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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

ORĘDZIE
KRÓLA POLSKI
„NA PÓŁROCZE A.D.2018”
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
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Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy!

N

adszedł czas końca półrocza A.D.2018.

Nadszedł czas analizy geopolitycznej i planów na drugie półrocze.
Zacznijmy, w związku z 367 rocznicą Bitwy pod Beresteczkiem, od problemu
UKRAINA a KRÓLESTWO POLSKIE.

P

amiętamy Bitwę pod Beresteczkiem [nota bene Beresteczko było od

1629 roku własnością Leszczyńskich] stoczoną 30 czerwca 1651 roku
pomiędzy wojskami koronnymi a wojskami buntownika - hetmana
kozackiego Bohdana Chmielnickiego, w ramach tzw. Powstania
Chmielnickiego trwającego w latach 1648-1657.
Ówczesne czasy (XVII wiek) to pojawiający się problem Rzeczypospolitej
Obojga Narodów z ciągle niespokojną Ukrainą, czyli z ówczesną
Kozaczyzną i Tatarami.
Ukraina chciała w połowie XVII wieku nie tylko wyzwolić się spod
panowania Korony (Królestwa Polskiego), ale przy pomocy Chanatu
Krymskiego ją podbić (sic!)
Skończyło się to wpadnięciem Ukrainy pod panowanie Rosji (dwie ugody
Perejesławskie).
Przypomnijmy fakty.
Najpierw (luty 1649) Bohdan Chmielnicki w Perejesławiu nie przyjmuje od
Posła Królewskiego Wojewody Kijowskiego Adama Kisiela nominacji
królewskiej na Hetmana Zaporoskiego, zawierając tylko rozejm z Koroną do
22 maja 1649 roku, a następnie w lecie 1649 roku rozpoczyna działania
wojenne zakończone Ugodą Zborowską.
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W lutym 1951 roku znów rozpoczynają się działania wojenne przeciwko
Rzeczypospolitej.
Chmielnicki postanawia rozprawić się z opanowaną przez demokrację
szlachecką Rzeczypospolitą i podbić ją!
Najpierw uruchamia V Kolumnę tj. rozruchy chłopskie na Podhalu i
Wielkopolsce przy pomocy Aleksandra Kostki-Napierskiego, a następnie
wypowiada Rzeczypospolitej Walną Bitwę.
Walna Bitwa Kozaczyzna & Tatarzy vs. Polska stoczona pod Beresteczkiem
została zdecydowanie wygrana przez Polaków!
Hetman Polny Litewski Janusz Radziwiłł odzyskuje Kijów, a następnie
podpisany jest Pokój w Białej Cerkwi.
Chmielnicki nie rezygnuje jednak z planów podboju Rzeczypospolitej i w
1652 roku udaje się na Mołdawię szukać sprzymierzeńców, co mu się nie
udaje, więc w roku 1654 zwraca się ku Rosji, zawierając w Perejesławiu Unię
z Rosją włączającą lewobrzeżną Ukrainę do Rosji oraz oddając Ukrainę pod
opiekę Cara.
Wypełniając postanowienia tej Unii (Rosyjsko-Ukraińskiej) Rosja uderza na
Rzeczpospolitą, łamiąc Pokój w Polanowie. Rozpoczęła się wojna polskorysyjska, która trwała do1667 roku (13 lat).
W odpowiedzi na Unię Perejesławską Rzeczpospolita, by zapewnić sobie
bezpieczeństwo, zaproponowała Ukrainie Unię Hadziacką podpisaną 16
września 1658 roku w Hadziaczu. Unia ta przewidywała przekształcenie
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Unię Trzech Państw: Polski, Litwy i
Ukrainy pod przewodnictwem Królestwa Polskiego (Korona).
Niestety, Unia ta w praktyce nie weszła w życie i została zastąpiona Ugodą
Cudnowską z 17 października 1660 roku poprzedzoną Drugą Unią
Perejesławską z 1659 roku, jeszcze bardziej uzależniającą Ukrainę od Rosji,
bo uzależniającą ją religijnie. Przewidywała bowiem zwierzchność
Partiarchy Moskwy nad Patriarchą Kijowa.

MEMENTO DLA DZISIEJSZEJ UKRAINY
Ukraina chcąc w połowie XVII wieku zniszczyć Królestwo Polskie, a nie
chcąc podlegać Królestwu Polskiemu stała się w 1659 roku de facto
wasalem Rosji.
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Próbą wyzwolenia się Ukrainy z uścisku Moskwy były czasy Iwana Mazepy
(Iwana Mazepy Kołodyńskiego) – hetmana Ukrainy Lewobrzeżnej, który
przy pomocy Karola XII – Króla Szwecji i Stanisława Leszczyńskiego – Króla
Polski chciał oderwać (1705-1709) Ukrainę od Moskwy. Niestety próby te
skończyły się fiaskiem.
Obecnie A.D.2018 mamy sytuację taką, że w XX wieku powstała na
życzenie Anglii, Niemiec, Rosji, II RP i III RP niepodległa Ukraina, z którą są
tylko, jak w XVII wieku kłopoty i zagrożenie dla Polski.
Formalnie obecna Ukraina, która powstała w 1991 roku, po opuszczeniu
powołanej do życia po II Wojnie Światowej, Sowieckiej Socjalistycznej
Republiki Ukraińskiej przez ZSRR (rozpad), okupuje nadal Ziemię II
Rzeczypospolitej przyznane nam Traktatem Pokojowym w Wersalu 29
czerwca 1919 roku.
Ukraina poprzez Euromajdan w 2013/2014 roku przeszła z protekcji rosyjskiej
pod protekcję amerykańsko-izraelską, co w konsekwencji spowodowało
rozpad Ukrainy (Donbas) i aneksję Krymu.
Ukraina po 2014 roku wprowadziła antypolskie rządy Prezydenta Poroszenki
(Walzman), które nakierowane są antypolsko.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko sprawuje rządy na podobieństwo
Bohdana Chmielnickiego. Przygotował nam w Polsce (przy milczącej
zgodzie proukraińskiej „III RP”) „Aleksandra Kostkę Napierskiego” w postaci
najazdu Ukraińców oraz w postaci przemytu broni, gotowej w
odpowiednim czasie do użycia jako V Kolumna.
Wielkiego pola manewru Petro Poroszenko nie ma. Gdy tylko USA i Izrael
uznają za stosowne i spuszczą Prezydenta Ukrainy ze smyczy, natychmiast
rozpoczną się rozmowy z Rosją (pod pretekstem pokoju) przeciwko Polsce.
Ewidentnie brakuje sojuszu militarnego Polski z Białorusią przeciwko Ukrainie.
Przeszkadza temu sojusz NATO do którego zapisała się „III RP”, a który
wobec Ukrainy wiąże Polsce ręce.
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Mało prawdopodobna lub wręcz niemożliwa jest agresja Rosji na Polskę
bez współdziałania z Białorusią i/lub Ukrainą. Tak więc przynależność „III
RP” do NATO jest na rękę Rosji, bo uniemożliwia Polsce sojusz z Białorusią
czy Ukrainą przeciwko Rosji.
Gdy Polska i Ukraina jest pod wpływami Izraela i USA, jest w miarę stabilnie,
ale kto zagwarantuje, że USA i Izrael nie wycofają się nagle z Ukrainy lub, że
nie pchną ją przeciwko Polsce?
Musimy też pamiętać o historycznych związkach Ukrainy z Anglią i
Niemcami nakierowanych historycznie przeciwko Polsce.

NOWY EUROPEJSKI ŁAD A.D.2018

K

rólestwo Polskie ma koncepcję nowego ładu europejskiego poprzez

traktatowe (Międzynarodowa Konferencja Pokojowa) zajęcie Ukrainy aż
do Kijowa w ramach koncepcji odzyskiwania Kresów Wschodnich oraz
budowania Wielkiej Lechii.
Zajęcie to powinno być skorelowane z rozpadem Unii Europejskiej i
rozpadem Federacji Niemieckiej z jednoczesnym powstaniem niepodległej
Bawarii oraz z inkorporacją Połabia (ex NRD) na rzecz Królestwa Polskiego
(Korony).
Pozostała część Ukrainy (lewobrzeżna) winna przynależeć do Rosji.
Nie myślimy tu broń Boże o interwencji militarnej tylko pokojowym sposobie
rozwiązania problemu Ukrainy za zgodą wszystkich zainteresowanych Stron
i samych mieszkańców Ukrainy.
Ukraina jako odrębne państwo miałaby sens tylko jako Ruś Kijowska ale
obecnie Rusinów jest za mało aby o takim państwie myśleć.
Zjednoczona z Polską Ukraina Prawobrzeżna powinna mieć sporą
autonomię, więc być może na początek należy powrócić do koncepcji
Unii Hadziackiej, czyli do koncepcji odrębnego państwa ukraińskiego
wchodzącego w skład Korony Królestwa Polskiego. W obu koncepcjach
Ziemie Kresowe w granicach „II RP” ze Lwowem winny wrócić do Polski.
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Królestwo Polskie w pełni respektuje Patriarchat Kijowa i nawet nie
proponuje unifikacji wiary ale respektuje dwureligijność Ziemi Ukraińskiej.
Granica polsko – rosyjska zapewni ekonomiczny rozwój Kresów Wschodnich
i współpracę handlową z Rosją
EUROPA ZACHODNIA a KRÓLESTWO POLSKIE

E

uropa Zachodnia upada!

Gołym okiem widać, że renta nadzwyczajna Europy Zachodniej z powodu
przejęcia rynków Europy Wschodniej kończy się!
Czas zastanowić się nad nowym ładem ekonomicznym dla Europy, która
de facto na kontynencie Eurazji jest tylko Półwyspem.
Europa ze swoją starą cywilizacją łacińską nie przetrwa, gdy do jej
chrześcijańskich korzeni nie powróci!
Wszystko odbywa się, więc na podłożu aksjologicznym – na podłożu
wspólnych wartości; na zastąpieniu mocnego fundamentu, jakim było
chrześcijaństwo fundamentem słabym, jakim jest protestantyzm, a tego
słabego fundamentu zastąpienie piaskiem, jakim jest ateizm.
Prawdopodobnie właśnie podstawy aksjologiczne ratowania Europy
przyświecały Wooldrow’owi Wilson’owi gdy 8 stycznia 1918 roku przed
Kongresem USA przedstawił program pokojowy dla Europy po I Wojnie
Światowej w postaci 14 punktów. Przypomnijmy je:
1. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już
porozumień tajnych. Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie.
2. Całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami terytorialnymi,
zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, poza przypadkami, kiedy
morza te będą zamknięte całkowicie lub częściowo przez działania
międzynarodowe, mające na celu wykonanie międzynarodowych
porozumień.
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3. Zniesienie barier gospodarczych i ustalenie warunków handlu równych
dla wszystkich narodów akceptujących pokój i stowarzyszonych dla jego
utrzymania.
4. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji, tak aby zbrojenia
narodowe zostały zredukowane do minimum.
5. Rozstrzygnięcie sporów kolonialnych w atmosferze swobodnej,
otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegając zasady, że interesy
ludności zainteresowanej mają równą wagę, co interesy Rządów.
6. Ewakuacja wszystkich rosyjskich terytoriów i uregulowanie stosunków
z Rosją, Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju
politycznego.
7. Belgia musi być ewakuowana i stać się w pełni suwerennym krajem.
8. Terytorium
francuskie
zostanie
uwolnione
i
odbudowane. Alzacja i Lotaryngia mają powrócić do Francji.
9. Korekta granicy włoskiej, wzdłuż linii narodowościowej.
10. Stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro-Węgier.
11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskają utracone w czasie wojny
terytoria, Serbii zostanie przyznany wolny dostęp do morza, stosunki
między różnymi państwami bałkańskimi muszą być oparte na
przyjacielskich porozumieniach, uwzględniających linie podziału wspólnot i
narodowości.
12. Ludności
tureckiej Imperium
Osmańskiego zapewniona
zostanie
suwerenność i bezpieczeństwo, innym narodom zamieszkującym
Imperium przysługuje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, oraz
autonomia. Dardanele zostaną otwarte dla okrętów i statków handlowych,
zabezpieczone gwarancją międzynarodową.
13. Stworzenie
niepodległego państwa
polskiego na
terytoriach
zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem
do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność
terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję
międzynarodową.
14. Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie gwarancji
niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich
państw.
To przykra konstatacja, ale od 1918 roku, czyli od 100 lat Europa nie
decyduje o swoim losie. Decydujące znaczenie o losach Europy ma nadal
głos USA, a od 1945 roku również Rosja, z tym, że rok 2018 jest
geopolitycznie dla Europy gorszy niż rok 1918.
W roku 1918 Europa była jeszcze pępkiem świata. Po 100 latach
wyprzedziły Europę Chiny i USA.
ORĘDZIE KRÓLA POLSKI „NA PÓŁROCZE A.D.2018” z 30 czerwca A.D.2018

Strona 7

Jeśli więc Europa nie przeorganizuje się w sposób „szarpnięcia do przodu”
będzie tyle znaczyła, co wiele kontynentalnych półwyspów, a sama stanie
się częścią Azji zdominowaną przez Rosję lub Chiny, ewentualnie czasowo
zdominowaną przez świat arabski jako Europejski Półwysep Arabski.
Panaceum na tę stagnację i upadek cywilizacyjny jest Międzynarodowa
Konferencja Pokojowa i ustalenie nowego ładu polityczno-ekonomicznego
dla Europy.
Ład ten musi uwzględniać przede wszystkim podstawy aksjologiczne!
Czyli należy powrócić nie do roku 1918 ale do roku 1815 - do Kongresu
Wiedeńskiego, a konkretnie do idei Świętego Przymierza:
„Deklarowanym celem Świętego Przymierza była promocja zasad chrześcijańskich w
polityce zagranicznej i wewnętrznej państw. W praktyce cel ten przekładał się na
obronę legitymizmu [monarchii dziedzicznych] i dążenie do równowagi
sił pomiędzy mocarstwami.
Podpisania aktu Świętego Przymierza odmówili: papież Pius VII i regent Wielkiej
Brytanii - książę Jerzy, aprobując jednak zawarte w nim zasady.
Zasad Świętego Przymierza nie zaakceptowało też Imperium osmańskie.
Sygnatariusze zobowiązali się do kierowania się w polityce zagranicznej i
wewnętrznej zasadami religii chrześcijańskiej i sprawiedliwości, a także do wspólnej
walki z liberalizmem i ruchami rewolucyjnymi oraz w obronie porządku politycznego
ustalonego na kongresie wiedeńskim (1815).” Wikipedia

C

hodzi przede wszystkim o podejście do problemu, a nie o ówczesne

rozwiązania. Zrozumiano już wówczas, że Postanowienia Kongresu
Wiedeńskiego z 1815 roku muszą być poparte aksjologicznie tj. Świętym
Przymierzem.
Właśnie o wypracowanie takiego Przymierza Aksjologicznego A.D.2018
chodzi.
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Naszym zdaniem nie da się osiągnąć żadnego trwałego Porozumienia ani
żadnego trwałego Pokoju w Europie, gdy nie oprzemy Europejskiego
Pokoju i woli współpracy na CYWILIZACJI CHRISTIANITAS.
Czy jest to możliwe?
Niestety, w Zachodniej Europie nie jest to już możliwe!
W Europie Środkowej jest to nadal możliwe!
Dlatego Zachód Europy jest cywilizacyjnie stracony dla Starej Europy i czas
się z tym pogodzić.
Nie jest to strata na zawsze ale na jakieś 200-300 lat.
Tą gangreną upadku Zachodniej Europy zostaliśmy zainfekowani, gdy
upadła tzw. ”żelazna kurtyna”. Podobnie jak w teatrze dzieli ona teatr na
widownię i scenę, a tym samym chroni ona przed pożarem całego teatru,
tak żelazna kurtyna chroniła Europę Środkową przed degrengoladą
cywilizacyjną Zachodniej Europy.
Obecnie, aby odciąć się od pożaru liberalizmu, Sodomy i Gomory oraz od
budowania Wieży Babel musimy powrócić do koncepcji „żelaznej kurtyny”
ale tym razem niespuszczonej przez Zachodnią Europę wobec Europy
Wschodniej, ale vice versa. Musimy odważyć się odciąć się od ginącej
Europy Zachodniej, bo razem z nią zginiemy!
Koncepcja członkostwa w Unii Europejskiej
śmiertelnym zagrożeniem dla Polski!

za

wszelką

cenę

jest

Europę należy politycznie i gospodarczo podzielić na trzy strefy:
 Strefę cywilizacyjną czy raczej anty cywilizacyjną Europy Zachodniej
– europejskie Bizancjum przekształcające się w Kalifat – cywilizację
islamską.
 Strefę cywilizacyjną CHRISTIANITAS Europy Środkowej.
 Strofę cywilizacyjną Turańską – z prawosławiem.
Kto może dokonać tego podziału?
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Wyłącznie Polacy!
Chora ręka nie opatrzy zdrowej!
Tylko zdrowa ręka może amputować chorą, zgniłą rękę od gangreny!
Nie są zdrową ręką ani USA, ani Izrael ani Rosja. Nie są oni w stanie
amputować chorej, gnijącej od gangreny Europy Zachodniej. Może to tylko
zrobić Polska!
Stąd apel do USA, Rosji i Izraela: jeśli sami nie chcecie zginąć nie
przeszkadzajcie nam amputować Europę Zachodnią od Europy Środkowej,
poprzez utworzenie kordonu sanitarnego, utworzonego na Łabie w kierunku
Veneto.
Rzym powinien zostać po stronie gangreny. Bawaria i Austria mogą być po
stronie Christianitas!
Europą Środkową powinno rządzić Królestwo Polskie w formule Korony tj.
Rzeczypospolitej Wielu Narodów - Słowiańszczyzny!

STAN KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018
W dniu 6 stycznia A.D.2018 nominowaliśmy na Prymasa Królestwa Polskiego
J.E. abp Jana Pawła Lenga.
W dniu 19 marca A.D.2018 Edyktem Królewskim postawiliśmy w stan likwidacji
Konferencję Episkopatu Polski vulgo Episkopat Polski, jednocześnie
powołując do życia z dniem 1 lipca A.D.2018 Episkopat Królestwa Polskiego
pod przewodnictwem J.E. abpa Jana Pawła Lenga.
W dniu 16 czerwca A.D.2018 odbył się w Licheniu Starym Ingres J.E. abpa
Jana Pawła Lenga na Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus.
Ważne!
Biskupi którzy nie wzięli udziału w Ingresie i nie złożą homagium wobec J.E.
abpa Jana Pawła Lenga do dnia 16 czerwca A.D.2019 utracą ipso facto
łaskę Króla Polski.
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Uznajemy nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio jako persona non
grata na Ziemi Korony Polskiej i wyznaczamy Mu graniczny termin na
opuszczenie Ziemi Królestwa Polskiego do 31 grudnia A.D.2018 pod karą ipso
facto infamii.

K

rólewskie żądania!

I. Żądamy od Stolicy Apostolskiej do dnia 31 grudnia A.D.2018 oficjalnych
przeprosin Królestwa Polskiego i Narodu Polskiego za błędy i zaniechania,
jakich dopuściło się Państwo Kościelne – Stolica Apostolska w XVIII wieku,
które doprowadziły do rozbiorów Królestwa Polskiego.
II. Żądamy od Stolicy Apostolskiej do dnia 31 grudnia A.D.2018 oficjalnego
cofnięcia wszystkich ekskomunik nałożonych w historii na Królów Polski oraz
na Naród Polski, pod karą infamii ipso facto dla Stolicy Apostolskiej i Państwa
Watykan.
III. Żądamy od Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykan przystąpienia do
Traktatu Pokojowego z Królestwem Polskim i wypłaceniu słusznych
rekompensat Królestwu Polskiemu i Narodowi Polskiemu za szkody, jakie
wywołała Stolica Apostolska Królestwu Polskiemu oraz jakie wywołała Stolica
Apostolska i Państwo Watykan wobec Polski w XX wieku.
Dopiero po uregulowaniu tych kwestii Królestwo Polskie może przystąpić do
rokowań w sprawie współpracy Królestwa Polskiego ze Stolicą Apostolską.
Warunkiem niepodlegającym negocjacji jest królewskie prawo mianowania
biskupów na Ziemi Korony Polskiej.
Do polskich kapłanów!
Drodzy kapłani służebni!
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K

ończy się czas Waszego bezwarunkowego posłuszeństwa biskupom,

którzy sprzeniewierzyli się nauczaniu Jezusa Chrystusa!
Waszym przełożonym jest J.E. abp Jan Paweł Lenga. Jemu prosimy być
bezwarunkowo posłusznymi.
Od tej pory to synody diecezjalne mają obierać bezpośrednio kandydatów
na biskupów lub pośrednio, obierając kapituły diecezjalne.
Tylko księża najzacniejsi i najwierniejsi Jezusowi, spośród Was, mogą
zostawać w przyszłości biskupami.
Mogą nimi zostawać wyłącznie rdzenni Polacy!
Proście J.E. abpa Jana Pawła Lenga o zwoływanie okresowych Synodów
Diecezjalnych.

Z

aprosiliśmy w dniach 1-3 maja A.D. 2018 na Pokojowy Zjazd Oliwski do

Gdańska Oliwy przedstawicieli III RP, PRL, II RP, Episkopatu Polski oraz
Przedstawicieli Gmin Żydowskich działających w Polsce.
Wszyscy Nas zlekceważyli!
Nie chcą oni wszyscy pokoju wewnętrznego w Polsce!
Skonkludowaliśmy więc Pokojowy Zjazd Oliwski słowami:

Biada Wam!
Polacy!
Obserwujcie uważnie w najbliższych dniach, miesiącach, latach los tych,
którzy odrzucili Nasze wezwanie do pokoju!

Z

dniem 1 lipca A.D.2018 wchodzi w życie uchwalona 15 grudnia

A.D.2018 na Sejmie Walnym w Czernej (Małopolska) kara infamii i banicji
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wydana na członków wszelkich partii politycznych działających na Ziemi
Królestwa Polskiego, a szczególnie na Przywódców partii politycznych.
Apelujemy do członków partii politycznych, by jak najszybciej opuszczali
partie polityczne jako wynalazek masonerii do dzielenia społeczeństw!
Jeśli ktoś chce działać politycznie, to od tego są Sejmiki Ziemskie i Grodzkie
oraz Sejm Walny, gdzie reprezentuje się kawałek Polskiej Ziemi, a nie partię
polityczną.

Polacy!
Od 1 lipca A.D.2018 bojkotujcie wszystkich LUDZI PARTII!

W

dniu 16 czerwca A.D.2018 w Gostyninie (Mazowsze) powołaliśmy do

życia Konfederację Generalną Gostynińską A.D.2018 pod Przewodnictwem
Marszałka Generalnego Konfederacji J.W. Mariana Redesa – Starostę
Nadodrzańskiego oraz Regimentarza Generalnego Konfederacji J.W.
Bogdana Chęsy – Starostę Kujawskiego.
Utworzyliśmy
Rząd Jego
Królewskiej
Mości
(Rząd J.K.M.)
pod
przewodnictwem V-ce Kanclerza J.W. Mariana Redesa mogącego używać
tytuł Kanclerza Rządu J.K.M. z Ministrem Obrony J.W. Bogdanem Chęsy, z
zadaniem sformowania do dnia 24 listopada A.D.2018 w miarę pełnego
składu Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.
Przypominamy, że w Królestwie Polskim na dzień 30 czerwca A.D.2018
działają:
 Sejm Walny skonfederowany Konfederacją Generalną Rydzyńską
A.D.2016 pod laską marszałkowską Marszałka J.W. Jarosława
Kierznikowicza - Ziemia Kaszubska.
 Rząd Jego Królewskiej Mości skonfederowany Konfedercją Generalną
Gostynińską A.D.2018.
 Kanclerz Wielki Koronny J.W. Cezary Mariusz Tousty – Ziemia
Sławieńska.
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 Marszałek Wielki Koronny J.W. Jarosław Kierznikowicz – Ziemia
Kaszubska.
 Podskarbi Wielki Koronny J.W. Alfred Łubniewski – Ziemia
Zachodniopomorska - Wenedyjska.
 Mincmistrz Wielki Koronny J.W. Józef Kamycki – Ziemia Podkarpacka.
 Minister Pokoju J.W. Katarzyna Chęsy – Ziemia Kujawska.
 Rada Stanu Korony Królestwa Polskiego.
 Rada Królewska Korony Królestwa Polskiego.
 Marszałkowie/Starostowie Ziem Wojewódzkich i ponad Wojewódzkich.
 Marszałkowie/Starostowie Ziem Prowincjonalnych.
 Marszałkowie.Starostowie Ziem Powiatowych
Jak widać Królestwo Polskie jest dość dobrze zorganizowane, by z dnia na
dzień przejąć władze od okupanta tj. od „III RP”.
Utworzyliśmy na przestrzeni czterech lat alternatywne państwo – Królestwo
Polskie!

Polacy!

M

acie realny wybór! Nie dajcie się wprowadzać w polityczny bezruch

lub w działania kontrproduktywne proponowane przez zawodowych
gęgałów, gderaczy i narzekaczy, których jest bez liku!
Pięknie krytykuja i narzekają ale czy coś konkretnego sami tworzą?
Czy choć raz, jeden z drugim powiedział Wam, że jesteście częścią
KRÓLEWSKIEGO
SZCZEPU
PIASTOWEGO,
że
jesteście
Poddanymi
odwiecznego Królestwa Polskiego.
Zamiast tego wmówiono Wam - Orłom, że jesteście wróblami, gojami,
czarną masą, etc.
My jako Król Polski mówimy Wam: jesteście Orłami!
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W

drugim półroczu A.D.2018 „III RP” planuje kolejne fasadowe wybory

samorządowe, a Prezydent III RP Andrzej Duda planuje „referendum
legalizacyjne” (legalizujące dalszą okupację Polski).
Nie ma na to Naszej zgody!
Królestwo Polskie zorganizowane jest oddolnie w Sejmiki Ziemskie różnych
szczebli i niepotrzebne są Nam, Polakom cykliczne wybory ani referendum
(kolejny wynalazek masonerii)!
Szanowny Pan Andrzej Duda w dniu 13 lipca br. na Zamku Królewskim razem
ze Zgromadzeniem Narodowym będzie obchodził 550 rocznicę polskiego
parlamentaryzmu, nawiązując do Sejmiku Generalnego Wielkopolski w Kole.
My przypominamy Panu Andrzejowi Dudzie, że w roku 1422 Król Polski
Władysław
Jagiełło
zwołał
w
Niepołomicach
Sejm
Walny
z
przedstawicielami wszystkich stanów, od pospólstwa począwszy. Tak, więc
tradycja Sejmu Walnego to nie 550 lat ale prawie 600 lat.
Nie będziemy się jednak kłócić o 50 lat, ale chodzi Nam o coś głębszego.
Chodzi o to, że obecny Sejm na Wiejskiej jest Sejmem partyjnym, jest farsą i
pośmiewiskiem dla Sejmu Walnego Królestwa Polskiego.
Posłowie i Senatorowie Sejmu na Wiejskiej reprezentują partie, a nie Ziemie, z
których zostali wybrani.
Jeden Poseł dyryguje całym Sejmem.
Przecież to parodia PARLAMENTARYZMU!
Polski parlament znaczył Głos Wolny (parlare – mówić, mente – myśl), czyli
miejsce gdzie mówi się to, co się myśli. Znaczył ponadto coś więcej znaczył
„siejm”, „siemia” czyli znaczył: RAZEM, RODZINA.
Polski królewski Sejm był i jest miejscem wypowiadania Głosu Wolnego w
ramach wspólnoty narodowej, porównywanej do dużej rodziny.
Obecny Sejm na Wiejskiej wyraża myśli prezesów partii rządzących, czyli
został zredukowany do reprezentowania prywaty, a nie do reprezentowania
dobra wspólnego.
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Z

godnie z tym co postanowaliśmy podczas obrad Sejmu Walnego w

Licheniu Starym w dniach 14-16 czerwca A.D.2018, niniejszym Orędziem
zwołujemy na dzień 22 września A.D.2018 w Gdańsku Oliwie
(w rocznicę Zjazdu Monarchów w Krakowie A.D.1364)

”Oliwski Pokojowy Zjazd Ambasadorów”
uwierzytelnionych przy „III RP” aby wypowiedzieli się w imieniu własnych
państw i narodów, co do otwartej przez Nas, poprzez Memorandum Pokoju
wygłoszonym w dniu 14 października A.D.2017 w Gdańsku Oliwie,
Międzynarodowej Konferencji Pokojowej, mającej za zadanie zakończyć
Traktatem Pokojowym II Wojnę Światową oraz utworzyć Nowy Ład
ekonomiczno-polityczny w Europie i na świecie oraz zaakceptować
zwoływanie cyklicznych, co 25 lat Kongresów Pokojowych.

W
W

dniach 12-14 września zwołujemy IV Zjazd Katolicki do Miasta Koło.

dniu 7 października obchodzić będziemy Święto odzyskania

niepodległości przez Królestwo Polskie na pamiątkę Proklamacji
Niepodległościowej Rady Regencyjnej wydanej 7 października A.D.1918.
Wszystkich rdzennych Polaków zachęcamy do Marszu Wolności w tym dniu
pod hasłem:

My chcemy Króla!

W

dniu 28 października w Brześciu Kujawskim odnowimy coroczne Śluby

Intronizacyjne Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Króla Wszechświata, Króla
Królów, Pana Panów.

Z

akończymy rok 2018, XI Sesją Sejmu Walnego Konstytucyjnego.
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Victoria in Jesu Christo!
Dano 30 czerwca A.D. 2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej;
w Trzecim Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 58/06/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 30 czerwca A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI „NA PÓŁROCZE A.D.2018” z 30 czerwca A.D.2018

Strona 18

MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie

1018 – 2018
In Memory
Bitwy pod Beresteczkiem
30 czerwca A.D.1651
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MMXVIII
Millennium
Wyprawy Kijowskiej
&
zdobycia Kijowa
przez Bolesława Wielkiego Chrobrego

1018 – 2018
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