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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  

  

                                               

 

 

  

             NNNOOOWWWOOORRROOOCCCZZZNNNEEE   
  CZOŁEM SZLACHETNYM POLAKOM, WENEDOM, SARMATOM, LACHOM, LECHITOM!   
                                  VVViiiccctttooorrriiiaaa   iiinnn   JJJeeesssuuu   CCChhhrrriiissstttooo!!!   

                                                                              DDDRRROOODDDZZZYYY   RRROOODDDAAACCCYYY!!!   

W itam wszem wobec i każdego z osobna Polaka-Wenedę-Sarmatę-Lacha-Lecha-

Lechitę w ostatnim dniu kalendarzowego Anno Domini 2016. 

Nadszedł czas podsumowania roku 2016 oraz przedstawienia przez nas prognoz  
i planów na rok 2017 i lata następne.  
 
Na początku przypomnę jak rok temu witaliśmy Rodaków: 

OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   
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„Jako Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014 
witam szczególnie serdecznie wszystkich Konfederatów złączonych myślą i dziełem 
budowania Najjaśniejszej Rzeczypospolitej tj. republiki wolnych Polaków-Wenedów 
pod przewodnictwem Chrześcijańskiego Króla”. 

Minął dokładnie rok i możemy z ogromną satysfakcją powiedzieć 
Polakom: Najjaśniejsza Rzeczpospolita, choć nadal chora, nie jest już w 
stanie agonalnym, bo ma prawdziwych obrońców!   

Zwołana przez nas Konfederacja Generalna Niepołomicka w roku 2014, 
zorganizowana w organ uchwałodawczy Sejmu Walnego na wzór Sejmu 
Walnego Czteroletniego z lat 1788-1792, nota bene zwołanego również 
pod węzłem konfederacji generalnej, uchwaliła na Sejmie Walnym w 
Starym Wiśniczu 19 grudnia 2015 roku, na podstawie Konstytucji „Seymy” 
z 13 maja 1791 roku, Uchwałę-Sancyt o powołaniu w 2016 roku „Sejmu 
Walnego Konstytucyjnego”.  

Na tak zwołanym Sejmie, w marcu 2016 roku w Rydzynie podjęliśmy 
formalną Konstytucję o kontynuowaniu Konfederacji Generalnej ale już 
jako Sejm Walny Konstytucyjny. Konfederacja Generalna Niepołomicka 
A.D. 2014 zmieniła się w Konfederację Generalną Rydzyńską A.D. 2016. 

Na tymże Sejmie Walnym Konstytucyjnym w Rydzynie konstytucyjnie 
wskrzesiliśmy Królestwo Polskie - Koronę Królestwa Polskiego, jako ustrój 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

Na osiem zaplanowanych na 2016 rok Sesji Sejmu Walnego 
Konstytucyjnego zwołaliśmy ich siedem, kolejno w: Rydzynie, Darłowie, 
Łowiczu, Baranowie Sandomierskim, Gdańsku-Oliwie, ponownie w 
Rydzynie i Starym Wiśniczu.  

W dniu 1 kwietnia 2016 roku odnowiliśmy „Śluby Lwowskie” Króla Jana 
Kazimierza w Katedrze Szczecińskiej. 

Doniosłe znaczenie, oprócz Sejmu Walnego Konstytucyjnego  
w Rydzynie, miały obrady Sejmu Walnego Prymasowskiego w Łowiczu 
oraz Sejmu Walnego Konstytucyjnego w Baranowie Sandomierskim  
i Gdańsku-Oliwie.  
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Na Sejmie Walnym w Łowiczu przywróciliśmy historyczny, od czasów bpa 
Mikołaja Trąby, urząd „Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus”  
z jednoczesną wolą wyrugowania z Ziem Korony Polskiej urzędu 
nuncjusza apostolskiego w Polsce.  
 
Pamiętamy dobrze niesławnej pamięci postać kardynała Ferdinanda 
Marii Saluzzo – nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej w latach 
1784-1794, oraz postać Laurentiusa Litta – nuncjusza apostolskiego  
w Rzeczypospolitej w latach 1794-1797, którzy walnie przyczynił się do 
rozbiorów polskiej państwowości w XVIII wieku, realizując ówczesną 
politykę Watykanu: przywileje kościoła tak, ale niekoniecznie w ramach 
państwowości Królestwa Polskiego.  
 
Warto w tym miejscu przytoczyć postać biskupa chełmińskiego 
Wojciecha Skarszewskiego – przeciwnika Konstytucji 3 Maja 1791 roku, 
zwolennika wolnomularstwa, konsyliarza Konfederacji Targowickiej, 
uczestnika Sejmu Grodzieńskiego rozbiorowego z 1793 roku, 
sygnatariusza Traktatu Cesji Ziem zagarniętych przez Rosję i Prusy drugim 
rozbiorem Polski, skazanego 11 września 1794 roku przez Sąd Kryminalny 
Wojskowy na karę śmierci za zdradę Narodu polskiego, a następnie 
uwolnionego dzięki wstawiennictwu m.in. nuncjusza apostolskiego 
Laurentiusa Litty i Tadeusza Kościuszki, a który to biskup w roku 1824 
został za zgodą Papieża Leona XII Prymasem Królestwa Polskiego pod 
zaborem rosyjskim. Watykan nagrodził, więc swojego wiernego sługę, 
ale jednocześnie zdrajcę interesów Narodu polskiego. Nie chcemy, aby 
w przyszłości mogło się to powtórzyć! Nie mamy zaufania do nuncjuszy 
apostolskich w Polsce i uważamy, że powinni być w Polsce,  
a szczególnie w Królestwie Polskim traktowani jako persona non grata. 
Daliśmy temu wyraz podczas wizyty w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce 
w dniu 18 listopada 2016 roku, składając w Kancelarii Nuncjatury List 
otwarty do papieża Franciszka.  
 
Sejm Walny w Baranowie Sandomierskim, w czerwcu 2016 roku 
poświęcony był kwestiom religii, cywilizacji oraz kultury. Podjęliśmy na 
nim Konstytucję „Christianitas”, która jasno określa jaką cywilizację  
i kulturę ma zamiar budować Królestwo Polskie i jakie religie są mu 
bliskie, a jakie nieprzyjazne.  
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Sejm Walny Konstytucyjny zdecydował, że na Ziemiach Korony Królestwa 
Polskiego będzie obowiązywała kultura – cywilizacja i system – porządek 
prawny „CHRISTIANITAS” oznaczające z jednej strony mesjanizm 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony systemat wartości oparty 
na nauce przedchrześcijańskiej starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnej z 
późniejszą nauką Jezusa Chrystusa, oraz na nauce chrześcijańskiej 
głoszonej przez Jezusa Chrystusa – Mesjasza – Króla Wszechświata i Króla 
Polski, opartej na wierze i rozumie – przymiotach, w jakie wyposażony jest 
każdy rozumny człowiek, a sprowadzających się do chrześcijańskiej wiary 
oraz w doskonaleniu wiedzy dążącej do prawdy i w doskonaleniu cnoty w 
dążeniu do szlachetności.  

Tylko te dwa przymioty łącznie tj. cnota i rozum poparte wiarą w Jezusa 
Chrystusa, dają gwarancje idealnego poddanego mieszkającego w Koronie 
Królestwa Polskiego.  

Zawołaniami „CHRISTIANITAS” są: Bóg, Wiara, Serce, Miłość wzajemna, 
Honor, Ojczyzna, Wolność, Pamięć, Tożsamość, Cnota, Szlachetność, 
Służebność.      

Podjęliśmy też Konstytucję „Obszar Korony Królestwa Polskiego”:  

Sejm Walny Konstytucyjny określa obszar Korony Królestwa Polskiego 
rozumiany jako obszar stref wpływów i stref interesów. 

1. Tam jest Korona Królestwa Polskiego gdzie jest każdy Polak.  
2. Korona Polska ma obowiązek troszczyć się o każdego Polaka – 

Wenedę gdziekolwiek znajduje się w danym momencie.  
3.  Korona Królestwa Polskiego jest dobrem wspólnym – państwem 

wszystkich Polaków – Wenedów. 
4. Korona Królestwa Polskiego – Najjaśniejsza Rzeczpospolita obejmuje 

Ziemie dawnych Wenedów – późniejszych Słowian tzn. Ziemie 
Połabskie od Renu – Łaby po Ziemie Kijowską – Dniestr i Ziemię 
Smoleńską; od Bałtyku po Karpaty.  

5. Korona Królestwa Polskiego pamięta o dziedzictwie Sobieskich 
księstwa Bawarii (Bavaria Slavica). 

6. Korona Królestwa Polskiego pamięta o dziedzictwie Leszczyńskich 
księstwa Lotaryngii i Bar. 
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7. Korona Królestwa Polskiego nie zapomina o naszych Braciach 
Słowianach – Wenedach od Północnych Inflant aż po Bułgarię, 
Chorwację, Grecję, Wenecję.  

Wiekopomnym Sejmem Walnym może okazać się Sejm Walny 
Konstytucyjny elekcyjny zwołany w lipcu w Gdańsku-Oliwie, podczas 
obrad którego, w dniu 16 lipca A.D.2016 zostaliśmy obrani na 
dziedzicznego Króla-elekta Polski wraz z małżonką jako Królową–elektem 
Polski.   

Przyjęliśmy ten elekcyjny obiór jako „z Łaski Bożej”.  

W międzyczasie powołaliśmy do życia, nawiązując do naszej historii, 
Radę Królewską jako organ doradczy i organ mający za zadanie 
przejąć od Rządu III RP władzę wykonawczą, cedując ją następnie na 
powołany przez Króla oraz Radę Królewską i Sejm Walny Rząd 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego.  

Powołaliśmy Marszałka Wielkiego Koronnego i Kanclerza Wielkiego 
Koronnego Królestwa Polskiego w osobie Wielmożnego Cezarego 
Mariusza Tousty z Ziemi Sławieńskiej - Wenedyjskiej i Jego zastępcę w 
osobie V-ce Marszałka Wielkiego Koronnego i V-ce Kanclerza Wielkiego 
Koronnego Królestwa Polskiego Wielmożnego Stefana Kramarskiego z 
Ziemi Częstochowskiej. 

Powołaliśmy Hetmana Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego w 
osobie Wielmożnego Zygmunta Hazuka z Ziemi Wejherowskiej oraz 
Hetmana Polnego w osobie wielmożnego Jana Grudniewskiego z Ziemi 
Mazowieckiej z zadaniem dbania o bezpieczeństwo Królestwa Polskiego 
i Polaków w nim zamieszkujących.   

Marszałkiem Sejmu Walnego Konstytucyjnego obrany został Wielmożny 
Jarosław Kierznikowicz z Ziemi Kaszubskiej. 

Nasze działania skoncentrowały się na początku na uporządkowaniu 
spraw religii panującej w Polsce tj. religii rzymsko-katolickiej. Stąd 
zwołaliśmy w dniach 12-14 września 2016 roku do Rydzyny II „Zjazd 
Katolicki”, po 90 latach przerwy, oraz podjęliśmy ważne Uchwały 
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podczas następującego po Zjeździe Katolickim Sejmu Walnego 
Konstytucyjnego.  

Powołaliśmy na urząd Podskarbiego Wielkiego Koronnego Wielmożnego 
Alfreda Łubniewskiego z Ziemi Pomorskiej – Wenedyjskiej.  

W dniu 29 października 2016 roku wraz z Radą Królewską złożyliśmy 
„Śluby Brzeskie” w kościele podominikańskim w Brześciu Kujawskim 
uznając Jezusa Chrystusa za Króla Wszechświata, Króla Ziemi, Króla 
Królów, Króla Polski. Pana Panów i duchowego Patrona Królestwa 
Polskiego. Prosiliśmy też Matkę Bożą Różańcową – Królową Korony 
Polskiej za dalsze orędowanie u swego Syna za pomyślność Królestwa 
Polskiego.  

Nominowaliśmy na ostatniego Prymasa Polski abpa Jana Pawła Lenga, 
wcześniej dymisjonując z tego urzędu abpa Wojciecha Polaka.  

Nominowaliśmy na ostatniego Przewodniczącego Komisji Episkopatu 
Polski w obecnej postaci abpa Wacława Depo, wcześniej dymisjonując z 
tego urzędu abpa Stanisława Gądeckiego.  

Apelowaliśmy do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego o 
przywrócenie zasady nominowania biskupów przez Króla spośród kilku 
kandydatów wyłonionych na synodach diecezjalnych lub 
archidiecezjalnych.  

Apelowaliśmy i apelujemy do Biskupów i Arcybiskupów do zarządzania 
Diecezjami i Archidiecezjami w sposób cyklicznego zwoływania 
Synodów. Cieszymy się ze zwołanego Synodu Diecezji Tarnowskiej 

Prymasa Królestwa Polskiego zobowiążemy do cyklicznego zwoływania 
ogólnokrajowych Synodów Plenarnych.  

Nawołujemy hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego do cyklicznych 
Zjazdów duchowieństwa i władzy świeckiej na wzór Zjazdu w Łęczycy z 
1180 roku. 

Papieża poprosiliśmy o wyznaczenie na Europę Centralną Patriarchatu z 
polskim Patriarchą na czele, z misją rechrystianizacji tej części Europy.  
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Sugerujemy Papieżowi wyznaczenie na Europę Zachodnią Patriarchatu z 
Patriarchą z misją rechrystianizacji Europy Zachodniej.      

Na ostatnim Sejmie Walnym w Starym Wiśniczu w dniu 16 grudnia 2016 
roku podjęliśmy Uchwałę o limicie Sejmu Walnego Konstytucyjnego na 
następne lata oraz m.in. Konstytucję „O doktrynach”, która pozwoli nam 
w 2017 roku wypracowywać kolejne, sektorowe doktryny, po 
uchwalonej już wcześniej na Sejmie Walnym w dniu 17 lipca 2016 roku w 
Gdańsku-Oliwie „Doktrynie wojennej Grudniewskiego”.  

Nasza koncepcja budowania spójnego prawodawstwa Korony 
Królestwa Polskiego polega na przyjmowaniu przez Radę Królewską 
sektorowych Doktryn, które zawężająco będą dotyczyć przyszłych 
uchwał Sejmu Walnego, nota bene już wcześniej zawężonych poprzez 
Konstytucję „Christianitas”.  

Chodzi o to by za radą profesora Włodzimierza Juliana Korab-
Karpowicza – Radcę Stanu Królestwa Polskiego – budować 
Rzeczpospolitą królewską tzn. im wyżej w hierarchii to więcej monarchii, 
im niżej to więcej demokracji.  
 
Demokracja musi być kontrolowana aby nie zamieniała się w 
totalitaryzm określonych grup interesu. Czyli prawie pełna demokracja 
na Sejmikach Ziemskich i Sejmie Walnym, a mniej demokracji w 
Senacie oraz prawie pełna monarchia na Radzie Królewskiej i przy 
Królu.  
 
Można by, więc określić tak przedstawiony ustrój jako republikę 
królewską – Rzeczpospolitą królewską lub demokrację królewską albo 
jako monarchię parlamentarną lub monarchię demokratyczną.  

Obecny ustrój Polski nazywany „III RP”, a wywodzący się wprost z 
dziedzictwa konstrukcji bolszewickiego państwa nazywanego „PRL” oraz 
nawiązującego mentalnie do dziedzictwa w większości masońskiej „II 
RP” nie jest ustrojem Polaków i ustrojem dla Polaków. Jest to ustrój 
neokolonialny narzucony nam przez obce kraje w ich interesie.  
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Ustrój „III RP” to klasyczny ustrój oligarchiczny nazywany błędnie 
demokracją, w którym to ustroju oligarchami są partie polityczne, 
całkowicie lub częściowo kontrolowane przez obce kraje.     

W ustroju „III RP” parlamentaryzm został sprowadzony do fasady 
podobnie jak samorządność. Mamy, więc do czynienia w istocie z 
fasadową demokracją i neokolonialną republiką partyjną.  

Taki ustrój musi prowadzić do zniewolenie i depopulacji Polaków, co też 
ma miejsce. Cyniczne „pudrowanie” tego już oczywistego stanu rzeczy 
poprzez oddawanie Polakom części zagrabionych pieniędzy w postaci 
500+ to nic innego jak próba hodowli Polaków w celach niewolniczych.  

Hierarchia - drabina społeczna jest w III RP odwrócona do góry nogami. 
Na górze są męty społeczne i wszelkiej maści hochsztaplerzy. 
Najzacniejsi zaś Polacy są na samym dole.   

Systemowo ustrój III RP promuje miernoty, zdrajców i konfidentów, a 
odrzuca ludzi mądrych i zacnych.   
Odnosi się nieodparte wrażenie, że ustrój ten został wymyślony i 
wdrożony przez naszych odwiecznych wrogów!  
 
Dla Królestwa Polskiego wrogiem numer jeden jest terroryzm partyjny 
wszystkich bez wyjątków partii, dążących wręcz statutowo, każda z 
osobna, do pełnej dominacji i dyktatury. Z takich zdegenerowanych klik 
nie da się utworzyć innej koalicji jak koalicji jeszcze większej kliki.  

Widząc to ogromne zagrożenie dla Polski i Polaków nałożyliśmy dla 
przywódców wszystkich partii infamię połączoną z banicją i 
zaapelowaliśmy poprzez ultimatum do partii politycznych o 
samorozwiązanie się do 31 grudnia 2016 roku.  

Uznamy Posłów i Senatorów Sejmu na Wiejskiej, po 1 stycznia 2017 roku, 
którzy nie złożą publicznie legitymacji partyjnych jako „jurgieltników 
partyjnych” działających na szkodę Polski i Polaków.  

Już w najbliższym czasie na Radzie Królewskiej zastanowimy się, co z 
takimi osobami, które chcą na przekór Biblii wiernie dwom panom 
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służyć, zrobimy? A grozi im infamia połączona z banicją do trzeciego 
pokolenia zstępnych oraz oskarżenie o zbrodnię stanu.   

Dlatego niniejszym orędziem apelujemy do Posłów i Senatorów „III RP”: 
Składajcie do najbliższego posiedzenia Waszego Sejmu i Senatu 
legitymacje partyjne. Służcie wyłącznie interesom Ziem z których 
zostaliście wybrani na Posłów i Senatorów i mieszkającym tam Polakom.  

W innym przypadku Królestwo Polskie i historia Polski potraktuje Was jako 
partyjnych janczarów, zdrajców Polski.  

Partie przeminą! Rzeczpospolita jest wieczna! Historia jest wieczna!  

W dzisiejszych czasach nic nie da się ukryć!  

Widzimy nieudolną próbę Waszych pryncypałów partyjnych chronienia 
Was za głosowaniami zbiorczymi, jak to miało miejsce w dniu 16 grudnia 
2016 roku, podczas głosowania nad budżetem.  

Apelujemy, ostrzegając przed konsekwencjami, do Marszałka Sejmu na 
Wiejskiej dziennikarza Marka Tadeusza Kuchcińskiego z Przemyśla oraz 
do Marszałka Senatu na Wiejskiej chirurga Stanisława Karczewskiego z 
Warszawy, aby głosowania w Sejmie i Senacie były imiennie 
udokumentowane i upublicznione, aby nie były zbiorcze.   

Apelujemy, ostrzegając przed konsekwencjami, do Prezydenta III RP 
aby nie podpisywał Ustaw podejmowanych w głosowaniach zbiorczych 
czy to przez Sejm czy przez Senat czy choćby przez jedną z tych Izb.   

Ustawy uchwalane przez Sejm i/lub Senat na Wiejskiej w sposób 
protokołów zbiorczych głosowań nie mogą być darzone jakimkolwiek 
szacunkiem prawnym i posłuchem wśród Polaków. Są to Ustawy z 
wadami prawnymi kardynalnymi, a więc ipso facto nieistniejące.  

Nota bene Sejm na Wiejskiej utrzymywany przez Polaków w kwocie 
ponad 700 mln PLN rocznie, który nie potrafi udokumentować 
głosowania imiennego, marnuje ewidentnie pieniądze Podatnika. 
Podobnie za marnotrawiący środki publiczne zostanie uznany urząd 
Prezydenta, który kosztuje Polaków ponad 150 mln PLN rocznie, a który 
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nie zauważy błędów formalnych – proceduralnych, złożonych Mu do 
podpisania Ustaw.  

Jako Król Polski po formalnym przejęciu władzy będę dążył: 

 do zwiększenia bezpieczeństwa Polaków poprzez wzrost wojska 
koronnego opłacanego do 200.000 żołnierzy oraz drugie tyle 
Obrony Terytorialnej – Pospolitego Ruszenia, wzrost floty morskiej 
podwodnej i rakietowej, wzrost arsenału broni rakietowej o 
precyzyjnym punktowym rażeniu, wzrost potęgi cybernetycznej i 
radiolokacyjnej; 

 do zwiększenia bezpieczeństwa Polaków poprzez obowiązek 
posiadania broni i obowiązek podstawowego przeszkolenia w 
obsłudze broni, 

 do obrony Świętej Wiary katolickiej, 

 do obrony Świętego prawa własności, 

 do zmiany systemu nauczania polegającego na rozwoju 
indywidualnych talentów, obowiązkowej nauki łaciny i 
przekazaniu prawdziwej historii Polski, 

 do powiększania Skarbu Królestwa – Skarbu Narodowego, 

 do oddłużenia Polski z długów zaciągniętych przez bolszewię;  

 do sprawiedliwych warunków pracy i gospodarowania na Ziemi 
Korony Polskiej; 

 do godziwych płac i godnej egzystencji polskich rodzin;  

 do zniesienia podatku od pracy, 

 do corocznej wypłaty dywidendy narodowej wszystkim rdzennym 
Polakom mieszkającym od pokoleń na Ziemi Korony Polskiej.    

Jak mówi stare przysłowie: nie chcesz utrzymywać swoich wojsk będziesz 
utrzymywał obce. Tak właśnie robi III RP. Nie chcąc mieć własnego 
wojska zapragnęła utrzymywać na koszt Polaków obce wojska NATO. 
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Szczyt głupoty i nierozsądku. To wystawianie naszej względnej 
niepodległości na utratę.   

Czy ktoś pytał się Polaków czy chcą, by na Ziemi polskiej stacjonowały 
obce wojska? Czy sprowadzenie obcych wojsk na Ziemię Polski nie jest 
zdradą Polski?  

Pan Piotr Gliński Minister Kultury w Rządzie III RP nagle znalazł 500 mln 
PLN na Zbiory Czartoryskich w sytuacji gdy jego poprzednik Pan Bogdan 
Zdrojewski, co prawda z innej stajni partyjnej, nie znalazł kilku milionów 
złotych na ratowanie polskiego dziedzictwa tj. Zakładu Narodowego 
Ossolińskich we Wrocławiu, stawiając go w stan likwidacji. Dlaczego Pan 
Piotr Gliński nie ratuje Zakładu Narodowego Ossolińskich? Dlaczego Pan 
Piotr Gliński nie ratuje Książnicy im. Zielińskich w Płocku, która w 2017 
roku ma być zamknięta dla Czytelników? Czy ważniejsza jest „Dama z 
Gronostajem” czy prawa wydawnicze polskich klasyków i podręczników 
szkolnych jakie ma Zakład Narodowy Ossolińskich?   

A jak Polacy mają rozumieć kupno Zbiorów Czartoryskich w kontekście 
likwidacji od 1 stycznia 2017 roku Skarbu Państwa III RP? To kto 
naprawdę stał się właścicielem tych Zbiorów? Czy ktoś myślący 
wyobraża sobie państwo bez litego Skarbu? Kto stoi za pomysłem 
likwidacji litego Skarbu Państwa? 

W tym miejscu uspokajam Polaków, że Sejm Walny Konstytucyjny 
obradujący w Rydzynie w dniach 15-16 września 2016 roku podjął za 
naszą aprobatą Uchwałę o przejęciu likwidowanego Skarbu III RP na 
rzecz Skarbu Królestwa Polskiego.    

Kończąc, życzylibyśmy wszystkim Polakom aby w 2017 roku nastąpiły W 
Polsce znaczące zmiany ku polepszeniu ich bytu i pomyślności.  

Nie wydaje się to jednak możliwe w ramach jakobińskiego ustroju III RP. 
Ten gwarantuje wojnę o stołki, ciągłe afery korupcyjne i wyprzedaż 
polskiego majątku narodowego.  

Wolność drodzy Polacy nigdy nie jest za darmo! O wolność się walczy i o 
wolność się dba!  
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Palącym problemem jest obrona polskiego górnictwa. Czy mogą to 
zrobić ludzie, którzy nie prowadzili nigdy choćby saloniku prasowego?  

Odnosimy nieodparte wrażenie, że Mateusz Morawiecki to Minister od 
pilnowania terminowych przelewów dla światowej lichwy. Bankowiec 
Ministrem Gospodarki w podczas gdy Roman Kluska zajmuje się hodowlą 
owiec i wyrobem serów. Takie rzeczy tylko w III RP.   

W przypadku trwania jeszcze jakiś czas władzy bolszewii apelujemy o 
roztropność i nie uczestniczenie bez naszej zgody w żadnych 
manifestacjach czy protestach.  

Waszym zadaniem Polacy na Ziemi Korony Polskiej jest przede 
wszystkim trwać i przeżyć obecny reżim, tak jak zrobili to nasi 
przodkowie w XIX wieku.  
 
Polacy! 
 
Uczcie się prawdziwej polskiej historii, trwajcie w prawdziwej wierze 
naszych przodków, nie pozwalajcie modernizować wiary katolickiej. 
Przyłączcie się do powołanej na II „Zjeździe Katolickim” „Husarii 
Katolickiej” w obronie Tradycji wiary katolickiej. Pamiętajcie, że jako 
osoby ochrzczone jesteście królewskimi kapłanami, którym mają służyć 
kapłani służebni. Nigdy odwrotnie. To samo z władzą świecką. To ona 
ma wam służyć, a nie Wy jej.    
   
Z naszej strony przyrzekamy bronić wartości „Christianitas” w Królestwie 
Polskim, stać na straży polskości Ziem Korony Polskiej, budować i 
rozszerzać Królestwo Polskie. Walczyć z niesprawiedliwością, obłudą i 
cynizmem.    
 
Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy Święci! 

Dziękujemy wszystkim bez których nie udałoby się uczynić tyle ile 
zrobiliśmy. Przechowujemy Was wszystkich w naszej żywej pamięci i oby 
Bóg dał nam możliwość wywdzięczyć się Wam za Wasze dobro! 
 
Popierajcie i wspierajcie nadal Królestwo Polskie! 
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Boże chroń Króla i Królową!   
 
Sursum Corda Polacy!  
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 

Dano w Mieście Myszków, ostatniego dnia grudnia Roku Pańskiego 
MMXVI. 

 

 

 

 


