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CREDO KONFEDERACJI NIEPOŁOMICKIEJ
 Rządzić Polską powinien bezpartyjny, chrześcijański Prezydent lub Król!
 Posłowie na SEJM WALNY i Senatorowie do SENATU WALNEGO jako
najwyższych organów przedstawicielskich reprezentujących Naród
winni być wyłaniani poprzez Sejmiki Ziemskie deputackie w
głosowaniach jawnych lub poprzez losowanie.

Szanowni Państwo !

Jako Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD
2014 pragnę złożyć Państwu ofertę współdziałania w celu reaktywacji idei
sejmikowania w Polsce jako przypisanej nam Polakom - Wenedom
umiejętności oddolnego rządzenia, potocznie nazywanego samorządnością.
Pamiętajmy, że od niepamiętnych czasów byliśmy Republiką z Królem. Już
Jan Długosz w swoich „Kronikach” pisze, że ojca Mieszka I – Ziemomysła
wybrano na Króla na Wiecu.
Słowo „powiat” pochodzi od staropolskiego „po wiecu”, czyli powiaty były
rządzone wiecowo (późn. sejmikowo). Pisze o tym dużo prof. Feliks Koneczny
w „Dziejach polskiego parlamentaryzmu”. Uważa on, że nasi przodkowie przez
wolność osobistą rozumieli prawo do sejmikowania. To tam wyrażała się
wolność jednostki tzn. przede wszystkim wolność słowa. Bez głosu wolnego
Posła ziemskiego, czyli każdego Polaka, który jest naturalnym „posłem” ziemi
na której mieszka, nie ma prawdziwej wolności a tym samym rządności. Może
dlatego Król Polski Stanisław Leszczyński napisał dzieło życia pod tytułem:
„Głos wolny wolność ubezpieczający”.
Sejmiki Ziemskie to tradycja polskiej rządności i polskiego parlamentaryzmu.
Były to świątynie prawdy i enklawy wolności, nawet w sytuacjach trudnych
tzn. złych rządów królewskich czy na przykład w czasach saskich.
Nie jest przypadkiem, że na Sejmie Wielkim Czteroletnim z 24 Praw
Kardynalnych, jakbyśmy dzisiaj napisali rangi konstytucyjnej, pierwszą
Konstytucją (w znaczeniu dzisiejszej Ustawy) z 24 Konstytucji jakie uchwalił
Sejm Czteroletni była Konstytucja „Sejmiki” z 24 marca 1791 roku. Kolejną
Konstytucją była Konstytucja „O Formie Rządu” z 3 maja 1791 roku
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(najbardziej znana), a następną była Konstytucja z 13 maja 1791 roku
„Sejmy”. Wszystkie Konstytucje Sejmu Walnego – Wielkiego - Czteroletniego
zasługują na uwagę ale wymieniłem pierwsze trzy, by dać obraz roztropności i
mądrości naszych przodków w sensie metodyki legislacyjnej nowoczesnego
ustroju Rzeczypospolitej.
Kluczową sprawą była i jest „brama” do władzy – dzisiaj nazywana ordynacją
wyborczą, a wtedy ujętymi w określonej chronologicznie kolejności ich
stanowienia prawami kardynalnymi tj. cykl szybko następujących po sobie
Konstytucji – ustaw: „Sejmiki” „Rząd-Król” „Sejm”.
Jak widać to Sejmiki Ziemskie były początkiem i źródłem wszelkiej władzy.
Można iść dalej i napisać, że praźródłem wszelkiej władzy byli sami
uczestnicy Sejmików Ziemskich czyli naturalni Posłowie Ziemscy.
„Posłowie ziemscy” dlatego, że „delegowała” ich jakby ziemia na której
mieszkali, nieokreślona siła - powinność i obowiązek wobec ziemi na której się
mieszka. Posłów ziemskich na Sejmik Ziemski powiatowy nikt nie wybierał.
Wybierała ich „powinność” i „odpowiedzialność” za ziemię na której
mieszkali. Tym samym tylko odpowiedzialni za ziemię na której mieszkają
mieszkańcy są naturalnymi „Posłami ziemskimi” i ci są źródłem wszelkiej
władzy w ustroju demokracji sejmikowej. Dlatego tak ważna jest edukacja i
świadomość samorządzenia się. Chcesz Polskę rządną – idź na Sejmik. Nikt za
Ciebie tego nie zrobi tak, jak zrobisz to Ty sam!
Dzisiaj tj. AD 2015 Polacy kontestują, narzekają, tworzą tzw. „ruchy” ale nie
Sejmikują. Dlaczego? Może poniżej wyjaśnię przyczynę.
KILKA SŁÓW O SOBIE
Reprezentuję ród Leszczyńskich, którzy m.in. przeciwstawili się czynnie
najazdowi na Polskę Sasów na przełomie XVII i XVIII wieku – praprzyczyny
obecnych problemów Polski.
Niestety w walce z Sasami i Rosjanami tj. z Augustem II Wiarołomnym, z
Augustem III Gnuśnym oraz z Piotrem I Synobójcą i Katarzyną II Rozwiązłą
ponieśli Leszczyńscy wówczas porażkę ale poprzez przymusową emigrację do
Francji tę porażkę przekuli w europejski sukces. Maria Karolina Leszczyńska
została w 1725 roku Królową Francji, a Stanisław Leszczyński – dwukrotny Król
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Polski – dwukrotnie wygnany z Rzeczypospolitej - został w 1737 roku
dożywotnim Księciem Lotaryngii i Baru.
Leszczyńscy w okresie saskim byli prześladowani, wielu zmieniło nazwisko np.
na Skarbek. Inni przemieszczali się w rejony spokojne (graniczne) lub w okolice
klasztorów z immunitetem klasztornym. W ten sposób ród przetrwał ale jego
przedstawiciele ciągle są nękani i szykanowani. Nie jest to jednak powód by
siedzieć cicho i nie próbować naprawiać Najj. Rzeczypospolitej. Stąd moja
inicjatywa zwołania na dzień 5 października 2014 roku SEJMU WALNEGO i
skonfederowania go poprzez powołanie na nim Konfederacji Generalnej
Niepołomickiej AD 2014 w celu zmiany ustroju Polski poprzez Jej
odbolszewizowanie i odpartyjnienie, przy pomocy reaktywacji Sejmików
Ziemskich.
Jest to zadanie trudne ale naszym zdaniem nie da się Polski uratować w inny
sposób. Próba ratowania Polski partiami politycznymi lub „ruchami” to
gaszenie pożaru benzyną. Należy skasować wszystkie partie polityczne oraz
pseudopartie polityczne (przykładem jest tu tzw. „ruch Kukiza”) i jednocześnie
wrócić do idei Sejmików Ziemskich i obioru w jawny lub losowy sposób
przedstawicieli (reprezentantów) Narodu począwszy od Sejmików Ziemskich
Powiatowych (deputackich).
KRÓTKI RYS HISTORII NASZEGO USTROJU
W III RP tj. w „republice partyjnej” (jest to klasyczny oksymoron, bo republika to
rzecz wspólna, a partia to partykularyzm – część całości) mamy na zasadzie
sukcesji historycznej XX wieku ustrój Polski wdrożony po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku mniej więcej w sposób następujący:
 w roku 1921 Konstytucją marcową II RP (multipartyjny z Prezydentem);
 w roku 1935 Konstytucją kwietniową II RP (multipartyjny z Prezydentem);
 w roku 1952 Konstytucją PRL (monopartyjny z Prezydentem);
 w roku 1997 Konstytucją III RP (multipartyjny z Prezydentem).
Wszystkie te Konstytucje całkowicie odrzucały polskie dziedzictwo ustrojowe,
przedrozbiorowe tj. do 1795 roku, a bazowały na dziedzictwie europejskim
szczególnie w II RP francuskim, w PRL sowieckim i znowu w III RP francuskim.
SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA AD 2014

Strona 4

Dziedzictwo ustrojowe europejskie, wynikające z rewolucji francuskiej i
bolszewickiej uznaje partie polityczne za fundament ustrojowy. Nie uznaje zaś
polskiego wielowiekowego dziedzictwa ustrojowego tj. samorządności
Sejmikowej, z której wyłaniał się Sejm Walny, a poprzez Sejm Walny elekcyjny –
był wybierany Król.
O ile kraje Europy Zachodniej mają do czynienia z parlamentaryzmem
niecałe 200 lat to u nas Sejmy Walne były już w wieku XV, a Sejmiki były już w
wieku XIV (w roku 1454 Kazimierz IV Jagiellończyk w Cerekwicy i Nieszawie dał
szlachcie przywilej, że „odtąd w Rzeczypospolitej nic nie będzie stanowione
bez zgody Sejmików Ziemskich” tzw. przywilej cerekwicko-nieszawski), a
Wiece są na Ziemiach Polski od niepamiętnych czasów (skutecznie się nimi
posługiwał w rządzeniu już Władysław Łokietek).
Warto wspomnieć, że historycy wspominają o prasłowiańskich wiecach
kmiecych z obiorem starosty wiejskiego – protoplasty sołtysa. Stąd może
dlatego dzisiaj bardzo sprawnie dokonuje się obiorów sołtysów. Tradycja
przetrwała.
Warto wspomnieć też o tym, że Król Polski Kazmierz Wielki swoje Statuta ogłosił
poprzez dwa Sejmy Walne oddzielne dla dwóch Prowincji tj. dla Prowincji
Wielkopolskiej (Statuta piotrkowskie) i Prowincji Małopolskiej (Statuta wiślickie).
Od początku więc stanowienia prawa pisanego (stanowionego) nie było u
nas tradycji dekretów królewskich, a była tradycja „uchwał” (przyszłych
Ustaw) Sejmowych. Jednocześnie ten sam Król oparł swoje rządzenie na
kmieciach i starostach wiejskich (sejmikach wiejskich) stąd często był
nazywany Królem Chłopów.
Warto jeszcze nadmienić, że ówczesne Wiece i Sejmy gromadziły wszelkie
stany i tak Król Władysław Jagiełło zwołał w 1422 roku Sejm do Niepołomic
składający się ze szlachty, mieszczaństwa i pospólstwa.
Koniec XVIII wieku to apogeum europejskiego Oświecenia. Świat był nadal
podbijany kolonialnie, a w Europie panowały monarchie absolutne, które te
podboje kolonialne realizowały. Rodziła się państwowość USA w formule
masońskiej republiki. Polska upadała jako najbardziej demokratyczne
państwo świata (chodzi o postanowienia Sejmu Czteroletniego).
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Wypada napisać, że Polacy w czasach rozbioru uczyli Prusy i Austrię
parlamentaryzmu. Parlament w Berlinie i Wiedniu „zasilali” polscy Posłowie
ziemscy. Istniał w czasach napoleońskich w Wielkim Księstwie Poznańskim
Sejm Prowincjonalny, a w zaborze austriackim, co prawda bez realnych
kompetencji Sejm Krajowy we Lwowie. O Parlamencie myślał nawet Car
Aleksander II studiujący historię Polski.
W Europie do XVIII wieku Polska była republiką szlachecką z nazwą własną
Rzeczpospolita (rzecz wspólna - res publica). W sensie państwowości
rozumianej jako dobro wspólne tylko Polska, Szwajcaria i Wenecja znały w
Europie ustrój republikański (nie wspominam o republikach-księstwach
włoskich np. o Genui, Parmie, Florencji etc.). Tak więc prawdziwym, liczącym
się państwem na mapie Europy była Polska (wówczas znana jako
Rzeczpospolita vel Republika). Monarchiom absolutnym, ościennym wobec
Polski, nie podobała się wydajność polskich folwarków szlacheckich około 10
razy wydajniejszych niż feudalne gospodarstwa rolne w Europie Zachodniej i
Rosji. Ewidentnie rzucała się w oczy większa przedsiębiorczość Polaków
uwidoczniona w większej wydajności pracy. Zachód Europy oraz Rosja mogli
więc albo ustrojowo ewoluować w kierunku modelu republiki polskiej i
monarchii parlamentarnej lub zniszczyć wydajniejszego konkurenta. Wybrano
drugą wersję. Prusy i Saksonia zaczęły na początku XVIII wieku psuć
(fałszować) polską monetę, a gdy to nie wystarczyło, postanowili razem z
Rosją i Austrią zniszczyć polską państwowość (wcześniej Prusy wchłonęły
Saksonię i habsburski Śląsk). Oliwy do ognia dodała rewolucja francuska 1789
roku, która w przyszłości stała się matką rewolucji bolszewickiej 1917 roku i
które to matka z córką przenicowały Europę z Europy monarchistycznej,
zorganizowanej na modłę feudalną, w Europę pseudorepublikańską lub
monarchistyczno-republikańską nazywaną monarchiami konstytucyjnymi z
fasadowymi parlamentami (nie mogło być inaczej bo Europa Zachodnia i
Rosja nie miały wcześniej żadnej tradycji parlamentaryzmu). Rosja
ewoluowała z monarchicznego caratu do bolszewizmu, a następnie z
powrotem do bolszewickiego „caratu”, jaki mamy w Rosji obecnie. Widzimy
wyraźnie jak fasadowe są parlamenty w Europie Zachodniej i jak fasadowy
jest
parlament
w
Rosji
nazywany
nota
bene
„państwowym”
(gasudastwiennaja duma”) czyli jako organ państwowy, a nie oddolnie
samorządowy. Widzimy jak fasadowy jest Parlament Europejski, który działa
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pod dyktando Komisji Europejskiej i wszelkiej maści lobby. TO JEDNA WIELKA
FASADA PARLAMENTARYZMU.
Podobnie jest w Polsce AD 2015 gdzie partie polityczne dawno temu
uwłaszczyły się na polskim Sejmie (wynalzku demokracji szlacheckiej) oraz na
Sejmikach Wojewódzkich, których nota bene istnienie jest niekonstytucyjne,
bo obecna Konstytucja ich istnienia w ogóle nie przewiduje.
De facto obecny „Sejm” na Wiejskiej jest Komitetem Naczelnym partii
politycznych, gdzie istnieje jakoby opozycja partyjna (kolejna fasada) ale nie
ma żadnych praw. Sejmiki Wojewódzkie są de facto Komitetami
Wojewódzkimi partii politycznych, gdzie na 16 takich Komitetów partyjnych, w
8 województwach rządzi „PO”, w 6 rządzi „PiS” a w 2 rządzi PSL. Oczywiście od
roku 1946 (od słałszowanego referendum) wszystkie wybory są
prawdopodobnie fałszowane tak, by partie polityczne o podłożu
bolszewickim i masońskim oraz z ludźmi anty-Polakami mogli pod
płaszczykiem legalizmu „rządzić”, a tak naprawdę okradać Polaków i Powiaty
niby w majestacie prawa.
CHARAKTER NARODOWY POLAKÓW
Polacy nie mogą być rządzeni jako niewolnicy. Za Kazimierza Wielkiego w
Polsce byli kmiecie, mieszczaństwo i szlachta. Z czasem na wzór
zachodnioeuropejski, co zachłanniejsza szlachta uczyniła z kmiecia chłopa
pańszczyźnianego (niewolnika). To było wbrew naturze Polaka. Stąd powolny
upadek Polski. Polak musi być człowiekiem wolnym. Wtedy jest
najwydajniejszy.
PROBLEM AD 2015
Ustrój partyjny - obcy Polakom powoduje powolny acz widoczny upadek
Polski. Obecny ustrój zaaplikowali nam liberałowie-masoni, a następnie
bolszewicy, a podtrzymują go obecni utrwalacze – neobolszewicy.
DIAGNOZA
Polska umiera! Władza neobolszwicka depopuluje, deindustrializuje Polskę,
pauperyzuje, dehumanizuje i dechrystianizuje Polaków. Czy robi to świadomie
czy nie – nie ma większego znaczenia. Taką władzę trzeba usunąć z „boiska”
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pokazując jej czerwoną kartkę. Nie da się naprawiać skutków, bez usunięcia
ich przyczyny.
IDEA SEJMU WALNEGO
Siłą Polski jeszcze jako Najj. Rzeczypospolitej był jej ustrój tj. republika z Królem
czyli Sejmiki Ziemskie, Sejm Walny oraz Senat (typu rzymskiego) stojący przy
Królu. Na początku XVIII wieku sascy królowie – uzurpatorzy August II
Wiarołomny i August III Gnuśny rozmontowywali nasz ustrój i podmienili polskie
elity w pseudoelity. Doszło do tego, że Sejm Niemy w 1717 roku w asyście
wojsk rosyjskich oblegających Sejm zakazał Sejmikowania (sic!). Za dwa lata
minie 300 rocznica zakazania Polakom Sejmikowania przez Niemców (Sasów)
i Rosjan. Czy chcemy te rocznice obchodzić bez Sejmików? Teraz my musimy
po wieczne czasy zabronić w Polsce działalności partii politycznych i
partyjniactwa! To nasza racja stanu!
W 1768 roku wybuchła Konfederacja barska z ideą odbudowy Najj.
Rzeczypospolitej. Reprezentant tej Konfederacji - Michał Wielhorski wyjechał
do Francji, by tam projektować teoretyczny zarys nowego ładu – nowego
Statutu dla Polski. Żyli jeszcze J.J.Rousseau i ks. Mably – dziedzice spuścizny
konstytucyjnej Stanisława Leszczyńskiego. Konfederacja barska w wyniku
interwencji wojsk rosyjskich upadła w 1772 roku z jednoczesnym pierwszym
rozbiorem Polski. Król Stanisław August Poniatowski opamiętał się (zapewne
czuł się oszukany „pomocą” rosyjską w stłumieniu konfederacji barskiej za
cenę kawałka Rzeczypospolitej). Zwołał więc w 1786 roku, po wielu latach
braku samorządności szlacheckiej, Sejmiki ziemskie przedsejmowe, które
zakończyły się Sejmem Walnym (zwanym Wielkim) Czteroletnim 1788-1792
nota bene zwołanym pod węzłem konfederacji, wykorzystując zdobycze
teoretyczne konfederatów barskich. Stąd szybko uchwalono Konstytucje
„Sejmiki”, „O formie Rządu”, „Sejmy”, „O miastach” etc.
Szczególnym osiągnięciem jest przemilczana powszechnie Konstytucja
„Sejmiki” (sankcjonująca staropolski zwyczaj w prawo stanowione). Był to szok
dla Prus, Austrii i Rosji, że mimo ponad pół wieku niszczenia polskiej
państwowości (płatne zrywanie sejmików i sejmów, powszechny jurgielt, etc.,
Polacy zdobyli się na taki zryw twórczej niepodległości. Nie było to już
bowiem powstanie zbrojne ale powstanie intelektualne.
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CZY WIEMY DOBRZE CO WYDARZYŁO SIĘ PODCZAS SEJMU WALNEGO
CZTEROLETNIEGO 1788-1792 ?
Otóż Polacy w zdecydowanej większości nie znają dziedzictwa tego Sejmu
Walnego.
Przypomnijmy sobie najpierw próbę kodyfikacji prawa cywilnego (wówczas
zwanego ziemskiego) dokonaną w latach 1776 -1778 roku przez Andrzeja
Zamoyskiego. Była to pierwsza próba bezkrwawej rewolucji.
Andrzej Zamoyski w Zbiorze praw sądowych proponował m.in.:

Uwolnienie z poddaństwa określone kategorii chłopów.

Wprowadzenie stosunków kontraktowych między chłopem a dworem.

Ustanowienie jednolitych zasad obrotu gospodarczego.

Ustanowienie wolności kształtowania stosunku prawnego.

Określenia równości stanów.

Umowy przewozu, umowę komisu, umowę spółki akcyjnej.

Wyodrębnić osobno procedury karne i cywilne.
Niestety Kodeks ten nie wszedł w życie. Sejm roku 1780 okazał się
zachowawczy (nie był poprzedzony Sejmikami) ale nauczył reformatorów jak
przygotować prawdziwy Sejm Walny do reform. Nawet (a może szczególnie
wtedy) najlepsze rozwiązania dl Polski nie mają szans, gdy Sejm nie jest
prawidłowo zwołany, a w jego skład wchodzą kunktatorzy i oportuniści.
W roku 1788 nie popełniono tego błędu. Król nakazał na Sejmikach
przedsejmowych wybrać najszlachetniejszych przedstawicieli Ziem –
najszlachetniejszą szlachtę (choć brzmi to dziwnie). Tak więc to Sejmiki
Ziemskie zapewniły dobór mądrych Posłów na Sejm Walny.
I stało się. Przegłosowano pakiet Konstytucji (dzisiejszych ustaw) o doniosłym
dla Polski znaczeniu. Doskonale wiedziano gdzie jest skutek, a gdzie leży
przyczyna. Najbardziej znana jest z tego Sejmu Konstytucja (ustawa) z 3 maja
1791 roku „O formie rządu” (dzisiaj uznana jako pierwsza nasza Konstytucja
czyli Statut państwa). Wówczas była to jedna z pakietu Konstytucji tzn. praw
kardynalnych (ustw kardynalnych). Nie mniejsze znaczenie miały Konstytucje:
„Sejmiki”, „Sejmy” oraz Konstytucja „O miastach”.
Zwracam kolejny raz uwagę na Konstytucję (Ustawę) o Sejmikach. Otóż już
wówczas zatroszczono się o ordynację wyborczą (jakbyśmy powiedzieli
SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA AD 2014

Strona 9

dzisiaj) z jednej strony oraz ustawę samorządową z drugiej strony. To samorząd
w postaci Sejmików ziemskich miał formalnie (prawnie a nie zwyczajowo) od
tej pory rządzić ziemiami powiatowymi oraz wyłaniać deputatów
(deputowanych) do wszelkich władz (na Sejm Walny, do sądów, etc.). Czyli
jakbyśmy powiedzieli dzisiaj „na urzędy”. Tak więc, nie tylko „Konstytucja o
formie Rządu” (zwana obecnie Konstytucją 3-maja) ale tez „Konstytucja o
Sejmikach” były wręcz rewolucją w polskiej państwowości. Sankcjonowały
bowiem te zapisy w formie prawa stanowionego, polskie zwyczaje rządzenia
Najj. Rzeczypospolitą.
Tego ościenne kraje nie mogły tolerować. Zwołały jurgieltniczy Sejm
Grodzieński rozbiorowy (przypominający obecny Sejm na Wiejskiej) na którym
skasowano te w/w Konstytucje (Ustawy), a polską państwowość sejmikową
przekazano w ręce trzech czarnych orłów (monarchie absolutne) na 123 lata.
CZY PAMIĘTAMY O TYM DZISIAJ?
Tu dochodzimy do sedna sprawy. Obecnie rządzący anarchizują Polskę
ustrojem nie pasującym do mentalności Polaków. Włożono nam ubiór w
którym wyglądamy głupio i który krępuje nam ruchy. To nie nasz ubiór!
Naszym ubiorem ustrojowym jest samorządność, jest nim sejmikowanie i
sejmowanie, jest nim Senat stojący przy Królu jako Rada Starszych, jest nim
Król. Nie jest nim natomiast ustrój partyjny wymyślony w Europie Zachodniej
by utrzymać władzę faudałów pod pozorem demokracji (posłowie są w
kieszeniach partyjnych kacyków, a ci z kolej w kieszeniach „mocodawców”.
REMEDIUM
Nie da się od razu z dnia na dzień przywrócić pierwotne, oryginalne części do
naszego klekotającego samochodu – Polski.
CO DA SIĘ ZROBIĆ?
Da się zrobić tyle, co potrafimy i tyle na co nam inni pozwalają. Cały czas
bowiem Niemcy, Rosjanie i Żydzi stosują jurgielt i mają tu swoich zagorzałych
zwolenników vel agentów.
Mogą ci jurgieltnicy funkcjonować jedynie w formule partii politycznych, która
pozwala najgłupszych windować na szczyty. Mamy więc system mongolski
gdzie krajem rządzą najgłupsi w interesie rosyjsko-niemieck0-żydowskim.
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Kluczem do tego antyustroju jest funkcjonowanie partii politycznych jako
swoisty bastion obcej agentury (dochodzą do tego zalegalizowane w ten
sposób mafie). Powtarza się więc wiek XVIII, gdy w pewnym momencie
wyklarowały się dwie główne partye tj. pro-pruska Potockich i pro-rosyjska
Czartoryskich. Była też partya Branickich, która jako profrancuska pozwalała
finansować antypruskość i antyrosyjskość. Niestety na koniec partya ta
opowiedziała się za opcją prorosyjską. Obecnie partii a nawet frakcji propolskiej raczej nie ma w Sejmie.
CO DA SIĘ ZROBIĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
W jesiennych wyborach do Parlamentu mamy zamiar stworzyć 41 List
wyborczych tak do Sejmu jak Senatu pod nazwą „KWW Sejmik
Prowincjonalny Ziemi...”. Gdy zbierzemy podpisy w ponad 50% Okręgach
Wyborczych stworzymy ogólnokrajową Listę wyborczą „KWW SEJM WALNY”
oraz listę „KWW SENAT WALNY” i będziemy brać w nich realny udział w
wyborach w celu zdobycia 100% miejsc w Sejmie i Senacie. Taka sytuacja
pozwoli przejąć władzę i rozwiązać Sejm Walny skonfederowany
Konfederacją Niepołomicką AD 2014. Zdajemy sobie sprawę, że taka
sytuacja jest mało prawdopodobna i w związku z tym nadal będzie działał
równolegle obok Sejmu i Senatu na Wiejskiej Sejm i Senat Walny ale już z
Posłami i Senatorami wybranymi na Sejmikach Ziemskich. Będzie to
alternatywny Sejm wobec Sejmu partyjnego na Wiejskiej i alternatywny Senat
wobec Senatu partyjnego na Wiejskiej.
Wybory parlamentarne AD 2015 nie są dla nas celem samym w sobie ale
etapem w odpartyjnianiu Polski.
Już obecnie, czy tego chcemy czy nie, mamy dualizm władzy. Nasz Sejm
Walny istniej i ma się coraz lepiej. Nie potrafimy jednak póki co, sformalizować
tę opozycyjną władzę w alternatywne państwo niepodległościowe. Dzieje się
tak dlatego, że komuniści i obecni neobolszewicy zachęcają Polaków do
współdziałania w ramach obecnego państwa, co z reguły kończy się
pacyfikacją ruchów niepodległościowych (kolejnymi masońskimi okrągłymi
stołami). Wydaje się nawet słuszna teoria, że cykliczne wybory parlamentarne
to maskarada w celu uwiarygodnienia władzy. Wybory są najpewniej
fałszowane i co najmniej od 1946 roku Polacy nie wiedzą na kogo tak
naprawdę głosują. Bez formuły głosowań jawnych jest to niemożliwe do
zweryfikowania.
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System partyjny to wymysł Żydów - iluminatów i masonów. To sposób na
zniszczenie Polaków, naszej tożsamości. System partyjny jest idealny dla
kontrolowania Narodu przez wąskie grupy interesu, najczęściej interesu
bankowego. To system, który łatwo umożliwia realizację bankowości
prywatnej wymyślonej przez Rothschildów. Polski Naród w takim systemie jest
niewolnikiem, bo partyjny Rząd w imieniu międzynarodowych lichwiarzy
pożycza od nich pieniądze (zadłuża Naród), a następnie z własnego Narodu
zdziera pieniądze, by lichwiarskie odsetki spłacać.
Alternatywą dla szatańskiego ustroju neoniewolnictwa narodów jest
prawdziwa republika (dobro wspólne) z katolickim Królem. W republice takiej
partie mają zakaz funkcjonowania, a życie polityczne i publiczne
organizowane jest poprzez Sejmiki Ziemskie.
Nie jest łatwo tak jak partie polityczne przejąć wrogo Sejmiki i
podporządkować je sobie, choć bolszewicy mają wypracowany od dawna
marsz na instytucje (czytaj: „Zamach bolszewicki na samorząd polski: rady
gminne i Sejmiki powiatowe” - Antoni Staropolski), który precyzyjnie realizują.
Istnieje więc realne zagrożenie prób przejęcia Sejmików Ziemskich
powiatowych przez podstawione osoby. Jest to jednak trudne gdy ustrój tych
sejmików będzie antybolszewicki (na przykład każdorazowe wybieranie
innego Marszałka Sejmiku, losowanie Kandydatów, etc.).
CZY JEST SPOSÓB, BY MIEĆ SEJM I SENAT WALNY BEZPARTYJNY (SEJMIKOWY A
NIE URNOWY)?
Jest taka szansa ale z pomocą Bożą. Bez Boga nie ma szans na powodzenie.
Co trzeba zrobić?
W tym miejscu zwracam się do Pana Konrada Daniela, który poprzez
„Podziemna TV” demaskuje obecny system. Samo kontestowanie i
demaskowanie jednak nie wystarczy. Tak jak nie wygra się meczu samą
obroną. Należy równolegle działać ofensywnie. Zgromadził Pan a nawet
wywołał ruch społeczny „1Polska”, który liczy sporo osób. Trzeba ten ruch w
ten czy inny sposób zorganizować. My proponujemy zorganizowanie go w
Sejmiki Ziemskie powiatowe. Dlatego Pana strona internetowa „1Polska.pl”
powinna szybko ulec modyfikacji pod kątem Polski powiatowej oraz Okręgów
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Wyborczych. Szczególnie ważna jest Polska powiatowa, bo z niej wyłania się
przyszła reprezentacja do Sejmu i Senatu.
W Polsce mamy 380 powiatów, a 460 Posłów do Sejmu i 100 Senatorów. Tak
więc w Sejmie powinno zasiadać co najmniej po jednym Pośle ziemskim z
każdego Powiatu oraz powinien zasiadać co najmniej jeden Senator ziemski z
3-4 Powiatów ziemskich.
Wiemy co? Teraz jak?
Proponujemy Panu Konradowi Danielowi funkcję V-ce Marszałka Sejmu
Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014 do spraw
wyborów Parlamentarnych AD 2015.
Pan ma potencjalnych Kandydatów i Marszałków Sejmików Ziemskich
Powiatowych. My mamy tzw. know-how czyli historyczną wiedzę - jak to ma
działać?
Zapraszamy więc Pana na Sejm Walny do Darłowa na dzień 18 lipca 2015
roku, by te sprawy omówić i skonkretyzować.
Powinniśmy działać wspólnie, promując ideę Sejmikowania.
Zagadnienia, które powinniśmy wcześniej uzgodnić?
 Czy Prezydent a w przyszłości Król powinien być gorliwym katolikiem?
 Czy chcemy chrystianizować Polskę i dać przykład Europie do jakiego
dziedzictwa Europejskiego nawiązujemy (kultura grecko-łacińskochrześcijańska)?
 Czy chcemy zrezygnować z konkordatu na rzecz aktywnej współpracy
z Kościołem.
 Czy chcemy zmienić granice województw przywracając województwa
historyczne np. Kaliskie, Sieradzkie, Zamojskie etc.
 Czy chcemy zmniejszyć ilość powiatów, by Polska stała się mocniejsza
powiatowo, a słabsza wojewódzko.
 Czy chcemy by Wojewodowie byli wyłaniani tylko z gremium
sprawdzonych, co najmniej jedną kadencję, najlepszych Starostów. Na
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Starostów będą mogli aplikować
Burmistrzowie, Wójtowie, etc.

uprzedni

Prezydenci

miast,

 Czy chcemy, by w przyszłości na Sejmikach obierani byli Prezesi Sądów,
Szefowie Prokuratur, Szefowie innych urzędów lokalnych oraz spółek
komunalnych.
 Czy chcemy, by w przyszłości na Sejmach będą obierani Szefowie
spółek Skarbu państwa oraz na wysokie urzędy państwowe.
 Czy chcemy wprowadzenia zasady incompatibilitas – zakazu łączenia
stanowisk publicznych.
 Czy chcemy, by władza wykonawcza
odseparowane od władzy ustawodawczej.

oraz

sądownicza

były

 Czy chcemy, by Sejm powołał Radę legislacyjną składającą się z
ekspertów z danej dziedziny.
 Czy chcemy respektować wszelkie prawa nabyte, o ile wcześniej nie
naruszyły innych praw nabytych oraz prawa własności prawowitych
właścicieli.
 Czy chcemy prowadzić politykę przyjaźni z sąsiadami na zasadach
suwerenności i ekwiwalentności.
 Czy chcemy dostosować obronność i bezpieczeństwo do potencjału
militarnego naszych potencjalnych wrogów.
 Czy chcemy zadbać o skuteczną broń odstraszającą i skuteczne
sojusze odstraszające.
 Czy chcemy zająć się restytucją mienia oraz naprawieniem szkód
przede wszystkim i w pierwszej kolejności wobec Polaków,
 Czy chcemy, by Sejm był Sejmem Walnym składającym się z
przedstawicieli Ziem powiatowych wyłanianych na Sejmikach.
 Czy chcemy, by wszystkie partie polityczne zostały w przyszłości
skasowane z zakazem prowadzenia na terenie ziem polskich
działalności partyjnej jako zagrażającej bezpieczeństwu Polski i
Polaków. Nie da się ucywilizować partii politycznych, a szczególnie
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finansowania partii politycznych. Nie da się stworzyć niezależnego od
partii politycznej Posła lub Senatora, który staje się w Sejmie de facto
pracownikiem partii, a nie przedstawicielem Narodu polskiego.
 Czy chcemy by głosowania na przedstawicieli Narodu były jawne,
ewentualnie losowane.
Nieocenioną pomocą może nam się przysłużyć Pani Elżbieta Łochyńska –
Marszałek Sejmiku Prowincjonalnego Ziemi Bielsko-Bialskiej, która powinna być
w awangardzie tworzenia Sejmików Ziemskich Powiatowych, w tym
przypadku na Ziemi Bielsko-Bialskiej i jednocześnie tworzenia List wyborczych
sejmikowych do Parlamentu.
Plan pracy na najblizsze tygodnie:
1. Spotkanie się na Sejmie Walnym w Darłowie w dniu 18 sierpnia 2015
roku w celu omówienia zasad współpracy.
2. Spotkanie się na Sejmie Walnym w dniu 8 sierpnia 2015 roku w Łodzi lub
Bobolicach koło Myszkowa w celu:
2.1.

Uchwalenia zasad
Powiatowych.

obioru

Marszałków

Sejmików

Ziemskich

2.2.

Uchwalenia zasad obierania Kandydatów z Powiatów i Okręgów
Wyborczych (Sejmików Prowincjonalnych) na Posłów i Senatorów
na Listy Sejmikowe opisane wyżej. Pryncypialnie Kandydaci
powinni być bezpartyjni, mieć notę biograficzną z aspektami
działalności prospołecznej (pro bono publico) oraz posiadać
tablicę genealogiczną do 3 pokoleń wstecz.

3. 18 sierpnia 2015 roku - Ukonstytuowanie się Sejmików Ziemskich
Powiatowych. Wybór Marszałka Sejmiku Ziemskiego Powiatowego oraz
zaproponowanie co najmniej 2 Kandydatów na Posłów z Powiatu (50%
kobiety 50% mężczyźni) oraz co najmniej 2 Kandydatów na Senatora z
Powiatu (50% kobiety 50% mężczyźni) .
4. 19 sierpnia 2015 roku – Ukonstytuowanie lub zebranie się w stolicy
Prowincji (siedziby Okręgu Wyborczego) Sejmiku Ziemskiego
Prowincjonalnego danej Ziemi i wybór Marszałka (gdy go nie ma),
wybór Pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz
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Członków Komitetu Wyborczego. Utworzenie Listy Kandydatów do
Sejmu i Senatu do przedłożenia na Sejmie Walnym w dniu 22 sierpnia
2015 roku w Kole.
5. Sejm Walny w Kole w dniu 22 sierpnia 2015 roku dokona ewentualnych
rugów (wykreślania niektórych kandydatów nie spełniających
wymagań), a następnie dokona losowania kolejności na liście
wyborczej według sposobu ustalonego w dniu 8 sierpnia 2015 roku na
Sejmie Walnym. Wówczas rozpocznie się zbieranie podpisów
Kandydatów i zgłaszanie List do PKW. Zwracam uwagę, że Sejm Walny
nie ustala list, ani nie proponuje Kandydatów. To całkowicie odróżnia
nas od partii politycznych i wszelkiej maści tzw. „ruchów”. Sejm Walny
jedynie losowo układa listy i kolejność na nich poszczególnych
Kandydatów. Konkretnie Sejm Walny z przedstawionych mu przez
Sejmik Prowincjonalny kilkudziesięciu kandydatów weryfikuje czy
spełniają oni brzegowe warunki, a następnie losuje określoną ustawowo
ilość Kandydatów na Liście oraz ich kolejność. Wszystko odbywa się w
obecności Marszałka danego Sejmiku jako swoistego „notariusza”
danej ziemi (okręgu wyborczego).
W międzyczasie będziemy prowadzili akcję promocji Sejmików, Sejmu
Walnego i Senatu Walnego.
Nie znam Jana Kobylańskiego stąd nie proponuję Mu żadnej funkcji ale
oczywiście niniejsza oferta jest skierowana do jego osoby.Byc może Pan jan
mógłby się zająć agitacją Polaków poza granicami Polski do popierania
naszej działalności. Serdecznie zapraszam Go do Darłowa na Sejm Walny w
dniu 18 sierpnia 2015 roku.
Zachęcam Państwa do współdziałania.
Kontakt ze mną tel. 692 874 659
E-mail: sejm.walny@gmail.com
lub wojciech.edward.leszczynski@gmail.com
Podpisał:
Wojciech Edward Leszczyński
Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014
Dano w Myszkowie 14 lipca 2015 roku.
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