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B Ó G  K R Ó L  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  
W I A R A  O J C Z Y Z N A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„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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                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy! 

Laudetur Jesus Christus! 

SSSzzztttuuukkkaaa   pppoookkkooojjjooowwweeejjj   tttrrraaannnsssfffooorrrmmmaaacccjjjiii   uuussstttrrrooojjjooowwweeejjj   
IIIIIIIII   RRRPPP   www   KKKrrróóóllleeessstttwwwooo   PPPooolllssskkkiiieee,,,      

ccczzzyyyllliii   aaalllbbbooo   IIIIIIIII   RRRPPP   ssskkkooonnnwwweeerrrtttuuujjjeee   sssiiięęę,,,      
aaalllbbbooo   ccczzzeeekkkaaa   nnnaaasss   kkkooollleeejjjnnnyyy   rrrooozzzbbbiiióóórrr   PPPooolllssskkkiii???   

 

Właśnie minęły cztery miesiące Roku Pańskiego 2020 – jedna trzecia 

roku kalendarzowego.  
 

Orędzie królewskie, w obecnym czasie, gdy niewielu Polakom chce się 

czytać tekst pisany, dłuższy niż jedna strona, ze względów praktycznych 
powinno zacząć się od Konkluzji, by następnie przejść do Deliberacji.  
Tak tez zrobimy. Zacznijmy jednak od Ewangelii dnia dzisiejszego: 
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana - J 6, 52-59 

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»  
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna 

Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.  
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Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, 
a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».  

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. 
 
Oto słowo Pańskie. 
 

KKKooonnnkkkllluuuzzzjjjaaa      
OOOrrręęędddzzziiiaaa   PPPiiieeerrrwwwssszzzooo---ttteeerrrcccjjjaaalllnnneeegggooo      

AAA...DDD...222000222000   
 

Zatroskani o los Polaków, zatroskani o niepewną przyszłość Polski – Naszej 

Ojczyzny - Naszej Matki, widząc, że III RP prowadzi Polskę i Polaków ku 
śmiertelnej katastrofie, postanowiliśmy, po zasięgnięciu opinii Rady 
Królewskiej, Rady Senatu i Senatorów Królewskich oraz po głębokim 
namyśle, zaproponować reprezentantom III RP, hierarchom Kościoła 
rzymsko-katolickiego w Polsce oraz wszystkim Polakom, co następuje:  
 
 Biorąc pod uwagę żywotny interes Polaków, by zapobiec narodowej 

klęsce, Pan Andrzej Duda powinien zrzec się w rozsądnym terminie 
(sugerowana data: 8 maja A.D.2020) Urzędu Prezydenta III RP, by 
uratować nie tylko tzw. „Wybory Prezydenckie A.D.2020”, które winny 
być przeprowadzone w sposób, który Polacy i cywilizowany Świat w 
zdecydowanej większości zaakceptują, ale by uratować Polskę i 
Polaków! Zrzeczenie się Urzędu Prezydenta, spowoduje, bowiem z 
urzędu, konieczność rozpisania nowych Wyborów Prezydenckich, i 
jednocześnie anulowanie tych, wyznaczonych na 10 maja A.D.2020. 
W nowo rozpisanych „Wyborach Prezydenckich A.D.2020” Andrzej 
Duda wystąpi na podobnych warunkach, co kontrkandydaci, a 
jednocześnie „dymisja” ta (formalnie „zrzeczenie się urzędu”), 
pozwoli zorganizować „Wybory Prezydenckie A.D.2020” w rozsądnym 
terminie i w sposób taki, by nie były przez nikogo kwestionowane, 
najlepiej w sposób tradycyjny – w lokalach wyborczych.  

 Jako Królestwo Polskie dążymy konsekwentnie do unifikacji urzędów 
Prezydenta i Premiera w urząd Kanclerza Wielkiego Koronnego, jako 
„prawa ręka” wykonawcza dziedzicznego Króla. Urząd Kanclerza 
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Wielkiego Koronnego jest naszym dorobkiem ustrojowym od czasów 
Kanclerza Jana, z Roku Pańskiego 1107. W okresie Unii Polsko-
Litewskiej Kanclerz Wielki Koronny kierował polityką zagraniczną 
wobec państw Europy Zachodniej, a Kanclerz Wielki Litewski kierował 
polityką zagraniczną wobec państw położonych na Wschodzie 
Rzeczypospolitej. Generalnie Kanclerz Wielki Koronny, był pierwszym 
po Królu i Prymasie Królestwa Polskiego urzędnikiem królewskim, 
dbającym o praworządność, czyli o przestrzeganie prawa przez 
urzędników i jednocześnie pilnującym, by król przestrzegał praw i 
zachowywał podpisane „Pacta Conventa”. Przypomnijmy z 
panteonu 76 kanclerzy królewskich, urzędujących na przestrzeni lat 
1107-1795, kilku wybitnych polskich Kanclerzy Wielkich Koronnych:  

            1. Jan Łaski – ten, który zunifikował, jako chyba pierwszy na 
świecie, prawo stanowione w formie Statutów – zbioru wszystkich praw 
sejmowych i królewskich na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego. 
            2. Jan Zamoyski – ten, który opracował pierwszą polską 
konstytucję ustrojową z 1573 roku – tzw. „Artykuły Henrykowskie”, w 
postaci „Pacta Conventa” (zobowiązania królewskie), a w nich w 
punkcie 21 – ostatnim, zagwarantował prawo sprzeciwu obywatelskiego 
wobec króla (ius resistendi) niewypełniającego zaprzysiężonych 
wcześniej „Pacta Conventa”. Polegał ten sprzeciw obywatelski na tym, 
że na wniosek choćby jednego Posła (Sejmikowego lub Sejmowego) 
król winien być upomniany przez Prymasa lub Senatora, a gdyby to 
napomnienie zlekceważył, przez Senatora lub Radę Senatu, a gdyby i to 
napomnienie zlekceważył, przez Sejm Walny konfederujący się 
przeciwko królowi. Mieliśmy, więc już w wieku XVI oficjalną ścieżkę 
detronizacji Króla, wykorzystaną nota bene na początku wieku XVIII 
przez Prymasa Królestwa Polskiego Michała Stefana Radziejowskiego 
wobec Augusta II Wiarołomnego, który to Prymas na wniosek 
skonfederowanego Sejmu (Posłów i Senatorów), oficjalnie jako Interrex, 
zdetronizował w roku 1704 panującego króla za sprzeniewierzenie się 
„Pactom Conventom”, m.in. poprzez wypowiedzenie Szwecji wojny bez 
zgody Sejmu Walnego.  
Trzy Stany w osądzie króla nie mogą się mylić: Poseł Ziemski, Senator, 
Prymas. Szlachta miała, więc od XVI wieku zagwarantowane prawo 
„zegnania z tronu” panującego króla, który nie słuchał napomnienia ze 
strony: Posłów, Senatorów, Prymasa, Sejmu Walnego. Zwyczaj 
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nieposłuszeństwa obywatelskiego zastosowano też wobec Bolesława 
Śmiałego po zabójstwie Biskupa Krakowskiego Stanisława, opuszczając 
króla i zmuszając go do emigracji. Obecnie brakuje tego prawa 
„sprzeciwu obywatelskiego” w sytuacji, gdy np. Prezydent nie wypełnia 
swoich obietnic wyborczych (np. obiecana, a nie w pełni zrealizowana 
pomoc dla „frankowiczów”). Stąd powrót do źródeł i żądanie od 
kandydatów na Prezydenta własnych, podpisanych publicznie Pacta 
Conventa.         
          3. Stefan Koryciński - Kanclerz Wielki Koronny czasów „potopu 
szwedzkiego”, wiernie stojący przy Królu Janie II Kazimierzu. 
          4.  Jan Leszczyński – Główny negocjator Pokoju Oliwskiego z 1660 
roku.       
Nie tylko Król gwarantuje sukcesję (ciągłość) monarchii ale też Prymas 
Królestwa Polskiego, Kanclerz Wielki Koronny, Hetman Wielki Koronny i 
inni wyżsi dostojnicy królewscy, w tym Posłowie i Senatorowie 
królewscy. 
Jako Królestwo Polskie opowiadamy się za ostatnią kadencją Urzędu 
Prezydenta III RP, zakończoną koronacją królewską w 2025 roku i 
przejęciem obowiązków od Prezydenta i Premiera przez Kanclerza 
Wielkiego Koronnego, na podstawie konstytucji uchwalonych w 
międzyczasie, przez Sejm Walny Konstytucyjny (sejm ustrojowy 
zwoływany, co 25 lat), zwołany w grudniu 2015 roku w Wiśniczu Starym 
na 4 lata tj. na lata 2016-2020, a następnie zlimitowany (przedłużony) w 
dniu 20 stycznia A.D.2020 w Płowcach na kolejne cztery lata tj. na lata 
2021-2024.  
 Zarzucamy obecnie rządzącym, bez żadnego wyjątku, że świadomie 

prą do anarchii i rozbiorów Polski, poprzez takie rządzenie i 
zorganizowanie „Wyborów Prezydenckich A.D.2020”, by nie zostały 
one uznanie przez społeczność międzynarodową, co ma w 
konsekwencji, na wzór końca XVIII wieku, doprowadzić do uznania 
Polski za „chorego człowieka Europy”, którym trzeba się 
zaopiekować. Polacy w swej większości nie powinni akceptować 
takich działań rządzących, korzystając z prawa powszechnego 
oporu (ius resistandi), czyli prawa „zegania z urzędu” Prezydenta III RP 
Andrzeja Dudę, poprzez powszechne domaganie się jego „dymisji” 
(zrzeczenia się urzędu) w celu przeprowadzenia normalnych 
wyborów i równej szansy dla wszystkich kandydatów.                         
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W obecnej sytuacji umieszczenia wszystkich Polaków na przymusowej 
„kwarantannie” w związku z zarazą wirusa grypy, winien być, co 
oczywiste zastosowany bierny opór wobec fasadowych „Wyborów 
Prezydenckich A.D.2020”.  
Niech Świat się dowie, że Polacy nie akceptują tej „ustawki” 
rządzących, realizowanej na zamówienie naszych śmiertelnych 
wrogów.  

 Zarzucamy obecnie rządzącym, w tym szczególnie Andrzejowi 
Dudzie, Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu, że 
wspólnie i w porozumieniu realizują od 2015 roku tzw. Rządy 
Pośrednie (indirect rule), przekształcając III RP de facto w Protektorat 
USA. Obecna sytuacja anarchizacji Polski, prawdopodobnie na 
zamówienie USA, Rosji i Niemiec, może spowodować wybuch 
zaplanowanej, ludobójczej wojny, na terenach Polski, pomiędzy USA 
a Rosją w koalicji z Niemcami, gdzie strony będą „zaciekle” walczyły, 
a masowo będą ginęli Polacy; wszystko to w ramach 
„poprawionego” dokończenia II Wojny Światowej i nowego podziału 
Świata (Rosja – Wschód Europy, Niemcy – Zachód).  
Pamiętamy słynne słowa Mateusza Morawieckiego wypowiedziane 
w restauracji, że USA wzbogaciły się na II Wojnie Światowej, co jest 
prawdą, bo w sytuacji całkowitego upadku gospodarki Polski w roku 
1945, dochód narodowy USA wzrósł w tym czasie w stosunku do roku 
1939 o 80%. 
Pamiętajmy, że to wojna jest przemysłem narodowym USA!   

 Rząd III RP powinien jak najszybciej tzn. bez zbędnej zwłoki, 
przywrócić w państwie status quo ex ante sprzed 13 marca A.D.2020, 
czyli wrócić do sytuacji wolności obywatelskich Polaków sprzed 
ogłoszenia Stanu Zagrożenia Epidemicznego, kasując ten stan 
„aresztu domowego Polaków”, bez zbędnej zwłoki.  

 Rząd III RP jako rekompensatę za dolegliwości wprowadzonego 
Stanu Zagrożenia Epidemicznego – ograniczenia wolności 
obywatelskich Polaków, winien wypłacić bez zbędnej zwłoki 
każdemu dorosłemu Polakowi po 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) 
rekompensaty lub przyznać Mu, jako ekwiwalent tej kwoty, ziemię 
należącą do Agencji Rolnej Skarbu Państwa lub inne aktywa, 
realizując jednocześnie projekt powszechnego uwłaszczenia 
Polaków na tym, co de facto do Polaków należy. 
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 Rząd III RP po zrealizowaniu działań, jak wyżej oraz po Wyborach 
Prezydenckich A.D.2020 i po zaprzysiężeniu Prezydenta, winien 
podać się do dymisji z uwagi na utratę zaufania publicznego do 
rządzenia Polakami.  

 Trzeba raz na zawsze skończyć z tzw. PROGRAMAMI WYBORCZYMI. 
Kandydaci na Prezydenta III RP winni przedstawić społeczeństwu 
swoje Pacta Conventa, czyli podpisany na oczach społeczeństwa 
kontrakt (umowę społeczną) Prezydent – Naród. Pacta Conventa, 
winny w punktach zawierać zobowiązanie kandydata na Prezydenta 
do konkretnego działania i konkretnego przeciwdziałania, pod 
rygorem nieposłuszeństwa obywatelskiego (ius resistendi) i zegnania 
Prezydenta z urzędu. Koniec z wyborami in blanco! Pierwszym 
punktem Pacta Conventa winno być realizowanie Racji Stanu 
państwa Polaków, Lachów, Lehów, Lehitów, Sarmatów, Wenedów 
oraz postulowane sankcje karne dla funkcjonariuszy publicznych 
państwa polskiego, popełniających Zbrodnię Stanu. Kolejnymi 
punktami winny być: zakaz działalności lóż masońskich w Polsce, 
wypowiedzenie Konwencji Istambulskiej, ochrona życia od 
naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, zakaz stacjonowania 
obcych wojsk w Polsce, budowanie cywilizacji „Christianitas”, 
zniesienie podatku od osób fizycznych i emerytów, emerytura 
obywatelska, dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, neutralność 
polityczna w stosunkach międzynarodowych, etc.   

 Po ważnym i powszechnie uznanym międzynarodowo wyborze 
Prezydenta, Sejm III RP winien niezwłocznie ulec rozwiązaniu z uwagi 
na utratę zaufania społecznego do sprawowania swoich mandatów 
przez Posłów i Senatorów tegoż Sejmu. Wcześniej „stary” Sejm winien 
zmienić Konstytucję zakazując działalność partii politycznych na 
rzecz Sejmików Ziemskich różnych szczebli, które odtąd 
odpowiadałyby za wybór Posłów Ziemskich z własnych Ziem (koniec 
z powszechnymi wyborami do Sejmu i Senatu) oraz połowę lub 2/3 
Senatorów. Pozostałą ilość Senatorów nominowałby Prezydent (w 
przyszłości Król). Jest Nasza zgoda na pobieranie diet przez Posłów i 
Senatorów do końca normalnej, nieukróconej kadencji Sejmu. 

 „Stary” Sejm winien konstytucyjnie zaakceptować istniejący 
równolegle od 2016 roku królewski Sejm Walny Konstytucyjny, który 
ma za zadanie do końca 2024 roku uchwalenie szeregu konstytucji 
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ustrojowych dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, funkcjonującej w 
„królewskich szatach” od 2025 roku; oraz winien tenże „stary” Sejm 
zaakceptować Nas i Naszą żonę jako odpowiednio dziedzicznego 
Króla Polski i Królową Polski z ustaleniem daty Naszej koronacji i 
pełnego przejęcia obowiązków królewskich.    

 Wybory korespondencyjne Prezydenta w formule tajnej są nie do 
przyjęcia przez Królestwo Polskie! W formule jawnej jako suffragia, 
byłyby (pod jeszcze innymi warunkami) do przyjęcia!  

 Odradzamy Polakom uczestniczenie w wyborach 
korespondencyjnych z uwagi na poważne zagrożenie oszustwem 
wyborczym ale przede wszystkim z powodu potraktowania oddania 
głosu (wysłania głosu) jako domniemanej prawnie akceptacji 
poczynań Rządu III RP i Prezydenta, z akceptacją zadłużania 
Polaków włącznie. Absencja wyborcza w tak zorganizowanych 
wyborach jest swoistą intercyzą dla Wyborcy! Jest też wyrazem 
sprzeciwu obywatelskiego (ius resistendi). Ci, co oddadzą głos, 
zgadzają się imiennie, na zasadzie domniemania prawnego, z już 
zaciągniętym długiem i z dalszym zaciąganiem długu przez Rząd III 
RP działającym pod nadzorem Prezydenta, a więc de facto i de jure 
osobiście odpowiadają za ten dług własnym majątkiem i własnymi 
dochodami w przyszłości! Dodatkowym argumentem za absencją 
jest fakt, że w sytuacji ogłoszenia Stanu Zagrożenia epidemicznego 
zdecydowanie utrudniono zbieranie głosów Komitetom Wyborczym, 
które zgłosiły swoich kandydatów. Z 30 Komitetów tylko 10 udało się 
uzbierać 100.000 podpisów poparcia. Z kolei tych 10 kandydatów nie 
ma w praktyce możliwości prowadzić agitacji wyborczej z uwagi na 
ciągnący się Stan Zagrożenia Epidemicznego. Beneficjentem tego 
stanu rzeczy jest, co zrozumiałe Andrzej Duda, który ma pełny i bez 
ograniczenia dostęp do mediów publicznych, jako aktualny 
Prezydent III RP. Tak więc oddanie głosu z całą pewnością będzie 
obarczone błędem niewiedzy, czy raczej, bądźmy szczerzy, tej samej 
możliwości manipulowania tłumem, jaką miał Andrzej Duda. Duża 
„frekwencja” wyborcza zachęci rządzących do traktowania Polaków 
nadal jak bezmyślna „maszynka do głosowania”, która widzi, co 
najwyżej patriotyczny sens głosowania dla samego aktu głosowania, 
bez domagania się jednak rzetelnego przedstawienia im wszystkich 
kandydatów z ich Głosem Wolnym. To tak jakby prowadzić przewód 
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sądowy bez przesłuchania kluczowych świadków lub kluczowych 
dowodów. Łatwo wówczas o mylny osąd, o mylną decyzję. Absencja 
w głosowaniu oznacza w praktyce: nie zgadzam się na takie metody 
obioru najważniejszej osoby w III RP. Można, co prawda oddać głos 
nieważny ale wówczas we własnym sumieniu autoryzuje się tak 
zorganizowane „wybory” z dodatkowymi konsekwencjami prawnymi. 
o czym wyżej. Nasza absencja wyborcza, to tak naprawdę NON 
POSSUMUS dla obecnej władzy!  

 Oceniamy hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego a konkretnie 
Episkopat Polski, że w sytuacji ogłoszenia Stanu Zagrożenia 
Epidemicznego zachowały się haniebnie z punktu widzenia Polaka-
katolika. Zarzucamy Stanisławowi Gądeckiemu i Wojciechowi 
Polakowi zdradę nauczania Jezusa Chrystusa! Obejmujemy ich 
razem z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, 
Łukaszem Szumowskim, Andrzejem Dudą Naszą niełaską królewską! 
Wspólnie i w porozumieniu, osoby te działają, w kierunku zniszczenia 
Kościoła katolickiego w Polsce, budując na gruzach chrześcijaństwa 
judeochrześcijaństwo. Żądamy przywrócenia jak najszybciej Mszy 
świętych w rycie chrześcijańskim, z pełnym dostępem do właściwie 
sprawowanych i udzielanych Sakramentów. Stanisław Gądecki i 
Wojciech Polak, z powodu przeniewierstwa, powinni jak najszybciej 
ustąpić ze swych urzędów kościelnych tj. odpowiednio 
Przewodniczącego Episkopatu i Prymasa Polski. Przypominamy, że 
zostali oni złożeni ze swych urzędów przez Nas w dniu 17 lipca 
A.D.2016.  
Kolejny raz nawołujemy do Biskupów polskich o zwołanie Synodu 
Plenarnego pod przewodnictwem Prymasa Królestwa Polskiego 
Legatus Natus J.E. abp Jana Pawła Lenga. Sugerujemy wybór na 
Przewodniczącego Episkopatu Królestwa Polskiego J.E. abpa Marka 
Jędraszewskiego oczywiście pod warunkiem, że wcześniej uzna Nas 
jako Króla Polski elekta i J.E. abpa Jana Pawła Lenga jako Prymasa 
Królestwa Polskiego.            

 
Logiczne, że Nasza królewska oferta jest określona w czasie tj. do Świętego 
Stanisława, czyli do 8 maja A.D.2020 – Dnia Zjednoczenia Królestwa 
Polskiego. Później, siłą rzeczy, staje się coraz mniej aktualna w powyższej 
postaci.     
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Dano 1 maja A.D.2020 w Myszkowie na Ziemi Korony Królestwa Polskiego, w 
Piątym Roku Naszego Panowania. 
 

   Leh XI Wojciech Edward I - Rex Electus Lehiae-Poloniae 

 

KKKrrróóóllleeewwwssskkkaaa   dddeeellliiibbbeeerrraaacccjjjaaa      

Kolejny okres czterech miesięcy rozpoczynamy dzisiaj tj. Pierwszego 

Maja A.D.2020, w 444 rocznicę ślubu i jednocześnie koronacji Królów Polski - 
Anny Jagiellonki - córki Zygmunta Starego i Bony 
Sforzy – „infantki” Korony Królestwa Polskiego oraz 
Stefana Batorego - Księcia Siedmiogrodzkiego. Ślub 
ten i koronacja odbyły się na Wawelu 1 maja Roku 
Pańskiego 1576 pod przewodnictwem biskupa 
kujawskiego Stanisława Karnkowskiego. Mariaż ten 
nawiązał do ślubu i koronacji Króla Polski Jadwigi 
Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą Księciem 
Litewskim zapewniając sukcesję, tak Dynastii 
Jagiellońskiej jak sukcesję Dynastii Piastowskiej - Lehickiej.  
 
Warto przypomnieć, że po ucieczce z Polski elekcyjnego Króla Henryka 
Walezego w roku 1774, który nota bene nie dotrzymał obietnicy ożenku z 
Królem Polski Anną Jagiellonką, stając się na zawsze Królem Polski 
zrywającym Dynastie Panujące, Senat Królestwa Polskiego, pod naciskiem 
nuncjusza apostolskiego Vincenzo Lauro obrał na kolejnego Króla Polski 
Maksymiliana II Habsburga, który mimo obwołania go Królem Polski przez 
Prymasa Jakuba Uchańskiego, nigdy nie został koronowany, w wyniku 
sprzeciwu szlachty.  
Ówczesne masy szlacheckie, pod wpływem Kanclerza Jana Zamoyskiego, 
zażądały obioru króla Piasta - Lechity i wybrały na Króla Polski córkę 
Zygmunta Starego i Bony Sforzy – Annę Jagiellonkę, przydając Jej za męża 
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Księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, m.in. z zadaniem zapisanym 
w pacta conventa, odebrania Rosji vel Księstwu Moskiewskiemu, 
zagrabionych Ziem Rzeczypospolitej oraz utworzenia Unii Personalnej z 
Księstwem Siedmiogrodzkim na wzór Unii polsko-litewskiej.  
 
Dnia 1 maja A.D.1578, w Katedrze Wawelskiej, biskup kujawski Stanisław 
Karnkowski udzielił ślubu Królowi Polski Annie Jagiellonce ze Stefanem 
Batorym – Księciem Siedmiogrodzkim, czyniąc Go tym samym Królem Polski, 
na podobieństwo królewskości Władysława Jagiełły – Księcia Litewskiego, 
który został Królem Polski w wyniku ślubu z Królem Polski Jadwigą - córką 
Kazimierza Wielkiego.     
 
Pamiętać należy, że Maksymilian II Habsburg był synem Ferdynanda I 
Habsburga – Cesarza Rzymskiego, Króla Niemiec, Węgier, Czech, 
Chorwacji, Sławonii, Serbii, Bułgarii, etc. Fakt sprzeciwu szlachty wobec 
prymasa, nuncjusza i stronników cesarza oznaczał, że ówczesna szlachta 
nie chciała, aby Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa Rzymskiego.  
Sytuacja powtórzyła się po nagłej śmierci Stefana Batorego , gdy 
pretendentem do tronu polskiego został Maksymilian III Habsburg, który 
uparł się zdetronizować Króla Polski Jana III Wazę. Wówczas to doszło do 
zbrojnej interwencji wojsk cesarskich i walk z wojskami koronnymi, 
skończonej Bitwą pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku, przegranej... przez 
wojska cesarskie.  
Sam pretendent dostał się do niewoli. Trzymany był w twierdzy zamojskiej 
hetmana Jana Zamoyskiego. Niewola syna cesarskiego zakończyła się 
podpisaniem Traktatów bytomsko-będzińskich dnia 9 marca 1589 roku w 
których Cesarz zrzekł się układów z Carstwem Rosyjskim przeciwko 
Królestwu Polskiemu i Szwecji. Rzeczypospolitej miano też zwrócić Lubowlę 
na Spiszu.  
Co ważne! Traktat został podpisany przez Króla Polskiego i Cesarza oraz 
przez wszystkich władców państw habsburskich. Świadczy to o potędze 
Królestwa Polskiego przełomu XVI i XVII wieku.      
 

Nie wspominamy o tym przypadkowo, ponieważ chcemy pokazać jak 

szlachta na przestrzeni dziejów dbała o niezależność Królestwa Polskiego 
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od Cesarstwa Rzymskiego. Formalnie, nigdy Cesarstwu Rzymskiemu nie 
udało się podbić Słowian na dzisiejszym terenie Polski. Nie udało się to też 
Cesarstwu od czasu chrztu Mieszka I mimo wsparcia ze strony Stolicy 
Apostolskiej, gdy Bolesław Chrobry pokonał wojska cesarskie w Bitwie pod 
Niemczą w 1017 roku.  
 

Przytoczone tu fakty historyczne służą temu aby, po pierwsze ukazać 

naszą długowieczną tradycję królewską, po drugie, by ukazać jak mocno 
szlachta ugruntowała Konstytucję „Nihil Novi” (nic o nas bez nas) z 1505 
roku, oraz po trzecie, w jaki sposób szlachta, rozumiana jako część narodu 
polskiego wyrobionego politycznie, dbała o ciągłość dynastii Piastów vel 
Lechitów. Nie pozwoliliśmy sobie w XVI wieku, aby Stolica Apostolska i/lub  
Cesarstwo Rzymskie narzucali Polsce Króla Polski.  
 
Piszemy to w kontekście masońskiego tworu państwowego, jakim jest III RP, 
oraz w kontekście prezydentury Andrzeja Dudy.  
Narzucono Nam w 1918 roku oraz w roku 1944 i 1989 masoński ustrój, z 
którego wynika Prezydent mający za zadanie stać na straży tego 
masońskiego, antychrześcijańskiego i antypolskiego ustroju zmierzającego 
do kolejnej „kampanii wrześniowej” i kolejnego ludobójstwa Polaków. 
 
 

Ani klasyczne Cesarstwo Rzymskie ani Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego nie podbiło Ziem Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, 
Polaków. Nie oznacza to jednak, że zaprzestało prób. Obecnie takie próby 
dokonywane są pod szyldem tzw. Unii Europejskiej. 
  
Okupanci III RP wręcz fanatycznie wmawiają Polakom, że Unia Europejska 
jest dobrodziejstwem dla Polski i Polaków i to w sytuacji, gdy gołym okiem 
widać, że Unia Europejska to upadająca Wieża Babel.  
 
To nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej ale to Unia Europejska potrzebuje 
Polski!  
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Królestwo Polskie jest przeciwne Unii Europejskiej jako unii gospodarczo-
politycznej pod przewodnictwem Niemiec!  
 
Zachodnie kraje Europy są obarczone zbrodniami kolonializmu i nigdy z tej 
formuły kolonialnej nie zrezygnowały ani nie przeprosiły kolonizowanych lub 
eksterminowanych narodów.  
Z biegiem czasu zamieniły tylko politykę stricte kolonialną w neokolonialną, 
w sytuacji, gdy już nie było potrzeby bezpośrednich podbojów militarnych 
w przygotowanych do podboju państw, którym wcześniej zaaplikowano 
tzw. demokrację gwarantujących zwiotczenie umysłów i brak reakcji.  
Po tym czasie „przygotowania pacjenta do operacji” przystąpiono do 
działania poprzez ekspedycję na przygotowany grunt własnych korporacji i 
banków jako konkwistadorów XX i XXI wieku oraz poprzez pełną kontrolę 
nad emisją pieniądza krajowego.  
 
Dobrym przykładem takiej neokolonialnej operacji jest Polska, okupowana i 
przygotowywana do neokolonializmu od 1944 roku. Najpierw siłowo 
wyniszczono żołnierzy niezłomnych, następnie ideologicznie przygotowano 
Polaków na inwazję obcych, w międzyczasie zmuszając ekonomicznie, co 
przedsiębiorczych Polaków do emigracji, by instalowane w Polsce 
korporacje nie miały żadnego realnego oporu, czyli konkurencji. 
  

W roku 1990 otwarto granice Polski dla międzynarodowych korporacji - 

konkwistadorów, które jak tajfun zniszczyły polski przemysł i handel. Przejęto 
równolegle emisję polskiej złotówki, by pilnować opłacalności 
funkcjonowania obcych korporacji i banków.  
Projekt Unii Europejskiej był pilnie potrzebny, by zabetonować w Polsce 
obce korporacje i banki, aby mogły się zakotwiczyć i dłużej żerować na 
Polsce i Polakach oraz by do Polski implementować tzw. prawo unijne 
sprzyjające konkwiście XXI wieku.  
Podobnie uczyniono z prawem podatkowym sprzyjającym obcym 
korporacjom. Polska i Polacy stali się żywicielem, a niektóre kraje Unii 
Europejskiej pasożytem.  
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Od początku Unia Europejska broni międzynarodowych korporacji w 
Polsce, by mogły traktować Polskę cały czas jak żerowisko.  
 
Żaden rozsądny Polak nie może popierać koncepcji Unii Europejskiej 
nakierowanej na utrwalanie systemu neokolonialnego.  
Królestwo Polskie opowiada się od początku za integracją polityczno-
gospodarczą państw słowiańskich w formule Małej, a następnie Wielkiej 
Lechii - Międzymorza pod przywództwem Królestwa Polskiego.  
 
Polska nie ma żadnego interesu bogacić Niemcy, bo wiemy jak to się 
skończy.  
 
Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 
oraz za własną mennicą.  
 
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
Polska, a przede wszystkim Polacy nie powinni wsiadać na pokład 
europejskiego Titanica i to do kajut pod pokładem, bez możliwości 
ewakuacji.  
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
 
Mamy, co prawda okupantów żydowskich, udających Polaków na karku, 
zaganiających Polaków na europejski redyk ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 
Musimy mieć jednak przygotowane wcześniej państwo podziemne.  
 
Mamy je!  
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To Królestwo Polskie pod naszym panowaniem!  
 
Przypomnijmy od tego miejsca CZTERY NASZE ORĘDZIA wygłoszone  w 
okresie 1 maja A.D.2019 – 31 grudna A.D.2019.  
Zaczniemy od Orędzia najwcześniejszego do Orędzia najpóźniejszego. 

 
* * *   

 

                                          OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   NNNOOOWWWOOORRROOOCCCZZZNNNEEE      
KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA   III   
                                                                                    NNNAAA      
                                                   RRROOOKKK   PPPAAAŃŃŃSSSKKKIII   222000222000   

                           
                                   VVViiiccctttooorrriiiaaa   iiinnn   JJJeeesssuuu   CCChhhrrriiissstttooo!!!   
                                                                                 

                                                                              DDDRRROOODDDZZZYYY   RRROOODDDAAACCCYYY!!!   

Polska będzie albo Królestwem, z chrześcijańskim Królem  
albo nie będzie jej wcale! 

Witamy wszystkich Polaków – Wenedów – Sarmatów  - Lachów – 

Polachów - Lechów – Lechitów, w ostatnich dniach kalendarzowego Roku 
Pańskiego 2019. 
Nadszedł czas podsumowania roku 2019 oraz przedstawienia przez Nas 
zamierzeń i królewskich planów na Rok Pański 2020 i lata następne.  
 
WSTĘP 
 

Mija Czwarty rok Naszego Panowania jako Króla elekta Korony Królestwa 

Polskiego. 
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Przede wszystkim, dziękujemy rdzennym Polakom – Polachom – Naszym 
Poddanym, a szczególnie Radzie Stanu, Radzie Królewskiej, Rządowi J.K.M., 
Posłom Ziemskim oraz Senatorom Sejmu Walnego, że w Roku Pańskim 2019 
stali wiernie u Naszego boku, jako Króla Polski.  
 
Nie jest sprawą prostą wskrzesić Królestwo Polskie, po kilkuset latach niebytu 
na mapie politycznej Europy i Świata, a przede wszystkim, niebytu Królestwa 
Polskiego w świadomości wielu Polaków.   

Po 1918 roku tj. po listopadowym zamachu stanu Józefa Piłsudskiego na Radę 
Regencyjną Królestwa Polskiego, zaczęto wmawiać Polakom, że swoją 
przyszłość winni wiązać z masońską, socjalistyczną Republiką Polską, 
zapominając jednocześnie na zawsze o swoim dziedzictwie praojców - o 
swoim królewskim rodowodzie i o Królestwie Polskim.  

Po 1918 roku, tylko przez kilka lat, a konkretnie w latach 1935-1939 (nie liczymy 
czasu wojny) na czele Republiki Polskiej stał człowiek w pełni świadomy naszej 
królewskości. Mowa tu oczywiście o Prezydencie Ignacym Mościckim herbu 
Ślepowron, który miał, tak po ojcu, jak po matce, szlacheckie pochodzenie.   

Powojenni Prezydenci Polski, a raczej Gubernatorzy - Namiestnicy oraz 
partyjne kacyki, tak w „PRL” jak w „III RP” to w większości ludzie bez 
rodowodu, bez przeszłości, często przybysze z nikąd, bez prawdziwych 
nazwisk. To polityczni i ekonomiczni parweniusze, robiący kariery polityczne i 
dorabiający się na okupowaniu i uciskaniu rdzennych mieszkańców - 
Polaków.  

Polska a raczej Polacy, po wymordowaniu nam elit podczas zaborów, a 
następnie podczas II Wojny Światowej, od 1944-1945 roku do 1988-1989 roku 
byli kolonizowani przez metropolię sowiecką, a po roku 1989 są kolonizowani 
przez metropolię anglosaską.   

II Wojna Światowa nie zakończyła się!  

Celem II Wojny Światowej było zniszczenie Polski i depopulacja, poprzez 

ludobójstwo Polaków. Miało być to dokonane wspólnie przez III Rzeszę 
Niemiecką i sowiecką Rosję rządzonych przez „elity” żydowskie. Obie strony w 
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roku 1941 doszły do wniosku, że plan wymordowania Polaków i zajęcie Ich 
ziem chcą mieć na wyłączność. Stąd Żydzi niemieccy, rządzący Niemcami 
zaplanowali w 1941 roku agresję na Rosję rządzoną przez rosyjskich Żydów i 
vice versa.  

Z rodzinnej kłótni pomiędzy Żydami zwycięsko wyszli Żydzi rosyjscy, których 
zmieniona w międzyczasie koncepcja podboju Polski polegała już nie na 
wymordowaniu wszystkich Polaków, ale na Ich ekonomicznej eksploatacji. Ta 
koncepcja trwała do roku 1988-1989 gdy polską kolonię sowieci odstąpili na 
rzecz USA i Izraela. Na jakich warunkach tego dokonali, tego jeszcze nie 
wiemy ale zapewne kiedyś się dowiemy.   

Póki, co, nowy okupant jako Metropolia kontynuuje wariant eksploatacji 
Polaków, mianując tu swoich kolejnych Gubernatorów. Ale zbliża się rok 2022. 

Henry Kissinger w roku 2012 powiedział: „Za 10 lat nie będzie już 
Izraela” 

Opinia Kissingera wywołała niemałą burzę.  

Na stronie Press TV felietonista Kevin Barrett pisze: "Ta opinia Kissingera jest 
kategoryczna. Nie mówi, że Izrael jest w niebezpieczeństwie i można go 
ratować jeśli damy mu dodatkowe tryliony dolarów i zniszczymy jego wrogów 
militarnie... Nie proponuje żadnego wyjścia. Po prostu twierdza fakt: W 2022 
Izrael nie będzie istniał”. 

Co ciekawe tezę Kissingera potwierdzają badania amerykańskiej Wspólnoty 
Wywiadowczej [US Intelligence Community], na którą składają się: 16 agencji 
wywiadowczych. Badania noszą znamienny tytuł: „Przygotowanie do 
Bliskiego Wschodu bez Izraela” [Preparing for a Post-Israel Middle East].  

„Te 16 agencji wywiadowczych zgadzają się, że Izrael nie może przeciwstawić 
się nadchodzącemu walcowi palestyńskiemu składającemu się z Arabskiej 
Wiosny, Islamskiego Przebudzenia i zwiększającego się znaczenia Islamskiej 
Republiki Iranu” - pisze Barrett. 

W samym raporcie napisane jest, że amerykański rząd nie ma już zasobów 
militarnych i finansowych „by dalej podtrzymywać Izrael wbrew życzeniom 
ponad miliarda jego sąsiadów”. Intelligence Community zaleca, by "Stany 
Zjednoczone zajmowały się własnym interesem narodowym i "wyciągnęły 
wtyczkę" dla Izraela”. 

Barrett twierdzi, że pojawiające się wśród amerykańskich oficjeli 
"samozadowolenie" w kwestii losu Izraela może wypływać z następujących 
powodów: 
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- "Amerykańscy politycy i działacze polityczni „coraz bardziej mają dosyć 
izraelskiej bezkompromisowości i fanatyzmu”. 

- "Amerykanie czują „coraz większą niechęć do apodyktycznej dominacji 
dyskursu publicznego izraelskiego lobby”. 

- „Amerykańska społeczność żydowska nie jest już zjednoczona we wspieraniu 
Izraela”. 

- "Powszechną wiedzą staje się to, że Izrael i jego zwolennicy stoją za tajną 
operacją dezinformacyjną 11 września 2001 roku (It is becoming a common 
knowledge that Israel and its supporters carried out the 9/11 false-flag 
attacks)". 

W artykule czytamy również: „W rzeczywistości Stany Zjednoczone ubożeją i 
poświęcają tysiące żołnierzy w wojnach dla Izraela – wojnach, które szkodzą 
raczej niż pomagają strategicznym interesom amerykańskim”.  

A na koniec Barrett pisze: "Amerykańskim decydentom będzie dużo łatwiej 
iść w ślady Kissingera i 16 agencji wywiadowczych, żeby uznać to, co 
oczywiste: Izrael doszedł do końca okresu przydatności do spożycia". 
sm 
Źródło: http://concen.org/forum/thread-47248.html / www.presstv.ir 
https://www.fronda.pl/a/henry-kissinger-za-10-lat-nie-bedzie-juz-izraela,34646.html  

Jak widzimy, USA mają, co najmniej od 2012 roku problem z „niechcianym 

dzieckiem” Teheranu-Jałty i Poczdamu – z Izraelem. Być może koncepcja II 
Wojny Światowej (czytaj amerykańskich Żydów) polegała na przemieszczeniu 
wszystkich Żydów, wcześniej czy później, na tereny Polski, Ukrainy, Białorusi 
jako żydowskie państwo np. jako „Nowa Chazaria”. Stąd sowieci przekazali 
ten teren w 1989 roku pod protektorat USA oraz przekazali rosyjskich Żydów do 
Izraela w celu syjonistycznej indoktrynacji i przygotowania ich do „desantu” z 
ziem arabskich na ziemie słowiańskie.  

Obecnie wydaje się, że Rosja czuje się oszukana przez USA, że zwolniła 

miejsce (przestrzeń życiową) dla izraelskich Żydów, a USA nadal nie dokonują 
przesiedlenia izraelskich Żydów do Polski i Ukrainy. Domyślamy się, że 
powodem tego stanu rzeczy, nie są względy humanitarne, ale czysty interes. 
Po prostu amerykanie stracą Polskę na rzecz Żydów, jako najbardziej 
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dochodową kolonię na świecie. Poza tym nie dokończono jeszcze 
„utwardzania gruntu” w Polsce dla Żydów, czyli wyrugowania chrześcijaństwa 
i zniszczenia polskich sił zbrojnych. Wręcz przeciwnie: napotkano 
nieprzewidziane trudności. Stąd Izrael zapewne zwróci się o pomoc do Rosji w 
celu przesiedlenia ludności Izraela nie pod protektoratem USA, ale pod 
protektoratem Rosji.   

Wojna, więc lub „Wiosna Ludów” wisi na włosku!  

Nad naszymi głowami ważą się losy Środkowej Europy i Izraela.                   

Być może to wskrzeszone przez Sejm Walny Królestwo Polskie i opieka Maryi – 
Królowej Korony Polskiej oraz Jezusa Chrystusa – Króla Polski, jak dotąd, 
powstrzymały Szatana od realizacji swojego planu? 

Warto przeczytać artykuł Krystiana Kratiuka w PCh24:  

„A jeśli Izrael przestanie istnieć?” 
https://www.pch24.pl/a-jesli-izrael-przestanie-istniec-,31880,i.html  

PUTIN A SPRAWA POLSKA 

Ostatnia wypowiedź Putina, że to Polska, a konkretnie II RP, wraz z Francją i 

Anglią (Układ Monachijski z 1938 roku) rozpętali II Wojnę Światową, ma służyć 
pewnej próbie zmiany na mapie politycznej Europy.  

Sowiecka Rosja niby wyszła z II Wojny Światowej zwycięsko ale po 1989 roku, 
czyli po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, po 
zburzeniu muru berlińskiego i połączeniu NRD z RFN oraz po wycofaniu wojsk 
radzieckich z Polski i innych europejskich republik, a szczególnie po powstaniu 
republik: Białorusi i Ukrainy, teren Federacji Rosyjskiej zdecydowanie zmniejszył 
się wobec stanu na 1 września 1939 roku, a szczególnie wobec stanu na 17 
września 1939 r. – tzn. wobec granic określonych w pakcie Ribbentrop-
Mołotow. Nie zmienia tego faktu okupacja Ziemi Królewieckiej, która to 
enklawa jest droga w utrzymaniu, oraz odzyskanie Krymu. 
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Nadal Rosja mimo niby wygranej wojny jest decydowanie okrojona 
terytorialnie, kosztem Białorusi i Ukrainy, które nie tylko okroiły ZSRR ale też II RP. 
Przedwojennej Polsce zrekompensowano utratę ziem wschodnich ziemiami 
zachodnimi. Niemcy po wojnie utraciły te ziemie wraz z Ziemią Królewiecką 
ale w 1989 roku odzyskały Połabie (NRD).  

Wychodzi na to, że zwycięzcami terytorialnymi II Wojny Światowej A.D.2019 
jest Izrael (1947), Białoruś (1989) oraz Ukraina (1989), a przegranymi Rosja, 
Niemcy i Polska.  

Putin atakując Polskę pluje we własną kaszę, bo to dzięki głupocie Stalina 
Hitlera i Piłsudskiego Żydzi rozegrali Środkową Europę bezsensowną wojną, 
depopulując ją o kilkadziesiąt milionów ludzi i tworząc państwo Izrael oraz 
państwa zależne od Izraela (Polska, Ukraina).  

Hitler wywołał wojnę na fali udawanego antysemityzmu, sam będąc Żydem, 
mordując ze Stalinem (też Żydem) Słowian. Hitler dla zakrycia śladów zbrodni 
na Słowianach wymordował 3 miliony najbiedniejszych Żydów (pozwalając 
tym bogatszym uciec) aby stworzyć motyw wojny! Mimo, że co 20 ofiara II 
Wojny Światowej (5%) to Żyd, to obecnie świat ma wrażenie, że zginęli 
wyłącznie Żydzi.       

Już na pierwszy rzut oka widać, że amerykańscy Żydzi osiągnęli dzięki II 
Wojnie Światowej rzecz wręcz niemożliwą do uzyskania.  

Wymordowali rękami żydowskich pacynek (Hitlera i Stalina) ponad 50 
milionów mieszkańców Europy Środkowej (Słowian i Niemców) o których nikt 
nie pamięta, poświęcając 3 mln chasydzkich Żydów, o których ma cały świat 
pamiętać!   

Jednocześnie Żydzi zbudowali sobie przejściowe państwo Izrael, których 
czasowi „lokatorzy” mają docelowo zasiedlić Polskę, Ukrainę i Białoruś!  

Amerykańscy Żydzi doszli na początku XX wieku do wniosku, że dzięki mediom 
i pieniądzom można pisać taką historię, jaką się wymyśli, stąd na rzeczywistość 
prawdziwą, zaczęli nakładać rzeczywistość widmową (urojoną). Gdy 
zorientowali się, że jest to dość łatwy i skuteczny sposób manipulacji 
ludnością, nie mieli oporów przed najgorszymi czynami.  

Właśnie taką rzeczywistość widmową (urojoną) prezentuje światu Putin.  
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Odnosi się wrażenie, że amerykańscy Żydzi rozpoczęli kolejny projekt 
dokończenia II Wojny Światowej szczuciem jednych przeciwko drugim. Putin 
jest tylko odpowiednikiem Stalina jako żydowskiej pacynki reprezentującą 
Rosję. Za chwilę amerykańscy Żydzi mogą kogoś takiego uruchomić w 
Niemczech, Polsce, Ukrainie i wojna gotowa!  

Znów Słowianie i Niemcy Wymordują się nawzajem!  

Nie dajmy się nabrać na putinowsko-żydowskie plewy! 

Królestwo Polskie przypomina Putinowi o: 

 Rozejmie w Dywilinie z 3 stycznia 1619 roku 

 

 Pokoju w Polanowie z 14 czerwca 1634 roku 



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2020 

 
Strona 23 

 

 

 

 Rozejm Andruszowski z 30 stycznia 1667 roku 

 

 Wieczysty Traktat Pokojowy Moskiewski z 6 maja 1886 roku  
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Strona Traktatu Pokojowego z 1886 roku 
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 Wielokrotne wtargnięcie wojsk rosyjskich na Ziemie Królestwa Polskiego 
podczas III Wojny Północnej 1704-1717.  

 Pakt Poczdamski 1720. 

 Traktat Leowenwolda 1732. 

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich w roku 1733 przeciwko Królowi Polski 
Stanisławowi Leszczyńskiemu. 

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich na Ziemie Królestwa Polskiego w ramach 
wojny siedmioletniej 1756-1763.  

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich podczas elekcji Króla Stanisława 
Poniatowskiego w roku 1764. 

 Sejm Riepninowski 1767-1768 w asyście wojsk rosyjskich. 

 Walka z Konfederacją Barską 1768-1772. 

 I rozbiór Polski – Sejm Rozbiorowy 1773-1775.  

 Wojna polsko – rosyjska – 1792 i okupacja rosyjska. 

 II rozbiór Polski – 1793 Sejm Grodzieński w asyście wojsk rosyjskich. 

 Insurekcja kościuszkowska - antyrosyjska 1793-1794. 

 III rozbiór Polski – 1795. 

 Okupacja rozbiorowa ziem Królestwa Polskiego do roku 1916. 

 Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. 

 Traktat Pokojowy Ryski 1921. 

 Agresja wojskowa na II RP – 17 września 1939. 

 Okupacja Ziem Polski („PRL”) – 1944-1988.   

 Okupacja Ziemi Królewieckiej – 1944 – nadal. 
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SPRAWY KARDYNALNE NA ROK PAŃSKI 2020 
 

Niniejszym Orędziem chcielibyśmy Naszymi słowami nie tylko pokrzepić 

serca Polaków, szczególnie Naszych Poddanych ale przede wszystkim 
chcielibyśmy skierować je do Boga, do Jezusa Chrystusa oraz do Jego Matki - 
Królowej Korony Polskiej, by w Boży sposób chronili Królestwo Polskie i jego 
Mieszkańców. 

Do spraw najważniejszych w Roku Pańskim 2020, w którym 20 stycznia 
przypada 700-setna rocznica koronacji na Króla Polski Władysława Łokietka 
po 182 latach rozbicia dzielnicowego, zaliczamy 100 rocznicę Bitwy 
Warszawskiej A.D.1920 wygranej, jak onegdaj najazd mongolski pod Kębłem 
A.D.1278 tzn. z pomocą Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej – hetmanki 
Narodu Polskiego.   

Szczególnie warto tu wspomnieć Cud w Kęble – Wąwolnicy, który 

zakończył najazdy mongolskie na Ziemie Polskie, dzięki któremu 
prawdopodobnie Europa nie stała się częścią Azji.  

Warto pamiętać, że najazdy mongolskie nastąpiły podczas rozbicia 
dzielnicowego zapoczątkowanego tzw. Testamentem Krzywoustego z roku 
1138. Najazdy mongolskie w roku 1241, 1259-1260, 1287-1288 spustoszyły 
południową Polskę i obnażyły słabość „rozbicia dzielnicowego” polegającą 
na tym, że poszczególni książęta nie potrafili współpracować ze sobą na 
wypadek zagrożenia.  

Najazdy mongolskie przyczyniły się do procesu Zjednoczenia Królestwa 
Polskiego. Wolę zjednoczenia i silnego państwa przejawiały warstwy 
ekonomicznie najsłabsze tj. kmiecie i chłopi, którzy w wypadku najazdów 
najbardziej cierpieli i byli warstwą najbardziej poszkodowaną. Magnateria i 
mieszczanie w przypadku najazdów chowali się w ufortyfikowanych miastach 
i zamkach.  

Zjednoczone Królestwo i Król byli potrzebni i są potrzebni najsłabszym. Nie byli 
potrzebni oligarchom i ludziom zamożnym - mieszczanom. 
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Podobnie jest obecnie: rządy oligarchii partyjnych i nuworyszy w ramach 
demokracji, w sytuacji wojny narażają najsłabszych. Zamożni Obywatele 
zawsze zdążą uciec przed pożogą wojenną, by się ukryć. Mogą się też 
wykupić od prześladowań okupanta.  

Zamożni Polacy i Żydzi, w większości opuścili Polskę po 1939 roku, zostawiając 
biedotę polską i żydowską na prześladowania okupantów.         

Dwa lata temu, w Naszym Noworocznym Orędziu prosiliśmy okupacyjne 

władze „III RP”, by poparły Nasz projekt zorganizowania Konferencji 
Pokojowej w Gdańsku Oliwie, kończącej II Wojnę Światową. Nasza propozycja 
spotkania się w tej sprawie w dniach 1-3 maja A.D.2018 na Pokojowym 
Zjeździe Oliwskim (Pax Vobiscum) została jednak przez „III RP” w całości 
zignorowana.  

Kolejnych wiele prób pojednania kierowanych z Naszej strony w postaci 
Listów Otwartych do Przedstawicieli III RP spotkało się z zupełną ignorancją tej 
okupacyjnej władzy.   

Nie pozostało Nam więc nic innego jak strzepnąć proch z Naszych stóp i robić 
swoje.   

Mt 10, 7-13 

„Idźcie i głoście, mówiąc: "Już blisko jest królestwo 
niebieskie". Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, 
darmo dajcie. Nie bierzcie złota, ani srebra, ani miedzi w swych 
pasach, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo 
wart jest robotnik swojego pożywienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta 
lub wsi, dowiedzcie się, kto w nich jest godny, i tam mieszkajcie aż do 
odejścia. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom będzie godny, 
niech wasze "pokój" zstąpi na niego; a jeśli nie będzie godny, niech wasze 
"pokój" powróci do was. A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał 
słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie 
proch ze swoich stóp. Tak, zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi 
sodomskiej i gomorejskiej niż temu miastu.” 
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Biada więc tym, którzy Nasz pokój odrzucili!   

Jednocześnie w tym samym chrześcijańskim, Jezusowym rycie zwracamy się 
do tych, którzy za zakończenie II Wojny Światowej moralnie i politycznie 
odpowiadają: zwracamy się, więc do władz USA, Izraela, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Rosji, Niemiec, Japonii, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy: „Pax 
Vobiscum” – Pokój Wam!  

Kolejny raz chcemy abyście jasno i konkretnie wypowiedzieli się w sprawie 
Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową pod rygorem przyjęcia 
przez Nas z powrotem „pokoju” i strząśnięcia prochu z Naszych stóp.  

Nas, jako Królestwo Polskie nie interesują Wasze tajne porozumienia w 
Teheranie, Jałcie, Poczdamie i inne.  

Jako ofiara II Wojny Światowej wołamy do Was w imieniu Królestwa Polskiego 
o pokój w chrześcijańskim - Jezusowym rycie:  

„Pax Vobiscum! – Pokój z Wami!” 

Interesuje Nas traktatowe określenie granic Królestwa Polskiego za 

Zachodzie, Wschodzie, Północy i Południu, jak niżej:  

1. Na Zachodzie chcemy mieć granicę na Łabie - Soławie, a słowiańskie 
Połabie chcemy odzyskać w ramach reparacji wojennych od Niemiec.   

2. Na Wschodzie chcemy mieć granice z 31 sierpnia 1939 roku.  

3. Na Północy chcemy odzyskać Ziemię Królewiecką – Sambijską w 
ramach reparacji wojennych od Rosji.  

4. Za tzw. potop szwedzki 1650-1660 chcemy od Szwecji Gotlandię, którą 
nota bene kiedyś Eryk Pomorski odkupił od Krzyżaków. 

5. Na Południu chcemy odzyskać Ziemię Spiską w ramach reparacji 
wojennych od Słowacji.  

6. Estonii, Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie proponujemy Unię polityczno-
gospodarczą z Królestwem Polskim jako udzielne księstwa: Estońskie, 
Łotewskie, Litewskie, Białej Rusi i Czerwonej Rusi ale za zwrotem od 
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Litwy, Białorusi i Ukrainy bezprawnie zagarniętej Ziemi według stanu z 1 
września 1939 roku.  

7. Słowacji i Czechom oraz Węgrom proponujemy udział w Unii z pkt.6 
roboczo zwanej jako „Mała Lechia”, „Unia Lechicka”, „Unia 
Wenedzka” jako odpowiednio: Księstwo Słowacji, Księstwo Moraw, 
Królestwo Czech, Królestwo Węgier.  

Chcemy też oficjalnej traktatowej delegalizacji (kasaty) władz „III RP” jako 

władzy okupacyjnej, narzuconej Polsce po 1944 roku, poprzez sfałszowane 
referendum z 1946 roku i sfałszowane wybory do Sejmu z roku 1947. Te 
sfałszowane „wybory” ciągną się do dziś. Władza obecna tj. „III RP” 
absolutnie nie ma najmniejszej legitymacji do sprawowania władzy, a przez to 
żadnego prawa, by reprezentować Polaków na Konferencji Pokojowej.   

„Pokraczny bękart traktatu wersalskiego”. Tymi słowami określił Rzeczpospolitą 
Polską ludowy komisarz (minister) spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław 
Mołotow. Przemawiając na forum Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 
roku, stwierdził: Koła rządzące Polski chełpiły się trwałością swego państwa i 
potęgą swojej armii. Okazało się jednak, że wystarczyło krótkie natarcie 
najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie 
pozostało po tym pokracznym bękarcie [»urodliwoje dietiszcze«] traktatu 
wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich narodowości”. 

Sowieci ze Stalinem na czele, w lutym 1945 roku, na Konferencji w Jałcie 

spłodzili razem z Churchillem i Rooseveltem „Państwo Jałtańskie” w postaci 
„PRL”, skonwertowane następnie „Konferencją” w Magdalence w 1988 roku  
w „Państwo Magdalenkowe” w postaci „III RP” z roku 1988, który żyje z ucisku 
polskiej większości narodowej.   

Jednocześnie ostrzegamy wszystkie państwa Świata, a szczególnie 

naszych sąsiadów, że okupacyjna władza „III RP” będzie z obcego 
poduszczenia parła do konfliktu zbrojnego, a nawet do wojny oraz do 
zaciskania swojej okupacyjnej pętli na szyjach Polaków, co w najbliższym 
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czasie może spotkać się z buntem Polaków, czego za wszelką cenę chcemy 
uniknąć. Władza ta – „III RP” - reprezentuje interesy Niemiec, USA, Izraela, 
Ukrainy, być może Rosji i innych ale w żadnym, najmniejszym nawet stopniu 
nie reprezentuje interesów Polski i Polaków.  

Polacy nie chcą żadnego konfliktu zbrojnego z kimkolwiek ale jak to zwykle w 
historii bywało, nie tolerują na dłuższą metę wojny najeźdźczej oraz okupacji.  

Polacy kochają wolność i chcą być wolni!  

Początek szczucia rozpoczął niedawno Putin i za chwilę usłyszymy z ust oficjeli 
„III RP”: „nie oddamy nawet guzika”. Skąd my to znamy? 

Przestrzegamy przed Bożym Gniewem tych, którzy Naszą ofertę pokoju nadal 
odrzucają!  

Polaków zaś, a szczególnie Poddanych Królestwa Polskiego prosimy o 
„Modlitwę o zakończenie II wojny Światowej sprawiedliwym Traktatem 
Pokojowym”.   

DOKTRYNA WOJENNA KRÓLESTWA POLSKIEGO NA 
WYPADEK AGRESJI ROSJI NA POLSKĘ 
Doktryna Wojenna Królestwa Polskiego na wypadek agresji Rosji na Polskę 
polega na zmasowanym uderzeniu Polskich Sił Zbrojnych (z ewentualnymi 
sojusznikami) na Niemcy, Austrię i Francję (przy czynnej lub biernej pomocy 
wojsk USA), aż po granicę Francji z Lotaryngią i Bar.   

Niemcy, a szczególnie Francja nie mogą kolejny raz bezkarnie przypatrywać 
się mordowaniu Słowian!  

Nawołujemy jednocześnie do zakończenia epoki kolonialnej i handlu 

niewolnikami!  

Nawołujemy do zakończenia wszelkich konfliktów zbrojnych poprzez Traktaty 
Pokojowe.  
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Proponujemy za stolicę światowego Pokoju uznać Gdańsk Oliwę i tam 
rozstrzygać wszelkie konflikty międzynarodowe z udziałem mediatorów 
Królestwa Polskiego.  

Polski żołnierz może walczyć wyłącznie w obronie Ojczyzny – Królestwa 

Polskiego i w obronie cywilizacji Christianitas. Apelujemy do oficerów Wojska 
Polskiego, by wyraźnie w tej sprawie doktrynalnie się wypowiedzieli.  

Jako Król Polski i Sejm Walny objęliśmy Ziemię Korony Królestwa Polskiego 

swoją uchwałodawczą jurysdykcją, zgodną w pełni z Prawem Bożym. Można 
owoc naszych prac znaleźć na stronie: www.metrykakoronna.org.pl.  

Niestety „III RP” vel Bolszewia w przeciągu ponad trzech lat Naszego 

panowania, nie uszanowała Naszych Uchwał, Edyktów, etc. Nie zrobili nic, by 
sposobem konwergencji przejść łagodnie z masońskiej Republiki Polskiej w 
Rzeczpospolitą Królewską (Królestwo Polskie).  

W związku z tym kolejny raz apelujemy do „III RP” vel Bolszewii, by 
dobrowolnie, pokojowo przekazała władzę Królestwu Polskiemu.  

Nadal zabraniamy Polakom, Poddanym Królestwa Polskiego czynnej 

współpracy z „III RP” vel Bolszewią. Jest to twór okupacyjny, wrogi Polakom!  

Żaden Polak nie powinien brać udziału, tak czynnie jak biernie w 
jakichkolwiek „wyborach” organizowanych przez „III RP”. Przede wszystkim 
żaden Polak nie może podpisywać Listy Obecności podczas tych 
fasadowych „wyborów”, bo służy to legitymizacji dalszej okupacji Polski.   

Niech świat się dowie, że mimo ponad milionowej armii urzędników w „III RP”, 
którzy z przymusu administracyjnego wraz z rodzinami głosują w bolszewickich 
„wyborach”, co daje około 10%-20% frekwencji wyborczej, niewielu Polaków 
weźmie udział w fasadowych wyborach na Prezydenta „III RP” w 2020 roku.     
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Frekwencja poniżej 50% w bolszewickich „wyborach prezydenckich” roku 
2020 w drugiej turze wyraźnie oznajmi światu, że Polacy mają już dość 
okupacji Polski przez światową masonerię i ich reprezentantów w „III RP”.   

Rok temu pisaliśmy w Orędziu Noworocznym na 2019 rok: 

„Jednocześnie apelujemy jako Król Polski aby aktywne postaci życia 
politycznego Polski jak na przykład Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, 
Robert Winnicki et consortes jasno się wypowiedzieli, czy popierają 
uczestnictwo w bolszewickich wyborach czy nie.   

Problemem w Polsce jest, bowiem sztab tzw. ”oświeconych”, którzy od 
wyborów do wyborów organizują ruchy, partie, komitety etc. Naszym 
zdaniem, wyłącznie w celu zwiększenia frekwencji i legitymizacji władzy 
bolszewickiej. Sztandarowym tego przykładem jest Janusz Korwin-Mikke i jego 
partie i koalicje, dzięki którym głosy naiwnych Polaków robią frekwencję w 
„wyborach” „III RP”, jednocześnie dając Panu Januszowi Korwin-Mikke prawo 
subwencji z budżetu, by w konsekwencji nie przekroczenia progów 
wyborczych wylądować w koszu. To samo robi Grzegorz Braun i wielu innych. 
To oni de facto legitymizują „III RP” vel Bolszewię poprzez sztucznie zwiększoną 
frekwencję.   

Nota bene dobrze by było aby Grzegorz Braun et consortes wytłumaczyli się 
ze swojej wiarołomnej przysięgi na wierność przyszłemu Królowi Polski, której 
jakoś nie mają zamiaru dotrzymać.”  

Na powyższe Nasze dictum Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Robert 

Winnicki et consortes odpowiedzieli w 2019 roku zawiązaniem tzw. 
„Konfederacji Wolność i Niepodległość”, z Naszego punktu widzenia 
antykrólewskiego rokoszu, i przyłączenie się w roli koncesjonowanej opozycji 
do „III RP”.  

Sam Grzegorz Braun, startując na Prezydenta Gdańska autoryzował poprzez 
zwiększoną frekwencję wygraną pani Dulkiewicz, a następnie w formacie 
Konfederacji j.w. vel antykrólewskiego „Rokoszu Korwina” przystąpił z 
„narodowcami” i „korwinowcami” do wyborów parlamentarnych „III RP” 
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autoryzujac te fasadowe wybory, zwiększając frekwencję fasadowych 
wyborów parlamentarnych z ok. 50% na ponad 60%. W zamian rokoszanie 
uzyskali 11 miejsc w izbie niższej bolszewickiego sejmu, co pozwala 
rokoszanom „rejtanować” na komisjach sejmowych, mając darmowy czas 
antenowy, ale bez najmniejszych szans na zmianę czegokolwiek.  

Fasadowy sejm = fasadowa opozycja. 

Bolszewia przypisała rokoszanom rolę uwiarygadniania całego systemu „III 
RP”, jako niby systemu demokratycznego. Mogą rokoszanie spektakularnie 
wyrażać gniew bezsilnego Polaka.  

Bolszewia zainstalowała sobie przy Wiejskiej rezerwat tubylców w skali 

micro, w postaci Koła Poselskiego fasadowej konfederacji vel rokoszan, by 
obserwować na żywo reakcję przedstawicieli Polaków (w sensie 
deklaratywnym) na rządy bolszewickiego bezprawia i niesprawiedliwości.  

Ta ewidentna kolaboracja antykrólewskiego rokoszu (firmowanego przez 
Grzegorza Brauna, Roberta Winnickiego, Janusza Korwina-Mikke et consortes) 
z „III RP” jako okupantem Polski, uwłacza godności Polaków, nawiązując do 
najgorszych tradycji kolaboracji z wrogami np. jako Sejm Riepninowski 
Delegacyjny w XVIII wieku.  

Podobnie jak przedstawiciele Bolszewii nie mają mandatu społecznego, 

będąc wytypowani przez partie polityczne, tak samo przedstawiciele 
rokoszan zostali wytypowani przez własne partie polityczne. Ani jedni, ani 
drudzy nie reprezentują żadnego sejmiku ziemskiego, a jedynie własne 
kamaryle partyjne.  

Przykre jest, że wielu Polaków na te plewy (udawanie Polaka patrioty) dało 
się nabrać!  

Na szczęście wiele milionów Polaków (ok. 40% uprawnionych) nie poszło na 
bolszewickie „wybory”. 
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PRZESTROGI KRÓLA POLSKI 
 

Sprowadzają na nas obce wojska, uchwalają Ustawę 1066 pozwalającą 

do nas strzelać jak do kaczek, nakładają nieznośne obciążenia podatkowe i 
ograniczenia wolnościowe, powalają nam płacić głodowe wynagrodzenia, 
zatrudniają ponad milion pilnujących nas urzędników na nasz koszt, 
manipulują wyborami, sami wybierają Żydów i masonów do rządzenia nami, 
a naszej reakcji sprzeciwu nie ma!  

Rządzą nami LOBBYŚCI, MASONI, AGENCI OBCYCH PAŃSTW A NAWET 
MULTIAGENCI.  

Prezydent „III RP” Andrzej Duda mówi coś o „Polin” i mimo Naszych 

napomnień kolejny raz świętuje Chanukę, sprowadza obce wojska do Polski, 
wysyła Wojsko Polskie za granicę, akceptuje Ustawę 1066 pozwalającą 
strzelać obcym wojskom do Polaków, akceptuje gender, aborcję, cywilne 
rozwody, pornografię, powszechny dostęp do alkoholu, hazard, spekulacyjną 
giełdę finansową, brak narodowej mennicy, akceptuje jałtańską granicę z 
Ukrainą, Białorusią i Litwą dzielącą Polskę na pół, toleruje banderyzm, toleruje 
masonerię w Polsce, uznaje kult Piłsudskiego, akceptuje judaizację Polski, 
wyznaje judeochrześcijaństwo, etc.  

Panie Andrzeju Duda – Prezydencie III RP wraz z małżonką!  

Kolejny raz napominamy oboje Was, tym razem pod rygorem Kary Bożej:  

Zmieńcie swoje postępowanie! 

Rok 2020 to rok kolejnego bolszewickiego eventu nazwanego „wyborami 

prezydenckimi”.  

Jako Król Polski nie akceptujemy tej fasadowej autoryzacji władzy. 
Konsekwentnie opowiadamy się za jawnymi wyborami naszych 
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Przedstawicieli na Sejmikach Ziemskich różnych szczebli oraz na Sejmie 
Walnym.  

Bolszewickie tzw. „wybory” całkowicie odrzucamy uznając je za maskaradę, 
fasadę, hucpę.  

Przestrzegamy też rdzennych Polaków, że tak moralnie jak cywilnoprawnie a 
nawet karnie odpowiadacie przed rdzennymi Polakami, bo idąc na te 
pseudo „wybory” i podpisując Listę Obecności, tym samym autoryzujecie 
dalszą okupację i zniewalanie Polski.  

Jako Polacy mamy swój historyczny ustrój Rzeczpospolitej królewskiej.    

Zaczynając od wsi, mamy Zgromadzenia Wiejskie – Wiece Wiejskie, w 
Miasteczkach mamy Sejmiki Grodzkie i Gminne, w Miastach mamy Sejmiki 
Dzielnicowe, Grodzkie i Gminne, w Powiecie mamy Sejmiki Powiatowe; 
następnie Sejmiki Prowincjonalne, Wojewódzkie, Generalne, a na końcu Sejm 
Walny. Jedno z drugiego wynika. Czy może być coś lepszego? Żadnych partii, 
klik, kamaryli.  

14 lutego każdego roku odpowiedni Sejmik Relacyjny odpowiedniego 
szczebla ocenia pracę Przedstawicieli: Radnych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów, Posłów, etc. Jeśli nie ma skwitowania i absolutorium wówczas 
zmiana Przedstawiciela. 

18 sierpnia każdego roku odpowiedni Sejmik Deputacyjny desygnuje na 
wakujące miejsca nowych Przedstawicieli.  

Wszystko działa bez żadnych okresowych, bolszewickich Komitetów 
Wyborczych i fasadowych, serwerowych „wyborów”.  

Każdy może iść na Sejmik określonego szczebla i starać się rozliczać innych 
lub samemu wejść do kręgu władzy i poddać się corocznej ocenie.   

Sprawdzający się samorządowiec awansuje i uczciwie zarabia jak w firmie czy 
korporacji. Osoba niekompetentna lub nieuczciwa jest zwalniana z pracy 
poprzez brak zaufania.  

Im wyżej sięga dana osoba, coraz więcej uczciwie zarabia jak w porządnej 
firmie czy korporacji.   
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System Sejmikowy jest systemem kompatybilnym. Rządzenie wymaga w miarę 
awansu coraz większych kompetencji i uczciwości. Za to samorządowiec 
winien być godziwie wynagradzany, by nie kusiło go dorabianie na boku.    

Z ORĘDZIA BOŻONARODZENIOWEGO NA ROK 2019 

 Zadaniem Człowieka jest korzystać z darów Natury, czynić sobie Ziemię 

Poddaną, jest żyć i umrzeć godnie tzn. w zgodzie z Naturą, z Bogiem.  
 
Skoro Matka Ziemia nas rodzi, nas żywi winniśmy jej wdzięczność i szacunek.  
 
Żyjąc krótko na Ziemi, mamy obowiązek szanowania swojej Matki Ziemi, 
mamy dziękować Jej za dary i dbać o Nią.  
 

Ziemia jest jak wielka spiżarnia, która winna zaspokoić ludzkość tak dzisiaj 

jak i za miliony lat. Czy jednak na pewno z tej ziemskiej spiżarni korzystamy 
roztropnie? Czy zostawiamy w niej zapasy przyszłym pokoleniom? Czy 
zapełniamy spiżarnię bogactwami, czy wręcz przeciwnie, zostawiamy 
przyszłym pokoleniom zgliszcza i długi?  
 

Człowiek bez wiary w zbawienie, to znaczy bez wiary w to, że warto na 

Ziemi żyć uczciwie, bo nagroda czeka w Niebie, z definicji nie szanuje 
zasad moralnych, nie szanuje wiary w Jezusa Chrystusa, bo skoro uznaje, że 
życie jego kończy się wraz ze śmiercią, nie ma powodów ani motywacji by 
żyć moralnie i uczciwie.   
 
Logika podpowiada, by takich ludzi nie dopuszczać do władzy, do spiżarni 
narodowej, bo ją ogołocą i zostawią po sobie tylko zgliszcza i długi.  
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Z ludźmi nieżyjącymi moralnie, uczciwie nie da się zbudować trwałej 

wspólnoty, trwałego państwa, zasobnego i bezpiecznego Narodu.  
 
Niemoralni rządzący są najemnikami myślącymi wyłącznie o osobie, a nie o 
powierzonych im mieszkańcach!  
    

Królestwo Polskie opowiada się za budowaniem wspólnoty – cywilizacji 

„Christianitas”, opartej na zasadach moralnych, a konkretnie na Nauczaniu 
Jezusa Chrystusa.     
 

Boże Narodzenie to Święto narodzin Zbawiciela, naszego Nauczyciela – 

Jezusa Chrystusa, który wskazał nam Słowem jak wygląda Królestwo Boże – 
Królestwo Niebieskie. Dał nam wzór idealnego Królestwa Bożego, do 
którego winniśmy dążyć.  
 
Logiczne, że dążąc do Królestwa Niebieskiego winniśmy tu na Ziemi 
zbudować Królestwo Boże, tym bardziej, że o to się modlimy w Modlitwie 
Ojcze Nasz – Przyjdź Królestwo Twoje!  
 
Nie mamy, więc wyboru!  
Jezus jasno wskazał nam formę ustroju Państwa Bożego jako Królestwo.  
 

Prawdziwy chrześcijanin – katolik powinien, więc dążyć do budowy 

Królestwa z zasadami przekazanymi nam w swoim Nauczaniu przez Jezusa 
Chrystusa.  
 
Forma ustroju państwa, w którym żyje katolik nie podlega regułom 
demokratycznym, tzn., że można sobie demokratycznie obrać drogę 
zbawienia żyjąc w państwie demokratycznym, a odrzucając Królestwo.  
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Prawdziwy chrześcijanin – katolik jest Poddanym Królestwa, a nie 

Obywatelem demokratycznej republiki.  
 
Nie można się określić jako Obywatel, nie tracąc jednocześnie statusu 
chrześcijanina – katolika - Poddanego.   
 
Dokonując wyboru bycia Obywatelem, a nie Poddanym de facto 
dokonujemy apostazji tzn. występujemy ze wspólnoty chrześcijańskiej ipso 
facto.    
 

Na przestrzeni kilkuset lat, masońska rewolucja francuska, która rozlała 

się po Europie i po świecie, zmieniła świadomość wielu ludzi i pod pozorem 
awansu społecznego, uczyniła z wielu Poddanych, Obywateli. Szczególnie 
po I Wojnie Światowej w Europie runął świat monarchii z Poddanymi i został 
zastąpiony demokratycznymi republikami z Obywatelami.  
Według rewolucyjnej koncepcji władzy Obywatel ma płacić podatki i 
służyć świeckiemu, najczęściej masońskiemu państwu, a nie służyć 
Królestwu, w domniemaniu Królestwu Bożemu! 
Owszem, Obywatel może chodzić do kościoła, a nawet modlić się, bo 
modląc się o Królestwo, a jednocześnie będąc posłuszny świeckiemu 
państwu, staje się wiarołomcą i bluźniercą.  
 

Nie będziesz wiernie dwom panom służył!  

 
Nie da się być i Obywatelem i Poddanym jednocześnie. Można, co 
najwyżej być Poddanym, który spełnia obowiązki obywatelskie ale nic 
ponadto.  
 
Ponieważ działamy w czasie jakby na podobieństwo czasów Jana 
Chrzciciela, który przygotowywał lud na przyjście Zbawiciela i przyjście 
Królestwa Bożego na Ziemi, przytoczmy fragment z Jego życia: 
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„Ewangeliczna wizja Mesjasza przedstawiona jest w działalności Jana Chrzciciela 

oraz w działalności samego Jezusa i w Jego życiu. Człowiek odrodzony duchowo, 

poczuje się wolnym i będzie wolnym, w pełnym tego słowa znaczeniu. Święty Jan 

Chrzciciel w takich słowach przestawiał przygotowanie się na przyjście Mesjasza: 

„Pytano go w tłumie: Cóż, więc mamy robić? A on odpowiedział im: Kto ma dwie 

szaty, niech jedną da temu, który nic nie ma; kto ma jedzenie, niech uczyni podobnie. 

Przyszli też i celnicy, aby się ochrzcić i pytali go mówiąc: Nauczycielu, co mamy 

czynić? A on odpowiedział im: Nie czyńcie nic ponad to, co do was należy. Pytali go i 

żołnierze: A my, co mamy robić? I odpowiedział im: Nikomu nie dokuczajcie, nikogo 

nie wykorzystujcie, lecz poprzestańcie na waszym żołdzie” (Łk 3,10-14). Odpowiedzi 

Jana Chrzciciela były wizją czasów mesjańskich w jego ujęciu.  

Źródło: http://www.profeto.pl/misja-sw--jana-chrzciciela  

 

A więc, aby stać się z Obywatela Poddanym trzeba się ochrzcić – 
odrodzić, stać się Człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Żyć na Jego 
podobieństwo. 

Naszą rolą tj. Króla Polski wskrzeszającego Królestwo Polskie na 

podobieństwo Królestwa Bożego jest uświadamianie Obywatelom  
masońskiego rewolucyjnego państwa okupacyjnego jakim jest „III RP”, że 
trzeba przejść metanoię tzn. zamienić się z Obywatela w Poddanego.  

Nie powinno się chodzić do kościoła jako Obywatel, ale jako Poddany 
Królestwa Jezusa Chrystusa.  

Póki, co, widzimy w kościołach w Polsce wielu Obywateli, a mało 
Poddanych. Widać to choćby po stosunku do przyjmowania Komunii 
Świętej. Obywatele przyjmują ją na stojąco, Poddani na klęcząco!    
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Mamy obecnie w Polsce Kościół obywatelski.  

Kapłani królewscy, jakimi są według Pisma Świętego, wierni, stali się 
kapłanami służebnymi – Obywatelami, a kapłani służebni, którymi winni 
być księża i biskupi stali się kapłanami obywatelskimi. Służą oni obywatelom 
i władzy świeckiej, a nie Bogu. Na naszych oczach Kościół w Polsce ulega 
procesowi sekularyzacji. Księża są na etatach w szkołach, parafie 
otrzymują dotacje europejskie. Biskupi zamknęli się w pałacach i odgrodzili 
od powierzonych im „owiec” i czerpią korzyści z Funduszu Kościelnego, czyli 
przeszli na garnuszek „III RP”. 

Pamiętajmy, że Kościół katolicki w Polsce zawdzięcza swoją pozycję i 

znaczenie Królestwu Polskiemu. Jest depozytariuszem Królestwa Polskiego.  

W drugiej połowie XVIII wieku, po czasach saskich, Prymasi Królestwa 
Polskiego – masoni, doprowadzili do upadku moralności i Ducha Narodu 
Polskiego. Rozbiory były, więc tylko formalnością i być może zapobiegły 
powstaniu na ziemiach polskich państwa masońskiego na wzór jakobińskiej 
Francji, gdyby krypto-masonowi Tadeuszowi Kościuszce udało się dokonać 
tego, czego dokonali Jakobini we Francji. Tadeusz Kościuszko był 
naocznym świadkiem królobójstwa we Francji i zapewne nie miałby 
oporów kierować zsekularyzowanym państwem jako Naczelnik.  

Co się odwlecze to nie uciecze!  

Co nie udało się Kościuszce udało się na jakiś czas Piłsudskiemu, a obecnie 
próbuje tego dokonać kolejny Naczelnik: Jarosław Kaczyński.  

Chodzi o zeświedczenie kleru do stanu pracowników cywilnych masońskiej 
republiki, jak za Napoleona Bonaparte.  

Jest to o tyle łatwiejsze, że Stolica Apostolska powołując do życia w 1929 
roku Państwo Watykan de facto zamieniła się w państwo świeckie typu 
protestanckiego tj. władza duchowna i świecka pozostają w jednym ręku.   
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Pamiętamy, że cztery lata przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Judea 
utraciła status Królestwa, a jej ostatnim Królem Żydowskim był Herod Wielki 
(72-4 roku p.n.ch.). Kolejny król Herod Archelaos był etnarchą vel tetrarchą 
czyli władcą niżej sytuowanym niż król, i to z nadania obcego państwa tj. 
Cesarstwa Rzymskiego. 

Czyż nie jest podobnie dzisiaj w „III RP”?  

Wydaje się, że obecni biskupi watykańscy w „III RP” bardziej przypominają 
faryzeuszy czasów Jezusa Chrystusa niż kapłanów katolickich. Przede 
wszystkim, jak za czasów Jezusa nie chcą Go uznać Królem Polski. Nie chcą 
też uznać Królestwa Polskiego. A kogo uznają? 

Obecna sytuacja przypomina czasy przyjścia Jezusa Chrystusa, który Bożej 
Wiary już w Judei i Jerozolimie nie zastał. Kapłanom - faryzeuszom daleko 
było od nauczania Mojżeszowego.   

Nie możemy jednak stać z założonymi rękami i biadolić! 

Jak szybko to możliwe, nie oglądając się na kapłanów - faryzeuszy musimy 
przejść metanoię i przemienić się z Obywateli „III RP” w Poddanych 
Królestwa Polskiego.  

Jak to praktycznie zrobić? 

Wyłącznie poprzez Modlitwę do Ducha świętego o Jego Dary.  

Trzeba też, za nauczaniem Jana Chrzciciela stać się bardziej uczciwymi i 
cnotliwymi w dotychczasowym życiu i pracy; w ramach dotychczasowych 
obowiązków, nawet wtedy gdyby to miało skończyć się wydaleniem ze 
służby publicznej w ramach demokracji lub zwolnieniem z pracy.  

Celnik, wojskowy, sędzia, nauczyciel, lekarz, naukowiec, dziennikarz, 
polityk, etc., – wszyscy mają stać się uczciwymi.  
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Warto zauważyć, że jednak coś się zmienia! 

Sejm Walny Relacyjny zebrany 14 grudnia w Sierakowie w Wielkopolsce 
wybrał Szlachetnych A.D.2019 w gronie których znalazło się dwóch 
biskupów (Marek Jędraszewski i Jan Paweł Lenga oraz jeden ksiądz 
(Roman Kneblewski).  

W dniu 28 grudnia A.D.2019 bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii 
przez biskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego poparło Listem 
Otwartym 15 biskupów: 

List podpisali: abp Adam Szal, bp Jan Wątroba, abp Mieczysław Mokrzycki, abp 
Wacław Depo, abp Józef Michalik, bp Marian Rojek, bp Stanisław Jamrozek, bp 
Kazimierz Górny, abp Stanisław Nowak, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Andrzej Jeż, bp 
Jan Śrutwa, bp Mariusz Leszczyński, bp Andrzej Przybylski oraz bp Edward 
Białogłowski. 

 
Vide: http://www.pch24.pl/biskupi-staja-w-obronie-abp--marka-jedraszewskiego,73029,i.html#ixzz69cHJhsP4 
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Non possumus! 

Polacy nie mogą się pozwolić więcej deprawować i korumpować! Polak 
musi zacząć się kojarzyć z ortodoksyjną uczciwością!   

Nie zbudujemy Królestwa Bożego a w nim Królestwa Polskiego inaczej jak 
przez świadomość, że warto być prawym i uczciwym.  

Mocne postanowienie bycia wolnym, odpartyjnionym, nie służenie 
Szatanowi poprzez grzech, prowadzi nas ku Królestwu Bożemu, ku Królestwu 
Polskiemu.  

Obecna rewolucyjna władza „III RP” stawia na prawo, a my się pytamy po 
co prawo, gdy nie ma obyczajów?  

Prawo nie czyni państwa sprawiedliwym. Sprawiedliwym czynią państwo 
ludzie sprawiedliwi, zacni i szlachetni.  

Rewolucyjne państwo „III RP” nie walczy z demoralizacją, degrengoladą 
moralną, a wręcz przeciwnie, promuje rozwiązłość, niemoralność.  

„III RP” buduje państwo na wzór Sodomy i Gomory, czyli buduje na bagnie 
a nie na skale. Promowana jest ideologia gender, źle rozumiana tolerancja 
dla wszelkiej maści orientacji seksualnych, dopuszczona jest pornografia, 
hazard, rozwody świeckie, odbieranie dzieci rodzicom, przymusowa 
„postępowa” edukacja, etc. Przypomina to rozpasane czasy saskie z 
początku XVIII wieku, które doprowadziły nas do upadku. „Za króla Sasa 
jedz pij i popuszczaj pasa”. 

Należy zwrócić uwagę, że rządy masońskie jako rządy demokratyczne, 

jakimi jest m.in. „III RP” bazują na dyspozycyjnych urzędnikach, politykach, 
dziennikarzach, funkcjonariuszach, itp., którzy często wykraczają poza 
swoje obowiązki w budowaniu Sodomy i Gomory licząc, że władza 
zauważy ich ponadprzeciętną gorliwość. Liczą, więc na nagrodę na Ziemi, 
a nie w Niebie.  
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Stąd na przykład cykliczna, powszechnie tolerowana powyborcza, nagła 
zamiana Posła Ziemskiego na Posła partyjnego, która odbywa się poprzez 
niepisane a nadal tolerowane powszechnie niepisane prawo kaduka tzw. 
„dyscypliny partyjnej”, które zgubi nas jak onegdaj nadużywane „liberum 
veto”. 

Gdyby nagle Poseł Ziemski stał się uczciwym wobec własnych Wyborców, 
co zaleca Jan Chrzcielel, upadłoby z dnia na dzień partyjniactwo jako 
mafijny sposób rządzenia państwem. Z dnia na dzień upadłaby Bolszewia, 
a zakwitło Królestwo Polskie.  

Czy Poseł respektujący „dyscyplinę partyjną” czeka przyjścia Zbawiciela 

i Królestwa Bożego na Ziemi? Oczywiście, że nie, bo poprzez sprzedanie 
swojej woli za pieniądze i przywileje, staje się jakby najemnikiem, nie 
dbającym o swoje „owce”, które go wybrały, ale dbający o tego, co go 
wynajął. Taki wiarołomny najemnik, gdy mu dobrze zapłacą, sprzeda 
własne „owce”, bo tak jest zdegenerowany moralnie.  

Czy taki pseudo Poseł a de facto partyjna marionetka chodzi do 

kościoła i modli się? Czy taki pseudo Poseł lub jego mocodawca modlą się 
„Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje? Tak, ale jest to fałszywa modlitwa a 
rebour do ojca - Szatana! Jest to wiarołomstwo i bluźnierstwo Bogu! Nie 
można w sposób uczciwy modlić się o Królestwo Boże na Ziemi, a 
jednocześnie swoją nieuczciwością zawodową utrwalać państwo Szatana. 
Nie będziesz wiernie dwom panom służył! 

Czas corocznego Bożego Narodzenia daje każdemu szansę stać się 

uczciwym Człowiekiem, stać się Poddanym Królestwa Bożego, a obecnie 
Poddanym Królestwa Polskiego.  

Bóg nie obiecuje za uczciwość jakichkolwiek korzyści na Ziemi. Wręcz 
przeciwnie. Posyłając swojego Syna na Ziemię pokazuje konsekwencję 
prawości, do utraty życia włącznie.  
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Jezus powiedział: 

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść 

pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, 

synową z teściową (Mt 10,34n). 

Jezus przychodząc na Ziemię wiedział jak daleko postąpiła demoralizacja 
wśród Żydów, więc doskonale zdawał sobie sprawę, że w ramach jednej 
rodziny wielu odstąpi od niego, co spowoduje podziały rodzinne. Nie 
próbuje, więc przekazać nam informacji, że Pokój Boży jest tym samym, co 
pokój w rodzinie, czy pokój na Ziemi, utożsamiany z brakiem konfliktów.  

Brak konfliktu wśród szajki złodziei nie oznacza pokoju Bożego! 

Brak konfliktu wśród rządzących i rządzonych nie oznacza pokoju Bożego!  

I a contrario, niby poróznienia partyjne czy mafijne nie oznaczają dążenia 
do pokoju Bożego ale oznaczają dążenie do jeszcze większego 
szatańskiego poróżnienia i podziałów. Stąd powstają kolejne partie i 
kolejne mafie, itd.  

Widzimy, więc partię „A” i partię „B”, które jako wynalazki Szatana próbują 
wciągnąć w szatański konflikt jak najwięcej Polaków. Aby się tylko Polak 
opowiedział za jedną ze stron, mimo, że każdą reprezentuje Szatan i zawsze 
on jest zwycięzcą takiej szatańskiej kłótni.  

Są i tacy, którzy zakładają partię „C”, której mimowolnym zadaniem jest 
dolewanie oliwy do ognia i wzmacnianie państwa Szatana. Nie tędy 
droga!   

A co powinien zrobić chrześcijanin – katolik? 

Powinien zgromadzić się na Sejmiku Ziemskim i dyskutować w imieniu Boga 
(tam gdzie dwóch, trzech w imię moje jestem pośród nich), a nie w imieniu 
partii politycznej i jej Szefa, którym na samym końcu okazuje się zawsze 
Szatan.  
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Największy grzech zaniechania mają obecni hierarchowie, którzy 

zdezerterowali z armii Jezusowych Pasterzy i wstąpili do klanu najemników.  

Klan ten powoli zamienia Polakom wiarę w Jezusa Chrystusa na rzecz 
spotkania towarzyskiego i tygodniowej biesiady, czy udanej cotygodniowej 
imprezy towarzyskiej.  

Zamienili nam chrześcijańskie katedry i kościoły naszych przodków w 
protestanckie zbory. Zlikwidowali balaski, rozdając Komunię Świętą jak 
wypadnie, daleko od prezbiterium (symbol Nieba), na stojąco, pozwalając 
tym samym policzkować Jezusa Chrystusa i profanować Jego ofiarę na 
krzyżu.  

Biada wam hierarchowie, którzy tak czynicie i nakazujecie czynić 

innym!  

Prosimy Poddanych Królestwa Polskiego o przyjmowanie Komunii Świętej 
na klęcząco!  

Kto może klęknąć, a nie klęka przy przyjmowaniu Komunii Świętej ten jest 
Obywatelem „III RP” i jednocześnie członkiem pseudokościoła jaki budują 
nam hierarchowie – najemnicy!  

USTRÓJ POLITYCZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO 
BÓG 

CYWILIZACJA BOŻA - „CHRISTIANITAS” 
CHRZEŚCIJAŃSKI KRÓL POLSKI 

RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO 
RADA KRÓLEWSKA  

RADA POKOJU – RADA WOJENNA – RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO  
SEJM WALNY 

Senat - Senatorowie 
Izba Poselska – Posłowie Ziemscy obrani na Sejmikach Ziemskich 
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SEJMIKI ZIEMSKIE 
Generalne 

Wojewódzkie 
Prowincjonalne 

Powiatowe 
Grodzkie 
Gminne 

Wiece wiejskie 
 

USTRÓJ POLITYCZNY III RP 
ŚWIATOWA MASONERIA 

(syjoniści, judaiści, islamiści, protestanci, heretycy, ateiści) 
CYWILIZACJA SZATANA - DEMO(N)KRACJA 

SZEFOWIE PARTII – masoni?  
PREZYDENT - mason?   

SEJM – LOŻA? 
Senatorowie – partyjni funkcjonariusze – masoni? 

Izba Poselska – Posłowie, partyjni funkcjonariusze – masoni?  
fasadowe wybory parlamentarne 

Sejmiki (Loże) Wojewódzkie? 
Radni Sejmikowi – w większości partyjni funkcjonariusze 

fasadowe wybory samorządowe 
Radni w Powiecie, Miastach i Gminach 

często partyjni funkcjonariusze 
fasadowe wybory samorządowe 

Zebrania Wiejskie 
 

CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA 

Polacy!  
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Rządzi nami syjonistyczna, liberalna, świecko-kościelna, antypolska 
kamaryla!  

Naszym zdaniem tylko frontalne poparcie Królestwa Polskiego i Króla przez 
świadomych zagrożenia Polaków może uratować Polskę i Polaków!  

Dlaczego Polska upada? 

Bo nie zadajemy rządzącym pytań:  

- dlaczego „III RP” nie zakończyła II Wojny Światowej Konferencją Pokojową? 

- dlaczego Litwa, Białoruś, Ukraina okupują Ziemie II RP określone Traktatem 
Wersalskim z 1919 roku oraz Traktatem Ryskim z 1921 roku?  

- dlaczego „III RP” w dalszym ciągu uznaje za granicę z Litwą, Białorusią i 
Ukrainą tzw. Linię demarkacyjną Curzona & Nemira dzielącą Polskę na dwie 
części?  

- dlaczego „III RP” pozwala na bezprawna okupację Ziem Polskich 
określonych traktatowo Traktatem wersalskim i Ryskim przez Litwę, Białoruś i 
Ukrainę? 

- dlaczego „III RP” nie upomina się o Ziemię Królewiecką (Województwo 
Sambijskie) od Rosji?  

- dlaczego Zdobycz Wojenna w postaci Ziem byłego NRD (Łużyce) trafiła do 
Niemiec jako państwa przegranego w II Wojnie Światowej? Czy ktoś z „III RP” 
protestował w tej sprawie? Domagamy się zwrotu Województwa 
Obotryckiego (Meklemburgia) Województwa Dolnołużyckiego 
(Brandenburgia) i Województwa Górnołużyckiego (Saksonia). Całą tę Ziemię 
nazywamy ŁUŻYCAMI. 

- dlaczego w „III RP” nie jest zakazana działalność masonerii?  

- dlaczego Prezydent w „III RP” musi być masonem (?) i mieć żonę Żydówkę? 

- dlaczego szefem partii rządzącej w Polsce musi być Żyd i/lub mason i/lub 
agent obcego wywiadu? 

- dlaczego w Sejmie i Senacie „III RP” obowiązuje tzw. dyscyplina partyjna i 
gdzie ta zgubna praktyka jest prawnie unormowana?  
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- dlaczego Poseł i Senator „III RP” może legalnie reprezentować partię, a nie 
Wyborców oraz Ziemię z której został wybrany?  

- dlaczego Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego mogą pełnić funkcje 
publiczne w Polsce mimo encykliki Papieża Benedykta XIV „A quo primum”?  

- dlaczego biskupów w Polsce mianuje obce Państwo Watykan?  

- dlaczego w Polsce władzę nadrzędną nad kościołem partykularnym ma 
Legat Papieski - nuncjusz?  

- dlaczego nie jest szanowany przez „III RP” Król Polski wybrany na legalnej 
elekcji?  

- ile kosztuje polskiego podatnika władza „III RP”, a szczególnie Sejm i Senat 
na Wiejskiej, Prezydent „III RP”? 

- ile kosztuje polskiego podatnika Król Polski?  

- dlaczego „III RP” asygnuje 100 mln PLN na cmentarz żydowski na którym nie 
leżą ludzie zasłużeni dla Polski, a sami Polacy muszą kwestować na Cmentarz 
Powązkowski?  

- dlaczego „III RP” reprywatyzuje a nie restytuuje mienia zagrabionego 
polskiemu ziemiaństwu i mieszczaństwu?         

I wiele, wiele innych istotnych pytań!  

PRZYSZŁOŚĆ 

Jest pewne, że tak USA jak Rosja potrzebują Środkowej Europy, tak 

kulturowo jak cywilizacyjnie, a de facto, jako z jednej strony rynek zbytu a z 
drugiej strony partnera handlowego i twórcę nowoczesnych technologii, co 
może pozwolić osiągnąć przewagę wobec Chin.  

Śmiertelnym wrogiem Polski jest Imperium Brytyjskie vel Wielka Brytania z 
ukrytymi brytyjskimi służbami tajnymi. Chodzi o kontrolę szlaków handlowych z 
Chin via Ukraina i Morze Czarne. 

Bez silnej Europy Środkowej tak USA jak Rosja będą traciły dystans do Chin.  



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2020 

 
Strona 51 

 

Polska powinna, więc nie zajmować się więcej budowaniem Wieży Babel vel 
Rzeszy Niemieckiej tym bardziej, że wypowiedziano Polsce warunki korzystnej 
współpracy na warunki niewolnicze.  

Jak najszybciej Polska powinna zintegrować najbliższe otoczenie w celu 
budowy Małej i Wielkiej Lechii – związku politycznego i gospodarczego, 
samodzielnego, nastawionego na współpracę z Rosją, kosztem dalszej, 
zgubnej integracji (anszlusu) z Europą Zachodnią, która będzie ekonomicznie 
słabła i dążyła do konfrontacji militarnej z Polską i Europą wschodnią, bo tu 
płyną soki życia dla pasożytów a takimi są imperia kolonialne: Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy.  

Chodzi tu o prawdopodobny zwrot w polityce niemieckiej z integrystów na 
militarystów, za poparciem krajów kolonialnych, niepotrafiących żyć i 
funkcjonować z własnej pracy. Kraje to dodatkowo łączy nienawiść do 
chrześcijaństwa, a spaja je syjonizm, który nimi kieruje. Wspiera ich też szeroko 
rozumiany islam jako ideologia koherentna w zwalczaniu chrześcijaństwa. 

Jak widać siły skierowane na Polskę są potężne!  

Mamy wroga wewnętrznego w postaci masońskich partii na długiej, ale 
regulowanej syjonistycznej smyczy oraz mamy łączących się antypolsko 
wrogów zewnętrznych. 

Obecnie Niemcy nie Rządem stoją i jest idealny moment, by nakłonić 
słowiańskie Landy Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii – słowiańskie Łużyce 
- do integracji z Koroną Królestwa Polskiego jako Małą Lechią.  

W innym przypadku tzw. ziemie saskie i pruskie w ramach Rzeszy Niemieckiej 
posłużą do militaryzacji Niemiec i do dokończenia II Wojny Światowej.  

Idealnym rozwiązaniem jest KONFERENCJA POKOJOWA w Gdańsku Oliwie, 
którą rozpoczęło Królestwo Polskie Naszym Memorandum z 14 października 
A.D.2017 wygłoszone przez Nas w Gdańsku Oliwie.  

Abstrahując od tego, czy Polacy in gremium popierają Królestwo Polskie, czy 
okupacyjny reżim „III RP” pewnym jest, że Polska i Polacy winni dążyć do 
zorganizowania w 2020 roku KONFERENCJI POKOJOWEJ kończącej formalnie 
II Wojnę Światową.  
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Mamy nie uregulowany problem granic; mamy nie uregulowany problem 
okupacji Kresów Wschodnich i Ziemi Królewieckiej (Sambii); mamy nie 
uregulowany problem II RP w sensie sukcesji i reprezentacji; mamy nie 
uregulowany problem polskiego złota i innych aktywów znajdujących się 
poza Polską; mamy nie uregulowany problem roszczeń żydowskich, etc., etc.  

Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem 
albo nie będzie jej wcale! 

 Victoria in Jesu Christo!  
W roku 2020 życzymy wszystkim Polakom, wszystkim Poddanym, 

tak w Królestwie Polskim jak i za granicą  
Pokoju Bożego w Polsce 

oraz wszelkiej Pomyślności, by Wam się po Bożemu Darzyło!  

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
Dano w Mieście Myszkowie, 30 dnia grudnia Roku Pańskiego MMXIX w IV 
Roku Naszego Panowania. 

*  *  * 
 

                       OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                                 „„„BBByyyććć   aaalllbbbooo   nnniiieee   bbbyyyććć???”””   
               zzz   111111   pppaaaźźźdddzzziiieeerrrnnniiikkkaaa   AAA...DDD...222000111999   
 
                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 

Laudetur Jezus Christus! 

Przeczytajmy na początku opatrznościowy tekst dzisiejszej Ewangelii.  
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SZATAN CHCE NAS ODWIEŚĆ OD DROGI KRÓLESTWA JEZUSA CHRYSTUSA.  
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  
Walka Chrystusa ze złym duchem 
Łk 11, 15-26 

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, 
wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.  

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom 
na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, 
że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją 
mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam 
złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.  

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od 
niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.  

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.  
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy 

go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i 
przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają 
tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni». 
 
Oto słowo Pańskie.  
 
Chwała Tobie Chryste! 
 

Przypomnijny też fragment Naszego ostatniego Orędzia z 27 sierpnia 

A.D.2019 (vide: www.metrykakoronna.org.pl):       
 

Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 

oraz za własną mennicą.  
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Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
(...) 
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa, zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
 
Mamy, co prawda na karku okupantów żydowskich, udających Polaków, 
zaganiających Polaków na europejski redyk, ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 

Odpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z 

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł, 
Senator, Prezydent, zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom; 
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela. 
  
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się 
pełnomocnictwa tajnego, czyli fikcyjnego, ale jednocześnie 
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn., gdy rządzą 
nami, żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję 
Narodu Polskiego.  
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!  
 
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem, a kolaboracją 
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.  
 
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji, 
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.  
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Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego 
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska 
zeru. 
 
Rdzenny Polak nie może głosować inaczej jak jawnie!  
 
(...) 
 
Na czele Komitetów Wyborczych stoją samozwańczy „książęta” - rokoszanie, 
zbuntowani przeciwko Królowi i Królestwu Polskiemu, często podlegli 
prezesom partyjnym lub innym siłom politycznym. W sumie oni wszyscy, jak 
jeden, tworzą antykrólewską konfederację, którą my nazywamy 
ANTYKRÓLEWSKIM ROKOSZEM DUDY A.D.2019, jako, że to Prezydent III RP 
Andrzej Duda ogłaszając „wybory parlamentarne” w masońskim rycie 
partyjnym - bolszewickim stał się „z urzędu” Marszałkiem konfederacji 
antykrólewskiej, jak onegdaj w 1672 roku uczynił to w Szczebrzeszynie 
Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski, występując przeciwko Królowi 
Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, w formule Konfederacji 
Szczebrzeszyńskiej.   
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_szczebrzeszy%C5%84ska  
 
Na to bolszewickie dictum, które nota bene przewidzieliśmy, powołaliśmy do 
życia KRÓLEWSKĄ KONFEDERACJĘ OPATOWSKĄ A.D.2019.        
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_go%C5%82%C4%85bska  
 
Jako Królestwo Polskie proponujemy przystępowanie Polaków do Naszej 
Królewskiej Konfederacji poprzez organizowanie się w Sejmiki Ziemskie 
różnego szczebla, szczególnie szczebla powiatowego i prowincjonalnego, 
wyłaniając na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym po 5 Posłów Ziemskich z 
każdej Ziemi Sejmikowej na Sejm Walny Królestwa Polskiego, którego 
najbliższa XII Sesja Rocznicowa przewidziana jest na 5 października A.D.2019 
[odbyła się w Licheniu Starym, a kolejna XIII Sesja w Parczewie, jest przewidziana 
na 23 listopada A.D.2019].   
Sejm Walny Królestwa Polskiego zorganizowany jest w formule KRÓLEWSKIEJ – 
CHRYSTUSOWEJ tj. w ramach cywilizacji CHRISTIANITAS (nauka i nauczanie 
Jezusa Chrystusa), co odróżnia nas od formuły bolszewickiej – jakobińskiej – 
masońskiej „sejmu” na Wiejskiej, w ramach ideologii LIBERALNEJ czytaj 
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satanistycznej. „Sejm” na Wiejskiej tak naprawdę (po „wyborach”) 
reprezentuje Loże Masońskie różnego rytu. A jak jest na Sejmie Walnym? 

50 Ziem Sejmu Walnego, 
z czego 41 Ziem Królestwa Polskiego 

i 9 Obszarów Polonijnych

 
Na Sejmie Walnym każda Ziemia Sejmikowa i Obszar Polonijny ma 5 Posłów 
Ziemskich i dwóch Senatorów, co daje 250 Posłów i 100 Senatorów. W Izbie 
Poselskiej głosowania odbywają się Ziemiami, w Senacie każdy Senator ma 
głos wolny (Votum Senatorskie). Głosuje się bezwzględną większością, tak w 
Izbie Poselskiej, jak w Senacie. Król ma prawo veta – nie pozwalam, ale z 
pisemnym uzasadnieniem! 
 
W tym miejscu napominamy wszystkich: organizatorów, wykonawców i 
popleczników ROKOSZU DUDY A.D.2019, aby odstępowali najpóźniej do 30 
września A.D.2019 od rokoszan, pod rygorem infamii, banicji i konfiskaty 
majątku w przyszłości.  
 
Albo stajecie przy rokoszanach albo przy Królu Polski; tertio non datur.  
 
Udział bierny (organizowanie i/lub kandydowanie) lub czynny (wzięcie 
udziału w „wyborach”) traktujemy jako opowiedzenie się po stronie 
ROKOSZU DUDY A.D.2019 ze wszelkimi tego królewskimi konsekwencjami, o 
czym wyżej.   
                                                             *  *  * 
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Tak myśleliśmy 27 sierpnia A.D.2019 i kierowaliśmy wówczas memento 

do Polaków i rządzących. Wielu Nas posłuchało, wielu Nas nie posłuchało.  
 

Okupanci Polski wyznaczając datę „wyborów parlamentarnych” na 13 

października A.D.2019 zakpili sobie z Boga, zakpili z Szóstego Objawienia 
Fatimskiego, które miało miejsce 13 października A.D.1917, zakpili z 
Objawienia w Akita, które miało miejsce 13 października A.D.1973.  
 
W obu przypadkach tych Objawień, Matka Boża napominała ludzkość:  
Fatima: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został 
bardzo obrażony".   
Akita:  Jeżeli ludzkość nie zacznie żałować za grzechy i się nie poprawi, 
spadną na nie surowe kary (włącznie z ogniem z nieba).  
  

Naszym królewskim zdaniem, Polacy mają na tyle świadomości, by 

wiedzieć, że rządy nad Polską A.D.2019 sprawują sataniści, masoni, ludzie 
niecni i grzeszni; w większości popełniający bezpośrednio lub pośrednio 
grzech sodomicki – śmiertelny.  
Organizowane przez tych ludzi tzw. „wybory parlamentarne”, to 
zachęcanie do współuczestnictwa w grzechu sodomskim. To taki rytuał 
satanistyczny, w którym zachęca się tych ogarniętych syndromem 
sztokholmskim, by oddali hołd swoim oprawcom, by się poniżyli, ukorzyli, 
poddali ich woli.  
 

Królestwo Polskie nie uznaje legalności władzy żydobolszewii nad 

Polakami a tym samym nie uznaje bolszewickich „wyborów 
parlamentarnych” i władzy wyłonionej w ich wyniku. Uznajemy tych ludzi 
za agresorów, okupantów, kolonizatorów i deprawatorów, z czego to 
ostatnie jest najważniejsze, bo pamiętamy słowa Jezusa z Biblii w rozdziale 
„Męstwo w ucisku”:  



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2020 

 
Strona 58 

 

 
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.” 
 

Widzimy, a propos bolszewickich tzw. „wyborów parlamentarnych” 

A.D.2019, że Szatan zorientował się, że Polak w ucisku hartuje się i mężnieje.   
Dlatego zmienił taktykę zniszczenia Polski. Już nie wybrał bezpośredniego 
ucisku politycznego i ekonomicznego, ale wybrał zatrucie polskiego Ducha 
Narodowego, o czym pisał Zygmunt Krasiński w „Psalmie miłości”:  
 

Wszystko, wszystko, wiecznie, wszędzie  
Rwie się w górę z Bożej myśli;  
Z wiecznym Bogiem ten nie będzie,  
Kto inaczej świat swój kryśli!  
Kto nie zszlachcić naród cały,  
Lecz chce szlachtę zedrzeć z chwały,  
Może chwilkę w gruzach siędzie,  
Braci schłopi lub obali,  
Lecz nie wzniesie Ludu daléj.  
Bo, wszechświata prawom wbrew,  
Sennych zbudzi nie na ludzi,  
Zbudzi sennych na zwierzęta;  
Miasto świateł wielkiej burzy,  
Ujrzy ziemskiej dno kałuży  
I w niej polską, spiekłą krew.  
To nie polskie będą święta !  
 
Powiedz, orle! orle mój  
Białoskrzydlny, niezmazany,  
Skąd tych czarnych myśli rój ?  
One rosną – gdzie kajdany !  
Ach, niewola sączy jad,  
Co rozkłada duchów skład !  
Niczem Sybir – niczem knuty  
I cielesnych tortur król, 
Lecz narodu duch otruty –  
To dopiero bólów ból !  
 
Wiecznie stoi przywłaszczyciel 
   Przed wszystkich oczyma. 
Tem, że stoi, już kusiciel: 
   Chyba Boga niema ! 
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Sprosnościami hydnej dumy 
   Pomieszał rozumy, 
Rozwiązuje sam sumienia 
   Przez ogrom cierpienia, 
Sieje kłamstwo i ciemnotę, 
   Zmieni zbrodnię w cnotę. 
Bohatyrów on przekaci 
   Na trupach ich braci, 
On przyuczy dzieci małe 
   Wierzyć w mord, jak w chwałę!  
Wezmą sztylet mdłe panienki, 
   Jak różę, do ręki ! 
Powie siostra: „Bracie, weź,  
   Bo zbawieniem rzeź !” 
Oszaleją jego szałem,  
   Rozwściekną – wścieklizną, 
Jak on, będą piekłem całem,  
   Nie niebem, ojczyzną !  
 
   Precz tym złudom, o ma święta ! 
Złej godziny to są mary !  
Ty zostaniesz niedotknięta, 
Ty nie zbędziesz dawnej wiary, 
Że ten tylko więzy przetnie, 
Kto namaszczon cnoty znakiem, 
Że na ziemi być Polakiem –  
To żyć bosko i szlachetnie ! 
 
   Niechaj szepcą jezuity, 
Niechaj wrzeszczą demagogi, 
Że cel wielki, a ukryty, 
Odwszetecznia podłe drogi, 
Że, przypadków idąc kołem, 
Wolno w bagna zajść szatana,  
Potem dusza, w nich skąpana, 
Znów odnajdzie się aniołem; 
Że się zmaże hańby kartę, 
Że królestwo boże z czarta,  
Że wszechdobro złego warte, 
Że wszechmiłość zbrodni warta ! 
 
Precz tym złudom, o ma święta !      
(...)  
   Jakież straszne ich postaci, 
Tych kuszących bezbożników ! 
Tysiącami wściekłych ryków 
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Proszą ciebie o mord braci!  
  

Sytuacja na dzień żydo-bolszewickich wyborów przedstawia się tak, że 

każde z pięciu ugrupowań reprezentuje opcję sodomicką.  

 
 
Od kryptosodomickiego „PiS”-u, który przy pomocy Posłów i Senatorów tej 
partii wespół z Prezydentem Andrzejem Dudą wprowadzili do polskiego 
systemu prawnego tzw. Konwencję Istambulską, promującą, pod 
szczytnymi hasłami walki z przemocą w rodzinie, ideologię Gender i 
saksualizację dzieci, poprzez tęczową lewicę, liberalną prawicę, do 
rozwiązłej prawicy tzw. korwinistów, reprezentowanych przez rozwiązłego 
Janusza Korwin-Mikke.  
Nie jest chyba przesadą nazwanie wyborów 13 października A.D.2019 
„WYBORAMI SODOMSKIMI”.  
Przed lokalami wyborczymi w tym dniu winno być umieszczenie ostrzeżenie 
dla wyborców: pamiętaj, że wchodząc do tego lokalu zgadzasz się na 
dalszą sodomizację Polski i Polaków!  
W każdym razie My niniejszym Orędziem informujemy o tym Polaków 
wybierających się na te „wybory”. 
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W sytuacji normalnej, wybór Posła Ziemskiego na Sejm Walny z danej 

Ziemi Sejmikowej winien być czymś naturalnym, a nie tzw. „świętem 
demokracji”.   
Zwróćmy uwagę, że po ogłoszeniu wyników wyborów niektórzy liderzy 
partyjni vel kacyki partyjne z akolitami ogłoszą swój triumf, że udało im się 
wziąć w jasyr Polaków; że udało im się, przy pomocy garstki osób, podbić 
kolejny raz Polskę.  
Członków w partiach politycznych jest w Polsce nie więcej niż 1% całej 
populacji. W samych „wyborach parlamentarnych” startuje około 45% 
osób bezpartyjnych (nie miejscach nie biorących), ale do Sejmu i Senatu 
dostanie się 99% osób przynależących do partii politycznych (sic!). Czy to 
jest więc demokracja czy oligarchia partyjna vel sitwokracja?  
 

W wyborach 13 października A.D.2019 chodzi generalnie o to, by 

obecne okrągłostołowe, masońskie  kamaryle partyjne mogły nadal 
rządzić Polską; ale jednocześnie chodzi o to, by przy okazji zlekceważyć 
Boga, Matkę Bożą; by zlekceważyć Sejm Walny i Królestwo Polskie, by 
zlekceważyć Nas jako Króla elekta.  
 

Z Naszego królewskiego punktu widzenia żydobolszewia ostentacyjnie 

chce Nas zlekceważyć a tym samym zlekceważyć ruch sejmikowy w 
postaci Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego. Nawiązuje ona, tym samym 
do żydowskiego Sejmu Czterech Ziem, istniejącego w latach 1580-1764 na 
terenie królewskiej Rzeczypospolitej, obradującego dwa razy w roku w 
Lublinie i Jarosławiu.  
 
Będziemy, więc mieli po 13 października A.D.2019 Sejm Pięciu lub Czterech 
Partii, obradujący na Ziemi Królestwa Polskiego. Jego uchwały (prawo 
stanowione) będą dotyczyć tylko tych, którzy na te wybory pójdą i 
podpiszą Listy wyborcze.  
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Ci, co na wybory nie pójdą i nie podpiszą List wyborczych są Poddanymi 
Królestwa Polskiego i ich dotyczą Uchwały Sejmików Ziemskich i Sejmu 
Walnego Królestwa Polskiego.  
 

Chcieliśmy bardzo uniknąć rozdwojenia Polski na Polskę 

żydobolszewicką i Polskę szlachecką ale nie udało się to z powodu 
obstrukcji żydobolszewii, która na nasze pojednawcze, pokojowe wezwania 
nie reagowała.  
 

By uporządkować i wyklarować sytuację, zgadzamy się na czasowe 

funkcjonowanie Sejmu i Senatu Pięciu (Czterech) partii żydobolszewickich 
ale w sytuacji nie uzurpowania sobie prawa do reprezentacji wszystkich 
Polaków. Polaków bojkotujących żydobolszewię reprezentuje Królestwo 
Polskie.  
Rodzi to sytuację niedobrą, której chcieliśmy uniknąć tzn. podwójnego 
Sejmu i podwójnego Rządu.  
Mamy nadzieję, że elektorat żydobolszewii będzie z roku na rok malał, aż 
do momentu kasaty odrębnego żydobolszewickiego, oligarchicznego 
pseudo sejmu i pseudo senatu.  
 
Z założenia, nie będziemy z tym pseudo-sejmem, pseudo-senatem, 
pseudo-rządem, i pseudo-sądami walczyć inaczej niż pokojowo chyba, że 
naruszone zostaną nasze prawa i nasza wolność.  
Po prostu pozwolimy temu zdegenerowanemu systemowi upaść pod 
własnym ciężarem. Nie będziemy go więcej nawracać, bowiem w tym 
zdegenerowanym systemie nikogo na naszą królewską stronę nie 
nawrócimy! 
  
Zacytujemy w tym miejscu fragment książki Józefa Ignacego Kraszewskiego 
„Barani kożuszek” mówiący o pseudoelitach końca XVIII wieku: 
 
„Nie nawrócimy tu nikogo. Są to synowie Baala, zbiegi z Sodomy i Gomory, 
pastwa szatanów. Ani słowem ani łzami, ni zaklęciem, ani groźbą nie 
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opamiętamy ich. Szaleć będą, pić będą ze wszystkich czar żywota, pomyje 
ze wszystkich rynsztoków, aż póki ich i nas, i tego stosu Sardanapala ogień z 
nieba i przepaść nie pochłonie. Musi to wszystko runąć, paść, być 
zgniecionym na miazgę, aby się stało pognojem nowego żywota. Musi ten 
śmiech w płacz się obrócić, to pijaństwo w zgrzyt zębów, ten przepych w 
nędzę, ta lubieżność w zgniliznę, ta swawola w niewolę! Popiołem ale 
gorącym, Bóg posypie te parszywe czaszki!”  
  

Z dniem 13 października A.D.2019, po zasięgnięciu zdania i opinii Rady 

Stanu, Rady Królewskiej, Sejmu Walnego Królestwa Polskiego zmieniamy 
strategię budowy Królestwa Polskiego. Wycofujemy się ze strategii 
konwergencji, czyli zbliżania się dwóch systemów funkcjonujących 
jednocześnie na Ziemi Królestwa Polskiego, na strategię walki politycznej o 
dominację Królestwa Polskiego nad okupantem tj. żydobolszewią i dążenia 
do jej pełnej kapitulacji i wyrugowania jej z życia politycznego Polski.  
 

Przestrzegamy Polaków, którzy pójdą na wybory 13 października 

A.D.2019 roku, że tym działaniem politycznym opowiedzą się przeciwko 
Królestwu Polskiemu, a jednocześnie „za” okupacyjnym rządem 
żydobolszewii, a konkretnie opowiedzą się za:  
- przyjęciem na siebie, solidarnie z innymi uczestnikami tych wyborów, 
długu publicznego i zagranicznego jaki wygenerowała III RP; 
- dalszym budowaniem antycywilizacji Sodomy i Gomory; 
- dalszą amerykanizacją życia publicznego i kulturowego;  
- fasadowym sejmem i senatem III RP;  
- dalszym utrzymywaniem na Ziemi Polskiej Konwencji Istambulskiej, czyli na 
promocję ruchów LGTB oraz zgodę na seksualizację polskich dzieci;  
- promocją sprzedaży taniego alkoholu i łatwą jego dostępnością; 
- łatwym udostępnianiem pornografii; 
- szerzeniem się hazardu;  
- niszczeniem ładu moralnego w Polsce; 
- obcymi wojskami w Polsce; 
- stałą utratę polskich Kresów;  
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- banderyzacją Ukrainy;  
- prowokowaniem do wojny z Rosją;  
- dalszą przynależnością do Unii Europejskiej vel Cesarstwa Niemieckiego; 
- aborcją;  
- słabym szkolnictwem podstawowym, średnim i wyższym z wykrzywionym 
nauczaniem historii Polski;  
- niszczeniem polskich przedsiębiorców; 
- preferowaniem obcych przedsiębiorstw i korporacji; 
- dalszym uciskiem fiskalnym Polaków; 
- niesprawiedliwymi, dyspozycyjnymi sądami;  
- obcymi i wrogimi Polsce mediami; 
- niszczeniem środowiska naturalnego;  
- słabą służbą zdrowia; 
- dalszym skracaniem życia Polaków i ich zastępowanie innymi nacjami; 
- zatrutą żywnością i wodą;  
- utratą suwerenności pieniężnej – kontrolą przez obcych emisji złotówki; 
- zaangażowaniem Polski w wojny ofensywne daleko od granic Polski, by 
„legalnie” wymordować polską młodzież; 
- zniszczeniem i rozbiorem Polski.  
 

Co w zamian proponuje Królestwo Polskie? 

Proponujemy budowanie cywilizacji Christianitas opartej na nauczaniu 
Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim musimy wrócić do poprawy obyczajów 
i cnót republikańskich, z których kiedyś słynął starożytny, królewski Rzym i 
królewska, republikańska Najjaśniejsza Rzeczpospolita. 
 
Oto kolejny fragment „Baraniego kożuszka” Józefa Ignacego 
kraszewskiego: 
 
„Quid leges sine moribus?” (Cóż są warte prawa bez dobrych 
obyczajów?). 
Ustawa piękną rzeczą będzie, lecz ona nierychło przerobi nas, a tu 
periculusum in mora (niebezpieczeństwo w zwłoce). Ratować trzeba od 
rozkładu rzecz naszą pospolitą, szczególniej tę klasę, na której ona stała i 
długo jeszcze stać będzie. Nim lud z otchłani i ciemności wyprowadzicie 
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na światło, wiele czasu upłynie. (...) Magnaci [oligarchowie partyjni] to 
kosmopolici i dla nich o ojczyznę nie idzie, bo się do innej z tytułami 
przesadzą. Półpankowie ich naśladują dla tonu, a i po wsiach zaraza złych 
obyczajów i lekkości już się zakrada. (...) 
Poprawiąż nas ustawy?  
Na obyczaje spójrz! Co się to z nami i u nas dzieje? Zgroza! Ten sejm, ci 
ludzie dobrej woli, usposobień szlachetnych, patrz, jak żyją!  
Jestli tu coś poszanowanego? Świętość małżeństwa, powaga starości, 
niezłomność słowa, godność człowieka?  
Szał jakiś ogarnia wszystkich; zbytek, rozpusta, używanie życia bezrozumne 
pochłania, opanowywa, poniża.  
Wy myślicie o ustawie, ale potrzeba jakąś grozą i sromem działać na tych 
ludzi, aby ich na lepszą wprowadzić drogę. Republikanami się być 
chlubimy, a gdzież cnoty republikańskie i gdzie obyczaje spartańskie? 
Gdzie czystość sumień i rąk?” 
 
Wyjaśnijmy, co kiedyś oznaczały cnoty republikańskie?  
 
Były to cnoty, dzięki którym Rzymianie w okresie rzeczypospolitej (510-31 
przed narodzeniem Chrystusa) tak rozszerzyli i wzmocnili Rzym, że z małego 
państewka w środkowej Italii, stał się mocarstwem ogarniającym niemal 
cały znany w Europie świat starożytny. Wśród tych cnót wyróżniały się 
przede wszystkim: surowość i prostota obyczajów, oszczędność, silna wola, 
wytrwałość, dbałość o wspólne dobro, zdolność do bohaterskiego 
poświęcenia się dla ojczyzny. Cnoty te zanikły w okresie Cesarstwa, 
ustępując pod wpływem bogactwa zamiłowaniu do zbytków i rozwiązłości 
obyczajów.  
 
Dalej za Kraszewskim:  
 
„Gdy twierdza jest oblężona, choć nie ma najmniejszej szansy na obronę 
ani odsiecz, żołnierz poczciwy walczy do ostatka i daje się zabić na 
wałach. Tak i my – jedni w sejmie, drudzy w ulicy, trzeci na kazalnicy, inni w 
szkole – powinniśmy czynić, co do nas należy.”  
 



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2020 

 
Strona 66 

 

Wybory parlamentarne A.D.2019 przypominają Nam sytuację z 1109 

roku gdy Henryk V - Cesarz Cesarstwa Rzymskiego najechał na Polskę i 
oblegał Głogów. Wówczas oblężeni Głogowianie zaproponowali 
Henrykowi pięciodniowy rozejm, by uzyskać stanowisko Księcia Bolesława 
Krzywoustego, który walczył wówczas o powtórne przyłączenie Pomorza 
do Polski.  
Żydobolszewia poprzez „wybory parlamentarne” proponuje Polakom 
poddanie się jej woli, jej sejmowi i senatowi, jej Rządowi, jej sądom; 
generalnie ich władztwu.  
Do tych niezdecydowanych Polaków czy pójść na wybory albo nie pójść 
(poddać się czy nie poddać się) przytaczamy List Bolesława Krzywoustego 
z którym w pełni się utożsamiamy:   
 
 Bolesław Krzywousty do Głogowian A.D.1109 
 
"Niechaj i w myśli niczyjej nie postoi, by uległością wobec wroga życie swe 
mógł ratować.  
Jako swojej krwie nie szczędzę, tak i Waszej nie będę szczędził.  
Jeśli się utrzymać nie wydolicie, niechaj kamień na kamieniu ni tram na tramie 
nie ostanie z grodu, bo nie po to stawiany, by w spokojny czas gęsi w nim 
hodować, a wrogom za oparcie służył czasu wojny.  
Co będę mógł pomocy podesłać, podeślę, a Wy trzymajcie się, póki się 
dech w piersi kołace, bo czas mi droższy od krwie.  
Kto by zaś mniemał, że mu wybór służy między hańbą a śmiercią, wiedzieć 
winien, że wybór ma jeno między śmiercią sławną a niesławną. Bo kto mi 
kłodę pod nogi rzuci, wrogowi się poddając, tego ja na krzyż wbić dam, zaś 
ścierwo psom cisnę, jako za zdradę się karze.  
Ale że nie ma takowej rzezi, z której by nikt życia nie wyniósł, tedy niech w 
niczyim sercu nie gaśnie nadzieja, że jemu właśnie los posłuży, jako mężnym 
zwykł służyć, i nie żywot jeno wyniesie, ale łaskę moją i zaszczyty.  
A sławą, co nad życiem trwalsza i cenniejsza, podzielą się żywi z umarłymi.  
 
Bogu Was polecam w życiu i przy zgonie. 
 
Bolesław Dux"  
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Z książki Karol Bunsch "Psie Pole".      
 
Polacy! 
                              

Zastanówcie się dobrze: czy jest sens budować bogactwo własne i Polski 

w ramach III RP na glinie, a raczej na zgniliźnie? Komu przypadną te drogi, 
osiedla, domy, etc?  
Żydobolszewia vel III RP snuje miraże bogatego społeczeństwa i bogatej 
Polski ale budowanej na piasku, na glinie. Takie społeczeństwo i państwo, 
jak świadczy o tym historia upadają, stając się łupem innych, bardziej 
roztropnych lub bardziej cynicznych narodów. 
  
Czy III RP reprezentuje cywilizację chrześcijańską? Nie!  
 
Ustami swoich przedstawicieli jawnie głosi budowę cywilizacji a nawet 
wiary judeochrześcijańskiej, co w praktyce oznacza budowę cywilizacji 
żydowskiej (za Feliksem Konecznym „O cywilizacjach”).  
Czy w takim razie, normalną rzeczą jest, że Polacy mają budować 
cywilizację żydowską? Czyli mają budować cywilizację przygotowywaną 
dla Żydów?  
  

Liczymy na to, że żaden świadomy Polak nie będzie głosował w 

wyborach 13 października A.D.2019 do parlamentu III RP, z którego 
następnie wyłoni się prawo stanowione i rządy, budujące w dalszym ciągu 
cywilizację judeochrześcijańską!  
 

Mamy nadzieję, że ponad 50% Polaków nie pójdzie na te antypolskie 

wybory, a tym samym, że wspólnie będziemy kontynuować rozpoczęty 
ponad 5 lat temu proces organizacji życia samorządowego w postaci 
Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego w ramach Królestwa Polskiego.   
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Polacy!  
 
Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!   
 
Dano 11 października A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w 
Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 

*   *   *    
 

                  OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   DDDRRRUUUGGGOOO---TTTEEERRRCCCJJJAAALLLNNNEEE   
                                             KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                              zzz   222777   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa   AAA...DDD...222000111999   
 
 
                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 

Laudetur Jezus Christus! 

Właśnie mija ósmy miesiąc Roku Pańskiego 2019 – dwie trzecie roku 

kalendarzowego.  
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Dzisiaj tj. 27 Sierpnia A.D.2019, mija 527 rocznica 

obrania na Sejmie Walnym elekcyjnym w 
Piotrkowie na Króla Polski – Jana I Olbrachta 
(1492) twórcę dwuizbowego Sejmu Walnego 
oraz twórcę Wojska Potocznego - Koronnego 
(regularnego). Już nie tylko Pospolite 
Ruszenie, ale również, a może przede wszystkim 
odnośnie wschodnich rubieży królewskiej Rzeczypospolitej 
granic strzegło Wojsko Koronne, pochodzące z zaciągu.  
 

Początki parlamentu polskiego 
Za pierwszych Jagiellonów coraz większą rolę w zarządzaniu państwem odgrywała Rada Królewska, 
powoływana przez Króla. Zaś od połowy XV wieku znaczną część władzy przejęły ogólnopolskie zjazdy 
szlachty [Sejmy Walne] i dzielnicowe Sejmiki [Ziemskie]. Ostatecznie Rada Królewska za panowania 
Olbrachta przekształciła się w Senat, a ogólnopolski zjazd stanu szlacheckiego, złożony z 
przedstawicieli sejmików [Ziemskich], w Izbę Poselską Sejmu [Walnego].  
Poczynając od XV wieku Rzeczpospolita stała się szlachecką monarchią parlamentarną.  
Za pierwsze posiedzenie dwuizbowego parlamentu polskiego uznaje się Sejm [Walny] z roku 1493, który 
miał miejsce w Piotrkowie (18 stycznia). Szlachta, zwłaszcza bogatsza i magnaci, stała się odtąd stanem 
panującym, skupiając w swych rękach ziemię, przywileje i urzędy. Zgodnie z Sejmem [Walnym] radomskim z 
1504 roku administrację państwową stanowili: Marszałek [Wielki] Koronny i [Marszałek] 
Nadworny, Podskarbi [Wielki Koronny], Kanclerz [Wielki Koronny] i podkanclerzy oraz 
Starostowie, reprezentujący króla w danej jednostce terytorialnej państwa. 
Źródło: Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_Olbracht  
   
Warto na początku Naszego dzisiejszego Orędzia przypomnieć fragment 
Naszego Orędzia Pierwszo-tercjalnego z 1 Maja A.D.2019:       
 
(...) 

Przytoczone tu fakty historyczne służą temu aby, po pierwsze ukazać 

naszą długowieczną tradycję królewską, po drugie, by ukazać jak mocno 
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szlachta ugruntowała Konstytucję „Nihil Novi” (nic o nas bez nas) z 1505 
roku, oraz po trzecie, w jaki sposób szlachta, rozumiana jako część narodu 
polskiego wyrobionego politycznie, dbała o ciągłość dynastii Piastów vel 
Lechitów. Nie pozwoliliśmy sobie w XVI wieku, aby Stolica Apostolska i/lub  
Cesarstwo Rzymskie narzucali Polsce Króla Polski.  
 
To nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej, ale to Unia Europejska 
potrzebuje Polski!  
 
Królestwo Polskie jest przeciwne Unii Europejskiej jako unii gospodarczo-
politycznej pod przewodnictwem Niemiec!  
 
Zachodnie kraje Europy są obarczone zbrodniami kolonializmu i nigdy z tej 
formuły kolonialnej nie zrezygnowały ani nie przeprosiły kolonizowanych lub 
eksterminowanych narodów.  
Z biegiem czasu zamieniły tylko politykę stricte kolonialną w neokolonialną, 
w sytuacji, gdy już nie było potrzeby bezpośrednich podbojów militarnych 
w przygotowanych do podboju państw, którym wcześniej zaaplikowano 
tzw. demokrację, gwarantującą zwiotczenie umysłów tubylców i brak 
reakcji [cywilizacyjne Pankuronium znane jako Pavulon].  
 
Po tym czasie tj. „przygotowania pacjenta do operacji”, przystąpiono do 
działania poprzez ekspedycję nowożytnych konkwistatorów tj. własnych 
korporacji i banków na przygotowany wcześniej grunt, oraz poprzez pełną 
kontrolę nad emisją pieniądza krajowego [oraz pełną kontrolę kursu 
walutowego – kontrola nad narodowymi bankami].  
Do tego dochodzi pełna kontrola nad tubylczymi „wyborami” do 
tubylczego „parlamentu” i nad „wyborami” tubylczego „Prezydenta”, czyli 
w konsekwencji pełna kontrola nad krajowym parlamentem, rządem i 
prezydentem.  
 
Dobrym przykładem takiej neokolonialnej operacji jest Polska, okupowana i 
przygotowywana do neokolonializmu od 1944 roku. Najpierw siłowo 
wyniszczono żołnierzy niezłomnych, następnie ideologicznie przygotowano 
Polaków na inwazję obcych, w międzyczasie zmuszając ekonomicznie, co 
przedsiębiorczych Polaków do emigracji, by instalowane w Polsce 
korporacje nie miały żadnego realnego oporu, czyli konkurencji. 
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Wszystko okraszono obcą agenturą nazywana lobbingiem działającą 
prawie legalnie poza obrębem własnych Ambasad na podobieństwo XVIII 
wieku i czasów wszechwładnych ambasadorów rosyjskich od Grzegorza 
Dołgorukowa (1701-1706) poprzez Friedricha von Leovenvolde (1730-1733), 
Otto Magnusa von Stackelberga (1772-1775), Jacoba Sieviersa (1793) do 
Osipa Igelstroma (1793-1795). 
  

W roku 1990 otwarto granice Polski dla międzynarodowych korporacji - 

konkwistadorów, które jak tajfun zniszczyły polski przemysł i handel. Przejęto 
równolegle emisję polskiej złotówki, by pilnować opłacalności 
funkcjonowania obcych korporacji i banków.  
Projekt Unii Europejskiej był pilnie potrzebny, by zabetonować w Polsce 
obce korporacje i banki, aby mogły się zakotwiczyć i dłużej żerować na 
Polsce i Polakach oraz by do Polski implementować tzw. prawo unijne 
sprzyjające konkwiście XXI wieku.  
Podobnie uczyniono z prawem podatkowym sprzyjającym obcym 
korporacjom. Polska i Polacy stali się żywicielem, a niektóre kraje Unii 
Europejskiej i nie tylko pasożytem.  
 
Od początku Unia Europejska broni międzynarodowych korporacji w 
Polsce, by mogły traktować Polskę cały czas jak żerowisko.  
 
Żaden rozsądny Polak nie może popierać koncepcji Unii Europejskiej 
nakierowanej na utrwalanie systemu neokolonialnego w Polsce. 
  
Królestwo Polskie opowiada się od początku za integracją polityczno-
gospodarczą państw słowiańskich w formule Małej Lechii (Polska, Połabie, 
Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, a następnie Wielkiej Lechii  
(Bałtyk, Adriatyk, Morze Czarne, Morze Północne) pod przywództwem 
Królestwa Polskiego w ramach cywilizacji Christianitas jako organizm 
neutralny tak wobec Zachodu jak Wschodu, tak wobec Północy jak 
Południa.  
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Polska nie ma żadnego interesu w budowie nowożytnego Cesarstwa 
Rzymskiego pod przewodnictwem Niemiec nazywanego Unia Europejska, 
bo wiemy jak to się skończy. Przypomnijmy sobie czasy Bolesława 
Krzywoustego, Władysława Hermana, czyli czasy rozbicia dzielnicowego 
Królestwa Polskiego w latach 1138-1320. Obecnie ówczesne rozbicie 
dzielnicowe gwarantuje rozbicie partyjne, czyli rozszarpywanie Polski na 
strzępy w układzie księstw partyjnych. 
 
Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 
oraz za własną mennicą.  
 
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
Polska, a przede wszystkim Polacy nie powinni wsiadać na pokład 
europejskiego Titanica i to do kajut pod pokładem, bez możliwości 
ewakuacji.  
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
 
Mamy, co prawda okupantów żydowskich, udających Polaków na karku, 
zaganiających Polaków na europejski redyk, ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 
(...) 
 

Odpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z 

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł, 
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Senator, Prezydent zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom; 
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela. 
  
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się 
pełnomocnictwa tajnego, czyli fikcyjnego, ale jednocześnie 
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn., gdy rządzą 
nami, żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję 
Narodu Polskiego.  
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!  
 
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem a kolaboracja 
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.  
 
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji, 
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.  
Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego 
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska 
zeru. 
 
Rdzenny Polak może głosować inaczej jak jawnie!  
 

* * * 
Zobaczmy jak to rozbicie partyjne Polski wygląda na dziś tj. na 27 sierpnia 
A.D.2019: 
W PKW zostało zarejestrowanych 39 Komitetów Wyborczych startujących do 
„wyborów” do „parlamentu” III RP: 
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 W konsekwencji takiego rozdrobnienia partyjnego uformuje się kilka partii 
„sejmowych”, doprowadzając w efekcie do posłów „sejmowych” 
partyjnych z określonej ziemi „wyborczej” (okręgów wyborczych), co w 
konsekwencji doprowadzi do rozbicia terytorialnego (utrzymania tego 
rozbicia): 
 

                
           rozbicie partyjne Polski            rozbicie dzielnicowe Królestwa Polskiego 
                      (1989-2019)                                          (1138-1320) 

Przedstawmy te Komitety Partyjne vel księstwa udzielne: 
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1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 

2. KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW 

3. KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA 

4. KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA 
5. KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU 

6. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 

7. KOMITET WYBORCZY KORWIN 
8. KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ 
9. KOMITET WYBORCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
10. KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW 

11. KOMITET WYBORCZY PIAST - JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW 

12. KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA 

13. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

14. KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT 

15. KOMITET WYBORCZY PRAWICA 

16. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

17. KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE 

18. KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA 

19. KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA 

20. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 

21. KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP 

22. KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY 
23. KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 
24. KOMITET WYBORCZY UNIA PRACY 
25. KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 
26. KOMITET WYBORCZY WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ 

27. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI POLACY 

28. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY 
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29. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA - RUCH ODDOLNY 

30. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 

31. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI RAZEM 

32. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 

33. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNA REWOLUCJA MAXA KOLONKO 

34. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA SOCJALNA 

35. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN 

36. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWE WYBORY 

37. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE 

38. KOMITET WYBORCZY ZGODA 
39. KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 
 
Każdy z tych powyższych 39 Komitetów reprezentuje wyjściowo 2,56% Ziemi 
III RP i traktuje ją jako samozwańcze księstwo udzielne, bo nie ma procedury 
w żadnym Okręgu Wyborczym na wyrażenie społecznej zgody na 
organizację konkretnego Komitetu Wyborczego, tak partyjnego, jak 
bezpartyjnego. Docelowo Komitety te chcą rządzić poprzez partyjnych lub 
bezpartyjnych „posłów” określonym terytorium III RP i niektórym z nich się to 
uda. Będą traktować te Ziemie jako Ziemie „wyborczo” podbite, a Ziemie 
konkurentów, zwanych opozycją, traktować jako Ziemie do pobicia i 
podbicia. Jest to klasyczna wojna domowa. 
Na czele Komitetów Wyborczych stoją samozwańczy „książęta” - rokoszanie, 
zbuntowani przeciwko Królowi i Królestwu Polskiemu, często podlegli 
prezesom partyjnym lub innym siłom politycznym. W sumie oni wszyscy, jak 
jeden, tworzą antykrólewską konfederację, którą my nazywamy 
ANTYKRÓLEWSKIM ROKOSZEM DUDY A.D.2019, jako, że to Prezydent III RP 
Andrzej Duda ogłaszając „wybory parlamentarne” w masońskim rycie 
partyjnym - bolszewickim stał się „z urzędu” Marszałkiem konfederacji 
antykrólewskiej, jak onegdaj w 1672 roku uczynił to w Szczebrzeszynie 
Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski, występując przeciwko Królowi 
Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, w formule Konfederacji 
Szczebrzeszyńskiej.   
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_szczebrzeszy%C5%84ska  
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Na to bolszewickie dictum, które nota bene przewidzieliśmy, powołaliśmy do 
życia KRÓLEWSKĄ KONFEDERACJĘ OPATOWSKĄ A.D.2019.        
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_go%C5%82%C4%85bska  
 
Jako Królestwo Polskie proponujemy przystępowanie Polaków do Naszej 
Królewskiej Konfederacji poprzez organizowanie się w Sejmiki Ziemskie 
różnego szczebla, szczególnie szczebla powiatowego i prowincjonalnego, 
wyłaniając na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym po 5 Posłów Ziemskich z 
każdej Ziemi Sejmikowej na Sejm Walny Królestwa Polskiego, którego 
najbliższa XII Sesja Rocznicowa przewidziana jest na 5 października A.D.2019.   
Sejm Walny Królestwa Polskiego zorganizowany jest w formule KRÓLEWSKIEJ – 
CHRYSTUSOWEJ tj. w ramach cywilizacji CHRISTIANITAS (nauka i nauczanie 
Jezusa Chrystusa), co odróżnia nas od formuły bolszewickiej – jakobińskiej – 
masońskiej „sejmu” na Wiejskiej, w ramach ideologii LIBERALNEJ czytaj 
satanistycznej. „Sejm” na Wiejskiej tak naprawdę (po „wyborach”) 
reprezentuje Loże Masońskie różnego rytu. A jak jest na Sejmie Walnym? 

50 Ziem Sejmu Walnego, 
z czego 41 Ziem Królestwa Polskiego 

i 9 Obszarów Polonijnych

 
Na Sejmie Walnym każda Ziemia Sejmikowa i Obszar Polonijny ma 5 Posłów Ziemskich 
i dwóch Senatorów, co daje 250 Posłów i 100 Senatorów. W Izbie Poselskiej 
głosowania odbywają się Ziemiami, w Senacie każdy Senator ma głos wolny (Voto 
Senatorskie). Głosuje się bezwzględną większością tak w Izbie Poselskiej, jak w 
Senacie. Król ma prawo veta – nie pozwalam, ale z pisemnym uzasadnieniem! 
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W tym miejscu napominamy wszystkich: organizatorów, wykonawców i 
popleczników ROKOSZU DUDY A.D.2019, aby odstępowali najpóźniej do 30 
września A.D.2019 od rokoszan, pod rygorem infamii, banicji i konfiskaty 
majątku w przyszłości.  
 
Albo stajecie przy rokoszanach albo przy Królu Polski; tertio non datur.  
 
Udział bierny (organizowanie i/lub kandydowanie) lub czynny (wzięcie 
udziału w „wyborach”) traktujemy jako opowiedzenie się po stronie 
ROKOSZU DUDY A.D.2019 ze wszelkimi tego królewskimi konsekwencjami, o 
czym wyżej.   
 
DRUGA PRÓBA UGODY Z ROKOSZANAMI   
 
W dniu 10 września A.D.2019 zwołujemy do Gdańska Oliwy przedstawicieli 
Elit Polskich na Pokojowy Zjazd, by sobie nawzajem wszystkie wątpliwości 
wyjaśnić. Wzywamy przede wszystkim rokoszan, by per argumentum 
przekonać drugą stronę do swoich racji.  
Proponujemy rokoszanom wycofanie swoich kandydatur z List Wyborczych, 
rozwiązanie Komitetów Wyborczych oraz rozwiązanie partii politycznych, a 
w konsekwencji przeproszenie się z Nami Aktem homagialnym 
indywidualnym lub zbiorowym. Pozwoli to na działalność polityczną w 
ramach Sejmu Walnego Królestwa Polskiego.  
W innym przypadku najpewniej potraktujemy rokoszan, po 30 września 
A.D.2019, każdego z osobna, jako popełniającego przestępstwo Obrazy 
Majestatu równoznacznego ze Zbrodnią Stanu Królestwa Polskiego, z 
wszelkimi tego konsekwencjami.       
 
Prosimy zauważyć, że w rzeczywistości to My proponujemy oddolną, 
królewską demokrację, opartą na Sejmikach Ziemskich, nawiązując do 
naszej królewskiej tradycji i tożsamości. Nikogo nie namawiamy do 
popierania monarchii, a jedynie do popierania królewskiej, a nie szatańskiej 
demokracji.  
Demokracja III RP oparta jest na szatańskim „dorobku” Rewolucji Francuskiej 
wywołanej przez masonów i na królobójstwie Króla Francji Ludwiku XVI – 
wnuczka Marii Leszczyńskiej, prawnuczka Króla Polski Stanisława 
Leszczyńskiego.  
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Jakobinizm nazywany w III RP demokracją niszczy Polskę, podobnie jak 
Rewolucja Francuska zniszczyła katolicką Francję.  
Dla każdego rozumnego Polaka oczywistym jest, że nie da się obronić Polski 
z jakobińskim ustrojem politycznym. W takim szatańskim ustroju Polacy – 
katolicy, wcześniej czy później skończą jak nasi bracia w wierze – 
Wandejczycy. Dlatego Polak – katolik powinien bronić Wiary i 
chrześcijańskiego Króla jak Wandejczyk. Nie da się bronić Wiary w Bolszewii, 
chyba, że wiary w Szatana!  
 

Wykazujemy  dużo cierpliwości i chęci Pojednania. Zwołaliśmy na dzień 

24 sierpnia A.D.2019 Zjazd Łęczycki Clerus & Secularus możnowładców, tak 
świeckich, jak duchownych do Łęczycy, nawiązując do Zjazdu 
Łęczyckiego z 1180 roku za czasów Kazimierza II Sprawiedliwego. Niestety 
oprócz Nas i Naszych królewskich dostojników nikt z możnowładców 
bolszewickich oraz osób duchownych nie pojawił się.  
Strząsnęliśmy, więc za radą Jezusa proch z nóg Naszych.  
 
Jednocześnie już teraz zwołujemy w dniu 22 sierpnia A.D.2020 rocznicowy 
Zjazd Łęczycki Clerus & Secularus A.D.2020.  
 
Mamy nadzieję, że do tego czasu wielu zrozumie, że tylko w Jedności i 
Zgodzie, ale jednocześnie wyłącznie w rycie królewskim cywilizacji 
CHRISTIANITAS, a nie w sytuacji rozbicia dzielnicowego (partyjnego) 
ideologii liberalnej – satanistycznej, możemy zbudować bezpieczną i 
zasobną Polskę z bezpiecznymi i zasobnymi Polakami.  
Miejmy nadzieję, że w międzyczasie Polacy poczują się KRÓLEWSKIM 
SZCZEPEM PIASTOWYM (LECHICKIM), a nie ciemną masą, jak chcą partyjni 
(udzielni) książęta vel kacyki w III RP. 
   

Warto na koniec odczytać jeszcze raz tekst Aktu Wdzięczności za Cud 

nad Wisłą z 25 sierpnia A.D.1920 ułożony przez Biskupa Przemyskiego św. 
Józefa Sebastiana Pelczara i odczytany przez Nas 24 sierpnia A.D.2019 w 
kościele przyklasztornym oo. Bernardynów p.w. Niepokalanego Poczęcia 
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NMP w Łęczycy oraz w dniu 25 sierpnia A.D.2019 na Przeprośnej Górce w 
Łęgonicach k/ Nowego Miasta nad Pilicą przed kościołem p.w. św. Rocha 
wzywając jednocześnie wszystkich ludzi dobrej woli, by potraktować ten 

tekst jako Śluby Łęczyckie i odczytywać je corocznie podczas 
Zjazdów Łęczyckich Clerus & Secularus.  
 

AAAKKKTTT   OOODDDDDDAAANNNIIIAAA   KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO      
OOOPPPIIIEEECCCEEE   NNNAAAJJJŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTSSSZZZEEEJJJ   PPPAAANNNNNNYYY   MMMAAARRRYYYIII   

[[[KKKRRRÓÓÓLLLOOOWWWEEEJJJ   KKKOOORRROOONNNYYY   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEJJJ]]]   
 

   JJJako Król Polski elekt i Najwyższy Wódz Wojska Polskiego imieniem własnym i całego 

Narodu składam Tobie Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone Narodowi Polskiemu w ciągu 
[jedenastu] wieków, za wydźwignienie go z ciężkiej niewoli [zaborów] i za zwycięstwo Oręża 
Polskiego w walkach - za prawdziwy Cud nad Wisłą w roku 1920. 

   WWWdzięczni za Twoją opiekę błagamy Cię o nią nadal, my dzieci Twoje i Poddani Twoi, 

bądźże nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królową, oddal od nas grzechy i klęski, a 
przywróć nam pożądany pokój. 

   MMMy wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, aby Naród Nasz i 

Twój spełniał sumiennie posłannictwo dane Mu od Boga – by też na Jego ziemiach 
kwitnęły dobre obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny, prawdziwa oświata i wolność, 
poszanowanie prawa i władzy, sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli 
najbiedniejszych, jedność i zgoda wszystkich stanów i zawodów.  

   DDDo tego niech Nam dopomoże Bóg, Ty zaś, o Najmiłościwsza Królowo, wstaw się za 

Nami i wyproś Nam błogosławieństwo Niebios.  
Amen.         
Tekst z tygodnika „Niedziela” nr 34/2019 – dodatek „Europa Christi”.  
https://www.niedziela.pl/artykul/144393/nd/Niedopelniony-Akt-Wdziecznosci-i-Oddania  
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Polacy!  
Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!   
 
Dano 27 sierpnia A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w 
Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 

                                                             *  *  *   
 

   OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   PPPIIIEEERRRWWWSSSZZZOOO---TTTEEERRRCCCJJJAAALLLNNNEEE   
                                             KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                                       zzz   111   mmmaaajjjaaa   AAA...DDD...222000111999   
 
                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy! 

Laudetur Jezus Christus! 

Właśnie minęły cztery miesiące Roku Pańskiego 2019 – jedna trzecia 

roku kalendarzowego.  
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Kolejny okres czterech miesięcy rozpoczynamy dzisiaj tj. Pierwszego 

Maja A.D.2019, w 443 rocznicę koronacji Królów Polski - Anny Jagiellonki 
oraz Stefana Batorego - Księcia Siedmiogrodzkiego. 
   
Warto przypomnieć, że po ucieczce z Polski elekcyjnego Króla Henryka 
Walezego w roku 1774, Senat Królestwa Polskiego, pod naciskiem 
nuncjusza apostolskiego Vincenzo Lauro obrał na kolejnego Króla Polski 
Maksymiliana II Habsburga, który mimo obwołania go Królem Polski przez 
Prymasa Jakuba Uchańskiego, nigdy nie został koronowany, w wyniku 
sprzeciwu szlachty.  
Ówczesne masy szlacheckie, pod wpływem Kanclerza Jana Zamoyskiego, 
zażądały obioru króla Piasta - Lechity i wybrały na Króla Polski córkę 
Zygmunta Starego i Bony Sforzy – Annę Jagiellonkę, przydając Jej za męża 
Księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, m.in. z zadaniem zapisanym 
w pacta conventa, odebrania Rosji vel Księstwu Moskiewskiemu, 
zagrabionych Ziem Rzeczypospolitej oraz utworzenia Unii Personalnej z 
Księstwem Siedmiogrodzkim na wzór Unii polsko-litewskiej.  
 
Dnia 1 maja A.D.1578, w Katedrze Wawelskiej, biskup kujawski Stanisław 
Karnkowski udzielił ślubu Królowi Polski Annie Jagiellonce ze Stefanem 
Batorym – Księciem Siedmiogrodzkim, czyniąc Go tym samym Królem Polski, 
na podobieństwo królewskości Władysława Jagiełły – Księcia Litewskiego, 
który został Królem Polski w wyniku ślubu z Królem Polski Jadwigą - córką 
Kazimierza Wielkiego.      
 

Przytoczone tu fakty historyczne służą temu aby, po pierwsze ukazać 

naszą długowieczną tradycję królewską, po drugie, by ukazać jak mocno 
szlachta ugruntowała Konstytucję „Nihil Novi” (nic o nas bez nas) z 1505 
roku, oraz po trzecie, w jaki sposób szlachta, rozumiana jako część narodu 
polskiego wyrobionego politycznie, dbała o ciągłość dynastii Piastów vel 
Lechitów. Nie pozwoliliśmy sobie w XVI wieku, aby Stolica Apostolska i/lub  
Cesarstwo Rzymskie narzucali Polsce Króla Polski.  
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Pamiętać należy, że Maksymilian II Habsburg był synem Ferdynanda I 
Habsburga – Cesarza Rzymskiego, Króla Niemiec, Węgier, Czech, 
Chorwacji, Sławonii, Serbii, Bułgarii, etc. Fakt sprzeciwu szlachty wobec 
prymasa, nuncjusza i stronników cesarza oznaczał, że szlachta nie chciała, 
by Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa Rzymskiego.  
Sytuacja powtórzyła się po nagłej śmierci Stefana Batorego, gdy 
pretendentem do tronu polskiego został Maksymilian III Habsburg, który 
uparł się zdetronizować Króla Polski Jana III Wazę. Wówczas to doszło do 
zbrojnej interwencji wojsk cesarskich i walk z wojskami koronnymi, 
skończonej Bitwą pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku, przegranej... przez 
wojska cesarskie.  
Sam pretendent dostał się do niewoli. Trzymany był w twierdzy zamojskiej 
hetmana Jana Zamoyskiego. Niewola syna cesarskiego zakończyła się 
podpisaniem Traktatów bytomsko-będzińskich dnia 9 marca 1589 roku w 
których Cesarz zrzekł się układów z Carstwem Rosyjskim przeciwko 
Królestwu Polskiemu i Szwecji. Rzeczypospolitej miano też zwrócić Lubowlę 
na Spiszu.  
Co ważne! Traktat został podpisany przez Króla Polskiego i Cesarza oraz 
przez wszystkich władców państw habsburskich. Świadczy to o potędze 
Królestwa Polskiego przełomu XVI i XVII wieku.      
 

Nie wspominamy o tym przypadkowo, ponieważ chcemy pokazać jak 

szlachta na przestrzeni dziejów dbała o niezależność Królestwa Polskiego 
od Cesarstwa Rzymskiego. Formalnie, nigdy Cesarstwu Rzymskiemu nie 
udało się podbić Słowian na dzisiejszym terenie Polski. Nie udało się to też 
Cesarstwu od czasu chrztu Mieszka I mimo wsparcia ze strony Stolicy 
Apostolskiej, gdy Bolesław Chrobry pokonał wojska cesarskie w Bitwie pod 
Niemczą w 1017 roku.  
 

Ani klasyczne Cesarstwo Rzymskie ani Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego nie podbiło Ziem Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, 
Polaków. Nie oznacza to jednak, że zaprzestało prób. Obecnie takie próby 
dokonywane są pod szyldem tzw. Unii Europejskiej. 
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Okupanci III RP wręcz fanatycznie wmawiają Polakom, że Unia Europejska 
jest dobrodziejstwem dla Polski i Polaków i to w sytuacji, gdy gołym okiem 
widać, że Unia Europejska to upadająca Wieża Babel.  
 
To nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej ale to Unia Europejska potrzebuje 
Polski!  
 
Królestwo Polskie jest przeciwne Unii Europejskiej jako unii gospodarczo-
politycznej pod przewodnictwem Niemiec!  
 
Zachodnie kraje Europy są obarczone zbrodniami kolonializmu i nigdy z tej 
formuły kolonialnej nie zrezygnowały ani nie przeprosiły kolonizowanych lub 
eksterminowanych narodów.  
Z biegiem czasu zamieniły tylko politykę stricte kolonialną w neokolonialną, 
w sytuacji, gdy już nie było potrzeby bezpośrednich podbojów militarnych 
w przygotowanych do podboju państw, którym wcześniej zaaplikowano 
tzw. demokrację gwarantujących zwiotczenie umysłów i brak reakcji.  
Po tym czasie „przygotowania pacjenta do operacji” przystąpiono do 
działania poprzez ekspedycję na przygotowany grunt własnych korporacji i 
banków jako konkwistadorów XX i XXI wieku oraz poprzez pełną kontrolę 
nad emisją pieniądza krajowego.  
 
Dobrym przykładem takiej neokolonialnej operacji jest Polska, okupowana i 
przygotowywana do neokolonializmu od 1944 roku. Najpierw siłowo 
wyniszczono żołnierzy niezłomnych, następnie ideologicznie przygotowano 
Polaków na inwazję obcych, w międzyczasie zmuszając ekonomicznie, co 
przedsiębiorczych Polaków do emigracji, by instalowane w Polsce 
korporacje nie miały żadnego realnego oporu, czyli konkurencji. 
  

W roku 1990 otwarto granice Polski dla międzynarodowych korporacji - 

konkwistadorów, które jak tajfun zniszczyły polski przemysł i handel. Przejęto 
równolegle emisję polskiej złotówki, by pilnować opłacalności 
funkcjonowania obcych korporacji i banków.  
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Projekt Unii Europejskiej był pilnie potrzebny, by zabetonować w Polsce 
obce korporacje i banki, aby mogły się zakotwiczyć i dłużej żerować na 
Polsce i Polakach oraz by do Polski implementować tzw. prawo unijne 
sprzyjające konkwiście XXI wieku.  
Podobnie uczyniono z prawem podatkowym sprzyjającym obcym 
korporacjom. Polska i Polacy stali się żywicielem, a niektóre kraje Unii 
Europejskiej pasożytem.  
 
Od początku Unia Europejska broni międzynarodowych korporacji w 
Polsce, by mogły traktować Polskę cały czas jak żerowisko.  
 
Żaden rozsądny Polak nie może popierać koncepcji Unii Europejskiej 
nakierowanej na utrwalanie systemu neokolonialnego.  
Królestwo Polskie opowiada się od początku za integracją polityczno-
gospodarczą państw słowiańskich w formule Małej, a następnie Wielkiej 
Lechii - Międzymorza pod przywództwem Królestwa Polskiego.  
 
Polska nie ma żadnego interesu bogacić Niemcy, bo wiemy jak to się 
skończy.  
 
Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 
oraz za własną mennicą.  
 
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
Polska, a przede wszystkim Polacy nie powinni wsiadać na pokład 
europejskiego Titanica i to do kajut pod pokładem, bez możliwości 
ewakuacji.  
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
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Mamy, co prawda okupantów żydowskich, udających Polaków na karku, 
zaganiających Polaków na europejski redyk ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 
Musimy mieć jednak przygotowane wcześniej państwo podziemne.  
 
Mamy je!  
 
To Królestwo Polskie pod naszym panowaniem!  
 

Ponieważ już za dwa dni będziemy obchodzić 228 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja z roku 1791, której pełna nazwa brzmi: Konstytucya – 
„Ustawa Rządowa” warto pamiętać, że wszelkie ważne Uchwały 
królewskich Sejmów Walnych na przestrzeni ponad 550 lat nazywaliśmy 
Konstytucyami, z których to Konstytucyi, kilka odnosiło się do przemian 
ustrojowych. 
  
Do tego typu Konstytucyi należy zaliczyć przede wszystkim Statuty 
Cerekwicko-Nieszawskie z 1454 roku wydane za Króla Kazimerza 
Jagiellończyka, które stwierdzały, że żadne prawo w Królestwie Polskim nie 
będzie więcej stanowione bez zgody Sejmików Ziemskich. 
 
Przywilej-Statut ten został formalnie 
potwierdzony za panowania Króla Polski 
Aleksandra Jagiellończyka na Sejmie Walnym 
w Radomiu w roku 1505 zwołanym do 
kościoła farnego pw. Św. Jana Chrzciciela w 
Konstytucyi „Nihil Novi”.  
 
Pełna nazwa Konstytucji „Nihil Novi” brzmiała 
„Nihil novi sine communi censensu” – „Nic 
nowego bez zgody ogółu”.  
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Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty 
(rozumianej jako część narodu zaangażowanego w sprawy państwowe), 
reprezentowanej na Sejmie Walnym przez Senat i Izbę Poselską.  
Król od tej pory mógł wydawać samodzielne Edykty tylko w sprawach 
miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach 
górniczych.  
 

Należy właściwie odczytać ten akt, po 514 latach, który de facto 

utworzył na Ziemi Korony Polskiej tzw. jawną, elitarną demokrację 
szlachecką lub królewską, w odróżnieniu od obecnej tajnej, powszechnej 
demokracji plebejskiej vel ochlokracji lub demokracji masońskiej, czyli 
rządów cwaniaków przy pomocy łatwego do zmanipulowania tłumu.  
  
Ówczesna „powszechna zgoda ogółu” oznaczała zgodę rozumnej, 
wyrobionej politycznie części społeczeństwa, czyli szlachty działającej w 
interesie całego Narodu.    
Skoro ówczesny Sejm Walny był zwieńczeniem Sejmików Ziemskich, to 
logiczne, że każda decyzja Króla musiała być podjęta w interesie Ziemi 
Królestwa Polskiego i jej Mieszkańców.  
Konstytucja „Nihil Novi” działała też w drugą stronę tzn. Sejmiki Ziemskie nie 
mogły na Sejmie Walnym uchwalić prawa niekorzystnego dla całości 
Królestwa, bo musiał się na nie zgodzić Król – pilnujący interesu całego 
Królestwa. Tym samym interes Ziemi nie był ważniejszy od interesu całego 
Królestwa. Tym samym na Sejmie Walnym ścierały się interesy konkretnych 
Ziem i ich Mieszkańców z interesami całego Królestwa Polskiego.  
 

Obecnie o interesie całego państwa – III RP decydują szefowie partii 

politycznych wraz z politycznie obranym Prezydentem. Z uwagi na ich 
kadencyjność, rodzi się zasadne pytanie: czy czasami nie bliżej im do 
realizacji własnych interesów osobistych i partyjnych, kosztem interesu 
całego państwa i całego Narodu Polskiego. 
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Rodzi się też pytanie: czy realna, obecna władza Jarosława Kaczyńskiego, 
jako szefa partii politycznej i jednocześnie Posła jest większa czy mniejsza 
niż niejednego Króla Polski? 
 
I czy dobrze jest dla Polski, gdy interes państwa i interes konkretnych Ziem i 
ich Mieszkańców oraz interes konkretnej partii politycznej znajduje się w 
jednym ręku?  
 
A co wtedy, gdy dana partia polityczna staje się mafią lub lożą masońską 
lub gdy świadczy usługi obcym mocarstwom?  
  
W polskiej tradycji nie było nigdy takiej kumulacji władzy, stąd prosty 
wniosek, że obecna władza nie może pochodzić z polskiej tradycji 
ustrojowej.    
 
Paradoksem jest, że za dwa dni, w dniu 3 maja Prezydent III RP Andrzej 
Duda, Premier III RP Mateusz Morawiecki et consortes będą zapewne 
mówić w superlatywach o Konstytucji 3 Maja 1791 roku. 
  
Przypomnijmy ją więc we fragmentach: 
 
 

KONSTYTUCJA – USTAWA RZĄDOWA  
UCHWALONA 3 MAJA 1791 ROKU  

 

PREAMBUŁA 

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego. 

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, 

ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, 

inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami 

skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. 

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi 

narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawione 

rządy naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i 
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z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od 

hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad 

szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i 

wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, 

chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych 

pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować 

mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 

ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję 

uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki 

by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał 

potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze 

ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. 

 

II. SZLACHTA ZIEMIANIE 

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego stanowi 

szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w 

życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególniej zaś 

prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika 

Węgierskiego, Władysława Jagiełły i Witolda, brata jego, wielkiego księcia 

litewskiego, niemniej od Władysława i Kazimierza Jagiellończyków, od Jana 

Alberta, Aleksandra i Zygmunta Pierwszego braci, od Zygmunta Augusta 

ostatniego z linii jagiellońskiej sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy 

zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiego w 

Polszcze za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym 

przyznajemy. Wszystkę szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko 

co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, 

pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i 

prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących, nade wszystko zaś prawa, 

bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i 
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ruchomej, tak jak od wieków każdemu służyły, świątobliwie, nienaruszenie 

zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyściej, iż 

przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany i ekscepcyi w prawie nie 

dopuścimy, owszem, najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony 

żadnych pretensyi pod pretekstem iurium regalium i jakimkolwiek innym 

pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć 

sobie nie będzie. Dlaczego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność 

komukolwiek z prawa przynależną, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako 

źrzenicę wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i 

aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały 

mieć chcemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej 

Konstytucyi uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi 

jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy, jako jedyną 

twierdzę ojczyzny i swobód naszych. 

 

V. RZĄD CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH 

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby 

więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej 

wadze na zawsze zostały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny 

i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza 

prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w 

królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec 

ustanowionych lub ustanowić się mających. 

 

VI. SEJM CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA 

Sejm czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą: na izbę poselską i 

na izbę senatorską pod prezydencją króla. Izba poselska jako wyobrażenie i 

skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Przeto 

w izbie poselskiej najpierwej decydować będą wszystkie projekta: 1-o co do 
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praw ogólnych, to jest konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych i do 

ustanowienia wieczystych podatków, w których to materyjach propozycyje 

od tronu województwom, ziemion i powiatom do roztrząśnienia podane, a 

przez instrukcyje do izby przychodzące, najpierwsze do decyzyi wzięte być 

mają; 2-o co do uchwał sejmowych, to jest poborów doczesnych, stopnia 

monety, zaciągania długu publicznego, nobilitacyj i innych nadgród 

przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych, ordynaryjnych i 

ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacyi traktatów 

związkowych i handlowych, wszelkich dyplomatycznych aktów i umów do 

prawa narodów ściągających się, kwitowania magistratur wykonawczych i 

tym podobnych zdarzeń głównym narodowym potrzebom 

odpowiadającym, w których to materyjach propozycyje od tronu, prosto do 

izby poselskiej przychodzić mające, pierwszeństwo w prowadzeniu mieć 

będą. Izby senatorskiej, złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i 

ministrów pod prezydencyją króla, mającego prawo raz dać votum swoje, 

drugi raz paritatem rozwiązywać osobiście lub nadesłaniem zdania swego do 

tejże izby, obowiązkiem jest: 1-o każde prawo,, które po nadejściu formalnym 

w izbie poselskiej do senatu natychmiast przesyłane być powinno, przyjąć lub 

wstrzymać do dalszego narodu deliberacyi opisana w prawie większością 

głosów. Przyjęcie moc i świętość prawa nadawać będzie. Wstrzymanie zaś 

zawiesi tylko prawo do przyszłego ordynaryjnego sejmu, na którym gdy 

powtórna nastąpi zgoda, prawo zawieszone od senatu przyjętym być musi; 2-

o każdą uchwałę sejmową w materyjach wyżej wyliczonych, którą izba 

poselska senatowi przysłać natychmiast powinna, wraz z tąż izbą poselską 

większością głosów decydować, a złączona izb obydwóch większość, 

podług prawa opisana, będzie wyrokiem i wolą stanów. 

Warujemy, iż senatorowie i ministrowie w obiektach sprawowania się z urzędu 

swego bądź w Straży, bądź w komisyi votum descisivum w sejmie nie będą 

mieli i tylko zasiadać wtenczas w senacie mają dla dania eksplikacyi na 
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żądanie sejmu. Sejm zawsze gotowym będzie: prawodawczy i ordynaryjny. 

Rozpoczynać się ma co dwa lata, trwać zaś będzie podług opisu prawa o 

sejmach. Gotowy, w potrzebach nagłych zwołany, stanowić ma o tej tylko 

materyi, do której zwołanym będzie, lub o potrzebie po czasie zwołania 

przypadłej. Prawo żadne na tym ordynaryjnym sejmie, na którym 

ustanowione było, znoszonym być może. Komplet sejmu składać się będzie z 

liczby osób niższym prawem opisanej, tak w izbie poselskiej, jako i w izbie 

senatorskiej. Prawo o sejmikach na teraźniejszym sejmie ustanowione jako 

najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej, uroczyście zabezpieczamy. 

Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród 

wyręcza się tej mierze przez reprezentantów czyli posłów swoich dobrowolnie 

wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w 

prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach podług niniejszej Konstytucyi 

uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem 

ufności powszechnej. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane 

być powinno; przeto liberum veto, konfederacyje wszelkiego gatunku i sejmy 

konfederackie, jako duchowi niniejszej Konstytucyi przeciwne, rząd 

obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. 

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucyi 

narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po 

doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizyi i 

poprawy Konstytucyi co lat dwadzieścia pięć naznaczamy. Chcę mieć 

takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim 

prawa opisu. 

 

Warto dodać, że Uchwały Sejmu Czteroletniego z lat 1788-1792 

kodyfikujące ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nazywane 
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Konstytucyami, których było ogółem 21 (dwadzieścia jeden), dopiero 
czytane w całości tworzą nowy, udoskonalony ustrój Królestwa Polskiego. 
 
Konstytucje te w sposób logiczny kodyfikują ustrój Królestwa Polskiego ale 
nie w postaci jednego aktu prawnego, jak chcą współcześni masoni 
nawiązujący do Karty Praw w USA i Francji ale w sposób uchwalanych 
sukcesywnie wielu Konstytucji, traktujących o prawach ustrojowych, czyli 
prawach kardynalnych konkretnego państwa.  
 
Na pewno kardynalnym, ustrojowym prawem jest sposób obierania 
przedstawicieli, czyli Posłów i Senatorów, o czym obecnie decyduje zwykła 
Ustawa nazywana Ordynacją Wyborczą.  
Nota bene zagwarantowanie przez masonerię powszechnego prawa 
wyborczego wszystkim dorosłym Polakom jest swoistym kuriozum, bo aby 
kierować pojazdem samochodowym w ramach powszechnego dostępu 
do kierowania pojazdami trzeba zdać egzamin ale żeby kierować 
państwem nie trzeba nic oprócz metryki urodzenia.  
Właśnie ten niby niewiele znaczący fakt, że każdy może iść i głosować na 
posła, europosła, senatora etc., bez egzaminu z ogólnej wiedzy politycznej 
powoduje, że masoneria i cwaniacy nauczeni jak manipulować tłumem 
rządzą w Polsce od 1918 roku.  
Wręcz namawia się każdego Polaka by szedł na głosowania w ramach 
tzw. obywatelskiego obowiązku ale dlaczego nie namawia się, by każdy 
Polak w ramach obywatelskiego obowiązku wsiadł za kierownicę 
samochodu?  
 

Odpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z 

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł, 
Senator, Prezydent zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom; 
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela. 
  
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się 
pełnomocnictwa tajnego, czyli fikcyjnego ale jednocześnie 
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn. gdy rządzą 
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nami żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję 
Narodu Polskiego.  
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!  
 
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem a kolaboracja 
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.  
 
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji, 
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.  
Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego 
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska 
zeru. 
 
Rdzenny Polak może głosować 
inaczej jak jawnie!    
 

Naszym zdaniem najważniejszymi 

konstytucyami Sejmu Czteroletniego 
są: 
 Konstytucya z 24 marca 1791 roku „Seymiki”; 
 Konstytucja z 13 maja 1791 roku 

„Seymy”. 
 
Każda z nich jest ważniejsza niż Konstytucja 
„Ustawa Rządowa” z 3 maja 1791 roku, 
której rocznice uchwalenia obchodzimy w 
Bolszewii jako rocznicę uchwalenia pierwszej 
konstytucji w Polsce, co jest kompletną 
bzdurą i nieprawdą.  
 

Rozum i logika podpowiada, że nie udałoby się uchwalić Konstytucji – 

„Ustawy Rządowej” w dniu 3 maja 1791 roku gdyby nie istniała 
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wielowiekowa tradycja zwoływania Sejmów Walnych oraz gdyby nie 
istniała wielowiekowa tradycja zwoływania Sejmików Ziemskich.  
Prawdą natomiast jest, że Król Stanisław II Poniatowski, widząc zmieniające 
się otoczenie oraz ogrom zniszczeń w życiu politycznym po tzw. okresie 
„ciemnoty saskiej” postanowił nie bazować dalej na zwyczaju i tradycji ale 
postanowił zwołać Sejm Walny dwuletni z podwojoną ilością Posłów, 
przedłużony następnie na kolejne dwa lata, w celu pisemnej kodyfikacji 
Zbioru Praw Ustrojowych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przy pomocy 
chronologicznych, kolejno uchwalanych Konstytucji ustrojowych, których 
było w sumie 21 a nie jedna.  
 

Przypomnijmy w tym miejscu, że w roku 1776 Sejm 

Walny uchwalił Konstytucję o kodyfikacji całego 
polskiego prawa sądowego – ziemskiego, 
obowiązującego w Królestwie Polskim, który to 
Kodeks – Zbiór Praw Sądowych, opracowany przez 
Andrzeja Zamoyskiego i Józefa Wybickiego został 
następnie opublikowany w roku 1778 i przedstawiony 
Sejmowi Walnemu do akceptacji.  
Niestety, nuncjusz apostolski Andrea Archetii 
działający w porozumieniu z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem 
von Stackelbergiem, doprowadzili do przekupienia posłów i odrzucenia 
tego projektu. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wypełnił tym samym 
instrukcje przesłane mu przez sekretarza stanu Lazzaro Opizio Pallavicini.  
 
O ile zarzuca się Uchwałom Sejmu Czteroletniego, że nie uwłaszczyły 
chłopów to warto wiedzieć, że Kodeks Andrzeja Zamoyskiego z 1778 roku 
uwalniał z poddaństwa niektóre kategorie chłopów.   
 

Widać wyraźnie, że wrogie wówczas Polsce siły: Stolica Apostolska, 

Rosja, Prusy, Austria et consortes nauczyły się niwelować dorobek 
uchwałodawczy Sejmów Walnych w postaci przekupstwa Posłów i 
Senatorów lub poprzez organizację antypolskich konfederacji. Niewiele się 
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zmieniło do dziś z tym, że obecnie zamiast wrogich konfederacji mamy 
wrogie Polsce partie polityczne lub wrogie ugrupowania nazywające siebie 
„opozycją”.   
 

Ważnym zagadnieniem Sejmu Czteroletniego w kontekście obecnej 

sytuacji jest problem mniejszości żydowskiej końca XVIII wieku.  
Posłużymy się w celu opisania tej sytuacji artykułem „Żydzi Polscy a 
Konstytucja 3 Maja” – Anny Pawlikowskiej:    
 
„Po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja nadal nierozwiązana pozostawała 
sprawa mniejszości żydowskiej. Sejm Czteroletni powołał specjalną 
komisję, która na podstawie zgłaszanych postulatów opracowała projekt 
ustawy dotyczącej polskich Żydów. 
 

Ich sytuacja polityczna w Rzeczpospolitej nie była łatwa. Żydzi, w większości 
mieszkający w miastach, nie byli zaliczani do stanu mieszczańskiego, zatem 
przywileje i prawa mieszczan nie były im dostępne. Oznacza to de facto, że nie 
można ich było uznać za obywateli polskich w świetle ówczesnych reguł – i to 
właśnie postrzegano jako zasadniczy problem domagający się rozstrzygnięcia 
ustrojowego.  

W dodatku w wielu miastach obowiązywało prawo „de non tolerandis Judaicis”, 
w innych dla Żydów wydzielano odrębne dzielnice. Jedynie w miastach prywatnych 
traktowano Żydów na równi z chrześcijanami.  

Sytuacji tej nie zmieniła Konstytucja 3 Maja, nadal odmawiająca Żydom 
obywatelstwa, a jednocześnie zakazująca „nieobywatelom” handlu 
w miastach.  
Zwiększanie podatku pogłównego było głównym narzędziem fiskalnym stosowanym 
wobec ludności żydowskiej. 

Istotną rolę grała też nieprzychylna wobec Żydów publicystyka. Postulowano 
powszechnie odebranie im prawa prowadzenia we wsiach wyszynku, pojawiały się 
nawet koncepcje zesłania ludności żydowskiej na „puste pola na granicach 
tureckich”. 

Tymczasem – pomimo odrębności religii, obyczajów i stroju – ludność żydowska 
w Polsce była tak samo rozwarstwiona i podzielona, jak reszta społeczeństwa. 
Zdaniem Samuela Hirszhorna, autora „Historii Żydów w Polsce”, struktura gmin 
żydowskich, które regulowały zarówno ekonomiczne, jak i duchowe sprawy tej 
społeczności, pełniła wśród Żydów podobną funkcję – i z podobnymi rezultatami – 
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jak szlachta i duchowieństwo wśród Polaków. Dość powiedzieć, że jednym 
z głównych postulatów wielu liberalnych projektów reform zgłaszanych do sejmowej 
komisji, było zmniejszenie liczby rabinów. 

W skład tejże komisji powołano Hugona Kołłątaja, Mateusza Butrymowicza, Tadeusza 
Czackiego i Franciszka Salezego Jezierskiego. Zgłoszono jej wiele projektów, na 
podstawie których komisja opracowała własny. Wybuch wojny z Rosją uniemożliwił 
jednak przedstawienie go w Sejmie. 

Butrymowicz, autor projektu zatytułowanego „Sposób uformowania Żydów polskich 
w pożytecznych krajowi obywatelów”, był zdania, że większy pożytek przyniesie 
Rzeczpospolitej prawne uregulowanie statusu ludności żydowskiej niż nakładanie 
nowych podatków. Także król i wielu reprezentantów stanu szlacheckiego 
przedkładało rozwiązania liberalne nad radykalnymi – jak rugowanie Żydów z miast 
i wiejskich zajazdów – czego się powszechnie domagano. 

Jesienią 1791 r. w Warszawie, przypuszczalnie z inicjatywy króla, odbył się zjazd 
delegatów gmin żydowskich. W rezultacie w grudniu tego roku przedłożono 
Stanisławowi Augustowi memoriał, w którym Żydzi domagają się dopuszczenia ich do 
wszelkich rzemiosł, oddania żydowskim rolnikom nieużytków ukraińskich na własność 
i mianowania rządowych pośredników skarbowych dla gmin żydowskich. Pod koniec 
roku sprawa stanęła w porządku obrad sejmowych, zaś nowa deputacja sejmowa, do 
której powołano także przedstawicieli miast, opracowała „Urządzenia ludu 
żydowskiego w całym narodzie polskim”. Zabrakło czasu, by „Urządzenia” owe mogły 
się stać przedmiotem dyskusji w Sejmie, jednak i tak społeczność żydowska kolejne 
rocznice ustanowienia Konstytucji 3 Maja obchodziła jako tchnące nadzieją święto. 

Korzystałam z artykułu prof. Jana Ziółka, Sprawa Żydów na Sejmie Czteroletnim, 
Teka Komisji Historycznej O.L. PAN, 2009, 9-15. 

 

Chichotem historii jest sytuacja, że po 228 latach od uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja to, póki co w Polsce A.D.2019, Żydzi decydują o 
urządzeniu ludu polskiego w całym narodzie żydowskim.  
 
Nie mogą jednak Żydzi zapomnieć o tym, że w ramach Królestwa Polskiego 
mimo fatalnej opinii Polaków o Żydach, próbowaliśmy problem żydowski w 
sposób cywilizowany rozwiązać i tylko zabory stanęły na przeszkodzie, by 
ten palący problem został rozwiązany.   
 
Nota bene cieszymy się, że istnieje ktoś, kto przyznaje się obecnie do 
Żydów polskich zamieszkujących w Polsce, bo jako Królestwo Polskie oraz 
jako Ród Leszczyńskich mamy nie uregulowane przez Żydów wobec Nas 
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rachunki. Nie było ich gdzie do tej pory wysłać ale obecnie już wiadomo, 
że są nimi wytypowani beneficjenci Aktu 447. 
  
Swoją drogą proponujemy Bolszewii vel III RP kompensatę zgłoszonych 
przez Żydów amerykańskich i izraelskich wierzytelności Aktem 447, które w 
niewielkiej części kompensują się z naszymi wierzytelnościami wobec Żydów 
amerykańskich i izraelskich, bo są co najmniej 10 razy wyższe. 
Przedkładamy więc Żydom amerykańskim i izraelskim Nasze królewskie 
roszczenie w odpowiedzi na Ich roszczenie!       
 

Mimo apoteozy i wychwalania Konstytucji 3 maja 1791 roku przez 

obecną władzę okupacyjną, utrzymuje ona nadal przy życiu sposób 
uchwalania lub nowelizacji konstytucji i konserwuje konstytucję Aleksandra 
Stolzmana z 1997 roku.  
Nie widać, by obecni okupanci chcieli poluzować gorset, który został 
uszyty Polakom na przełomie 1944-1945 roku, ściskający nas fiskalizmem, 
zaborem mienia prywatnego, brakiem wolności jednostki, a obecnie 
jeszcze dociskaniem tego gorsetu genderyzmem i innymi „izmami”, aż do 
zabraknięcia tchu.    
 

Władza III RP udaje, że nadal nie zauważa Królestwa Polskiego i mami 

Polaków okruchami z bolszewickiego stołu.  
 
Przypomnijmy więc III RP vel Bolszewii z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 
1791 roku, że kwestiami - zagadnieniami kardynalnymi, ustrojowymi są:  
 kwestie religijno-cywilizacyjne, w tym organizacja kościołów i 

związków wyznaniowych; 
 Król i Rodzina Królewska, królewszczyzny; likwidacja Trybunału 

Konstytucyjnego;  
 Rząd, Kanclerz zamiast Premiera i Prezydenta; 
 organizacja mennicy; 
 organizacja sądownictwa; Trybunał Wielki Koronny, Trybunał Wielki 

Skarbowy;  
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 organizacja edukacji; 
 organizacja wojska i obrony terytorialnej; 
 organizacja budżetu centralnego i budżetów samorządowych; 
 organizacja mediów publicznych i prywatnych; 
 organizacja bankowości;   
 organizacja korpusu dyplomatycznego; 
 organizacja Sejmików Ziemskich; 
 organizacja Sejmu Walnego; 
 organizacja wynalazczości; 
 organizacja pracy i płacy;  
 organizacja ubezpieczeń społecznych; 
 inne.  

 

Mając na uwadze, że do Polski chce przyjechać z propagandą chorej 

europejskiej ideologii (liberalizm & genderyzm) oraz zapewne z projektem 
reform ustrojowych w Polsce pod nazwą „Trzeba wszystko zmienić tak, by 
wszystko zostało po staremu” infamis i banita w Królestwie Polskim niejaki 
Donald Tusk, informujemy Polaków, że w dniu 27 kwietnia A.D.2019 Trybunał 
Wielki Koronny, zebrany na obrady w Gdańsku Oliwie podjął Sentencję o 
uznaniu Donalda Tuska za osobę, która popełniła przestępstwo Zdrady 
Stanu Królestwa Polskiego, a tym samym został uznany Wrogiem Narodu 
Polskiego, i w związku z czym, podlega z tym dniem karze głównej, o ile Król 
Polski nie skorzysta ze zwyczajowego prawa łaski. 
 
Można obejrzeć obrady Trybunału Wielkiego Koronnego: 

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

   
   „„„RRRaaadddaaa   SSStttaaannnuuu   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo   ”””   

hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===dddXXXYYY222zzzyyyMMMwwwMMMIIIIII      
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W tym miejscu przypomnijmy Donaldowi Tuskowi i innym zdrajcom 

Narodu Polskiego fragment Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, Rozdział VII 
„Król, Władza Wykonawcza”: 
 
(...)Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, 

mieć będzie ius agratiandi na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status. 

Oznacza to w praktyce, że w myśl Konstytucji Królestwa Polskiego z 3 maja 
1791 roku, zbrodnie stanu nie podlegały procedurze ułaskawienia przez 
Króla.  
 
Ponieważ w roku 2015-2016 zwołaliśmy Sejm Walny Konstytucyjny Królestwa 
Polskiego, który nadal uchwala sukcesywnie kolejne Konstytucje 
nowelizujące m.in. te z czasów Sejmu Czteroletniego zapis ten 
bezpośrednio nas nie dotyczy, ale musimy na najbliższym Sejmie Walnym 
Konstytucyjnym zająć się tym problemem.  
 
W tym konkretnym przypadku jest to o tyle bezprzedmiotowe, że z dużym 
prawdopodobieństwem na dziś, podtrzymamy Sentencję Trybunału 
Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego wydaną 27 kwietnia A.D.2019 
wobec Donalda Tuska, o ile Skazany nie wykaże w najbliższym czasie, tj. w 
terminie 30 dni od wydania Sentencji, skruchy, a przede wszystkim o ile nie 
przeprosi Polaków za wypowiedziane słowa „polskość to nienormalność”.  
 
Oczekujemy też od Donalda Tuska, żeby w tym samym terminie 
zadeklarował, że po skończonej kadencji w Radzie Europejskiej jako jej 
Przewodniczący, wycofa się z życia publicznego w Polsce na zawsze.  
 
Tylko wówczas może ewentualnie liczyć na królewskie prawo łaski (ius 
agratiandi), czyli ułaskawienie.    
 
Polacy!  
Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!   
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Dano 1 maja A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w 
Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 

 

Dziękujemy tym, którzy przeczytali całe Nasze skompilowane Orędzie na 
1 maja A.D.2020.  

Jeśli chcesz przejść do Konkluzji całego Orędzia idź na początek!    

   

OOOrrręęędddzzziiieee   
wwwyyygggłłłooossszzzooonnneee   nnnaaa   żżżyyywwwooo      

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

   „„„KKKrrróóólll   LLLeeehhhiiiiii---PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhh   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhh   EEEdddwwwaaarrrddd   III”””   

hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===vvvvvvzzzooosssvvvDDDAAAJJJCCCooo      
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WPIS Nr 25/05/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 1 maja A.D.2020 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   
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A.D.1920 – A.D.2020 

111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 

777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 
222000   sss tttyyyccczzznnniii aaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaacccjjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieee tttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii    

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccciiiaaa   dddzzziiieeelllnnn iii cccooowwweeegggooo...       
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