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MANIFEST MYSZKOWSKI 
OGŁOSZONY  

W MYSZKOWIE 1 CZERWCA 2015 ROKU 
 

Jako Marszałek Sejmu Walnego skonfederowanego Konfederacją 

Generalną Niepołomicką AD 2014 zwołałem na dzień 14 czerwca 2015 roku V 
Sesję Sejmu Walnego pacyfikacyjno-konwokacyjnego do miasta Koło.  

Nasz ruch konfederacyjny jako wyraz obywatelskiego nieposłuszeństwa w 
celu zmian ustrojowych Najj. Rzeczypospolitej zasadza się na prawie 
zwyczajowym Najj. Rzeczypospolitej, szczególnie z okresu Królestwa Polskiego 
od XIII do XVIII wieku.  

Głównym celem  Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014 jest: 

 odpartyjnienie Polski – zakaz działalności partyjnej na Ziemiach 
Rzeczypospolitej (rzeczy wspólnej a nie partyjnej),  

 powrót na Ziemie Rzeczypospolitej Sejmików Ziemskich i Sejmu 
Walnego,  

 jawne wybory w kołach sejmikowych deputackich.  
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Polacy! 

Precz z partiami politycznymi! 

Do Parlamentu wybierzmy swoich przedstawicieli poprzez zwoływane Sejmiki 
Ziemskie Prowincjonalne. Żadnych partii politycznych! Nie dajmy się dalej 
oszukiwać przez partie polityczne wszelkiego autoramentu!  

Nie będziesz wiernie dwóm Panom służył. Albo partia albo Naród! Skoro 
Naród, to precz z partiami politycznymi.  

Wprowadźmy szybko zakaz działania w Polsce partii politycznych!  

Podczas jesiennych wyborów parlamentarnych zgłośmy jedną niezależną 
listę wyborczą do Sejmu pod nazwą „SEJM WALNY” oraz do Senatu „SENAT 
WALNY” (w praktyce będą to Listy z nazwą przykładową „KWW Sejmik 
Prowincjonalny Ziemi Świętokrzyskiej”) etc.  

Umieśćmy na Listach Sejmikowych (odpowiadających okręgom wyborczym) 
najlepszych ludzi danej Ziemi, którzy tej Ziemi i jej mieszkańców nie zdradzą 
za srebrniki, za jurgielt; którzy nie będą wiernie służyć partii politycznej, ale 
mieszkańcom swojej Ziemi.  

Co rok taki Poseł, Senator  będzie musiał się rozliczyć przed daną Ziemią i 
przed jej mieszkańcami na Sejmiku Prowincjonalnym relacyjnym. Każda 
Ustawa (w przyszłości) będzie musiała być ratyfikowana na Sejmiku 
Ziemskim.   

Polacy! 

Brońmy swojej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej!  

Brońmy naszej niepodległości, naszych miejsc pracy, naszych majątków przed 
partiami politycznymi, które co do jednej za srebrniki chcą nas zniszczyć i 
upodlić. Są śród nich partie chcące pozbawić nas wiary, są takie, które chcą 
pozbawić nas majątków, miejsc pracy: są takie, które po wojnie 
uwłaszczywszy się na majątkach ziemskich i lasach i teraz myślą, że Polacy 
swej własności narodowej nie przypilnują. Chcą rozparcelować te historycznie 
polskie majątki, lasy w obce nam ręce. Nie pozwólmy na to!  Są też niestety 
partie polityczne domykające ten bolszewicki układ. Są to partie wiecznie 
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opozycyjne, ale jednocześnie swą prawdziwą lub udawaną, a może nawet 
fałszywą niemocą pozwalają na niszczenie Polski i Polaków. Nie nawołują one 
do nieposłuszeństwa obywatelskiego, nie nawołują do konfederacji. Wręcz 
przeciwnie. Autoryzują te powolne rozbiory Polski.  Tak, rozbiory Polski! 

Najpierw nastąpił rozbiór polskiego uprzemysłowienia. Następnie nastąpił 
rozbiór polskiego szkolnictwa. Następnie nastąpił rozbiór ubogich polskich 
portfeli emerytalnych, rozbiór polskiego wieku emerytalnego, rozbiór 
zamożności średniozamożnych Polaków poprzez kurs franka i doprowadzenie 
średniozamożnych Polaków do statusu ubogich Polaków etc.  Partyjne Rządy i 
partyjna prezydentura gwarantują dalsze pauperyzowanie Polaków i 
biednienie Polski;  to gwarancja wyludnienia i dalszej deindustrializacji Polski; 
to gwarancja dechrystianizacji Polski katolickiej; to gwarancja wynaturzenia 
Polaków; to gwarancja demoralizacji polskich dzieci; to gwarancja 
ogłupiania Polaków obcą kulturą; to gwarancja wyrugowania kultury polskiej i 
polskiej historii etc. To gwarancja zniknięcia Polski z mapy Europy! 

To wszystko dzieje się w sytuacji fasadowej demokracji gwarantującej 
fasadową opozycję parlamentarną, by Polacy dali się oszukać.  

Nie chcemy fikcyjnej a nawet prawdziwej opozycji parlamentarnej. Na cóż 
ona nam jest potrzebna?  

Chcemy prawdziwego Sejmu Walnego przedstawicielskiego oraz 
prawdziwych Sejmików Ziemskich.  

Nie chcemy fikcji Senatu złożonego z dyspozycyjnych funkcjonariuszy 
partyjnych ale chcemy Senatu złożonego z najmądrzejszych Polaków, 
stojących przy boku Prezydenta, a w przyszłości być może Króla.  

Nie chcemy partyjnego Rządu, rządzącego w imieniu partii politycznych i 
obcych mocarstw, a nie w imieniu Polaków.  

Chcemy Rządu rządzącego w imieniu Polski i Polaków, a nie w imieniu 
naszych wrogów. Chcemy prawdziwego Prezydenta dbającego o Polskę i 
Polaków, a nie partyjnego Prezydenta. Czy Andrzej Duda okaże się 
Prezydentem wszystkich Polaków okaże się już wkrótce? Zobaczymy, czy 
utworzy prawdziwą Kancelarię czy filię „PiS” przy Prezydencie. Zobaczymy czy 
odwoła referendum dot. „JOW”.      
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Polacy! 

Nadszedł czas próby! Jesteście wzywani przeze mnie do działania a nie do 
trwania. Poprzez mnie wzywają Was wasi przodkowie i Wasi potomkowie. Ci 
pierwsi nie żyją. Ci drudzy dopiero się urodzą i zapytają: gdzie wówczas był 
mój przodek? Kim był? Co robił? Czy walczył o Polskę? Czy był patriotą? Czy 
był zdrajcą?  

Nie uciekniecie od tych pytań Waszych potomków i przyszłych Polaków.  

WNIOSKI Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH AD 2014 I 
PREZYDENCKICH AD 2015. 

Na przestrzeni roku są przeprowadzane potrójne wybory: do samorządów, 

na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu (Parlamentarne). Dodatkowo władze 
partyjne chcąc zabetonować system partyjny proponując Polakom 
referendum „trzy razy tak” we wrześniu 2015 roku, z czego jedno z pytań 
dotyczyć będzie „JOW” – jednomandatowych okręgów wyborczych. Czyli de 
facto pytanie będzie brzmiało: czy chcesz zabetonowania systemu 
partyjnego na kolejne 69 lat. Mija bowiem właśnie 69 lat (dokładnie 30 
czerwca) od sfałszowanego referendum z 1946 roku.  

Warto w tym miejscu przypomnieć fakty (z Wikipedii): 

Referendum ludowe 1946 — sfałszowane referendum przeprowadzone w Polsce  30 
czerwca 1946 roku w oparciu o ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego, uchwaloną 
przez Krajową Radę Narodową w dniu 28 kwietnia 1946 (Dz. U. Nr 15, poz. 105; zm. Dz. U. 
Nr 26, poz. 166). Miało być sprawdzianem popularności rządzących krajem komunistów oraz 
przygotowaniem do fałszerstwa wyborów w 1947 roku. 

Uczestniczącym w referendum zadano trzy pytania: 

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, 

zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi 
gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego 
na Bałtyku, Odrze iNysie Łużyckiej? 

Przygotowania do referendum 

Dla potrzeb przeprowadzenia i ochrony sfałszowanego referendum ludowego Biuro 
Polityczne PPR powołało w marcu 1946 Państwową Komisję Bezpieczeństwa, która miała 
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się zająć koordynacją działań jednostek LWP,WOP, KBW, UB, MO i ORMO. Zadaniem jej 
była m.in. likwidacja podziemia niepodległościowego i skrytobójcze mordowanie 
polityków PSL. 

Operację sfałszowania referendum nadzorowała ekipa funkcjonariuszy radzieckich służb 
specjalnych pod dowództwem płk Arona Pałkina naczelnika wydziału D Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, zainstalowana w Warszawie 20 czerwca 1946. Zajęła 
się głównie fałszowaniem i preparowaniem dokumentów referendalnych. 22 czerwca miała 
miejsce narada, na której Bolesław Bierut, Władysław Gomułka i doradca radziecki 
przy MBP płk Siemion Dawydow omówili techniczne szczegóły fałszowania wyników 
referendum. Oficerowie MGB sporządzili ponownie 5994 protokoły komisji obwodowych i 
podrobili 40 tys. podpisów członków obwodowych komisji wyborczych. Paczki z prawdziwymi 
protokołami przekazali funkcjonariuszom radzieckim do sfałszowania funkcjonariusze MBP 
pod osobistym nadzorem ministra Stanisława Radkiewicza. 
Partie Bloku Demokratycznego (PPR, PPS, SD, SL) rekomendowały głosowanie 3 razy 
TAK. PSL zdający sobie sprawę, że gra idzie o zupełnie inną stawkę – a mianowicie 
niepodległość i niezawisłość Polski od Związku Sowieckiego – wbrew swoim przedwojennym 
postulatom wezwał do udzielenia negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie. W kwestii 
przemian własnościowych ludowcom nie wypadało głosować na nie (reforma rolna), 
zostałoby to z pewnością wykorzystane przez PPR dla ośmieszenia PSL-u wśród polskich 
chłopów. Wolność i Niezawisłość wzywało do odpowiedzi nie na pierwsze 2 pytania, 
zaś NSZ wezwały do głosowania na nie na wszystkie 3 pytania, duża część opowiedziała się 
za całkowitym odrzuceniem proponowanych zmian (w odniesieniu do pkt. 3 był to raczej 
protest wobec utraty kresów wschodnich na rzecz Związku Sowieckiego niż niechęć do 
przejęcia Wrocławia, Szczecina czy Gdańska). 

Wynik  
Według oficjalnych wyników ogłoszonych 12 lipca 1946 r. (M.P. Nr 61, poz. 115) 
uprawnionych do głosowania było 13 160 451 osób, z których wzięło udział w głosowaniu 
11 857 986 (90,1%). Głosów ważnych było 11 530 551 (97,2%), a nieważnych – 327 435 
(2,8%). 

1. Na pytanie 1. – tak odpowiedziało 7 844 522 osób (68% głosów), nie – 3 686 029 
osób (32%). 

2. Na pytanie 2. – tak – 8 896 105 (77,2%), nie – 2 634 446 (22,8%). 
3. Na pytanie 3. – tak 10 534 697 (91,4%), nie – 995 854 (8,6%). 

Wyniki te nie odpowiadały prawdzie. Fałszerstwa miały różne formy. Przy głosowaniu 
aktywnie uczestniczyli funkcjonariusze MBP i MO, którzy obstawiali urny, a następnie 
wymieniali lub przerabiali głosy w drodze z komisji obwodowych do okręgowych[4]; 
głosowanie w wojsku odbyło się jawnie i na rozkaz. W rzeczywistości poziom poparcia dla 
opozycji (nie tylko dla PSL, ale też i dla radykalniejszych ugrupowań) był znacznie wyższy, 
referendum zostało jednakże sfałszowane. 

Art. 36 ust. 3 ustawy przewidywał, że Okręgowa komisja poprawi jawne błędy arytmetyczne 
w obliczeniach, o innych zaś uchybieniach czyni wzmiankę w protokole. 

Z materiałów opublikowanych po 1989 roku[5] wynika, że na 1. pytanie tak odpowiedziało 
26,9%, nie 73,1%, na 2. – tak 42,0%, nie 58,0%; na 3. – tak66,9%, nie 33,1%. Materiały te, 
opierające się głównie na ocalałych protokołach z terenu Małopolski, trudno uznać za w pełni 
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wiarygodne. Trzeba zwrócić uwagę, że poparcie dla PPR i PPS na terenie Małopolski było 
niewielkie (ruch socjalistyczny i komunistyczny był najsłabszy w kraju), więc dane te trudno 
uznać za reprezentatywne dla całej Polski. Z drugiej jednak strony pełna ocena poparcia dla 
poszczególnych obozów politycznych w 1946 roku jest trudna, a wszelkie przybliżenia 
faktycznych wyników referendum w poszczególnych rejonach kraju mają charakter 
spekulacji. 

Wyniki referendum z jednej strony ukazały słabość PPR i pośrednio doprowadziły do tego, 
że partia ta straciła zainteresowanie walką wyborczą w warunkach demokratycznych. Z 
drugiej jednak strony pokazały, że PPR, będąca w istocie partią całkowicie zależną od 
Moskwy, nieistniejącą w polskiej tradycji politycznej, w ciągu kilku lat zdołała skłonić do 
głosowania na siebie około 30% Polaków. Wprawdzie owe około 30% poparcia uzyskano nie 
tylko drogą perswazji i stwarzaniem możliwości błyskawicznego awansu dla różnych grup 
społecznych, ale również środkami przymusu, presji czy nawet terroru i w znacznej mierze 
dzięki stworzeniu wspólnego bloku z koncesjonowaną PPS, to jednak należy taki wynik 
uznać za pewien sukces polityczny nowej władzy. Przeciw fałszerstwom 
protestowali Stanisław Mikołajczyk oraz przedstawiciele USA i Wielkiej Brytanii. Propaganda 
bloku wschodniego wykorzystała to, nazywając przywódcę PSL zdrajcą, pozwalającym 
mieszać się obcym mocarstwom w sprawy Polski. 

Wyraźnie widać powtórkę z historii. 

Polsce grozi trwały podział na sfery partyjnych wpływów terytorialnych, a w 
konsekwencji grozi nam trwały podział Polski. 

W wyborach samorządowych z 16 listopada 2014 roku Polacy opowiedzieli się 
w 90% za Polską bezpartyjną. Stąd partie polityczne zmuszone zostały do 
fałszerstw wyborczych, szczególnie do Sejmików Wojewódzkich, gdzie 
upartyjnienie wyniosło po dokonanym oszustwie wyborczym 100%. 
Jednocześnie nastąpił precedens, którego Polacy jakby nie zauważają. 
Pierwszy raz partie dogadały się o pełnym, a nie koalicyjnym „podziale 
terytorialnych łupów”. I tak „PO” objęło 8 wojewódzw „na wyłączność”, „PiS” 
objęło 6 województw a „PSL” objęło 2 województwa. 

 



SEJM WALNY - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA AD 2014 

 
 

Strona 7 
 

Nastąpił więc de facto podział Polski na strefy partyjnych wpływów i 
interesów. Przypomniały się czasy Krzywoustego i rozbicie dzielnicowe. 

Podczas wyborów prezydenckich z czerwca 2015 roku te wpływy są aż nadto 
widoczne z tym, że pozbyto się już „PSL” (zrobił swoje, może odejść). 

 

Widać wyraźnie korelację wpływów partyjnych.  

A teraz przyjrzyjmy się mapce: 
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Czy widać podobieństwa? 

Można przyjąć, że realizowany jest projekt podziału Polski na niemieckie i 
rosyjsko-żydowskie strefy wpływów. Po obu stronach realizują je dyspozycyjni i 
pazerni Żydzi, którzy na końcu, po wykonaniu pracy, zostaną usunięci 
podobnie jak „PSL” podczas wyborów prezydenckich AD 2015.   

Wyraźnie widać, że szykuje się w Polsce projekt dwupartyjności „PO-PiS”. Do 
tego służy referendum dot. „JOW”, a z kolei do tego został wykorzystany 
„Ruch Kukiza” na wzór wcześniejszego „Ruchu Palikota” wprowadzający na 
Ziemie Polskie wynaturzenia i deprawację (miał na celu znieczulić Polaków na 
dalsze operacje na żywym ciele). Palikot zrobił swoje – Palikot może odejść!  

W najbliższych wyborach parlamentarnych mają zwyciężyć: „PiS”, „PO” i 
„Kukiz”, co spowoduje przeforsowanie zmiany Konstytucji i zabetonowanie 
systemu partyjnego w postaci dwóch partii niepodzielnie rządzących Polską z 
zachowaniem terytorialnych stref wpływów.  

Sam „Ruch Kukiza” rozpłynie się do „PiS” i „PO” zmuszając na początku te 
partie do wspólnej koalicji anty-Kukizowej, a następnie do rotacyjnego, 
samodzielnego rządzenia. Możliwa jest też koalicja powyborcza „PiS” – „Kukiz” 
czy „PO” – „Kukiz” ale koniec będzie podobny. 

Widać wyraźnie, że partie polityczne w sposób cyniczny nas dzielą. 

W swoim cyklicznym felietonie „Głos Polski” na antenie Radia Maryja, poseł 
PiS i wiceprezes tej partii Antonii Macierewicz podsumował wyniki wyborów 
prezydenckich. Powiedział m.in.:   

„(…) I drugi element, na który zwraca się jeszcze mniejszą uwagę. Mam na 
myśli fakt, iż była to kampania podnosząca przede wszystkim konieczność 
jedności narodu polskiego. Wyzwolenia i ukazania, wydobycia z nas wspólnego 
działania. Działania narodowego dla całkowitej zmiany sytuacji, gospodarczej i społecznej, 
ukształtowanej przy okrągłym stole w roku 1989 (…). 

Czy taką jedność chcemy, jak po wyborach prezydenckich? 

Do czego prowadzą nas partie polityczne? 

Jest trzecia droga – suwerenność i samorządność, czyli Sejmiki Ziemskie 
Prowincjonalne oraz Sejm Walny.  

Wybór należy do Was! 
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Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014 

Dano w Myszkowie, 1 czerwca 2015 roku. 

Wojciech Edward Leszczyński  

sejm.walny@gmail.com  

 

www.sejmwalny.org.pl  


