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GŁOSOWAĆ CZY NIE GŁOSOWAĆ? 

2015.10.21 

Zbliża się dzień 25 października A.D. 2015.  

W tym dniu obchodzimy Święto Chrystusa Króla, a jednocześnie władza 
bolszewicka zaordynowała nam (zapewne nie przypadkowo w ten właśnie 
dzień) swoje Święto demo[no]kracji w postaci wyborów parlamentarnych 
do antypolskiego, partyjnego parlamentu na Wiejskiej.  
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WSTĘP 

Władza bolszewicka rządząca od 1944 roku Polską (raczej Polakami), a tak 
naprawdę okupująca od 1944 roku Polskę ordynuje, co jakich czas 
pseudo-wybory aby „legalizować” swoją władzę w oczach Polaków oraz 
Świata.  

Przeprowadza te niby wybory według własnej, bolszewickiej ordynacji 
wyborczej, której sens sprowadza się do tego, iż dziewięciu sędziów, 
patrząc na monitor komputera (kiedyś na podaną kartkę z wynikami) 
decyduje, kto w Polsce będzie rządził (z Sejmu wyłania się Rząd) przez 
najbliższe cztery lata. Decyzję tę poprzedza masońsko-satanistyczny 
rytuał wrzucania kartek z krzyżykami (na skos) do tzw. URNY 
WYBORCZEJ (swoisty, satanistyczny „aparat kościelny”).   

Z tych urn wyborczych (kilkadziesiąt tysięcy w skali Polski i zagranicy) jest 
przygotowywana, przez komisje wyborcze kilku szczebli, skonsolidowana 
„informacja” nazywana wynikiem wyborczym, która dociera do 
centrali wyborczej, nazywanej Państwową Komisją Wyborczą, a którą 
to „informację” filtruje wcześniej i jej ostateczną wersję zatwierdza i 
wklepuje do końcowego komputera tzw. Krajowe Biuro Wyborcze 
(KBW).  

Nota bene skrót KBW ma nie najciekawsze konotacje i zapewne nie jest 
przypadkowy. Chodzi oczywiście o Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
który niszczył polskie podziemie po 1944 roku ale też, który sformował w 
grudniu 1946 roku Grupy Ochronno Propagandowe, (o czym dalej) 
służące władzy bolszewickiej aby wybory nie wymknęły się tej władzy 
spod kontroli. Nie inaczej jest też zapewne dzisiaj.  

Ten opisany wyżej teatr wyborczy jest odgrywany cyklicznie od 1944 roku 
i służy bolszewickiej władzy do przemeblowania własnego państwa *raczej 
karykatury państwa), która od 1944 roku rządzi jako „namaszczona” przez 
bolszewicką Rosję - okupanta Polski i Polaków.  

Wyborcy są de facto widzami, którzy mają autoryzować i legalizować ten 
„spektakl” wewnętrznej wojenki służb. lóż, partii i innych wrogich Polsce i 
Polakom partykularyzmów.  

Za pieniądze Polaków dokonuje się cyklicznie, by zapobiec buntowi 
społecznemu, zmiana dekoracji bolszewickiej władzy, poprzez 
zamianę miejsc.  Ta zamiana miejsc ma niby wystarczyć Polakom do 
tego, że teraz okupant złagodnieje, że już będzie lepiej, że nie będzie 
błędów i wypaczeń, etc.   



SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA AD 2014 

 
 

Strona 3 
 

Cykl taki powtarza się średnio, co 4 lata, oczywiście bez zmiany 
metody.  

Dalej rządzą partie polityczne, często przepoczwarzone a więc pod 
zmienionymi szyldami, a Polacy mają uwierzyć (niby nie mają wyjścia), że 
zmiana szyldów partyjnych zmieni na lepsze Polskę.   

Do tych cyklicznie fałszowanych, a przez to fikcyjnych „wyborów” chodzi 
już tylko nieco ponad 40% uprawnionych do głosowania (de facto do 
zakreślania krzyżyka), z czego większość to sami zainteresowani i ich 
rodziny.  

Fałszowanie wyborów odbywa się wieloszczeblowo. Od rejestracji List 
wyborczych do możliwości korzystania z bezpłatnego czasu antenowego. 
Chodzi o to by fałszerstwo wyborcze jak najbardziej uprawdopodobnić.  

Władza potrafi też dokonać fałszerstw wyborczych w sposób ostentacyjny i 
bezczelny jak to zrobiono z wyborami samorządowymi w listopadzie 2014 
roku, gdzie głosów nieważnych potrafiło być i 70% (sic!). Nota bene 
wybory te nie są do dzisiaj zatwierdzone przez Sąd Najwyższy jako 
prawidłowe.    

Przypomnijmy sobie trochę historii.  

Pierwsze wybory parlamentarne władzy bolszewickiej miały miejsce 19 
stycznia 1947 roku. Odbyły się one po sfałszowanym referendum z 30 
czerwca 1946 roku.  

Skąd się wzięła ta władza bolszewicka w Polsce?  

Otóż była ona efektem Konferencji w Jałcie w dniach 4-11 lutego 1945 
roku, w której uczestniczyli: Churchill (Wielka Brytania), Roosevelt (USA), 
Stalin (bolszewicka Rosja).  

W 7 dni ustalono m.in.: (za Wikipedią)  

 Związek Radziecki otrzymał „zwierzchnictwo” nad Polską i jedną 
trzecią Niemiec.     

 Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego [a 
nie na rzecz Ukrainy]. 

 Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem 
niemieckich: Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Prus 
Wschodnich i Śląska oraz – ponadto – byłego Wolnego Miasta 
Gdańsk. 

 Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który 
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zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych 
wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (wybory zostały 
sfałszowane). 

Warto przytoczyć w tym miejscu Notę Ambasadora RP w Wielkiej 
Brytanii Edwarda Raczyńskiego protestującego przeciwko uznaniu 
przez rząd brytyjski „rządu w okupowanej Polsce”: 

„W obecnej sytuacji źródłem władzy rządu z p. Osóbką-Morawskim na 
czele jest decyzja powzięta nie przez naród polski, lecz przez trzy obce 
mocarstwa, z których jedno przy pomocy swej armii i policji włada de 
facto całą administracją Polski. Podstawę prawną takiego rządu można 
jedynie porównać z podstawą prawną tzw. rządów ustanawianych w 
krajach okupowanych przez Niemcy w czasie wojny.” (Wikipedia) 
 

Polska nigdy nie skapitulowała przed Niemcami i Rosją, więc legalnym 
rządem Polski był Rząd Polski na uchodźstwie.  

Władza bolszewicka postanowiła mimo to zbudować własny alternatywny 
całkowicie uzurpatorski Rząd Jedności Narodowej, a de facto Rząd 
działający w imieniu Rosji jako Rząd namiestnikowski.  

Bolszewicka Rosja w Jałcie występowała (z punktu widzenia Polski) w 
charakterze agresora i nowego okupanta Polski, traktująca Polskę jako 
zdobycz wojenną.  

Wielka Brytania występowała jako zdrajca porozumienia sojuszniczego z 
25 sierpnia 1939 roku.    

USA w Jałcie występowała jako formalny aliant, tak Rosji, czyli naszego 
agresora i okupanta, jak Wielkiej Brytanii, czyli zdrajcy Polski.  

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy z sierpnia 1939 roku (Wikipedia)  

Traktat sojuszniczy zawarty 25 sierpnia 1939 pomiędzy Wielką Brytanią, a 
Polską. W imieniu rządów polskiego oraz brytyjskiego podpisali go 
ambasador Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński oraz 
sekretarz spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii lord Edward Halifax. 
Umowa zawierała osiem artykułów jawnych oraz 4 artykuły tajne. 
Traktat ten rozwijał wcześniejsze, jednostronne gwarancje brytyjskie z 31 
marca 1939 i gwarancje dwustronne zawarte w protokole podpisanym 6 
kwietnia 1939 w trakcie wizyty w Londynie ministra spraw zagranicznych 
RP Józefa Becka z brytyjskim sekretarzem spraw zagranicznych lordem 
Halifaxem.  
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Traktat był dokumentem prawa międzynarodowego zobowiązującym 
obie strony sygnujące go do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej 
w przypadku agresji na jedną ze stron, lub tzw. agresji pośredniej – na 
terytorium Wolnego Miasta Gdańska, Litwy, Belgii i Holandii  i nie 
zawierania odrębnego rozejm ani pokoju z agresorem.  

Składał się on z dwóch części – tekstu zasadniczego oraz tajnego 
protokołu wyjaśniającego jego pełny kontekst. Przewidywał wzajemną, 
pełną pomoc zbrojną wobec agresji niewymienionego z nazwy 
„europejskiego mocarstwa”.  

Tajny aneks precyzował, że chodzi wyłącznie o Niemcy. W razie napaści 
innego państwa europejskiego strony miały się jedynie konsultować w 
sprawie środków, które miały być wspólnie zastosowane. Traktat został 
zawarty na czas pięciu lat z automatycznym przedłużeniem bez 
określenia terminu w przypadku braku wypowiedzenia na 6 
miesięcy przed upływem tego okresu. Nabierał mocy z chwilą 
podpisania bez konieczności ratyfikacji. Była to pierwsza formalna 
dwustronna umowa sojusznicza Wielkiej Brytanii z krajem na wschód od 
linii Renu.   
 
Wracając do tematu. 
 
Zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej, legitymizacja władzy w 
Polsce miała się dokonać na drodze demokratycznych wyborów w jak 
najkrótszym terminie.  
Do tego czasu rządzić miał  Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej powołany w trakcie konferencji moskiewskiej w czerwcu 
1945 i uznany wówczas przez mocarstwa ze legalny rząd polski, przy 
jednoczesnym wycofaniu uznania przez Wielką Brytanię i USA rządowi RP 
na uchodźstwie.  
 
Komisja Trzech z udziałem:  W.M. Mołotowa, W.A. Harrimana i A.J. 
Clarck-Kerra ustaliła listę osób na konferencję moskiewską w sprawie 
utworzenia nowego rządu.  
W konferencji odbytej 17-21 czerwca 1945 udział wzięli: prezydent 
Krajowej Rady Narodowej B. Bierut, premier Rządu Tymczasowego E. 
Osóbka-Morawski, wicepremier W. Gomułka, nadto z kraju - Z. Żuławski, 
S. Kutrzeba, A. Krzyżanowski, H. Kołodziejski, z Zachodu - S. 
Mikołajczyk, J. Stańczyk i A. Kołodziej. 
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Na naradę moskiewską nie zaproszono aktualnych przedstawicieli władz 
RP na uchodźstwie (Mikołajczyk i Stańczyk nie byli już w tym czasie 
członkami rządu w Londynie). W wyniku konferencji poszerzono 
komunistyczny Rząd Tymczasowy o Mikołajczyka, Stańczyka i S. Thugutta 
z Zachodu oraz W. Kiernika i C. Wycecha z kraju.  
Premierem i wicepremierem nowego rządu pozostali Osóbka-Morawski i 
Gomułka, stanowisko wicepremiera otrzymał także Mikołajczyk. 
 
Na konferencji poczdamskiej Bolesław Bierut zobowiązał się na piśmie do 
przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów na początku 1946 
roku, co było warunkiem poparcia Wielkiej Brytanii dla polskich roszczeń 
terytorialnych wobec Niemiec. Wybory zostały przeprowadzone w rok 
później – 19 stycznia 1947. 
 
W wyborach formalnie wielopartyjnych uczestniczyła lista 
wyborcza tzw. Bloku Demokratycznego, stworzonego przez Polską 
Partię Robotniczą oraz inne koncesjonowane bądź satelickie partie –Polską 
Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Demokratyczne i Stronnictwo Ludowe. 
Startujące osobno Stronnictwo Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe 
Wyzwolenie" także były podporządkowane PPR. Opozycję wobec PPR i 
ugrupowań zależnych stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe – jedyna 
platforma opozycyjna społeczeństwa tolerowana w ograniczonym stopniu 
przez władze komunistyczne. 
 
4 grudnia 1946 Bolesław Bierut poprosił o pomoc 
funkcjonariuszy NKWD, którzy wcześniej sfałszowali wyniki 
referendum ludowego. 10 stycznia 1947 do Warszawy przybyła ekipa 
płk Arona Pałkina, naczelnika wydziału ds. Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego ZSRR, specjalizująca się w fałszowaniu i preparowaniu 
dokumentów pisanych. 
Państwowa Komisja Bezpieczeństwa przeprowadziła skoordynowaną 
akcję LWP, KBW, MO, UB i ORMO przeciwko działaczom i politykom PSL. 
Aresztowano ok. 50–60 tysięcy lokalnych działaczy i sympatyków 
PSL. Wielu zatrzymanym nie przedstawiono żadnych oficjalnych zarzutów 
lub nakazu aresztowania. Tajne bojówki PPR i UB, terroryzowały wsie, 
dokonując skrytobójczych mordów na ok. 200 członkach PSL. 
Zmobilizowano też agenturę UB, której zadaniem miała być penetracja 
środowisk ludowców. W tym samym czasie LWP, UB i Grupy Ochronno-
Propagandowe KBW rozpoczęły akcję propagandowo-dezinformacyjną 
mającą na celu skompromitowanie PSL w oczach społeczeństwa.  
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W ramach represji rozwiązano struktury powiatowe PSL, co 
uniemożliwiło im wystawienie własnych kandydatów w wyborach. 
 
Przeprowadzone 19 stycznia 1947 wybory zostały sfałszowane 
praktycznie na każdym szczeblu komisji wyborczych.  
 
Szczegółowy raport z 14 lutego 1947 ujawnił, że fałszerstw dokonali ludzie 
wyznaczeni przez „polskich” działaczy przy technicznym nadzorze i 
wsparciu funkcjonariuszy radzieckich.  
W celu zachowania pełnej konspiracji Bierut wraz z kierownictwem PPR 
zarządził jednocześnie podjęcie dodatkowych kroków, a mianowicie 
zamianę urn wyborczych w niektórych obwodach, podrzucanie do urn kart 
do głosowania, a w niektórych komisjach, gdzie nie było mężów zaufania z 
partii Mikołajczyka, przygotowanie dwóch egzemplarzy protokołów; w 
jednym z nich miało nie być danych liczbowych. Protokół bez liczb miała 
następnie otrzymać trójka z PPR w celu wpisania odpowiednich danych - 
pisano.  
Na ok. 5,5 tys. komisji obwodowych rządowi udało się utworzyć aż 3.515 
komisji złożonych wyłącznie z członków PPR. PSL wprowadziło swoich 
mężów zaufania tylko do 1,3 tys. komisji. Tam gdzie nie było 
obserwatorów PSL, „trójki” PPR sporządzały po głosowaniu zupełnie nowe, 
fałszywe protokoły wyborów. Dochodziło też do unieważniania list 
wyborczych PSL.  
 
Władze komunistyczne pozbawiły praw wyborczych 409 326 osób. 
 
Zwerbowano agentów UB, wśród członków komisji wyborczych (ogółem 
47,2% składu wszystkich komisji obwodowych i 43,3% składu komisji 
okręgowych). 
Podwójną dokumentację wyborczą – zarówno prawdziwą, jak i 
sfałszowaną – prowadzono wyłącznie w wojsku, w celu określenia realnych 
nastrojów społecznych. Z zachowanych materiałów wynika, że na 121 479 
wojskowych 12 768 oddało głosy na PSL. Z danych NKWD przesłanych do 
Stalina wynika z kolei, że w skali kraju blok frakcji rządzących uzyskał 
około 50% głosów. 
 
Grupy Ochronno-Propagandowe  
Sformowane przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i WP w 
grudniu 1946 na terenie Polski w celu skutecznego przeprowadzenia akcji 
przed-referendalnej.  
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Ich zadaniem była organizacja wieców i spotkań wyborczych, propaganda, 
indoktrynacja oraz bezpośredni nacisk na ludność. Swoim zasięgiem w 
okresie poprzedzającym sfałszowane wybory do Sejmu 
Ustawodawczego w styczniu 1947 działania GOP objęły prawdopodobnie 
ok. 6 mln osób.  
GOP powstało z przekształcenia dotychczasowych brygad 
propagandowych i grup ochronnych.  
Całość podlegała kierownictwom wojewódzkim tworzonym przez 
dowództwa okręgów. GOP działały poprzez prowadzenie akcji 
uświadamiającej np. wiece, pogadanki, służyła m.in. pomoc sanitarną, 
konkretną pomocą w sprawach codziennych ludności (żniwa, wykopki), co 
również miało swoją wymowę propagandową. Według publikacji 
wydawanych w PRL, GOP zapewniała ludności, zwłaszcza mieszkańcom 
wsi i osad, ochronę przed bandami rabunkowymi i przed aktywnością 
oddziałów podziemia politycznego. (Wikipedia) 
 
Jak widzimy w roku A.D.2015 niewiele się zmieniło.  
 

Grupami Ochronno Propagandowymi są obecnie bolszewickie media, które 
mają za zadanie organizować spotkania wyborcze jak pseudodebata 
telewizyjna z 19 października 2015 Kopacz-Szydło oraz  pseudodebata 
liderów partyjnych 8 koncesjonowanych ugrupowań biorących udział w 
wyborach, na które to ugrupowania pozwala się Polakom głosować w dniu 
25 października 2015 roku.  

Ponieważ już większość z Polaków wie, że w Polsce A.D. 2015 nie ma 
żadnej demokracji a jest demo[no]kracja czyli rządy partii politycznych 
(partiokracja), to  zdefiniujmy pojęcie co to jest partia polityczna?. 

Posłużę się tu pewnym cytatem z roku 1866, gdy Polska była pod 
zaborami. 

"Do ukształtowania tego, co się partią zowie, potrzeba fanatyków, 
ludzi słabych umysłów, a wybujałych namiętności, wreszcie 
intrygantów, którzy przekonania poświęcają ambicji lub właściwie 
prócz interesu żadnych [przekonań] nie mają. Głową stronnictwa 
bywa zwykle człowiek dobrej wiary, rozgorączkowany do 
zaślepienia ideą lub ambitny [ambicją - egoizmem]; szeregi 
wypełniają się zaciągowymi różnego wzrostu i miary. By należeć 
duszą i ciałem do stronnictwa jakiegoś, potrzeba zaprzedania się; 
uczciwy człowiek może być [tylko] biernie posłusznym, gdy tego 
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kraj wymaga, ale czynnym serdecznie bez głębokich przekonań nie 
potrafi."   

Józef Ignacy Kraszewski - powieść "Żyd: obrazy współczesne" - 1866. 

Właśnie w dniu 19 października 2015 o godz. 20-tej dwie partyjne, 
zaślepione ideologicznie fanatyczki toczyły partyjną "debatę" w mediach, 
które to media spokojnie można nazwać dzisiejszymi „Grupami Ochronno-
Propagandowymi”.  

W dniu 20 października 2015 taką pseudodebatę  toczyli przedstawiciele 8 
koncesjonowanych Komitetów Wyborczych z tzw. list krajowych, czyli 
dopuszczonych do bolszewickich, partyjnych wyborów – szefowie 
partyjnych ugrupowań. 

Czyli kolejnych 8 fanatyków partyjnych toczyło pseudodebatę w mediach 
vel w Grupach Ochronno-Propagandowych.  

Czy coś się zmieniło od 1946 toku?   

Kierując się rozumem widzimy absurd rządzenia Polakami od 1944 roku. 
Wprowadzono nam przemocą ustrój bolszewickiej Rosji, co wynikało 
wprost z ustaleń Konferencji w Jałcie (zwierzchnictwo bolszewickiej Rosji 
nad Polską)  i Poczdamie 17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku. 

Konferencja poczdamska  
(17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof)  
 
Spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki. 
W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Radzieckiego Józef 
Stalin oraz prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego w 
kwietniu Franklina Delano Roosevelta. Trzecim uczestnikiem konferencji 
był premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, którego zastąpił od 28 
lipca nowy premier tego państwa, Clement Attlee. 
 
Na samej konferencji poczdamskiej, stronę Polską reprezentowali Bolesław 
Bierut, Edward Osóbka-Morawski, Stanisław Grabski, Stanisław 
Mikołajczyk, Wincenty Rzymowski oraz Michał Rola-Żymierski. 
 
Postanowienia Konferencji: 
 odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczone zostały Niemcy; 
 demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja oraz

 dekartelizacja Niemiec; 
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 odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez 
Niemcy 

 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR miała otrzymać Polska 
 

STANOWISKO SEJMU WALNEGO  
ORAZ  

MARSZAŁKA SEJMU WALNEGO 
 

Sejm Walny w dniu 3 października 2015 roku na II Sesji Zwyczajnej w 
Niepołomicach zdelegalizował obecną władzę z dniem 25 października 
2015 roku.  

Bezprzedmiotowe jest więc pójście na wybory w dniu 25 
października 2015 roku.  

Władza niech się sama w tym dniu wybierze (pierwszy raz 
legalnie), a następnie niech rozwiąże na zawsze Sejm i Senat na 
Wiejskiej i przekaże władzę Sejmowi Walnemu.  

Wybory w dniu 25 października 2015 roku tak właśnie traktuje 
Sejm Walny – tzn. jako akt prawny (w ramach ustawodawstwa 
bolszewickiego) procedury zakończenia bytu państwa 
bolszewickiego tj. III RP. 

Kolejne i mamy pewność, że ostatnie pseudo-wybory do pseudo Sejmu i 
pseudo Senatu nie mogą prawdziwych Polaków interesować, za wyjątkiem 
zainteresowania ostatnimi podrygami (konwulsją) tego pseudo państwa 
(opisywanego przez swoich reprezentantów jako kupa kamieni) i władzy 
składającej się w większości z pseudo Polaków.  

Czas kończyć tę fikcję Panie i Panowie pseudo Polacy! Oszczędźcie wstydu 
sobie i nam Polakom!   

Czas przejść ze świata kompletnej fikcji i fasady do polskiej historycznej 
oddolnej rządności tj. do Sejmu Walnego Wolnych Polaków oraz do 
Sejmików Ziemskich.  

Czas zastąpić niepolski, a nawet antypolski „Parlament na Wiejskiej” 
Parlamentem Polaków dla Polaków. 
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Od 1944 roku wprowadzaliście na Ziemie Polskie ateizm, komunizm i 
liberalizm pod przykrywką demokracji. Najpierw jako dyktatura 
proletariatu, a następnie jako dyktatura partyjna. Taki ustrój jest obcy 
Polakom, jest obcy polskiej mentalności.  

Nasza tradycja to Najj. Rzeczpospolita rozumiana jako  republika – dobro 
wspólne wszystkich Polaków, z chrześcijańskim Prezydentem lub Królem 
na czele.  

Od 1944 na Ziemiach polskich rządzą nami Żydzi, masoni, 
komuniści, germanofile, rusofile i innej maści kosmopolici. Nie 
rządzą Polską Polacy! 

Ustrój Polski A.D. 2015 jest masoński z masońskim godłem państwowym 
zamiast herbem; z masońskim hymnem zamiast polską pieśnią 
historyczną np. „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”.  

Cykliczne wybory lub referenda to święto masonerii i satanistów. Nie jest 
to Święto Polski i Polaków.    

Nie namówicie nas do pójścia do Waszej satanistycznej świątyni z godłem 
(zamiast herbem) III RP tj. z masońskim orłem bez królewskiej korony, 
bez krzyża z Chrystusem w tej świątyni szatana.  
 
Nie doczekacie się ukłonu dla Komisji Wyborczej wydającej cyrograf do 
podpisu (wystarczy postawić krzyżyk).  
 
Nie doczekacie się ofiary i czci złożonej szatanowi poprzez jego figurkę w 
postaci URNY WYBORCZEJ.  
 
Ta urna wyborcza niech z dniem 25 października 2015 roku TJ. w  
Święto Chrystusa Króla (encyklika "Quas Primas" Piusa XI) stanie 
się urną z prochami szatana - Waszego bożka, Waszego cielca, 
którym posługujecie się od 1944 roku, a nawet wcześniej do 
otumaniania w celu oszukiwania Polaków.  
 
Sami oddajcie w tym dniu pokłon Waszemu bożkowi - szatanowi. Sami 
złóżcie mu hołd. Łatwo Was będzie policzyć, bo zapisujecie z imienia i 
nazwiska wyznawców szatana - nazywanych „głosującymi” lub 
„wyborcami”.   
 
Faktycznie w dniu 25 października 2015 roku Polacy mają WYBÓR 
- albo wybrać Jezusa Chrystusa i Sejm Walny (wolny) prawdziwie 
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przedstawicielski, bo wyłaniany przez Sejmiki Ziemskie albo 
wybrać demona - twórcę demo[no]kracji, z Sejmem i Senatem 
szatańsko zniewolonymi, bo wyłanianym przez partie polityczne - 
wynalazek szatana. 
 

Dano na Jasnej Górze – Górze Zwycięstwa , 21 dnia października A.D. 2015 

Marszałek Sejmu Walnego  
 
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014 
 
Wojciech Edward Leszczyński  

 
 
 

www.sejmwalny.org.pl 
 

Zobacz kanał: „Sejm Walny” na    
 

https://www.youtube.com/watch?v=fVQzGJz9asc  
 
 

 


