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W sprawie haniebnych poczynań Konfederacji 

Polska Narodowa Rada Kamratów oświadcza, iż Ruch Rodaków Kamratów w dniu 29 września 2022 r. był

współorganizatorem wiecu poparcia dla posła Grzegorza Brauna, w związku z procedowanym tego dnia przez Sejm RP wnioskiem

Komendanta Głównego Policji o pozbawienie go immunitetu poselskiego. W tym wydarzeniu licznie wzięli udział Kamraci na czele

z liderami Ruchu Kamrackiego – Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim. Co znamienne, wydarzenie to nie było w żaden

sposób nagłośnione przez wchodzące w skład Konfederacji partie polityczne – Ruch Narodowy oraz Wolność. Działacze Konfederacji

w sposób lekceważący podeszli do kwestii obrony jednego ze swych liderów przed polityczną nagonką. Gdyby nie tłumna obecność

członków ruchu Kamrackiego, wiec w obronie posła Grzegorza Brauna zakończyłby się frekwencyjną klęską. Grzegorz Braun swoją

działalnością jako poseł, wielokrotnie udowodnił, iż jest jedynym z 460 parlamentarzystów, który rozumie na czym polega Polski Interes

Narodowy. Jego postawa wobec szaleństwa fałszywej pandemii, majątkowych roszczeń środowisk żydowskich oraz ukrainizacji Polski

i próbie wciągnięcia naszej Ojczyzny w toczącą się za wschodnią granicą wojnę jest godna szacunku. Poseł Grzegorz Braun miał

odwagę wznieść się ponad organizacyjne i partyjne podziały, by złożyć przed sądem poręczenie za niesłusznie aresztowanych

z przyczyn politycznych Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego po wydarzeniach 11 listopada 2021 r. w Kaliszu. Licznie

zebrani wczoraj pod budynkiem sejmu Kamraci spłacili wobec Grzegorza Brauna dług honoru.

Z postawą Grzegorza Brauna jaskrawo kontrastuje zachowanie posłów Konfederacji – koalicji w ramach której Grzegorz Braun

działa na niwie politycznej. Znamiennym tego przykładem jest wydane wczoraj przez Włodzimierza Skalika oraz Martę Czech

oświadczenie w imieniu Konfederacji Korony Polskiej, w którym to, formacja potępia słowa wypowiedziane na wiecu przez Wojciecha

Olszańskiego. Wojciech Olszański, Marcin Osadowski oraz liczni przedstawiciele Ruchu Rodaków Kamratów, w dobitny sposób potępili

456 posłów ze wszystkich zasiadających w sejmie formacji, w tym ośmiu politycznych kunktatorów z Konfederacji, którzy w haniebny

sposób 27 stycznia 2022 r. głosowali za uchwałą Sejmu RP wyrażającą solidarność z neobanderowskim państwem ukraińskim. Osoby,

które bezwarunkowo popierają państwo które czci i afirmuje banderowskich zbrodniarzy odpowiedzialnych za śmierć ponad 250 tysięcy

polskich kobiet, dzieci i mężczyzn, nie są godne określać się mianem polskich narodowców i patriotów. Ósemka posłów Konfederacji

głosująca za tą haniebną uchwałą, pchającą Polskę do zaangażowania się w wojnę z Federacją Rosyjską, udowodniła, iż ich jedynym

celem jest chęć brylowania na salonach Warszawy i pławienia się w blasku reflektorów mediów głównego nurtu.

Patriotyczny Ruch Rodaków Kamratów potępia stanowczo postawę posłów i działaczy Konfederacji, którzy nie mieli odwagi

by tłumnie ująć się za prześladowanym Grzegorzem Braunem. Nie jest to z resztą pierwszy taki przypadek. Już w okresie tzw.

pandemii, gdy Grzegorz Braun był bezprawnie usuwany z sali obrad sejmowych za brak kowidialnej maseczki, jego klubowi koledzy

nie wykazali wobec niego najmniejszego gestu solidarności, w milczeniu i bezczynności przyglądając się jak poseł Braun opuszcza salę

obrad. Wydarzenia ostatnich dwóch lat, w bezsprzeczny sposób wykazują, iż Ruch Rodaków Kamratów który ukonstytuował się

w Narodową Partię Kamracką jest jedyną w Polsce siłą w pełni realizującą założenia Polskiego Interesu Narodowego i prowadzącą

Naród polski do zwycięskiej Rewolucji Narodowej. Konfederacja, jako siła aspirująca do walki z systemem zawiodła całkowicie

na wszystkich liniach politycznego frontu. Przyszłość należy do Ruchu Rodaków Kamratów.

Śmierć wrogom Ojczyzny!  

Polska, 30.09.2022                                                                Polska Narodowa Rada Kamratów  


