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W odzimierz Julian Korab-Karpowicz 
Profesor Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Politologii 

Pr ypospolitej Królestwa Polskiego  
 
 
7 wrzes  2020  
 
 
Pan dr Andrzej Duda 
Prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej 
 
W obron -  
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Niniejszym zwracam si o u szlachetnej 
Natalii Nitek- j, a jed karanie winnych jej haniebnego procesu. 
 

a zapewne do Pana Prezydenta w  o moim wyborze na honorow  
Prezydenta ( j Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego ( ). 
 
O tym, czy obecny demokratyczny ustrój Polski przekszta  królewsk  albo 
uszlac a takim projektem jest  Rzeczpospolita Królestwa 
Polskiego sobie trad wraz ze wszystkimi jej 

formami ustrojowymi, sami Polacy i wypadki historii. 
sposób obecnie nie umniejsza autorytetu Pana Prezydenta, 
wybranego w demokratycznych wyborach. Wybór  i gratuluje  
o iem tego, kto jako Prezydent (in spe) Najj zeczypospolitej 
po to by z w swojej osobie najlepsze polskie tradycje i ca ch dziejów, jest 
mów  i dlatego pisz n list. Wieki 
historii Polski to bowi , które z wielki  kraj 
nasz które, w warunkach trudnych, kiedy  potrzeba, 

 a. Taka jest nasza tradycja  
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Dlateg y  w obronie Polski. 
powinny  zawsze nagradzane. Tak jak sza , 

jska w starciu z bolszewi  pod  al twórców 
 z sierpnia 1980 roku, tak i doceni dzisiejszych warunkach.  

 
Szlachetna Natalia Nitek- a, albowiem tak w nomenklaturze Naj
Rzeczypospolitej tutaj prz o dla obrony Polski. B

publicznie wroga Polski, Niemca Hansa G., który 
ów. Zamiast takiego , 

 nazizm,  do 
 z naszego kraju po w pozwolon

przeciw szlachetnej, na którym haniebnie zo uznana wi  
 
Prosimy Pana Prezydenta pani 
Natalii Nitek-P  oraz doprowadzenia do ukarania winnych haniebnego procesu i 

., k
. 

 
Wzywamy nie do zdecydowanego oporu przeciw jakiejkolwiek formy 
faszyzmu i przemocy publicznej oraz dokonywania aktów zastraszania i terroru, skierowanym 
przeciwko naszym polskim tradycjom i symbolom narodowym, 
fundamentem naszego  oraz nasze  religii. Apelujemy o 
umacnianie  ci od interesów obcych. Wnosimy 
sprzeciw przeciw akceptacji na ambasadora Niemiec w Polsce Arndta Freytag von Loringhoven, 

dla Adolfa -niemieckie. 
 
Polska m chwale kolejne stulecia ko od nas 
Polaków, od naszej odwagi , ojczyzny 
oraz rozum polityczny naszej w  i naszej przysz .  
 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
dr hab. odzimierz Julian Korab-Karpowicz 
Profesor Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Politologii 

j Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego  
 
cc. Pierwszy Prezes u rzata Manowska 
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