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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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Przed

Tobą wszyscy ziemscy królowie i władcy nikczemnym są tylko

prochem.
W twojej obecności, wobec Twojej potęgi Boże, kreślimy ten Edykt
Królewski o niepodległości Królestwa Polskiego, stosowne do nowego Stanu,
do któregoś powołać nas raczył 16 dnia lipca A.D. 2016.
Z Twojej prawicy oczekujemy potrzebnej łaski do wytrwania w
przedsięwzięciu.
Zbliża się dzień 11 listopada, który III RP uznała za święto niepodległości.
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Uważamy, że świętowanie odzyskania niepodległości po czasach
zaborów bardziej przypomina nam zabory niż odzyskaną niepodległość!
Polacy, Lachy, Lechici, Wenedowie zawsze byli wolnymi ludźmi!
Dnia 11 listopada 1918 roku nie odzyskaliśmy niepodległości, a wręcz
przeciwnie. Nie odzyskaliśmy jej do dzisiaj i zabory w tej czy innej postaci
trwają do dziś. Nie ma, więc powodu do świętowania niepodległości.
Mało tego, III RP od zarania codziennie wyzuwała i wyzuwa nas z
niepodległości.
Obecnie III RP chce na przykład przekazać kolejny kawałek naszej
niepodległości na rzecz CETA – umowy handlowej z Kanadą, gdzie CETA
de facto jest parawanem za którym ukryły się „państwa” XXI wieku tzn.
korporacje międzynarodowe. Korporacje te mają czelność konfrontować
się z państwami narodowymi. Mają czelność stawać z nimi w szranki!
Królestwo Polskie mówi tym korporacjom – nie ma zgody na Ziemi
Korony Polskiej, być czymś innym niż korporacją!
Królestwo Korony Polskiej nigdy nie pozbawiło się i nie ma prawa
pozbawić siebie i swoich poddanych królewskiej jurysdykcji.
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Państwo nazywane III RP jest tworem nielegalnym i wszelkie umowy
zawarte z tym „państwem” na Ziemi Korony Polskiej są obarczane wadami
prawnymi o charakterze kardynalnym tzn. Wadami nieważności umowy.
Ostrzegaliśmy o tym i ostrzegamy nadal.
Ponieważ wskrzesiliśmy Królestwo Polskie, naturalną rzeczą jest dążenie
do pełnej niepodległości i suwerenności Królestwa Polskiego.
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UZASADNIENIE
Niepodległość i suwerenność jest immanentnie związana z
indywidualną wolnością poddanych. Wolność indywidualna poddanego
jest wprost proporcjonalna do jego niezależności ekonomicznej oraz do
przysługujących mu praw jednostkowych. W III RP przeciętny Polak jest
zniewolony ekonomicznie i nie przysługują mu należne jednostce prawa
osobiste. Państwo złożone z takich obywateli – Poddanych nie może
mówić o niepodległości, bo nawet gdyby była zagwarantowana
niepodległość zewnętrzna to nie ma jej wewnętrznie. Rodzi się w tym
miejscu dylemat: czy może niewolnik czuć się wolnym w niepodległym
państwie czy królestwie? I odwrotnie czy pojedyncza osoba może czuć się
wolna w podbitym państwie. Skoro Polacy gremialnie emigrują to wyraźnie
wolą być wolni w nie swoim państwie, choć na pewno woleliby być wolni
w swoim własnym państwie, w swojej własnej wspólnocie. Niepodległość
państwa musi, więc być skorelowana z pełną wolnością jednostki.
Ograniczenia wolności jednostki mogą być jedynie spowodowane
bezpieczeństwem całości. Każdy, więc mądry poddany zrzeka się części
swojej wolności na rzecz wolności narodu – państwa, w którym mieszka.
W tym miejscu przytoczę fragment orędzia dla Polski i Polaków
napisanego przez Adama Człowieka na dzień 12 października 2012 roku.
Polacy!
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Czy zdajecie sobie sprawę, jaką wolnością pragnie obdarzyć was Bóg? Czy jesteście
świadomi, jaką rolę otrzymaliście w tym czasie?
Otrzymaliście szansę wolności do życia w prawdzie Ewangelii. Pośrodku Waszego
narodu stoi krzyż, który towarzyszy wam od początku dziejów, kiedy włączeni
zostaliście w historię Kościoła i chrześcijaństwa. Prawda krzyża jest drogą do
zmartwychwstania i za tą prawdą musicie podążać. Bóg pragnie, abyście jako
naród współuczestniczyli w drodze Jego Syna, trwali przy Nim i byli prowadzeni przez
Jego Matkę. Gdyby zechciał, obdarzyłby was już dawno wolnością i przemienił, lecz w
swojej mądrości chce zobaczyć waszą współpracę, aby świadectwo Wasze i
całego Waszego narodu było pełne.
Prawdziwa wolność polega przecież na czynach oraz na wypełnianiu
Prawa Bożego.
Wasz wielki Rodak, syn tej ziemi, dał Wam wskazówki, jak osiągnąć prawdziwą
wolność. Mówił o miejscu, gdzie prawdziwie czuliście się wolni.
To Jasna Góra, gdzie zawsze przychodziliście do Tronu waszej Królowej, do Niej
wyciągaliście wasze ręce i upadaliście na kolana, prosząc Ją o wstawiennictwo! Wasza
Królowa i Hetmanka niczego Wam nie odmawiała.
Pamiętajcie, że wolność jest darem Bożym i zawsze nim pozostanie. Dlatego, jeśli
chcecie ją otrzymać, musicie wszystko budować na fundamencie Chrystusa, Jego
Ewangelii i Jego Krzyża! Pozostali, którzy na tym fundamencie nie budują, tworzą
system uwalniania się od Chrystusa. To uwolnienie od Chrystusa i Jego Ewangelii jest
dokładnie zaplanowaną taktyką, w którą została wciągnięta nie tylko Polska, lecz
Europa i świat.
Jeśli pozostaniecie w prawdzie i tradycji Waszych ojców, wtedy Waszymi
czynami dacie świadectwo prawdziwej wolności, opartej na wolności
Bożej. Zniewolenie zostało wam narzucone przez wroga.
świadectwo

wiąże

się

z

przyjmowaniem

obelg,

Wasze

wyśmiania

i

EDYKT KRÓLA POLSKI z 12 października A.D. 2016

Strona 4

prześladowania – lecz to właśnie jest droga Chrystusa. Każda wolność,
która odrzuca tradycję i głos sumienia, staje się fałszywym pojmowaniem
prawdy i prowadzi do zniewolenia.
Skoro Bóg Was wybrał, abyście dali takie świadectwo prawdy innym narodom w
tym czasie, to znaczy, że wybrał Polskę do apostolstwa. Być apostołem to przede
wszystkim głosić prawdę słowem i czynem.
Chrzest włączył was w Mistyczne Ciało Chrystusa, a teraz nadchodzi
czas duchowego bierzmowania, abyście zostali umocnieni Duchem
Świętym.
Bierzmowanie dziejów znaczy was na rycerzy Chrystusa oraz umacnia w walce na
rzecz zdobywania Jego Królestwa. To wydarzenie jest odświeżającym powiewem
Ducha Świętego, ma ono obudzić sumienie całego narodu na wszystkich
płaszczyznach jego życia.
Dar Pięćdziesiątnicy, o którym prorokował błogosławiony syn tej ziemi, to
zdecydowana postawa w obronie Chrystusa i Jego Kościoła, to przebudzenie, które
prowadzi do światła wolności. Im bardziej wy sami, drodzy Polacy, pozwolicie, aby
ten dar Was przemieniał i kształtował, tym szybciej będziecie potrafili pokonać
Waszych wrogów i przemieniać oblicze tej ziemi, współpracując z łaską Bożą.
Nie zniechęcajcie się, nie traćcie ducha, gdy niecierpliwość was ogarnia. Trwajcie
na modlitwie oraz na dawaniu świadectwa waszej wiary.
Nie opuszczajcie waszej Ojczyzny, bo gdzie znajdziecie lepsze
schronienie, jak nie pod płaszczem Królowej?
Skoro jednak niektórzy związali swoje losy z innymi narodami,
to dawajcie świadectwo – nie wypierajcie się Chrystusa, lecz bądźcie Jego
świadkami.
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Tajemnica krzyża, której teraz doświadczacie, jest związana z tajemnicą
zmartwychwstania, której będziecie świadkami, jeśli tylko wypełnicie Wolę Chrystusa.
Przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

Niepodległość jak sam wyraz wskazuje oznacza brak podległości tj.
suwerenność w podejmowaniu decyzji o charakterze państwowym.

Określmy więc pojęcie „suweren”, z którego wywodzi się suwerenność”
Z Wikipedii:
Suweren (fr. souverain, najwyższy i ang. sovereign, suwerenny) –
podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.
Prawa suwerena przynależą: urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i
tytularnym monarchom, papieżowi, niektórym
wschodnim patriarchom (np. patriarsze Konstantynopola) oraz narodom rządzącym
się w systemie demokratycznym (gdzie funkcjonuje zasada suwerenności ludu).
W Wielkiej Brytanii mianem tym opatruje się całą rodzinę królewską, która stanowi
oficjalną instytucję tego państwa i jest formalnie częścią jego parlamentu. Na czele
rodziny królewskiej stoi aktualnie panujący król. Do rodziny tej zaliczani są:
 rodzice i bezpośrednie rodzeństwo panującego króla oraz ich małżonkowie,
 dzieci i wnuki panującego króla oraz ich współmałżonkowie (chyba, że z

jakichś powodów zostaną wykluczeni z rodziny królewskiej).
Wszyscy członkowie rodziny królewskiej, ze względu na to, że są formalnie członkami
ciała parlamentarnego, otrzymują pensję, fundusz reprezentacyjny i zakres
obowiązków, którego szczegóły są uchwalane przez Izbę Lordów.

Jak widać z powyższego suweren to „ten na górze”, „najwyższy”.
Masoneria burząc monarchie, bardzo zręcznie stara się wmówić
społeczeństwom, że skoro nie ma już rodziny królewskiej to najwyższym
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zwierzchnikiem rządzących
społeczeństwo - naród.

będzie

warstwa

najniższa

(sic!),

czyli

Przyjrzyjmy się Konstytucjom z 1791, 1921, 1935,1952 oraz z 1997 roku w
kwestii suwerena.
Konstytucja 3 maja 1791 roku:
V. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc
całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na
zawsze zostały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa
niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w stanach
zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza
w jurysdykcyjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.
VII. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może.
Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania zależy.
Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło
Polskę.
Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i
moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do
magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy,
która to rada Strażą Praw stać się będzie.
Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ściśle jest obowiązana.
Tam czynną z siebie będzie, gdzie prawa dozwalają, gdzie prawa potrzebują dozoru,
egzekucyi, a nawet silnej pomocy.
Posłuszeństwo należy się jej zawsze od wszelkich magistratur, moc przynaglenia
nieposłuszne i zaniedbujące swe obowiązki magistratury w jej ręku zostawiamy.
Każdy król, wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i Narodowi na zachowanie
Konstytucyi niniejszej, na pacta conventa, (...) które, tak jak dawne wiązać go będą.
Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego.
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Nic sam przez się nie czyniący za nic w odpowiedzi narodowi być nie może.
Nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien i tym go prawo i
Konstytucyia niniejsza być uznaje i deklaruje.
Dochody, tak jak będą w paktach konwentach opisane, i prerogatywy tronowi
właściwe, niniejszą Konstytucyją dla przyszłego elekta zawarowane, tkniętymi być nie
będą mogły.
Wszystkie akta publiczne, trybunały, sądy, magistratury, monety, stemple pod
królewskim powinny iść imieniem. Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia
zostawiona być powinna, mieć będzie ius agratiandi na śmierć wskazanych, prócz in
criminibus status.
Do króla rozrządzenie najwyższe siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i
mianowanie komendantów wojska należeć będzie, z wolą atoli ich odmianą za wolą
narodu; penetrować oficyjerów i mianować urzędniki podług prawa niższego opisu,
nominować biskupów i senatorów podług opisu tegoż prawa oraz ministrów, jako
urzędników pierwszych władzy wykonawczej, jego będzie obowiązkiem.

Konstytucja z 1921 roku:

Konstytucja z 1935 roku:
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Konstytucja z 1952 roku:
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Konstytucja z 1997 roku:
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Najdziwniejszą konstrukcję prawna ma Konstytucja z 1997 roku, bo władze
zwierzchnią (w domniemaniu suwerena) przekazuje narodowi ale z zastrzeżeniem,
że poprzez swoich przedstawicieli lub poprzez referendum.

Jednocześnie w

dalszej części tejże Konstytucji:
Art. 104. 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje
wyborców.

Biorąc pod uwagę, że obecny Poseł jest nieodwoływalny to jego przedstawicielstwo
Narodu jest całkowicie fikcyjne.
Jeśli chodzi o referendum to w tejże Konstytucji napisano:
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów

lub

Prezydent

Rzeczypospolitej

za

zgodą

Senatu

wyrażoną

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby senatorów.

Czyli to nie Naród ogłasza referendum a jego przedstawiciele, którzy nie są
związani instrukcjami wyborców.
A co z inicjatywą ustawodawczą Narodu?
Art. 118. 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi,
Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000
obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej
sprawie określa ustawa.

Sejm może taka inicjatywę obywatelska odrzucić, czego ostatni dowód
mamy
z 6 października A.D.2016, gdy Sejm na Wiejskiej odrzucił
obywatelski projekt Ustawy „Stop aborcji”, pod którym podpisało się 450
tyś. Polaków.
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Reasumując, obecnym suwerenem de facto a nie ex lege są szefowie
partii rządzących, a gdy rządzi jedna partia jak obecnie, tym suwerenem
de facto jest szef partii rządzącej (obecnie jest nim Jarosław Kaczyński).
Zwracamy uwagę, że władza ta nie wynika wprost z zapisu Konstytucji, ale
jest ustanowiona prawem kaduka, czyli bez żadnej podstawy prawnej.
W III, RP rządy same w sobie są nielegalne, bo wynikają z sukcesji
nielegalnej władzy PRL, ale również są nielegalne wobec prawa, które
sama sobie określiła III RP.
III RP nie ma suwerennego Rządu etc., a całą władze suwerena skupiła w
jednym ręku – szefie partii politycznej, czego w Konstytucji z 1997 roku się
nie znajdzie.
Zwracamy też uwagę, że w Konstytucji 3 Maja 1791 roku najwyższa władza
należała się Królowi, ale była ona zabezpieczona tzw. Strażą Praw, stojącą
u boku Króla. Obecnie nie ma żadnej Straży Praw przy Jarosławie
Kaczyńskim, więc realizują się de facto rządy dyktatorskie w myśl platońskiej
zasady, że każda demokracja wcześniej czy później przekształca się w
dyktaturę.
Przytoczymy poniżej część dzieła „Państwo” Platona:
Opis mechanizmu przemiany demokracji w dyktaturę, zawarty w
słynnym dialogu Platona.
- A czy może w pewnym sposobie tak samo jak z oligarchii powstawała
demokracja, tak się z demokracji robi dyktatura?
- Jak?
- To dobro, które sobie za cel postawili i dla którego oligarchia została
urządzona, to było bogactwo, czy nie?
- Tak.
- Otóż niemożliwość nasycenia się bogactwemi zaniedbania wszystkiego
innego, aby tylko robić pieniądze, to gubiło oligarchię.
- To prawda - mówi.
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- A czy i demokracja nie określa pewnego dobra, którego do syta mieć nie może,
i przez to ginie?
-A ty myślisz, że ona co określa?
- Wolność - odpowiedziałem. - O tym możesz w demokratycznym państwie
usłyszeć, że jest to największy skarb, i dlatego tylko w tym państwie godzi się
żyć człowiekowi, który ma wolność w naturze.
- Ano, ludzie tak mówią - powiada. - Często się spotyka to powiedzenie.
- Więc czy to nie tak - ciągnąłem - jakem przed chwilą zaczął pytać;
nienasycona żądza tego dobra i zaniedbywania dóbr innych przekształca i ten
ustrój i przygotowuje potrzebę dyktatury?
- Jakim sposobem? - powiada.
- Wtedy myślę, gdy państwo demokratyczne cierpi pragnienie wolności, a ma
przypadkiem na czele złych podczaszych1 , zaczem się więcej, niż potrzeba, upija
wolnością nierozcieńczoną, a rządzących, jeżeli nie będą bardzo łagodni i nie
będą mu dawali dużo wolności, karami ściga, zarzucając im, że to łotry i
oligarchowie.
- Oni tak robią - powiada.
- A tych, którzy rządu słuchają, depce jako dobrowolnych niewolników i zupełne
zera, a tylko tych rządzących, którzy pozwalają sobą rządzić, i tych rządzonych,
którzy chcą rządzić sami, prywatnie i publicznie chwali i czcią otacza. Czy w
takim państwie nie musi hasło wolności rozbrzmiewać po wszystkich kątach?
- Jakżeby nie?
- Ono musi przesiąkać - dodałem - przyjacielu, i do domów prywatnych.
- Jakże my to - powiada - mówimy coś takiego?
- No, na przykład - ciągnąłem - ojciec przyzwyczaja się do tego, że się staje
podobny do dziecka, i boi się synów, a syn robi się podobny do ojca i ani się
nie wstydzi, ani nie boi rodziców, bo przecież chce być wolny.
- Dzieje się tak - powiada.
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- W takim państwie nauczyciel boi się uczniów i zaczyna im pochlebiać, a
uczniowie nic sobie nie robią z nauczyciela. W ogólności młodzi ludzie
upodabniają się do starszych i puszczają się w nimi w zawody i w słowach, i
w czynach, a starzy siadają razem z młodymi, dowcipkują i stroją figle.
- Tak jest - powiada.
- A szczytu wolności dochodzi pospólstwo w takim państwie, kiedy mężczyźni
kupieni i kobiety kupione cieszą się nie mniejszą wolnością niż ci, co ich
kupują. A w stosunkach kobiet do mężczyzn i mężczyzn do kobiet, jakie tam
równouprawnienie panuje i jaka wolność. A co z tego razem w rezultacie
wynika - dodałem - to rozumiesz. Dusza obywateli robi się tak delikatna i
wrażliwa, że choćby im ktoś tylko odrobinę przymusu próbował narzucić, gniewają
się i nie znoszą. W końcu - wiesz przecież - nawet o prawa pisane i niepisane nie
troszczą się zgoła, aby pod żadnym względem nikt nie był nad nimi panem.
- Doskonale to wiem - powiada.
- Ta sama choroba, która tkwiła w oligarchii i gubiła ją, ta sama trawi i ten ustrój,
dzięki temu, że tu wszystkim wszystko wolno, i nakłada powoli na demokrację
kajdany. Istotnie wszelki nadmiar lubi odwracać się w swoje przeciwieństwo.
- Zapewne - powiada.
- Nadmierna wolność, zdaje się, że w nic innego się nie przemienia, tylko w
nadmierną niewolę.
- Zapewne przecież.
- Więc to naturalne. Że nie z innego ustroju powstaje dyktatura, tylko z
demokracji; z wolności bez granic - niewola najzupełniejsza i najdziksza.

Właśnie jesteśmy świadkami rodzącej się dyktatury partyjnej –
partiokracji zamienionej już w dyktaturę jednej partii tj. pisokracji, która z
czasem jak tego szaleństwa nie powstrzymamy, zamieni się w dyktaturę
osobową Jarosława Kaczyńskiego lub osoby stojącej blisko niego (casus
Lenin – Stalin).
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Jako więc Królestwo Polskie nie jesteśmy tylko alternatywą wobec obecnej
demokracji partyjnej, ale przede wszystkim alternatywą wobec rodzącej się
dyktatury partyjnej.
Wracając do Święta Niepodległości ustalonego przez żydomasonerie
na 11 listopada wypada stwierdzić:
- PER PRIMO – obecnie Naród Polski nie ma żadnej niepodległości. Jest
Narodem okupowanym przez żydomasonerię reprezentowaną przez
żydomasońskie partie polityczne. Świętowanie, więc niepodległości 11
listopada przypomina świętowanie 22 lipca za czasów żydokomuny
(żydobolszewii).
- PER SECUNDO – 11 listopada 1918 roku miało miejsce istotne wydarzenie,
które obecna żydomasoneria chce upamiętniać w formie świętowania:

UCHWAŁA ORĘDZIE RADY REGENCYJNEJ Z 11 XI 1918 R. W
PRZEDMIOCIE PRZEKAZANIA NACZELNEGO DOWÓDZTWA
WOJSK POLSKICH BRYGADJEROWI JÓZEFOWI
PIŁSUDSKIEMU
(Dz. P.P.P. nr 17, poz. 38)
Rada Regencyjna do Narodu Polskiego
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla
ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w
kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo
wojsk polskich, jej podległych, Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu.
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna,
zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę
państwową złoży, Brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą
częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu
zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
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Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Ostrowski
Józef Piłsudski
ORĘDZIE RADY REGENCYJNEJ Z 14 XI 1918 R. W
PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA RADY REGENCYJNEJ I
PRZEKAZANIA NAJWYŻSZEJ WŁADZY PAŃSTWOWEJ
NACZELNEMU DOWÓDCY WOJSK POLSKICH
BRYGADJEROWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
(Dz. P.P.P. nr 17, poz. 39)
Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich
Józefa Piłsudskiego
Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony
odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla
powstającego Państwa Polskiego.
Władza ta powinna być jednolita.
Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną
rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem
narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do
przekazania Rządowi Narodowemu.
Dan w Warszawie, dnia 14 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Ostrowski
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Jak widać z powyższych dokumentów żydomasońska III RP chce by Polacy
świętowali przekazanie władzy wojskowej i naczelnego dowództwa wojsk
polskich Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Zwracamy Sz. Czytelnikowi uwagę na akapit, że Rada Regencyjna
zastrzegła sobie w tym samym dokumencie z 11 listopada 1911 roku, że
władzę zwierzchnią państwową złoży Rządowi Narodowemu po jego
utworzeniu. Zwracamy też uwagę, że dokument ten podpisał Józef
Piłsudski, a nie miał do tego prawa.
Dnia 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna samorozwiązuje się
przekazując cała władzę nie w ręce Rządu Narodowego jak deklarowała
3 dni wcześniej, a w ręce Naczelnego Dowódcy, aby ten jako pośrednik
przekazał władze zwierzchnią Rządowi Narodowemu.
W tym samym dniu tj. 14 listopada 1918 roku Piłsudski jako Naczelny
Dowódca wydaje samowładny dekret zmieniający nazwę Królewskiej
Rzeczypospolitej na Republikę Polską.
Należy, więc przyjąć, że w dniu 14 listopada 1918 roku Józef Piłsudski
dokonał zamachu stanu na Królestwo Polskie, reprezentowane przez Radę
Regencyjną uosabiającą Króla i przekształcił w tym dniu Królestwo Polskie
w masońską Republiką Polską. Czyli przyjął od Rady Regencyjnej władzę
królewską w depozyt, a wydał z tegoż depozytu władzę masońską w
postaci II RP.
Tym samym Józef Piłsudski może uchodzić za twórcę masońskiej Republiki
Polskiej nawiązując do próby zmasonizowania Polski przez Tadeusza
Kościuszkę jako Naczelnika Państwa. Piłsudski stał się, więc kontynuatorem
Insurekcji Kościuszkowskiej finansowanej przez rewolucjonistów francuskich
dokonując Insurekcji Piłsudsczykowskiej finansowanej prawdopodobnie
przez Austrię i Niemcy, a być może również przez bolszewicką Rosję,
masońską Francję, Anglię czy USA.
Z Wikipedii:
14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując Józefowi Piłsudskiemu,
jako Naczelnemu Dowódcy WP, całość posiadanej przez siebie władzy zwierzchniej w
Królestwie Polskim i zobowiązując go jednocześnie do przekazania jej przyszłemu
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rządowi narodowemu. W stanowionym tego dnia dekrecie własnym Naczelny
Dowódca zmienił nazwę państwa na Republika Polska. Dwa dni później
Piłsudski notyfikował mocarstwom powstanie niepodległego państwa polskiego.
Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego z
16 listopada 1918
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom
wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji
nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym
losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw
armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności
Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach
demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto
czterdzieści lat [1918 – 140 = 1788] ciążyła nad losami Polski – przez ustrój
zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją
komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie
wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne
demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej
Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.
Sejm Czteroletni, Sejm Wielki – sejm walny zwołany 6 października 1788 za
zgodą carycy Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792
pod węzłem

konfederacji pod

laską

marszałka konfederacji koronnej Stanisława

Małachowskiego. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.

Przypomnę, że zwołałem jako przedstawiciel królewskiego roku
Leszczyńskich, i jak się później okazało pretendent do tronu, czyli jako
późniejszy Król Polski trzema wiciami Sejm Walny pod węzłem Konfederacji
Generalnej Niepołomickiej do Niepołomic na obrady w dniach 5-6
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października 2014 roku, wskrzeszając de facto Królestwo Polskie w dniu 6
października A,D, 2016 roku.
Przypomnę też, że Rada Regencyjna w dniu 7 października 1919 roku
proklamowała niepodległość Polski, czego nigdy nie dokonał Józef
Piłsudski jako prawdopodobny agent austriacko-niemiecki.
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Świętować datę 11 listopada, jako rocznicy początku masońskiej Polski z
1918 roku może tylko masoneria, zwolennicy masońskiej Republiki Polskiej
oraz nienawistnicy Królestwa Polskiego.
Królestwo Polskie w naszej osobie nie ustanowiło Dnia Niepodległości
uważając, że w duchu zawsze byliśmy niepodlegli i nie ma potrzeby
ustanawiania takiego święta.
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Niech tak się stanie!
Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy Święci!
Dano w Mieście Myszków, 12 października Roku Pańskiego MMXVI.
Wojciech Edward Rex Poloniae
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