
KRÓLEWSKA ODEZWA z 11 stycznia A.D. 2017 

 
 

Strona 1 
 

      
B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  P A M I Ę Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

 Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
 

                                               

 

 

  

                                 KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   
                                                         dddooo   PPPooosssłłłóóówww   iii   SSSeeennnaaatttooorrróóówww   
                              SSSeeejjjmmmuuu   iii   SSSeeennnaaatttuuu   ppprrrzzzyyy   uuullliiicccyyy   WWWiiieeejjjssskkkiiieeejjj   
                              ooorrraaazzz   dddooo   EEEuuurrrooopppooosssłłłóóówww   EEEuuurrrooopppaaarrrlllaaammmeeennntttuuu   

Szanowni: Posłowie, Senatorowie, Europosłowie! 
Szlachetni: Lachy, Lechy, Lechici, Sarmaci, Wenedowie, Polacy! 

OOODDDEEEZZZWWWAAA   
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Czynię ostatni akt próby rozwiązania kryzysu partyjnego w Sejmie przy 
ulicy Wiejskiej, 

W dniu 7 stycznia A.D. 2017 w Kruszwicy wydaliśmy Edykt Królewski 
umieszczony w dniu 10 stycznia w metryce koronnej „O infamii i banicji 
dla jurgieltników partyjnych”.  

W Edykcie tym zażądaliśmy pod karą infamii i banicji od partyjnych 
Posłów, Senatorów, Europosłów złożenia legitymacji partyjnych i 
uwolnienia swoich osób od podporządkowania się szefom swoich partii 
do dnia 10 stycznia A.D. 2017.  

Apeluje i proszę Posłów, Europosłów i Senatorów partyjnych. Nie dajcie 
się dalej prowadzić na smyczy partyjnej i głosować według tzw. 
„dyscypliny partyjnej”. 

Poseł. Europoseł i Senator muszą być ludźmi wolnymi, reprezentującymi 
swój okręg wyborczy i mieszkających tam wyborców.  

Tylko od Was zależy czy porzucicie ten fasadowy partyjny 
parlamentaryzm i zamienicie Sejm w prawdziwy Zjazd wolnych Posłów i 
Senatorów.  

Wasi przywódcy partyjni, nota bene objęci in gremio infamią i banicją, 
skompromitowali Wasze partie i Was swoją osobistą postawą. Ich 
przewodnictwo opiera się tylko na Waszym bezwolnym trwaniu w 
posłuszeństwie partyjnym.  

Jarosław Kaczyński – partyjny szef „PiS” - dzięki temu ślepemu 
posłuszeństwu „swoich” Posłów i Senatorów został de facto 
Naczelnikiem i Dyktatorem Polski. Forsuje budżet z długiem kolejnych 60 
mld PLN, który Polska i Polacy mogą nie unieść. Przypomnijmy: na 500+ 
jest wydawane około 20 mld PLN. Czy jest zgoda Polaków na taki dług?  

Pan Kaczyński z Macierewiczem sprowadzili obce wojska do Polski. Czy 
jest zgoda Polaków na wjazd obcych wojsk do Polski? 

Pan Kaczyński z Sejmem, Senatem, Rządem i Prezydentem zlikwidowali 
Skarb Państwa. Czy jest zgoda Polaków na likwidację Skarbu Państwa? 
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Nota bene za likwidację Skarbu Państwa infamię i banicję oraz 
oskarżenie popełnienia zbrodni stanu otrzymał cały Rząd III RP i Pan 
Prezydent Duda od Sejmu Walnego i Króla na posiedzeniu 15-16 
września 2016 roku w Rydzynie.     

Pan Grzegorz Schetyna reprezentuje „układ wrocławski”. Za rządów 
tego towarzystwa wprowadzono Ustawę „1066” oraz zniszczono polski 
przemysł i zwasalizowano nas w Europie. To żaden moralny autorytet, a 
wręcz przeciwnie.  

Pan Ryszard Petru to katastrofa moralna. Nota bene tez z Wrocławia.  

Pan Kosiniak-Kamysz to reprezentant bolszewickich siepaczy z PSL, którzy 
używają partyjnego szyldu, który do nich nie należy.   

Tylko konfederacja poselska może uratować ten Sejm, a być może 
Polskę!   

Posłowie, Europosłowie, Senatorowie! 

Zbierzcie siły i wypowiedźcie posłuszeństwo swym szefom partyjnym.  

Jako odpartyjnieni Posłowie czy Senatorowie macie pełnię władzy  
w Sejmie i Senacie!  
 
Wybierzcie sobie nowych Marszałków i Prezydia obu Izb.  
Przeredagujcie budżet bez długu!  

Czy nie czujecie się skompromitowani i upokorzeni, gdy Wasi partyjni 
szefowie dogadują się jak macie głosować? 

Uchwalcie Ustawę zakazującą Posłowi łączyć funkcję Posła, Europosła 
czy Senatora z członkostwem w partii politycznej i zakazującą członkom 
Rządu być jednocześnie Posłami  (incompatibilia).  

Wybierzcie nowy bezpartyjny Rząd fachowców lub zaakceptujcie Rząd 
Królestwa Polskiego powołany do życia 7 stycznia A.D. 2017 roku w 
Kruszwicy.  

O ile to możliwe poprzez nowelizację Konstytucji: 
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 Zakażcie działalności partyjnej na Ziemi Polskiej na rzecz Sejmików 
Ziemskich.  

 Wszystkie partie postawcie w stan likwidacji.  

 Zlikwidujcie Trybunał Konstytucyjny, 

 Powołajcie Urząd Króla jako najwyższy organ w państwie uznający 
jednocześnie naszą osobę jako dziedzicznego Króla Polski.  

 Zamieńcie Urząd Prezydenta w Urząd Kanclerza reprezentujący 
pełnię władzy wykonawczej z odebraniem prerogatyw 
sygnowania Ustaw. 

 Samorozwiążcie obecny Sejm i zarządźcie wybory do Sejmu 
Walnego w nowej formule.    

Odroczcie dzisiejsze obrady Sejmu i Senatu na czas nie krótszy niż dwa 
tygodnie. Nasza osoba może służyć za Mediatora i Rozjemcę o ile taka 
będzie Wasza wola.  

Jeśli przesuniecie obrady i rozpoczniecie proces mediacji w kierunku 
naprawy państwa polskiego nasza nałożona na Was infamia i banicja 
Edyktem Królewskim z 7 stycznia 2017 roku ulegnie przesunięciu do czasu 
aż ipso facto nie zmaterializuje się poprzez fakt wzięcia udziału w 
obradach Sejmu, Senatu czy Europarlamentu jako Poseł, Europoseł czy 
Senator przy jednoczesnym pozostaniu członkiem partii. Liczymy, że 
zdecydowana większość Posłów, Europosłów i Senatorów wcześniej 
zrezygnuje z członkostwa w partii politycznej.    

Tych, którzy nie posłuchają Nas sam fakt nieposłuszeństwa wobec 
królewskiego żądania „nie służenia więcej dwóm panom” z automatu 
wprowadzi Was wówczas w niełaskę królewską oraz w infamię 
połączoną z banicją do trzeciego pokolenia zstępnych.  

Mamy nadzieję, że potraficie właściwie odczytywać Znaki Bożej 
Opatrzności, a Duch Święty oświeci Was i da Wam osobistą odwagę 
wyzwolenia się z okowów niewolnictwa partyjnego. 
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Dano w Myszkowie 11 dnia stycznia A.D. 2017, w Myszkowie, na Ziemi 
Korony Polskiej. 

   Wojciech Edward Rex Poloniae 

 

 

 

 

 

 


