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ORĘDZIE
KRÓLEWSKIE
D O N A R O D U P O L S K IE G O
z 1 sierpnia A.D. 2017
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Przed Tobą wszyscy ziemscy królowie i władcy nikczemnym są tylko prochem.
W twojej obecności, wobec Twojej potęgi Boże, kreślimy to Orędzie
dotyczące europejskiego ładu, stosowne do Stanu, do któregoś powołać
nas raczył dnia 16 lipca A.D. 2016.
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Polacy! Lachy! Lechici! Sarmaci! Wenedowie!
Rodacy!
Cześć i Chwała Bohaterom!
Dzień 1 sierpnia A.D.2017 przypomina nam wszystkim kolejną rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu
oraz przeciwko zbliżającemu się okupantowi sowieckiemu.
Dużo słów pada podczas tej rocznicy. Nie powinno zabraknąć słów Króla
Polski.
Powstańcy Warszawy z sierpnia 1944 roku nie czekali na „wyzwolenie” przez
Armię Czerwoną. Dowództwo AK wiedziało jak zostali potraktowani w lipcu
1944 roku oficerowie AK w Wilnie po akcji „Ostra Brama” i we Lwowie po
Akcji „Burza”. Mimo udziału w wyzwalaniu obu polskich miast zostali
rozbrojeni i aresztowani przez oddziały NKWD.
W Warszawie dowództwo AK postanowiło zmienić taktykę wyzwolenia Polski
spod okupacji niemieckiej, nie współpracując, jak w Wilnie i Lwowie z Armią
Czerwoną i uprzedzająco w czasie pomiędzy wycofaniem wojsk niemieckich
a nadejściem wojsk sowieckich wyzwolić stolicę Polski.
Warto przypomnieć w tym miejscu nieudany zamach na Hitlera w dniu 20
lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu, który na pewno odcisnął się na psychice
Hitlera, w której trudno od tego momentu doszukiwać się jakiejkolwiek
racjonalności i logiki.
Trzeba też przypomnieć powstanie 21 lipca 1944 roku Polskiego Komitetu
wyzwolenia Narodowego jako marionetkowego Rządu na ziemiach
wyzwalanych przez Sowietów.
Warto też pamiętać za Wikipedią, że:
27 lipca 1944 roku w imieniu PKWN Edward Osóbka-Morawski podpisał w
Moskwie Porozumienie między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej
granicy (którego tekstu nie ogłoszono do 1967), ustalając ją wzdłuż tzw. linii
Curzona i zrzekając się tym samym terytorium Kresów Wschodnich. Strona sowiecka
odrzuciła postulaty PKWN co do korekt przebiegu linii granicznej na korzyść polską, z
wyjątkiem przyjęcia podziału obszaru Puszczy Białowieskiej.
ORĘDZIE KRÓLEWSKIE DO NARODU z 1 sierpnia A.D.2017

Strona 2

Dopiero po podpisaniu obu porozumień członkowie PKWN – i to nie wszyscy –
znaleźli się w Chełmie. Porozumienie dotyczyło, wbrew nazwie, również przebiegu
polskiej granicy zachodniej. Rząd ZSRR po raz pierwszy stwierdził, że uznaje za
granicę między Polską a Niemcami linię przebiegającą na zachód od Świnoujścia
wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, a przy tym „przyjmuje na siebie zobowiązanie przy
ustalaniu granicy państwowej pomiędzy Polską a Niemcami popierać żądanie
ustalenia granicy według wymienionej wyżej linii, co było prawdopodobnie motywem
utajnienia tekstu porozumienia do 1967 – rozstrzygał, bowiem o kwestii, której ZSRR
nie ustalił jeszcze z Wielką Brytanią i USA. Porozumienie stało się podstawą do
zawarcia w dniu 9 września 1944 roku układu między PKWN i Ukraińską
Socjalistyczną Republiką Radziecką o wymianie ludności między Polską a USRR.
Pierwsi członkowie PKWN dotarli do Chełma późnym popołudniem 27 lipca 1944, lub
dopiero 28 lipca 1944, zastając tam legalne władze polskie – delegata
powiatowego i przedstawicieli Armii Krajowej.

29 lipca 1944 Państwowy Komitet Obrony ZSRR przyjął postanowienie o utworzeniu
na terytorium Polski (na

zachód od linii Curzona) radzieckich komendantur

wojskowych, do kompetencji, których należały m.in. ustanowienie i ochrona porządku
na tyłach Armii Czerwonej.

31

lipca 1944 Kwatera

rzeczywistości Stalin)

Główna
wydała

Naczelnego

Dowództwa

dyrektywę określającą

ZSRR, (czyli

w

zasady mobilizacji na

zajmowanych przez Armię Czerwoną ziemiach polskich, przewidującą aresztowanie
ujawniających się wobec władz sowieckich oddziałów Armii Krajowej i innych formacji
nie podporządkowanych PKWN. W dyrektywie stwierdzano, że jedyną legalną
władzą na terytorium Polski jest PKWN i jego organy terenowe, natomiast osoby
występujące w imieniu Rządu RP na uchodźstwie miały być traktowane jako
niemiecka agentura.

1 sierpnia 1944 Stalin wydał dowódcom frontów Armii Czerwonej jeszcze jeden
rozkaz dotyczący Armii Krajowej:
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„Z uwagi na to” *nakazywała Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Nr 220169 z 1
sierpnia, 1944) „że wroga agentura usiłuje przenikać do rejonów działań bojowych
Armii Czerwonej i osiąść na terytorium wyzwolonym Polski pod postacią oddziałów
Armii Krajowej, Kwatera Główna rozkazała po wyjaśnieniu [chyba po ujawnieniu się JMC] natychmiast rozbrajać oddziały zbrojne wchodzące w skład Armii Krajowej lub
innych podobnych organizacji niewątpliwie mających w swoim składzie agentów
niemieckich. Oficerów tych oddziałów internować, a szeregowych i podoficerów
kierować do samodzielnego batalionu

zapasowego 1 armii polskiej generała

Berlinga.

Jan Ciechanowski konkluduje:
W dniu, w którym zaczynało się Powstanie Warszawskie, którego ostateczne
powodzenie zależało, zgodnie z planem jego polskich autorów, od wejścia Armii
Czerwonej do stolicy Polski, Stalin jednocześnie wypowiadał, w istocie, Armii
Krajowej wojnę i zapowiadał jej całkowitą likwidację na wszystkich oswobodzonych
od Niemców terenach. Co nie najlepiej wróżyło powstańcom i mieszkańcom
Warszawy czekającym od samego wybuchu powstania na sowiecką pomoc. Stalin
był niestety zdecydowany narzucić Polsce pro-sowiecki rząd, który sam w
rzeczywistości stworzył, na przeszkodzie, czemu stała Armia Krajowa i władze Polski
Podziemnej i Rząd Polski w Londynie uznawany jeszcze przez naszych zachodnich
aliantów. Przeszkodę tę, w postaci stołecznych oddziałów Armii Krajowej, mogli
usunąć z drogi i jak wiemy usunęli jego główni, ale pod tym jednym i jedynym
względem niezmiernie usłużni, przeciwnicy – Niemcy.

Już wycofane wojska z Warszawy, wbrew logice wojennej, wracają
niespodziewanie w postaci formacji SS do Warszawy, by spacyfikować
powstanie i zatrzeć ślady niemieckiej okupacji. Pomagają w tym Niemcom
oddziały SS Galizien sformowane z banderowców mordujących wcześniej
Polaków na Wołyniu. Odziały te miały szczególną motywację w
mordowaniu Warszawiaków, starając się zatrzeć ślady mordów na Wołyniu i
Podolu. Dla Niemców mord powstańców i cywili Warszawy to zacieranie
śladów i próba ucieczki od odpowiedzialności za okupację Polski; dla Rosji
to przygotowania gruntu do okupacji i próby sowietyzacji Polski oraz
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zacieranie śladów mordów Stalina dokonanych na Polakach m.in. w
Katyniu.
Jest bardzo możliwe, że Rosja i Niemcy prowadzili zakulisowe rozmowy na
temat powojennych podziałów łupów obu bandyckich krajów i jest wielce
prawdopodobne, że na wieść o wybuchu Powstania w Warszawie w dniu 1
sierpnia 1944 roku przerażony Stalin poprosił Niemców o pacyfikację
Powstania do czasu przybycia do Warszawy, za co w zamian proponował
wstrzymanie frontu na pół roku, umożliwiając Niemcom dalszą grabież Polski
oraz przerzucenie znacznych sił niemieckich ze Wschodu na Zachód Europy.
Być może Stalin i Hitler liczyli na trwały rozejm wojenny na linii Wisła i podział
Polski między III Rzeszę i Sowiecką Rosję. Bezkompromisowe działania
amerykańskie na froncie zachodnim i południowym nie pozwoliły Niemcom
zachować zdobyczy lewobrzeżnej Polski. Stalin wykorzystał zaistniałą
sytuację i w styczniu rozpoczął marsz na Berlin.
Być może te pół roku rozejmu między Niemcami a Rosją uratowały Europę
Zachodnią przed inwazją Sowietów, Wojenny łup w postaci Polski był dla
Stalina ogromnym sukcesem militarnym, jednakże podbój całych Niemiec
byłby łupem jeszcze większym, sytuując Rosję na stałe w Europie
Zachodniej.
Powstanie Warszawskie należy, więc widzieć w ramach Paktu RibbentropMołotow z sierpnia 1939 roku.
Obie strony tj. tak Niemcy jak Rosja były zainteresowane zniszczeniem
Warszawy jako stolicy Polski i były zainteresowane mordem Warszawiaków
jako polskiej inteligencji. W tym sensie pacyfikacja Powstania Warszawskiego
niczym nie różni się od niemieckich mordów w Palmirach, Ponarach,
Piaśnicy i innych miejscach kaźni oraz od sowieckich mordów np. w Katyniu i
Ostaszkowie.
Dalekosiężnym celem Niemiec i Rosji w zdławieniu Powstania
Warszawskiego było niedopuszczenie do powojennej Konferencji Pokojowej
z udziałem Polski.
Porozumienia z Poczdamu z 1945 roku nie zakończyło II Wojny Światowej, ale
ustaliło warunki rozejmu.
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Z wikipedii:
Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu
Cecilienhof) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.
W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin oraz
prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano
Roosevelta. Trzecim uczestnikiem konferencji był premier Wielkiej Brytanii Winston
Churchill, którego zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa, Clement Attlee.
Zamiennie stosowana jest też nazwa "konferencja berlińska", choć określenie to nie
jest jednoznaczne[ Była to ostatnia z trzech konferencji wielkiej trójki, miała miejsce
po konferencji teherańskiej (28 listopada – 1 grudnia 1943) i konferencji jałtańskiej(4 11 lutego 1945).
Celem konferencji było ustalenie: trybu likwidacji skutków II wojny światowej, losów
Niemiec, opracowanie traktatów pokojowych i zasad organizacji powojennego świata.
Główne postanowienia zawarte w tzw. deklaracji poczdamskiej:


odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczone zostały Niemcy.



demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja
oraz dekartelizacja Niemiec.



odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy



wschodnia granica Niemiec nie została ustalona, dziś obowiązują: "Umowa o
końcowej regulacji w sprawie Niemiec" (tzw. traktat 2+4) z 12 września 1990 roku
oraz traktat polsko-niemiecki z 14 listopada 1990 roku o potwierdzeniu istniejącej
granicy (Dz.U. 1992 nr 14 poz. 54).



15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR miała otrzymać Polska



dokonanie przesiedleń ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i
z Węgier

Konferencja poczdamska ustaliła ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich (tzw. proces
norymberski), przyjęła radziecki program w kwestiach wschodniej granicy Niemiec.
W czasie konferencji prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman i brytyjski
minister spraw zagranicznych Ernest Bevin domagali się od Stalina wycofania wojsk
radzieckich z Polski.

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE DO NARODU z 1 sierpnia A.D.2017

Strona 6

Konferencją analogiczną do spotkań wielkiej trójki, ale dotyczącą Dalekiego
Wschodu była konferencja kairska (22-26 listopada 1943).
W lipcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej wystosował memorandum
w kwestii zachodniej granicy Polski, będący punktem odniesienia wobec polskiego
stanowiska podczas konferencji poczdamskiej. Wymieniono w nim następujące
argumenty przemawiające za zmianami terytorialnymi:


Odszkodowanie – zadośćuczynienie moralne za traktowanie całego narodu
jako społeczeństwa parobków oraz odszkodowanie materialne za grabieże i
niszczenie

majątku

narodowego.

Polska,

będąca

sojusznikiem

państw

zwycięskich, ma prawo żądać w imię sprawiedliwości ogólnoludzkiej za swą
postawę, za poniesione straty i ofiary, aby otrzymać odszkodowanie w naturze, w
warsztatach pracy, tzn. w ziemi, fabrykach, kopalniach, dobrach kulturalnych, a
przede wszystkim w terytorium odpowiadającym potrzebom narodu.


Potrzeby demograficzne Polski. Naród polski nie może rozwijać się normalnie,
jeśli równocześnie zostanie zmuszony do emigracji, dlatego biorąc pod uwagę: 1)
duży przyrost naturalny, 2) postulat zaniechania emigracji oraz 3) konieczność
przyjęcia reemigrantów, Polska musi posiadać obszar odpowiadający potrzebom
jej ludności [...] Jedynie przesunięcie granicy nad Odrę i Nysę daje możliwości dla
zaspokojenia najważniejszych potrzeb demograficznych narodu. Pod względem
rolniczym Polska była krajem najbardziej przeludnionym w Europie. Na skutek
zmian terytorialnych przeludnienie to może być złagodzone w wypadku włączenia
terytorium po Odrę i Nysę.



Polskość ziem zachodnich: Poza granicami Polski z lat 1918 po 1939
pozostały znaczne obszary zamieszkane przez większość ludności polskiej.



Prawa historyczne Polski: Dzieje historyczne od X wieku wykazują, iż Polska
mocno stała nad Odrą [...], a w pewnych okresach znacznie ją przekraczała.
Dopiero od XIII wieku poczęła tracić swe zachodnie rubieże pod naciskiem
germańskim.



Położenie geograficzne i związki geopolityczne ziem zachodnich z Polską.
Położenie geograficzne stanowi podstawę polityki danego państwa. Do prawa
tego musi się dostosować również i Polska. Polska leży na wschodnich rubieżach
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Europy zachodniej. Leży na pomostach międzymorskich: adriatycko-bałtyckim i
bałtycko-czarnomorskim, przez które od dawien dawna biegły szlaki handlowe,
które zachowały swe znaczenie gospodarczo-polityczne po dziś dzień. Przez
obszar Polski biegną również dwa szlaki transkontynentalne: niżowy i podgórski,
wiążą one ze sobą stolice i ośrodki przemysłowe szeregu państw europejskich.
Położenie geograficzne predysponuje całą Polskę do podjęcia roli pośredniczki w
Europie między Zachodem a Wschodem oraz Południem a Północą [...] Polska
dąży do swych naturalnych granic, które stanowią: na południu Sudety i Karpaty,
na północy wybrzeże Bałtyku, a na zachodzie Odra i Nysa. Obszar w ten sposób
wyznaczony tworzy zwartą jednostkę geograficzną, związaną dorzeczami Wisły i
Odry, skierowaną naturalnymi drogami ku Bałtykowi.


Związki gospodarcze ziem zachodnich z Polską. Obszar wschodnich Niemiec,
zamieszkany w większości przez Polaków, od II poł. XIX wieku nie mógł wyżywić
i utrzymać swej ludności na miejscu. Prawie cały przyrost naturalny zmuszony był
do emigracji do Niemiec zachodnich lub za granicę. Potencjał ekonomiczny
ludności polskiej stale zmniejszał się pod wpływem tendencyjnej polityki pruskiej.
Prusy Wschodnie i Śląsk sztucznie oderwane od Polski, od swego naturalnego
zaplecza, nie wykazywały normalnego rozwoju. Śląsk, Odra, Szczecin, odcięte od
1918 r. od Poznańskiego i Pomorza, nie mogły również rozwijać się. Szczególnie
dotkliwe było to dla Śląska, pozbawionego wschodnich rynków polskich. Na
skutek tego prawie cały obszar wschodnich Niemiec był terenem emigracyjnym
[...] Związanie tych ziem z Polską pozwoli z jednej strony na zatrudnienie w
przemyśle nadwyżki ludności wiejskiej, z drugiej zaś zapewni przemysłowi
dogodny i obszerny rynek zbytu. W ramach Rzeszy ziemie te były deficytowym
pograniczem i nie miały możliwości należytego rozwoju, produkcja zaś
przemysłowa była nastawiona głównie na eksport (patrz zał. nr 4). Natomiast w
ramach państwa polskiego przemysł znajdzie bardzo korzystne warunki pracując
głównie dla rynku wewnętrznego.
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Na samej konferencji poczdamskiej, stronę Polską reprezentowali Bolesław
Bierut, Edward Osóbka-Morawski, Stanisław Grabski, Stanisław
Mikołajczyk, Wincenty Rzymowski oraz Michał Rola-Żymierski.

W przemówieniu wicepremiera Mikołajczyka popierającym proponowane zmiany
terytorialne, znalazł się także argument, iż stanowią gwarancję zapobieżenia
podstawowych przyczyn imperializmu niemieckiego poprzez odebranie mu bazy
przemysłowej, której Niemcy używali do rozbudowy swego potencjału zbrojeniowego.

Tym samym jak premier Mikołajczyk oświadczył, że zmiany te nie tylko pozwolą
na odbudowę zniszczeń Polski, ale przyczynią się trwale ku zachowaniu pokoju
światowego i przysłużą bezpieczeństwu wszystkich narodów.”

Przebieg Powstania Warszawskiego dał jasną i wyraźną odpowiedź
dzisiejszym Polakom, że sowiecka Rosja nie miała na celu w 1944 roku
wyzwalania Polski ale jej podbój oraz, że Niemcy nie dążyli do pokoju z
Polakami ale zacierali ślady swoich zbrodni kolejnymi mordami.
Przyjmując, że Powstanie Warszawskie nie wybuchłoby, los oficerów i
żołnierzy AK był i tak przesądzony, o czym świadczą prześladowania
akowców podczas późniejszej okupacji sowieckiej i bolszewickiej.
Polacy!
Jako Lechici, Wenedowie, Polacy. Jako Słowianie miłujemy od zawsze
pokój i chcemy żyć w pokoju.
Niestety z powodu naszego położenia, jak tez z powodu naszych cech
narodowych, z dawien dawna jesteśmy solą w oku naszych sąsiadów.
W ostatnich 400 latach toczyliśmy
Kozaczyzną, Niemcami i innymi.

wojny z Turcją, Szwecją, Rosją,

W ostatnich stu latach ledwo po odzyskaniu niepodległości w 1916 roku jako
Królestwo Polskie i w 1918 roku jako II Rzeczpospolita toczyliśmy wygraną
wojnę z sowiecką Rosją w latach 1919-1920 oraz przegraną wojną z trzema
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agresorami tj. Niemcami, sowiecką Rosją i Słowacją w roku 1939 zakończoną
wojskową okupacją Ziem II RP na przestrzeni lat 1939 – 1993.
W latach 1939 -1945 Ziemie II RP były okupowane przez III Rzeszę Niemiecką,
a następnie od 1944 roku były okupowane przez Związek Sowiecki Rosji aż
do roku 1993, gdy wojska sowieckiej Rosji zostały wycofane z okrojonych
Ziem II RP powiększonych o tzw. Ziemie Odzyskane.
Okupant niemiecki nie był w stanie w latach okupacji Polski tj. 1939-1945
zmontować kolaborującego Rządu Polskiego na podobieństwo Francji czy
innych podbitych państw.
To, co nie udało się Niemcom udało się Sowietom, którzy już w roku 1944
zmontowali „polski” Rząd Tymczasowy tworząc następnie marionetkowe
państwo pod nazwą „PRL” przekształcone z czasem w „III RP”.
Reasumując, obchodząc dzisiaj 73 rocznicę Powstania Warszawskiego
możemy, już jako kolejne pokolenie powojenne obiektywniej ocenić
sytuację popowstaniową.
Brak Konferencji Pokojowej i Traktatu Pokojowego spowodował, że po 73
latach Niemcy osiągnęli podczas obecnego rozejmu stan, do którego
wówczas dążyli podczas II Wojny Światowej metodami militarnymi.
Podporządkowali najpierw swojemu przywództwu Unię Europejską, traktując
ją jako Unię Niemiecką i podporządkowali sobie gospodarczo wszystkich
obecnych członków tej Unii, w tym III RP.
Jedynym problemem obecnych Niemiec jest okupacja, a de facto kontrola
ze strony USA. Stacjonujące na terenie Niemiec wojska USA, póki co,
gwarantują demokratyczne rządy w Niemczech i brak agresywnych
zachowań ze strony Niemiec.
Wyraźnie jednak widać, że Rosja robi wszystko by smycz, na której
amerykanie trzymają Niemcy była sukcesywnie wydłużana, dążąc
oczywiście do jej zerwania.
W tej polityce rosyjskiej wydłużania amerykańskiej smyczy dla Niemiec,
problemem Rosji i Niemiec jest Polska z nieuregulowanymi kwestiami agresji
na Polskę w 1939 roku oraz jej okupacji przez Niemcy od 1939 do 1945 oraz
okupacji przez Rosję od 1939 do 1993 roku.
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Nie uregulowana jest też kwestia obecnej okupacji Ziemi Królewieckiej oraz
zwrotu Kresów Wschodnich, scedowanych w międzyczasie przez Rosję na
powstałe w 1991 roku z sowieckich republik państwa: Ukrainę, Białoruś i
Litwę.
Nie uregulowane nadal są kwestie reparacji wojennych i odszkodowań, tak
od Niemiec jak od Rosji, na rzecz Polski.
W Polsce powojennej nadal trwa okupacja poprzez marionetkowe rządy
państwa „PRL”, a od 1989 roku państwa „III RP”.
Oba te okupacyjne twory nie odważyły się zaproponować Niemcom i Rosji
Konferencji Pokojowej, kończącej II Wojnę Światową.
Bez takiej konferencji pokojowej Polska i Polacy nie mają uregulowanych
kwestii granicznych ani reparacyjno-odszkodowawczych.
W dalszym ciągu akceptowana jest granica z Ukrainą, Białorusią i Litwą
wzdłuż Linii Kurzona, mimo, że nie ma odpowiednich porozumień z tymi
państwami.
Polacy!
Nie dajcie się zwieść retoryce przedstawicieli „III RP” jakoby Polska była
wolna!
Jeśli jest wolna to:
 gdzie są reparacje wojenne i odszkodowania po II Wojnie Światowej?
 dlaczego Kresy Wschodnie są nadal okupowane?
 dlaczego nie ma Traktatu Pokojowego
kończącego II Wojnę Światową?

z

Rosją

i

Niemcami

 dlaczego w ostatnim czasie 2,5 mln Polaków musiało z Polski
emigrować?
 dlaczego polscy przedsiębiorcy są dyskryminowani ekonomicznie?
 dlaczego Polską rządzą Żydzi lub osoby z pochodzeniem żydowskim
lub niemieckim?
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 dlaczego we Wrocławiu w konsulacie jest zatrudnionych ponad 700
dyplomatów?
 dlaczego obowiązuje ustawa 1066 o pobycie obcych wojsk na
terenie III RP?
 dlaczego Polacy nie mają powszechnego dostępu do broni palnej?
 dlaczego wybory są tajne, a nie jawne?
 etc.,etc.
Polacy!
Jesteśmy kolejnym pokoleniem oszukiwanym, że mamy niepodległość, że
jesteśmy wolni!
Człowiek wolny jest niezależny ekonomicznie, nie boi się utraty wolności ani
majątku.
Polacy płacą ogromny podatek od pracy! Nie ma żadnej gwarancji
ochrony prawa własności tak rzeczowej jak intelektualnej!
W „III RP” stworzono Specjalne Strefy Ekonomiczne jako odpowiedniki
obozów pracy. Są to już polskie obozy pracy! Gwarantują one ulgi
podatkowe dla inwestorów najczęściej zagranicznych i tanią, polską siłę
roboczą!
W „III RP” do absurdu doprowadzono przywileje o zakazie podwójnego
opodatkowania, co pozwala firmom zagranicznym lub zarejestrowanym za
granicą, nie płacić podatków w Polsce!
„III RP” współpracuje z Unią Europejską rozumianą jako Unia Niemiecka na
absurdalnych zasadach wpłacania składek członkowskich, o czym się mało
mówi oraz otrzymywania w zamian dotacji europejskich, o których się pisze
a inwestycje oznacza odpowiednimi planszami.
Jaki jest sens wpłacania własnych pieniędzy, o które następnie trzeba się
prosić jak o obce?
Cała Unia Europejska jest jednym wielkim niemieckim szwindlem i
oszustwem gospodarczym! Jest to dalsza eksploatacja Polski przez państwo,
które jakoby przegrało II Wojnę Światową.
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Królestwo Polskie żąda od „III RP” jak najszybszego wyjścia z Unii Europejskiej
na rzecz budowy Wielkiej Lechii, ze wsparciem polityczno-militarnym USA.
Normalna unia gospodarcza polega na wolnym handlu i bezpieczeństwie!
Dalsze uczestnictwo w Unii Europejskiej wzmacnia Niemcy i osłabia Polskę!
Należy pilnie przeorientować politykę gospodarczą Polski!
Jako Polska w imię pamięci o pomordowanych Polakach, w tym w imię
pamięci o Powstańcach Warszawskich, należy traktować Niemców i Rosjan
do czasu podpisania Traktatu Pokojowego jako agresorów i wrogów!
Powinniśmy natychmiast wystąpić z Unii Europejskiej i zażądać uregulowania
kwestii Traktatu Pokojowego jako warunek dalszej współpracy.
Za protektora w tej kwestii winniśmy obrać propolskie USA z J.W.
Prezydentem Donaldem Trumpem.
Prezydent „III RP” i każdy inny przedstawiciel władzy winni uzależnić
współpracę z Niemcami i Rosją od podpisania Traktatu Pokojowego
ustalającego granice wschodnie i zachodnie oraz gwarantującego
reparacje i odszkodowanie.
Niemcy i Rosja winny dążyć dobrowolnie lub przymuszone przez USA do
zawarcia Traktatu Pokojowego z Królestwem Polski.
Europa winna składać się
równowagę polityczną tzn.;
 z komponentu
bizantyjskiej

z

trzech

Zachodniego

–

komponentów

Wielkiej

Frankonii

stabilizujących

–

cywilizacji

 z komponentu Środkowego – Wielkiej Lechii – cywilizacji łacińskiej
Christianitas
 z komponentu Wschodniego – Wielkiej Rosji – cywilizacji turańskiej.
Z powodów światopoglądowych i cywilizacyjnych komponenty te różnią się
zdecydowanie od siebie i nie mają zdolności łączenia się we wspólne
organizmy gospodarcze. Mogą natomiast współpracować wobec
wspólnych wrogów, szczególnie mogą przeciwstawić się cywilizacji
islamskiej.
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Polacy!
Jak jeden winniśmy domagać się od Niemców i Rosji zawarcia Traktatu
Pokojowego!
Królestwo Polskie w Naszej osobie przewiduje zwołanie 14 października
A.D.2017 Konferencji Pokojowej w Gdańsku-Oliwie. W tej sprawie odbyliśmy
w lipcu tego roku rozmowy z biskupem pomocniczym Archidiecezji
Gdańskiej J.E. bp Zbigniewem Zielińskim oraz z Przewodniczącym Rady
Miasta Gdańska J.W. Bogdanem Oleszkiem.
Musimy wspólnie zbudować front walki o pokój. Front walki o Traktat
Pokojowy z Niemcami i Rosją przywracający nam Kresy Wschodnie oraz
regulujący sprawę granic, reparacji i odszkodowań.
Brak tego Traktatu Pokojowego zachęca Niemcy i Rosję do dalszych
agresywnych zachowań wobec Polski i Polaków!
Mamy obecnie potężne wsparcie ze strony USA, które poniosły ogromną
ofiarę podczas II Wojny Światowej na terenie Europy i których irytuje buta i
bezczelność Niemców i Rosji.
Dalsze bierne oczekiwanie spowoduje, że Niemcy wcześniej czy później
wyzwolą się spod okupacji USA podbiją Francję i przejmą jej arsenał
nuklearny. Temu właśnie celowi ma służyć budowa tzw. armii europejskiej
pod przewodnictwem Niemiec.
Należy utworzyć przy ONZ tzw. Radę Pokoju z siedzibą w Gdańsku pilnującą
pokoju światowego poprzez międzynarodowy arbitraż i rozjemstwo z urzędu.
Nie chcesz wojny dbaj o pokój!
Wydaje się słuszne aby w Europie cyklicznie, np. co 25 lat, odbywały się
Konferencje Pokojowe, ubiegające militarne lub poprzez sankcje
gospodarcze, rozwiązywanie napięć i nieporozumień.
Wojnę jest bardzo łatwo rozpętać, ale ciężko zakończyć!
Mamy nadzieje, że rozpoczęta w 2017 Konferencja Pokojowa spotka się z
przychylną reakcją wielu państw, a szczególnie USA i Chin, co pozwoli na
podpisanie Traktatu Pokojowego kończącego II Wojnę Światową
zapewniając pokój Europie a być może Światu na najbliższe 25 lat, w
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oczekiwaniu na kolejną Konferencję Pokojową, która krocząco miejmy
nadzieję zapewni pokój kolejnemu pokoleniu.
Rodacy!
Cześć i Chwała Bohaterom!
Victoria in Jesu Christo!.
Dano 1 sierpnia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w drugim roku
Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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