowieckich bolszewików tj. 
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mamy republikę demo[no]kratyczną z partiami politycznymi czyli 
organizacjami żydomasońskimi – satanistycznymi.  

Wartość tego ustroju, tej swoistej „monety” przez jej odwrócenie z awersu na 
rewers nie uległa w najmniejszym stopniu zmianie w 2015 roku. Wartość ta Jest 
dokładnie taka sama, a nawet niższa niż w 2014 roku, bo co rok ta „moneta” 
ulega dewaluacji.  

Dwie rewolucje masońskie tj. rewolucja antyfrancuska roku 1789 i rewolucja 
antyrosyjska roku 1917 sieją spustoszenie cywilizacyjne i kulturowe w Europie. 
Wenedowie zostali wzięci w dwa ognie. Od Zachodu przez masońską Francję 
i ex Republikę Weimarską a od Wschodu przez masońską, zbolszewizowaną 
Rosję pod przewodnictwem siepaczy rodem z NKWD.  

Warto przypomnieć prawdziwą genezę odrodzenia się Polski, po trzech 
rozbiorach naszej państwowości, dokonanych w latach 1772, 1793, 1795 przez 
naszych sąsiadów tj. Prusy, Rosję i Austrię.  

Po raz pierwszy odrodziliśmy się jako Księstwo Warszawskie (za czasów 
napoleońskich) istniejące w latach 1807-1815.  

Następnie na mapie politycznej Europy, po Kongresie Wiedeńskim 1815 roku 
pojawiło się Królestwo Polskie jako część składowa Imperium Rosyjskiego w 
unii personalnej z Caratem Rosji. Królestwo to przetrwało do 25 grudnia 1916 
roku, gdy Mikołaj II – Car Rosji wydał ukaz proklamujący wolę przekazania 
Królestwa Polski w ręce Polaków. Była to swoista abdykacja z tronu Królestwa 
Polskiego i wola opróżnienia go na rzecz Króla Polski. Decyzja Mikołaja II była 
spowodowana Proklamacją Królestw Prus i Austrii z 5 listopada 1916 roku o 
przywróceniu Polsce Królestwa Polskiego.  

W związku z tymi aktami proklamacyjnymi, czyli zgodnie z wolą oddania 
Polakom Królestwa Polskiego powstała w 1917 roku Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego w celu doprowadzenia do obrania Króla Polski.  

Formalną niezależność od Rosji Królestwo Polskie uzyskało 29 marca 1918 r., 
wraz z wejściem w życie traktatu pokojowego państw centralnych z 
bolszewickim rządem Rosji.  
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W dniu 7 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała 
Deklarację Niepodległości, co jest formalnym odzyskaniem przez Królestwo 
Polskie niepodległości.  

Warto zauważyć, że pomiędzy aktami proklamacji niepodległości Królestwa 
Polskiego przez trzy zaborcze monarchie tj. Prusy, Austrię i Rosję, a formalnym 
odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, miały miejsce znaczące, a nawet 
fundamentalne wydarzenia historyczne w Europie.  

Po pierwsze upadły trzy zaborcze monarchie tj. austriaccy Habsburgowie, 
pruscy Hohenzollernowie i rosyjscy Romanowowie.   

Wszystko odbyło się w ramach I wojny światowej, pod kontrolą amerykańskich 
żydomasonów. Wybuchły więc kolejno kontrolowane rewolucje: w Rosji w 
listopadzie 1917 roku znana jako rewolucja bolszewicka, powołująca do życia 
Związek Sowiecki, następnie w Niemczech rewolucja listopadowa w 1918 roku 
powołująca do życia republikę Weimarską zamienioną wkrótce w III Rzeszę 
Niemiecką, oraz w Austrii rewolucja z listopada 1918 roku powołująca do 
życia  Republikę Niemieckiej Austrii.  

Ostatni  Król Niemiec - Wilhelm II Hohenzollern umarł w 1941 roku na wygnaniu 
w Holandii.  Karol I Habsburg został wygnany z Niemieckiej Republiki 
Austriackiej i umarł na wygnaniu na portugalskiej Maderze w 1922 roku. Car 
Mikołaj II Romanow został z całą rodziną zamordowany z 16 na 17 lipca 1918 
roku w Jekaterynburgu. Nastały czasy dyktatury proletariatu pod kontrolą 
amerykańskich żydomasonów. 

Trzeba podkreślić, że Karol I Habsburg został w dniu 3 października 2004 roku 
beatyfikowany przez Jana Pawła II.      

Mikołaj Ii został uznany w 2000 roku wraz z cała rodziną za świętego 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.   

Niestety do dzisiaj Ludwik XVI – ostatni chrześcijański Król Francji oraz jego żona 
Maria Antonina, mimo ich męczeńskiej śmierci na gilotynie nie doczekali się 
nawet rehabilitacji przez V Republikę Francji ani też nie rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny tych męczenników. 

W roku 1918 Józef Piłsudski jako agent Niemiec i Austrii został wyznaczony do 
dokonania zamachu stanu i obalenia rządów Rady Regencyjnej w Polsce 
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dążącej z samej istoty rzeczy do wskrzeszenia monarchii w Polsce poprzez 
obranie Króla.   

W dzień „czterech jedynek” (masońska kabalistyka), czyli w dniu 11 listopada 
1918 roku Rada Regencyjna niby przekazała Piłsudskiemu, „akurat” 
zwolnionemu z więzienia w Magdeburgu, zwierzchnią władzę nad wojskiem, a 
w dniu 14 listopada 1918 roku, niby rozwiązała się przekazując pełnię władzy 
Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu.  

Rada Regencyjna z samego pojęcia Regencji nie mogła się ani rozwiązać ani 
tym bardziej przekazać władzę regencyjną komu innemu niż Królowi.  

Tak więc, Józef Piłsudski – agent niemiecko-austriacki przejął władzę w Polsce 
w 1918 roku w sposób nielegalny, poprzez zamach stanu i zmianę ustroju Polski 
z monarchii w masońską I Republikę, nazywaną błędnie II Rzeczpospolitą.  

Nazwa własna” II Rzeczpospolita jest błędna ponieważ I Rzeczpospolita była 
Najj. Rzeczypospolitą z Królem na czele. Tak więc II Rzeczpospolitą należy 
historycznie nazywać I Republiką Polską, po obaleniu monarchii tj. Królestwa 
Polskiego – Najj. Rzeczypospolitej, reprezentowanej przez Radę Regencyjną 
Królestwa Polski. 

I Republika Polska przyjęła charakter na wzór masońskiej Francji, aplikując 
sobie Konstytucję marcową w 1921 roku, wzorowaną właśnie na masońskiej 
konstytucji francuskiej, opartej z kolei na dziedzictwie rewolucji francuskiej. 
Konstytucja marcowa 1921 roku w ogóle nie nawiązywała ustrojowo do 
Konstytucji uchwalonych na Sejmie Walnym Czteroletnim – Wielkim, w latach 
1788-1792, w tym do Konstytucji z 3 Maja 1791 roku „O Formie Rządu”.  

Dalszy los I Republiki Polskiej to kolejny zamach stanu w 1926 roku oraz w 1935 
roku w wyniku którego wprowadzono Konstytucję Kwietniową z autorytarnym 
Prezydentem na czele, który w każdej chwili już oficjalnie, a nie przez zamach 
stanu mógł rozwiązać Sejm i Senat. Powstał system rządów republiki 
autorytarnej o profilu masońskim. Twórcami tej Konstytucji byli masoni: 
Walerian Sławek i Leon Tadeusz Kozłowski.  

Po II wojnie światowej Związek Sowiecki zainstalował nam władzę 
żydobolszewicką, złożoną w większości z chazarskich Żydów mówiących po 
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polsku, która z czasem przepoczwarzyła się we władzę żydomasońską z 
Prezydentem na czele.  

Taki stan istnieje do dzisiaj.  

Polska i Polacy są okupowani przez żydomasonerię, w której imieniu rządzą 
„koncesjonowane” partie polityczne.  

Postbolszewicka Konstytucja z 1997 roku w ogóle nie uwzględnia centrum 
władzy w postaci szefów rządzących partii, mimo, że tak jest od 1944 roku. 
Utrzymuje się więc fasadowe państwo nazywane III RP, z fasadowym, 
partyjnym sejmem, partyjnym senatem i partyjnym Prezydentem.  

Polacy!  

Czas na zmiany!  

Partie przy konającej Najj. Rzeczypospolitej oszukują Polaków! Niszczą nasz 
kraj i pauperyzują nas. Wywłaszczają nas z naszej Ziemi i z naszej godności; 
godności Polaka – Wenedy.  

Nawiązując do Konstytucji „SEYMY” z 13 maja 1791 roku Uchwałą-Sancytem 
ze Starego Wiśnicza z 19 grudnia 2015 roku postanowiliśmy, że rok 2016 będzie 
rokiem w którym zacznie obradować Sejm Walny Konstytucyjny. Prawie 
każda więc uchwała będzie miała rangę Konstytucyi.  

Nie zmarnujmy tej historycznej szansy!  

Jako Marszałek Sejmu Walnego Konstytucyjnego zaplanowałem osiem Sesji 
Sejmu Walnego Konstytucyjnego na 2016 rok.  

Na I (XIII) Sesji Sejmu Walnego Konstytucyjnego w Wielkopolsce, w marcu 2016 
roku pragniemy, by Posłowie Ziemscy określili ustrój Polski na najbliższe 25 lat. 
Wyjściowo proponujemy Najj. Rzeczypospolitą (Polskie Królestwo Polaków-
Wenedów) rozumianą jako dobro wspólne, rządzoną oddolnie poprzez 
Sejmiki Ziemskie; z Sejmem Walnym, Senatem, Radą Stanu, z Chrześcijańskim 
Królem.  

Jesteśmy królewska nacją i do królewskości pragniemy powrócić!  
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Zanim obierzemy sobie Króla na II Sesji w kwietniu 2016 roku powinniśmy obrać 
kilkuosobową Radę Regencyjną Polskiego Królestwa Polaków-Wenedów, 
której zakres obowiązków - zadania (PACTA CONVENTA) powinniśmy określić  
na I Sesji w marcu 2016 roku.  

W czerwcu 2016 roku Rada Regencyjna Polskiego Królestwa Polaków-
Wenedów powinna przedstawić na kolejnym Sejmie Walnym Konstytucyjnym 
propozycje dynastii panującej w Polsce i propozycję kandydatów na Króla 
Polski – Króla Polaków-Wenedów.  

W lipcu-sierpniu 2016 roku Sejm Walny Konwokacyjny powinien określić PACTA 
CONVENTA do przedłożenia Królowi do podpisu. 

W ostatniej dekadzie sierpnia 2016 roku powinniśmy spotkać się z hierarchami 
katolickimi w Polsce na Zjeździe w Częstochowie, by omówić sprawę 
konkordatu, statusu Prymasa – Interrexa  i obrać biskupa do koronacji Króla.  

W październiku 2016 roku powinniśmy na Sejmie Walnym Elekcyjnym wybrać 
Króla spośród przedstawionych przez Radę Regencyjna Kandydatów.  

Z momentem obioru Króla Rada Regencyjna przestaje istnieć i zamienia się w 
Radę Stanu – organ Doradczy Króla.  

W październiku – grudniu 2016 roku powinniśmy koronować Króla na Sejmie 
Walnym Koronacyjnym z I Sesją Królewską – przysięga i manifest Króla.       

W 2017 rok powinniśmy wejść już jako monarchia konstytucyjna.    

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

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

Dano w Myszkowie 31 grudnia A.D. 2015 
 
Podpisał: 
Wojciech Edward Leszczyński herbu Wieniawa    
Marszałek Sejmu Walnego 
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014     
      


