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B Ó G  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  P A M I Ę Ć  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.” 

                                              

 

 

  

                                          KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                  WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA   III   
                           PPPóóółłł   rrroookkkuuu   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo   
My, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w  

dniu 16 lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów; Wielki 
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, 
Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i 

EEE DDD YYY KKK TTT    
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Barrois, etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, 
niniejszym Edyktem postanawiamy, co następuje: 

Czas biegnie!  

To już pół roku Królestwa Polskiego i pół roku Naszego panowania! 

 

Dzisiaj tj. 16 stycznia A.D. 2017 mija właśnie 6 miesięcy od dnia, w którym 

obrano Nas na Króla Elekta Królestwa Polskiego.  

 

W tym czasie sporo się działo, ale najważniejsze wydarzenie to „Śluby 

Brzeskie” złożone przez Nas i Radę Królewską w Brześciu Kujawskim dnia 29 

października A.D. 2016 uznające Jezusa Chrystusa za duchowego Króla Polski.  

 

Udało nam się skompletować Radę Królewską, a w dniu 7 stycznia A.D. 2017 

roku w Kruszwicy powołaliśmy Rząd Królestwa Polskiego.  

 

Praktycznie, więc zbudowaliśmy Królestwo Polskie w sensie organów Królestwa 

Polskiego i wypada nam czekać aż stara postkomunistyczna władza 

okupacyjna, nazywana „III RP”, pod własnym ciężarem niekompetencji  

i służalczości obcym, upadnie.      

 

Do tego upadku bolszewii potrzebna jest rosnąca świadomość Polaków. 

 

Między innymi świadomość, że „III RP” jest postkomunistycznym ustrojem 

kolonialnym, opartym obecnie na kapitaliźmie kolonialnym, koncesyjnym, 

nakierowanym na eksploatację Polski i Polaków.  

 

Ustrój partyjny w Polsce dogorywa!  Musimy go wyplenić raz na zawsze! 
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Wszystkie obecne partie w Polsce są partiami zdradzieckimi, służącymi obcym 

interesom! 

  

Partia „PiS” nadal zadłuża Polskę i sprowadza obce wojska do Polski. Nie ma 

woli rozbudowania polskiej armii, nie ma woli oddania Polakom broni 

zabranej przez niemieckich okupantów i komunistów, nie ma woli dania 

Polakom wolności gospodarczej.  

Jest to partia na usługach żydomasonerii izraelsko-amerykańskiej.  

 

„PiS” systematycznie zmienia Polskę w żydowski „Polin” przy czynnym udziale 

Prezydenta Andrzeja Dudy i Jego żony Żydówki tj. Pani Agaty Duda z d. 

Kornhauser i przy biernym udziale hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w 

Polsce wdrażających do kościoła fałszywy ekumenizm i judaizujący w 

międzyczasie kościół katolicki oby świeckość żydowska zgodziła się z 

duchowością żydowską. Państwo „Polin” ma mieć, bowiem docelowo religię 

panującą judeorześcijańską. 

  

Partie polityczne w Polsce są śmiertelnym wrogiem Polski i Polaków!  

 

Stąd objęliśmy wszystkich przywódców partyjnych infamią i banicją, a 

następnie infamią i banicją objęliśmy wszystkich partyjnych Posłów, 

Europosłów i Senatorów z możliwością warunkowej amnestii do 20 stycznia 

A.D. 2017 – Dzień Łaski Królewskiej, w sytuacji wystąpienia do tego dnia z partii 

politycznej.  

 

Z Posłami, Europosłami, Senatorami - infamisami prosimy nie spotykać się, nie 

podawać im ręki, stosować całkowity ostracyzm społeczny, pod rygorem 

stania się samemu infamisem i banitą.   
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Pamiętajmy!  

Partyjny Poseł, Europoseł czy Senator to wróg Polski i Polaków!  

To człowiek, który zamiast służyć swojej Ziemi i Wyborcom postanowił służyć 

partii i jej przywódcy! 

 

Apelujemy jednocześnie do szeregowych członków partii politycznych. 

Występujcie z szeregów partyjnych póki czas!  

W każdej chwili możemy objąć Was infamią i banicją!  

Myślimy, że już w pełni zdajecie sobie sprawę jak szkodzicie Polsce i Polakom!  

 

Przyszedł czas na podjęcie kolejnych Postanowień: 
 

Po pierwsze:  

Wyznaczamy na Stolicę Królestwa Polskiego Miasto Kruszwica na Kujawach, 

leżącą nad jeziorem Gopło.  

Miastu Kruszwica nadajemy wszelkie prawa i przywileje królewskie.  

Wszelkie dobra w promieniu 25 km od kolegiaty kruszwickiej stają się z dniem 

dzisiejszym dobrami królewskimi i podlegają jurysdykcji królewskiej.  

 

Po drugie: 

Postanawiamy zbudować Zamek Królewski w Kruszwicy jako siedzibę Króla 

Polski.  

Zamek będzie zbudowany z dobrowolnych składek – darowizn.  

 

Po trzecie:  

Każdy, kto pragnie być Poddanym Królestwa Polskiego powinien zacząć 

przekazywać w sposób całkowicie dobrowolny darowiznę na rzecz Królestwa 

Polskiego w kwocie 100 PLN miesięcznie.  
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Kwoty dobrowolnych darowizn winny być, póki co, wpłacane na konto 

Fundacji Leszczyńskich „QUOMODO” www.quomodo.org.pl. Z czasem kwoty 

te zostaną uznane za tzw. pogłówne dające określone prawa w Królestwie 

Polskim.  

 

W Królestwie Polskim nie przewiduje się podatków od Poddanych, ale 

przewiduje się dobrowolne pogłówne w kwocie 100 PLN miesięcznie dające 

określone prawa m.in. do ubiegania się o urzędy, partycypowanie w 

Sejmikach Ziemskich, etc.  

Pogłówne od Żydów i obcokrajowców będzie obowiązkowe. Kwota 

pogłównego od Żydów i obcokrajowców będzie ustalona później.  

Żydzi i obcokrajowcy nie mają żadnych praw do urzędów i rządzenia w 

Królestwie Polskim. Takie prawo może nadać indygenatem wyłącznie Sejm 

Walny i Król, ale dopiero w trzecim pokoleniu zstępnych.  

 

Po czwarte:  

Aby przegonić z Polski partyjne hordy i obce wojska musimy rozpocząć 

organiczne budowanie samorządności na naszych Ziemiach w postaci 

Sejmików Ziemskich.  

Podstawowym organem samorządności jest Sejmik Ziemski Powiatowy.  

W Powiecie mogą istnieć Sejmiki  Ziemskie Miast i Gmin czyli Sejmiki Ziemskie 

Grodzkie i Gminne.  

Na wsiach winny być zwoływane Wiece Wiejskie.  

Szczeblem sejmikowym ponad powiatowym jest Sejmik Ziemski 

Prowincjonalny wchodzący w skład Województwa. Następnie jeszcze większy 

jest Sejmik Wojewódzki oraz Regionalny np. Pomorski, Śląski, Warmińsko-

Mazurski, etc.   
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Po piąte: 

Ustalamy stałe obligatoryjne daty zbierania się Sejmików Ziemskich.   

 

Sejm Walny ustalił dla Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych dwie daty 

obligatoryjne:  

 14 luty – Sejmiki Relacyjne. 

 18 sierpnia – Sejmiki Deputackie. 

Wynikają z tego określone daty innych rodzajów sejmików. I tak:  

 Sejmik Ziemskie Powiatowe winny zbierać się odpowiednio – 7 lutego i 

11 sierpnia.  

 Sejmiki Ziemskie Miejskie i Gminne winny zbierać się odpowiednio – 31 

stycznia i 4 sierpnia.   

 Wiece Wiejskie winny zbierać się odpowiednio 24 stycznia – 28 lipca.  

 

Natomiast Sejmiki: 

 Wojewódzkie winny zbierać się odpowiednio – 21 luty i 25 sierpnia.  

 Regionalne winny zbierać się odpowiednio – 1 marca i 1 września.   

 

Jak widać z powyższego okres obradowania Sejmu Walnego to czas 

pomiędzy 7 marca a 27 lipca oraz pomiędzy 7 września a 23 stycznia.  

 

Należy przyjąć, że najlepszy czas obradowania Sejmu Walnego to okres 

pomiędzy 15 marca a 21 czerwca oraz pomiędzy 15 września a 21 grudnia 

każdego roku, czyli w sumie 6 miesięcy dla Sejmowania i 6 miesięcy dla 

Sejmikowania.    
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PODZIĘKOWANIA KRÓLEWSKIE! 
 Dziękujemy wszystkim, którzy widzą w Królestwie Polskim pod Naszym 

Panowaniem szansę dla Polski i Polaków.   

 Dziękujemy Posłom i Senatorom, Sekretarzom i innym ludziom dobrej 

woli  wspierającym i budującym Sejmiki Ziemskie i  Sejm Walny.  

 Dziękujemy Radzie Królewskiej Królestwa Polskiego.  

 Dziękujemy Rządowi Królestwa Polskiego.   

   

Polacy!  

Nie możemy narzekać na partyjną okupację, ale musimy się organizować! 

Naszym przodkom było o wiele gorzej!  Zachowali się jak należy!  

Teraz kolej na nasze pokolenie. Jesteśmy tego winni naszym dzieciom, 

wnukom, itd., oraz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

To od nas zależy, czy będziemy mieć Rzeczpospolitą królewską z królewskim, 

bo dobrowolnym poddaństwem, czy państwo partyjne vel mafijne wiodące 

Polaków na zgubę, na przymusowe poddaństwo okupacyjne.  

 

Słyszymy często, że niektórzy, czując się obywatelami „III RP” nie chcą być 

Poddanymi Króla. Wielu z tych obywateli nie zdaje sobie sprawy, że już są 

poddanymi zagranicznych firm i korporacji, a za chwilę będą poddanymi 

obcego państwa! Potrzebna jest im refleksja!  

 

Czy jest jakaś realna alternatywa dla Polski i Polaków inna niż Królestwo 

Polskie?  

 

Kończąc, w sposób techniczny spróbujemy przekonać niezdecydowanych o 

jałowości ustroju partyjnego.  
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Wiemy, co to jest łożysko. W pojazdach i urządzeniach pozwala ono na 

sprawny obrót elementów obrotowych np. umożliwia obracanie się kół w 

samochodach.  

Łożyska są różnego typu: kulkowe, stożkowe, walcowe, igiełkowe i inne.  

Przyjmując, że partie polityczne to łożyska mające sprawnie nas prowadzić, to 

wrzucenie do mechanizmu łożyska (sejmu) kulek, stożków i walców 

powoduje, że takie łożysko zaciera się aż do pełnego zahamowania.  

Tak właśnie jest z Sejmem i Senatem na Wiejskiej.  Co prawda „PiS” jest niby 

jednorodnym łożyskiem (np. kulkowym), ale tych „kulek” jest za mało, co 

spowoduje wcześniej czy później awarię łożyska.  

Budowanie łożyska politycznego jednocześnie z kulek, stożków etc., 

powoduje zgrzyty i końcowe zatarcie, etc., etc.  

 

Idealnym „łożyskiem politycznym” są Sejmiki Ziemskie i Sejm Walny, choć cały 

czas trzeba monitorować, aby dany Poseł Ziemski nie sprzeniewierzył się 

swojej Ziemi. Jest to mimo wszystko proste, bo co najmniej raz w roku jest 

oceniany na Sejmiku Ziemskim Relacyjnym. Poseł partyjny jest natomiast nie 

odwoływalny, co praktycznie czyni go od samego początku jurgietlnikiem 

partyjnym, a nie posłem.      

   

W naszych powyższych Postanowieniach, tak nam dopomóż Bóg, nasi 

przodkowie i wszyscy Święci! 

Dano 16 stycznia A.D. 2017 roku w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej. 

W pierwszym roku Naszego panowania.     

 Wojciech Edward Rex Poloniae 

 



EDYKT KRÓLA POLSKI z 16 stycznia A.D. 2017 – „NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA” 

 
Strona 9 

 

 

 

 

 

 


