BÓG
W I A R A

MIŁOŚĆ

O J C Z Y Z N A

HONOR

P A M I Ę Ć

OJCZYZNA

S Z L A C H E T N O Ś Ć

W O L N O Ś Ć

„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

EDYKT
KRÓLA POLSKI
WOJCIECHA EDWARDA
O WROGACH NARODU POLSKIEGO,
WIELKIEJ LECHII I SŁOWIAŃSZCZYZNY.

M y, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w
dniu 16 lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów,
Wandalów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
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Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski,
Łużycki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i
Barrois, Książę Bari i Rossano etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to
należy wiedzieć, niniejszym Edyktem postanawiamy, co następuje:

P rzypominamy na wstępie Nasz Edykt z 2 stycznia A.D.2018 „O ochronie
Poddanych w Królestwie Polskim” (wpis do Metryki Koronnej 01/01/2018 z 2
stycznia A.D.2018):
„W

Królestwie

Polskim

Urzędnik,

Funkcjonariusz

Publiczny,

Wojskowy

nieuprzedzający Poddanych o grożącym niebezpieczeństwie lub działający
na szkodę Poddanych, popełnia Zbrodnię Stanu zagrożoną Karą Główną.”

M imo tak jasnego sformułowania, rządzący Polakami w ramach „III RP”
ustanawiają w dniu 26 stycznia A.D.2018 projekt talmudycznej, szatańskiej
Ustawy jak niżej:
U S TAWA
z dnia 26 stycznia 2018 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o
muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

która to Ustawa została Naszym zdaniem podjęta w złej wierze tzn. przeciwko
Narodowi Polskiemu, o czym szerzej w Naszej Odezwie z dnia 5 lutego
A.D.2018.

W skrócie, Ustawa jw. zamiast bronić dobrego imienia Polski i Polaków oraz
dobrego imienia całego Narodu Polskiego zezwala naukowcom i artystom
wypowiadać wszelkie kłamstwa i oszczerstwa dotyczące Polski, Polaków i
Narodu Polskiego, przede wszystkim dotyczące II Wojny Światowej, łącznie z
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przypisywaniem

Polsce,

Polakom

i Narodowi

Polskiemu

zakładania

i

prowadzenia „polskich obozów zagłady” podczas II Wojny Światowej.

Ustawa jw. w Art. 55 a ust. 3 w sposób kuriozalny i sprzeczny z łacińskim
systemem

prawnym,

zniesławiania

Polski,

nie

uznaje

Polaków

i

za

czyn

Narodu

znieważania i zniesławiania Narodu

zabroniony

Polskiego,

gdy

znieważania

i

przestępstwo

Polskiego dokonane zostanie w

następstwie działalności naukowej i artystycznej.

Dodatkowo Ustawa jw. odbiera indywidualnym Polakom lub grupie Polaków
dochodzenia na drodze sądowej ochrony dóbr osobistych Polski, Polaków i
Narodu Polskiego cedując wyłączność ochrony dóbr osobistych Narodu
Polskiego na organizacje pozarządowe i IPN jako organ państwa de facto
żydowskiego. Czyli polscy Żydzi w/w Ustawą zapewnili sobie wyłączność
ochrony dóbr osobistych Polaków i Narodu Polskiego.

Oczywiście wszystko odbywa się we frazeologii szlachetnych motywów
obrony polskości!

Jako Królowi Polski, którego majestat królewski władza nazywająca siebie „III
RP” w ostentacyjny sposób tą Ustawą lekceważy, naruszając Nasz Edykt z 2
stycznia A.D.2018 „O ochronie Poddanych”, cytowany wyżej, nie pozostało
Nam nic innego jak niezwłocznie wydać kolejny, niniejszy Edykt uściślający
ochronę Naszych Poddanych – Polaków, Lachów, Lechów, Wenedów,
Sarmatów oraz chroniący dobre imię Lechii, Wenedy, Słowiańszczyzny, Polski i
Narodu Polskiego o brzmieniu jak niżej:
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EDYKT KRÓLEWSKI
O WROGACH NARODU POLSKIEGO,
WIELKIEJ LECHII I SŁOWIAŃSZCZYZNY

Z atroskani o brak poszanowania dobrego imienia Polski, Polaków i Narodu
Polskiego, będąc dumnymi z naszego dziedzictwa przedchrześcijańskiego
Wielkiej

Lechii,

oraz

dziedzictwa

chrześcijańskiego

Regnum

Poloniae,

nawiązując do Millennium Pokoju w Budziszynie, który zapewnił nam Król
Bolesław Wielki Chrobry, przestrzegając naszych wrogów utajonych i jawnych,
dążąc do Pokoju Powszechnego, ale w ramach Sakramentu Pokuty i
Pojednania oraz w ramach wypełniania nakazów Ewangelii m.in. tych
dotyczących napominania Barci i Sióstr, którzy zgrzeszyli wobec nas,
niniejszym Edyktem postanawiamy, co następuje:
1. Za indywidualnego Wroga Narodu Polskiego, Lachów, Lechów,
Wenedów, Polaków uznajemy każdą osobę fizyczną oraz każdego
Urzędnika, Funkcjonariusza Publicznego, Posła, Radnego, Senatora,
Członka partii politycznej, Pracownika Służby Cywilnej, żołnierza,
duchownego, przedstawiciela religii lub wyznania, etc., oraz każdą
organizację, przedstawicielstwo, organ, podmiot, który oszczerczo,
pogardliwie, szkalująco lub zniesławiająco wypowiada się o Lechach,
Lachach, Wenedach, Słowiańszczyźnie, Polsce, Polakach i Narodzie
Polskim.
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2. Za państwo - Wroga Narodu Polskiego - uznajemy państwo, którego
oficjalni

reprezentanci,

oszczerczo,

pogardliwie,

szkalująco

lub

zniesławiająco wypowiadają się o Lechach, Lachach, Wenedach,
Słowiańszczyźnie, Polsce, Polakach i Narodzie Polskim.
3. Tak osoby fizyczne jak i organizacje oraz państwa, o ile istnieją takie
możliwości, zanim się ich uzna za Wrogów Narodu Polskiego, należy
wpierw bratersko napomnieć.
4. Jeśli po braterskim napomnieniu wrogi stosunek nie ustaje, należy uznać
osobę, podmiot, państwo jako Wroga Narodu Polskiego i zastosować
wobec niego odpowiednie sankcje.
5. Głównymi sankcjami wobec osób fizycznych i podmiotów – Wrogów
Narodu Polskiego - jest uznanie takiej osoby i podmiotu na Ziemi Korony
Polskiej za persona non grata, całkowity społeczny ostracyzm,
pozbawienie obywatelstwa polskiego, jeśli takowe dana osoba
posiada, delegalizacja podmiotu, organizacji.
6. Głównymi sankcjami wobec osób i organizacji zagranicznych - Wrogów
Narodu Polskiego - jest uznanie ich za persona i organizacje non grata,
likwidacja przedstawicielstw i pełny społeczny ostracyzm.
7. Głównymi Sankcjami wobec państw – Wrogów Narodu Polskiego – jest
uznanie wszelkiej aktywności gospodarczej podmiotów i osób z tych
państw na Ziemi Korony Polskiej za niepożądaną (non grata),
odebranie lub ograniczenie (bez naruszania praw własności i praw
nabytych) wszelkich koncesji i zezwoleń nadanych firmom i osobom
pochodzącym z tych krajów, ograniczenie szczebla dyplomatycznego
oraz

kontaktów

politycznych

i

gospodarczych,

wprowadzenie

obowiązkowych wiz, wstrzymanie nadawania obywatelstwa wobec
osób pochodzących z tych państw, etc.
8. Polacy pracujący w organizacjach lub w państwach uznanych za
Wrogów Narodu Polskiego powinni rozważyć możliwość rezygnacji z
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pracy lub opuszczenie wrogiego nam państwa, a co najmniej nie
powinni angażować się w twórczy rozwój takich organizacji lub państw.
Powinni również wywierać aktywny wpływ na ustąpienie przesłanek
stanowiących podstawę uznania obcego podmiotu lub państwa za
Wroga Narodu Polskiego.
9. Jako Król Polski bratersko napominamy niniejszym edyktem:
 Pana Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa partii politycznej „PiS” ,
informując Go niniejszym, że znalazł się na liście osób mogących
być

uznanymi

za

„Wroga

Narodu

Polskiego”

z

powodu

uchwalenia Ustawy z 26 stycznia A.D.2018 nowelizującej Ustawę o
IPN, a zezwalającą na szkalowanie Polski i Narodu Polskiego w
ramach prowadzonej działalności naukowej i artystycznej oraz
zabraniającej indywidualnemu Polakowi obrony dobrego imienia
Narodu Polskiego. Wzywamy jednocześnie Pana Jarosława
Kaczyńskiego do usunięcia tych uchybień i zaniechania w
przyszłości

Uchwalania

Ustaw

w

systemie

talmudycznego

porządku prawnego.
 Partię polityczną „PiS”, informując ją niniejszym, że znalazła się na
liście podmiotów mogących być uznanych za „Wroga Narodu
Polskiego” z powodu uchwalenia Ustawy z 26 stycznia A.D.2018
nowelizującej Ustawę o IPN, a zezwalającej na szkalowanie Polski
i

Narodu

Polskiego

w

ramach

prowadzonej

działalności

naukowej i artystycznej oraz zabraniającej indywidualnemu
Polakowi obrony dobrego imienia Narodu Polskiego. Wzywamy
jednocześnie partię polityczną „PiS” do usunięcia tych uchybień i
zaniechania

w

przyszłości

Uchwalania

Ustaw

w

systemie

talmudycznego porządku prawnego.
 Każdego z osobna Posła i Senatora Sejmu „III RP”, który głosował
za przyjęciem Ustawy z 26 stycznia A.D.2018 nowelizującej
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Ustawę o IPN, a zezwalającej na szkalowanie Polski i Narodu
polskiego w ramach prowadzonej działalności naukowej i
artystycznej oraz zabraniającej indywidualnemu Polakowi obrony
dobrego imienia Narodu Polskiego, informując ich niniejszym, że
znaleźli się na liście osób mogących być uznanych za „Wrogów
Narodu Polskiego”. Wzywamy jednocześnie ich wszystkich do
usunięcia tych uchybień i zaniechania w przyszłości Uchwalania
Ustaw w systemie talmudycznego porządku prawnego.
 Rząd „III RP”, informując go niniejszym, że znalazł się na liście
podmiotów mogących być uznanych za „Wroga Narodu
Polskiego” za to, że dopuścił się do uchwalenia projektu rządowej
Ustawy z 26 stycznia A.D.2018 nowelizującej Ustawę o IPN, a
zezwalającej na szkalowanie Polski i Narodu Polskiego z tytułu
prowadzonej

działalności

naukowej

i

artystycznej

oraz

zabraniającej indywidualnemu Polakowi obrony dobrego imienia
Narodu Polskiego. Wzywamy jednocześnie Rząd „III RP” do
usunięcia tych uchybień i zaniechania w przyszłości Uchwalania
Ustaw w systemie talmudycznego porządku prawnego.
 Panią Annę Azari – Ambasador Izraela w Polsce, informując Ją
niniejszym, że znalazła się na liście osób mogących być uznanych
za „Wroga Narodu Polskiego” za szkalujące dobre imię Polaków i
Naród Polski wypowiedzi pod koniec stycznia A.D.2018. Wzywamy
Panią Annę Azari do publicznego przeproszenia Polski, Polaków i
Narodu Polskiego.
 Pana Binjamina Netanjahu – Premiera Izraela informując Go
niniejszym, że znalazł się na liście osób mogących być uznanych
za „Wroga Narodu Polskiego” za szkalujące dobre imię Polaków i
Naród Polski wypowiedzi w pod koniec stycznia A.D.2018.
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Wzywamy

Pana

Binjamina

Netanjahu

do

publicznego

przeproszenia Polski, Polaków i Narodu Polskiego.
 Państwo Izrael - za szkalujące dobre imię Polaków i Naród Polski
wypowiedzi

pod

koniec

stycznia

A.D.2018

Wysokich

Przedstawicieli Państwa Izrael tj. Ambasadora Izraela w Polsce
Panią

Annę

Netanjahu.

Azari

oraz

Wzywamy

Premiera
państwo

Izraela
Izrael

Pana
do

Binjamina

publicznego

przeproszenia Polski, Polaków i Narodu Polskiego.
 Każdego

z

osobna

Przedstawiciela

Kongresu

–

Izby

Reprezentantów USA głosujących w dniu 12 grudnia A.D. 2017
„za” Aktem 447. Proponowany Akt ewidentnie wylobbowany
przez amerykańską diasporę żydowską dotyczy mienia bez
spadkobierców pozostawionego po Holocauście. W projekcie
tym nie uwzględniono interesu diaspory polskiej mieszkającej w
USA

zwanej

Polonią,

która

reprezentuje

mienie

bez

spadkobierców pozostawione podczas ludobójstwa Polaków
podczas II Wojny Światowej oraz nie uwzględniono mienia
Polaków, należącego szczególnie do warstwy ziemiańskiej,
znacjonalizowanego lub skradzionego przez komunistów po roku
1944 mimo, że powszechną wiedzą jest, że Rządy w Polsce po
1944 roku nazywanej „PRL” sprawowali sowieccy namiestnicy w
większości narodowości żydowskiej, którzy de facto sprawują je
do dzisiaj. Izba Reprezentantów oraz Administracja Prezydenta
J.W. Donalda Trumpa winna przede wszystkim sprawdzić czy
obecna amerykańska diaspora żydowska miała bezpośredni
związek z wybuchem II Wojny Światowej oraz z holocaustem.
Chodzi, z jednej strony o finansowanie II Wojny Światowej, a z
drugiej strony o nie udzielenie pomocy swoim braciom i siostrom
w Polsce mimo posiadania takich możliwości. W przeciwnym
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przypadku okazałoby się, że mordy Żydów w jakimkolwiek
zakątku Świata pozwalają amerykańskiej diasporze żydowskiej
żądać

rekompensaty

za

mienie

pozostawione

bez

spadkobierców. Zachęcałoby to do mordowania Żydów poza
obszarem

Stanów

Zjednoczonych,

przede

wszystkim

zachęcałoby to do wymordowania wszystkich mieszkańców
Izraela. Uchwalenie Aktu w obecnej postaci byłby bardzo
groźnym precedensem. Jednocześnie może to rodzić próby
odszkodowawcze

na

zasadzie

tegoż

precedensu

np.

pozostałych przy życiu Indian amerykańskich oraz np. roszczenia
Polski za bezspadkowe mienie pozostawione w USA przez
Polaków. Związek genetyczny
większy

z

Polakami

Polaków

mieszkającymi

w

amerykańskich
Polsce

niż

jest

związek

genetyczny Żydów amerykańskich z Żydami zamieszkującymi
Ziemię Polską podczas II Wojny Światowej. Żydzi amerykańscy to
potomkowie w 99% Żydów Zachodniej Europy a nie Europy
Wschodniej. Jeśli już, to Akt 447 nie może dotyczy Polski, ale
Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, etc. Wypada, więc uściślić go
konkretnie:, jakich krajów i jakich Żydów on dotyczy. Sam udział
Polski w Konferencji „Mienie Ery Holocaustu” reprezentowanej
przez polskiego Żyda Władysława Bartoszewskiego vel Bartmana
w 2009 roku nie może być podstawą dedukcji, że wymordowani
Żydzi w Polsce mają związek z Żydami amerykańskimi. Jest to
prawne nadużycie i obraza rozumu. Administracja USA powinna
również zainteresować się genezą pochodzenia majątku Żydów
w

Polsce.

Otóż

Królestwo

Polskie

jako

państwo

zostało

anektowane przez Rosję Niemcy i Austrię pod koniec XVIII wieku i
wiele

majątków

polskich

było

wówczas

rekwirowanych

i

sprzedawanych po zaniżonych cenach Żydom. Szczególnie ten
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proceder nasilił się po Powstaniu Styczniowym w roku 1863, gdy
zaborcy pozbawiali Polaków ich własnego majątku i sprzedawali
go często po zaniżonych cenach Żydom. Generalnie majątki
żydowskie powstałe w XIX i XX wieku nie mają w większości
pochodzenia

wynikającego

z

przedsiębiorczości,

ale

z

działalności konformistycznej wobec okupantów, działalności
spekulacyjnej, lichwiarskiej a przede wszystkim pochodzącej z
sekwestru i zarekwirowania majątków polskich. Tym samym
zatwierdzony Akt 447 jakby przywróci stan Polski rozbiorowej,
zamiast

przywrócić

stan

Polski

przedrozbiorowej.

Załóżmy

hipotetyczną sytuację, że USA przegrywa wojnę i majątki
amerykańskich patriotów i powstańców są rekwirowane i
sprzedawane za bezcen Żydom, którzy później te majątki tracą
(Prawo Boże zwraca uwagę na właściwe pochodzenie majątku.
Utrata majątków Żydów podczas II Wojny Światowej w wyniku
holocaustu być może była karą Bożą!). Gdyby, więc USA
odzyskało po wielu latach niepodległość to zarekwirowane
majątki miałyby powrócić do Żydów, którzy w międzyczasie te
majątki utracili, czy do rodzin amerykańskich patriotów? Tak, więc
Akt 447 winien również uwzględniać nie tylko bezspadkowe
mienie polskich Żydów ale przede wszystkim bezspadkowe
mienie Królestwa Polskiego, którego to mieniem w 100% obecnie
administruje władza post komunistyczna, a który powstał w
czasach istnienia Królestwa Polskiego (966-1795) i należy się
wskrzeszonemu Królestwu Polskiemu, którego my w osobie Króla
Polski reprezentujemy. Tak, więc Akt 447 być może ma sens, ale
po jego zweryfikowaniu pod kątem: czy władze polskie pomiędzy
rokiem 1944 a 2018 zaspokoiły:

EDYKT KRÓLA POLSKI z 5 lutego A.D. 2018 – „O WROGACH NARODU POLSKIEGO”

Strona 10

a) Gminy Żydowskie reaktywowane w Polsce Ustawą z
1997 roku, mające pełne prawo żądać zwrotu
ruchomości i nieruchomości pożydowskich i które
sukcesywnie bez żadnych ograniczeń odzyskują swoje
mienie i dzielą się zyskami z amerykańską Organizacją
Restytucji

Mienia

Żydowskiego.

Dodatkowo

Administracja USA musi przeanalizować porozumienie
zawarte w dniu 16 lipca 1960 roku z PRL. Polska pod
rządami Władysława Gomułki podpisała ze Stanami
Zjednoczonymi układ, na mocy, którego wypłaciła
amerykańskiemu Rządowi, 40 mln dolarów. W zamian
za

to,

amerykański

rozdysponowania

tych

rząd

zobowiązał

pieniędzy

wśród

się

do

swoich

obywateli o pochodzeniu żydowskim, których majątek
został pozostawiony lub znacjonalizowany w Polsce
po II wojnie światowej. W ten sposób całkowicie
uregulowano i zaspokojono roszczenia amerykańskich
obywateli pochodzenia żydowskiego.
b) Ziemiaństwo Polskie,
c) Mieszczaństwo Polskie,
d) Przemysłowców Polskich,
e) Królestwo Polskie.
Przypomnijmy, że USA jako niepodległe państwo powstało po
podpisaniu Pokoju w Wersalu 3 września 1783 roku za Panowania
Króla Francji Ludwika XVI w ¼ Polaka (po babce Marii
Leszczyńskiej).
Naszym zdaniem interes USA jako państwa powstałego w czasie
Istnienia Królestwa Polskiego i to ze znacznym wysiłkiem
Przedstawicieli tegoż Królestwa Polskiego w osobach np.
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Kazimierza Pułaskiego czy Tadeusza Kościuszki winien być
długofalowy i opierać się na wskrzeszonym Królestwie Polskim
nota bene mającym zbieżne interesy w budowie Trójmorza –
Wielkiej Lechii przy jednoczesnym opuszczeniu Unii Europejskiej,
niż jako pomoc w wymuszeniu hucpiarskiego „haraczu” od
postkomunistycznej, żydowskiej władzy w Polsce, okupującej
nadal Królestwo Polskie i Polaków na rzecz amerykańskiej
diaspory żydowskiej, która może te pieniądze wykorzystać na
kolejne cele wojenne i na utrwalenie żydowskiej władzy
w Polsce, a jednocześnie na szkodę gospodarczą i wizerunkową
USA.
Królestwo Polskie realizując polityczny i gospodarczy projekt
Wielkiej Lechii zapewni wpływy do amerykańskich firm
wielokrotnie większe niż wątpliwy prawnie „haracz” jaki żąda
amerykańska diaspora żydowska od Bogu ducha winnych za
holocaust Polaków. De facto Akt 447 w obecnej postaci jest
sposobem na niby legalne wyprowadzenie z Polski miliardów
złotych bez żadnego ekwiwalentu. Logiczne, że taki wypływ
pieniądza zmniejszy potencjał gospodarczy Polski, a więc
potencjał Środkowej Europy, który po wojnie nie miał Planu
Marshalla, a wręcz przeciwnie miał plan drenażu Polski przez
Sowiecką Rosję. To w interesie Niemiec i Rosji leży osłabienie
finansowe Polski, która w czasie II Wojny Światowej straciła
ponad 6 milionów Obywateli oraz wpadła w ręce Sowieckiej
Rosji jako zdobycz wojenna, tracąc połowę swojego terytorium –
Kresy Wschodnie.
Jako Królestwo Polskie możemy z USA rozmawiać
o rekompensatach finansowych ale za pomoc w odzyskaniu
Ziem Połabskich i Kresów Wschodnich.
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Jako Królestwo Polskie będziemy przyglądać się temu Aktowi
i dalszym poczynaniom Administracji USA.
Proponujemy Administracji USA udział w Konferencji Pokojowej
w Gdańsku-Oliwie jaką chcemy zorganizować na jesieni 2018
roku.

Poniżej umieszczamy Akt 447 aby Polacy zdawali sobie sprawę o co toczy się
gra.
S. 447
IZBA REPREZENTANTÓW
12 grudnia 2017 r.
Przekazane do Komisji Spraw Zagranicznych
USTAWA
O obowiązku raportowania nt. działań niektórych państw obcych w odniesieniu do
majątku ery Holokaustu i powiązanych z tym kwestii.
Do wspólnego uchwalenia przez Kongres – Senat i Izbę Reprezentantów – Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
SEKCJA 1. TYTUŁ SKRÓCONY.
Ustawa niniejsza może być przywoływana również jako „Sprawiedliwość dla osób, które
po dziś dzień nie uzyskały rekompensat (JUST), ustawa z 2017 r.”.
SEKCJA 2. RAPORTOWANIE O MAJĄTKU ERY HOLOKAUSTU I POWIĄZANYCH Z TYM
KWESTIACH.
(a) Definicje. – W tej sekcji:
(1) WŁAŚCIWE komisji Kongresu. – Określenie „właściwe komisje Kongresu” oznacza:
(A) Komisję Spraw Zagranicznych Senatu;
(B) Komisję ds. Wydatków Rządowych Senatu;
(C) Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów; i
(D) Komisję ds. Wydatków Rządowych Izby Reprezentantów.
(2) PAŃSTWA objęte. – Określenie „państwa objęte” oznacza kraje uczestniczące w
Konferencji Mienie Ery Holokaustu 2009, które są wskazane przez Sekretarza Stanu lub
państwa określone przez Sekretarza w porozumieniu z eksperckimi organizacjami
pozarządowymi, jako państwa szczególnej troski w odniesieniu do kwestii wskazanych w
podsekcji (b).
(3) BEZPRAWNE PRZEJĘCIE LUB PRZEKAZANIE. – Termin „bezprawnie przejęcie lub
przekazanie” obejmuje konfiskatę, wywłaszczenie, nacjonalizację, sprzedaż wymuszoną
lub przeniesienie oraz sprzedaż lub przekazanie pod przymusem mienia w okresie ery
Holocaustu lub w okresie rządów komunistycznych w państwie objętym.
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(b) Raportowanie – nie później niż w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie
niniejszej ustawy, Sekretarz Stanu przedstawi właściwym komisjom Kongresu raport,
który oceni i opisze charakter i zakres przepisów państwowych oraz egzekwowanie przez
państwa polityk dotyczących identyfikacji i zwrotu lub restytucji za bezprawnie przejęte
lub przekazane mienie ery Holocaustu, zgodne z założeniami i celem Konferencji Mienie
Ery Holokaustu 2009, w tym:
(1) zwrotu prawowitemu właścicielowi każdej nieruchomości, w tym mienia o
charakterze religijnym lub komunalnym, która została bezprawnie zajęta lub
przekazana;
(2) jeżeli zwrot mienia określonego w ust. 1 nie jest już możliwy, zapewnienia
prawowitemu właścicielowi porównywalnej własności zastępczej lub wypłacenia mu
godziwej rekompensaty zgodnie z zasadami sprawiedliwości i szybkiego postępowania
administracyjnego opartego na zasadach słuszności, przejrzystości i sprawiedliwości;
(3) w przypadku mienia bez spadkobierców, zapewnienia majątku lub rekompensat na
rzecz potrzebujących pomocy ofiar Holokaustu, na cele związane ze wspieraniem
edukacji o Holokauście oraz na inne cele;
(4) stopień, w jakim takie przepisy i polityki są wdrażane i egzekwowane w praktyce, w
tym poprzez wszelkie mające do nich zastosowanie postępowania administracyjne lub
sądowe; i
(5) w miarę możliwości przegląd mechanizmów i przebiegu realizacji roszczeń obywateli
Stanów Zjednoczonych ocalonych z Holokaustu jak i członków rodzin obywateli Stanów
Zjednoczonych ofiar Holokaustu.
(c) Oczekiwania Kongresu. – Kongresu oczekuje, że po przedstawieniu raportu
opisanego w podsekcji (b), Sekretarz Stanu winien nadal przekazywać Kongresowi
sprawozdania o majątku z ery Holokaustu i związanych z tym kwestiach w sposób, który
jest zgodny ze sposobem, w jaki Departament Stanu informował o takich sprawach
przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy.
Przekazane do Senatu 12 grudnia 2017 r.
Poświadczenie zgodności: Julie E. Adams, Sekretarz
Źródło: Materiały nadesłane – Krzysztof Nowak , 30 grudnia 2017
Dano 5 lutego A.D. 2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Trzecim roku Naszego
Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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DO METRYKI KORONNEJ
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„O WROGACH NARODU POLSKIEGO”
z dnia 5 lutego A.D. 2018
wydany
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na Ziemi Korony Polskiej

www.metrykakoronna.org.pl
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www.królpolski.org.pl
www.sejmwalny.org.pl
www.quomodo.org.pl
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