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Wszystkie Rady Gmin w Polsce 
Wszystkie Rady Powiatów w Polsce 
Wszystkie Sejmiki Województw w Polsce 
Media i organy w ustawodawczej i 

wykonawczej w Po SHtrostwo Powiatu Grodziskiego 

PETYCJA 2020 "06- O 1 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów p wa mltV~~3PĘ Ł O 

L. Dz ............................. , ................. . 

Działając w imieniu własnym. na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 

o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym oraz w związku z istniejącą 

pandemią w Polsce postuluję o zmianę przepisów prawa miejscowego. a w szczególności 

poprzez: 

l) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących 

swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/ Województwie w zakresie edukacji ich dzieci, które 

z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w 

szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym 

samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla 

osób potrzebujących; 

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich ww danych osobowych na stronie internetowej 

urzędu. 

W załączeniu przedkładam część 2 proroctwa Marii 

przekazane im od Boga Ojca dla wszystkich mieszkańców ziemi. 
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Michaliny i Magdaleny 



Proroctwo Marii, Michaliny i Magdaleny 

od Boga Ojca Wszechmogqcego dla wszystkich mieszkańców ziemi 

Maria, Michalina i Magdalena przekazały mi proroctwo dla wszystkich mieszkańców ziemi, który dotyczy 

przyszłości ludzi i Polski w czasach apokalipsy, która już się rozpoczęła. 

1. Koronowirus to zwykła grypa, gdzie ludzie umierają nie z powodu tego wirusa tylko na swoje inne schorzenia. 

Zwykle są to osoby starsze. Ten wirus wymyślony został przez masonerię, aby wprowadzić jedną religię i 

rządy światowe, a w szczególności zlikwidować pieniądz gotówkowy. Jest to też okazja dla masonerii, aby 

przejąć dobra narodowe danego kraju, takich jak węgiel, ropa naftowa, złoża - tytan, woda itp. Ten wirus, to 

tak jak dawniej "hiszpanka" będzie w 3 odmianach. Pierwszy mamy już za sobą. Drugi będzie najgorszy. 

Będzie on połączony z antenami 5G, które spowodują, że ludzie będą się gotować od środka tak jak jedzenie w 

mikrofalówce. Umrze bardzo wiele ludzi w wieku 55+. Będzie on na jesieni lub w zimie tego roku. Według 

Magdaleny będą zbiorowe mogiły bez pogrzebu. Jest to zaplanowane przez masonerię. Polacy mają być 

mniejszością etniczną w Polsce, a Polska korporacją rządzoną przez masonerię. Jeżeli sytuacja polityczna się 

nie zmieni, to ludzie będą tracić swoje firmy i nieruchomości, a w ich miejsce przyjdą inni ludzie. 

2. W dniu 19 maja 2020 roku Michalinie śniło się, ze była w ciąży w szpitalu, gdzie źle ją traktowano. Kazali jej 

rodzić naturalnie ale ona nie miałam skurczy. Zabrano ją na cesarskie cięcie. Dali jej do głowy 3 strzykawki. 

Michalina zrozumiała, że będą 3 szczepionki dla ludzi. W nich będzie symbol szatana. Będą one obowiązkowe. 

Michalinę nikt się nie pytał, czy je chce wziąć. Nawet nie wiedziała, co oni jej dają. Jedna z tych szczepionek 

będzie powodowała, że ludzie nie będą wierzyć w Boga. Te szczepionki będą zawierały symbole trzech 6. Jest 

to symbol szatana. Będzie pełna kontrola ludzi, tzn. gdzie są, w jakim stanie zdrowia oraz co robią, a także 

jakie mają geny i grupę krwi. Michalina wie, że te anteny 5G i szczepionki spowodują pełną kontrolę na 

człowiekiem. 

3. W dniu 27 marca 2020 roku Michalinie śniło się, że była w 2024 roku. Michalina chorowała na raka z 

powodu technologi SG i była bezpłodna. Michalina wie, że ta technologia spowoduje, że masowo ludzie 

będą chorować na raka i będą cierpieć z tego powodu oraz patrzeć jak ich rodziny. a zwłaszcza dzieci 

umierają na raka. Michalina nie chciała żyć w takich czasach. 

4. W dniu 20 maja 2020 roku Magdalenie śniło się, że była spotkać się z pewną osobą w zakresie prac 

remontowych we wspólnej nieruchomości. Magdalena zobaczyła, że na dachu państwowego teatru jest 

zamontowana antena 5G. Jak zobaczyła się z tą osobą, to źle się czuła. Myślała nielogicznie. Otrzymała od 

swoich najemców kwotę 2700 zł. Z tego zamiast dać 500 zł tej osobie za prace remontowe, to dała jej 2.500 zł. 

Z kolei ta osoba czuła się świetnie. Jej nic nie robiły anteny 5G. Inni najemcy też słabo się czuli. Jak Magdalena 

zorientowała się, że zrobiła błąd, to poszła znowu do tej osoby i powiedziała jej, żeby dała jej potwierdzenie, 

że wróci jej to 2000 zł. Magdalena otrzymała to potwierdzenie ale zobaczyła na jej twarzy, że i tak tych 

pieniędzy nie zobaczy. Jak Magdalena wyszła do samochodu, to dostała 40 stopniowej gorączki i była w stanie 

agonalnym. Z tego snu Michalina zrozumiała, że te anteny 5G z połączeniu ze szczepionkami będą w pełni 

kontrolować umysły ludzi, a jak będzie trzeba, to spowodują powstanie u człowieka 40 stopniowej gorączki i 

śmierć. Michalina zrozumiała, ze będziemy niewolnikami we własnym kraju. 

5. W maju 2020 roku Michalina miała wizje przyszłości, co będzie się działo, jak nic się nie zmieni, tzn. że ludzie 

byli kontrolowani przez te anteny 5G. Mieszkali oni w miastach i wsiach, gdzie nie było Kościoła. Musieli oni 

uciekać do lasu z dziećmi, gdyż były robione polowania na ich dzieci na rytuały szatanistyczne, a zwłaszcza na 



ich krew, która z powodu ich cierpienia była narkotykiem dla niektórych ludzi. Początkowo były to dzieci z 

domu dziecka ale później wzięto się za biedniejsze rodziny i średnią klasę, a na końcu za bogate rodziny. 

Wszystko było pod kontrolą, a zwłaszcza sądy. Odbierano z byle powodu te dzieci. Były też polowania na ludzi, 

którzy mieli odpOWiednią grupę krwi dla kogoś, kto ciężko chorował i potrzebował przeszczepu. Bóg Ojciec 

przekazał Michalinie, że z tego powodu ześle karę na te osoby, które to wymyśliły. Kara będzie nagła i 

niespodziewana. 

6. W dniu 28 kwietnia 2020 roku Michalinie śniło się, że była w firmie, a chodziło jej o pracę. Widziała ona szefa i 

dwie kobiety. Michalina dowiedziała się, że pracują oni po 8 ha dziennie przez 7 dni w tygodniu. Michalina nie 

chciała podjąć tam pracy, gdyż nie miałaby czasu na rodzinę i Boga. Michalina wie, że jak nic się nie zmieni, to 

powróci niewolniczy system pracy bez czasu dla rodziny i Boga. Ludzie będą zmuszeni wejść w ten system 

pracy, gdyż nie będą z czego mieć żyć. Michalina wie, że to będzie kolejny cios dla rodziny i Boga. 

7. W dniu 29 kwietnia 2020 roku Magdalenie śniło się, że była z Michaliną w Stanach Zjednoczonych, które stały 

się małym Państwem. Nie były już potęgą. Magdalena widziała, że Ameryka była podzielona na 2 państwa. 

Ludzie będą protestować i nie będą godzić się na szczepionki i anteny 5G. W Ameryce będzie podział. 

8. W dniu 25 kwietnia 2020 roku Magdalenie śniło się, że pojechała po siano dla zwierząt do jej znajomej. Jak 

jechała z powrotem do zaczęło strasznie padać śnieg. Magdalena schowała się do szopy. Magdalena próbowała 

wezwać pomoc ale nie było zasięgu. W końcu udało się jej wysłać wiadomość przez telefon. Tej pomocy 

Magdalena doczekała się na drugi dzień ale była ona nie potrzeba, gdyż wcześniej po Magdalenę przyjechał jej 

ojciec i ją uratował. Magdalena zdziwiła się, że obok Kościoła było niewiele śniegu, a parę metrów dalej śnieg 

sięgał do dachów budynków. Magdalena nie mogła tam wejść. Magdalena słyszała tylko krzyk ludzi i policję. Z 

tego snu Magdalena wywnioskowała, że będzie przebiegunoanie planety i zmiana klimatu w Polsce. Za rytuały 

na dzieciach Pan Bóg ześle straszną karę na ludzi. Wiele krajów zostanie zalanych przez wodę i zniszczonych 

przez wybuch wulkanów. W Polsce zostanie zalany Gdańsk i 200 km na zachód od tego miasta. 

9. W dniu 15 maja 2020 roku Michalinie śnił się polityk, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Michalina 

współczuła temu politykowi gdyż strasznie cierpiał i prosił Boga, aby trafił do lepszego miejsca. Z tego snu 

Michalina przekazuje, że na osoby, które wymyśliły szczepionki z mikro czipem, anteny 5G oraz są 

odpowiedzialne za handel dziećmi z domów dziecka spadnie taka kara, co była w Smoleńsku ale w tym sensie, 

że będzie ona nagła i niespodziewana. Ludzie ci nawet nie będą mieć czasu na pojednanie z Bogiem i żal za 

grzechy. Pan Bóg dał Michalinie do zrozumienia, jak ważna jest modlitwa w której wypowiadane są słowa: od 

nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie. Nie ma nic gorszego dla człowieka jak nagła i 

niespodziewana śmierć. Drugą kwestią, którą przekazał Michalinie sam polityk było to, że nie zdawał on sobie 

sprawy z tego, co to znaczy wieczne cierpienie. Jakby wiedział, że czeka go takie cierpienie, to za życia byłby 

innym człowiekiem. 

10. W dniu 31 marca 2020 roku Michalinie śniło się, że szła na spacer do pola. Na końcu drogi Michalina widzi 

stację benzynową, która została wybudowana na czyjejś działce. Michalina zdziwiła się, co w lesie robi stacja 

benzynowa. Zrozumiała, że chodzi o ropę naftową i tytan w Polsce. Ktoś dał marchewkę. a wziął worek 

marchewek. 

11. W dniu 29 kwietnia 2020 roku Michalinie śniło się, że Niemcy zaatakowały zachodnią część Polski. Michalinie 

przyśniły się Prusy Wschodnie. Jeżeli nic się nie zmieni, to Polska będzie pod zaborem Niemieckim i 

Amerykańsko-Izraelskim. 

12. W dniu 3 maja 2020 roku Michalinie śniło się, że pożyczki pomocowe dla przedsiębiorców z jakiś powodów 

nie były umarzane. Przedsiębiorca musiał je spłacać w całości. Jak spłacił wszystko wtedy nastąpiło 



umorzenie. 

13. W dniu 9 maja 2020 roku Michalinie śnił się Rosjanin, który miał najlepszego przyjaciela. Sprzedał on swoją 

działkę, gdyż jego żona potrzebowała pieniędzy na leczenie raka. Z uwagi, że przeszłość miał kryminalną, to 

został aresztowany. Jak wyszedł z więzienia, to pojechał ze swoim przyjacielem po pieniądze ze sprzedaży 

działki. Dał mu je na leczenie żony. Ten przyjaciel zdradził go i pieniądze nie oddał. Rosjanin jak się dowiedział 

kazał swoim kompanom go zabić karabinem maszynowym ale tego nie robili, gdyż dla niego byłaby za dobra 

śmierć. Rosjanin postanowił obniżyć mu temperaturę ciała i jeszcze raz obniżyć temperaturę o 17 stopni. Z 

tego snu Michalina zrozumiała, że najlepszy sojusznik Rosji ją zdradzi, a później zaatakuje jej ziemie. Zima w 

Polsce będzie bardzo mroźna i śnieżna. 

14. W dniu 10 maja 2020 r. Magdalenie śniło się, ze była na wczasach zagranicą. Weszła do wody i zobaczyła, że 

coś w niej pływa. Wyszła z niej i wzięła to coś, a następnie wyrzuciła do kosza. Koś powiedział jej, żeby to dała 

do utylizacji, gdyż jest to szkodliwe. Wody na świecie będą zatrute. 

15. Michalinie śniło się też, że była nad morzem. Zapytała się kogoś, gdzie jest Bałtyk. Ktoś odpowiedział jej, że 

należy do innego kraju. Michalina zobaczyła również, że w morzu nie ma wody. Była susza i upalne lato. Był 

straszny głód i drożyzna. W sklepach nic nie było. Michalinie śniło się, że była rewolucja w Polsce i wielkie 

strajki. 

16. W dniu 24 kwietnia 2020 roku Michalinie śniło się, że szła z Janem Pawłem II w góry. Była to góra na Podhalu. 

Jan Paweł II wyglądał na około 60 lat. Wydobywało się od niego wielki blask. Była bardzo uśmiechnięty. Jego 

zadaniem było pokazać Michalinie lodowiec, który znajdował się na tej górze. Michalina jak szła z nim pod 

górę, to poziom rzeki był normalny. Michalina jak wyszła z Janem Pawłem II na sam szczyt, to znalazła 

lodowic a na nim złoto-żółta substancję. Jan Paweł II zniknął. Michalina wzięła ten minerał i sama zeszła z 

góry, a gdy doszła do rzeki okazało się, że nie da rady przejść przez rzekę, gdyż przybyło tam tyle wody, że 

wyglądało to jak powódź. Woda sięgała 3m wysokości. Dla Michaliny oznacza, to, że na Antarktydzie jest 

substancja, która powoduje, że w danym miejscu (państwie) może przybyć więcej wody. Michalina uważa, że 

ta substancja powinna należeć do wszystkich Narodów Świata, aby nie było takiej sytuacji, że ktoś kto ją 

posiada będzie decydował, czy dane Państwo będzie miało wodę, czy nie. Taka sytuacja doprowadzi do Wojny, 

dlatego też każde Państwo powinno mieć dostęp do tego pierwiastka. Jak zejdzie lodowiec z Antarktydy, to na 

całym świecie przybędzie dużo wody i niektóre kraje zostaną zalane. W Polsce ucierpi Gdańsk. 

17. w dniu 19 maja 2020 roku Michalinie śniło się, że była w wielkiej prostokątnej sali balowej. Wyglądało to tak 

jakby była w jakimś pałacu. Było dużo zaproszonych gości, a w tym Pan Andrzej Duda. Na środku sali balowej 

stał samotnie Pan Władysław Kosiniak - Kamysz, który zaprosił Michalinę na swój pierwszy taniec._ 

Michalina wie. Że to on zostanie Prezydentem RP. Będzie to początek zmian w Polsce, tzn. po jego wyborze 

skrócona będzie kadencja rządu. 

18. w dniu 13 kwietnia 2020 roku Michalinie śnił się Jarosław Kaczyński, który wysiadał z czarnego auta. Trzymał 

on w ręku brązową laskę. Ta brązowa laska oznaczała dla niego pomoc. Pan Jarosław Kaczyński bez tej laski 

nie mógł chodzić. Był on z jakimś ludźmi. Cieszyli się, że zrobili sobie podwyżki pensji poselskich, bo była 

wielka inflacja. Michalina wie, że opozycja została osłabiona przez śmierć na jakaś chorobę ważnego polityka. 

Jarosław Kaczyński otrzyma również wsparcie od Ameryki. 

Renata Sutor 


