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PRZYPOMNIENIE
Rada Królewska została powołana do życia Decyzją Króla Polski Wojciecha
Edwarda I, dokładnie miesiąc po obiorze na króla-elekta, tj. w dniu 16
sierpnia A.D.2016.
Król Polski Wojciech Edward I uznał, że bez dobrej rady najzacniejszych
Radców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie będzie dobrego, rządnego
Królestwa.
Na Pierwszym Posiedzeniu Rady Królewskiej 16 września A.D.2016
opracowano wspólnie sposób otwierania obrad.
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 (dwunastu) 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”.

NOTA WPROWADZAJĄCA
SUCCISA VIRESCIT!
(ŚCIĘTE ODRASTA!)

Królestwo Polskie nie zmartwychwstało po to, by obalić władzę „III RP”, ale
by na podobieństwo zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa powiedzeć
oprawcom i okupantom: PAX VOBISCUM! – POKÓJ WAM!
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Zadaniem Królestwa Polskiego jest PANOWANIE na Ziemi Korony Polskiej
aby zapewnić każdemu Poddanemu wszechstronny rozwój poprzez
zapewnienie jak największych możliwości indywidualnego rozwoju.
W Królestwie Polskim nie przewiduje się partii politycznych, ale wolność
Sejmikowania Ziemskiego.
To dana Ziemia a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny i za
nich odpowiada. Może ich na corocznym Sejmiku Relacyjnym wymienić!
Nie jest to żadna rewolucja ale powrót do naszych polskich korzeni
ustrojowych.
Królestwo 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.
Tak, 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.
Królestwo Polskie proponuje docelowo, swoistą Unię (część Korony) w
ramach Korony Królestwa Polskiego, oferując wspólny kod kulturowy –
cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.
Król Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej
Lechii” vel „Trójmorza” pod patronatem Królestwa Polskiego proponując
państwom członkowskim wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię
„Christianitas”.
Tak, więc Królestwo Polskie (Królestwo Lechii) vel Regnum Lechiae ma za
zadanie najpierw trwałe zbudowanie Korony Królestwa Polskiego (Corona
Regnum Poloniae vel Corona Lechia Minore) 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 Mniejsza –
Lechia Minore) 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, Bośnię i
Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.
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SKŁAD RADY KRÓLEWSKIEJ
obecnej w dniu 2 grudnia A.D.2017
na XIX Posiedzeniu Rady Królewskiej w Świętym Krzyżu
1.
2.
3.
4.

J.K.M. Wojciech Edward I
J.W. Jan Grudniewski – Hetman Wielki Koronny
J.W. Marek Chatou – Starosta Generalny Mazowsza
J.W. Stanisław Cisek – Starosta Generalny Ziemi Świętokrzyskiej

SPIS TREŚCI:
1. Uchwały Rady Królewskiej.
2. Diariusz Rady Królewskiej.
3. Foto Galeria.

UCHWAŁY RADY KRÓLEWSKIEJ
podjęte w dniu 2 grudnia A.D. 2017
na XIX Posiedzeniu Rady Królewskiej w Świętym Krzyżu

APEL RADY KRÓLEWSKIEJ
z 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż
DO HIERARCHÓW KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
W POLSCE

1. Rada Królewska apeluje do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce aby
dbali o morale i ducha Narodu polskiego.
2. Należy skutecznie zwalczać zgorszenia, jakie dają Wiernym niektórzy kapłani.
3. Należy unikać podziały w kościele poprzez zwoływanie Synodów Diecezjalnych i
Plenarnych.
4. Kościół rzymsko-katolicki w Polsce zawsze był ostoją polskości.
5. Hierarchowie powinni być prawdziwymi przywódcami duchowymi i patriotami
wskazującymi drogę, którą ma polskie społeczeństwo kroczyć.
6. Ludzie świeccy i duchowni powinni być JEDNO aby mieć wspólny cel i rozumieć nasze
położenie oraz sens istnienia.
7. Potrzebna jest reforma Episkopatu Polski.
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8. Apelujemy do dostojników „III RP” oraz do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego:
spotkajmy się na Zjeździe dostojników na podobieństwo Zjazdu z 1180 roku w Łęczycy.
9. Powinniśmy zorganizować wspólnie Konferencję na temat bezpieczeństwa Polski.
Uchwała przyjęta przez aklamację!

APEL RADY KRÓLEWSKIEJ
z 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż
DO DOSTOJNIKÓW „III RP”
ORAZ DO POLAKÓW

1. Rada Królewska apeluje do dostojników „III RP” aby dobrze rozmówili się z Polakami
czy nadal chcą żyć w demokracji czy w monarchii.
2. Rada Królewska wysyła Ducha do Polaków ze Świętego Krzyża (Łysej Góry): jesteśmy
królewskim szczepem Piastowym!
3. Tu na Świętym Krzyżu, na Łysej Górze, widząc Kryptę Oleśnickich, zmumifikowane
zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego, wiedząc o kryptach królewskich przedchrześcijańskich
Królów Lechii czuje się odwieczne Królestwo Polskie.
4. Mając możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego pamięta się o chrześcijańskim
Królestwie Polskim pod panowaniem Jezusa Chrystusa.
5. Apelujemy do Dostojników „III RP” i hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego:
spotkajmy się na Zjeździe Dostojników na podobieństwo Zjazdu z 1180 roku w Łęczycy.
6. Nie wierzymy, żeby grupa osób – partia, rozwiązała wszystkie problemy Polski i
Polaków.
7. Tylko powrót do idei Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego może coś zmienić na lepsze.
8. Przypominamy Zjazdy Możnowładców w Chęcinach z czasów Króla Władysława
Łokietka.
9. Powinniśmy wspólnie zorganizować Konferencję/Kongres na temat bezpieczeństwa Polski
i Polaków.
10. Apelujemy do Polaków aby zadawali pytania kandydatom do władz samorządowych co
z doktryną wojenną? Co z naszym bezpieczeństwem?
11. Apelujemy do Polaków aby obrali sobie Hetmanów Polnych – Dowódców obrony danej
Ziemi; w Gminie, Powiecie, etc.
Uchwała przyjęta przez aklamację!
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DEZYDERAT
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż
W SPRAWIE DOKTRYNY WOJENNEJ GRUDNIEWSKIEGO

1. Rada Królewska żąda od Władz „III RP”, a szczególnie od Rządu „III RP” i Prezydenta
aby prawidłowo rozumieli i wdrażali w życie „Doktrynę Wojenną Grudniewskiego”, jako
Totalną Obronę Narodową realizowaną przez Obronę Terytorialną – Chorągwie
Ziemskie, traktowane jako komponent wojsk terenowych (pospolite ruszenie) na
poziomie Gminy, Powiatu, przeznaczone z samej definicji, do obrony konkretnej Ziemi,
a nie jako komponent wojsk operacyjnych - liniowych.
2. Wdrożenie „Doktryny Wojennej Grudniewskiego” winno nastąpić w co najmniej 2.000
Gmin.
3. Potrzebne jest 1,5 roku na wdrożenie „Doktryny wojennej Grudniewskiego”.
4. Potrzebne jest 2,5-3,5 mld PLN by sfinansować „Doktrynę Wojenną Grudniewskiego”
Uchwała przyjęta przez aklamację!

SOLUCJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)
W SPRAWIE WSPÓLPRACY ZE WSCHODEM

1. Rada Królewska żąda od Władz „III RP” aby rozpoczęły współpracę ze Wschodem,
m.in. z Rosją i Białorusią ale po uprzednim przygotowaniu się do Totalnej Obrony
Narodowej, czyli po wdrożeniu w życie „Doktryny Wojennej Grudniewskiego”.
2. Współpraca ze Wschodem jest potrzebna aby nadgonić dystans pomiędzy Polską, a
Zachodem Europy, który zagraża bezpieczeństwu Polski.
Uchwała przyjęta przez aklamację!
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DIARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XIX Posiedzeniu Rady Królewskiej w Świętym Krzyżu
w dniu 2 grudnia A.D. 2017

 Król Polski Wojciech Edward wita widzów i Radców Królewskich.
 Król przekazuje głos J.W. Stanisławowi Ciskowi aby odczytał Ewangelię dnia.
Ewangelia (Łk 21, 34-36)
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym».
Duchu Święty! Ty przenikasz nasze serca. Pobudzaj je nieustannie do czujności i
naucz nas właściwie rozeznawać to, co spotyka nas na naszej drodze.

 Król odmawia modlitwę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
 Król mówi: „Duchu Święty zstąp na tę Ziemię i uczyń, by te obrady były owocne!”
 Król rozpoczyna obrady Rady Królewskiej:
- przytacza sposób zwoływania Rady Królewskiej,
- zagaja,
- przekazuje głos J.W. Markowi Chatou aby odczytał „Inwokację do Ducha Świętego”,
by obrady Rady Królewskiej były godne i owocne.
 J.W. Marek Chatou odczytuje Modlitwę „Inwokacja do Ducha Świętego”.
 Król czyta Porządek Obrad.
 Król wybiera punkt z Porządku Obrad: DOKTRYNA WOJENNA – NOWELIZACJA.
 Król przypomina DOKTRYNĘ WOJENNĄ GRUDNIEWSKIEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO z 17
lipca A.D.2016 „O OBRONIE TERYTARIALNEJ”.
 Król przekazuje głos J.W. Janowi Grudniewskiemu – Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu.
 J.W. Jan Grudniewski – Hetman Wielki Koronny:
- opowiada historię swojego życia,
- organizacja VIRITIM,
- Totalna Obrona Narodowa,

vii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XIX Posiedzenia w dniu 2 grudnia A.D. 2017 – Święty Krzyż

- obrona na poziomie gminy – 2 tyś. gmin, 450 przeszkolonych osób w każdej
gminie,
- armia czynna winna liczyć 250 tyś. żołnierzy,
- na czym polega różnica pomiędzy żołnierzem operacyjnym, a żołnierzem Obrony
Totalnej?
- wizja bezpieczna w przypadku obrony,
- należy Naród uzbroić!
- podziemie partyzanckie musi być na wysokim poziomie technologicznym,
- na doktrynę Obrony Totalnej potrzeba tylko 3,5 mld. PLN.
 Król analizuje sytuację wojskową w III RP:
- Antoni Macierewicz wypaczył „Doktrynę Grudniewskiego”.
- obowiązuje nadal I Stopień Larum w pięciostopniowej skali bezpieczeństwa
(niebezpieczeństwa wojny).
 Hetman uważa, że Antoni Macierewicz wypacza funkcje Obrony Terytorialnej.
- żołnierz Obrony Terytorialnej to potencjalny dywersant,
- Piotrowe Pole – przykład z czasów II Wojny Światowej,
- rolą partyzanta jest nie dać się zabić!
- przygotujmy się do zorganizowanej obrony!
- w gminach do projektu Obrony Terytorialnej jest ciągłość historyczna,
- broni danej Ziemi ojciec, syn, dziad.
 Król mówi o historycznym Pospolitym Ruszeniu.
- przy dobrze zorganizowanej i wyposażonej partyzantce nie opłaca się okupować
danego kraju.
 Według Hetmana obecny stan bezpieczeństwa w skali od „1” do „5” gdy „5”
rozumieć jako pełne bezpieczeństwo wynosi „2” czyli jesteśmy bezpieczni na 2/5 – na
40%.
 Król mówi o koncentracji władzy w „III RP” jako łatwym celu do zniwelowania.
- demokracja w czasie wojny nie funkcjonuje!
 J.W. Stanisław Cisek:
- martwi się o relacje władza – społeczeństwo,
- obecne społeczeństwo jest „uzależnione”,
- władza nie ufa społeczeństwu, bo nie daje mu broni,
- czy Polacy nie dorośli do broni?
- jak możemy budować armię jak nie mamy zaufania do sąsiadów?
- zagrożenie [szeroko rozumiane] w Polsce jest w skali od „0” do „5” rozumiane jako
„0” – brak zagorżenia „5” – wojna jako zagrożenie najwyższe – „4”.
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 Król mówi za św. Augustynem – tak silne jest państwo jak silny jest episkopat!
- mówi o wizycie Jana Pawła II w Kielcach 3 lipca 1991 roku.
- mówi o biskupach królewskich,
- jest zaniepokojony, że obecny episkopat nie chce współpracować z Królem.
 J.W. Stanisław Cisek:
- widzimy, że coś się złego dzieje na świecie,
- kler się zmanierował,
- dawnej tak nie było na przykład w Sokołowie Małopolskim,
- rodzina powinna się modlić,
- mamy Św. Faustynę Kowalską, mamy Św. Jana Pawła II, Św. Stanisława,
- problemy Rządu są przejściowe.
 Król konstatuje wypowiedzi Radców:
- powinniśmy zażądać od Rządu i Prezydenta doktrynę wojenną,
- powinniśmy napomnieć hierarchów kościoła,
- mówi o Państwie Watykan, o legatach papieskich,
- przypomina dzieje Władysława III Warneńczyka i wpływu legata papieskiego
Cesariniego,
- należy zreformować Państwo Watykan wprowadzając 12 Patriarchów z czego jeden
na Europę Środkową.
 J.W. Marek Chatou:
- jest tragedią człowieka, gdy człowiek myśli tylko swoimi kategoriami,
- nie bardzo akceptuję koncepcje Pana Macierewicza,
- w 1939 roku potęga niemiecka szła Aleją Krakowską w Warszawie; mieszkańcy
kooperując z wojskiem zatrzymali pochód Niemców,
- Polska jest w stanie pokojowej wojny!
- Jak to się stało, że Niemcy przed II Wojną Światową ze stanu recesji szybko wyszli i
szybko zbudowali przemysł wojenny? (dygresja do pomocy finansowej z zewnątrz),
- wojna jest na wszystkich frontach a szczególnie na froncie wiary!
- w naszym episkopacie nie jest dobrze!
- najpierw Bóg, a dopiero potem człowiek,
- wieża Babel została zniszczona przez Boga!
- obecnie próbuje się depopulować świat,
 Król mówi o Watykanie:
- nie ważcie się ruszać krzyża w Wandei!
- apelujemy by krzyż był symbolem odrodzenia Francji,
- Francja musi stać się chrześcijańskim królestwem!
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- Niemcy szukają nowego „Hitlera II”!
- błędem było oddanie Ziemie post NRD Niemcom!
- Niemcy od razu przenieśli stolicę do Berlina!
- odradza się polityka pruska, Bismarckowska,
- Niemcy niedługo rozpoczną politykę militarystyczną!
- Macierewicz chce przenieść wojska USA z Niemiec do Polski!
- Francuzi proponowali Piłsudskiemu wojnę prewencyjną z Niemcami,
- kto obecnie może wywołać w Europie wojnę? Tylko Niemcy!
- musimy wrócić do Wielkiej Lechii,
- kto wywołał wojnę na Bałkanach?
- dziękuje J.W. Janowi Grudniewskiemu za Drużyny Strzeleckie!
- porządne państwo powinno mieć doktrynę wojenną!
 J.W. Marek Chatou:
- mówi o objawieniach Faustyny Kowalskiej, do biczowania Pana Jezusa przystąpili
najwyżsi dostojnicy Kościoła,
- mówi o Prymasie Hlondzie, nie dokonał intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
przed wrześniem 1939 roku, wybuchła wojna,
- Celakówna mówiła o trzeciej wojnie!
 Dzwoni Alfred Łubniewski – Senator, Podskarbi Wielki Koronny,
- udział wojsk Obrony Tereytorialnej na zwiększenie bezpieczeństwa,
- Angela Merkel chce wysłać uchodźców z Syrii do Polski a Antoni Macierewicz wysyła
polskie samoloty do Izraela, jak to rozumieć?
 Król mówi o konieczności zmiany doktryny wojennej w miarę rozwoju sytuacji,
- otoczenie Polski wymusza zmianę doktryny.
 Hetman Wielki Koronny – gen Jan Grudniewski:
- obecne decyzje MON i Antoniego Macierewicza popełniają ten sam błąd co „II RP”,
- nigdy samo wojsko liniowe - operacyjne nie zabezpieczyło całego Narodu,
- mówienie ludziom, by się nie przejmowali bezpieczeństwem Polski jest kardynalnym
błędem!
- przytacza wspomnienia oficera niemieckiego z czasów II Wojny Światowej, batalion
niemiecki bez wsparcia i zapasów był bezkarny na polskiej ziemi!
- Naród sam musi broni swojej tożsamości i swojego życia,
- przytacza sentencję Józefa Piłsudskiego dedykowany Polskim Drużynom Strzeleckim:
„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby aby ta niepodległość kosztowała dwa
grosze i dwie krople krwi, a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym ale bardzo
kosztownym”.
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 Król – o Totalnej Obronie Narodowej:
- Antoni Macierewicz wypacza Doktrynę Macierewicza uznając Obronę Terytorialną, jako
komponent wojsk operacyjnych – liniowych,
- nie o to Nam chodziło w „Doktrynie Grudniewskiego”, więc musimy zrobić wykładnię
tej Doktryny,
- obecna doktryna Obrony Terytorialnej jest realizowana według „Doktryny
Macierewicza”.
 Hetman Wielki Koronny – gen Jan Grudniewski:
- Obrona Terytorialna powinna być organizowana na poziomie obecnych Gmin ze sobą
współpracujących,
- nie może tak być jak podczas II Wojny Światowej, że na danej Ziemi znalazł się nie
uzbrojony batalion niemiecki a nie miał go kto atakować!
- gdyby nawet 15-20 ludzi na terenie danej Gminy miało dostęp do broni, to by ten
batalion zlikwidowali, bo był bezbronny,
- obce wojska też nie obronią Narodu polskiego! A są o wiele kosztowniejsze.
- „Kto nie chce utrzymywać własnych wojsk, będzie utrzymywał obce!”
 Król – nie ma nic gorszego niż toczenie wojny na własnym terytorium!
- to, co my mówimy zniechęca wroga do najazdu naszych Ziem,
 Hetman Wielki Koronny – gen Jan Grudniewski:
- Polska potrzebuje pokoju!
- popieram Rząd „III RP” „Dobrej Zmiany” widząc jednak jego błędy,
- jeśli Polska zachowa trend rozwojowy przez 10 lat, to Polska będzie trzecim krajem
w Unii Europejskiej według siły gospodarczej,
- wtedy będziemy poważnym krajem i dumni ze swojego jestestwa.
 Król – przypomina o inicjatywie pokojowej w Gdańsku – Oliwie z 14 października
A.D. 2017:
- wariant traktatowy zawiódł?
- ciężko Nam uwierzyć, że będzie 10 lat pokoju,
- obecnie jesteśmy za biedni by inni wywołali tu wojnę ale w ciągu roku dwóch lat
jest to możliwe,
- Niemcy w przyszłym roku prawdopodobnie przestawią gospodarkę na wariant
wojenny,
- uważamy jako Król, że jest to „Dojna Zmiana”,
- trzeba każdego Ministra z osobna rozliczyć!
- trzeba napominać Rząd i Prezydenta!
- musimy żądać Doktryny Wojennej od Rządu i Prezydenta!
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- obecny Rząd realizuje partyjną Doktrynę Wojenną!
- jeśli Kaczyński zcedował sprawy wojskowe na Macierewicza to realizowana jest
„Doktryna Macierewicza”. Ale czy Macierewicz się nie myli?
- kształtują się dwie uchwały:
1. Rezolucja – Solucja – Dezyderat: Chcemy by Rząd „III RP” prawidłowo realizował
„Doktrynę Grudniewskiego” tzn. jako Totalną Obronę Narodową realizowaną przez
Obronę Terytorialną – Chorągwie Ziemskie, jako komponent wojsk terenowych
[pospolitego ruszenia] na poziomie Gminy, Powiatu przeznaczoną z samej definicji do
obrony konkretnej Ziemi, a nie jako komponent wojsk operacyjnych [liniowych].
 Hetman Wielki Koronny – gen Jan Grudniewski:
- Polska aby móc intensywnie się rozwijać potrzebuje otwarcia się na Rosję i Białoruś,
- Rosja jest krajem imperialnym, więc wcześniej należy wdrożyć w życie „Doktrynę
Grudniewskiego” aby się na wszelki wypadek zabezpieczyć,
- cała wschodnia Polska jest przygotowana na współpracę z Rosją,
- w Polsce jest potrzebny rozwój pomiędzy 7% a10% tempa przyrostu PKB,
- Rosja i każde inne imperialne państwo nie szanuje słabych,
 Król – konkluduje projekt kolejnej Uchwały:
- powinniśmy zacząć współpracę ze Wschodem tj. z Białorusią, Rosją ale po uprzednim
przygotowaniu się do obrony terytorialnej czyli po przyjęciu i wdrożeniu „Doktryny
Grudniewskiego”.
 Hetman Wielki Koronny – gen Jan Grudniewski:
- potrzebne jest 1,5 roku oraz 2,5 mld PLN aby skutecznie wdrożyć „Doktrynę
Grudniewskiego”,
- potrzeba około 2.000 Gmin przygotowanych do Obrony Terytorialnej według
„Doktryny Grudniewskiego”,
- na każdą gminę 1 mln PLN złotych na Obronę Terytorialną,
 Król – konkluduje projekt kolejnej Uchwały:
- Apel do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego aby dbali o morale i ducha Narodu
polskiego,
 J.W. Stanisław Cisek:
- oraz jednoczenie Narodu!
- zauważa się podział w kościele rzymsko-katolickim,
- należy zwalczać zgorszenie, jakie dają niektórzy księża i hierarchowie,
- kościół rzymsko-katolicki zawsze był ostoją polskości,
- apel do hierarchów aby byli prawdziwymi przywódcami duchowymi i patriotami
wskazującymi drogę, którą ma polskie społeczeństwo kroczyć!
xii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XIX Posiedzenia w dniu 2 grudnia A.D. 2017 – Święty Krzyż

- i dopiero wtedy będziemy mogli ‘Doktrynę Generała Grudniewskiego” realizować, bo
będziemy JEDNO! Będziemy mieć wspólny cel i rozumieć nasze położenie oraz sens
istnienia,
- niepodległość nie jest nam dana na zawsze!
 Król:
- potrzebna jest reforma Episkopatu Polski,
- potrzeba coraz więcej Synodów Diecezjalnych i Synodów Plenarnych (ogólnopolskich),
- Jan Paweł II mówił o synodach plenarnych,
- niech „III RP” dobrze rozmówi się z Polakami czy na pewno chcą demokrację czy
monarchię – Królestwo Polskie,
- wysyłamy stąd Ducha do Polaków: „jesteśmy królewskim szczepem Piastowym”!
- gdy tu na Święty Krzyż, na Łysą Górę przyjedzie widzi się Kryptę Oleśnickich,
zmumifikowane zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego, czuje się krypty przedchrześcijańskich
Królów Lechickich, czuje się odwieczne Królestwo Polskie.
 Hetman:
- jest tu kawałek Krzyża Świętego,
 Król:
- apelujemy do III RP i do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego: spotkajmy się na
Zjeździe dostojników,
- pamiętamy Zjazd w Łęczycy z 1180 roku,
- nie wierzmy w to, że jedna partia rozwiąże nam wszystkie problemy! Jest to
wprowadzanie w błąd!
- tylko wspólne sejmikowanie, sejmowanie, spotkanie się, zjazdy mogą coś zmienić na
lepsze,
- Władysław Łokietek na tej Ziemi rozpoczął Zjazdy Możnowładców np. w Chęcinach,
- na tej Ziemi odbywały się Sejmiki: Opatów, Wiślica, Nowy Korczyn etc.,
- powinniśmy zorganizować wspólnie Konferencję na temat bezpieczeństwa Polski,
- apelujemy do Polaków aby zadawali pytania kandydatom do władz samorządowym
co z doktryną wojenną, co z naszym bezpieczeństwem, jak widzicie strukturę obronną
Polski?
- czy w danym mieście, w danej gminie, w danym powiecie macie Polacy świadomość
jak jesteście bronieni? Czy wiecie gdzie jest arsenał? Gdzie są zapasy żywności? Gdzie
są zapasy wody?
- nie macie Hetmana Polnego – Ziemskiego Obrońcy!
- „III RP” wydaje 100 mld na długi, a nie ma kilku miliardów na powszechne
bezpieczeństwo, na Totalna Obronę Polski!
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- dopiero Totalna Obrona Polski pozwala otworzyć granicę na Wschód i na Zachód!
- obecnie jedna rozstrzygająca bitwa (kampania) może przesądzić czy znowu będziemy
w niewoli!
 J.W. Marek Chatou:
- powinna zniknąć Ustawa 1066 o użyciu obcych wojsk w Polsce!
 Król:
- oczywiście powinna zniknąć ale gdy wdrożymy Doktrynę Grudniewskiego i Totalną
Obronę Narodową oraz Ustawa o posiadaniu broni poradzimy sobie, nawet z Ustawą
1066!
 J.W. Stanisław Cisek:
- czy możemy zamknąć obrady Modlitwą, która była odmawiana przez polskich jeńców
w Ostaszkowie.
 Król:
- oczywiście, że możemy!
 J.W. Stanisław Cisek:
- odmawia Modlitwę „Ostszkowską”, „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga Ojca”
 Król:
- intonuje „Zdrowaś Maryjo”,
- odmawia „Wieczny odpoczynek...”
- uznaje obrady za bardzo owocne,
- Victoria in Jesu Christo!
 J.W. Marek Chatou:
- Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!
Święty Krzyż, 2 dnia grudnia A.D. 2017,

Wojciech Edward Rex Poloniae

WPIS Nr 88/12/2017
DO METRYKI KORONNEJ
z grudnia A.D. 2017
www.metrykakoronna.org.pl
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www.królpolski.org.pl
Transmisja całych obrad na żywo na
Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

https://www.youtube.com/watch?v=4Q1QPt7SYuc

FOTO GALERIA
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Z KRONIKI RADY KRÓLEWSKIEJ
KRÓLESTWO POLSKIE
NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ
EUROPY I ŚWIATA
Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego
z podpisem Króla
15-16 września A.D. 2016
J.W. Król Polski stwierdził, że Królestwo Polskie nie może abstrahować od
sytuacji geopolitycznej w Europie i na Świecie.
Zmiana ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z masońskiej republiki na
chrześcijańską monarchię parlamentarną – Królestwo Polskie musi
wywołać określone negatywne skutki i działania innych republik
masońskich, w związku z czym, pożądane jest działanie prewencyjne.
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Stąd, licząc na oddziaływanie i poparcie Sejmu Walnego pożądane jest
sformułowanie Apelu do Europy i Europejczyków oraz do Ameryki i jej
mieszkańców.
Głównym celem Królestwa Polskiego winny być podjęte wysiłki
propagujące remonarchizację Europy.
Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego
do Narodów Europy
„Pax Europa – Pax Christiana”
z 16 września A.D. 2016
Uznając Prawo naturalne i Boże, że wywyższony będzie poniżony, a
poniżony będzie wywyższony, jako Królestwo Polskie Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy
„Świętego Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. Królestwem
Polskim wspólnie odbudować królewskość i chrześcijańskość Europy.
Apelujemy do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji
Europy i ścisłej współpracy europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i
kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na pokojowej
dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim
obecnych ustrojów państwowych, tj. przejściu z republik z „demokracją”
na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których przestrzegane będzie
pryncypialne prawo braku ucisku poddanych.
Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku
z proponowaną dekompozycją ładu europejskiego:
1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z
dodatkową sugestią, by w ramach własnej Monarchii wyodrębniła
autonomie Księstwa Nowogrodzkiego.
2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią –
Księstwem Litewskim.
3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z
Księstwem Litewskim albo sama stała się samodzielnym Księstwem
Białej Rusi.
4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się
ponownie Księstwem Kijowskim lub Księstwem Rusi Czerwonej.
5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem.
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem.
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem.
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8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z
odseparowaniem Wielkiego Księstwa Morawskiego w którego skład
winna wejść Słowacja.
9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem.
10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa
Czech.
11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się
przejść na wyznanie rzymsko-katolickie porzucając Luteranizm.
12. Proponujemy powstanie Księstwa Królewieckiego-Wenedyjskiego z
prośba do Rosji o przekazanie tych Ziem pod władztwo
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
13. Sugerujemy powstanie Księstw Łotwy i Estonii.
14. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw, by weszły w
skład Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
15. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby
zanegowali własny swój imperialny charakter i uznali dążenie tych
Żywiołów imperialnych za niewłaściwe.
16. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone
Chrześcijańskie Królestwo Francji.
17. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę
Rzeczypospolitej Wielu Narodów, a na miejsce spotkań
negocjacyjnych wyznaczamy królewskie Miasto Rydzynę w
Wielkopolsce.
18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, Wielkiej
Brytanii, a przede wszystkim do diaspory Żydowskiej oraz do
wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i Nas
Europejczyków.
UCHWAŁA W SPRAWIE UKRAINY
Propozycja „Unii Rydzyńskiej”
z 16 września A.D. 2016
W nawiązaniu do 358 rocznicy Unii Hadziackiej z 16 września 1658 roku
proponujemy Narodowi Ukraińskiemu alias Kozackiemu oraz rządzącym
Ukrainą do przystąpienia do „Unii Rydzyńskiej” tj. do przyłączenia
Księstwa Kijowskiego vel Księstwa Rusi Czerwonej do Korony Królestwa
Polskiego – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
UCHWAŁA W SPRAWIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
„Pax America – Pax Christiana”
z 16 września A.D. 2016
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Apelujemy do Narodów Ameryki Północnej, szczególnie do etno
mieszkańców i chrześcijańskich imigrantów, szczególnie do Polonii, o
budowanie w Ameryce państwowości monarchicznej w duchu
„Christianitas”.
1. Pragnęlibyśmy, aby USA stało się chrześcijańskim Królestwem
respektującym prawa do określonych Ziem Meksyku.
2. Chcielibyśmy, aby Meksyk stał się chrześcijańskim Królestwem.
3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem.
Rada Królewska zamknęła obrady 16 września 2016 roku.

Wojciech Edward Rex Poloniae

UCHWAŁY RADY KRÓLEWSKIEJ
podjęte w dniu 18 listopada A.D.2017
na XVIII Posiedzeniu Rady Królewskiej w Drohiczynie

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE
DROHICZYŃSKIE
z 18 listopada A.D.2017
WOBEC
HIERARCHÓW KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
W POLSCE
Król Polski Wojciech Edward napomina hierarchów Kościoła RzymskoKatolickiego, Prezydenta Andrzeja Dudę, Rząd oraz świadomych Polaków,
by w dniach 18-19 listopada A.D.2017 wpłynęli na Episkopat Polski
skłaniając go do redakcji prawidłowej roty i prawidłowego rytu Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla, a konkretnie by w Rocie Ślubowania znalazły
się słowa uznające Jezusa Chrystusa „Królem Polski” oraz fraza o „nie
uciskaniu Obywateli (Poddanych)”.

DEZYDERAT
RADY KRÓLEWSKIEJ
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z 18 listopada A.D.2017
Drohiczyn
W SPRAWIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA
W PRZEDDZIEŃ ODNOWIENIA „ŚLUBÓW ŁAGIEWNICKICH”
w dniu 19 listopada A.D.2017
1. Rada Królewska wyraża pragnienie, powołując się m.in. na objawienia
Rozalii Celakówny, upraszając hierarchów Kościoła RzymskoKatolickiego i Władze „III RP”, by w dniu 19 listopada A.D.2017
wspólnie odnowili „Śluby Łagiewnickie” z 19 listopada A.D.2016 ale w
formule „Ślubów Lwowskich” Króla Jana II Kazimierza A.D.1656 oraz
na podobieństwo tego, co robi Królestwo Polskie, czyli przede
wszystkim, aby wspólnie uznali Jezusa Chrystusa jako Króla
Wszechświata, Króla Królów, Pana Panów, Króla Polski tj. uznali pełną
tytulaturę Jezusa Chrystusa i jednocześnie, aby zadeklarowali wolę
„nie uciskania Obywateli (Poddanych)”, w pełni respektując Prawo
Boże na Ziemi Polskiej.
2. Rada Królewska nie kwituje pracy Biskupa Andrzeja Czai, który w
ramach prac Konferencji Episkopatu Polski sprawował funkcję
Przewodniczącego Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, negatywnie
oceniając Jego pracę.
3. Rada Królewska wyraża nadzieję, że Biskup Stanisław Jamrozek –
delegat KEP dla ruchów, wspólnot i grup intronizacyjnych nie popełni
błędów poprzednika.
4. Rada Królewska przypomina słowa Rozalii Celekówny:
„(...)"Ojcze Kochany, coś dziwnego dzieje się w mej duszy, czuję
przeogromne pragnienie, by wszystko uczynić i przecierpieć, by Jezus
mógł swobodnie panować w naszej ukochanej Ojczyźnie, a przez
Polskę, by zawładnął całym światem. Śmiem to twierdzić stanowczo,
że Polska będzie silną potęgą, najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na
całym świecie, jeśli usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeśli nie, to
zginie. To nie są moje myśli i słowa (…). To mi pokazał Pan Bóg".
"Zastanawiając się nad tym, ogromny ból ogarnął moją duszę, że Pan
Jezus tak strasznie obrażany jest przez ludzi, że tak bardzo daleko do
przemiany ludzkich serc, że sprawa intronizacji jest również daleka".
Od września 1937 roku Rozalia otrzymuje szereg proroczych wizji, w
których żądania Jezusa wobec Polski i świata zostały bardzo wyraźnie
sprecyzowane. Od spełnienia tych żądań Bóg uzależniał los naszej
Ojczyzny i innych narodów. Istotę tych objawień można sprowadzić do
warunku,: jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym
Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być
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on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze
państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie
dokonać w sposób uroczysty tego Aktu. W następstwie za przykładem
Polski pójdą inne narody i także one dokonają Aktu Intronizacji Jezusa
na swego Króla. Wszystkie narody, które nie uznają Jezusa swym
Królem, zginą.
Źródło: http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm
5. Rada Królewska powołując się na słowa wynikające z Objawień Rozalii
Celakówny oraz powołując się na hasło Marszu Niepodległości z 11
listopada A.D.2017 „My chcemy Boga!” wyraża wolę, by władze „III
RP” zmierzały w kierunku ustroju monarchicznego, czyli pełnego
uznania zwierzchnictwa Królestwa Polskiego.
6. Rada Królewska apeluje do hierarchów Kościoła RzymskoKatolickiego i Władz „III RP” aby w 2018 roku odnowić Akt Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski poprzez wspólne uroczystości
odnowienia „Ślubów Brzeskich” i odpowiednich, zgodnych z
objawieniami Rozalii Celakówny „Ślubów Łagiewnickich”. Należy dążyć
do unifikacji Ślubów Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa być może
poprzez wspólny Zjazd Delegatów Episkopatu Polski, Delegatów „III
RP” oraz Delegatów Królestwa Polskiego.
7. Delegatem ze strony Królestwa Polskiego na ceremonię odnowienia
„Ślubów Łagiewnickich” w dniu 19 listopada A.D.2017 w KrakowieŁagiewnikach jest J.W. Marek Chatou – Radca Rady Królewskiej,
Rycerz Królewskiej Husarii Katolickiej.
8. Legatem Królewskim ds. Intronizacyjnych jest nadal J.W. Anna
Krogulska.
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”.

SOLUCJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 18 listopada A.D.2017
DROHICZYN
Sic volo, sic iubeo!
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(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 rdzennych 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”
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”
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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.
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”.
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