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PRZYPOMNIENIE

R

ada Królewska została powołana do życia w dniu 16 sierpnia A.D. 2016 Decyzją Króla Polski

Wojciecha Edwarda I, dokładnie miesiąc po obiorze na Króla-elekta.
Król Polski Wojciech Edward I uznał, że bez dobrej rady (jeden z darów Ducha Świętego)
najzacniejszych Radców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, nie będzie dobrego rządnego Królestwa.
Na Pierwszym Posiedzeniu Rady Królewskiej opracowano m.in. sposób otwierania obrad.
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Kolejne Posiedzenia Rady Królewskiej tworzyły zwyczaj sposobu zwoływania Rady poprzez
KRÓLEWSKIE ZWOŁANIA nazywane KONWOKACJAMI, ogłaszanymi publicznie Trzema Wiciami
i umieszczane w internetowej Metryce Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl) oraz na
internetowym profilu królewskim www.królpolski.org.pl.
W poszczególnych Konwokacjach Król określa Regulamin Obrad Rady Królewskiej J.K.M., który z
biegiem czasu ewoluuje.
Skład Rady Królewskiej J.K.M. ulega ciągłej zmianie, ale oscyluje w kierunku ustabilizowania się
na docelowej liczbie 12 Radców Królewskich.
Nie ma sztywno ustalonego quorum Rady Królewskiej, ponieważ i jeden Radca może coś
mądrego doradzić. To sam Król, każdorazowo winien ocenić, jakiej wagi mogą być
podejmowane Uchwały przy danym zestawie Radców, na konkretnej Radzie Królewskiej.
Uchwały Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego, zaakceptowane przez Króla, wiążą
wszelkie władze wykonawcze, tak samego Królestwa Polskiego, jak i władze „III RP” oraz wszelkie
inne władze na Ziemi Korony Królestwa Polskiego.
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NOTA WPROWADZAJĄCA

J

est zrozumiałe, że władze „III RP” odnoszą się do Królestwa Polskiego w sposób ignorowania

Nas, jako, że Królestwo Polskie jest władzą odwieczną i prawowitą, ponad władzą „III RP”,
istniejącą od niedawna na Ziemi Królestwa Polskiego i to bez umocowania ze strony Królestwa
Polskiego, tzn. funkcjonującą na Ziemi Królestwa Polskiego jako jej okupant.

SUCCISA VIRESCIT!
(ODRĄBANE ODRASTA)
Do wiadomości i ku przestrodze Żydów!

K

rólestwo Polskie zostało wybudzone z letargu, aby przejąć pełne władztwo nad

przyrodzonymi, odwiecznymi Ziemiami Królestwa Polskiego.
Królestwo Polskie jako państwowa wspólnota Lachów, Lechitów, Wenedów, Sarmatów,
Polaków nigdy nie zostało w sposób formalny wygaszone czy zlikwidowane.
Używamy powszechnie sformułowań: ROZBIORY POLSKI, aby uwypuklić, że w XVIII wieku
Królestwo Polskie zostało pozbawione swej państwowości w sposób zewnętrznego przejęcia
v
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władztwa nad Ziemiami Królestwa Polskiego z jednoczesnym wygaszeniem królewskiej
państwowości poprzez abdykację ostatniego elekcyjnego Króla Polski Stanisława Augusta
Poniatowskiego, co miało miejsce 25 listopada A.D.1795 roku.
Jest to memento dla Polaków! Nie pozwolić rządzącym na słabą Polskę!
Gdy Polska słabnie, szybko znajdują się hieny gotowe je rozszarpać!

GDZIE LEŻY POLSKA ZWANA DAWNIEJ LECHIĄ?

Z

najdujemy się w „szczelinie tektonicznej” dwóch „płyt tektonicznych” (cywilizacyjnych) prących

na siebie.
Chodzi o płyty: turańską vel azjatycką (Rosja, Mongolia) i bizantyńsko-saską vel europejską
(zamerykanizowana Zachodnia Europa).
Gdy pozwolimy tym płytom zetknąć się ze sobą, szybko jedna zachodzi na drugą, wywołując
trzęsienie Ziemi (wojnę). W interesie, więc Europy winno leżeć mocne wypełnienie tej szczeliny
mocną Polską – Wielką Lechią. Jesteśmy swoistą miedzą pomiędzy dwoma cywilizacjami.
W naturze miedza oznacza nieuprawiany, niezaorany pas pomiędzy dwoma polami zwany.
Likwidacja miedz i tworzenie monokultur rolniczych prowadzi do zubożenia środowiska
naturalnego. Bez Polski jako naturalnej miedzy monokultura turańska i bizantyńska ubożeje
starając się zmienić z dwóch w jedna monokulturę. Wolna Polska zapewnia, więc rozwój tak
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Niemcom jak Rosji. Oczywiście ważne jest, kto miedzą zarządza i czy nie chce z miedzy – oazy
wolności, zrobić kawałka małego pola bez miedzy.
O miedzę – Polskę, a raczej o wielką miedzę – Wielką Lechię (powrót do korzeni) toczy się walka
sąsiadujących z miedzą cywilizacji ku własnej zgubie oraz walka innych cywilizacji, aby uczynić z
niej dodatkowe pole (cywilizacja żydowska lub anglosaska), co musi w naturalny sposób wywołać
kolejne konflikty. Wielka Miedza – Wielka Lechia aby w tej części Eurazji był pokój musi być
oddana w ręce prawowitych właścicieli – w ręce Słowian. Taka sytuacja to powrót do naturalnego
ekosystemu. Każda inna sytuacja, to próba naruszenia tego ekosystemu z łatwo do przewidzenia
klęskami (wojnami), które w gwałtowny sposób przywracają naturalny porządek, naturalną
równowagę polityczną. Obecnie poprzez realizowany projekt Unii Europejskiej (symetryczny do ex
Unii Sowieckiej) miedzę środkowoeuropejską chcą zagospodarować Niemcy, co wcześniej czy
później spowoduje konflikt z Rosją, w celu przywrócenia równowagi.
Próba zagospodarowania „miedzy środkowoeuropejskiej” cywilizacją żydowską spowoduje
konflikty po dwóch stronach „miedzy” i kolejną wojnę światową.
Musimy jednocześnie dostrzegać problem jednego kontynentu (Eurazja) i kilku cywilizacji
(monokultur) pragnących go zdominować poprzez likwidację naturalnych miedz.
Jest i kolejny problem, czyli podział naturalnej miedzy na odcinki. Tak właśnie poszatkowano
„miedzę środkowoeuropejską” – Słowiańszczyznę na poszczególne małe państwa. To z kolei
powoduje, że miedza ta nie stanowi naturalnego odgrodzenia cywilizacyjnego, ale jakby z
półwyspu zamienia się w wysepki, aby docelowo zniknąć. Taka poszatkowana własnościowo
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miedza staje się miedzą ślepą, gdzie właściciele miedzy, oprócz sporu z sąsiadami pól, muszą
spierać się z sąsiednimi właścicielami miedz o służebność.
Szansą dla Polski są słabnące USA i Izrael, które nie mogą sobie pozwolić nawet na tylko
czasowe zetknięcie się tych dwóch płyt cywilizacyjnych, co może spowodować upadek Anglii i
USA.
Języczkiem u wagi równowagi tych płyt jest Polska, a raczej Wielka Lechia. Muszą to zrozumieć
przede wszystkim Żydzi, którzy od ponad 300 lat niszczą Słowiańszczyznę, de facto
doprowadzając do zbliżającej się szybkimi krokami swojej samozagłady.
Gdy upadnie Słowiańszczyzna, a następnie USA i Anglia los Żydów na świecie będzie
przesądzony! Wszyscy ich wypędzą, a nikt ich nie przyjmie!
Problemem jest fakt, że Słowiańszczyzny nie da się trwale zamerykanizować (zjudaizować),
tak jak nie udaje się udomowić trzymanego w niewoli wilka.
Pozostaje, więc Amerykanom, Anglikom i Żydom dylemat do szybkiego rozwiązania: albo
uwolnić Słowiańszczyznę spod swojego uścisku i popierać Królestwo Polskie, albo zginąć!
Królestwo Polskie leży też w interesie Rosji, bo konflikt Rosja – USA doprowadzi do
dominacji Chin i zajęcia Syberii.
Dalsze wspieranie żydowskich partii politycznych w Polsce oraz tkwienie w uścisku
bizantyńskich Niemiec (Unia Europejska) doprowadzi w konsekwencji do zniszczenia
Słowiańszczyzny, a w konsekwencji do krótkotrwałego sojuszu turańsko-bizantyńskiego
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(czytaj rosyjsko-niemieckiego), który docelowo zniszczy lub zmarginalizuje Anglię i USA
(cywilizację anglosaską).
W interesie, więc Amerykanów, Anglików i Żydów jest zadbanie o pełne wskrzeszenie
suwerennego Królestwa Polskiego i dbanie o to, by na tych ziemiach Żydzi mogli koegzystować,
ale nie dominować!
Są jednak pewne warunki tej koegzystencji.
Generalnym problemem Żydów jest niekompatybilność kulturowa i religijna z etno-chrześcijańską
Słowiańszczyzną. Żyjący tu mieszkańcy – Słowianie wyznają chrześcijańską zasadę „miłuj
bliźniego jak siebie samego”, podczas gdy Żydzi wyznają talmudyczną zasadę, że nie-Żyd jest
Gojem – zwierzęciem pociągowym. Na gruncie aksjologii – systemu wartości, koegzystencja
Polaka – Goja z Żydem sprowadza się do uczynienia z Polaków niewolników, co kłóci się z ich
charakterem i wyznawanymi wartościami. Tak, więc to Żydzi muszą odrzucić chore, rasistowskie
zapisy Talmudu, uznając je za sprzeczne z uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.
Gdy tego nie zrobią – wcześniej czy później zginą!
Dalsze upieranie się przy pseudoreligii Talmudu doprowadzi Żydów do znienawidzenia ich przez
resztę cywilizowanego świata. Do powszechnej infamii i banicji.
Należy w tym miejscu zaapelować do cywilizowanego świata, w tym do ONZ.
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Musimy sobie powiedzieć prawdę, że Talmud jako skrajnie nacjonalistyczna pseudoreligia musiał
znaleźć wcześniej lub później swoją świecką wersję i znalazł ją w „Mein Kampf” napisaną przez
austriackiego Żyda Adolfa Hitlera.
O ile jednak faszyzm jest ideologią, to Talmud oficjalnie uznawany jest za religię!
Nie da się potępić faszyzmu i „Mein Kampf” bez jednoczesnego potępienia Talmudu, jako czegoś
jeszcze gorszego.
Świat potępił i potępia skrajny nacjonalizm nie potępiając jednocześnie Talmudu czy Koranu.
Jest to bardzo groźne dla pokoju światowego.
Tak, jak należy potępiać rasistowskie ideologie, tak należy potępiać rasistowskie religie, uznając je
za kryptoideologie faszystowskie.
Talmud jest kryptoideologią faszystowską! Podobnie jest z Koranem!
Królestwo Polskie uznaje Talmud i Koran za kryptoideologie faszystowskie; za pseudoreligie
tworzące wspólnoty Kainów i Chamów.
Królestwo Polskie dostrzega poważny problem nauczania Stolicy Apostolskiej, która w sposób
ekumeniczny chce bratać wspólnotę chrześcijan ze wspólnotą judaistów i islamistów, narażając
tym samym chrześcijan na utratę zdrowia i życia.
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Domagamy się zaprzestania przez Stolicę Apostolska vel Państwo Watykan propagowania
fałszywego ekumenizmu, który naraża chrześcijan na utratę zdrowia i życia!
Prosimy Stolicę Apostolską vel Państwo Watykan stanąć w prawdzie!
Organizację ONZ prosimy o jasną definicję toksycznych, niebezpiecznych dla ludzkości
religii, a de facto pseudoreligii – ideologii, ewidentnie sprzecznych z uniwersalnymi
zasadami humanizmu.
Prawodawców wszystkich cywilizowanych państw prosimy o uznawanie zgubnych,
śmiercionośnych ideologii oraz religii za zakazane na ich ziemiach, pod rygorem penalizacji lub
ekspulsji ich fanatycznych wyznawców i propagatorów.
Przypomnijmy Żydom ich kardynalne błędy jakie popełnili na Ziemi Polskiej.
Przede wszystkim, mając dobre historyczne warunki koegzystencji w Królestwie Polskim
zamarzyło się im przejęcie władzy w Królestwie Polskim przez system tzw. Żydów dworskich.
Po śmierci Króla Jana III Sobieskiego i wygranej elekcji francuskiego księcia Conti, żydowskie,
dworskie domy bankowe Berenda Lehmanna i Samsona Wertheimera sfinansowały pseudoelekcję
Niemca – Saksończyka Fryderyka Augusta Wettyna, kreując go na Króla Polski.
Mimo przeciwdziałania Domu Leszczyńskich w latach 1703-1709 oraz 1733-1736 Wettyni - Sasi
panowali w Królestwie Polskim przez 66 lat (1697-1763), doprowadzając państwo do ruiny
ekonomicznej, moralnej, politycznej.
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Mimo wysiłków Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego gangrena upadku Polski zaszła tak
daleko, że nawet nie pomogła terapia Sejmu Czteroletniego. Kler i szlachta byli w większości
całkowicie zdemoralizowani. Jurgielt i korupcja stały się tak czymś oczywistym, że każdy szlachcic
a raczej magnat w biedzie, mogli wejść do ambasady pruskiej, austriackiej i rosyjskiej w
Warszawie i skorzystać z funduszu jurgieltniczego jakim te ambasady dysponowały.
Dzisiaj takimi funduszami jurgieltniczymi zwanymi eufemistycznie grantami dysponują Unia
Europejska (czytaj Niemiecka) oraz wiele zagranicznych Fundacji. Wystarczy tylko zadeklarować
wolę zdrady polskiego interesu narodowego, a pieniądze płyną szerokim strumieniem. Modus
operandi naszych wrogów jest prawie taki sam jak w XVIII wieku ale nieco „ulepszony”.
Unia Europejska (Niemiecka) opłaca bowiem tutejszych jurgieltników naszymi, polskimi
pieniędzmi (składką członkowską)!
Jako Polacy dajemy Niemcom nasze pieniądze, aby mogli korumpować naszych polityków,
rolników, przedsiębiorców, etc! By im się zdawało, że ich los zależy od dobrej woli Niemców. Co za
upadek! Chyba jeszcze większy niż w XVIII wieku.
Aż prosi się napisać: „kończ Waść, wstydu oszczędź!”.
Niemcy zachowują się w UE jak sutener, traktując „III RP” jak prostytutkę z własnej „stajni”, która
musi oddawać większość tego, co zarobi! Sutener dodatkowo straszy Polskę, że nie przekaże jej
zarobku, jeśli się będzie źle prowadzić (będzie nieposłuszna). Kuriozum!
Czy Jarosław Kaczyński et consortes uwolnią Polskę i Polaków z tego domu publicznego
Sodomitów jakim jest Unia Europejska? Raczej się na to nie zanosi!
W „III RP” wszyscy politycy cierpią albo na syndrom sztokholmski albo są uzależnieni jurgieltniczo
lub agenturalnie.
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Polacy są jakby wzięci w jasyr!
Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zamarzyło się Niemcom abyśmy zamieszkali w śmietniku i znaleźli
się na Wielkim Wysypisku Śmieci, gdzie składuje się i gromadzi wszelkie śmieci i odpady
pochodzące z Europy Zachodniej.
„III RP” jak w każdej aferze najpierw ją prokuruje, a potem latami wyjaśnia, zrzucając winę na
poprzedników. Problem w tym, że poprzednicy to też „III RP”.
Powoli na naszych oczach „III RP” staje się niemiecką organizacją pozarządową, którą w każdej
chwili można zamknąć, zdelegalizować.
Podobnie jak podmiot gospodarczy może być kontrolowany, tak „III RP” jest obecnie poddana
kontroli przez UE czy działa praworządnie, legalnie (czytaj proniemiecko). Może to skończyć się
karami finansowymi (ograniczeniem subwencji) lub delegalizacją (aneksją).
Niepodległe państwo bardzo szybko przy takim upokorzeniu i zagrożeniu, rozpoczęłoby procedurę
wyjścia z Unii Europejskiej.
Odnosi się jednak wrażenie, że „III RP” raczej doprowadzi do Sejmu Grodzieńskiego rozbiorowego
niż zrezygnuje z przynależności do UE.
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JESZCZE SŁOW KILKA I KRÓLESTWIE POLSKIM.
Abdykacja Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w żadnym przypadku nie oznaczała
automatycznej likwidacji państwa – Królestwa Polskiego, czy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Polacy, po abdykacji Króla czuli się nadal Mieszkańcami Królestwa Polskiego, stąd po Kongresie
Wiedeńskim w 1815 roku na Mapę Europy i Świata, w miejsce zlikwidowanego napoleońskiego
mini państwa tj. Księstwa Warszawskiego (1807-1815) podległego Cesarstwu Francuskiemu,
zostało wskrzeszone Królestwo Polskie ale już z Carem Rosji Aleksandrem I jako jednocześnie
Carem Rosji i Królem Polski (Unia Personalna) stanowiącym część Cesarstwa Rosji.
Należy przyjąć, że Królestwo Polskie w Unii Personalnej z Cesarstwem Rosji przetrwało do 15
marca A.D.1917 gdy Car Mikołaj II abdykował na rzecz swojego brata, który nota bene Tronu Cara
Rosji i Króla Polski nie przyjął.
Mord Cara Mikołaja II i jego Rodziny w Jekaterynburgu w dniu 16/17 lipca A.D.1917 może być
uznany za definitywną likwidację państwa jako Królestwa Polskiego z 1815 roku tj. w Unii
Personalnej z Cesarstwem Rosji.
Opatrzność czuwała jednak nad Królestwem Polskim.
W dniu 5 listopada A.D.1916 dwóch Cesarzy – Austriacki i Niemiecki wydało w Pszczynie wspólny
Akt – Proklamację „O wskrzeszeniu Królestwa Polskiego”, co należy rozumieć jako oddanie tego
co zabrano poprzez zabory w XVIII wieku.
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Na podstawie tego Aktu, w dniu 14 czerwca 1917 roku została powołana do życia Tymczasowa
Rada Stanu Królestwa Polskiego, która 12 września 1917 roku powołała do życia Radę
Regencyjną Królestwa Polskiego, która z kolei 7 października 1918 roku proklamowała
niepodległość Królestwa Polskiego na podstawie 14 Punktów Wilsona (Orędzie do Kongresu z 8
stycznia A.D.1918) dotyczącego warunków zakończenia I Wojny Światowej, w którym w 13
punkcie Prezydent USA przewidział powstanie niepodległego państwa polskiego z wolnym
dostępem do morza, którego integralność terytorialna winna być zagwarantowana konwencją
międzynarodową.

O Tymczasowej Radzie Stanu z Wikipedii:
Tymczasowa Rada Stanu została utworzona na podstawie rozporządzeń generalnych gubernatorów
warszawskiego i lubelskiego z 6 grudnia 1916 r. Utworzenie tego organu stanowiło rozpoczęcie realizacji
obietnic zawartych w akcie 5 listopada.
Inauguracja Tymczasowej Rady Stanu odbyła się 14 stycznia 1917 r. na Zamku Królewskim w Warszawie,
gdzie generalni gubernatorowie warszawski i lubelski wręczyli członkom dekrety nominacyjne.
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15 stycznia 1917 - posiedzenie inauguracyjne Tymczasowej Rady Stanu w dawnym Pałacu Rzeczypospolitej. Widoczni: Stefan
Dziewulski, Ludwik Górski, Wojciech Rostworowski, Kazimierz Natanson, Stanisław Bukowiecki, Henryk Przeździecki, Wacław
Niemojowski, Władysław Studnicki, Ludomir Grendyszyński, Włodzimierz Kunowski, Andrzej Maj, Błażej Stolarski, Michał Łempicki,
Stanisław Janicki, Józef Kozłowski, Józef Żychliński, Adam Łuniewski, Ignacy Rosner, Józef Mikułowski-Pomorski, Hugo Lerchenfeld,
Wiktor Sokołowski, Jan Konopka, Artur Śliwiński, Stefan Iszkowski, Józef Piłsudski, Bogdan Hutten-Czapski, Michał Kaczorowski,
Franciszek Pius Radziwiłł, Stanisław Dzierzbicki, Paweł Jankowski. Litewska Pogoń w herbie umieszczonym za członkami Rady
została zasłonięta przez niemieckiego komisarza rządowego Hugona Lerchenfelda. Wikipedia

Wyraźnie w tle widnieje Korona Królestwa Polskiego.

xvi

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

Tymczasowa Rada Stanu powołała do Życia Patentem z 12 września 1917 roku Radę
Regencyjną.
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Z Patentu jw. wyraźnie można wyczytać, że najwyższą władzę państwową w Królestwie Polskim
oddaje się Radzie Regencyjnej, aż do jej objęcia przez Króla lub Regenta.
Nie przewidziano samorozwiązania Rady Regencyjnej ani przekazania władzy zwierzchniej przez
Radę Regencyjną komu innemu niż Królowi lub Regentowi.
Tym samym wersja lansowana przez „III RP”, że Rada Regencyjna przekazała władzę
zwierzchnią Józefowi Piłsudskiemu jest NIEPRAWDZIWA!
Taki Akt nawet gdyby miał miejsce, byłby prawnie nieważny i nieskuteczny!

O Radzie Regencyjnej z Wikipedii:
Rada Regencyjna powołała pierwszy polski rząd, pod kierownictwem Jana Kucharzewskiego. Rząd ten
przejął od Komisji Przejściowej tymczasowej Rady Stanu, przekazane przez władze okupacyjne działy
administracji, tj. zarząd sądownictwa oraz szkolnictwa[potrzebny przypis].
Protestując przeciw zawarciu traktatu pokojowego pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą 13
lutego 1918 Rada Regencyjna ogłosiła, że odtąd będzie czerpać prawo sprawowania zwierzchniej
władzy państwowej opierając się na woli Narodu, wierząc, że Naród pragnie posiadać symbol swej
niepodległości i około tego symbolu stanąć zamierza.
Rada Regencyjna 7 października 1918 roku zapowiedziała niepodległość Polski powołując się na 14
punktów Wilsona zaakceptowanych kilka dni wcześniej przez państwa centralne jako podstawa
rokowań pokojowych, a 12 października przejęła od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem.
21 października [1918] niemiecki generał-gubernator warszawski Hans Hartwig von Beseler złożył urząd
Naczelnego Wodza Polskiej Siły Zbrojnej.
xviii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

25 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację
władz okupacyjnych niemieckich i austro-węgierskich.
28 października [1918] Rada Regencyjna powołała gen. Tadeusza Rozwadowskiego, wcześniej
nieoficjalnego doradcę RR, na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał
niezwłocznie przystąpił do organizacji Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych.
3 listopada [1918] rząd Świeżyńskiego próbował przeprowadzić przeciwko Radzie zamach stanu, ale
Rada Regencyjna usunęła rząd, powołując w jego miejsce prowizorium rządowe pod
przewodnictwem Władysława Wróblewskiego[potrzebny przypis].
11 listopada [1918] Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne
dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu, następnego dnia powierzyła mu misję
utworzenia rządu, ale wobec nacisków opinii publicznej zrezygnowała z tego zamiaru.
14 listopada [1918] Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując całość władzy zwierzchniej
Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu, który na tej podstawie piastował ją
formalnie do 29 listopada 1918 (kiedy to ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 17 został
dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej).

Warto zauważyć, że formalna, oficjalna Nominacja Rady Regencyjnej z 28 października A.D.2018
powołująca gen. Tadeusza Rozwadowskiego na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stoi
w sprzeczności z jakoby przekazaniem w dniu 11 listopada A.D.1918 zwierzchniej władzy
wojskowej nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Oznacza to w praktyce, że wykreowano
fikcyjny Urząd zwierzchniej władzy nad wojskiem, w tym nad Szefem Sztabu Generalnego, coś na
kształt Urzędu przyszłego Prezydenta. Kamufluje się przez to oczywisty zamach stanu.
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Rada Regencyjna doskonale znała projekt Konstytucji z 28 lipca A.D.1917, przewidującej Urząd
Króla, w art. 13 uznającej Króla jako Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych.
Rada Regencyjna sprawowała Urząd w imieniu
Króla. Nie mogła się o czym wyżej sama się
rozwiązać ani przekazać swoich kompetencji innemu
organowi.
Wniosek z tego jednoznaczny: Józef Piłsudski
cichym zamachem stanu doprowadził najpierw do
neutralizacji Tymczasowej Rady Stanu sam z niej
wcześniej występując (kryzys przysięgowy), a
następnie w dniach 10-14 listopada A.D.1918
zneutralizował (zlekceważył) Radę Regencyjną
definitywnie obalając Królestwo Polskie, stając się
nieformalnym samozwańczym Naczelnikiem nowo powołanej Republiki Polskiej.
W swoim postępowaniu Józef Piłsudski niczym de facto nie różnił się od postępowania Ilijicza
Ulianowa znanego bardziej pod fałszywym imieniem i nazwiskiem tj. Włodzimierza Lenina, który
podobnie jak Piłsudski dotarł do Petersburga pociągiem. Można się tylko domyślać, co było w
pociągach Piłsudskiego i Lenina: JURGIELT.
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Co ważne!
Nie jest znane historykom spotkanie Józefa Piłsudskiego z Radą Regencyjną ani z Tymczasową
Radą Stanu w dniach 10-14 listopada A.D.1918.
Można, więc przyjąć z dużym prawdopodobieństwem dedukcyjny wniosek, że Józef Piłsudski lub
osoba posługująca się tym imieniem i nazwiskiem jako multiagent austriacko-niemiecko-japoński,
a może i rosyjski zmusił (pieniędzmi i szantażem) Radę Regencyjną Królestwa Polskiego oraz
Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego, pod pozorem, że są to byty „obce” do
„samolikwidacji” (zniknięcia ze sceny politycznej) i rozpoczął jako samozwańczy Naczelnik budowę
masońskiej II Rzeczpospolitej Polskiej (de facto I Republiki Polskiej), symetryczny projekt do
powstających w Europie po I Wojnie Światowej masońskich republik w ramach projektu
demonarchizacji Europy – głównego celu rozpętania I Wojny Światowej. Ostały się tylko te
monarchie w Europie, które dworsko i genealogicznie były połączone z Żydami, może za
wyjątkiem Hiszpanii.
II Wojna Światowa miała za zadanie pogłębić i utrwalić proces demonarchizacji Europy i Świata.
Według Talmudu Żyd może kraść na ziemi bez Króla, stąd żydowski wynalazek
demokratycznych republik z Prezydentami na czele, jako nowymi (poza USA) „pastwiskami”
dla Żydów.
Jako ideologiczna podstawa funkcjonowania tych republik służyła na początku ideologia
komunizmu opracowanego przez Żyda - Karola Marksa (wnuczka rabina) i jego współpracownika
Fryderyka Engelsa. Z biegiem czasu ideologia komunistyczna, jako uzasadnienie komunizmu,
stała się zbędna i została zastąpiona liberalizmem – sofizmatem, za którym de facto kryją się
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rządy nieudaczników i pasożytów,
zorganizowane w loże masońskie.

kontrolowanych

przez

żydowskie

Domy

Bankowe

W odstępie około 100 lat (1815-1918), czyli tak po Kampanii Napoleońskiej zakończonej
Kongresem Wiedeńskim w 1815 roku, jak i po I Wojnie Światowej zakończonej Konferencją
Pokojową w Wersalu stwierdzono, że brak Polski na mapie politycznej Europy to brak pokojowego
„amortyzatora”, łagodzącego stały konflikt na styku cywilizacji turańskiej (Rosja) i bizantyńskiej
(Niemcy). Gdy pomiędzy tymi „płytami tektonicznymi” funkcjonuje państwo polskie łagodzi to tarcia
(konflikt), z zastrzeżeniem, że Polska wówczas znajduje się w strefie tektonicznego zgniotu. By nie
być zgniecioną przez parcie dwóch płyt tektonicznych, Polska musi być silna i wytrzymała.
Każdorazowe jej osłabienie powoduje jej zgniot, jak miało to miejsce w XVIII wieku (rozbiory) oraz
w wieku XX (II Wojna Światowa 1939-1945).
Przypomnijmy, że w ostatnich 300 latach Rosja dwa razy podbiła Berlin. Raz podczas wojny
siedmioletniej w roku 1762; drugi raz w 1945 podczas II Wojny Światowej. Niemcy próbowały raz
zająć Moskwę w roku 1941/1942. Jak widać, tak Niemcy jak Rosjanie czyhają jeden na drugiego.
Polska jest więc naturalnym rozjemcą obu nie znoszących się cywilizacji, a według teorii Felixa
Konecznego gdy jedna cywilizacja zachodzi na drugą to wcześniej lub później jedna zacznie
dominować nad drugą. Musimy więc robić wszystko by skutecznie odgrodzić od siebie te dwie
nieznoszące się cywilizacje. Ponieważ obie cywilizacje są mocne więc rozpieranie ich tez musi być
poparte siłą. W innym przypadku oni zdominują nas. Tertio non datur. Jesteśmy więc skazani na
budowę odpowiedniego oporu (klina) wobec Zachodu i Wschodu ale nie uczynimy tego bez
budowy Wielkiej Lechii oraz sojuszu militarnego Północ – Południe od Szwecji do Turcji.
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Nie jest w interesie Anglii i USA by cywilizacja turańska podbiła bizantyńską i vice versa, bo w
sposób naturalny zagrozi to Anglii i USA. Dlatego właśnie USA promują obecnie projekt
„Trójmorza” vel Wielkiej Lechii jako klin, stabilizator i jednocześnie izolator przed potencjałami
Rosjii i Niemiec. Powinniśmy tę szansę jak najszybciej wykorzystać. Problem w tym, że III RP jest
obecnie pod rządami Żydów z Wielkiej Loży Francji tj. działających w interesie Niemiec i Rosji.
Musimy, więc jako Królestwo Polskie przekonać USA (Żydów amerykańskich z Loży Szkockiej), że
tylko uwolnienie Polski z uścisku Wielkiej Loży Francji i jednocześnie powrót Polski do swoich
korzeni jako Królestwo Polskie daje szansę na budowę Trójmorza vel Wielkiej Lechii.
W innym przypadku III RP będzie dokonywała pozorowanych ruchów i udawała budowę
„Trójmorza” z jednoczesnym trzymaniem się spódnicy francusko-niemieckiej nazywanej dla
niepoznaki Unią Europejską. Doprowadzi to do wojny Żydów amerykańskich z Żydami
europejskimi, co może spowodować upadek Izraela a nawet USA. Tak więc USA (Żydzi
amerykańscy) winny postawić sprawę Żydom europejskim jasno: albo Unia Europejska albo
Wielka Lechia z tym, że Żydzi europejscy nie są w stanie zrealizować projektu Wielkiej Lechii. Tym
samym dylemat Żydów wszelkich obediencji polega na tym, że albo oddadzą władzę Królestwu
Polski albo utracą Izrael i być może USA.
My przestrzegamy Żydów europejskich i amerykańskich!
Albo dogadacie się i oddacie władzę w Polsce a tym samym przetrwacie jako Izrael i USA albo
nadal będziecie rządzić Polską ale upadniecie jako Izrael i USA. Tertio non datur.
Właśnie dlatego, po I Wojnie Światowej Prezydent USA Woodrow Wilson opowiedział się za
niepodległą Polską. Niestety nie docenił przebiegłości niby przegranych Niemiec. Rządy Żydów
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europejskich w II RP doprowadziły do II Wojny Światowej i do m.in. holocaustu wielu milionów
Żydów.
Powstały w 1947 roku Izrael można potraktować jako zwycięstwo Żydów - Syjonistów, ale
zwycięstwo niewielu na trupach wielu milionów nie jest żadnym zwycięstwem, a może być tylko
odłożeniem w czasie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej.
Obecnie Żydzi – Syjoniści robią dokładnie taki sam błąd jak podczas trwania II RP. Osłabiają
Polskę budując potęgę Niemców. Czy obecni Niemcy naprawdę pokochali Żydów?
Co dla Żydów jest bezpieczniejsze: potężna Polska vel Wielka Lechia, czy potężne Niemcy?
Żydzi!
Musicie sobie uświadomić, że Wasze rządy po dwóch stronach, zawsze wcześniej lub później
doprowadzają do nieszczęścia. Nie da się bez schizofrenii i własnej zguby być jednocześnie
oskarżycielem i adwokatem, a tak jest obecnie w „III RP”. Brniecie w nieszczęście!
Świat zorientował się, że najgroźniejszym państwem dla pokoju światowego z powodu gry
symultanicznej samego z sobą jest Izrael, który chce być jednocześnie agresorem i napadniętym.
W takiej sytuacji jedno „ja” musi przegrać, musi zginąć! Tworzenie zastępczych agresorów jak ISIS
już też jest rozpracowane i Świat drugi raz nie da się oszukać! Nota bene to też było igranie z
ogniem. Podpalanie po to, by wykazać kunszt strażaka, może się skończyć samospaleniem!
Ostrzegamy!
Wysłanie przez Niemcy, które oficjalnie przegrały I Wojnę Światową „swojego człowieka”, czyli
Józefa Piłsudskiego do Polski przygotowało grunt pod II Wojnę Światową, czyli pod kolejną
ekspansję Niemiec na Wschód. Zadaniem Józefa Piłsudskiego jako austriackiego i niemieckiego
xxiv

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

agenta było ekonomiczne osłabianie Polski oraz jej demilitaryzacja i przyjęcie doktryny wojennej
nastawionej na możliwą wojnę tylko z Rosją. Podobnie jest obecnie!
Marszałek Francji (1918) i Polski (1923) Ferdinand Foche proponował przed swoją śmiercią (1929)
Piłsudskiemu prewencyjny atak na Niemcy. Zapobiegłoby to dojściu Hitlera do władzy. Niestety
Piłsudski, jako agent niemiecki, odmówił ataku na Niemcy, choć historycy nie są zgodni, co do
zachowania Piłsudskiego w roku 1933, gdy Mussolini informował Hitlera, że Polska razem z
Francją planują uderzenie na Niemcy. Czy to było tylko markowanie, czy planowany atak, trudno
jednoznacznie określić. Dwukrotne wahanie się Piłsudskiego kosztowało w latach 1939-1945 życie
11 milionów Polaków, utratę Kresów Wschodnich i okupację (kontrolę) Polski z użyciem rządów
żydowsko-ukraińskich do dzisiaj.
Co ważne!
III RP nie uznaje oficjalnie tzn. prawnie,
powstania II RP i przejęcia przez Józefa
Piłsudskiego władzy od Rady Regencyjnej.
Świadczy o tym status Aktu Prawnego pn.:
„Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie
rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania
Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu”
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1918 nr 17 poz. 39 jako Akt Prawny przedwojenny
nieobowiązujący.
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Szokujące jest odkrycie, że III RP formalnie
i prawnie nie uznaje Aktu Prawnego rangi
międzynarodowej tj. Traktatu Wersalskiego
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1920 nr 35
poz. 200 jako Akt Prawny przedwojenny
nieobowiązujący.
Nadto III RP nie uznaje Traktatu Ryskiego
określającego nasze granice na wschodzie. Ten
Akt Prawny rangi prawa międzynarodowego opublikowany w Dzienniku Ustaw 1921 nr 49 poz. 300
ma status Akt Prawny przedwojenny nieobowiązujący.

Reasumując Polacy są przez III RP bezczelnie
oszukiwani!
Prezydent III RP Andrzej Duda oraz Premier III
RP Mateusz Morawiecki wszem wobec
ogłaszają obchody 100 lecia niepodległości
Polski podczas gdy państwo, które reprezentują
tj. III RP nie uznaje do dzisiaj Aktu Prawnego [abstrahujemy czy prawdziwego czy fikcyjnego]
przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną w dniu 14 listopada A.D.1918.
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100 lecie Niepodległości jakie ogłasza III RP to de facto 100 rocznica pobytu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie w dniu 11 listopada A.D.1918 (Piłsudski do Warszawy przybył pociągiem 10
listopada 1918 roku i spotkał się z Radą Żołnierską) albo 100 lecie Rozejmu jaki podpisały Niemcy
w Lasku Campiegne pod Paryżem z Ententą.
Jeśli III RP nakłania Polaków do świętowania tej pierwszej rocznicy, to jest to ośmieszanie
Polaków. Jeśli nakłania do świętowania tej drugiej rocznicy, to wypadałoby wpierw uznać Traktat
Wersalski, podpisany przez Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego w dniu 28
czerwca A.D.1919 gwarantujący traktatowo powstanie państwa polskiego oraz określający jego
granice (pamiętając jednocześnie, że nie podpisała go Sowiecka Rosja). Wypadałoby też
jednocześnie uznać Traktat Ryski zawarty z Rosją Sowiecką z 1921 roku określający granice
wschodnie.
Po co więc III RP coroczne świętowanie „niepodległości” z 1918 roku?
Ogłaszanie Polakom w 2018 roku 100-lecia „niepodległości”, w sytuacji gdy III RP powstała w
1989/1990 roku jako efekt tzw. okrągłego stołu – parawanu, za którym rozpadająca się sowiecka
Rosja przekazała część swojej strefy okupacyjnej w Polsce na rzecz USA (teren pomiędzy Odrą a
Bugiem) i Niemiec (Połabie – ex NRD), zatrzymując dalszą okupację Królewca oraz zachowując
strefy wpływu w Białorusi i na Ukrainie. Powstałe po rozpadzie ZSRR państwo – III RP to de facto
w prostej linii okupacyjny sukcesor PRL ale pod patronatem USA (Jałta II).
Państwo Okupacyjne, bo nadal funkcjonujące na podobieństwo PRL bez Traktatu Pokojowego
kończącego II Wojnę Światową, bez ustalonych granic państwowych ale z uznanymi przez III RP
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w latach 1991-1993 państwami – okupantami Ziem Polskich, przyznanych nam Traktatem
Wersalskim A.D.1919 oraz Traktatem Ryskim A.D.1921 tj. uznaniem po rozpadzie Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich, Republiki Litwy, Republiki Białorusi i Republiki Ukrainy,
formalnie w myśl prawa międzynarodowego okupujących nasze Ziemie, przyznane nam Traktatem
Wersalskim i wywalczone w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz wynegocjowane
Traktatem Ryskim, jest de facto nawoływaniem Polaków do uznania okupacji Ziem Polskich
(Kresów Wschodnich) po 1944 roku.
Logiczne, że aby uznać niepodległość Litwy, Białorusi i Ukrainy III RP podobnie jak PRL nie mogą
uznać Traktatu Wersalskiego z 1919 roku oraz Traktatu Ryskiego z 1921 roku, które precyzyjnie
określały nasze granice na Wschodzie.
Jeśli chodzi o nasze granice na Zachodzie to Ziemie Zachodnie oprócz tego, że historycznie
należą się Polsce i w myśl prawa międzynarodowego są tzw. ZDOBYCZĄ WOJENNĄ po II Wojnie
Światowej (wchodzącą w skład reparacji wojennych od Niemiec), a ponadto usankcjonowane
referendum z 1946 roku przeprowadzonego na wzór ostatniego referendum na Krymie (2014)
dzięki któremu Rosja anektowała Krym, a USA w XVIII wieku anektowała Stan Massachusetts
(1778) oraz New Hampshire (1792).
Nota bene Rosja nie miała prawa oddawać ZDOBYCZY WOJENNEJ – Połabia NRD Niemcom
jako, że zdobycz ta należała się Polsce jako reparacje. Roszczenia wobec Połabia zgłasza
Królestwo Polskie.
Rodzi się prosta acz logiczna konstatacja, że III RP powstała przede wszystkim po to, by
usankcjonować zabór Kresów Wschodnich po rozpadzie sowieckiej Rosji, który w ramach swojego
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długofalowego projektu z lat 1944-1989 utworzył republiki sowieckie Litwę, Białoruś, Ukrainę
przekształcając je w „niepodległe” państwa ale w dużej części zajmujące Kresy Wschodnie II RP.
Żaden rdzenny Polak nie może świętować z okupantem tj. z III RP żadnego Święta
Niepodległości 11 listopada.
Jest to też test dla tzw. „narodowców” Roberta Winnickiego, czy wybiorą 7 października czy
11 listopada?
W Królestwie Polskim nie przewiduje się istnienia partii politycznych ale wolność Sejmikowania
Ziemskiego. To dana Ziemia a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny oraz
Urzędników Ziemskich i za nich odpowiada. Może ich na corocznym Sejmiku Relacyjnym
wymienić.
Jak widać nie jest to rewolucja ale powrót do naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych.

K

rólestwo Polskie reprezentuje przede wszystkim rdzennych Polaków, czyli Polaków z krwi i

kości, od wieków żyjących i mieszkających na Ziemi Polskiej.
Nie każdy „Polak” – obywatel „III RP” z urzędu jest Polakiem – Poddanym Królestwa Polskiego.
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T

ak, jak przy przyznawaniu obywatelstwa w „III RP” potrzebne są pewne kryteria do

spełnienia, tak samo, aby stać się Poddanym Królestwa Polskiego trzeba spełnić określone
kryteria. Jednym z takich kryteriów jest służenie Królestwu Polskiemu, czyli respektowanie prawa
Królestwa Polskiego, które zbliżone jest do Prawa Bożego zawartego w Dekalogu.

K

rólestwo Polskie na początku wybrało model konwergencji ustrojowej „III RP” oraz Królestwa

Polskiego, proponując swoistą Unię (Koronę) Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa
Polskiego, tak „III RP” jak i innym „państwom” działającym na odwiecznych Ziemiach Korony
Królestwa Polskiego, proponując wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.
Po bojkocie przez III RP Pokojowego Zjazdu Oliwskiego (1-3 maja A.D.2018) na który zaprosiliśmy
Przedstawicieli „III RP”, PRL oraz „II RP” (dodatkowe Zaproszenie na 9 czerwca A.D.2018 do
Gdańska Oliwy), Episkopat Polski oraz Gminy Żydowskie, a którzy wszyscy razem wspólnie
zbojkotowali nasze Zaproszenie, zmuszeni zostaliśmy do zmiany sposobu działania z defensywnej
na ofensywną.
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W

dniu 17 czerwca A.D.2018 na Zamku w Gostyninie (Mazowsze) zawiązaliśmy Konfederację

Generalną Gostynińską Królestwa Polskiego A.D.2018, pod przewodnictwem Marszałka
Konfederacji J.W. Mariana Redesa oraz V-ce Marszałka J.W. Bogdana Chęsy, której celem jest
zdobycie władzy wykonawczej i sądowniczej (w pokojowy sposób) na Ziemi Królestwa
Polskiego, okupowanej obecnie przez III RP. Konfederacja ta może za Naszą zgodą sformować
Rząd J.K.M. oraz wyłonić we współpracy z Sejmem Walnym:
 Trybunał Stanu do osądzania popełnianych na Ziemi Królestwa Polskiego zbrodni racji stanu
(crimine satus).
 Trybunał Koronny do osądzania spraw cywilnych, gospodarczych i innych.
 Instygatora Wielkiego Koronnego – oskarżyciela publicznego z ramienia Królestwa Polskiego.

R

ównolegle działa nadal Sejm Walny Królestwa Polskiego pod węzłem Konfederacji

Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego A.D.2016 pod przewodnictwem Marszałka J.W.
Jarosława Kierznikowicza, którego celem jest wykonywanie na Ziemi Królestwa Polskiego władzy
uchwałodawczej.
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K

ról Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza”

pod patronatem Korony Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod
kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.

T

ak, więc Królestwo Polskie (Korona Lechii) vel Corona Lechiae ma za zadanie zbudowanie

Korony Królestwa Polskiego (Corona Regnum Poloniae vel Corona Lechiae) w Unii „Christianitas”
z sąsiadami tj. z Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, a być może także z Zachodnią Rosją
(Obwód Królewiecki), Szwecją, Finlandią, Danią, Meklemburgią, Brandenburgią, Saksonią,
Czechami (Morawami), Słowacją i Węgrami, by następnie jako Korona Królestwa Polskiego
(Lechia Minore - Lechia Mniejsza) wejść w skład Imperium Wielkiej Lechii (Lechia Majore Empire)
obejmującej dodatkowo: Bawarię, Lotaryngię, Bar, Liechtenstein, Austrię, Veneto (Wenecja),
Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię (Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię,
Grecję, Bośnie i Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.
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SKŁAD RADY KRÓLEWSKIEJ
na XXIII Posiedzeniu Rady Królewskiej w Gostyninie
w dniu 17 czerwca A.D.2018

xxxiii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

1. J.K.M. Wojciech Edward I
2. J.W. Marian Redes – Podkanclerzy Wielki Koronny, Starosta Generalny Ziemi
Nadodrzańskiej
3. J.W. Bogdan Chęsy – Ziemia Kujawska

Msza Votywna w Sokołowie
https://www.youtube.com/watch?v=iYgDu2fIgxk
Obrady poprzedziło Uczestnictwo we Mszy Świętej Votywnej w Sokołowie k/Gostynina
17 czerwca A.D.2018 o godz. 11’30.

J.K.M. Wojciech Edward, J.W. Marian Redes, J.W. Bogdan Chęsy
w kościele pw. św. Anny w Sokołowie
17 czerwca A.D.2018
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Skrzyżowanie im. Urszuli i Ignacego Leszczyńskich
Belno k/Sokołowa Powiat Gostynin

Pomnik nagrobny Ignacego Leszczyńskiego z Belna
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J.W. Bogdan Chęsy, J.W. Marian Redes, J.K.M. Wojciech Edward
na Zamku w Gostyninie

Hołd Cara Szujskiego Wasyla IV przed Królem Polski Zygmuntem III Wazą
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PRZEBIEG OBRAD
(DIARIUSZ)
XXIII Posiedzenia Rady Królewskiej
w Gostyninie
w dniu 17 czerwca A.D.2018
Obrady Rady Królewskiej otwiera Król Polski Wojciech Edward I.
J.K.M. Wojciech Edward I:
Król: witamy wszystkich Widzów: Lachów, Lechów, Sarmatów, Polaków.
Król: witamy z zamku w Gostyninie 17 czerwca A.D.2018.
Król: chcemy przedstawić jak zwołaliśmy niniejszą Radę Królewską.
Król: przedstawia na ekranie Konwokację – III Wici z 22 maja A.D.2018
Król: z wymienionych Radców (16) w Konwokacji obecni są:
 J.W. Marian Redes – Starosta Generalny Nadodrza.
 J.W. Bogdan Chęsy – Starosta Generalny Kujaw.
Król: jest nas trzech, stwierdzam quorum (tam gdzie dwóch trzech w imię moje....), możemy
procedować.
Król: czyta Konwokację:
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PREFACYA
Widzimy gołym okiem zmieniającą się scenę polityczną na Ziemi Królestwa Polskiego. Jaki wpływ na to mają
nasze królewskie działania, trudno Nam osądzać.

Naszymi królewskimi organami są: Rada Królewska – Rada Pokoju – Rada Wojenna, a przede wszystkim
Rada Stanu.

W

dniach 1-3 maja A.D.2018 podczas zwołanego przez Nas „Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” w Gdańsku

Oliwie, dążącego do pokoju wewnętrznego, nie pojawiły się zaproszone przez Królestwo Polskie istotne Siły
Polityczne działające w ostatnich 100 latach na Ziemi Królestwa Polskiego, a konkretnie:
 Przedstawiciele II RP.
 Przedstawiciele PRL.
 Przedstawiciele III RP.
 Przedstawiciele Episkopatu Polski.
 Przedstawiciele Gmin Żydowskich w Polsce.
Absencję w/w Sił Politycznych skwitowaliśmy w dniu 3 maja A.D.2018, w ostatnim dniu „Pokojowego Zjazdu
Oliwskiego” konstatacją skierowaną do w/w Sił odrzucających Nasze przesłanie: Pokój Wam! (Pax Vobiscum!):

„Biada Wam!”
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W

dniu 9 czerwca A.D.2018 na Nasze zaproszenie na VI Radę Pokoju do Gdańska Oliwy, nie przybył

reprezentant II RP Jan Zbigniew Potocki ze swoim otoczeniem, nie informując nawet o przyczynach
nieobecności.
Zgodnie z Protokołem Dyplomatycznym traktujemy to jako Obrazę Majestatu ze wszelkimi z tego wypływającymi
konsekwencjami (Niełaska Królewska). Konsekwentnie możemy zwrócić się już personalnie do Jana Zbigniewa
Potockiego:

„Biada Panu ,
Panie Janie Zbigniewie Potocki!”

Najbliższe dni i miesiące ukażą, jak się mają Siły Polityczne w Polsce, które ostentacyjnie zlekceważyły
Królestwo Polskie, zlekceważyły wyciągniętą Naszą dłoń do Pokoju.

W dniu 19 maja A.D.2018 udaliśmy się z wizytą do Gogolina na królewskim
Szląsku. Panoszy się tam mniejszość niemiecka, która rządzi lub chce rządzić
szląską większością. Nie ma na to Naszej królewskiej zgody!
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W

dniu 20 maja A.D.2018 o godzinie 8’30 uczestniczyliśmy w Gogolinie w Apelu Pamięci Poległych

Powstańców Śląskich, którzy zginęli w III Powstaniu Szląskim, walcząc w dniach 21-26 maja 1921 roku o Górę
św. Anny.

Apel odbył się blisko miejsca przyszłego Pomnika Powstańców Szląskich, którego budowa od 1989 roku jest
blokowana przez mniejszość niemiecką i antypolskie siły polityczne.
Na Apelu Pamięci w Gogolinie wystąpił m.in. Hetman Wielki Koronny – Komendant Naczelny
Polskich Drużyn Strzeleckich - Generał PDS Jan Grudniewski mówiąc o konieczności
repolonizacji tych Ziem. Przez repolonizację należy rozumieć jurysdykcję Królestwa
Polskiego nad Ziemią historycznego Szląska.
Wystąpienie Hetmana Wielkiego Koronnego Generała Jana Grudniewskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=7m_MlACIMvg

W

dniu 20 maja A.D.2018 o godzinie 10’00 uczestniczyliśmy z oprawą Pocztów

Sztandarowych

PDS

w

towarzystwie

Podskarbiego

Wielkiego

Koronnego

Alfreda

Łubniewskiego oraz Hetmana Wielkiego Koronnego gen. Jana Grudniewskiego w uroczystej Mszy Świętej w
Bazylice na Górze Świętej Anny, w uroczystej Mszy Świętej odprawianej w intencji Kadeta Karola Chodkiewicza
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(potomka Hetmana Polnego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza), który zginął w III Powstaniu Szląskim w
okolicach Gogolina.

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystej Mszy Świętej
na Górze św. Anny 20 maja A.D.2018

W dniu 20 maja A.D.2018 o godzinie 11’30 uczestniczyliśmy w Konferencji dotyczącej Pamięci o III Powstaniu
Śląskim, a następnie w Generalnym Szląskim Convencie Pokoju. Relację video
można obejrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=fGh6fxnr2y0

W dniu 20 maja A.D.2018 Komendant Naczelny PDS gen Jan Grudniewski dokonał
na Górze św. Anny nominacji na wyższe stopnie oficerskie żołnierzy PDS.

W dniu 20 maja A.D.2018 Komendant Naczelny PDS gen Jan Grudniewski wręczył
Kierownikowi Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny Ziemię przywiezioną spod Kircholmu –
miejsca sławetnego zwycięstwa Hetmana Polnego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami w roku
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1605, w wojnie o Inflanty. Tym samym Góra św. Anny, a konkretnie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św.
Anny stało się swoistym Panteonem Oręża Polskiego.
Hetman Wielki Koronny Generał PDS Jan Grudniewski obiecał kolejne skrawki Ziemi z miejsc bitewnych Oręża
Polskiego.
Miejmy nadzieję, że 20 maja A.D.2018 zapoczątkowaliśmy budowę w przyszłości na Górze św. Anny Panteonu
Oręża Polskiego z Ziemią z Pól Bitewnych Korony Królestwa Polskiego, Europy i Świata. Pamiętamy obronę
Niemczy w roku 1017. Pamiętamy zwycięskie bitwy pod Psim Polem, Grunwaldem, Beresteczkiem, Wiedniem,
Monte Cassino i wiele innych.
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Przekazanie Ziemi spod Kircholmu
Kierownikowi Muzeum Czynu Powstańczego
na Górze św. Anny
20 maja A.D.2018

Król Polski Wojciech Edward, Hetman Wielki Koronny gen. Jan Grudniewski
Podskarbi Wielki Koronny Alfred Łubniewski
pochylają się nad Ziemią spod Kircholmu,
odmawiają Modlitwę za polskich żołnierzy – husarię spod Kircholmu,
proszą Ducha Świętego o odnowienie Ziemi Szląska, Ziemi Korony Królestwa Polskiego

xliii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin
Góra św. Anny, 20 maja A.D.2018
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W dniu Zesłania Ducha Świętego Piotr stanął z Jedenastoma i donośnym głosem przemówił:
„Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Pan
Bóg Panem i Mesjaszem...”

W dniu 8 czerwca A.D.2018 w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Marszałkiem Sejmu
Walnego J.W. Jarosławem Kierznikowiczem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej Odpustowej, votywnej w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni modląc się o Miłość, Pokój i Pojednanie. Następnie
uczestniczyliśmy w procesji odpustowej do kościoła pw. św. Stanisława Kostki na wzgórzu św. Stanisława Kostki
w Gdyni.

W dniu 9 czerwca A.D.2018 wzięliśmy udział w VI Posiedzeniu Rady Pokoju w Gdańsku Oliwie w Zakonie
Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy.

W dniu 9 czerwca A.D.2018 - Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi - wzięliśmy udział z całą Radą Pokoju
Korony Królestwa Polskiego we Mszy Świętej dziękczynnej, za owocne obrady, w kościele pw. św. Brygidy w
Gdańsku.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Król: chcemy przypomnieć o wczorajszym (16 czerwca A.D.2018) Ingresie J.E. abpa Jana Pawła
Lenga na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus, który odbył się w Licheniu Starym.
Król: przypominamy Porządek Obrad

PROPONOWANA TEMATYKA OBRAD
RADY KRÓLEWSKIEJ
GOSTYNIN’2018
17 czerwca A.D.2018, godz. 14’00 -16’00
662211 rroocczznniiccaa kkoorroonnaaccjjii EErryykkaa PPoom
moorrsskkiieeggoo zz DDaarrłłoowwaa
nnaa wwłłaaddccęę SSzzwweeccjjii,, DDaanniiii ii NNoorrwweeggiiii..
11339977--22001188
&
&
662211 rroocczznniiccaa UUnniiii KKaallm
maarrsskkiieejj
((ssoojjuusszz PPoom
moorrsskkoo--SSkkaannddyynnaawwsskkii))
11339977--22001188

Rada Królewska powinna zastanowić się i wypowiedzieć w sprawach:
 Powołanie do życia Generalnej Konfederacji Gostynińskiej Królestwa Polskiego zawiązanej w celu przejęcia realnego
władztwa na Ziemi Królestwa Polskiego i Ziemi Korony Królestwa Polskiego. Wybór Władz Konfederacji.
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 Aktualność Encykliki Papieskiej Benedykta XIV „A Quo Primum” - o Żydach ogłoszonej 14 czerwca
A.D.1751 – dokładnie 267 lat temu. Vide: https://gloria.tv/video/SssH64QEoQ8q2koQMZLjs82Ad
 Koncepcja Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Gdańsku
Oliwie. Czy od

razu proponować

Pokój,

czy

najpierw

proklamować Rozejm, a jeśli tak, to wobec kogo? Modus
operandi.
 Sprawa agresywnej polityki USA i Izraela wobec Iranu.
 Uznanie USA i Izraela, po uchwaleniu Aktu S 447, za Wrogów
Królestwa Polskiego.
 Stanowisko Królestwa Polskiego wobec Episkopatu Polski i wobec Legata Papieskiego po ingresie J.E.
abpa Jana Pawła Lenga na Prymasa Królestwa Polskego Legatus Natus w dniu 16 czerwca A.D.2018.
 Stan budowy Patriarchatu Słowiańszczyzny.
 Stosunek Królestwa Polskiego do Rosji w kontekście wieczystego Pokoju w Polanowie z 14 czerwca
A.D.1634 i wcześniejszego Rozejmu w Dywilinie zawartego 11 grudnia A.D.1618. Uwypuklenie w celu
przestrogi (memento) faktu historycznego pojmania Cara Rosji Wasyla IV Szujskiego i Jego braci w 1611
roku i złożenia 29 października 1611 w Warszawie na Zamku Królewskim przez Cara Rosji Wasyla IV
Szujskiego hołdu Królowi Polski Zygmuntowi III Wazie, a następnie umieszczenie Wasyla IV Szujskiego z
Rodziną jako więźniów politycznych na Zamku w Gostyninie.
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 Stosunek Królestwa Polskiego z Rosją, Chinami, USA, Niemcami i innymi państwami.
 Stan budowy projektu politycznego Wielkiej Lechii.
 Stan organizacji Ligi Świętej „Christianitas”.
 Stan Organizacji Ligi Narodów „Christianitas”, a sprawa dalszego istnienia ONZ z Radą (nie)
Bezpieczeństwa.
 Referendum konstytucyjne jakie proponuje Narodowi Polskiemu Sz. Pan Andrzej Duda - Prezydent III RP –
15 pytań referendalnych.
 Wybory samorządowych, jakie III RP organizuje Polakom na jesień A.D.2018. Samorząd czy rządy
partyjne w terenie?
 Poparcie dla Ruchu „Kukiz’15” jako niepartyjnego ruchu politycznego w kontekście końca vacatio legis
nałożonej od dnia 1 lipca A.D.2018 infamii ipso facto dla członków partii politycznych (Uchwała Sejmu
Walnego w Czernej z grudnia A.D.2017).
 Stosunek Królestwa Polskiego do członków partii politycznych na Ziemi Królestwa Polskiego od 1 lipca
A.D.2018.
 Organizacja Zjazdu Katolickiego w dniach 12-14 września A.D.2018.
 Organizacja Zjazdu Ambasadorów na Ziemi Królestwa Polskiego w dniu 22 września A.D.2018 (sobota) w
654 rocznicę Zjazdu Monarchów, który odbył się 22 września 1364 roku w Krakowie, za czasów
Kazimierza III Wielkiego. Sprawa obrania miejsca oraz tematyka obrad.
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 Organizacja Ślubów Brzeskich Intronizacyjnych A.D.2018 w ostatnią niedzielę października A.D.2018.

Wojciech Edward Rex Poloniae

Król: byłoby dobrze gdyby nam się udało choć dwie sprawy udało przedyskutować: sprawę
zawiązania Konfederacji i sprawę Zjazdu Ambasadorów.
Król: przypominamy wczorajszą Uchwałę Sejmu Walnego w Licheniu [Starym] żądającą od
wszystkich hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce złożenia homagium [hołdu]
Prymasowi Królestwa Polskiego J.E. abp Janowi Pawłowi Lenga, poprzez uklęknięcie, ucałowanie
pierścienia biskupiego oraz publiczne złożenie przysięgi antymodernistycznej Piusa X, a wszystko
najpóźniej do dnia 16 czerwca A.D.2019 pod rygorem niełaski królewskiej i złożenia z Urzędu.
Król: za siedzibę Prymasa Królestwa Polskiego abpa Jana Pawła Lenga obraliśmy każde miejsce
gdzie aktualnie przebywa Prymas Królestwa Polskiego z tym, że docelowym miejscem powinien
być Licheń Stary w Diecezji Włocławskiej [być może również jako siedziba Patriarchatu
Słowiańszczyzny, Wielkiej Lechii]. Dopuszczamy też Gniezno, Kruszwicę, Uniejów, Łowicz,
Skierniewice.
Król: Prosimy Stolicę Apostolską vel Państwo Watykan o uszanowanie naszego wyboru i Ingresu.
Widzimy możliwość docelowego włączenia Lichenia Starego do Diecezji Gnieźnieńskiej ale
pozostawiamy to Stolicy Apostolskiej. [Lecheń Stary znajduje się obecnie w Metropolii
Gnieźnieńskiej ale w Diecezji Włocławskiej].
xlviii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

Król: obecnie siedzibą Prymasa Królestwa Polskiego powinien być Licheń Stary, a siedzibą
Prymasa Polski Gniezno, aż do wygaśnięcia tego ostatniego Urzędu wraz ze śmiercią Prymasa
Polski abpa Wojciecha Polaka.
Sytuacja jest podobna ale odwrotna jak w czasie gdy Prymasem Królestwa Polskiego był abp
Aleksander Kakowski w Warszawie, a Prymasem Polski abp August Hlond. Nie jest więc obecna
sytuacja z dwoma Prymasami novum tym bardziej, że mamy obecnie dwóch papieży.
Król: dla nas abp Wojciech Polak jest zdymisjonowanym biskupem z dniem 17 lipca A.D.2016 oraz
dożywotnim Prymasem Polski ale od 16 czerwca A.D.2018 bez żadnych prerogatyw.
Prosimy abpa Wojciecha Polaka o uszanowanie Naszej decyzji i nie sprawowanie urzędu Prymasa
Polski, jednocześnie z dożywotnim prawem zachowania tytulatury Prymas Polski.
Król: Wszelkie oficjalne wypowiedzi, decyzje, pisma, napisane lub podpisane przez abpa
Wojciecha Polaka jako Prymasa Polski uznajemy z dniem 16 czerwca A.D.2018 za niewiążące i
nieskuteczne, a jednocześnie obrażające Nasz Majestat Królewski.
Król: podobnie apelujemy do abpa Stanisława Gądeckiego, by przekazał pełne i bezwarunkowe
władztwo nad Episkopatem Królestwa Polskiego z dniem 1 lipca A.D.2018 J.E. abp Janowi
Pawłowi Lenga oraz by w pełni uszanował Naszą Decyzję i nie sprawował Urzędu
Przewodniczącego Episkopatu Polski, z jednoczesnym zachowania tytulatury, aż do faktycznej
pełnej likwidacji Konferencji Episkopatu Polski.
Król: wszelkie oficjalne wypowiedzi, decyzje, pisma napisane lub podpisane przez abpa
Stanisława Gądeckiego jako Przewodniczącego Episkopatu Polski uznajemy z dniem 16 czerwca
A.D.2018 za niewiążące i nieskuteczne, a jednocześnie obrażające Nasz Majestat Królewski, za
wyjątkiem tych które przekazują władzę i majątek Episkopatu Polski na rzecz Prymasa Królestwa
Polskiego oraz na rzecz Episkopatu Królestwa Polskiego.
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Król: zagaję kwestię powołania do życia Konfederacji Generalnej Gostynińskiej Królestwa
polskiego A.D.2018.
Przypomnijmy.
W roku 2014 w październiku (4-5) zawiązaliśmy Konfederację Generalną Niepołomicką na Zamku
w Niepołomicach dążącą do rozpropagowania idei Sejmików Ziemskich oraz idei Sejmu Walnego.
W roku 2016 w marcu (18-20) zamieniliśmy na Zamku w Rydzynie Konfederację Generalną
Niepołomicką na Konfederację Generalną Rydzyńską dążącą do obioru i koronacji Króla Polski.
Częściowo stało się to szybciej niż się tego spodziewaliśmy, bo już 16 lipca A.D.2016 w ex
opactwie cystersów w Gdańsku Oliwie zostaliśmy obrani na Króla elekta Polski.
Król: Konfederacja Generalna Rydzyńska zostanie rozwiązana w dniu Koronacji Króla elekta i po
zatwierdzeniu wszystkich uchwalonych w międzyczasie Konstytucyi, czyli po osiągnięciu celu
ostatecznego do którego została powołana.
Król: po zlekceważeniu Nas tzn. po bojkocie zwołanego przez nas Pokojowego Zjazdu Oliwskiego
w dniach 1-3 maja A.D.2018 przez III RP, PRL, II RP, Episkopat Polski i Gminy Żydowskie w
Polsce oraz zlekceważeniu Nas w dniu 9 czerwca A.D.2018 przez II RP, nie pozostaje nam nic
innego jak powołać do życia Konfederację Generalną Królestwa Polskiego w Gostyninie w celu
przejęcia, metodami pokojowymi, realnej władzy wykonawczej i sądowniczej.
Król: po podjęciu takiej Uchwały – Proklamacji będziemy mieli dwie Konfederacje: jedną Sejmową
drugą Królewską, obie zawiązane w celu przejęcia pełnego, realnego władztwa na Ziemi Królestwa
Polskiego tzn. władztwa uchwałodawczego oraz władztwa wykonawczego i sądowniczego. Te
dwie Konfederacje są wobec siebie synergiczne i spójne; wyrastają ze wspólnego królewskiego
pnia.
l
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Król: Konfederacja oparta jest na naszej tradycji nieposłuszeństwa obywatelskiego „de non
praestanda oboedietntia” zawartej w królewskim przywileju mielnickim już w 1501 roku,
następnie w artykułach henrykowskich z 1573 roku.
Król: nie można słuchać się władzy uciskającej poddanych lub nie przestrzegającej Prawa Bożego
(naturalnego). Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi!
Król: ponieważ „III RP” uciska Polaków oraz nie przestrzega Prawa Bożego, [nie jest też władzą
sprawowaną przez Polaków] zawiązanie Konfederacji jest naturalną samoobroną Polaków przed
okupantami.
J.W. Marian Redes: sprawa Parafii jako jednostki podstawowej Konfederacji.
Król: Zgoda!
Król [do Radców]: Wasza obecność jest Opatrznościowa. Nie miałem na to wpływu. Jakby
Opatrzność podpowiada Nam: „na tych dwóch zbudujesz most, po którym przejdziesz po
władzę”. Jesteście [J.W.Redes i J.W. Chęsty] jakby królewską forpocztą, czyli wysłanym
królewskim oddziałem w celu negocjacji kapitulacyjnych „III RP”. Gdy pojawią się sygnały do
rozmów pokojowych, to już nie bezpośrednio z Nami jako Królem będą prowadzone rozmowy ale
najpierw z Wami. Dlatego jest właśnie zawiązywana Konfederacja Gostynińska ze swoimi
Przedstawicielami: Marszałkiem i Regimentarzem.
Król: nie może władza uchwałodawcza czyli Sejm Walny skonfederowany pod węzłem
Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej działać również wykonawczo i sądowniczo oraz vice versa.
li
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Konfederacja Generalna Gostynińska nie może działać uchwałodawczo, więc jeśli będziecie
chcieli Prawa dla Konfederacji, musicie zwrócić się do Marszałka Sejmu Walnego J.W. Jarosława
Kierznikowicza i odwrotnie, jeśli Marszałek Kierznikowicz chce działania czy egzekucji
ustanowionego przez Sejm Walny prawa, powinien się zwrócić do Was o jego egzekucję.
Król: Sejm Walny już nie tylko może karać nakładając infamię i banicję ale będzie mógł prosić Was
o karanie zdrajców [w pierwszej kolejności zdrajców stanu] i przestępców oraz o rozwiązywanie
sporów poprzez powołanie do życia i zorganizowanie z Naszą królewską pomocą Trybunału Stanu
oraz Trybunału Koronnego.
Król: możecie też powołać do życia z Naszą akceptacją Rząd J.K.M. aby Polacy mieli
pewność, że jesteśmy solidnie zorganizowani uchwałodawczo, sądowniczo i wykonawczo.
Król: Panie Bogdanie, co Panu serce podpowiada?
J.W. Bogdan Chęsy: to najwyższy czas zająć się tym problemem, ale oddolnie.
Król: sposób zostawiam Wam! Na czele Konfederacji nie może stać Król, bo z reguły Konfederacja
była przeciwko Królowi [wyjątkiem była Konfederacja Generalna Dzikowska z 1733 roku w obronie
Tronu Króla Stanisława Leszczyńskiego, skierowana przeciwko Sasom i Rosji].
Król: Konfederacja Generalna Gostynińska jest skierowana w obronie Tronu Króla Wojciecha
Edwarda I [Leszczyńskiego] i skierowana przeciwko władzy okupacyjnej „III RP” i jej
sprzymierzeńców.
lii
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Król: ktoś się kiedyś zapyta: ale dlaczego zawiązaliście Konfederację na Zamku w Gostyninie?
Bo tu jest memento dla wrogów Królestwa Polskiego!
Potrafiliśmy kiedyś zdobyć Smoleńsk i iść na Moskwę, zdobyć ją, pojmać Cara Rosji, przywieźć go
do Warszawy na Zamek Królewski aby złożył poddańczy hołd Królowi Polskiemu, a tym samym
Królestwu Polskiemu, by wyrzekł się przemocy.
Król: przez to pojmanie i hołd zmieniliśmy Rosjanom panującą dynastię z Rurykowiczów na
Romanowów. Rosja aż do czasów rewolucji bolszewickiej stała się innym krajem, bardziej
pokojowym. Stąd Rozejm w Dywilinie (1618), Pokój w Polanowie (1634), Pokój Andruszowski
(1667), Pokój Grzymułtowskiego (1686).
Król: potrafiliśmy w XVI wieku osadzić Cara Rosji w areszcie domowym w Królestwie Polskim na
Zamku w Gostyninie, tak by Rosja nie mogła być nadal agresywna.
Król: miejsce zawiązania Konfederacji jest bardzo ważne!
Król: data zawiązania Konfederacji też jest Opatrznościowa. Otóż, 17 czerwca 1387 roku [631 lat
temu] Bugusław zwany Erykiem Pomorskim z Darłowa został Królem [Cesarzem] całej
Skandynawii (Unii Kalmarskiej).
Król: rodziła się pod koniec XIV wieku na Ziemi Polskiej dynastia Jagiellonów, po wygaśnięciu
królewskiej dynastii Piastów ale mocna była nadal dynastia Piastów Śląskich i Piastów
Pomorskich, zwanych od przyjętego herbu całego Pomorza, Gryfitami.
Król: 14 czerwca 1634 roku został zawarty Pokój wieczysty w Polanowie z Carstwem Rosyjskim
kończący Wojnę Smoleńską (1632-1634), a gwarantujący przynależność do Królestwa Obojga
Narodów Smoleńszczyzny. Władcy Królestwa Polskiego i Rosji zobowiązali się wówczas
liii
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traktatowo do popierania kontaktów handlowych pomiędzy oboma państwami. [Dlaczego inaczej
ma być dzisiaj?]
Król: Wy jesteście Przywódcami Konfederacji [Marszałkiem, Regimentarzem]. Pamiętamy
Konfederację Generalną Dzikowską z 1733 roku związaną w Dzikowie [dzisiejszy Tarnobrzeg] i
Opatowie w obronie Króla Stanisława Leszczyńskiego. Marszałkiem Generalanym Konfederacji był
wówczas Adam Tarło – starosta jasielski, a na czele wojsk konfederackich stał Regimentarz
Generalny Józef Potocki - Hetman Polny Koronny. Za późno jednak odebrano regimentarstwo
Józefowi Potockiemu (który zdradził Konfederację na rzecz Sasów), a przekazano Janowi Tarło –
staroście krośnieńskiemu, wojewodzie lubelskiemu.
Król: nie chcemy zwoływać klasycznego pospolitego ruszenia o charakterze zbrojnym ale raczej
pospolite ruszenie o charakterze duchowym [określonej świadomości celu].
Król: możliwe są ewentualnie manifestacje (uroczystości), ale z tym ostrożnie, bo tu łatwo o
prowokacje.
Król: testem będzie rocznica Niepodległości Królestwa Polskiego, którą świętować będziemy w
Krakowie na Wawelu w dniu 7 października A.D.2018 i już teraz namawiamy Polaków do Marszów
Wolności w tym dniu, a nie 11 listopada. Prosimy maszerować pod hasłem:

„My chcemy Króla!”
Król: w dniu 7 października maszerują zwolennicy Królestwa Polskiego na pamiątkę Proklamacji
Niepodległości Rady Regencyjnej z 7 października A.D.1918, w Dzień Najświętszej Maryi Panny
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Różańcowej, w rocznicę Bitwy pod Lepanto A.D.1571, w rocznicę uznania świętości św. Brygidy –
Patronki Europy przez papieża Bonifacego IX A.D.1391 i wyniesienia jej na ołtarze.
Król: pamiętamy akcję „Różaniec do granic” z 7 października 2017 roku, gdy na granicach Polski
zgromadziło się około 1 mln Polaków. My byliśmy wówczas z Żoną odmawiać różaniec w Zawoji,
przy granicy polsko-słowackiej.
Król: Rząd J.K.M. jako emanacja Rady Królewskiej – Gabinet Cieni nie sprawdził się! To powinien
być Rząd skonfederowany, walczący argumentami, niezależny ale czujący poparcie królewskie.
My jako Król nie będziemy bezpośrednio nadzorować działań Konfederacji ale przynajmniej raz w
roku będziemy się z Wami spotykać w formule Królewskiej Rady Konfederackiej.
Król: czy jest zgoda na powołanie Konfederacji?
Jest!
Król: stwierdzamy, że poprzez aklamację, niniejszym została powołania do życia (zawiązana)
Konfederacja Generalna Gostynińska Królestwa Polskiego A.D.2018

UCHWAŁA - PROKLAMACJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 17 czerwca A.D.2018

GOSTYNIN
O POWOŁANIU DO ŻYCIA - ZAWIĄZANIU
KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018
lv
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1. Rada Królewska niniejszą Uchwałą, poprzez aklamację, powołała do życia – zawiązała
- ukonstytuowała:

„Konfederację Generalną Gostynińską Królestwa Polskiego A.D.2018”
2. Celem zawiązania Konfederacji jest przejęcie metodami pokojowymi realnej władzy
wykonawczej i sądowniczej na Ziemi Królestwa Polskiego we współpracy z Królem
Polski oraz z Sejmem Walnym skonfederowanym Królestwa Polskiego.
3. Konfederacja jest zobowiązana ściśle współpracować z Królem, Radą Stanu Korony
Królestwa Polskiego, z Radą Królewską Korony Królestwa Polskiego oraz z Sejmem
Walnym Królestwa Polskiego oraz z Sejmikami Ziemskimi.
4. Konfederacja jest organem egzekucyjnym – wykonawczym Sejmu Walnego Królestwa
Polskiego.
5. Konfederacja powinna mieć Przywódców (Marszałka i Regimentarza) oraz organ
doradczy - Radę Konfederacji.
6. Konfederacja może wydawać własne ZARZĄDZENIA, które następnie winny być
ratyfikowane przez Sejm Walny i Króla.
7. Konfederacja powinna w miarę szybko wyłonić alter Rząd J.K.M wobec okupacyjnego
Rządu „III RP”. Na czele Rządu konfederackiego winien stanąć J.W. Cezary Mariusz
Tousty jako Kanclerz Wielki Koronny, a zastępcą powinien zostać V-ce Kanclerz Wielki
Koronny J.W. Marian Redes – Marszałek Konfederacji. Ministrem Obrony w Rządzie
J.K.M. powinien zostać J.W. Bogdan Chęsy jako Regimentarz Konfederacji.
8. Konfederacja powinna ustanowić Trybunał Stanu oraz dwa Trybunały Koronne
odrębnie ds. cywilnych i karnych.
9. Siedzibą Konfederacji jest Miasto Gostynin i każde miejsce gdzie przebywają
Przywódcy Konfederacji.
lvi
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10. Marszałkiem Konfederacji zostaje do odwołania nominowany J.W. Marian Redes –
Starosta Nadodrzański.
11. Regimentarzem Konfederacji zostaje do odwołania nominowany J.W. Bogdan Chęsy
– Starosta Kujawski.
12. Konfederacja zostaje ipso facto rozwiązana gdy Rząd J.K.M. oraz Trybunały
Koronne obejmą pełne, realne władztwo wykonawcze i sądownicze na Ziemi
Królestwa Polskiego.

UZASADNIENIE
1. Król Polski uznał za słuszne powołać do życia Uchwałą Rady Królewskiej w Gostyninie
Konfederację Generalną Królestwa Polskiego zawiązaną w celu egzekucji praw królewskich,
stanowionych Edyktami Królewskimi oraz Uchwałami Sejmu Walnego oraz egzekucji
obowiązujących historycznych praw królewskich i praw zwyczajowych, w celu sprawowania
realnej władzy wykonawczej i sądowniczej na Ziemi Królestwa Polskiego.
2. Okupant tj. „III RP” jest bytem postkomunistycznym, sprawującym rządy w imieniu obcych
interesów. Można się spodziewać w każdej chwili wygaszenia przez mocodawców tego para
państwowego bytu, poprzez Sejm Rozbiorowy, co miało już miejsce w XVIII wieku.
3. Okupant tj. „III RP” powoli acz systematycznie unifikuje swoje państwo w formule federacji z
państwem niemieckim pod przykrywką Unii Europejskiej. Nie planujemy akcesu Królestwa
Polskiego do innej Unii niż Wielka Lechia. Nie uznajemy związku okupanta tj. „III RP” z Unią
Europejską.
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4. Okupant tj. „III RP” scedował już wiele praw do ziemi, bogactw naturalnych, przedsiębiorstw
narodowych i mienia, znajdujących się na Ziemi Królestwa Polskiego na obce podmioty m.in.
na rzecz Unii Europejskiej. Nie uznajemy tych cesji.
5. Okupant tj. „III RP” powoli acz systematycznie wyzbywa się jurysdykcji krajowej na rzecz Unii
Europejskiej i USA. Nie uznajemy tych cesji. Nie wyrażamy na to zgody!
6. Okupant tj. „III RP” sprowadza obce wojska na Ziemie Królestwa Polskiego pozwalając temu
wojsku strzelać do Polaków. Nie wyrażamy na to zgody! Królestwo Polskie oprze swoje
Królewskie Siły Zbrojne na Obronie Terytorialnej (Chorągwie Ziemskie) i Wojskach
Specjalnych, w tym Wojskach Cybernetycznych przeznaczonych do elektronicznej i
magnetycznej neutralizacji sprzętu przeciwnika lub przekierowaniu rakiet i inteligentnych
pocisków na inne cele oraz na Królewskiej Marynarce Wojennej, szczególnie na Królewskiej
Flocie Podwodnej. Wojska Koronne będą podzielone na cztery Armie Koronne zgodnie z
kierunkami geograficznymi, z czterema Hetmanami Polnymi, podległymi Hetmanowi
Wielkiemu Koronnemu. Armia Północna będzie połączona z Królewską Flotą Wojenną
podległą Admirałowi Wielkiemu Koronnemu. Królewska Marynarka Wojenna będzie oparta
na Flocie okrętów rakietowych nawodnych i podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna ma
służyć obronie wybrzeża i działaniom odwetowym w taki sposób, by żaden kraj na świecie
nie czuł się poza zasięgiem odwetu.
7. Okupant tj. „III RP” oddał mennicę bicia monety polskiej w postaci elektronicznej na rzecz
obcych podmiotów. Nie wyrażamy na to zgody!
8. Okupant tj. „III RP” zlikwidował lity Skarb Polski. Królestwo Polskie przejęło ten Skarb w 2016
roku Uchwałą Sejmu Walnego w Rydzynie.
9. Okupant tj. „III RP” nie dąży do zawarcia Rozejmu, a następnie do zakończenia II Wojny
Światowej Traktatem Pokojowym. Królestwo Polskie w dniu 14 października A.D.2017
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otwarło poprzez Memorandum Konferencję Pokojową w Gdańsku Oliwie z celem
ostatecznym zakończenia II Wojny Światowej.
10. Okupant tj. III RP” nie uznaje Traktatów Pokojowych zawartych w Wersalu 28 czerwca 1919
roku, czyli nie uznaje granic Polski tym Traktatem ustalonych. Królestwo Polskie jest gotowe
do ratyfikacji Dużego Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. Odrzucamy możliwość
ratyfikacji Małego Traktatu Wersalskiego z 29 czerwca 1919 roku.
11. Okupant tj. „III RP” nie uznaje Traktatu Ryskiego z 1921 roku, czyli nie uznaje granic Polski
tym Traktatem ustalonych. Królestwo Polskie jest gotowe ratyfikować ten Traktat.
12. Okupant tj. „III RP” nie ma ustalonych traktatowo żadnych granic państwowych. Królestwo
Polskie poprzez otwarcie Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie w dniu 14 października
A.D.2017 zmierza do określenia w sposób traktatowy granic Królestwa Polskiego.
13. Okupant tj. „III RP” przymusem ekonomicznym pozbywa się z Polski młodych Polaków
przyjmując jednocześnie bez żadnych prawnych ograniczeń tanią siłę roboczą z Ukrainy i
innych państw, czyli „III RP” wyludnia z Polaków Ziemię Królestwa Polskiego, zastępując
Polaków Ukraińcami i Izraelczykami. Królestwo Polskie nie przewiduje podatku od pracy – od
osób fizycznych oraz przewiduje dobrowolne składki na emeryturę, gwarantując każdemu
rdzennemu Polakowi państwową emeryturę minimalną od 60 roku życia, niezależną od stażu
pracy.
14. Okupant tj. „III RP” uciska ekonomicznie Polaków pauperyzując ich. Królestwo Polskie
przewiduje jednolity podatek obrotowy od transakcji finansowych. Nie przewiduje VAT.
Możliwe są cła i akcyza. Podstawowym dochodem budżetu Królestwa Polskiego
przeznaczanym na obronność będzie przychód z przyrostu emisji pieniądza.
15. Okupant tj. „III RP” w sposób świadomy zadłuża swoje państwo, aż do niewypłacalności.
Królestwo Polskie konstytucyjnie zabrania deficytu budżetowego za wyjątkiem stanu wojny.
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16. Okupant tj. „III RP” w sposób świadomy, poprzez scentralizowane dochody, finansowo
drenuje gminy, powiaty i województwa. Królestwo Polskie ma zdecentralizowany budżet.
Swoje procentowe udziały w generowanych na własnej Ziemi dochodach mają: Sołectwa,
Gminy, Powiaty, Prowincje, Województwa, Królestwo Polskie.
17. Wyżej wymienione działania i wiele innych antypolskich działań „III RP” muszą w
konsekwencji doprowadzić do upadku lub samorozwiązania się „III RP”. W tej sytuacji na
Polskiej Ziemi musi być gotowa struktura państwowa, gotowa z dnia na dzień przejąć
obowiązki rządzenia Polską. Tą strukturą jest alter państwo - Królestwo Polskie.
18. Niebezpieczną dla Polaków jest możliwa sytuacja, gdy obce mocarstwa sejmowo lub
okrągło-stołowo zlikwidują „III RP” lub ogłoszą ją bankrutem. Wówczas Polacy wracają do
sytuacji rozbiorowej z końca XVIII wieku. Królestwo Polskie, gdy w międzyczasie nie obejmie
pełni władzy, zapełni wówczas pustkę po „III RP”. Kto wie, czy nie będzie wówczas
konieczna walka zbrojna o Królestwo Polskie.
19. Okupant tj. „III RP” będzie nadal listek po listku rozbierał Polskę i przeganiał z Polski
Polaków. Królestwo Polskie ma nadzieję, że rdzenni Polacy zamiast dać się rozpraszać na
partie, ruchy, fronty etc., skoncentrują się na popieraniu - obronie Królestwa Polskiego i na
popieraniu - obronie Tronu Króla Polski.
20. Najbliższy czas pokaże prawdziwą twarz „III RP” całkowicie zwasalizowaną wobec Unii
Europejskiej (czytaj Nieniec), Izraela i USA.
Uchwałę w dniu 17 czerwca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 28 czerwca A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:
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Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
Król: jeżeli jest tu Łaska Boża to Pan Bóg Wam pomoże.
Król: obecnie powoływanie rządu J.K.M. przez Nas jest zawieszone. Czekamy na Wasz ruch.
Król: Możecie spokojnie budować alter Rząd. Na czele tego Rządu powinien stać J.W. Cezary
Mariusz Tousty jako Kanclerz Wielki Koronny.
Król: spotykajcie się co najmniej raz w miesiącu, dzwońcie do siebie co najmniej raz w tygodniu,
dobierzcie sobie współpracowników. Musimy w przyszłości zabezpieczyć Wam uposażenie.
Król: teraz sprawa numer dwa czyli Zjazd Ambasadorów.
Król: w Polsce obecnie jest zapewne około 100 Ambasad uwierzytelnionych przy „III RP”. Jest
więc szansa i możliwość poprzez te ambasady zwołać Zjazd Ambasadorów w celu wypracowania
sposobu zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie w 2019 roku.
Proponujemy na Zjazd Ambasadorów wybrać datę 22 września A.D.2018, nawiązując do Zjazdu
Monarchów w Krakowie w roku 1364 za Króla Polski Kazimierza III Wielkiego.
Król: problemem jest: których Ambasadorów zaprosić? Kto jest zainteresowany zakończeniem II
Wojny Światowej? Naszym zdaniem należy zaprosić Ambasadorów krajów sąsiednich oraz USA,
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Francji, Anglii, Włoch, Japonii, Skandynawii, etc. Być może należy zaprosić wszystkie kraje
europejskie z Watykanem włącznie, by stworzyć nowy ład w Europie.
Król: zaproszone kraje winny się wypowiedzieć poprzez swoich Ambasadorów jako one widzą
zakończenie II Wojny Światowej?
Król: interesuje Nas oficjalne Stanowisko danego państwa. Brak zajęcia oficjalnego Stanowiska też
jest Stanowiskiem w myśl prawa międzynarodowego, w myśl protokołu dyplomatycznego.
Król: należałoby określić datę wysłania Listów Zapraszających.
J.W. Marian Redes: jest jeszcze problem Zjazdu Katolickiego w dniach 12-14 września A.D.2018.
Król: nie powinien Zjazd Katolicki kolidować ze Zjazdem Ambasadorów.
Król: Zjazd Ambasadorów powinien być Zjazdem jednodniowym, wyjściowo w składzie około 30
Ambasadorów.
Król: możemy podjąć dezyderat wzywający do zawarcia pokoju. Szczególnie dotyczy to Jana
Zbigniewa Potockiego, reprezentującego II RP. Niech zacznie coś robić dla pokoju!
Król: Panie Prezydencie Duda i Panie Premierze Morawiecki!
Król: nie zrobiliście nic, aby zawrzeć Pokój po II Wojnie Światowej, co demaskuje Was, że
reprezentujecie państwo – okupanta. Tylko okupant [na zlecenie] nie jest zainteresowany
zawarciem pokoju, bo nie może go zawrzeć po prostu [nie ma takich nadanych prerogatyw od
zleceniodawcy okupacji].
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Powiedźcie więc Polakom prawdę: „nie możemy zawrzeć pokoju, bo reprezentujemy władzę
okupacyjną, nadaną nam przez okupantów!
Sprawa wówczas będzie klarowna!
Niech Pan Morawiecki wyznaczy sobie
Ministra Pokoju, tak jak my mamy Ministra
Pokoju Królestwa Polskiego w osobie Pani
Katarzyny Chęsy!
Mamy też jako Królestwo Polskie Kapelana
Pokoju tj. J.E. abpa Sławoja Leszka Głodzia!
Król: My jako Królestwo Polskie jesteśmy do
zawarcia pokoju przygotowani!
Król: teraz apel do Jana Zbogniewa Potockiego.
Panie Potocki!
Jeśli Pan reprezentuje II RP to prosimy sobie
przeczytać Konstytucję II RP z 1935 roku i jakie
ma Pan obowiązki! Szczególnie uważnie
prosimy, by Pan przeczytał Art. 12 pkt. f.
„Prezydent RP stanowi o wojnie i pokoju”.
Chcesz Pan innych postawić przed Trybunałem
Stanu a sam Pan możesz stanąć przed
Trybunałem Stanu! [przed Trybunałem Stanu
Królestwa Polskiego].
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Król [do Jana Zbigniewa Potockiego]: jak Pan możesz żądać reparacji bez Traktatu Pokojowego?
Król: w Pana obowiązkach i prerogatywach nie ma „dochodzenia reparacji”, natomiast jest
„stanowienie pokoju”.
Król: nie stawił się Pan na pierwsze i drugie Zaproszenie do Gdańska Oliwy!
Król: teraz mamy zawiązaną Konfederację!
Król: teraz my Pana możemy postawić przed naszym Trybunałem Stanu, jeśli nie będzie Pan dążył
do ustanowienia pokoju.
Król: cały czas II RP i III RP, a wcześniej PRL okupujecie Polskę! Niczym się nie różnicie od
zaborców!
Król: od 100 lat (po zaborach) Polacy są nadal okupowani: najpierw przez II RP (1918-1939),
następnie przez III Rzeszę Niemiecką i Sowiecką Rosję (1939-1845), następnie przez Sowietów
przy pomocy Żydów (1844-1989), obecnie przez Żydów na zlecenie Niemiec, USA i Izraela (1989
do nadal).
Król: do 30 czerwca A.D.2018 możemy się spotkać z wszystkimi. Od 1 lipca A.D.2018 wchodzi w
życie Uchwała Sejmu Walnego z Czernej (15 grudnia A.D.2017) o nałożeniu infamii i banicji na
wszystkich członków partii politycznych i ich przywódców oraz jawnych lub ukrytych sympatyków.
Król: po 1 lipca br. możemy się spotykać tylko z tymi, którzy nie należą do partii politycznych.
Król: chcemy współdziałać a nie konfrontować się. Nie dajecie nam jednak wyboru!
Król: Panie Duda, Panie Morawiecki, Panie Potocki! Nie trzęście tyłkami!
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Król: Donald Trump – Prezydent USA, mimo, że obecnie po uchwaleniu Aktu S 447 reprezentuje
państwo USA – Wroga Królestwa Polskiego, to w 2017 roku w Warszawie wskazał „III RP” drogę:
budujcie Trójmorze! Budujcie Wielką Lechię!
Król: a co wy budujecie? Pan Duda i Morawiecki budują raczej Wielki Izrael!
Król: Pan Donald Trump miedzy wierszami mówi: wbiłem klina pomiędzy
Niemcy a Rosją byście mogli budować Trójmorze!
Król: przypomnijmy, tu w Gostyninie przetrzymywany był w areszcie
domowym Car Rosji Wasyl IV Szujski.
Król: to przestroga dla innych – mocne memento oraz wiadomość dla świata
o potędze Królestwa Polskiego na początku XVII wieku.
Król: wiemy, że obecnie jest chwilowy rozejm jak za czasów Olimpiady w
Grecji [chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej] ale wysyłamy stąd
memento do Przywódców świata, a szczególnie do Władymira Putina i Rosji,
która 4 listopada będzie obchodziła Święto Jedności Narodowej z okazji Wypędzenia Polaków z
Kremla 4 listopada 1612 roku.
Król: obecnie Rosja, USA i Chiny są rozgrywającymi na Świecie ale Polska może być i Naszym
zdaniem jest, języczkiem u wagi. Ważne, by USA i Rosja w sposób cywilizowany zakończyły
II Wojnę Światową i uwolniły nas spod okupacji żydowskiej, na rzecz Królestwa Polskiego.
Król: apelujemy do Sz.P. D.Trumpa i Sz. P. W. Putina o udział w Konferencji Pokojowej w
Gdańsku Oliwie, kończącej II Wojnę Światową.
Król: oddaję Wam głos.
J.W. Marian Redes – chodzi o powiadomienie Ambasad.
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Król: nie jest raczej możliwe, by sami w pojedynkę tzn.: Trump, Putin, Merkel, Macron, Watykan
wpadli na pomysł zakończenia II Wojny Światowej. Potrzebna jest inicjatywa Polski. Stąd Nasza
inicjatywa jako Króla. Zawsze jest potrzebna inicjatywa, impuls inicjujący.
Król: to stąd, z Gostynina wysyłamy kolejny impuls inicjujący Konferencję Pokojową!
Król: może jest inny sposób ale nie sądzimy!
Krol: Donald Trump spotkał się ostatnio z Kim Dzong Unem z Korei Północnej ale takie bilateralne
spotkania nie mają większego sensu. Świat jest bardziej skomplikowany!
Król: takie bilateralne deklaracje wymagają następnie kontrasygnaty. Gdyby tam w Singapurze byli
przedstawiciele Rosji, Chin, Japonii, Korei Południowej, etc., ewentualne porozumienie czy
deklaracja byłoby więcej warta!
Król: takie bilateralne spotkania nie mają sensu Panie Trump, Panie Putin, Panie
Prezydencie Chin, etc! [prorocze słowa wobec planowanego na 16 lipca A.D.2018 spotkania
Trump – Putin w Helsinkach].
Król [do Przywódców Świata]: musicie się zastanowić nad zaproponowana przez Nas
Międzynarodową Konferencją Pokojową.
Król: sugerujemy jednocześnie organizację cyklicznych Światowych Kongresów
Pokojowych, co 25 lat, organizowanych w Gdańsku Oliwie. [Konferencję Pokojową
kończącą II Wojnę Światową można połączyć z pierwszym tego typu Kongresem
Pokojowym.
Król: wojenne rozwiązywanie konfliktów w XXI wieku może zakończyć się zagładą życia ludzkiego
na kuli ziemskiej].
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Król: ONZ jest źle skonfigurowany. Tę organizację trzeba zamknąć!
Król: tylko podczas Kongresu Pokojowego w Gdańsku Oliwie wszyscy wolnym głosem się
wypowiadają i za zgodą zdecydowanej większości państw są podejmowane ustalenia na 25 lat.
Król: nie chcemy wojny na świecie. Da się tego uniknąć! [Kto nie respektuje pokoju może być
uznany za rozbójnika i przywrócony do porządku przez pozostałych!].
Król: państwa muszą ze sobą rozmawiać! Muszą rzucić na stół negocjacyjny swoje problemy
finansowe, monetarne, graniczne, szlaków handlowych, morskie, klimatyczne. To wszystko
omówić i jednym, dwoma czy trzema protokołami ująć, a jednym Traktatem Pokojowym
zaakceptować.
Król: można tez wiele problemów zamknąć doktrynalnie! My na przykład reprezentujemy
cywilizację „Christianitas” ale to nie znaczy, że doktrynalnie nie możemy się porozumieć z
cywilizacją żydowska czy islamską.
Król: są wartości uniwersalne. Sprawiedliwy pokój jest wartością uniwersalną, nadrzędną wobec
innych. Współpraca jest rzeczą uniwersalną!
Król: Wiele rzeczy można osiągnąć bez animozji religijnych.
Król: czy jest zgoda na Zjazd Ambasadorów?
Jest!
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UCHWAŁA - RESOLUCJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 17 czerwca A.D.2018
GOSTYNIN
O ZWOŁANIU W DNIU 22 LISTOPADA A.D.2018
ZJAZDU AMBASADORÓW
W GDAŃSKU OLIWIE
Rada Królewska Królestwa Polskiego niniejszą Uchwałą – Rezolucją podjętą poprzez
aklamację, wyraziła wolę zwołania przez Królestwo Polskie i Króla Polski w dniu
22 września A.D.2018 w Gdańsku Oliwie, Zjazdu Ambasadorów, uwierzytelnionych przy
„III RP”, w celu wypowiedzenia się w formie DEKLARACJI na temat organizacji
Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie, kończącej II Wojnę Światową.

UZASADNIENIE
1. Po 73 latach od zakończenia II Wojny Światowej należy w sposób cywilizowany ją zakończyć.
2. Celem Konferencji Pokojowej jest osiągnięcie trwałego pokoju na świecie, ustalenie
sprawiedliwych granic oraz ustalenie ładu aksjologicznego, ustrojowego, gospodarczego,
handlowego, monetarnego, klimatycznego, etc., na najbliższe 25 lat.
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Uchwałę w dniu 17 czerwca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 28 czerwca A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
Król: co nam pozostało do omówienia?
J.W. Marian Redes: wybory samorządowe?
Król: rekomendujemy listy wyborcze pn. „Sejmiki Ziemskie”. Namawialibyśmy na głosowanie ale
na nie partie.
J.W. Marian Redes: wybory powinny być oddolne, na podłożu Parafii.
Król: zgadzamy się. Rady Parafialne winny się poważnie zaangażować w wybory [jeśli nie chcą
mieć grzechu zaniechania i być rządzonymi przez Sodomitów] ale w formule Sejmików Ziemskich i
Sejmików Grodzkich!
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Król: marzyłoby nam się, by w Miastach Królewskich były listy królewskie promujące kandydatów
królewskich. Oczywiście promujące kandydatów bezpartyjnych, chcących społeczeństwu
lokalnemu, Miastu, Królowi i Bogu służyć!
J.W. Bogdan Chęsy: liderzy powinni przejechać się po Miastach Królewskich.
Król: to raczej nie jest dobry pomysł! Jeśli Król zacznie organizować sejmiki, to będzie coś nie tak!
J.W. Marian Redes: społeczeństwo jest głuche!
Król: wysyłamy stąd Ducha dla organizacji sejmikowej. Wy jako Konfederacja możecie mieć
własne pomysły na wybory! Bo to jest sposób na przejęcie władzy.
Król: poprzestańmy na PRZESŁANIU: Organizujcie się i słuchajcie się naszej Konfederacji
Generalnej Gostynińskiej.
Krol: jeszcze dwa problemy wobec Rosji: Rozejm w Dywilinie i Pokój w Polanowie. Przypominamy
Rosji tu z Gostynina, że zawarte Traktaty trzeba dotrzymywać! Ostatnim Pokojem z Rosją był
Pokój Ryski z 1921 roku. Nie był on przestrzegany! Czas najwyższy usiąść do stołu i problem
wiecznego pokoju rozwiązać! [na przykład sprawa statusu Obwodu Królewieckiego].
Król: jest jeszcze zagadnienie czy od razu proponować Pokój czy najpierw proponować Rozejm.
Obecna granica na Bugu jako Linia Kurzona jest granicą demarkacyjną, rozejmową. Czy nie warto
więc ogłosić najpierw Rozejm? Widać wyraźnie, że trwa wojna gospodarcza!
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Król: formalnie trwa wojna!
Król: możemy proklamować najpierw Rozejm!
Król: konkluzja: najpierw zorganizujmy Zjazd Ambasadorów, a następnie zbierzmy się w
określonym gronie i podpiszmy Deklarację Rozejmu, dając sobie czas na negocjacje pokojowe, tak
by pod koniec 1919 roku zakończyć Konferencję Pokojową podpisaniem Traktatu Pokojowego.
Król: czy jest na takie postępowanie zgoda?
Jest!
Król: w takim razie kończymy Radę Królewską i pomódlmy się’
Król intonuje „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Mario”
Król: ja uznaję te obrady za bardzo owocne.
Król: Victoria in Jesu Christo!
Krol: dziękuję Wam za obecność!
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Transmisja całych obrad na żywo na
Kanał: „Rada Królewska Korony Królestwa Polskiego”

https://www.youtube.com/watch?v=-8sUvgTIkbI
Gostynin, 17 dnia czerwca A.D.2018.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 57/06/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 28 czerwca A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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Z archiwum Rady Królewskiej
SOLUCJA
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
O UZNANIU III RP JAKO PAŃSTWO MARIONETKOWE
O OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE
O LIKWIDACJI SMOGU MIEJSKIEGO I PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE

lxxiv

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXIII Posiedzenia w dniu 17 czerwca A.D.2018 – Gostynin

DEZYDERAT
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
W SPRAWIE FILMU DOKUMENTALNEGO
O BOGACTWACH POLSKIEJ ZIEMI, RZEK I MORZA BAŁTYCKIEGO
O BOGACTWACH NATURALNYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO
W REŻYSERII PIOTRA AUGUSTYNKA
1. Rada Królewska popiera projekt J.W. Piotra Augustynka z Krakowa wyprodukowania filmu
dokumentalnego dotyczącego bogactw polskiej ziemi.
2. Celem filmu jest przedstawienie Narodowi Polskiemu bogactw naturalnych zawartych w
polskiej ziemi.
3. Wszelkie władze na Ziemi Korony Polskiej prosimy o wsparcie tego projektu i umożliwienie,
ułatwienie realizacji tego filmu.
4. W interesie Racji Stanu Królestwa Polskiego jest rozpowszechnianie wiedzy na temat
bogactw Polskiej Ziemi, Rzek i Morza Bałtyckiego.
Wyniki głosowania:
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1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).

SOLUCJA
JEŻELI WY NIE POTRAFICIE TO POZWÓLCIE, ŻE MY TO ZROBIMY!
NIC O NAS BEZ NAS!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)
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RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
O UZNANIU III RP JAKO PAŃSTWA MARIONETKOWEGO
(W MYŚL PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO – KONWENCJI HASKIEJ I GENEWSKIEJ)

O OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE
O LIKWIDACJI SMOGU MIEJSKIEGO I PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE
O ZJEŹDZIE POKOJOWYM W GDAŃSKU OLIWIE
W DNIACH 1-3 MAJA A.D.2018
1. Rada Królewska uznaje państwo III RP jako tzw. państwo marionetkowe w myśl prawa
międzynarodowego tzn. jako państwo wyznaczone przez ex okupanta. Tym samym Rząd III
RP jest Rządem marionetkowym; podobnie jest z Sejmem i Senatem oraz Prezydentem.
2. Państwo marionetkowe III RP dąży do aneksji terytorium Polski przez państwo trzecie lub
przez państwa trzecie.
3. Integralną częścią niniejszej Uchwały stanowi opracowanie autorstwa Romana Kwiecień pt.
„Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje”
oraz opracowanie autorstwa Martyny Haberland „Okupacja wojenna w prawie
międzynarodowym”.
4. Rada Królewska niniejszą Solucją oświadcza, że J.W. prof. Ryszard Henryk Kozłowski
oraz J.W. Marian Redes oraz J.W. Alfred Łubniewski wraz ze swoimi zespołami
posiadają wiedzę na temat energii odnawialnej oraz wiedzę zapewniającą pełną
ochronę środowiska, szczególnie czystego powietrza i czystej wody w Polsce, w tym
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wiedzę szczególną, specjalistyczną umożliwiającą w szybkim czasie pozbycie się
smogu w polskich miastach.
5. Rada Królewska zakłada hipotezę, że obecnie rządzący Polską w III RP, w sposób
świadomy niszczą polskie środowisko (ziemię, wodę i powietrze) działając na szkodę Narodu
Polskiego, w celu zatruwania Polaków, skracając im znacznie długość życia.
6. Rada Królewska w imieniu Króla i Królestwa Polskiego stawia władzy III RP ultimatum
polegające na żądaniu do końca maja 2018 roku nawiązania przez odpowiednich
przedstawicieli władzy III RP, a konkretnie przez Rząd III RP i Prezydenta III RP [Andrzej
Duda] współpracy z Rządem J.K.M. oraz z J.W. prof. Ryszardem Henrykiem Kozłowskim i
Jego zespołem, z J.W. Marianem Redesem i Jego zespołem, z J.W. Alfredem Łubniewskim i
jego zespołem na zasadach komercyjnych, by rozwiązać problem ochrony środowiska
naturalnego w Polsce oraz rozwiązać problem smogu.
7. Nie przyjęcie żądań królewskich zawartych w pkt. 3 do końca maja A.D.2018 oznacza
nałożenie infamii i banicji ipso facto na Rząd III RP i jego Gabinet Polityczny,
Sekretarzy Stanu oraz na Centrum Władzy partii rządzących tj. Szefa partii politycznej
„PiS” Jarosława Kaczyńskiego i Szefów partii koalicyjnych oraz na cały Komitet
Polityczny „PiS” oraz na całe Komitety Polityczne partii koalicyjnych oraz na gremia o
podobnym charakterze decyzyjno-doradczym.
8. Żądania powyższe powinien poprzeć obecny Episkopat Polski [w likwidacji], który w
przypadku braku poparcia niniejszej Uchwały sam ipso facto zostaje objęty infamią i banicją.
9. Rada Królewska, w ramach doręczonego Zaproszenia z 12 marca A.D.2018 (vide:
http://www.metrykakoronna.org.pl/dane/ZAPROSZENIA/20180212_ZAPROSZENIE_NA
_ZJAZD_OLIWSKI.pdf) zachęca władze państwa okupacyjnego „III RP” aby w dniach
1-3 maja A.D.2018 w Gdańsku Oliwie ich ośmiu przedstawicieli spotkało się z ośmioma
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przedstawicielami Królestwa Polskiego w celu omówienia sprawy konwergencji
władzy w Królestwo Polskie, pod rygorem skierowania pozwu do Trybunału w Hadze o
uznaniu państwa „III RP” jako państwa okupacyjnego (marionetkowego).
10.
Rada Królewska w ramach doręczonego Zaproszenia z 12 marca
A.D.2018
(vide:
http://www.metrykakoronna.org.pl/dane/ZAPROSZENIA/20180212_ZAPROSZENIE_NA
_ZJAZD_OLIWSKI.pdf) zachęca ośmiu przedstawicieli Episkopatu Polski w likwidacji
aby w dniach 1-3 maja A.D.2018 w Gdańsku Oliwie spotkali się z ośmioma
przedstawicielami Królestwa Polskiego w celu omówienia sprawy sprawowania
władzy duchownej w Królestwo Polskim, pod rygorem wejścia w polityczny konflikt ze
Stolicą Apostolską i Państwem Watykan.

UZASADNIENIE
1. Zdaniem Rady Królewskiej Królestwa Polskiego zanieczyszczenie środowiska naturalnego w
Polsce jest dokonywane świadomie.
2. Zdaniem Rady Królewskiej walka ze smogiem w Polsce jest świadomie nieskuteczna
[markowana].
3. Zdaniem Rady Królewskiej zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce ma na celu
skracanie życia Polakom.
4. Rada Królewska wskazuje sposób rozwiązania problemu w sposób ultymatywny jako, że
rządzący Polską w III RP są przez Radę Królewską traktowani jako okupanci, jako państwo
marionetkowe.
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5. Rada Królewska Królestwa Polskiego ostrzega Sejm i Prezydenta aby już nigdy w przyszłości
nie próbowali powoływać antypolski Rząd.
6. Obecny Rząd, Sejm i Senat na Wiejskiej oraz Prezydent III RP nie mają in gremio żadnej
autoryzacji ze strony Króla i organów Królestwa Polskiego. Organy i osoby reprezentujące te
organy w III RP są traktowani jako przedstawiciele okupanta Narodu Polskiego.
7. Zasady działania okupanta (occupatio bellica) na danej ziemi określa prawo
międzynarodowe, a konkretnie IV Konwencja „O ochronie osób cywilnych podczas wojny”
jako Konwencja Genewska z 12 sierpnia 1949 roku. Określa ona między innymi warunki,
jakie musi zapewnić okupant mieszkańcom znajdującym się pod okupacją. O taktowaniu
ludności okupowanej traktują też Konwencje Haskie.
8. Rada Królewska wyszła z założenia, że po II Wojnie Świtowej Polska nie podpisała z
agresorami tj. Niemcami i Rosją oraz Słowacją Traktatu Pokojowego i formalnie znajduje się
z tymi państwami w stanie wojny. Kraje agresorzy odpowiadają za instalację władz
okupacyjnych od 1 września 1939 roku do dzisiaj a ponieważ nie było kapitulacji Polski, więc
okupacja nosi charakter okupacji wojennej (occupatio bellica). Wyróżnić można okresy
okupacji na:
 1939 -1945 – okupację niemiecką,
 1945 -1989 – okupację sowiecką,
 1989 – do nadal - okupację żydowską.
O ile dwie pierwsze okupacje miały charakter stricte na terenach zdobytych wojennie przez
agresorów, to trzecia okupacja ma charakter domniemanej okupacji scedowanej przez
okupanta pierwotnego – sowieckiego na rzecz okupanta wtórnego żydowskiego. Można się
tylko domyślać, że było to przekazanie ziem okupowanych stronie trzeciej na określonych
warunkach politycznych i finansowych.
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9. Okupanci po 1989 roku stali się swoistymi dzierżawcami płacącymi na rzecz okupanta
pierwotnego „rentę dzierżawną” w postaci ustępstw politycznych lub w formie gotówkowej. W
skrócie Polska po 1989 roku została wydzierżawiona Żydom na czas określony lub
nieokreślony na podstawie jakiegoś tajnego Porozumienia przypominającego Porozumienie w
Teheranie, Jałcie, Poczdamie. Bunty narodu polskiego w postaci Powstania Warszawskiego
w 1944 roku, Powstania Narodowego w latach 1944-1953, Powstanie Poznańskie w roku
1953, Powstanie Gdańskie w roku 1970, Powstanie Narodowe w roku 1980 jednoznacznie
wskazują, że okupacja miała i ma charakter wojenny. Dowodem na okupację wojenną jest
antypolska ordynacja wyborcza oraz na jej podstawie fałszowane wybory oraz fakt, że
Polakami rządzą prawie w 100% Żydzi, reprezentujący mniej niż 1% populacji.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski: wysłałem Prezydentowi Krakowa Majchrowskiemu propozycję
współpracy ale nawet nie odpowiedział.

SOLUCJA
CHCEMY WIEDZIEĆ!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
ŻĄDANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD III RP
O DODATKOWEJ EMISJI PIENIĄDZA
1. Rada Królewska uważa, że własny, narodowy pieniądz jest takim samym orężem jak
siły zbrojne. Własny pieniądz, a konkretnie własna emisja pieniądza, jest synonimem i
oznaką suwerenności narodowej.
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2. Rada Królewska uważa, że III RP, a konkretnie Rząd III RP, Sejm i Senat III RP,
Prezydent III RP oraz Narodowy Bank Polski działający przy III RP nie ujawniają
Polakom, kto zajmuje się działalnością emisyjną pieniądza gotówkowego i
bezgotówkowego oraz kto konkretnie jest odpowiedzialny w III RP za dodatkową emisję
pieniądza gotówkowego, kolekcjonerskiego i bezgotówkowego. Rada Królewska żąda
ujawnienia Polakom, kto konkretnie zajmuje się w III RP emisją pieniądza gotówkowego
i bezgotówkowego.
3. Rada Królewska uważa, że w/w organy i instytucje scedowały emisję pieniądza
bezgotówkowego na obcy, zagraniczny podmiot.
4. Rada Królewska uważa, że emisją pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego powinna
zajmować się Mennica Królewska z Mincmistrzem Wielkim Koronnym na czele. Rada
Królewska powołała taki organ w dniu 4 listopada A.D.2017 w Olkuszu (w Baszcie
Menniczej) i jednocześnie powołała Mincmistrza Wielkiego Koronnego w osobie J.W.
Józefa Kamyckiego i jest w pełni gotowa przejąć obowiązki emisyjne polskiego
pieniądza.
5. Rada Królewska uważa, że emisją pieniądza nie powinien zajmować się Narodowy
Bank Polski, a jedynie być wyłącznym organem dysponującym dodatkową emisją
pieniądza i sygnującym walory pieniężne.
6. Mennica Królewska winna podlegać Sejmowi Walnemu i Królowi. Sejm Walny winien
wyłonić Radę Polityki Emisyjnej odpowiedzialnej za bieżącą, dodatkową emisję
pieniądza w ramach ustalonego w budżecie centralnym planu emisji pieniądza. O
każdym przekroczeniu zaplanowanej emisji pieniądza winien decydować Sejm i Król.
7. Rada Królewska uważa, że dodatkowa emisja pieniądza gotówkowego i
bezgotówkowego jest pochodną przyrostu wartości dodanej dóbr i usług i wynosi
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obecnie około 40-100 mld PLN rocznie. Ta dodatkowa emisja pieniądza jest własnością
Narodu Polskiego.
8. Rada Królewska żąda, aby Rząd III RP jasno i konkretnie w kwotach poinformował
Polaków ile dodatkowego pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego zostało
wyemitowane w 2017 roku i gdzie one wpłynęły.
9. Rada Królewska żąda, aby Rząd III RP jasno i konkretnie w kwotach poinformował
Polaków ile dodatkowego pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego jest zaplanowane
do emisji w 2018 roku i gdzie one wpływają.

UZASADNIENIE
Przedstawiciele III RP bardzo dużo mówią o niepodległości i rocznicy niepodległości. Probierzem
stanu tej niepodległości jest emisja pieniądza.
Polacy mają prawo wiedzieć, kto konkretnie w III RP odpowiada za dodatkową emisje pieniądza
gotówkowego i bezgotówkowego oraz konkretnie jakie są kwoty dodatkowej emisji pieniądza
gotówkowego i bezgotówkowego oraz jaki jest przepływ tych środków.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”
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Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
Król: zarządza kolejne głosowanie.

SOLUCJA
NIE BĘDZIEMY UCISKAĆ PODDANYCH!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
W KRÓLESTWIE POLSKIM NIE BĘDZIE PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
ŻĄDANIE ZNIESIENIA PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH W III RP
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DO KOŃCA 2018 ROKU
1. Rada Królewska Królestwa Polskiego uznała, że wypełniając Śluby Lwowskie Króla Jana
Kazimierza, Królestwo Polskie nie będzie uciskać Poddanych, stąd w Królestwie Polskim nie
będzie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Rada Królewska wzywa III RP do zniesienia podatku dochodowego od osób fizycznych do
końca 2018 roku, pod rygorem infamii i banicji ipso facto dla Sejmu, Senatu i Prezydenta.

UZASADNIENIE
1. Zupełnie bezzasadne jest opodatkowanie pracy. Cywilizowane państwo ma wiele możliwości
utrzymania siebie i zapełnić Skarbiec podatkami pośrednimi np. podatkiem obrotowym.
2. Poddani są udziałowcami państwa i należy im się dywidenda społeczna, a nie podatki.
3. Tylko w wyjątkowych wypadkach np. klęsk żywiołowych czy wojny można prosić Poddanych
o samoopodatkowanie siebie.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”
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Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).

Sporządził 9 kwietnia A.D.2018 w Myszkowie, w Dzień Zesłania Ducha Świętego, w rocznicę Bitwy pod Legnicą.
W Trzecim roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

Transmisja całych obrad na żywo na
Kanał: „Rada Królewska Korony Królestwa Polskiego”
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https://www.youtube.com/watch?v=bw1IM6vvrtc

WPIS Nr 39/04/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 10 kwietnia A.D. 2018
www.metrykakoronna.org.pl
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www.królpolski.org.pl
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SOLUCJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 18 listopada A.D.2017
DROHICZYN
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)
DOKTRYNA RADY KRÓLEWSKIEJ
DOTYCZĄCA
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
1. Królestwo Polskie określa Doktrynę Budownictwa Mieszkaniowego dla młodego pokolenia Polaków jako
Królewskie Budownictwo Społeczne polegające na zapewnieniu każdemu rdzennemu Polakowi w
przedziale wielu od 20 do 35 lat (preferowane małżeństwa) domu mieszkalnego zbudowanego z drewna
na fundamencie (podpiwniczeniu) betonowym, z niskim czynszem w przedziale 200 PLN – 300 PLN, o
metrażu od 60 do 120 m2, z niskimi kosztami utrzymania wynikającymi z polityki energii rozproszonej,
odnawialnej oraz z energii cieplnej geotermalnej, etc.
2. Celem Doktryny jest demograficzny wzrost populacji rdzennych Polaków oraz godne życie młodego
pokolenia rdzennych Polaków.
3. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w Człowieka.
POSTANOWIENIA WYKONAWCZE
DOTYCZĄCE
DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
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4. Projekt „Dom+ dla Rdzennych Polaków” powinien być realizowany przez samorządy lokalne na szczeblu
Miast, Miasteczek, Wiosek oraz Wsi i być skorelowany z projektem Decentralizacji Budżetu
Centralnego.
5. Za wykonanie Projektu Królewskiego Budownictwa Społecznego „Dom+ dla Rdzennych Polaków”
odpowiada nadzorczo i koordynacyjnie „Królewskie Konsorcjum Budowlane Dom+”.
6. Na Szefa „Królewskiego Konsorcjum Budowlanego Dom+ dla Rdzennych Polaków” wyznaczamy do
odwołania J.W. Inż. Mariana Redesa ze Szczecina.
APEL DO „III RP”
DOTYCZĄCY
DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
7. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP” aby przystąpiły do „Królewskiego Konsorcjum Budowlanego

Dom+”.
8. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP”, aby rozpoczęły reformę skarbową i reformę budżetową w
kierunku pozostawiania na określonych szczeblach samorządów lokalnych określonych części wpływów
podatkowych lub określonych podatków, z jednoczesnym zadaniowaniem ponoszenia niezbędnych
wydatków, w tym wydatków na „Królewskie Budownictwo Mieszkaniowe Dom+ dla Rdzennych Polaków”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. Powyższy Projekt winien być połączony z podobnymi Projektami dotyczącymi Repatriacji Polaków oraz

zachęt do powracania Polaków z emigracji. Może być też przeznaczony dla określonych corocznie kwot
Imigrantów chcących zostać Polakami. Powinien też uwzględniać sprawy mieszkaniowe zasłużonych
Polaków.
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Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.
5.

J.W. Brygida Andreasik – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Ryszard Gawlicki – głos „za”
J.W. Marek Chatou – głos „za”
Brak głosów „wstrzymujących się’ oraz „przeciw”.

MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie
Zdobycia Kijowa
1018-2018
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28 czerwca A.D.1919
99 Rocznica
Podpisania Traktatów Wersalskich
1919-2018
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Nie uznawany przez „III RP” Traktat Wersalski z 1919 roku
potwierdzający przez społeczność międzynarodową niepodległość państwa polskiego
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