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MANIFEST
Króla Polski

Króla Polski Wojciecha Edwarda I

WIELKOPOSTNY
A.D.2019
„Starajcie się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz...”

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

Nadszedł dla nas - wiernych w Jezusa Chrystusa - czas Wielkiego Postu, czas pokuty i
pojednania się z Bogiem, czyli czas nawrócenia tj. porzucenia grzechów ciągłych, ciężkich, a
czasem śmiertelnych.

II

W czasie Wielkiego Postu nie chodzi o umartwianie ciała, co jest tylko zewnętrznym
przejawem ścisłego postu (dla niektórych zdrowej diety) ale przede wszystkim o umartwianie
duszy. Nie może dobre drzewo złych owoców rodzić, podobnie jak złe drzewo nie może
dobrych owoców rodzić. Możemy więc żyjąc bezrefleksyjnie, upodobniać się z czasem, duchowo
do winnej latorośli jak i do kłującego kaktusa, czy pasożytniczej jemioły.
Warto w ten dzień uzmysłowić sobie kim jesteśmy dla innych.
Szczególny Nasz apel do rządzących: nie uciskajcie Polaków!

Bardzo mało dzisiejszy człowiek pracuje nad prawidłowym kształtowaniem swojego
charakteru, swojego ducha.
Często można spotkać centra rehabilitujące wady kręgosłupa ale czy można spotkać centra
rehabilitujące wady kręgosłupa moralnego? A jak można zachować prosty kręgosłup moralny
bez życia w Duchu Bożym? Czy rządzący pozwalają Polakom żyć z wyprostowanym
kręgosłupem moralnym?
„Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy” – jak pisał Mickiewicz. O jakim sercu myślał, o
jakim duchu?

Człowiek, aby nie utracił swojego przyrodzonego Człowieczeństwa, musi żyć w Bożym
Duchu. Każdy człowiek instynktownie odczuwa, że ma ducha, który napełnia go świadomością
– mądrością. Niestety człowiek, z własnego wyboru, może również żyć w duchu Szatana.
Skoro Ktoś wyposażył nas w ducha, w rozum, w sumienie, to mamy wszelkie instrumenty
wewnętrzne, by rozeznać Dobro od Zła. Możemy też łatwo skonstatować, że za Dobro i
czynienie Dobra odpowiada Bóg, za czynienie zaś Zła odpowiada Szatan.
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III

Za Dobro możemy oczekiwać tu na Ziemi lub w Niebie nagrody; za Zło możemy spodziewać
się Gniewu Bożego i Kary Bożej tu na Ziemi lub w Piekle, o ile wcześniej nie odwrócimy się
od Zła i nie odpokutujemy naszych win.

Gdyby nie przyjście na Świat Jezusa Chrystusa i przekazanie nam w praktyce jego
Nauczania nie mielibyśmy wskazówki, jak żyć? Same Przykazania Boże, bez ich Bożego
wypełnienia, byłyby tylko martwym Prawem.
Życie i Męka Jezusa Chrystusa według Bożych Praw sprawiła, że mamy do czynienia z
Dekalogiem jako żywym Bożym Prawem, za które Jezus Chrystus oddał życie.
Czy dzisiaj ktoś, kto ustanowił prawa pisane na Ziemi chciałby za nie wszystkie oddać życie?
Czy jest choć jeden Poseł Sejmowy, który za ustanowione przez siebie prawo chciałby oddać
życie?

Czas Pokuty za grzechy, czyli za wyrządzoną krzywdę drugiemu człowiekowi lub obrażenie
Boga grzechem, to szansa szczerego zawrócenia z drogi Zła na drogę Dobra. Nie da się jednak
zawrócić bez rozpoznania jaki Duch nami rządzi? Kto nam doradza? Czy Duch Dobra czy Duch
Zła? A może oba Duchy walczą o nas zaciekle i jesteśmy, tak dobrzy, jak źli?

Każdy dobry Król chce mieć dobrych Poddanych. Dlatego czas Wielkiego Postu jest
czasem apelu, przede wszystkim, do Poddanych: stawajcie się lepsi na miarę Waszych
możliwości! Naprawiajcie wyrządzone krzywdy, przepraszajcie tych, których skrzywdziliście,
nikogo więcej nie krzywdźcie!
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IV

Szczególny apel kierujemy do Obywateli III RP. Nawróćcie się na Poddanych Królestwa
Polskiego! Stańcie się Poddanymi Króla Polskiego, budującego cywilizację Christianitas.
Jesteśmy z dawien dawna królewskim szczepem piastowym i obce jest nam słuchanie się kogoś
innego jak chrześcijański Król!
Mamy ponad tysiącletnią historię Królestwa Polskiego (wcześniej Lechickiego). W królestwie żyli
nasi pradziadowie. Obcą jest dla nas bezbożna, masońska republika!

Państwo nazywane III RP to państwo rządzone przez żydo-masonerię aplikującą Polakomgojom cywilizację judeochrześcijańską, docelowo żydowską.
Polacy!
Jeśli nie chcecie zamienić Waszych dzieci, wnuków, prawnuków, etc., w kulturowych „Żydów”,
kierujących się w życiu Talmudem, nawróćcie się na chrześcijańskie Królestwo Polskie!
Gołym okiem widzicie, że przedstawiciele III RP już obecnie z wielu Polaków zrobili szabes
gojów, których sukcesywnie zastępują Ukraińcami.
CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO! – CZYJ RZĄD, TEGO RELIGIA!
JAKI RZĄD, TAKA RELIGIA, KULTURA, OBYWATEL!
PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY

Syndrom Polaka - szabes goja vel kulturowego „Żyda” dotknął konkretnych polskich
rodzin, powodując rozbicie kulturowe i łączność pokoleniową. Skoro pies potrafi upodobnić się
do pana, to cóż mówić o niektórych Polakach rządzonych przez Żydów.
Na efekty takich pseudo rządów nie trzeba długo czekać.
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V

Już połowa polskich małżeństw jest zawierana na czas określony, czyli do pierwszego rozwodu.
Zalegalizowane zostało w prawie cywilnym wielożeństwo, obce naszej kulturze.
Wielu młodych Polaków żyje w konkubinacie. Wielu nigdy nie pozna jednego lub obojga
swoich rodziców, bo zostali spłodzeni in vitro.
Wielu najbardziej przedsiębiorczych Polaków, z powodu niskich zarobków wyjechało z Polski, a
ci co zostali, z powodu niskich zarobków, są uzależnieni od lichwy kończącej się
windykacyjnym nękaniem i popadnięciem w neoniewolnictwo.
Powodem tej gehenny Polaków, czyli nowożytnego holocaustu Polaków, jest świadomy ucisk
fiskalny i systemowo niskie zarobki dla Polaków w III RP.
Aby zapobiec buntowi Polaków, Rząd III RP rozdaje talony na dzieci nazywane 500+. Nie
zmienia to tragicznej sytuacji demograficznej Polaków ale daje czas III RP nazywanej przez nas
dotychczas Bolszewią (ślepi wyznawcy „większości”), a od wyborów prezydenckich w Gdańsku
Mieńszewią, do dalszego okradania Polski i Polaków a w międzyczasie zastępowanie Polaków
Ukraińcami i innymi nacjami, aż do momentu, gdy Polacy staną się mniejszością na własnej
Ziemi.
500+ na dziecko połączone jest z wdrażaną jednocześnie przez III RP cywilizacją sodomską
opartą na genderyźmie, gdzie mniejszości seksualne chcą wychowywać polskie dzieci
seksualizując je od 3 roku życia.
Mieńszewia ekonomicznie nakłania Polaków do rodzenia dzieci de facto dla:
pedofilów, do agencji towarzyskich, dla klubów gejowskich, czyli generalnie dla Sodomy i
Gomory jaką buduje III RP.
Wiele z tych dzieci urodzonych w ramach programu 500+, w przyszłości zostanie odebrane
swoim rodzicom pod byle pretekstem; wiele z „wyedukowanych” przez Mieńszewię dzieci
zostanie sodomitami, aplikując swoim rodzicom na starość eutanazję.
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VI

Rządzący w III RP otrzymują od Polaków do budżetu centralnego około 400 mld PLN
oprócz ukrywanej kwoty z emisji pieniądza w kwocie 70-100 mld PLN.
Drugie tyle Polacy wpłacają do budżetów samorządowych.
Tak budżet centralny jak budżety samorządowe mimo tak ogromnych pieniędzy są deficytowe
czyli Polacy płacą światowej lichwie roczne ODSETKI+ kilkukrotnie większe niż łącznie 500+.
W Królestwie Polskim priorytetem jest co najmniej równowaga budżetu centralnego i budżetów
samorządowych. Pożądanym stanem jest NADWYŻKA BUDŻETOWA, która powinna w części być
wypłacana Polakom w postaci DYWIDENDY SPOŁECZNEJ. W zależności od decyzji Sejmu
Walnego i Króla winna być przeznaczona na rodziny (być może na dzieci jak obecnie). My
osobiście przychylalibyśmy się do uzawodowienia roli matki do 7 roku życia i płacenia jej
płacy równej nauczycielskiej w nauczaniu początkowym. Po 7 roku życia dziecka, gdy dzieci
jest więcej jak dwójka jeden z rodziców, lub rotacyjnie, mogliby zawodowo zając się
wychowaniem dziecka do 18 roku życia najmłodszego.
Nie chodzi bowiem jak w III RP o 500+ za URODZENIA DZIECKA ale chodzi w Królestwie
Polskim o wynagrodzenie za WYCHOWANIE DZIECKA. Oczywiście możliwy jest wariant mieszany
z dodatkiem rodzinnym na każde dziecko.
Nie chodzi też o 500+ z budżetem deficytowym czyli na kredyt tak jak jest w III RP ale o
formę dywidendy społecznej, a gdyby nadwyżki budżetowej nie było o wypłatę ze
zrównoważonego budżetu w Królestwie Polskim.
Jest zasadnicze pytanie: czy potrzeba Polakom milion sowicie opłacanych urzędników
(najczęściej urzędniczek) w III RP zapewniających katastrofę demograficzną, czy kilka milionów
dobrze opłacanych matek wychowujących przyszłe pokolenia Polaków, przy niewielkiej liczbie
urzędników?
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VII

W Królestwie Polskim nie przewiduje się podatku dochodowego od osób fizycznych –
rdzennych Polaków – Poddanych Królestwa Polskiego.
MORALNY UPADEK POLSKI

Gołym okiem widać deprawację polskich dzieci i polskiej młodzieży, deprawowanych
edukacją publiczną i jej modernistycznymi projektami „gender” (seksualizacja dzieci i
młodzieży), łatwo dostępną pornografią, pseudokulturą, amerykanizacją mediów, łatwą
dostępnością do alkoholu i wszelkich używek; promocją życia celebryckiego opartego na
rozwiązłości i haśle: „róbta co chceta!”
W Królestwie Polskim życie Polaka polega na udziale w życiu publicznym i społecznym
pozwalającym na praktykowanie cnoty.
W III RP życie Polaka polega często z konieczności na praktykowaniu niecnoty, w tym grzechu
sodomskiego, wołającego o pomstę do nieba.
PONIŻANIE POLAKÓW!

Mieńszewia tj. III RP zezwala, by Polaków obrażano na całym świecie! By uznawano nas
za morderców Żydów! By Polak wstydził się być Polakiem!
By być trendy na europejskich i światowych salonach, trzeba twierdzić, za infamisem Donaldem
Tuskiem, że „polskość to nienormalność!”
POLSKA WIELKIM DOMEM PUBLICZNYM – SODOMA GOMORA
III RP prowadzi z Polakami wojnę hybrydową polegającą na propagandzie sukcesu połączoną z
inżynierią społeczną, wspieraną sodomizacją życia społecznego na gruncie zaaplikowanego
genderyzmu. Polak czy Polka ma się równać Sodomita – Sodomitka.
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VIII

Nadchodzi czas wyboru dla gnębionych Polaków: albo Christianitas z Królestwem Polskim albo
genderyzm z Mieńszewią! Tertio non datur!

Szczególny apel o nawrócenie w czasie Wielkiego Postu kierujemy do polskiego Kleru, do
polskich Biskupów, którzy w większości sprzeniewierzyli się nauczaniu Jezusa Chrystusa i
aplikują Polakom - etnicznym chrześcijanom, pseudo-religię judeochrześcijańską z elementami
protestantyzmu.
Z ołtarzów katedr do bocznych kaplic wyprowadzono tabernakula, w wielu polskich kościołach
usunięto balaski, robiąc z prezbiterium część „boiska do gry”, zaordynowano pod ołtarzami
„trony” dla księży i biskupów na wzór masoński. Eucharystię zamieniono na biesiadę. Komunia
święta rozdawana jest „procesyjnie” (na pohybel – ku zgubie wiernych) na stojąco, często nie
przez kapłanów, a przez tzw. szafarzy.
Nasi pradziadowie nie zastaliby swojej wiary w Polsce A.D.2019.

Przypominamy Biskupom, że rozwiązaliśmy Episkopat Polski, a powołaliśmy do życia
Episkopat Królestwa Polskiego.

Przypominamy Biskupom, że powołaliśmy na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus
natus J.E. abpa Jana Pawła Lenga i do 30 czerwca A.D.2019 oczekujemy na złożenie przez
każdego Biskupa III RP homagium Prymasowi Królestwa Polskiego połączonego ze ślubami
antymodernistycznymi. Więcej na: www.metrykakoronna.org.pl.
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IX

Apelujemy do rządzących w III RP, szczególnie do Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza
Morawieckiego i Andrzeja Dudy o nawrócenie do chrześcijańskiego Królestwa Polskiego.
Dalsza budowa masońskiego tworu, jakim jest III RP, nie jest zgodna z przyrodzonym Duchem
Polaków i skończy się powszechnym buntem! Przestrzegamy i apelujemy!
Jeszcze jest czas na pokojowe rozmowy z Królestwem Polskim w celu pokojowego przekazania
władzy.

Kończąc, przestrzegamy Polaków przed pseudomonarchizmem, który w sposób ostentacyjny
promuje Grzegorz Braun!
W ostatnich wyborach w Gdańsku Grzegorz Braun jako zadeklarowany monarchista zdobył
oficjalnie około 12% głosów. Jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że apelowaliśmy i
apelujemy do Poddanych Królestwa Polskiego aby na wybory organizowane przez Bolszewię
(obecnie Mieńszewię) nie chodzić!
Na jeszcze bolszewickie „wybory” w Gdańsku nie poszło około 52% Mieszkańców Gdańska!
Dziękujemy Im za monarchiczną postawę! Naszym zdaniem ani jeden z Nich nie żałuje tego
kroku!
MARTWE DUSZE W III RP
Oprócz ludzi wierzących w Bolszewię (obecnie Mieńszewię) poszli podobno na wybory w
Gdańsku jeszcze nieboszczycy!
Cóż za nowy masoński ryt?
W III RP, by ratować dogorywającą Bolszewię i jej demo[no]krację głosują ramię w ramię
żyjący z umarłymi! Nota bene, warto byłoby poznać nazwiska tych głosujących umarłych!
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X

Sugerujemy obowiązkowe wywieszanie po „wyborach” List Głosujących aby nie okazało się, że
nie tylko fanatycy, Bolszewii (obecnie Mieńszewii) oraz umarli głosowali ale też ci, co na
wybory w ogóle nie poszli!

Wracając do Grzegorza Brauna zarzucamy mu promowanie fałszywego monarchizmu.
Grzegorz Braun w pełni reprezentuje synkretyzm ustrojowy, tzn. nie przeszkadza mu jako niby
monarchiście współpraca z partiami, nie przeszkadza mu ordynacja wyborcza III RP; czuje się
jak ryba w wodzie w ustroju III RP, w którym pełni rolę „obrotowego”, a jednocześnie
deklaruje, ze jest zwolennikiem monarchii, bez sprecyzowania, jakiej monarchii?
RUCH LAMENTACJI – MĘSKICH „PŁACZEK”

W

drugim obiegu medialnym widoczny jest nieformalny ruch polityczny przedstawicieli
„lamentacji” tzn. tolerowanych przez władzę III RP lamentowników – męskich „płaczek”.
Nie będziemy tu z imienia i nazwiska wymieniać przedstawicieli tego ruchu politycznego.
Zwrócimy tylko uwagę, że lamentacja jest cechą żydowską pochodzącą m.in. od Lamentacji
Jeremiasza i związaną z tradycją modlitw Żydów przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie.
Takie męskie „płaczki”, których zatrzęsienie na portalach telewizji internetowych vel
medialnych ścianach płaczu, licytują się, kto bardziej przejmująco „płacze” nad konającą
Polską. Nikt z nich nie chce podać konającej lekarstwa, tylko lament i „płacz”.
Wydaje się, że jednym z wiodących dyrygentów męskich „płaczek” jest Grzegorz Braun, który
soczyście, wyraziście „płacze” w rycie żydowskim od wielu lat nad losem Polski.
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XI

Prawdziwy Polak nie użala się nad sobą. Pamiętamy Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i Jego
listy-grypsy do rodziny w sytuacji skazania na karę śmierci przez bolszewików:
(do żony) Wisiu! Wierzę, że Chrystus zwycięży! Polska niepodległość
odzyska, a godność ludzka zostanie przywrócona. Wierzę, że dziecko
wychowasz na dobrego Polaka, katolika i człowieka. Wierzę wreszcie w
Ciebie, Andrzejku! Wierzę, że żyć, pracować i działać będziesz dla tych
samych świętości – to moje wielkie szczęście.
Łukasz
(do syna) Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg,
Ojczyzna i Matka. Bądź dobry dla Matki. Zostań lekarzem, inżynierem,
naukowcem lub ekonomistą, co wolisz. Nie zapomnij o ojcu i jego idei.
Łukasz
Wydaje mi się czasem, że giną moje siły, nie mogę już patrzeć na to, co
się dzieje, słuchać jęku mordowanych, na to królestwo szatana. Żal mi
także i Was. W ostatniej chwili mojego życia będę z Wami. Będę Bogu
dziękował i za to, że Ciebie, Wisiu, dał Andrzejkowi.
Łukasz
Andrzejku! Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że
będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę
niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę
dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea Chrystusowa zwycięży i Polska
niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł
moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać.
Łukasz
28 I 51. Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie już
ostatnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja
nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką
napisanych (…) Ten ból składam u stóp Boga i Polski (…). Bogu dziękuję

Manifest Wielkopostny z dniu 6 marca A.D.2019

e-mail: krol.wojciech.edward@gmail.com

Król Polski Wojciech Edward

XII

za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że
dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne.
Łukasz
2 II 1951. Kochana Wisu! Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i
miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie kaci zamordują, zabierze moją
duszę Królowa Polski do swoich niebieskich hufców.
Łukasz
G. Brzęk „Dewajtis”, Wierny przysiędze, Lublin 1991, s. 99., opis ostatniej
drogi Łukasza Cieplińskiego: Jak po latach słyszałem od ówczesnego
więźnia, który stojąc na barkach towarzyszy, obserwował przez
zakratowane okienko ten eskortowany przez uzbrojonych ubowców
żałobny pochód siedmiu skazańców przez więzienny dziedziniec, idący na
jego czele ppłk Ciepliński w pewnej chwili przyklęknął. Pochód na kilka
sekund zatrzymał się, a on wyjął coś z buta i włożył do ust. Był to
prawdopodobnie ów medalik, który „Pług” zawsze nosił na szyi i z nim
prawdopodobnie, po połknięciu go, zginął.
Źródło: http://muzeumzolnierzywykletych.pl/cieplinski-listy-z-celi/

Podobnie ginęli Polacy w Katyniu; nikt z nich nie prosił o litość! Żadnego lamentu!

Jaka, więc jest śmierć Polaków i Żydów podczas II Wojny Światowej. Pierwsi ginęli w Imię
Boga, nie prosząc o litość i nie lamentując; drudzy mordowali swoich Braci, by siebie ocalić!
Zapewne właśnie tego nie mogą nam wybaczyć! Że nie lamentowaliśmy!

Wracając do Grzegorza Brauna odnosi się nieodparte wrażenie, że stał się w III RP
(oprócz męskiej „płaczki” – zawodowy lamentownik) „Wielkim Obrotowym”, rzucanym na
różne „odcinki”.
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Na przykład udział Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich w Gdańsku miał na celu
poprawę frekwencji wyborczej w zamian za dwucyfrowy wynik.
Mimo to, frekwencja poniżej 50% to katastrofa dla wyborów gdańskich.
Nie pomógł nawet „Wielki Obrotowy”, choć zapewne dodał kilkanaście procent do tych
oficjalnych 48%. Bez Grzegorza Brauna byłoby to 36% a może i mniej, bo miał za zadanie
zmobilizować do „aktu wyborczego” również swoich wrogów.
Okazało się mimo „operacji Braun” że Bolszewia zmieniła się w Mieńszewię, a demokracja w
ochlokrację. Zapewne Kaczyński et consortes myślą już o obowiązkowym głosowaniu dla
Polaków, bo jak tak dalej pójdzie, będą się w III RP sami wybierać!
Nie byłby to większy problem, bo i teraz tak jest, ale jak przedstawić demokratycznemu
światu wybory, na które chodzi 20-30% Polaków? Co wówczas ze statusem „demokratycznie”
wybranych władz, gdy ich mniejszość wybiera?

Na naszych, więc oczach, dnia 3 marca A.D.2019 w Gdańsku skończyła się demokracja
w III RP zamieniając się w ochlokrację (rządy tłumów, partii, grup, klik, etc.). Nie można
więcej wciskać Polakom kitu, że mniejszość jest większością. Liczba 52% jest większa od 48%,
a nadto 52% to więcej niż połowa.
Wniosek: Więcej niż połowa Gdańszczan nie poparła demokracji i rozpoznała w Grzegorzu
Braunie pseudo monarchistę!
KTO DEMOKRACJĄ WOJUJE OD DEMOKRACJI GINIE!

Tak,

więc paradoksalnie już obecnie demokratyczna większość Polaków nie jest
przekonana do III RP i jej ordynacji wyborczej. Po prostu większość Polaków nie ufa w
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uczciwe wybory organizowane przez III RP. Sam fakt, że Listy Kandydatów są wcześniej
arbitralnie ustalone, a tzw. „jedynki” na tych Listach wskazane Polakom palcem przez szefów
partii i ugrupowań, obraża to wolność rdzennego Polaka i tradycję wolnej elekcji w Królestwie
Polskim.
Każde kolejne wybory z frekwencją poniżej 50% winny być uznawane za nieważne w formule
demokratycznej!

Proponowaliśmy

Bolszewii a obecnie proponujemy Mieńszewii zmianę wyboru
przedstawicieli z Powszechnych Wyborów na Sejmiki Ziemskie i Grodzkie Deputackie różnego
szczebla, które poprzez system elektorski rozwiązują problem.
Należy zrezygnować z partii politycznych na rzecz Sejmików Ziemskich i Grodzkich Deputackich
i Relacyjnych.
Należy zrezygnować z wyborów powszechnych na rzecz wyborów elektorskich – sejmikowych.

Apelujemy do Grzegorza Brauna, aby przestał nazywać siebie monarchistą, pod rygorem
nazywania go fałszywym monarchistą chyba, że przedstawi Polakom i Nam, na czym polega
jego monarchizm. Ocenimy czy jest to faktycznie monarchizm czy pseudomonarchizm!
Posądzamy Grzegorza Brauna o budowanie monarchizmu, a raczej pseudomonarchizmu saskiego
czyli apoteozy monarchii absolutnej całkowicie obcej duchowi polskiego monarchizmu, opartego
na demokratycznych Sejmikach Ziemskich, Sejmie Walnym, z jednej strony oraz na Senacie,
Radzie Królewskiej, Radzie Stanu i Królu, z drugiej strony. Wszelki absolutyzm był obcy Królom
Polski, a czasy saskie to niechlubny wyjątek - najczarniejszy okres (66 lat) dla Królestwa
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Polskiego, bo zakończony mimo ostatniego panowania Króla Piasta - Stanisława Augusta
Poniatowskiego, rozbiorami.
Przypomnijmy, że pierwszy rozbiór Królestwa Polskiego nastąpił w 1772/1773 roku czyli 9-10
lat po zgonie Augusta III Gnuśnego, a już w czasie bezkrólewia w 1763 roku szef Kolegium
Wojennego Imperium Rosyjskiego gen. Zachar Czernyszew przedstawił Carycy Katarzynie II plan
aneksji polskiego terytorium, wytyczony dokładnie w granicach przyszłego zaboru z 1772
roku.

Mamy nadzieję, że czas Wielkiego Postu będzie dla rdzennych Polaków czasem refleksji,
zamyślenia nad losem naszej ukochanej Ojczyzny - Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa
Polskiego; że coraz więcej Polaków postanowi zostać Poddanymi, a przestanie być
Obywatelami; że coraz więcej Polaków uświadomi sobie, że rządzi nimi w ramach III RP
kamaryla Żydów – syjonistów – szabes gojów, utrzymując władzę dzięki bolszewickim, a
obecnie mieńszewickim wyborom.
Wystarczy postanowienie:
1. Jestem Poddanym chrześcijańskiego Króla Polski uznającego nad sobą władzę Króla królów
Jezusa Chrystusa, a Poddany nie chodzi więcej na bolszewickie (mieńszewickie) wybory.
2. By realizować swoje polityczne ambicje mogę brać udział w Sejmikach Ziemskich
(Grodzkich) i wypowiadać się w imieniu mojej własnej Ziemi w Duchu Christianitas, a nie w
imieniu partii, czy ideologii.
3. Wiem, co jest Racją Stanu mojej Rodziny, mojej Ziemi na której mieszkam z dziada
pradziada, mojej Ojczyzny Polski, na której chcę, by i w przyszłości mieszkali nadal Polacy.
4. By być przydatny Ojczyźnie mogę kandydować na Urzędy Królewskie, by stać się Sługą dla
Polaków i Im służyć.
5. Godzę się na przelaniu krwi w zawierusze wojennej w obronie Rodziny, w obronie Ziemi, na
której mieszkam z dziada pradziada, w obronie mojej Ojczyzny, na której chcę, by i w
przyszłości mieszkali nadal Polacy, w obronie Króla.
Tak mi dopomóż Bóg!
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Dano 6 marca A.D.2019 w Myszkowie na Ziemi Królestwa Polskiego, w Czwartym Roku
Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 23/03/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 6 marca A.D.2019

www.metrykakoronna.org.pl
www.królpolski.org.pl
www.quomodo.org.pl
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