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„Victoria in Jesu Christo” 
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat. 

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
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EEEDDDYYYKKKTTT   
OOO   WWWYYYCCCHHHOOOWWWAAANNNIIIUUU   

DDDOOO   ZZZYYYCCCIIIAAA   
PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNEEEGGGOOO   

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski elekt, obrany na Króla 
elekta w dniu 16 lipca A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Boskiej Szkaplerznej, 
Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, 
Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, 
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, 
Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wandalski, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; 
Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rosano etc., etc., wszem wobec i każdemu z 
osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, 
Wielmożnym, Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, 
tudzież Hetmanom, Regimentarzom, Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską 
Królewską, niniejszym Królewskim Edyktem postanawiamy, co następuje:  
 

PREAMBUŁA 

Najważniejszym zadaniem władzy publicznej, w tym Króla Polski 
jest usilne dążenie do wychowania młodzieży do życia publicznego 
w duchu chrześcijańskim, patriotycznym oraz miłości do Ojczyzny.  

 
Na przestrzeni dziejów, możemy problem wychowania dzieci i młodzieży,  

rozpoznać praktycznie i teoretycznie. 
 

John Locke (1632-1704) wielki filozof i pedagog wierzył w wielką siłę wychowania. 
„Mogę zapewnić, pisał, że na 100 osób, 90 staje się tym, czym jest, dobrym lub złym, 

pożytecznym społecznie lub nieużytecznym – poprzez wychowanie”.  
Locke całą pracę pedagogiczną rozłożył na trzy wielkie działy obejmujące troskę  

o zdrowie, o charakter i wiedzę.  
Charakter, czyli wychowanie moralne powinno być oparte na honorze; na szacunku do 

siebie, dla swojej osobistej godności.  
Wprawdzie wychowanie fizyczne jest pierwsze, ale wychowanie moralne ma górować, tak 

rozmiarami, jak i gruntownością nad całym procesem wychowania.  
Ma ono uczyć wychowanka pełnej i samodzielnej odpowiedzialności za wszystkie swoje 
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czyny. Dążąc do tego, by dziecko nauczyło się samo rządzić potrzebuje czterech rzeczy: 
cnoty, roztropności, grzeczności i wiedzy. 

W „Myślach o wychowaniu” pisał: „Jeśli możecie tchnąć w dzieci miłość do własnej opinii, 
do reputacji i uczynić je wrażliwymi na wstyd i hańbę, to z tą chwilą wszczepiliście w ich 

duszę ten czynnik, który będzie je stale prowadził ku dobremu”. 
Wychowanie umysłowe zepchnął Locke na ostatni plan.  

W tym tkwiła rewolucyjność jego teorii wychowania. Nauka potrzebna jest tylko ze 
względów praktycznych, do pracy w jakimś zawodzie, do opanowania umiejętności 

konwersacji i obcowania w dobrym towarzystwie.  
Wiedza sama w sobie nie ma wartości wychowawczych. Jest mniej potrzebna niż 

grzeczność i dobre formy, bo te lepiej przygotowują do życia. 
[Por. Karol Poznański – „Historia wychowania”.] 

 
Widząc jak Polskę ogarnia szaleństwo deprawacji młodego pokolenia ze strony 

przedstawicieli władzy publicznej III RP musimy stanowczo reagować.     
 

Napominamy wszystkie władze III RP, od szczebla samorządowego, do 
szczebla centralnego, aby miały świadomość odpowiedzialności za proces 

wychowawczy dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach publicznych, 
poczynając od żłobków, przedszkoli i szkół, a na filharmonii i muzeach 

kończąc.  
Lekceważenie tego procesu lub wręcz próba deprawacji i demoralizacji 

młodego pokolenia i osób dorosłych, spotka się z Naszej strony z szybką 
reakcją, rugującą z życia publicznego takie osoby, jako skrajnych 

szkodników życia publicznego.  
 

 Artykuł 1. 
OBOWIĄZEK PRZYKŁADU MORALNEGO PRZEDSTAWICIELI WŁADZY PUBLICZNEJ.  

 
1. Królestwo Polskie budując cywilizację „Christianitas” wymaga od przedstawicieli 

władzy publicznej codziennego dawania przykładu osobistego życia moralnego, a 
konkretnie życia w pobożności, bojaźni Bożej; życia uczciwego, z poszanowaniem 
godności i powagi sprawowanego Urzędu, stawiającego Boga, honor i Ojczyznę na 
pierwszym miejscu.   

2. W stosunku do młodego pokolenia tj. dzieci i młodzieży należy zwracać szczególną 
uwagę na szacunek do ich przyrodzonej godności, cnoty oraz wstydu. 

3. Naruszanie przyrodzonej godności, cnoty oraz wstydu młodego pokolenia jest 
niedopuszczalne.  
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4. Każda próba demoralizacji młodego pokolenia jest powodem do zdjęcia z Urzędu w 
trybie natychmiastowym.     

Artykuł 2. 
KARY ZA NIEMORALNE PROWADZENIE SIĘ PRZEDSTAWICIELI WŁADZY PUBLICZNEJ ORAZ 

ZA DEMORALIZACJĘ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH.  
 

      1. Infamia z banicją.  
      2. Infamia z banicją ipso facto.  
      3. Złożenie z Urzędu. 
      4. Zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą. 
      5. Utrata prawa do dywidendy społecznej.  
 

Artykuł 3. 
INFAMIA IPSO FACTO.  

 
Nie czekając na negatywny rozwój wypadków, widząc, że władza publiczna w III RP 

zamachnęła się na ład moralny Narodu Polskiego postanawiamy: 
 

1. Nałożyć infamię i banicję na Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta Warszawy w III RP, za 
demoralizację dzieci i młodzieży warszawskiej.  
2. Nałożyć infamię i banicję na Pawła Rabieja - V-ce Prezydenta Warszawy w III RP, za 
demoralizację dzieci i młodzieży warszawskiej.  
3. Nałożyć infamię i banicję na Roberta Biedronia - Szefa partii politycznej „Wiosna”, za 
demoralizację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
4. Nałożyć infamię i banicję na Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich w III RP, 
za demoralizację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
4. Nałożyć infamię ipso facto z dniem 1 lipca A.D.2019 na:  

 Jarosława Kaczyńskiego – Szefa partii politycznej „PiS”. 
 Posłów i Senatorów „PiS”.  
 Posłów i Senatorów głosujących w przyszłości przeciwko wypowiedzeniu 

Konwencji „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej”. 

 Marszałków Sejmu i Senatu.  
 Andrzeja Dudę – Prezydenta III RP. 
 Mateusza Morawieckiego – Premiera III RP. 

w przypadku gdy do 30 czerwca A.D.2019 nie wypowiedzą, a co najmniej nie rozpoczną 
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procedury wypowiedzenia Konwencji „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej” otwartej do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule, a 
ratyfikowaną przez III RP w 2015 roku. Konwencja ta stanowiąca element porządku 
prawnego w III RP, w formie nadrzędnej nad prawem III RP, jest bezpośrednią przyczyną 
implementacji skrajnie szkodliwej ideologii gender do Polski.    
 
Dano 20 marca A.D.2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Czwartym Roku 

Naszego Panowania.     

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
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WPIS Nr 25/03/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 20 marca A.D.2019 
EDYKT KRÓLEWSKI  

 „O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO” 
z dnia 20 marca A.D.2019 

wydany 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
 

www.metrykakoronna.org.pl  
 
 

 

www.królpolski.org.pl  
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