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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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Drodzy Rodacy!
Szlachetni: Lachy, Lechy, Lechici, Sarmaci, Wenedowie, Polacy!
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Wydarzenie w partyjnym Sejmie na Wiejskiej w Warszawie polegające na
okupowaniu mównicy przez partyjnych Posłów oraz na przeniesieniu
obrad partyjnego Sejmu do „Sali Kolumnowej” z „Sali Plenarnej” to obraz
całkowitej degrengolady i upadku „III RP”.
Maska fasady opadła. Na horyzoncie jawi nam się znany w naszej XVIII
wiecznej historii „Sejm Riepninowski”.
Przytoczmy za Wikipedią:
„Sejm "Repninowski" – sejm skonfederowany, zawiązany pod węzłem konfederacji
radomskiej, zajął się rewizją reform dokonanych przez sejm konwokacyjny w 1764.
Poseł rosyjski Nikołaj Repnin polecił oddziałom wojsk rosyjskich Piotra
Kreczetnikowa otoczyć miejsca obrad sejmików, tak by wybrani zostali kandydaci
wskazani przez Rosjan, wyposażeni w instrukcje poselskie domagające się zawarcia
traktatu gwarancyjnego z Rosją, równouprawnienia innowierców i przywrócenia
swobód szlacheckich.Konfederacja radomska podjęła uchwałę uznającą wojska
rosyjskie stacjonujące w Rzeczypospolitej za posiłkowe i prawdziwie Narodowi
pomocne. Na sejmikach w Proszowicach i Oświęcimiu przedstawiciel rosyjski Osip
Igelström kupował głosy drobnej szlachty.
Odbył się w latach 1767-1768 w Warszawie jako sejm delegacyjny, w asyście
oddziałów wojsk rosyjskich, które otoczyły miasto. Pierwsza sesja miała miejsce 5
października 1767. Po bezprecedensowym porwaniu przez Nikołaja Repnina
przywódców konfederacji radomskiej:biskupa krakowskiego Kajetana
Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego, hetmana polnego
koronnego Wacława Rzewuskiego i jego syna Seweryna (przebywali na zesłaniu
w Kałudze przez 5 lat) - sterroryzowany sejm doprowadził do równouprawnienia
dysydentów.
Sejm wyłonił 71 osobową delegację, której udzielił pełnomocnictw do pertraktowania
z posłem rosyjskim. W rzeczywistości lista jej członków była uprzednio przygotowana
w kancelarii Nikołaja Repnina, który przejął kontrolę nad negocjacjami.
26 lutego 1768 uchwalono na nim prawa kardynalne, potwierdzające dotychczasowe
przywileje ustrojowe szlachty w Rzeczypospolitej. Sejm wprowadził też pewne
reformy: szlachcic za zabójstwo chłopa miał być karany
aie grzywną zwaną główszczyzną, jak dotychczas, lecz „utratą własnej głowy
swojej", zniesiono liberum veto na sejmikach szlacheckich, ograniczono je w Sejmie
do materii status, uruchomiono mennicę, zgłoszono zamiar
równouprawnienia innowierców i ograniczenia przywilejów kleru.
Gwarantką tych postanowień została cesarzowa Rosji Katarzyna II i od tego
czasu Rzeczpospolita stała się de iure protektoratem Rosji.
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Protest Józefa Wybickiego przeciw wszystkim aktom tego sejmu, uznawany jest za
jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania liberum veto.”
„Sejm delegacyjny – forma sejmu walnego, polegająca na wyłonieniu ze składu
plenarnego delegacji sejmowej, obdarzonej określonymi przez sejm
pełnomocnictwami. Przyjęte przez delegację uchwały sejm akceptował na
posiedzeniu plenarnym bez prawa dyskusji merytorycznych i zastosowania prawa
weta.
Instytucja ta była orężem w rękach ambasadorów i posłów
rosyjskich w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. Ograniczony skład
liczebny pełnomocnych delegacji pozwalał im w lepszy sposób wpływać na kształt
podejmowanych uchwał sejmowych.
W świetle polskiego prawa zwyczajowego delegacja była ciałem
pozaparlamentarnym. Dopiero w czasie Sejmu Repninowskiego w 1767 poseł Nikołaj
Repnin sterroryzował posłów, porywając 5 senatorów i wymusił w ten sposób
wyłonienie 70 osobowej delegacji. Odtąd delegacja stała się nową legalną instytucją
parlamentarną. Po zalimitowaniu obrad sejmu do delegacji należało opracowanie
nowego prawa sejmowego, które obowiązywało aż do czasów Sejmu
Czteroletniego. Sejm Rozbiorowy w 1773 wyłonił delegację, która negocjowała
traktaty rozbiorów. Ostatnim sejmem, który wyłonił delegację był rozbiorowy sejm
grodzieński w 1793.”
Przypomnijmy jeszcze za
Piłsudskiego z 1926 roku:

Wikipedią

skutki

zamachu

stanu

Józefa

„Kolejnym politycznym następstwem zamachu było uchwalenie 2 sierpnia 1926 przez
Sejm tzw. noweli sierpniowej. Akt ten usankcjonował przewagę władzy wykonawczej
kosztem ustawodawczej: zmniejszył kontrolę parlamentarną nad rządem, wprowadził
wyłączne prawo prezydenta do rozwiązania parlamentu, a także ograniczył swobody
ustalania prac budżetowych przez izby.
Zamach majowy zakończył epokę rządów parlamentarno-gabinetowych w Polsce.
Przewrót doprowadził do obalenia rządu Witosa i umożliwił przejęcie władzy przez
grupę zwolenników Piłsudskiego, nazywaną sanacją. Głosząc hasła odnowy
moralnej, obsadzili oni wiele kluczowych stanowisk w administracji rządowej.
Piłsudski nie zaprowadził otwartej dyktatury, ale wprowadził autorytarny sposób
sprawowania władzy. Bardzo częste były procesy polityczne przeciwników nowej
władzy (jak np. proces brzeski czy proces Adama Doboszyńskiego), gdzie w
większości wyroki kończyły się orzeczeniem winy oskarżonych i wysłaniem ich do
więzień bądź do tzw. Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Do organizacji
represjonowanych i zdelegalizowanych przez rządy sanacyjne należały skupione
wokół endecji Obóz Wielkiej Polski (OWP) (rozwiązany 1933), Obóz NarodowoRadykalny (ONR) (rozwiązany 1934) i Ruch Młodych Stronnictwa
Narodowego. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Komunistyczna Partia
Polski (KPP) były od rozpoczęcia działalności (OUN), lub pozostały po 1926 (KPP)
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organizacjami nielegalnymi. Działalność Stronnictwa Ludowego (SL) czy Polskiej
Partii Socjalistycznej (PPS) była represjonowana. Następstwem rządów sanacji było
ograniczenie wolności prasy czy słowa oraz naruszenia niezawisłości sądów.
Po zamachu majowym znacznie wzrósł udział wolnomularzy w rządach Drugiej
Rzeczypospolitej. Według Ludwika Hassa na stanowisku premiera przed 1926 nie
było żadnego zidentyfikowanego masona, od 1926 do 1939 spośród 16 stanowisk 12
razy premierem był mason (z tego pięciokrotnie Kazimierz Bartel, trzykrotnie Walery
Sławek). Ogółem spośród dziewięciu osób pełniących funkcję premiera po zamachu
sześć było masonami. Wśród ministrów przed zamachem zidentyfikowanymi
masonami było 7,0%; udział ten wzrósł do ok. 27% po zamachu. W 1938 dekretem
prezydenta RP Ignacego Mościckiego działalność wolnomularstwa w Polsce została
zakazana, a istniejące loże masońskie zamknięte.”
Przewrót majowy był końcem epoki rządów parlamentarno-gabinetowych w Polsce.
Mimo formalnego obowiązywania Konstytucji marcowej decyzję m.in. o składzie
rządu podejmował marszałek Józef Piłsudski niezależnie od stanowiska Sejmu.
Zalecił on na stanowisko premiera, lwowskiego profesora, Kazimierza Bartla. Jednym
z pierwszych podjętych przez jego gabinet działań było złożenie projektu zmiany
konstytucji.
Projekt ten przewidywał m.in. znaczne zwiększenie uprawnień prezydenta, w tym:

prawo samodzielnego rozwiązania izb;

prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
Projekt miał wyraźny charakter antyparlamentarny uzasadniany propagandową
walką z nadmierną rolą partii politycznych,sejmokracją i partyjniactwem.”
Naszym zdaniem do obecnej sytuacji doprowadziła skrajna fasadowość
partyjnego Sejmu na Wiejskiej, a przede wszystkim ustrój partyjny „III RP”
charakteryzujący
się
partyjnymi
partykularyzmami i ciągotami
dyktatorskimi rządzących.
Fasadowość Sejmu na Wiejskiej przejawia się w skrajnej nie
reprezentacyjności tegoż pseudo Sejmu.
Partia, która osiągnie w fasadowych wyborach ponad 50% miejsc w
Sejmie i Senacie zaczyna traktować opozycję jako „wypełniaczy sali
sejmowej”. Niestety sama nie reprezentuje w sposób reprezentatywny
Ziem Rzeczypospolitej.
Casus partyjnego sejmowania z Sesji 16 grudnia 2016 roku, gdy w Sejmie
na Wiejskiej doprowadzono do stanu „Sejmu Delegacyjnego” z 1767
roku tzn. do sytuacji, gdy w „Sali Kolumnowej” znajdowali się sami
posłowie partii „Prawo i Sprawiedliwość” i część bezpartyjnych posłów
„Kukiz 15” w celi dopełnienia quorum wynoszącego 231 posłów, a reszta
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posłów została wyrugowana poprzez nie wpuszczenie na salę obrad
jako część zbędna. Dokonano jakby „zamachu stanu” w sejmie na
Wiejskiej, podczas którego część posłów została „internowana” poprzez
externowanie tj. poprzez nie wpuszczenie na salę obrad.
Tak, więc ograniczono prawo znacznej części posłów do debaty i do
głosowania.
A głosowano
budżetowym.

nad

budżetem

roku

2017

z

potężnym

deficytem

Krótki rys historyczny:
Reprezentatywność „PiS” w podziale na województwa w
wyborów w 2015 roku w sejmie na Wiejskiej:

wyniku

Jak widać powyżej, partia „PiS” nie zdobyła bezwzględnej większości w
żadnym województwie poza Województwem Podkarpackiem”, a jednak
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dzięki bolszewickiej ordynacji wyborczej zdobyła ponad 50% mandatów
w Sejmie na Wiejskiej.
W takim bolszewickim pseudo Sejmie część okręgów wyborczych, czyli
Ziem nie ma żadnej reprezentacji, bo nie znajduje się w puli posłów
rządzących, a w puli posłów opozycji. Tak, więc mimo pozornej
reprezentacji ziemskiej, na drugi dzień po wyborach posłowie partyjnie
uwłaszczają swoje mandaty i służą partii a nie Narodowi.
Ta fikcja parlamentaryzmu misi się skończyć, o ile chcemy istnieć jako
Naród.
Miejmy świadomość, że tak nie reprezentacyjny Sejm i Senat wybiera nie
reprezentacyjny Rząd, który uzurpatorsko rządzi Polską.
Od ponad dwóch lat staramy się odbudować Królestwo Polskie z
Sejmem Walnym.
Jak obraduje Sejm Walny można obejrzeć na profilu: „Sejm Walny” na
You Tube.
Nasze propozycje uzdrowienia obecnej sytuacji:
 Uznanie Króla Polski Wojciecha Edwarda.
 Rozwiązanie i likwidacja wszystkich partii politycznych.
 Dymisja Rządu III RP na ręce Prezydenta III RP.
 Rezygnacja Prezydenta Polski na rzecz Króla Polski.
 Uznanie Sejmików
ziemskiej.

Ziemskich

jako

organów

samorządności

 Samorozwiązanie Sejmu i Senatu na Wiejskiej na rzecz Sejmu
Walnego Królestwa Polskiego.
 Wyznaczenie Deputacji Sejmu i Senatu na Wiejskiej ds.
przekazania władzy parlamentarnej na rzecz Sejmu Walnego.
 Wyznaczenie Deputacji Sejmu Walnego ds. przyjęcia władzy
parlamentarnej od Sejmu i Senatu na Wiejskiej.
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 Wyznaczenie Deputacji Prezydenta III RP ds. przekazania władzy
Prezydenta na rzecz Króla Polski.
 Wyznaczenie Deputacji Króla Polski ds. przyjęcia władzy Króla
Polski od Prezydenta III RP.
 Udział w Sejmie Walnym „konnym”, pojednawczym w styczniu
2017 roku przez wszystkich reprezentantów ziemskich w celu
wypracowania ustroju parlamentarnego Królestwa Polskiego.
Dano w Myszkowie 19 grudnia A.D. 2016, w Myszkowie, na Ziemi Korony
Polskiej.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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