UNIWERSAŁ
pierwszych

Wici
zzw
woołłuujjąąccyy sszzllaacchheettnnyycchh PPoollaakkóów
w
ddoo Kęt k/Wadowic
nnaa jjeeddnnoo lluubb kkiillkkuuddnniioow
wąą

IV Sesję Sejmu Walnego
p
poocczząąw
wsszzyy ood
d
1188 k
kw
wiieettn
niiaa 22001155 rr..

Wojciech Edward Leszczyński
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W

szem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do
wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majętność, a
którym leży na sercu dobro Ojczyzny i dobro konkretnych Ziem, na
których mieszkają lub skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do
Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą
królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem pierwsze
Wici wzywając Was na jedno lub kilkudniową IV Sesję Sejmu Walnego Konfederacji
niepołomickiej.
Miejsce Zjazdu: Kęty k/Wadowic
Początek Zjazdu: 18 kwietnia 2015 roku
poranną Mszą Św. W Kościele – Kaplicy Jana Kantego
Warunkiem, a raczej życzeniem naszym jest, by w Sejmie Walnym
skonfederowanym, przez Nas zwołanym, uczestniczyli najszlachetniejsi Polacy.
Na Sesji chcemy poruszyć i omówić problemy:
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 Powołanie Konstytuanty.
 Wybory Prezydenta RP pod kątem analizy Kandydatów i ich
reprezentatywności i zgodności z profilem kandydatów określonym na Sejmie
Walnym konwokacyjnym.
 Kogo Sejm Walny popiera i rekomenduje?
 Zgodności konstytucyjnej zasady tajności wyborów ze zbieranymi w sposób
jawny podpisami na Kandydatów.
 Czy PKW może zastąpić pole elekcyjne?
 Czy PKW może zastąpić Prymasa?
 Czy chcemy tajnych czy jawnych wyborów?
 Jak chcemy wybierać Prezydenta?
 Jak chcemy wybierać Posłów i Senatorów?
 Czy chcemy kasaty partii politycznych?
 Co z wyborami samorządowymi z 16 listopada 2014 roku? Czy można je
uznać za ważne?
 Jak chcemy jako Sejm Walny uczestniczyć w jesiennych wyborach
parlamentarnych?
 Jak promować ideę Sejmików Ziemskich powiatowych?
 Czy warto powołać Radę Regencyjną?
 Inne
Obrady poprzedzi wykład o św. Janie Kantym z Kęt.
Zapraszamy wszystkich Kandydatów na Prezydenta RP.
Troszczmy się o Rzeczpospolitą - naszą Ojczyznę i Matkę.
Przywróćmy Jej blask Najj. Rzeczypospolitej – oddolnie rządzonej, a przez to
bezpiecznej i zasobnej.
Dano w Warszawie, dnia 26 marca 2015 roku.

Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji niepołomickiej AD 2014
Wojciech Edward Leszczyński
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