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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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Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem
albo nie będzie jej wcale!

W

itamy wszystkich Polaków – Wenedów – Sarmatów - Lachów – Lechów -

Lechitów w dniu szczególnym, bo w dniu w którym żydobolszewia
nazywająca siebie III RP wydała Polakom hybrydową wojnę, poprzez strajk
nauczycieli, używając w tej wojnie jako zakładników, polskich dzieci i polską
młodzież. Pamiętamy Obronę Głogowa z 1109 roku z użyciem przez Niemców
polskich dzieci jako zakładników przywiązanych do machin oblężniczych.
A więc wojna!
Strajk nauczycieli w III RP, jako Król Polski, traktujemy jako zaplanowaną wojnę
hybrydową z Narodem Polskim oraz z Królestwem Polskim, która to wojna ma
na celu zdezorganizować życie publiczne Polaków oraz doprowadzić do
ruiny budżetowej III RP, poprzez dezorganizację życia gospodarczego i
mniejsze wpływy budżetowe.
Celem krótkoterminowym tego strajku jest skłócenie Polaków, ich polaryzacja
i doprowadzenie do większej frekwencji w żydobolszewickich wyborach do
europarlamentu oraz do żydobolszewickiego parlamentu, planowanych na
2019 rok.
Celem głównym strajku nauczycieli jest pokazanie Europie i światu, że Polska
nierządem stoi; że w Polsce panuje anarchia; że Polska to chory człowiek
Europy.
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Z

a zorganizowaniem strajku stoi Związek Nauczycielstwa Polskiego przy

milczącej zadziwiającej aprobacie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.
Reaktywowany w dniu 5 sierpnia 1983 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego
(ZNP) tj. 14 dni po zakończeniu stanu wojennego lat 1981-1983 nie daje
złudzeń, że była to wówczas formacja ściśle kolaborująca z reżimem
Jaruzelskiego aż do 1989 roku, w celu zapobieżenia szerzenia się świadomości
patriotycznej młodych Polaków, świadomości w jak brutalnym ustroju
bolszewickim żyją.
Transformację polityczną okresu 1989-1990, określaną jako „okrągły stół”, czyli
zmianę państwowości żydobolszewickiej PRL z ideologią marksistowską na
państwowość żydobolszewicką III RP z ideologią liberalną (neomarksistowską),
ZNP przeszedł suchą stopą jako ideologiczny front walczący na polu oświaty
o marksistowską świadomość młodych Polaków, co najwyżej tolerujący po
1990 roku oficjalny udział kleru katolickiego w procesie edukacji dzieci i
młodzieży.
W sytuacji gdy Rząd III RP, a za nim parlament III RP oraz Prezydent III RP
przyjęli Konwencję antyprzemocową zwana potocznie „gender” w 2015 roku,
ZNP został niejako z urzędu zobligowany do wdrażania tej chorej, kulturowo
antypolskiej, a przede wszystkim antyludzkiej ideologii do polskich szkół.
ZNP nie widział wówczas i nie widzi do dzisiaj powodu do odrzucenia tej
chorej ideologii, a wręcz w sytuacji gdy zaczęto na poważnie tę ideologię
wdrażać w 2019 roku do polskich szkół, zażądał swoistej „premii” za postawę,
co najmniej sprzyjającą deprawacji polskich dzieci w polskich szkołach.
Sprawdzone, więc w boju odziały „szturmowe” PRL i III RP, czyli Związek
Nauczycielstwa Polskiego, a de facto związek nauczycieli realizujący w
praktyce ideologiczny front walki z Narodem Polskim poprzez fatalne,
zakłamane nauczanie historii, wdrażanie marksizmu kulturowego czy
liberalizmu oraz ideologii „gender” urządziły, Naszym zdaniem, razem z
rządzącymi w III RP, wyreżyserowany konflikt o większe pieniądze na
nauczycieli.
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Rodzi się więc pytanie: czy nauczyciel, który realizuje w polskiej oświacie
ideologię marksistowską, liberalną lub „gender” nadal ma status nauczyciela,
czy deprawatora?
Ustawka strajkowa pomiędzy Rządem III RP a jej oddziałami szturmowymi w
oświacie, czyli ZNP polega na tym, że faktycznie za deprawację i
demoralizację dzieci i młodzieży trzeba płacić swoistym jurgieltem, a nie
wynagrodzeniem.
Jurgielt ten, jest niewspółmiernie wyższy od uczciwej i godziwej płacy za
porządne pro-polskie nauczanie dzieci i młodzieży.
Nauczyciele – jurgieltnicy wiedzą, że ucząc źle czynią zło i w każdej chwili
prawdziwej zmiany dziejowej, zostaną odstawieni przez Polaków na „zieloną
trawkę”. Stąd ich roszczenia tu i teraz! Przecież rewolucja kulturowa „gender”
w każdej chwili może się skończyć!
Naszym zdaniem ideologia „gender” szybko w Polsce skończy się!
Jezus Chrystus i Jego Matka Królowa Polski nie pozwolą na deprawację
młodych Polaków!
Rząd III RP chciałby płacić więcej nauczycielom vel genderystom, ale chce
na to zgody Polaków!
Chce niejako być przymuszonym przez samych Polaków do płacenia dużo za
deprawację Ich dzieci!
Oczywiście płacąc dużo nauczycielom, a de facto często deprawatorom
osiągnie dalekosiężny cel deprawacji młodego pokolenia Polaków a
jednocześnie zmniejszy inne świadczenia dla Polaków i jeszcze bardziej
zadłuży budżet.
Krótkoterminowo Rząd III RP chce w Polakach wskrzesić bunt i
niezadowolenie, by Polacy poszli na wybory, obojętnie, na kogo głosując,
byle autoryzując frekwencją te chore antypolskie rządy żydobolszewii.
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Stanowisko Króla Polski w sprawie strajku nauczycieli
A.D.2019.
Po konsultacji z Kanclerzem Wielkim Koronnym J.W. Cezarym Mariuszem
Toustym doszliśmy do wniosku, że w zaistniałej sytuacji:
 Polacy winni zażądać zmiany obecnego ustroju państwa z
demokracji liberalnej (ochlokracji z ideologią marksizmu
genderowego) na Królestwo Polskie (monarchia mixta z Sejmikami
Ziemskimi różnych szczebli i Sejmem Walnym na którym zbierają się
Posłowie
Ziemscy
wybierani
na
Sejmikach
Ziemskich
Prowincjonalnych) z cywilizacją Christianitas.
 Polacy winni zażądać likwidacji lóż masońskich i partii politycznych
na rzecz jawnego sprawowania władzy na Sejmikach Ziemskich i
Sejmie Walnym.
 Polacy winni zażądać ustąpienia ze stanowiska Szefa partii
politycznej PiS, nieformalnego Naczelnika III RP Jarosława
Kaczyńskiego.
 Polacy winni zażądać jak najszybszej delegalizacji ZNP z
jednoczesnym zakazem działalności związkowej wśród nauczycieli.
Nauczyciele mogą organizować się korporacyjnie w Izby
Nauczycieli.
 Polacy winni zażądać jak najszybszego wypowiedzenia Konwencji
antyprzemocowej tzw., „gender” oraz ustawowego zakazu
deprawacji dzieci i młodzieży w szkołach publicznych poprzez ich
genderową seksualizację oraz zakaz wprowadzania do szkól
homopropagandy.
 Polacy winni zażądać uregulowania problemu łatwego dostępu
dzieci i młodzieży do pornografii oraz do alkoholi i dopalaczy.
 Polacy winni zażądać prymatu wychowania nad nauczaniem w
szkołach publicznych.
 Polacy winni zażądać, by programy nauczania były konsultowane
ze środowiskami rodziców oraz z lokalnymi, niekwestionowanymi
autorytetami moralnymi.
 Polacy winni zażądać usunięcia ze szkół marksizmu genderowego.
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 Polacy winni zażądać by nauczyciele państwowi stali się
urzędnikami cywilnymi bez prawa do strajku, z wynagrodzeniem jak
odpowiedni urzędnicy państwowi określonego szczebla.
 Polacy
powinni
zbojkotować
każde
kolejne
„wybory”
organizowane w III RP (zamiast strajku generalnego) gdyby ich
postulaty nie zostały zrealizowane.
 Polacy nie powinni popierać żadnej ze stron konfliktu, uznając, że
strajk nauczycieli kwiecień A.D.2019 to klasyczna żydobolszewicka
ustawka i antypolska prowokacja, na podobieństwo „prowokacji
kieleckiej”.
 Polacy powinni skierować zbiorowy, solidarny pozew wobec Rządu
III RP oraz ZNP w likwidacji oraz innych związków zawodowych
popierających strajk za nie wywiązywanie się ze swoich
konstytucyjnych obowiązków wobec Obywateli III RP wraz z
żądaniem indywidualnych odszkodowań za straty wynikłe ze
strajku nauczycieli.

M

amy poważne obawy, by Rząd III RP oraz tajemniczo milczący Prezydent

III RP Andrzej Duda nie ufundowali Polakom, przy nadal trwającym strajku
nauczycieli, kolejnego stanu wojennego, pod pretekstem zmuszenia
nauczycieli do pracy, tym samym jako efekt uboczny ograniczając Polakom
podstawowe prawa do wolności osobistej.
Napominamy rządzących w III RP, by tego nie czynili, pod groźbą wiecznej
infamii i banicji ipso facto dla nich i ich rodzin do trzeciego pokolenia
włącznie.
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!

Wojciech Edward Electus Rex Poloniae
Dano w Mieście Myszkowie, dnia 8 kwietnia Roku Pańskiego MMXIX w IV
Roku Naszego Panowania.
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www.królpolski.org.pl
www.sejmwalny.org.pl
www.metrykakoronna.org.pl
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Król Polski Wojciech Edward
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WPIS Nr 32/04/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 8 kwietnia A.D.2019

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE
w sprawie strajku nauczycieli
z dnia 8 kwietnia A.D.2019
wydane
w Myszkowie
na Ziemi Korony Polskiej
www.metrykakoronna.org.pl
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