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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.” 
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                                   VVViiiccctttooorrriiiaaa   iiinnn   JJJeeesssuuu   CCChhhrrriiissstttooo!!!   
                                                                                 

                                                                              DDDRRROOODDDZZZYYY   RRROOODDDAAACCCYYY!!!   

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

Witamy wszystkich Polaków – Wenedów – Sarmatów  - Lachów – 

Polachów - Lechów – Lechitów, w ostatnich dniach kalendarzowego Roku 
Pańskiego 2019. 
Nadszedł czas podsumowania roku 2019 oraz przedstawienia przez Nas 
zamierzeń i królewskich planów na Rok Pański 2020 i lata następne.  
 
WSTĘP 
 

Mija Czwarty rok Naszego Panowania jako Króla elekta Korony Królestwa 

Polskiego. 
 
Przede wszystkim, dziękujemy rdzennym Polakom – Polachom – Naszym 
Poddanym, a szczególnie Radzie Stanu, Radzie Królewskiej, Rządowi J.K.M., 
Posłom Ziemskim oraz Senatorom Sejmu Walnego, że w Roku Pańskim 2019 
stali wiernie u Naszego boku, jako Króla Polski.  
 
Nie jest sprawą prostą wskrzesić Królestwo Polskie, po kilkuset latach niebytu 
na mapie politycznej Europy i Świata, a przede wszystkim, niebytu Królestwa 
Polskiego w świadomości wielu Polaków.   

Po 1918 roku tj. po listopadowym zamachu stanu Józefa Piłsudskiego na Radę 
Regencyjną Królestwa Polskiego, zaczęto wmawiać Polakom, że swoją 
przyszłość winni wiązać z masońską, socjalistyczną Republiką Polską, 
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zapominając jednocześnie na zawsze o swoim dziedzictwie praojców - o 
swoim królewskim rodowodzie i o Królestwie Polskim.  

Po 1918 roku, tylko przez kilka lat, a konkretnie w latach 1935-1939 (nie liczymy 
czasu wojny) na czele Republiki Polskiej stał człowiek w pełni świadomy naszej 
królewskości. Mowa tu oczywiście o Prezydencie Ignacym Mościckim herbu 
Ślepowron, który miał, tak po ojcu, jak po matce, szlacheckie pochodzenie.   

Powojenni Prezydenci Polski, a raczej Gubernatorzy - Namiestnicy oraz 
partyjne kacyki, tak w „PRL” jak w „III RP” to w większości ludzie bez 
rodowodu, bez przeszłości, często przybysze z nikąd, bez prawdziwych 
nazwisk. To polityczni i ekonomiczni parweniusze, robiący kariery polityczne i 
dorabiający się na okupowaniu i uciskaniu rdzennych mieszkańców - 
Polaków.  

Polska a raczej Polacy, po wymordowaniu nam elit podczas zaborów, a 
następnie podczas II Wojny Światowej, od 1944-1945 roku do 1988-1989 roku 
byli kolonizowani przez metropolię sowiecką, a po roku 1989 są kolonizowani 
przez metropolię anglosaską.   

II Wojna Światowa nie zakończyła się!  

Celem II Wojny Światowej było zniszczenie Polski i depopulacja, poprzez 

ludobójstwo Polaków. Miało być to dokonane wspólnie przez III Rzeszę 
Niemiecką i sowiecką Rosję rządzonych przez „elity” żydowskie. Obie strony w 
roku 1941 doszły do wniosku, że plan wymordowania Polaków i zajęcie Ich 
ziem chcą mieć na wyłączność. Stąd Żydzi niemieccy, rządzący Niemcami 
zaplanowali w 1941 roku agresję na Rosję rządzoną przez rosyjskich Żydów i 
vice versa.  

Z rodzinnej kłótni pomiędzy Żydami zwycięsko wyszli Żydzi rosyjscy, których 
zmieniona w międzyczasie koncepcja podboju Polski polegała już nie na 
wymordowaniu wszystkich Polaków, ale na Ich ekonomicznej eksploatacji. Ta 
koncepcja trwała do roku 1988-1989 gdy polską kolonię sowieci odstąpili na 
rzecz USA i Izraela. Na jakich warunkach tego dokonali, tego jeszcze nie 
wiemy ale zapewne kiedyś się dowiemy.   
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Póki, co, nowy okupant jako Metropolia kontynuuje wariant eksploatacji 
Polaków, mianując tu swoich kolejnych Gubernatorów. Ale zbliża się rok 2022. 

Henry Kissinger w roku 2012 powiedział: „Za 10 lat nie będzie już 
Izraela” 

Opinia Kissingera wywołała niemałą burzę.  

Na stronie Press TV felietonista Kevin Barrett pisze: "Ta opinia Kissingera jest 
kategoryczna. Nie mówi, że Izrael jest w niebezpieczeństwie i można go 
ratować jeśli damy mu dodatkowe tryliony dolarów i zniszczymy jego wrogów 
militarnie... Nie proponuje żadnego wyjścia. Po prostu twierdza fakt: W 2022 
Izrael nie będzie istniał”. 

Co ciekawe tezę Kissingera potwierdzają badania amerykańskiej Wspólnoty 
Wywiadowczej [US Intelligence Community], na którą składają się: 16 agencji 
wywiadowczych. Badania noszą znamienny tytuł: „Przygotowanie do 
Bliskiego Wschodu bez Izraela” [Preparing for a Post-Israel Middle East].  

„Te 16 agencji wywiadowczych zgadzają się, że Izrael nie może przeciwstawić 
się nadchodzącemu walcowi palestyńskiemu składającemu się z Arabskiej 
Wiosny, Islamskiego Przebudzenia i zwiększającego się znaczenia Islamskiej 
Republiki Iranu” - pisze Barrett. 

W samym raporcie napisane jest, że amerykański rząd nie ma już zasobów 
militarnych i finansowych „by dalej podtrzymywać Izrael wbrew życzeniom 
ponad miliarda jego sąsiadów”. Intelligence Community zaleca, by "Stany 
Zjednoczone zajmowały się własnym interesem narodowym i "wyciągnęły 
wtyczkę" dla Izraela”. 

Barrett twierdzi, że pojawiające się wśród amerykańskich oficjeli 
"samozadowolenie" w kwestii losu Izraela może wypływać z następujących 
powodów: 

- "Amerykańscy politycy i działacze polityczni „coraz bardziej mają dosyć 
izraelskiej bezkompromisowości i fanatyzmu”. 

- "Amerykanie czują „coraz większą niechęć do apodyktycznej dominacji 
dyskursu publicznego izraelskiego lobby”. 

- „Amerykańska społeczność żydowska nie jest już zjednoczona we wspieraniu 
Izraela”. 

- "Powszechną wiedzą staje się to, że Izrael i jego zwolennicy stoją za tajną 
operacją dezinformacyjną 11 września 2001 roku (It is becoming a common 
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knowledge that Israel and its supporters carried out the 9/11 false-flag 
attacks)". 

W artykule czytamy również: „W rzeczywistości Stany Zjednoczone ubożeją i 
poświęcają tysiące żołnierzy w wojnach dla Izraela – wojnach, które szkodzą 
raczej niż pomagają strategicznym interesom amerykańskim”.  

A na koniec Barrett pisze: "Amerykańskim decydentom będzie dużo łatwiej 
iść w ślady Kissingera i 16 agencji wywiadowczych, żeby uznać to, co 
oczywiste: Izrael doszedł do końca okresu przydatności do spożycia". 
sm 
Źródło: http://concen.org/forum/thread-47248.html / www.presstv.ir 
https://www.fronda.pl/a/henry-kissinger-za-10-lat-nie-bedzie-juz-izraela,34646.html  

Jak widzimy, USA mają, co najmniej od 2012 roku problem z „niechcianym 

dzieckiem” Teheranu-Jałty i Poczdamu – z Izraelem. Być może koncepcja II 
Wojny Światowej (czytaj amerykańskich Żydów) polegała na przemieszczeniu 
wszystkich Żydów, wcześniej czy później, na tereny Polski, Ukrainy, Białorusi 
jako żydowskie państwo np. jako „Nowa Chazaria”. Stąd sowieci przekazali 
ten teren w 1989 roku pod protektorat USA oraz przekazali rosyjskich Żydów do 
Izraela w celu syjonistycznej indoktrynacji i przygotowania ich do „desantu” z 
ziem arabskich na ziemie słowiańskie.  

Obecnie wydaje się, że Rosja czuje się oszukana przez USA, że zwolniła 

miejsce (przestrzeń życiową) dla izraelskich Żydów, a USA nadal nie dokonują 
przesiedlenia izraelskich Żydów do Polski i Ukrainy. Domyślamy się, że 
powodem tego stanu rzeczy, nie są względy humanitarne, ale czysty interes. 
Po prostu amerykanie stracą Polskę na rzecz Żydów, jako najbardziej 
dochodową kolonię na świecie. Poza tym nie dokończono jeszcze 
„utwardzania gruntu” w Polsce dla Żydów, czyli wyrugowania chrześcijaństwa 
i zniszczenia polskich sił zbrojnych. Wręcz przeciwnie: napotkano 
nieprzewidziane trudności. Stąd Izrael zapewne zwróci się o pomoc do Rosji w 
celu przesiedlenia ludności Izraela nie pod protektoratem USA, ale pod 
protektoratem Rosji.   

Wojna, więc lub „Wiosna Ludów” wisi na włosku!  
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Nad naszymi głowami ważą się losy Środkowej Europy i Izraela.                   

Być może to wskrzeszone przez Sejm Walny Królestwo Polskie i opieka Maryi – 
Królowej Korony Polskiej oraz Jezusa Chrystusa – Króla Polski, jak dotąd, 
powstrzymały Szatana od realizacji swojego planu? 

Warto przeczytać artykuł Krystiana Kratiuka w PCh24:  

„A jeśli Izrael przestanie istnieć?” 
https://www.pch24.pl/a-jesli-izrael-przestanie-istniec-,31880,i.html  

PUTIN A SPRAWA POLSKA 

Ostatnia wypowiedź Putina, że to Polska, a konkretnie II RP, wraz z Francją i 

Anglią (Układ Monachijski z 1938 roku) rozpętali II Wojnę Światową, ma służyć 
pewnej próbie zmiany na mapie politycznej Europy.  

Sowiecka Rosja niby wyszła z II Wojny Światowej zwycięsko ale po 1989 roku, 
czyli po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, po 
zburzeniu muru berlińskiego i połączeniu NRD z RFN oraz po wycofaniu wojsk 
radzieckich z Polski i innych europejskich republik, a szczególnie po powstaniu 
republik: Białorusi i Ukrainy, teren Federacji Rosyjskiej zdecydowanie zmniejszył 
się wobec stanu na 1 września 1939 roku, a szczególnie wobec stanu na 17 
września 1939 r. – tzn. wobec granic określonych w pakcie Ribbentrop-
Mołotow. Nie zmienia tego faktu okupacja Ziemi Królewieckiej, która to 
enklawa jest droga w utrzymaniu, oraz odzyskanie Krymu. 
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Nadal Rosja mimo niby wygranej wojny jest decydowanie okrojona 
terytorialnie, kosztem Białorusi i Ukrainy, które nie tylko okroiły ZSRR ale też II RP. 
Przedwojennej Polsce zrekompensowano utratę ziem wschodnich ziemiami 
zachodnimi. Niemcy po wojnie utraciły te ziemie wraz z Ziemią Królewiecką 
ale w 1989 roku odzyskały Połabie (NRD).  

Wychodzi na to, że zwycięzcami terytorialnymi II Wojny Światowej A.D.2019 
jest Izrael (1947), Białoruś (1989) oraz Ukraina (1989), a przegranymi Rosja, 
Niemcy i Polska.  



ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI 2020 

 
 

Strona 8 
 

Putin atakując Polskę pluje we własną kaszę, bo to dzięki głupocie Stalina 
Hitlera i Piłsudskiego Żydzi rozegrali Środkową Europę bezsensowną wojną, 
depopulując ją o kilkadziesiąt milionów ludzi i tworząc państwo Izrael oraz 
państwa zależne od Izraela (Polska, Ukraina).  

Hitler wywołał wojnę na fali udawanego antysemityzmu, sam będąc Żydem, 
mordując ze Stalinem (też Żydem) Słowian. Hitler dla zakrycia śladów zbrodni 
na Słowianach wymordował 3 miliony najbiedniejszych Żydów (pozwalając 
tym bogatszym uciec) aby stworzyć motyw wojny! Mimo, że co 20 ofiara II 
Wojny Światowej (5%) to Żyd, to obecnie świat ma wrażenie, że zginęli 
wyłącznie Żydzi.       

Już na pierwszy rzut oka widać, że amerykańscy Żydzi osiągnęli dzięki II 
Wojnie Światowej rzecz wręcz niemożliwą do uzyskania.  

Wymordowali rękami żydowskich pacynek (Hitlera i Stalina) ponad 50 
milionów mieszkańców Europy Środkowej (Słowian i Niemców) o których nikt 
nie pamięta, poświęcając 3 mln chasydzkich Żydów, o których ma cały świat 
pamiętać!   

Jednocześnie Żydzi zbudowali sobie przejściowe państwo Izrael, których 
czasowi „lokatorzy” mają docelowo zasiedlić Polskę, Ukrainę i Białoruś!  

Amerykańscy Żydzi doszli na początku XX wieku do wniosku, że dzięki mediom 
i pieniądzom można pisać taką historię, jaką się wymyśli, stąd na rzeczywistość 
prawdziwą, zaczęli nakładać rzeczywistość widmową (urojoną). Gdy 
zorientowali się, że jest to dość łatwy i skuteczny sposób manipulacji 
ludnością, nie mieli oporów przed najgorszymi czynami.  

Właśnie taką rzeczywistość widmową (urojoną) prezentuje światu Putin.  

Odnosi się wrażenie, że amerykańscy Żydzi rozpoczęli kolejny projekt 
dokończenia II Wojny Światowej szczuciem jednych przeciwko drugim. Putin 
jest tylko odpowiednikiem Stalina jako żydowskiej pacynki reprezentującą 
Rosję. Za chwilę amerykańscy Żydzi mogą kogoś takiego uruchomić w 
Niemczech, Polsce, Ukrainie i wojna gotowa!  

Znów Słowianie i Niemcy Wymordują się nawzajem!  

Nie dajmy się nabrać na putinowsko-żydowskie plewy! 
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Królestwo Polskie przypomina Putinowi o: 

 Rozejmie w Dywilinie z 3 stycznia 1619 roku 

 

 Pokoju w Polanowie z 14 czerwca 1634 roku 
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 Rozejm Andruszowski z 30 stycznia 1667 roku 

 

 Wieczysty Traktat Pokojowy Moskiewski z 6 maja 1886 roku  

 



ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI 2020 

 
 

Strona 11 
 

 

 

Strona Traktatu Pokojowego z 1886 roku 
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 Wielokrotne wtargnięcie wojsk rosyjskich na Ziemie Królestwa Polskiego 
podczas III Wojny Północnej 1704-1717.  

 Pakt Poczdamski 1720. 

 Traktat Leowenwolda 1732. 

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich w roku 1733 przeciwko Królowi Polski 
Stanisławowi Leszczyńskiemu. 

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich na Ziemie Królestwa Polskiego w ramach 
wojny siedmioletniej 1756-1763.  

 Wtargnięcie wojsk rosyjskich podczas elekcji Króla Stanisława 
Poniatowskiego w roku 1764. 

 Sejm Riepninowski 1767-1768 w asyście wojsk rosyjskich. 

 Walka z Konfederacją Barską 1768-1772. 

 I rozbiór Polski – Sejm Rozbiorowy 1773-1775.  

 Wojna polsko – rosyjska – 1792 i okupacja rosyjska. 

 II rozbiór Polski – 1793 Sejm Grodzieński w asyście wojsk rosyjskich. 

 Insurekcja kościuszkowska - antyrosyjska 1793-1794. 

 III rozbiór Polski – 1795. 

 Okupacja rozbiorowa ziem Królestwa Polskiego do roku 1916. 

 Wojna polsko-rosyjska 1919-1920. 

 Traktat Pokojowy Ryski 1921. 

 Agresja wojskowa na II RP – 17 września 1939. 

 Okupacja Ziem Polski („PRL”) – 1944-1988.   

 Okupacja Ziemi Królewieckiej – 1944 – nadal. 
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SPRAWY KARDYNALNE NA ROK PAŃSKI 2020 
 

Niniejszym Orędziem chcielibyśmy Naszymi słowami nie tylko pokrzepić 

serca Polaków, szczególnie Naszych Poddanych ale przede wszystkim 
chcielibyśmy skierować je do Boga, do Jezusa Chrystusa oraz do Jego Matki - 
Królowej Korony Polskiej, by w Boży sposób chronili Królestwo Polskie i jego 
Mieszkańców. 

Do spraw najważniejszych w Roku Pańskim 2020, w którym 20 stycznia 
przypada 700-setna rocznica koronacji na Króla Polski Władysława Łokietka 
po 182 latach rozbicia dzielnicowego, zaliczamy 100 rocznicę Bitwy 
Warszawskiej A.D.1920 wygranej, jak onegdaj najazd mongolski pod Kębłem 
A.D.1278 tzn. z pomocą Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej – hetmanki 
Narodu Polskiego.   

Szczególnie warto tu wspomnieć Cud w Kęble – Wąwolnicy, który 

zakończył  najazdy mongolskie na Ziemie Polskie, dzięki któremu 
prawdopodobnie Europa nie stała się częścią Azji.  

Warto pamiętać, że najazdy mongolskie nastąpiły podczas rozbicia 
dzielnicowego zapoczątkowanego tzw. Testamentem Krzywoustego z roku 
1138. Najazdy mongolskie w roku 1241, 1259-1260, 1287-1288 spustoszyły 
południową Polskę i obnażyły słabość „rozbicia dzielnicowego” polegającą 
na tym, że poszczególni książęta nie potrafili współpracować ze sobą na 
wypadek zagrożenia.  

Najazdy mongolskie przyczyniły się do procesu Zjednoczenia Królestwa 
Polskiego. Wolę zjednoczenia i silnego państwa przejawiały warstwy 
ekonomicznie najsłabsze tj. kmiecie i chłopi, którzy w wypadku najazdów 
najbardziej cierpieli i byli warstwą najbardziej poszkodowaną. Magnateria i 
mieszczanie w przypadku najazdów chowali się w ufortyfikowanych miastach 
i zamkach.  
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Zjednoczone Królestwo i Król byli potrzebni i są potrzebni najsłabszym. Nie byli 
potrzebni oligarchom i ludziom zamożnym - mieszczanom. 

Podobnie jest obecnie: rządy oligarchii partyjnych i nuworyszy w ramach 
demokracji, w sytuacji wojny narażają najsłabszych. Zamożni Obywatele 
zawsze zdążą uciec przed pożogą wojenną, by się ukryć. Mogą się też 
wykupić od prześladowań okupanta.  

Zamożni Polacy i Żydzi, w większości opuścili Polskę po 1939 roku, zostawiając 
biedotę polską i żydowską na prześladowania okupantów.         

Dwa lata temu, w Naszym Noworocznym Orędziu prosiliśmy okupacyjne 

władze „III RP”, by poparły Nasz projekt zorganizowania Konferencji 
Pokojowej w Gdańsku Oliwie, kończącej II Wojnę Światową. Nasza propozycja 
spotkania się w tej sprawie w dniach 1-3 maja A.D.2018 na Pokojowym 
Zjeździe Oliwskim (Pax Vobiscum) została jednak przez „III RP” w całości 
zignorowana.  

Kolejnych wiele prób pojednania kierowanych z Naszej strony w postaci 
Listów Otwartych do Przedstawicieli III RP spotkało się z zupełną ignorancją tej 
okupacyjnej władzy.   

Nie pozostało Nam więc nic innego jak strzepnąć proch z Naszych stóp i robić 
swoje.   

Mt 10, 7-13 

„Idźcie i głoście, mówiąc: "Już blisko jest królestwo 
niebieskie". Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, 
darmo dajcie. Nie bierzcie złota, ani srebra, ani miedzi w swych 
pasach, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo 
wart jest robotnik swojego pożywienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta 
lub wsi, dowiedzcie się, kto w nich jest godny, i tam mieszkajcie aż do 
odejścia. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom będzie godny, 
niech wasze "pokój" zstąpi na niego; a jeśli nie będzie godny, niech wasze 
"pokój" powróci do was. A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał 
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słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie 
proch ze swoich stóp. Tak, zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi 
sodomskiej i gomorejskiej niż temu miastu.” 

Biada więc tym, którzy Nasz pokój odrzucili!   

Jednocześnie w tym samym chrześcijańskim, Jezusowym rycie zwracamy się 
do tych, którzy za zakończenie II Wojny Światowej moralnie i politycznie 
odpowiadają: zwracamy się, więc do władz USA, Izraela, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Rosji, Niemiec, Japonii, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy: „Pax 
Vobiscum” – Pokój Wam!  

Kolejny raz chcemy abyście jasno i konkretnie wypowiedzieli się w sprawie 
Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową pod rygorem przyjęcia 
przez Nas z powrotem „pokoju” i strząśnięcia prochu z Naszych stóp.  

Nas, jako Królestwo Polskie nie interesują Wasze tajne porozumienia w 
Teheranie, Jałcie, Poczdamie i inne.  

Jako ofiara II Wojny Światowej wołamy do Was w imieniu Królestwa Polskiego 
o pokój w chrześcijańskim - Jezusowym rycie:  

„Pax Vobiscum! – Pokój z Wami!” 

Interesuje Nas traktatowe określenie granic Królestwa Polskiego za 

Zachodzie, Wschodzie, Północy i Południu, jak niżej:  

1. Na Zachodzie chcemy mieć granicę na Łabie - Soławie, a słowiańskie 
Połabie chcemy odzyskać w ramach reparacji wojennych od Niemiec.   

2. Na Wschodzie chcemy mieć granice z 31 sierpnia 1939 roku.  

3. Na Północy chcemy odzyskać Ziemię Królewiecką – Sambijską w 
ramach reparacji wojennych od Rosji.  

4. Za tzw. potop szwedzki 1650-1660 chcemy od Szwecji Gotlandię, którą 
nota bene kiedyś Eryk Pomorski odkupił od Krzyżaków. 
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5. Na Południu chcemy odzyskać Ziemię Spiską w ramach reparacji 
wojennych od Słowacji.  

6. Estonii, Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie proponujemy Unię polityczno-
gospodarczą z Królestwem Polskim jako udzielne księstwa: Estońskie, 
Łotewskie, Litewskie, Białej Rusi i Czerwonej Rusi ale za zwrotem od 
Litwy, Białorusi i Ukrainy bezprawnie zagarniętej Ziemi według stanu z 1 
września 1939 roku.  

7. Słowacji i Czechom oraz Węgrom proponujemy udział w Unii z pkt.6 
roboczo zwanej jako „Mała Lechia”, „Unia Lechicka”, „Unia 
Wenedzka” jako odpowiednio: Księstwo Słowacji, Księstwo Moraw, 
Królestwo Czech, Królestwo Węgier.  

Chcemy też oficjalnej traktatowej delegalizacji (kasaty) władz „III RP” jako 

władzy okupacyjnej, narzuconej Polsce po 1944 roku, poprzez sfałszowane 
referendum z 1946 roku i sfałszowane wybory do Sejmu z roku 1947. Te 
sfałszowane „wybory” ciągną się do dziś. Władza obecna tj. „III RP” 
absolutnie nie ma najmniejszej legitymacji do sprawowania władzy, a przez to 
żadnego prawa, by reprezentować Polaków na Konferencji Pokojowej.   

„Pokraczny bękart traktatu wersalskiego”. Tymi słowami określił Rzeczpospolitą 
Polską ludowy komisarz (minister) spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław 
Mołotow. Przemawiając na forum Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 
roku, stwierdził: Koła rządzące Polski chełpiły się trwałością swego państwa i 
potęgą swojej armii. Okazało się jednak, że wystarczyło krótkie natarcie 
najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie 
pozostało po tym pokracznym bękarcie [»urodliwoje dietiszcze«] traktatu 
wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich narodowości”. 

Sowieci ze Stalinem na czele, w lutym 1945 roku, na Konferencji w Jałcie 

spłodzili razem z Churchillem i Rosseveltem „Państwo Jałtańskie” w postaci 
„PRL”, skonwertowane następnie „Konferencją” w Magdalence w 1988 roku  
w „Państwo Magdalenkowe” w postaci „III RP” z roku 1988, który żyje z ucisku 
polskiej większości narodowej.   
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Jednocześnie ostrzegamy wszystkie państwa Świata, a szczególnie 

naszych sąsiadów, że okupacyjna władza „III RP” będzie z obcego 
poduszczenia parła do konfliktu zbrojnego, a nawet do wojny oraz do 
zaciskania swojej okupacyjnej pętli na szyjach Polaków, co w najbliższym 
czasie może spotkać się z buntem Polaków, czego za wszelką cenę chcemy 
uniknąć. Władza ta – „III RP” - reprezentuje interesy Niemiec, USA, Izraela, 
Ukrainy, być może Rosji i innych ale w żadnym, najmniejszym nawet stopniu 
nie reprezentuje interesów Polski i Polaków.  

Polacy nie chcą żadnego konfliktu zbrojnego z kimkolwiek ale jak to zwykle w 
historii bywało, nie tolerują na dłuższą metę wojny najeźdźczej oraz okupacji.  

Polacy kochają wolność i chcą być wolni!  

Początek szczucia rozpoczął niedawno Putin i za chwilę usłyszymy z ust oficjeli 
„III RP”: „nie oddamy nawet guzika”. Skąd my to znamy? 

Przestrzegamy przed Bożym Gniewem tych, którzy Naszą ofertę pokoju nadal 
odrzucają!  

Polaków zaś, a szczególnie Poddanych Królestwa Polskiego prosimy o 
„Modlitwę o zakończenie II wojny Światowej sprawiedliwym Traktatem 
Pokojowym”.   

DOKTRYNA WOJENNA KRÓLESTWA POLSKIEGO NA 
WYPADEK AGRESJI ROSJI NA POLSKĘ 
Doktryna Wojenna Królestwa Polskiego na wypadek agresji Rosji na Polskę 
polega na zmasowanym uderzeniu Polskich Sił Zbrojnych (z ewentualnymi 
sojusznikami) na Niemcy, Austrię i Francję (przy czynnej lub biernej pomocy 
wojsk USA), aż po granicę Francji z Lotaryngią i Bar.   

Niemcy, a szczególnie Francja nie mogą kolejny raz bezkarnie przypatrywać 
się mordowaniu Słowian!  
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Nawołujemy jednocześnie do zakończenia epoki kolonialnej i handlu 

niewolnikami!  

Nawołujemy do zakończenia wszelkich konfliktów zbrojnych poprzez Traktaty 
Pokojowe.  

Proponujemy za stolicę światowego Pokoju uznać Gdańsk Oliwę i tam 
rozstrzygać wszelkie konflikty międzynarodowe z udziałem mediatorów 
Królestwa Polskiego.  

Polski żołnierz może walczyć wyłącznie w obronie Ojczyzny – Królestwa 

Polskiego i w obronie cywilizacji Christianitas. Apelujemy do oficerów Wojska 
Polskiego, by wyraźnie w tej sprawie doktrynalnie się wypowiedzieli.  

Jako Król Polski i Sejm Walny objęliśmy Ziemię Korony Królestwa Polskiego 

swoją uchwałodawczą jurysdykcją, zgodną w pełni z Prawem Bożym. Można 
owoc naszych prac znaleźć na stronie: www.metrykakoronna.org.pl.  

Niestety „III RP” vel Bolszewia w przeciągu ponad trzech lat Naszego 

panowania, nie uszanowała Naszych Uchwał, Edyktów, etc. Nie zrobili nic, by 
sposobem konwergencji przejść łagodnie z masońskiej Republiki Polskiej w 
Rzeczpospolitą Królewską (Królestwo Polskie).  

W związku z tym kolejny raz apelujemy do „III RP” vel Bolszewii, by 
dobrowolnie, pokojowo przekazała władzę Królestwu Polskiemu.  

Nadal zabraniamy Polakom, Poddanym Królestwa Polskiego czynnej 

współpracy z „III RP” vel Bolszewią. Jest to twór okupacyjny, wrogi Polakom!  
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Żaden Polak nie powinien brać udziału, tak czynnie jak biernie w 
jakichkolwiek „wyborach” organizowanych przez „III RP”. Przede wszystkim 
żaden Polak nie może podpisywać Listy Obecności podczas tych 
fasadowych „wyborów”, bo służy to legitymizacji dalszej okupacji Polski.   

Niech świat się dowie, że mimo ponad milionowej armii urzędników w „III RP”, 
którzy z przymusu administracyjnego wraz z rodzinami głosują w bolszewickich 
„wyborach”, co daje około 10%-20% frekwencji wyborczej, niewielu Polaków 
weźmie udział w fasadowych wyborach na Prezydenta „III RP” w 2020 roku.     

Frekwencja poniżej 50% w bolszewickich „wyborach prezydenckich” roku 
2020 w drugiej turze wyraźnie oznajmi światu, że Polacy mają już dość 
okupacji Polski przez światową masonerię i ich reprezentantów w „III RP”.   

Rok temu pisaliśmy w Orędziu Noworocznym na 2019 rok: 

„Jednocześnie apelujemy jako Król Polski aby aktywne postaci życia 
politycznego Polski jak na przykład Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, 
Robert Winnicki et consortes jasno się wypowiedzieli, czy popierają 
uczestnictwo w bolszewickich wyborach czy nie.   

Problemem w Polsce jest, bowiem sztab tzw. ”oświeconych”, którzy od 
wyborów do wyborów organizują ruchy, partie, komitety etc. Naszym 
zdaniem, wyłącznie w celu zwiększenia frekwencji i legitymizacji władzy 
bolszewickiej. Sztandarowym tego przykładem jest Janusz Korwin-Mikke i jego 
partie i koalicje, dzięki którym głosy naiwnych Polaków robią frekwencję w 
„wyborach” „III RP”, jednocześnie dając Panu Januszowi Korwin-Mikke prawo 
subwencji z budżetu, by w konsekwencji nie przekroczenia progów 
wyborczych wylądować w koszu. To samo robi Grzegorz Braun i wielu innych. 
To oni de facto legitymizują „III RP” vel Bolszewię poprzez sztucznie zwiększoną 
frekwencję.   

Nota bene dobrze by było aby Grzegorz Braun et consortes wytłumaczyli się 
ze swojej wiarołomnej przysięgi na wierność przyszłemu Królowi Polski, której 
jakoś nie mają zamiaru dotrzymać.”  
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Na powyższe Nasze dictum Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Robert 

Winnicki et consortes odpowiedzieli w 2019 roku zawiązaniem tzw. 
„Konfederacji Wolność i Niepodległość”, z Naszego punktu widzenia 
antykrólewskiego rokoszu, i przyłączenie się w roli koncesjonowanej opozycji 
do „III RP”.  

Sam Grzegorz Braun, startując na Prezydenta Gdańska autoryzował poprzez 
zwiększoną frekwencję wygraną pani Dulkiewicz, a następnie w formacie 
Konfederacji j.w. vel antykrólewskiego „Rokoszu Korwina” przystąpił z 
„narodowcami” u „korwinowcami” do wyborów parlamentarnych „III RP” 
autoryzujac te fasadowe wybory, zwiększając frekwencję fasadowych 
wyborów parlamentarnych z ok. 50% na ponad 60%. W zamian rokoszanie 
uzyskali 11 miejsc w izbie niższej bolszewickiego sejmu, co pozwala 
rokoszanom „rejtanować” na komisjach sejmowych, mając darmowy czas 
antenowy, ale bez najmniejszych szans na zmianę czegokolwiek.  

Fasadowy sejm – fasadowa opozycja. 

Bolszewia przypisała rokoszanom rolę uwiarygadniania całego systemu „III 
RP”, jako niby systemu demokratycznego. Mogą rokoszanie spektakularnie 
wyrażać gniew bezsilnego Polaka.  

Bolszewia zainstalowała sobie przy Wiejskiej rezerwat tubylców w skali 

micro, w postaci Koła Poselskiego fasadowej konfederacji vel rokoszan, by 
obserwować na żywo reakcję przedstawicieli Polaków (w sensie 
deklaratywnym) na rządy  bolszewickiego bezprawia i niesprawiedliwości.  

Ta ewidentna kolaboracja antykrólewskiego rokoszu (firmowanego przez 
Grzegorza Brauna, Roberta Winnickiego, Janusza Korwina-Mikke et consortes) 
z „III RP” jako okupantem Polski, uwłacza godności Polaków, nawiązując do 
najgorszych tradycji kolaboracji z wrogami np. jako Sejm Riepninowski 
Delegacyjny w XVIII wieku.  
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Podobnie jak przedstawiciele Bolszewii nie mają mandatu społecznego, 

będąc wytypowani przez partie polityczne, tak samo przedstawiciele 
rokoszan zostali wytypowani przez własne partie polityczne. Ani jedni, ani 
drudzy nie reprezentują żadnego sejmiku ziemskiego, a jedynie własne 
kamaryle partyjne.  

Przykre jest, że wielu Polaków na te plewy (udawanie Polaka patrioty) dało 
się nabrać!  

Na szczęście wiele milionów Polaków (ok. 40% uprawnionych) nie poszło na 
bolszewickie „wybory”. 

PRZESTROGI KRÓLA POLSKI 
 

Sprowadzają na nas obce wojska, uchwalają Ustawę 1066 pozwalającą 

do nas strzelać jak do kaczek, nakładają nieznośne obciążenia podatkowe i 
ograniczenia wolnościowe, powalają nam płacić głodowe wynagrodzenia, 
zatrudniają ponad milion pilnujących nas urzędników na nasz koszt, 
manipulują wyborami, sami wybierają Żydów i masonów do rządzenia nami, 
a naszej reakcji sprzeciwu nie ma!  

Rządzą nami LOBBYŚCI, MASONI, AGENCI OBCYCH PAŃSTW A NAWET 
MULTIAGENCI.  

Prezydent „III RP” Andrzej Duda mówi coś o „Polin” i mimo Naszych 

napomnień kolejny raz świętuje Chanukę, sprowadza obce wojska do Polski, 
wysyła Wojsko Polskie za granicę, akceptuje Ustawę 1066 pozwalającą 
strzelać obcym wojskom do Polaków, akceptuje gender, aborcję, cywilne 
rozwody, pornografię, powszechny dostęp do alkoholu, hazard, spekulacyjną 
giełdę finansową, brak narodowej mennicy, akceptuje jałtańską granicę z 
Ukrainą, Białorusią i Litwą dzielącą Polskę na pół, toleruje banderyzm, toleruje 
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masonerię w Polsce, uznaje kult Piłsudskiego, akceptuje judaizację Polski, 
wyznaje judeochrześcijaństwo, etc.  

Panie Andrzeju Duda – Prezydencie III RP wraz z małżonką!  

Kolejny raz napominamy oboje Was, tym razem pod rygorem Kary Bożej:  

Zmieńcie swoje postępowanie! 

Rok 2020 to rok kolejnego bolszewickiego eventu nazwanego „wyborami 

prezydenckimi”.  

Jako Król Polski nie akceptujemy tej fasadowej autoryzacji władzy. 
Konsekwentnie opowiadamy się za jawnymi wyborami naszych 
Przedstawicieli na Sejmikach Ziemskich różnych szczebli oraz na Sejmie 
Walnym.  

Bolszewickie tzw. „wybory” całkowicie odrzucamy uznając je za maskaradę, 
fasadę, hucpę.  

Przestrzegamy też rdzennych Polaków, że tak moralnie jak cywilnoprawnie a 
nawet karnie odpowiadacie przed rdzennymi Polakami, bo idąc na te 
pseudo „wybory” i podpisując Listę Obecności, tym samym autoryzujecie 
dalszą okupację i zniewalanie Polski.  

Jako Polacy mamy swój historyczny ustrój Rzeczpospolitej królewskiej.    

Zaczynając od wsi, mamy Zgromadzenia Wiejskie – Wiece Wiejskie, w 
Miasteczkach mamy Sejmiki Grodzkie i Gminne, w Miastach mamy Sejmiki 
Dzielnicowe, Grodzkie i Gminne, w Powiecie mamy Sejmiki Powiatowe; 
następnie Sejmiki Prowincjonalne, Wojewódzkie, Generalne, a na końcu Sejm 
Walny. Jedno z drugiego wynika. Czy może być coś lepszego? Żadnych partii, 
klik, kamaryli.  

14 lutego każdego roku odpowiedni Sejmik Relacyjny odpowiedniego 
szczebla ocenia pracę Przedstawicieli: Radnych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów, Posłów, etc. Jeśli nie ma skwitowania i absolutorium wówczas 
zmiana Przedstawiciela. 
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18 sierpnia każdego roku odpowiedni Sejmik Deputacyjny desygnuje na 
wakujące miejsca nowych Przedstawicieli.  

Wszystko działa bez żadnych okresowych, bolszewickich Komitetów 
Wyborczych i fasadowych, serwerowych „wyborów”.  

Każdy może iść na Sejmik określonego szczebla i starać się rozliczać innych 
lub samemu wejść do kręgu władzy i poddać się corocznej ocenie.   

Sprawdzający się samorządowiec awansuje i uczciwie zarabia jak w firmie czy 
korporacji. Osoba niekompetentna lub nieuczciwa jest zwalniana z pracy 
poprzez brak zaufania.  

Im wyżej sięga dana osoba, coraz więcej uczciwie zarabia jak w porządnej 
firmie czy korporacji.   

System Sejmikowy jest systemem kompatybilnym. Rządzenie wymaga w miarę 
awansu coraz większych kompetencji i uczciwości. Za to samorządowiec 
winien być godziwie wynagradzany, by nie kusiło go dorabianie na boku.    

Z ORĘDZIA BOŻONARODZENIOWEGO NA ROK 2019 

 Zadaniem Człowieka jest korzystać z darów Natury, czynić sobie Ziemię 

Poddaną, jest żyć i umrzeć godnie tzn. w zgodzie z Naturą, z Bogiem.  
 
Skoro Matka Ziemia nas rodzi, nas żywi winniśmy jej wdzięczność i szacunek.  
 
Żyjąc krótko na Ziemi, mamy obowiązek szanowania swojej Matki Ziemi, 
mamy dziękować Jej za dary i dbać o Nią.  
 

Ziemia jest jak wielka spiżarnia, która winna zaspokoić ludzkość tak dzisiaj 

jak i za miliony lat. Czy jednak na pewno z tej ziemskiej spiżarni korzystamy 
roztropnie? Czy zostawiamy w niej zapasy przyszłym pokoleniom? Czy 
zapełniamy spiżarnię bogactwami, czy wręcz przeciwnie, zostawiamy 
przyszłym pokoleniom zgliszcza i długi?  
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Człowiek bez wiary w zbawienie, to znaczy bez wiary w to, że warto na 

Ziemi żyć uczciwie, bo nagroda czeka w Niebie, z definicji nie szanuje 
zasad moralnych, nie szanuje wiary w Jezusa Chrystusa, bo skoro uznaje, że 
życie jego kończy się wraz ze śmiercią, nie ma powodów ani motywacji by 
żyć moralnie i uczciwie.   
 
Logika podpowiada, by takich ludzi nie dopuszczać do władzy, do spiżarni 
narodowej, bo ją ogołocą i zostawią po sobie tylko zgliszcza i długi.  
 

Z ludźmi nieżyjącymi moralnie, uczciwie nie da się zbudować trwałej 

wspólnoty, trwałego państwa, zasobnego i bezpiecznego Narodu.  
 
Niemoralni rządzący są najemnikami myślącymi wyłącznie o osobie, a nie o 
powierzonych im mieszkańcach!  
    

Królestwo Polskie opowiada się za budowaniem wspólnoty – cywilizacji 

„Christianitas”, opartej na zasadach moralnych, a konkretnie na Nauczaniu 
Jezusa Chrystusa.     
 

Boże Narodzenie to Święto narodzin Zbawiciela, naszego Nauczyciela – 

Jezusa Chrystusa, który wskazał nam Słowem jak wygląda Królestwo Boże – 
Królestwo Niebieskie. Dał nam wzór idealnego Królestwa Bożego, do 
którego winniśmy dążyć.  
 
Logiczne, że dążąc do Królestwa Niebieskiego winniśmy tu na Ziemi 
zbudować Królestwo Boże, tym bardziej, że o to się modlimy w Modlitwie 
Ojcze Nasz – Przyjdź Królestwo Twoje!  
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Nie mamy, więc wyboru!  
Jezus jasno wskazał nam formę ustroju Państwa Bożego jako Królestwo.  
 

Prawdziwy chrześcijanin – katolik powinien, więc dążyć do budowy 

Królestwa z zasadami przekazanymi nam w swoim Nauczaniu przez Jezusa 
Chrystusa.  
 
Forma ustroju państwa, w którym żyje katolik nie podlega regułom 
demokratycznym, tzn., że można sobie demokratycznie obrać drogę 
zbawienia żyjąc w państwie demokratycznym, a odrzucając Królestwo.  
 

Prawdziwy chrześcijanin – katolik jest Poddanym Królestwa, a nie 

Obywatelem demokratycznej republiki.  
 
Nie można się określić jako Obywatel, nie tracąc jednocześnie statusu 
chrześcijanina – katolika - Poddanego.   
 
Dokonując wyboru bycia Obywatelem, a nie Poddanym de facto 
dokonujemy apostazji tzn. występujemy ze wspólnoty chrześcijańskiej ipso 
facto.    
 

Na przestrzeni kilkuset lat, masońska rewolucja francuska, która rozlała 

się po Europie i po świecie, zmieniła świadomość wielu ludzi i pod pozorem 
awansu społecznego, uczyniła z wielu Poddanych, Obywateli. Szczególnie 
po I Wojnie Światowej w Europie runął świat monarchii z Poddanymi i został 
zastąpiony demokratycznymi republikami z Obywatelami.  
Według rewolucyjnej koncepcji władzy Obywatel ma płacić podatki i 
służyć świeckiemu, najczęściej masońskiemu państwu, a nie służyć 
Królestwu, w domniemaniu Królestwu Bożemu! 
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Owszem, Obywatel może chodzić do kościoła, a nawet modlić się, bo 
modląc się o Królestwo, a jednocześnie będąc posłuszny świeckiemu 
państwu, staje się wiarołomcą i bluźniercą.  
 

Nie będziesz wiernie dwom panom służył!  

 
Nie da się być i Obywatelem i Poddanym jednocześnie. Można, co 
najwyżej być Poddanym, który spełnia obowiązki obywatelskie ale nic 
ponadto.  
 
Ponieważ działamy w czasie jakby na podobieństwo czasów Jana 
Chrzciciela, który przygotowywał lud na przyjście Zbawiciela i przyjście 
Królestwa Bożego na Ziemi, przytoczmy fragment z Jego życia: 
 

„Ewangeliczna wizja Mesjasza przedstawiona jest w działalności Jana Chrzciciela 

oraz w działalności samego Jezusa i w Jego życiu. Człowiek odrodzony duchowo, 

poczuje się wolnym i będzie wolnym, w pełnym tego słowa znaczeniu. Święty Jan 

Chrzciciel w takich słowach przestawiał przygotowanie się na przyjście Mesjasza: 

„Pytano go w tłumie: Cóż, więc mamy robić? A on odpowiedział im: Kto ma dwie 

szaty, niech jedną da temu, który nic nie ma; kto ma jedzenie, niech uczyni podobnie. 

Przyszli też i celnicy, aby się ochrzcić i pytali go mówiąc: Nauczycielu, co mamy 

czynić? A on odpowiedział im: Nie czyńcie nic ponad to, co do was należy. Pytali go i 

żołnierze: A my, co mamy robić? I odpowiedział im: Nikomu nie dokuczajcie, nikogo 

nie wykorzystujcie, lecz poprzestańcie na waszym żołdzie” (Łk 3,10-14). Odpowiedzi 

Jana Chrzciciela były wizją czasów mesjańskich w jego ujęciu.  

Źródło: http://www.profeto.pl/misja-sw--jana-chrzciciela  
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A więc, aby stać się z Obywatela Poddanym trzeba się ochrzcić – 
odrodzić, stać się Człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Żyć na Jego 
podobieństwo. 

Naszą rolą tj. Króla Polski wskrzeszającego Królestwo Polskie na 

podobieństwo Królestwa Bożego jest uświadamianie Obywatelom  
masońskiego rewolucyjnego państwa okupacyjnego jakim jest „III RP”, że 
trzeba przejść metanoię tzn. zamienić się z Obywatela w Poddanego.  

Nie powinno się chodzić do kościoła jako Obywatel, ale jako Poddany 
Królestwa Jezusa Chrystusa.  

Póki, co, widzimy w kościołach w Polsce wielu Obywateli, a mało 
Poddanych. Widać to choćby po stosunku do przyjmowania Komunii 
Świętej. Obywatele przyjmują ją na stojąco, Poddani na klęcząco!    

Mamy obecnie w Polsce Kościół obywatelski.  

Kapłani królewscy, jakimi są według Pisma Świętego, wierni, stali się 
kapłanami służebnymi – Obywatelami, a kapłani służebni, którymi winni 
być księża i biskupi stali się kapłanami obywatelskimi. Służą oni obywatelom 
i władzy świeckiej, a nie Bogu. Na naszych oczach Kościół w Polsce ulega 
procesowi sekularyzacji. Księża są na etatach w szkołach, parafie 
otrzymują dotacje europejskie. Biskupi zamknęli się w pałacach i odgrodzili 
od powierzonych im „owiec” i czerpią korzyści z Funduszu Kościelnego, czyli 
przeszli na garnuszek „III RP”. 

Pamiętajmy, że Kościół katolicki w Polsce zawdzięcza swoją pozycję i 

znaczenie Królestwu Polskiemu. Jest depozytariuszem Królestwa Polskiego.  

W drugiej połowie XVIII wieku, po czasach saskich, Prymasi Królestwa 
Polskiego – masoni, doprowadzili do upadku moralności i Ducha Narodu 
Polskiego. Rozbiory były, więc tylko formalnością i być może zapobiegły 
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powstaniu na ziemiach polskich państwa masońskiego na wzór jakobińskiej 
Francji, gdyby krypto-masonowi Tadeuszowi Kościuszce udało się dokonać 
tego, czego dokonali Jakobini we Francji. Tadeusz Kościuszko był 
naocznym świadkiem królobójstwa we Francji i zapewne nie miałby 
oporów kierować zsekularyzowanym państwem jako Naczelnik.  

Co się odwlecze to nie uciecze!  

Co nie udało się Kościuszce udało się na jakiś czas Piłsudskiemu, a obecnie 
próbuje tego dokonać kolejny Naczelnik: Jarosław Kaczyński.  

Chodzi o zeświedczenie kleru do stanu pracowników cywilnych masońskiej 
republiki, jak za Napoleona Bonaparte.  

Jest to o tyle łatwiejsze, że Stolica Apostolska powołując do życia w 1929 
roku Państwo Watykan de facto zamieniła się w państwo świeckie typu 
protestanckiego tj. władza duchowna i świecka pozostają w jednym ręku.   

Pamiętamy, że cztery lata przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Judea 
utraciła status Królestwa, a jej ostatnim Królem Żydowskim był Herod Wielki 
(72-4 roku p.n.ch.). Kolejny król Herod Archelaos był etnarchą vel tetrarchą 
czyli władcą niżej sytuowanym niż król, i to z nadania obcego państwa tj. 
Cesarstwa Rzymskiego. 

Czyż nie jest podobnie dzisiaj w „III RP”?  

Wydaje się, że obecni biskupi watykańscy w „III RP” bardziej przypominają 
faryzeuszy czasów Jezusa Chrystusa niż kapłanów katolickich. Przede 
wszystkim, jak za czasów Jezusa nie chcą Go uznać Królem Polski. Nie chcą 
też uznać Królestwa Polskiego. A kogo uznają? 

Obecna sytuacja przypomina czasy przyjścia Jezusa Chrystusa, który Bożej 
Wiary już w Judei i Jerozolimie nie zastał. Kapłanom - faryzeuszom daleko 
było od nauczania Mojżeszowego.   
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Nie możemy jednak stać z założonymi rękami i biadolić! 

Jak szybko to możliwe, nie oglądając się na kapłanów - faryzeuszy musimy 
przejść metanoię i przemienić się z Obywateli „III RP” w Poddanych 
Królestwa Polskiego.  

Jak to praktycznie zrobić? 

Wyłącznie poprzez Modlitwę do Ducha świętego o Jego Dary.  

Trzeba też, za nauczaniem Jana Chrzciciela stać się bardziej uczciwymi i 
cnotliwymi w dotychczasowym życiu i pracy; w ramach dotychczasowych 
obowiązków, nawet wtedy gdyby to miało skończyć się wydaleniem ze 
służby publicznej w ramach demokracji lub zwolnieniem z pracy.  

Celnik, wojskowy, sędzia, nauczyciel, lekarz, naukowiec, dziennikarz, 
polityk, etc., – wszyscy mają stać się uczciwymi.  

Warto zauważyć, że jednak coś się zmienia! 

Sejm Walny Relacyjny zebrany 14 grudnia w Sierakowie w Wielkopolsce 
wybrał Szlachetnych A.D.2019 w gronie których znalazło się dwóch 
biskupów (Marek Jędraszewski i Jan Paweł Lenga oraz jeden ksiądz 
(Roman Kneblewski).  

W dniu 28 grudnia A.D.2019 bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii 
przez biskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego poparło Listem 
Otwartym 15 biskupów: 

List podpisali: abp Adam Szal, bp Jan Wątroba, abp Mieczysław Mokrzycki, abp 
Wacław Depo, abp Józef Michalik, bp Marian Rojek, bp Stanisław Jamrozek, bp 
Kazimierz Górny, abp Stanisław Nowak, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Andrzej Jeż, bp 
Jan Śrutwa, bp Mariusz Leszczyński, bp Andrzej Przybylski oraz bp Edward 
Białogłowski. 
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Vide: http://www.pch24.pl/biskupi-staja-w-obronie-abp--marka-jedraszewskiego,73029,i.html#ixzz69cHJhsP4 

 

Non possumus! 

Polacy nie mogą się pozwolić więcej deprawować i korumpować! Polak 
musi zacząć się kojarzyć z ortodoksyjną uczciwością!   

Nie zbudujemy Królestwa Bożego a w nim Królestwa Polskiego inaczej jak 
przez świadomość, że warto być prawym i uczciwym.  

Mocne postanowienie bycia wolnym, odpartyjnionym, nie służenie 
Szatanowi poprzez grzech, prowadzi nas ku Królestwu Bożemu, ku Królestwu 
Polskiemu.  

Obecna rewolucyjna władza „III RP” stawia na prawo, a my się pytamy po 
co prawo, gdy nie ma obyczajów?  

Prawo nie czyni państwa sprawiedliwym. Sprawiedliwym czynią państwo 
ludzie sprawiedliwi, zacni i szlachetni.  
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Rewolucyjne państwo „III RP” nie walczy z demoralizacją, degrengoladą 
moralną, a wręcz przeciwnie, promuje rozwiązłość, niemoralność.  

„III RP” buduje państwo na wzór Sodomy i Gomory, czyli buduje na bagnie 
a nie na skale. Promowana jest ideologia gender, źle rozumiana tolerancja 
dla wszelkiej maści orientacji seksualnych, dopuszczona jest pornografia, 
hazard, rozwody świeckie, odbieranie dzieci rodzicom, przymusowa 
„postępowa” edukacja, etc. Przypomina to rozpasane czasy saskie z 
początku XVIII wieku, które doprowadziły nas do upadku. „Za króla Sasa 
jedz pij i popuszczaj pasa”. 

Należy zwrócić uwagę, że rządy masońskie jako rządy demokratyczne, 

jakimi jest m.in. „III RP” bazują na dyspozycyjnych urzędnikach, politykach, 
dziennikarzach, funkcjonariuszach, itp., którzy często wykraczają poza 
swoje obowiązki w budowaniu Sodomy i Gomory licząc, że władza 
zauważy ich ponadprzeciętną gorliwość. Liczą, więc na nagrodę na Ziemi, 
a nie w Niebie.  

Stąd na przykład cykliczna, powszechnie tolerowana powyborcza, nagła 
zamiana Posła Ziemskiego na Posła partyjnego, która odbywa się poprzez 
niepisane a nadal tolerowane powszechnie niepisane prawo kaduka tzw. 
„dyscypliny partyjnej”, które zgubi nas jak onegdaj nadużywane „liberum 
veto”. 

Gdyby nagle Poseł Ziemski stał się uczciwym wobec własnych Wyborców, 
co zaleca Jan Chrzcielel, upadłoby z dnia na dzień partyjniactwo jako 
mafijny sposób rządzenia państwem. Z dnia na dzień upadłaby Bolszewia, 
a zakwitło Królestwo Polskie.  

Czy Poseł respektujący „dyscyplinę partyjną” czeka przyjścia Zbawiciela 

i Królestwa Bożego na Ziemi? Oczywiście, że nie, bo poprzez sprzedanie 
swojej woli za pieniądze i przywileje, staje się jakby najemnikiem, nie 
dbającym o swoje „owce”, które go wybrały, ale dbający o tego, co go 
wynajął. Taki wiarołomny najemnik, gdy mu dobrze zapłacą, sprzeda 
własne „owce”, bo tak jest zdegenerowany moralnie.  
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Czy taki pseudo Poseł a de facto partyjna marionetka chodzi do 

kościoła i modli się? Czy taki pseudo Poseł lub jego mocodawca modlą się 
„Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje? Tak, ale jest to fałszywa modlitwa a 
rebour do ojca - Szatana! Jest to wiarołomstwo i bluźnierstwo Bogu! Nie 
można w sposób uczciwy modlić się o Królestwo Boże na Ziemi, a 
jednocześnie swoją nieuczciwością zawodową utrwalać państwo Szatana. 
Nie będziesz wiernie dwom panom służył! 

Czas corocznego Bożego Narodzenia daje każdemu szansę stać się 

uczciwym Człowiekiem, stać się Poddanym Królestwa Bożego, a obecnie 
Poddanym Królestwa Polskiego.  

Bóg nie obiecuje za uczciwość jakichkolwiek korzyści na Ziemi. Wręcz 
przeciwnie. Posyłając swojego Syna na Ziemię pokazuje konsekwencję 
prawości, do utraty życia włącznie.  

Jezus powiedział: 

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść 

pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, 

synową z teściową (Mt 10,34n). 

Jezus przychodząc na Ziemię wiedział jak daleko postąpiła demoralizacja 
wśród Żydów, więc doskonale zdawał sobie sprawę, że w ramach jednej 
rodziny wielu odstąpi od niego, co spowoduje podziały rodzinne. Nie 
próbuje, więc przekazać nam informacji, że Pokój Boży jest tym samym, co 
pokój w rodzinie, czy pokój na Ziemi, utożsamiany z brakiem konfliktów.  

Brak konfliktu wśród szajki złodziei nie oznacza pokoju Bożego! 

Brak konfliktu wśród rządzących i rządzonych nie oznacza pokoju Bożego!  

I a contrario, niby poróznienia partyjne czy mafijne nie oznaczają dążenia 
do pokoju Bożego ale oznaczają dążenie do jeszcze większego 
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szatańskiego poróżnienia i podziałów. Stąd powstają kolejne partie i 
kolejne mafie, itd.  

Widzimy, więc partię „A” i partię „B”, które jako wynalazki Szatana próbują 
wciągnąć w szatański konflikt jak najwięcej Polaków. Aby się tylko Polak 
opowiedział za jedną ze stron, mimo, że każdą reprezentuje Szatan i zawsze 
on jest zwycięzcą takiej szatańskiej kłótni.  

Są i tacy, którzy zakładają partię „C”, której mimowolnym zadaniem jest 
dolewanie oliwy do ognia i wzmacnianie państwa Szatana. Nie tędy 
droga!   

A co powinien zrobić chrześcijanin – katolik? 

Powinien zgromadzić się na Sejmiku Ziemskim i dyskutować w imieniu Boga 
(tam gdzie dwóch, trzech w imię moje jestem pośród nich), a nie w imieniu 
partii politycznej i jej Szefa, którym na samym końcu okazuje się zawsze 
Szatan.  

Największy grzech zaniechania mają obecni hierarchowie, którzy 

zdezerterowali z armii Jezusowych Pasterzy i wstąpili do klanu najemników.  

Klan ten powoli zamienia Polakom wiarę w Jezusa Chrystusa na rzecz 
spotkania towarzyskiego i tygodniowej biesiady, czy udanej cotygodniowej 
imprezy towarzyskiej.  

Zamienili nam chrześcijańskie katedry i kościoły naszych przodków w 
protestanckie zbory. Zlikwidowali balaski, rozdając Komunię Świętą jak 
wypadnie, daleko od prezbiterium (symbol Nieba), na stojąco, pozwalając 
tym samym policzkować Jezusa Chrystusa i profanować Jego ofiarę na 
krzyżu.  

Biada wam hierarchowie, którzy tak czynicie i nakazujecie czynić 

innym!  
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Prosimy Poddanych Królestwa Polskiego o przyjmowanie Komunii Świętej 
na klęcząco!  

Kto może klęknąć, a nie klęka przy przyjmowaniu Komunii Świętej ten jest 
Obywatelem „III RP” i jednocześnie członkiem pseudokościoła jaki budują 
nam hierarchowie – najemnicy!  

USTRÓJ POLITYCZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO 
BÓG 

CYWILIZACJA BOŻA - „CHRISTIANITAS” 
CHRZEŚCIJAŃSKI KRÓL POLSKI 

RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO 
RADA KRÓLEWSKA  

RADA POKOJU – RADA WOJENNA – RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO  
SEJM WALNY 

Senat - Senatorowie 
Izba Poselska – Posłowie Ziemscy obrani na Sejmikach Ziemskich 

SEJMIKI ZIEMSKIE 
Generalne 

Wojewódzkie 
Prowincjonalne 

Powiatowe 
Grodzkie 
Gminne 

Wiece wiejskie 
 

USTRÓJ POLITYCZNY III RP 
ŚWIATOWA MASONERIA 

(syjoniści, judaiści, islamiści, protestanci, heretycy, ateiści) 
CYWILIZACJA SZATANA - DEMO(N)KRACJA 

SZEFOWIE PARTII – masoni?  
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PREZYDENT - mason?   
SEJM – LOŻA? 

Senatorowie – partyjni funkcjonariusze – masoni? 
Izba Poselska – Posłowie, partyjni funkcjonariusze – masoni?  

fasadowe wybory parlamentarne 
Sejmiki (Loże) Wojewódzkie? 

Radni Sejmikowi – w większości partyjni funkcjonariusze 
fasadowe wybory samorządowe 

Radni w Powiecie, Miastach i Gminach 
często partyjni funkcjonariusze 

fasadowe wybory samorządowe 
Zebrania Wiejskie 

 

CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA 

Polacy!  

Rządzi nami syjonistyczna, liberalna, świecko-kościelna, antypolska 
kamaryla!  

Naszym zdaniem tylko frontalne poparcie Królestwa Polskiego i Króla przez 
świadomych zagrożenia Polaków może uratować Polskę i Polaków!  

Dlaczego Polska upada? 

Bo nie zadajemy rządzącym pytań:  

- dlaczego „III RP” nie zakończyła II Wojny Światowej Konferencją Pokojową? 

- dlaczego Litwa, Białoruś, Ukraina okupują Ziemie II RP określone Traktatem 
Wersalskim z 1919 roku oraz Traktatem Ryskim z 1921 roku?  

- dlaczego „III RP” w dalszym ciągu uznaje za granicę z Litwą, Białorusią i 
Ukrainą tzw. Linię demarkacyjną Curzona & Nemira dzielącą Polskę na dwie 
części?  



ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI 2020 

 
 

Strona 36 
 

- dlaczego „III RP” pozwala na bezprawna okupację Ziem Polskich 
określonych traktatowo Traktatem wersalskim i Ryskim przez Litwę, Białoruś i 
Ukrainę? 

- dlaczego „III RP” nie upomina się o Ziemię Królewiecką (Województwo 
Sambijskie) od Rosji?  

- dlaczego Zdobycz Wojenna w postaci Ziem byłego NRD (Łużyce) trafiła do 
Niemiec jako państwa przegranego w II Wojnie Światowej? Czy ktoś z „III RP” 
protestował w tej sprawie? Domagamy się zwrotu Województwa 
Obotryckiego (Meklemburgia) Województwa Dolnołużyckiego 
(Brandenburgia) i Województwa Górnołużyckiego (Saksonia). Całą tę Ziemię 
nazywamy ŁUŻYCAMI. 

- dlaczego w „III RP” nie jest zakazana działalność masonerii?  

- dlaczego Prezydent w „III RP” musi być masonem (?) i mieć żonę Żydówkę? 

- dlaczego szefem partii rządzącej w Polsce musi być Żyd i/lub mason i/lub 
agent obcego wywiadu? 

- dlaczego w Sejmie i Senacie „III RP” obowiązuje tzw. dyscyplina partyjna i 
gdzie ta zgubna praktyka jest prawnie unormowana?  

- dlaczego Poseł i Senator „III RP” może legalnie reprezentować partię, a nie 
Wyborców oraz Ziemię z której został wybrany?  

- dlaczego Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego mogą pełnić funkcje 
publiczne w Polsce mimo encykliki Papieża Benedykta XIV „A quo primum”?  

- dlaczego biskupów w Polsce mianuje obce Państwo Watykan?  

- dlaczego w Polsce władzę nadrzędną nad kościołem partykularnym ma 
Legat Papieski - nuncjusz?  

- dlaczego nie jest szanowany przez „III RP” Król Polski wybrany na legalnej 
elekcji?  

- ile kosztuje polskiego podatnika władza „III RP”, a szczególnie Sejm i Senat 
na Wiejskiej, Prezydent „III RP”? 

- ile kosztuje polskiego podatnika Król Polski?  
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- dlaczego „III RP” asygnuje 100 mln PLN na cmentarz żydowski na którym nie 
leżą ludzie zasłużeni dla Polski, a sami Polacy muszą kwestować na Cmentarz 
Powązkowski?  

- dlaczego „III RP” reprywatyzuje a nie restytuuje mienia zagrabionego 
polskiemu ziemiaństwu i mieszczaństwu?         

I wiele, wiele innych istotnych pytań!  

PRZYSZŁOŚĆ 

Jest pewne, że tak USA jak Rosja potrzebują Środkowej Europy, tak 

kulturowo jak cywilizacyjnie, a de facto, jako z jednej strony rynek zbytu a z 
drugiej strony partnera handlowego i twórcę nowoczesnych technologii, co 
może pozwolić osiągnąć przewagę wobec Chin.  

Śmiertelnym wrogiem Polski jest Imperium Brytyjskie vel Wielka Brytania z 
ukrytymi brytyjskimi służbami tajnymi. Chodzi o kontrolę szlaków handlowych z 
Chin via Ukraina i Morze Czarne. 

Bez silnej Europy Środkowej tak USA jak Rosja będą traciły dystans do Chin.  

Polska powinna, więc nie zajmować się więcej budowaniem Wieży Babel vel 
Rzeszy Niemieckiej tym bardziej, że wypowiedziano Polsce warunki korzystnej 
współpracy na warunki niewolnicze.  

Jak najszybciej Polska powinna zintegrować najbliższe otoczenie w celu 
bodowy Małej i Wielkiej Lechii – związku politycznego i gospodarczego, 
samodzielnego, nastawionego na współpracę z Rosją, kosztem dalszej, 
zgubnej integracji (anszlusu) z Europą Zachodnią, która będzie ekonomicznie 
słabła i dążyła do konfrontacji militarnej z Polską i Europą wschodnią, bo tu 
płyną soki życia dla pasożytów a takimi są imperia kolonialne: Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy.  

Chodzi tu o prawdopodobny zwrot w polityce niemieckiej z integrystów na 
militarystów, za poparciem krajów kolonialnych, niepotrafiących żyć i 
funkcjonować z własnej pracy. Kraje to dodatkowo łączy nienawiść do 
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chrześcijaństwa, a spaja je syjonizm, który nimi kieruje. Wspiera ich też szeroko 
rozumiany islam jako ideologia koherentna w zwalczaniu chrześcijaństwa. 

Jak widać siły skierowane na Polskę są potężne!  

Mamy wroga wewnętrznego w postaci masońskich partii na długiej, ale 
regulowanej syjonistycznej smyczy oraz mamy łączących się antypolsko 
wrogów zewnętrznych. 

Obecnie Niemcy nie Rządem stoją i jest idealny moment, by nakłonić 
słowiańskie Landy Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii – słowiańskie Łużyce 
- do integracji z Koroną Królestwa Polskiego jako Małą Lechią.  

W innym przypadku tzw. ziemie saskie i pruskie w ramach Rzeszy Niemieckiej 
posłużą do militaryzacji Niemiec i do dokończenia II Wojny Światowej.  

Idealnym rozwiązaniem jest KONFERENCJA POKOJOWA w Gdańsku Oliwie, 
którą rozpoczęło Królestwo Polskie Naszym Memorandum z 14 października 
A.D.2017 wygłoszone przez Nas w Gdańsku Oliwie.  

Abstrahując od tego, czy Polacy in gremium popierają Królestwo Polskie, czy 
okupacyjny reżim „III RP” pewnym jest, że Polska i Polacy winni dążyć do 
zorganizowania w 2020 roku KONFERENCJI POKOJOWEJ kończącej formalnie 
II Wojnę Światową.  

Mamy nie uregulowany problem granic; mamy nie uregulowany problem 
okupacji Kresów Wschodnich i Ziemi Królewieckiej (Sambii); mamy nie 
uregulowany problem II RP w sensie sukcesji i reprezentacji; mamy nie 
uregulowany problem polskiego złota i innych aktywów znajdujących się 
poza Polską; mamy nie uregulowany problem roszczeń żydowskich, etc., etc.  

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

 Victoria in Jesu Christo!  
W roku 2020 życzymy wszystkim Polakom, wszystkim Poddanym, 

tak w Królestwie Polskim jak i za granicą  
Pokoju Bożego w Polsce 

oraz wszelkiej Pomyślności, by Wam się po Bożemu Darzyło!  
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 Wojciech Edward Rex Poloniae 
Dano w Mieście Myszkowie, 30 dnia grudnia Roku Pańskiego MMXIX w IV 
Roku Naszego Panowania. 

 
 

 

www.królpolski.org.pl  

www.sejmwalny.org.pl  

www.metrykakoronna.org.pl   

  

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

      KKKrrróóóllleeessstttwwwooo   PPPooolllssskkkiiieee      
hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===CCC000yyynnnzzzlllNNNtttGGG555MMM      

 



ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI 2020 

 
 

Strona 40 
 

 

 

 

 

 
WPIS Nr 69/12/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 30 GRUDNIA A.D.2019 

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE 
NA 2020 ROK 

z dnia 30 grudnia A.D.2019 

wydane 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
www.metrykakoronna.org.pl  
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A.D.2020 

700-lecie koronacji Władysława Łokietka 

 
222000   sss tttyyyccczzznnniii aaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaacccjjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieee tttkkkaaa   

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccciiiaaa   dddzzziiieeelllnnn iii cccooowwweeegggooo...       
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