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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.”
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Do:
Prezydent III RP
Sz. P. Andrzej Duda
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!

Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy!
Laudetur Jezus Christus!
Szanowny Panie Prezydencie!

C

hcielibyśmy, w sposób jak najbardziej syntetyczny, przedstawić Panu

motyw i cel Naszego niniejszego Pisma, w napisaniu, którego nie mamy
żadnego innego interesu, poza dobrem naszej Ojczyzny i Jej Mieszkańców.

J

ak Pan wie, lub z łatwością mógł się Pan dowiedzieć, od 16 lipca

A.D.2016, obrani na Sejmie Elekcyjnym w Gdańsku Oliwie, pełnimy z Łaski
Bożej urząd - służbę dziedzicznego Króla Polski elekta, nawiązując do naszej
wielowiekowej tradycji Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego i
Najjaśniejszej (Królewskiej) Rzeczypospolitej.

N

ie czas w tym miejscu toczyć spór, czy jesteśmy legalnym Królem

Polski. Przyjmujemy za Prawdę, że wszelka władza na Ziemi pochodzi od
Boga. Tak, więc tak My, jak i Pan, Panie Prezydencie, mamy władzę
pochodzącą od Boga. Czy jest to władza faktycznie pochodząca z Łaski
Bożej, czy tylko za zgodą Boga, to już jest inne, teologiczne zagadnienie?
Nie czas obecnie toczyć takie spory, gdy barbarzyńcy – sodomici u bram.

C

o rok, w Brześciu Kujawskim, w ostatnią niedzielę października, poprzez

odnawiane od 2017 roku Śluby Brzeskie, złożone pierwszy raz przez Nas w
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roku 2016, uznajemy nad Nami władzę duchową Króla Wszechświata, Króla
Królów, Pana Panów, Króla Polski – Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tu na Ziemi,
tu w Polsce, Jego najwyższym, uniżonym sługą - Królem Polski.
Przy okazji dziękujemy Panu za obecność w roku 2016 w Łagiewnikach na
Ślubach Łagiewnickich – intronizacyjnych. Szkoda, że nie odnawia Pan
tych Ślubów, do czego z serca zachęcamy.
Zapraszamy jednocześnie, niniejszym Pana i Pierwszą Damę, do Brześcia
Kujawskiego, w dniu 27 października br. na godz. 9’00, do Kościoła Farnego
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, byśmy wspólnie Śluby Brzeskie
intronizacyjne odnowili (tekst na www.metrykakoronna.org.pl) .

J

esteśmy po „wyborach parlamentarnych” III RP, które miały miejsce 13

października A.D.2019. Nasz stosunek do tych wyborów określiliśmy dwoma
dokumentami tj. Odezwą Królewską z 30 września A.D.2019 oraz Orędziem
Królewskim - „Być albo nie być...?” z 11 października A.D.2019 (vide:
www.metrykakoronna.org.pl).
Pomiędzy tymi datami, zwołaliśmy: Posiedzenie Rady Stanu Królestwa
Polskiego, Posiedzenie Rady Królewskiej oraz zwołaliśmy na dzień 5
października A.D.2019 Sejm Walny Królestwa Polskiego do Lichenia Starego,
by wypracować i wymodlić przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej Królowej Pokoju - ostateczne Nasze stanowisko, wyrażone we
wspomnianym wyżej „Orędziu Królewskim – Być albo nie być?” z 11
października A.D.2019. Wyraźnie skoncentrowaliśmy się na problemie: pójść
lub nie pójść na te wybory?

P

ierwotne, Nasze stanowisko, wyrażone w Odezwie Królewskiej z 30

września A.D.2019, rekomendujące głosowanie na „PiS”, zweryfikowaliśmy
stanowiskiem ostatecznym, że Poddani Królestwa Polskiego nie powinni iść
na te „wybory”, jakby oddając głos „wstrzymujący się”, podczas
głosowania. Nie możemy, bowiem jako Królestwo Polskie, uznawać, jak to
robi „PiS” tzw. kompromisu aborcyjnego, czy tolerowania Konwencji
Stambulskiej, zwaną potocznie „Konwencją Genderową”. Nie mogliśmy też
uznać te wybory za wiarygodne, skoro normą są ciągłe oszustwa wyborcze
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od 1946 roku. Nota bene, każdy rozsądny Polak musi przyznać, że pójście
na „wybory” organizowane przez III RP jest związane z braniem udziału w
oszustwie wyborczym, na większą lub mniejsza skalę. Przyznaje się do tego
nawet „PiS”, jako partia rządząca i organizujące te „wybory”, kwestionując
uczciwość wyborów do Senatu z kilku Okręgów. Czy Sejmiki Ziemskie i
głosowania jawne, nie rozwiązałyby tego problemu na zawsze? Właśnie
my byliśmy obrani na Króla w sposób jawny. Wiadomo, kto głosował i jak
głosował, bo są zachowane tzw. suffragia, czyli jawne głosy.
Czas najwyższy w trybie pilnym przejść z systemu powszechnego, z tajnego,
anonimowego głosowania na system elektorski, jawny.
Czy chcemy mieć Prezydenta III
„wyborach” A.D.2020.

T

RP

wybranego w

sfałszowanych

u pojawia się kolejny problem tj. problem zgłaszania kandydatów na

Prezydenta III RP. Partie polityczne są w stanie wybrać wyłącznie
kandydatów „swoich”, a nie kandydatów Narodu Polskiego. Prowadzi to
do końcowego wyniku wyborczego 51%-53% wobec 49%-47% i zwycięstwa
jednego z kandydatów partyjnych, a nie kandydata Narodu Polskiego.
obranego głosami zdecydowanej większości elektorów.
Wybory Prezydenta III RP dzielą Polskę idącą na „wybory” prawie na
połowę, a przyjmując, że frekwencja wyniesie 50%-60% to znowu
największa część Polaków (nieobecnych na „wyborach”) nie będzie miała
swojego Prezydenta, co w połączeniu z tymi, co przegrają daje
zdecydowaną większość. Zwycięski Prezydent będzie miał poparcie
mniejszości Polaków, bo, co najwyżej 30%-35% społeczeństwa,
uwzględniając tych, co mają prawa głosu, a na „wybory” nie pójdą.
Łatwo przewidzieć, że Królestwo Polskie, gdy nie zmieni się Ordynacja
Wyborcza III RP, kolejny raz nie poprze takich „wyborów”, a być może w
2020 roku zwołamy, jako Król Polski, Sejm Elekcyjny, poprzedzony Sejmem
Konwokacyjnym, by dokonać wyboru V-ce Króla Polski, pełniącego
jednocześnie przejściowo obowiązki Prezydenta III RP? Może bowiem
wówczas określimy sukcesję tronu w Królestwie Polskim (linia dziedziczenia
tronu) i obiór następcy tj. vivente rege?
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W

racając do poprzedniego wątku, czyli do Naszych ostatecznych

konkluzji przedwyborczych, to doszliśmy przed „wyborami” do
ostatecznego wniosku, że „PiS”, który uznaje tzw. „mniejsze zło”, czyli
Konwencję Stambulską i kompromis aborcyjny, to Sodomici Mniejsi, na
których nie możemy oddać głosu „za”. Z uwagi na możliwe nawrócenie
„PiS”, możemy, co najwyżej wstrzymać się od głosowania. Kierowaliśmy się
przy tym Jezusowym przykazaniem: „Wasze „tak” niech będzie tak, a wasze
„nie” niech będzie nie; to, co pośrodku pochodzi, bowiem od Złego”.

M

amy wrażenie, że to, co wydarzyło się podczas tzw. „wyborów

parlamentarnych” 13 października A.D.2019 oznacza, że był na tych
wyborach położony Palec Boży, bo większa frekwencja oznaczałaby
prawdopodobnie utratę władzy przez „PiS”, a jednocześnie głosy oddane
na „PiS” „na styk” wystarczyły, aby Sodomici Więksi nie przejęli władzy.
Mogło być nawet i tak, że i przy mniejszej frekwencji „PiS” przegrałby te
wybory. Szatan nie ograł Boga w tych wyborach! Bóg jednak napomina
„PiS”, by się opamiętał i więcej nie grzeszył („Ja ciebie nie potępiam; idź i
nie grzesz więcej!). Swoją drogą zgadzają się te słowa ze słowami Maryi
wypowiedzianymi 13 października 1917 roku w Fatimie – „Nie grzeszcie
więcej!”.
Pomysł powtórzenia wyborów w całości lub w niektórych tzw. Okręgach
Wyborczych przez „PiS” nie jest zrozumieniem napomnienia, nie jest
niegrzeszeniem więcej, nie jest nawróceniem się „PiS”.
Tylko zmiana Ordynacji Wyborczej może uratować członków „PiS” od
całkowitej klęski. Po takim napomnieniu Bożym, jakie miało miejsce 13
października A.D.2019 sugerujemy „PiS”, a konkretnie Panu Jarosławowi
Kaczyńskiemu i Panu Prezydentowi, by dalej nie lekceważyli Boga, bo
spadnie kara Boża na „PiS”.
Nasze pierwotne rekomendacje na „tak” na „PiS”, a następnie ostateczna
rekomendacja za „wstrzymaniem się od głosu” być może miała wpływ na
taki, a nie inny wynik głosowania.
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G

dyby „PiS” uzyskał wynik gorszy, nie mielibyśmy, o czym pisać. Gdyby

uzyskał wynik lepszy, bylibyśmy zapewne całkowicie zignorowani.

N

asz Urząd Królewski wymagał i wymaga jak największej zgody

narodowej i unikanie bratobójczych: swarów, konfliktów i wojen.
Przypominamy Panu, że w roku 2017 nawoływaliśmy do takiej zgody
Memoriałem z 14 października A.D.2017 „Pax Vobiscum”, proponując
znaczącym siłom politycznym, w tym „PiS” oraz Panu, jako Prezydentowi „III
RP” „Pokojowy Zjazd Oliwski” w dniach 1-3 maja A.D.2018. Vide:
www.metrykakoronna.org.pl. Czekaliśmy z Radą Królewską m.in. na Pana
ale nie przybyliście.
Proponowaliśmy w bieżącym roku „Zjazd Oliwski Elit” w dniu 27 lipca i 7
września A.D.2019. Czekaliśmy na Pana w Gdańsku – Oliwie, bezskutecznie.
Zwołaliśmy „Zjazd Łęczycki”, nawiązujący do Zjazdu Łęczyckiego z 1180
roku najwyższych Urzędników w Polsce, na dzień 24 sierpnia A.D.2019 do
Łęczycy. Czekaliśmy na Pana bezskutecznie.

N

ie ukrywamy, że chcieliśmy podczas tych Zjazdów rozpropagować

ideę Sejmików Ziemskich, by uniknąć „wyborów parlamentarnych”
A.D.2019, przeprowadzanych w rycie masońskim, obcym polskiej tradycji
samorządzenia się.
Nie z Naszej winy, nie udało się to i ogłosił Pan: „wybory parlamentarne”
A.D.2019, które my określiliśmy mianem „Rokoszu Dudy”, zmieniając to
określenie następnie na „Rokosz Korwina” i określając te „wybory” jako
„wybory sodomickie” (pomiędzy sodomitami mniejszymi a większymi).

W

„III RP”, członkowie partii politycznych A.D.2019 reprezentują mniej

niż 1% osób uprawnionych do głosowania, a jednocześnie w Sejmie i
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Senacie III RP zasiadać będzie po „wyborach parlamentarnych” A.D.2019
prawie 100% Posłów – członków partii politycznych oraz 96% Senatorów członków partii politycznych.
Jezus powiedział: nie będziesz dwom panom wiernie służył, więc Posłowie
Sejmu i Senatorowie Senatu „III RP” z definicji w zdecydowanej większości
nie służą Wyborcom – Ziemiom, z których zostali wybrani i ich
mieszkańcom - Polakom, ale służą macierzystym partiom politycznym,
które wystawiły ich na tzw. Listy Wyborcze.

P

rzyjmując, za sondażem Biblioteki Narodowej z 2018 roku, że 54%

Polaków nie czyta w roku ani jednej książki, więc pytamy się Pana, do kogo
są skierowane WYBORY POWSZECHNE?
I pytanie pomocnicze:, kto nie chodzi na „wybory”? Ci, co czytają książki
czy ci, co nie czytają ani jednej?
Nie może, więc dziwić, że na tzw. wyborach powszechnych, wyborcy
stawiają krzyżyki jak analfabeci, bo faktycznie na takie „wybory”, w
większości chodzą polityczni analfabeci. Nie uczy się dzieci, młodzieży i
dorosłych zabierania głosu publicznego na Sejmikach, bo ich nie ma, a
prawa polityczne przeciętnego Polaka sprowadziło się do okresowego
stawiania krzyżyka, na wybranych przez partię kandydatów - na tzw.
„Listach Wyborczych”, czyli wybranych a priori kandydatach.

W

tym miejscu przypomnijmy, że jednodniowy Sejm Niemy z roku 1717,

pod protekcją sasko-rosyjską, zabraniający
milcząco zabronił Polakom sejmikowania.

Posłom

zabrania

głosu,

Nie dziwi, więc ostatni Sejm Rozbiorowy Grodzieński z roku 1793, gdzie
Posłom zabroniono mówić i głosować, przyjmując milczenie jak w roku
1717, jako zgodę na II rozbiór Polski. Przypominamy, że dwa pierwsze
rozbiory Polski dokonały tzw. Sejmy delegacyjne, złożone z wcześniej
przekupionych przez zaborców „posłów” i „senatorów”. A czym różnią się
ówczesne Sejmy delegacyjne od obecnych Sejmów partyjnych?
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O

d czasu zakończenia Sejmu Walnego Czteroletniego lat 1788-1792

poprzedzonego Sejmikami Ziemskimi przedsejmowymi, polskie Sejmiki
Ziemskie milczą – są nieme. A pamiętajmy, że szczyt sejmikowania zbiegł się
z największa potęgą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej za Jagiellonów, a
pierwszy dwuizbowy Sejm Walny zwołał Król Jan Olbracht w roku 1493 roku.

R

obimy wiele, by ideę Sejmików Ziemskich, zwieńczonych Sejmami

Walnymi wskrzesić, ale masońska, bolszewicka indoktrynacja i brak
praktykowania sejmikowania od ponad 200 lat, zrobiły swoje.
W roku 2014 wskrzesiliśmy Sejm Walny na Zamku Królewskim w
Niepołomicach pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej, by
już w roku 2016 wskrzesić, przy pomocy skonfederowanego w ten sposób
Sejmu Walnego, Królestwo Polskie, podczas obrad Sejmu Walnego
Konstytucyjnego na Zamku Leszczyńskich, w Rydzynie w dniach 18-20
marca A.D.2016. Od tej pory Konfederację Generalną Niepołomicką
A.D.2014, której celem było wskrzeszenie idei Sejmików Ziemskich i Sejmu
Walnego, zamieniliśmy na Konfederację Generalną Rydzyńską A.D.2016
Królestwa Polskiego z celem obioru i koronacji Króla, co w części się już
wypełniło.

W

arto też przypomnieć, że Sejm Walny pod węzłem Konfederacji

Generalnej Niepołomickiej A.D.2014 zwołany 19 grudnia A.D.2015 do
Wiśnicza Starego, postanowił uwzględnić Konstytucję Sejmu Czteroletniego
„O Seymach” z 13 maja A.D.1791 roku, a konkretnie Rozdział „O Seymach
extraordynaryjnych - nadzwyczajnych” zwoływanych, co 25 lat, celem
korekty ustroju Rzeczypospolitej, jako okresowy „Sejm Walny Konstytucyjny”,
biorąc pod uwagę przypadającą w roku 2016 okresową datę zwołania
takiego „Sejmu Konstytucyjnego” (poprzednie takie Sejmy w latach 1816,
1841, 1866, 1891, 1916, 1941, 1966, 1991 nie były zwoływane) i tenże Sejm
Walny w Wiśniczu podjął Uchwałę – Sancyt, że począwszy od 2016 roku
obrady
Sejmu
Walnego
będą miały
rangę
Sejmu
Walnego
Konstytucyjnego (nadzwyczajnego) Królestwa Polskiego, z prawem
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uchwalania Uchwał rangi Konstytucji Królestwa Polskiego. Właśnie taki Sejm
Walny Konstytucyjny trwa trzeci rok. Pierwsza Sesja tego pierwszego w
naszych dziejach, okresowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego, o czym już
była mowa wyżej, miała miejsce w dniach 18-20 marca A.D.2019 na Zamku
Leszczyńskich w Rydzynie. Najbliższa XIII Sesja tegoż Sejmu Walnego
Konstytucyjnego będzie miała miejsce w Parczewie 23 listopada A.D.2019
roku, rozstrzygając m.in. w sprawie II Soboru Watykańskiego i Postanowień
Synodu Amazońskiego z października A.D.2019.

W

międzyczasie powołaliśmy do życia kilka sektorowych królewskich

konfederacji, m.in. 30 maja A.D.2019 powołaliśmy do życia w Czersku
Konfederację Generalną Czerską A.D.2019 Królestwa Polskiego, w celu
pełnej odbudowy idei Sejmików Ziemskich oraz odbudowy Miast i Zamków
Królewskich.

Z

wracamy uwagę Panu Prezydentowi, że w swoich politycznych

poczynaniach nawiązujemy do dorobku myśli politycznej naszych
przodków, a przede wszystkim dorobku prawnego Sejmu Walnego
Czteroletniego lat 1788-1792, który uchwalił 21 Konstytucji, z czego trzy
kardynalne tj.:

1. Konstytucję „O Sejmikach” z 24 marca 1791 roku;
2. Konstytucję „O Formie Rządu” z 3 Maja 1791 roku;
3. Konstytucję „O Seymach zwyczajnych i nadzwyczajnych” z 13
maja 1791 roku.
Te trzy Konstytucje łącznie stanowią potężny dorobek polskiej myśli
politycznej.
W skrócie chodziło w tych Konstytucjach o to, by unormować na piśmie
odwieczny zwyczaj zwoływania Sejmików Ziemskich różnego szczebla,
zapewniając tzw. demokrację szlachecką w ustroju monarchicznym
(królewska demokracja szlachecka) z dziedzicznym królem i zwoływanym
Sejmem Walnym Zwyczajnym – stałym oraz co 25 lat Sejmem Nadzwyczajnym
Konstytucyjnym (by każde pokolenie mogło decydować o sobie i by
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dostosować ustrój do zmieniającego się świata, nie czekając na zawalenie się
starego Gmachu Rzeczypospolitej), o czym była mowa również wyżej.
W Konstytucji „O Formie Rządu” przekazano też prawa polityczne na Sejmach
Walnych mieszczanom, czyli przedstawicielom dużych miast. Na Sejmach
Walnych, bowiem prym wiodła szlachta – posesjonaci, płacąca w określonej
wysokości podatki, wywodząca się z ziemiaństwa i żyjąca na wsi. Nie dano
wówczas pełnego prawa sejmikowego chłopstwu, obawiając się, że nie są to
osoby wyrobione politycznie, a powszechne prawa polityczne nadane takim
osobom obrócą się przeciwko wszystkim. Najpierw powszechna edukacja, a
następnie powszechne prawa polityczne! Na wyedukowanych działaczy
chłopskich musieliśmy czekać równo100 lat. W roku 1891 Jan Potoczek jako
pierwszy polski chłop został Posłem austriackiej Rady Państwa.
Co bardzo ważne! Konstytucją „O Formie Rządu” zniesiono tzw. Radę
Nieustającą, powołaną do życia przez Sejm Rozbiorowy - delegacyjny w roku
1775. Następnie, kolejny Sejm rozbiorowy Grodzieński w 1792 roku przywrócił
Radę Nieustającą do życia, aż do upadku Rzeczypospolitej! Rada
Nieustająca składała się z 36 osób, z czego z 18 Posłów.
Wybór Rządu III RP przez Sejm delegacyjny (partyjny) przypomina Radę
Nieustającą z czasów upadku Rzeczypospolitej. Ministrowie są jednocześnie
Posłami, skład Rządu jest obierany de facto przez zwycięską część sejmu, czyli
de facto formułuje go Szef zwycięskiej partii lub koalicji partyjnej. Jest to, więc
obecnie prywatny Rząd Jarosława Kaczyńskiego! Nawet Król nie miał takich
prerogatyw chyba, że za czasów saskich, gdy funkcjonował tzw. Tajny
Gabinet!
Konstytucja III RP pozwala w art. 154.1. by było inaczej. Potrzebna jest tylko
odwaga Prezydenta III RP, o czym dalej.
Potrzebne są też pilne reformy ustrojowe na wzór tych, które dokonuje
Królestwo Polskie. Albo zbliżymy się ustrojowo do siebie albo będziemy nadal
politycznie ze sobą walczyć, co jednak może zakończyć się bratobójczą
wojną i upadkiem Rzeczypospolitej.
Przestrzegamy przed bezmyślną konfrontacją! Obecna władza, chce na wzór
władzy XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej zachować „STARY PORZĄDEK”,
zwalczając zmiany „Sejmu Walnego Konstytucyjnego” zawiązanego w celu
reform pod węzłem Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej A.D.2016.
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Widzimy w III RP zawiązanie Konfederacji mikołajkowej (bo z 6 grudnia)
„Wolność i Niepodległość” nawiązującej wprost do Konfederacji Targowickiej
tzn. działającej pod szczytnymi hasłami patriotyzmu, bezgranicznej
WOLNOŚCI, a de facto anarchii (libertarianie) i NIEPODLEGŁOŚCI włącznie z
niepodległością od Boga, ale to wszystko w obronie STAREGO PORZĄDKU
masońskiej III RP. Reformy i zmiany tak ale w ustroju III RP. Dało się temu
ruchowi zwieść wielu Polaków na zasadzie odruchu stadnego czyli głosu
baranów Panurga.
====
Kim był Panurge?
Panurge to bohater powieści francuskiego pisarza Franciszka Rabelais (1494-1553)
pt. „Gargantua i Pantagruel”. Podczas rejsu statkiem handlowym Panurge pokłócił
się z kupcem Dindenault, który go zranił. By się pomścić Panurge kupił od kupca
JEDNEGO barana i wyrzucił go za burtę do morza. Beczenie tego barana pociągnęły
za nim inne barany, tak, że wszystkie wyskoczyły do morza a za ostatnim sam
właściciel stada w celu ich ratowania.
===

Przypomnijmy sobie „autorytety” odgrywające rolę „baranów wyrzuconych
za burtę”, promowane w mediach „narodowych” i deklarujących wolę
głosowania za Konfederacją „Wolność i Niepodległość”. Na te „lewe,
targowickie sanki” wsiadło wielu Polaków! Ale czy zechcą dalej na nich
jechać, szczerze wątpimy! Próba zmian, bez zmiany metody, jest domeną
konserwatystów, ale tych, którzy konserwują STARY PORZĄDEK pod szczytnymi
hasłami!
Pamiętamy powieść „Lampart” Giuseppe Tomasi di Lampedusa (czasy
rewolucji Garibaldiego na Sycylii) opowiadającej jak należy tak zmieniać
wszystko, by wszystko pozostało w STARYM PORZĄDKU. W Konfederacji
„Wolność i Niepodległość” rolę Fabrizia Salina odgrywa Janusz Korwin Mikke,
a Tancrediego Grzegorz Braun.
Przestrzegamy w tym miejscu Polaków przed takimi cynikami!
Bez zmiany ustroju III RP Polacy będą skazani, nie na walki w kisielu, ale na
walki w szambie!
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Z

wracamy w tym miejscu uwagę Panu Prezydentowi, że reprezentujemy

ponad 38% Polaków nieobecnych na „wyborach parlamentarnych
A.D.2019”, co przy przeliczeniu głosów wobec uprawnionych do głosowania,
a nie wobec głosujących miałoby poniższy rezultat.

W takim ujęciu „Konfederacja Wolność i Niepodległość” ma poniżej 5% głosów

Mamy, więc pełne prawo zażądać sformowania „Rządu Technicznego Pomostowego”, łączącego STARY PORZĄDEK z NOWYM PORZĄDKIEM,
niewywodzącego się wprost z Sejmu (zgodnie z zasadą trójpodziału władzy
zawartą w art.10 Konstytucji władza wykonawcza winna być odseparowana
od władzy uchwałodawczej), a jedynie szukającego w Sejmie votum
zaufania.
Reasumując, niniejszym Listem Otwartym zwracamy się do Szanownego
Pana Prezydenta by:
PRIMO:
Korzystając z art. 154 ust.1., Konstytucji z 1997 roku zaproponował –
desygnował na urząd Prezesa Rady Ministrów jednego z kilku
zaproponowanych przez Nas przedstawicieli Królestwa Polskiego w celu
uformowania Rządu Jedności Narodowej, a w sytuacji niepowodzenia tj.
braku votum zaufania do tak utworzonego Rządu, nie powołał prywatnego

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY z 18 października A.D.2019

Strona 12

Rządu sejmowego na podstawie art. 154. ust.3., a powołał Rząd na
podstawie Art. 155. ust.1. Konstytucji.
NOTA BENE: Pana Mateusza Morawieckiego akceptujemy jako V-ce Premiera
takiego Rządu. Nie aplikujemy, co zrozumiałe o resorty siłowe, ale o:








Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Energii,
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Środowiska
Ewentualnie inne

Zgadzamy się na ¼ Ministrów desygnowanych przez Sejm (ale nie Posłów), ¼
przez Senat (ale nie Senatorów), ¼ przez Prezydenta (ale nie członków
Kancelarii Prezydenta i ¼ przez Nas (spoza Rady Królewskiej). Celem tego
Rządu winna być kontynuacja reform Mateusza Morawieckiego, ale przede
wszystkim dążenie do zmian w Ordynacji Wyborczej z partyjnej na
sejmikową. Co ważne! Da się to zrobić, bez zmiany Konstytucji III RP.
W sytuacji odrzucenia Naszej propozycji Sejm Walny Królestwa Polskiego nie
udzieli votum zaufania Rządowi III RP, a jednocześnie powołamy do życia
własny Rząd J.K.M. Będziemy mieli dwa Sejmy, dwa Rządy, a w przyszłości być
może dwóch Prezydentów!
SECUNDO:
Podjął inicjatywę ustawodawczą zmiany obecnej Ordynacji Wyborczej z
partyjnej na sejmikową, z docelową (po zmianie Konstytucji III RP) kasatą partii
politycznych, o czym myślał w 1939 roku Prezydent Ignacy Mościcki, a w czym
przeszkodziła Mu lub miała przeszkodzić Mu wojna.
Przypomnijmy, że w roku 1938 odbyły się ostatnie przed wojną wybory.
Większość z 208 miejsc w Sejmie, bo 164 uzyskał Obóz Zjednoczenia
Narodowego. Reszta Posłów była Posłami mniejszości narodowych:
ukraińskiej i żydowskiej. Na 96 Senatorów Prezydent Mościcki mianował, 32
czyli 1/3 Senatu. Sprawność rządzenia była zapewniona!
W obecnych wyborach powszechnych nie wybrano Pana ojca Jana Dudę
na Senatora (sic!) a „PiS” ma 48 Senatorów ze 100.
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Próba ratowania sytuacji zarzutem fałszerstw wyborczych w niektórych
okręgach to materializacja Naszej przestrogi: kto demokracją a’la III RP wojuje
od demokracji a’la III RP ginie! Wszyscy fałszowali, a wygrał najlepszy!

Jak, więc ma obecnie skutecznie rządzić „PiS” mając, co prawda większość
w Sejmie, ale mniejszość w Senacie, przy jednocześnie zradykalizowanej
sodomicko opozycji? Naszym zdaniem, w trybie pilnym, by zapobiec
nieszczęściu należy zmienić Ordynację Wyborczą, która poprzez Sejmiki
Ziemskie zapobiegnie nieszczęściu zamiany Polski w Sodomę i Gomorę i
docelowo doprowadzi do jej kolejnego upadku.
Jedynie rozproszenie demokracji (oddanie jej Polakom) może zapobiec
zbliżającemu się nieszczęściu, a nawet upokorzeniu Polaków - katolików przez
„wybór” Prezydenta i Pierwszej Damy w roku 2020 płci męskiej.
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Kolor czerwony przedstawia Sodomitów Większych a niebieski elektorat
antysodomicki pod przewodnictwem „PiS” (Sodomici Mniejsi) oraz elektorat
Królestwa Polskiego (antysodomici).
TERTIO:
Podjął inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do troski o moralność Polaków.
Robocza nazwa takiej Ustawy: „Ustawa o moralności w życiu publicznym”.
Od kandydatów na urzędników i funkcjonariuszy należy wymagać
nieskazitelnego charakteru i wysokiej postawy moralnej. Należy kształcić
młodzież w duchu rycerskim, gdzie wychowanie jest ważniejsze od
wykształcenia.
Ustawowo należy zakazać deprawacji młodego pokolenia Polaków.
Należy poważnie ograniczyć dostęp do pornografii, alkoholu i innych używek,
zakazać obscenicznych marszów, demonstracji, wystaw, etc.
MORALNOŚĆ POLAKÓW MUSI BYĆ POD PRAWNĄ OCHRONĄ. ZACHOWANIA
DEPRAWACYJNE MUSZĄ BYĆ SUROWO KARANE.

B

ez zmiany i to jeszcze w roku 2019 masońskiej Ordynacji Wyborczej III RP -

opierającej się na działalności partii politycznych, na królewską Ordynację
Wyborczą - opierającą się na funkcjonujących Sejmikach Ziemskich różnego
szczebla, nie da się, Naszym zdaniem, pokonać sodomitów, a tym samym
uchronić Rzeczypospolitą przed upadkiem.
NOTA BENE: Nie ma obecnie żadnej podstawy prawnej, by w Sejmie i Senacie
zasiadali czynni przedstawiciele partii politycznych. Powinien Pan Prezydent
za Nami zaapelować do Posłów i Senatorów o składanie legitymacji
partyjnych i zostanie Wolnymi Posłami Ziemskimi i Senatorami.

W

Naszej królewskiej koncepcji na Sejmie Walnym winno zasiadać po

pięciu Posłów Ziemskich z 41 Ziem Sejmikowych oraz po pięciu Posłów z 9
Obszarów Polonijnych. W sumie 250 Posłów.
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Struktura tych pięciu Posłów Ziemskich winna uwzględniać ich miejsce
zamieszkania: duże miasto, średnie miasta, małe miasta, gminę, wieś.
Obecnie w Sejmie i Senacie zasiadają prawie sami mieszczanie, nie
rozumiejący np. problemów wsi i rolnictwa.

W powyższy sposób na Sejmie Walnym byłoby reprezentowanych 50 dużych,
50 średnich i 50 małych miast, 50 gmin oraz 50 sołectw.

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY z 18 października A.D.2019

Strona 16

Zauważmy, że od czasów Sejmu Walnego składającego się Posłów - szlachty,
czyli ziemiaństwa doszliśmy do Sejmu i Senatu na Wiejskiej składających się w
przeważającej części z Posłów i Senatorów pochodzących z wielkomiejskiego
mieszczaństwa, najbardziej podatnego na demoralizację i oderwanego od
życia w zgodzie z naturą.
Jeśli chodzi o Senat to opowiadamy się za obiorem 50 Senatorów przez
Sejmiki i 50 Senatorów przez Króla.

P

roblemem jest, jak przekonać kierownictwo „PiS’ do reform ustrojowych

zmierzających do prawdziwej oddolnej demokracji przedstawicielskiej, a nie
dalsze bronienie pseudo-demokracji, a de facto oligarchii partyjnej
szermującej hasłami demokracji jak listkiem figowym, zmierzającej do upadku
Polski.

J

eśli nic się nie zmieni, władzę w Polsce, przy pomocy pseudo-demokracji

przejmie zasobna w pieniądze partyjna garstka: sodomici - przedstawiciele
światowej masonerii i lichwy.
Grozi taka sytuacja wojną domową, bo Polacy nie pozwolą się rządzić przez
sodomitów.

N

a pewno sodomici wyznaczą swojego przedstawiciela na „Wybory

Prezydenckie” A.D.2020 i wówczas winni napotkać zmienioną w 2019 roku
Ordynację Wyborczą, przewidującą Sejm Walny Elekcyjny przeznaczony m.in.
na jawne obieranie Prezydenta (elektorsko) oraz na ustalaniu prawa sukcesji
w ramach Panującej Dynastii, co oznacza w praktyce wyznaczenie a priori
kolejności dziedziczenia tronu (vivente rege).

P

roponujemy Panu Spotkanie w Pałacu Prezydenckim lub na Zamku

Królewskim, w obecności Prezesa „PiS” i/lub Przedstawicieli „PiS” w celu
omówienia możliwej współpracy.
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Proponowany termin Spotkania: 4-6 listopada A.D.2019.
Z wyrazami szacunku,

Wojciech Edward Rex Poloniae
Dano 18 października A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w
Czwartym Roku Naszego Panowania.
Poprawiono ostatecznie, po publicznej dyskusji, 22 października A.D.
2019.

List Otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy
ooddcczzyyttaannyy nnaa żżyywwoo
nnaa

nnaa KKaannaallee::

„„KKrróóll PPoollsskkii W
Woojjcciieecchh EEddwwaarrdd II ””
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==JJFFnnm
mddUU33LLnn6600
Zobacz też:

https://www.youtube.com/watch?v=8jooU9wtW5w
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WPIS Nr 58/10/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 22 pazdziernika A.D.2019
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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