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

EDYKT
KRÓLA POLSKI
WOJCIECHA EDWARDA I
Infamia i banicja dla jurgieltników partyjnych
My, 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, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę
Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i
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Barrois, etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć,
niniejszym Edyktem postanawiamy, co następuje:

Będąc konsekwentnymi i realizując postanowienia Konfederacji Generalnej
Niepołomickiej A.D. 2014, zamienionej w Konfederację Generalną Rydzyńską
A.D. 2016, a mających za główny postulat odpartyjnienie Polski, uznaliśmy za
konieczne rzucić pierwszy raz klątwę królewską w postaci Infamii połączonej
z banicją na posłów i senatorów Sejmu i Senatu przy ulicy Wiejskiej oraz na
europosłów europarlamentu, którzy do 10 stycznia A.D. 2017 roku nie porzucą
swoich partii politycznych. Infamia i banicja obejmuje zstępnych do trzeciego
pokolenia.

UZASADNIENIE
W Piśmie Świętym jest napisane „Żaden sługa nie może dwom panom służyć”.
Nadto Sejm

Walny w Piotrkowie w 1504 roku uchwalił Konstytucję

„Incompatibilitas” o zakazie łączenia stanowisk.

Logiczne i dla średnio rozgarniętego człowieka oczywiste jest, że bolszewicki
system obecnej demokracji parlamentarnej to de facto oficjalne, w
majestacie bolszewickiego prawa, utrzymywanie „stajni partyjnych” w celach
głosowania na żądanie szefa partii (tzw. dyscyplina partyjna), co całkowicie
wypaczyło demokrację szlachecką.

Wybory posłów, europosłów i senatorów partyjnych to upartyjnienie sejmu i
realizacja interesów nowoczesnej oligarchii w postaci oligarchii partyjnej. W
takim zdegenerowanym i wypaczonym ustroju cała ta fasada demokracji
sprowadza się do nieformalnego „króla” – szefa partii rządzącej. Ma on pełnię
władzy większa niż kiedyś miał król i to bez żadnej odpowiedzialności.
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System partyjny stworzyła rewolucja francuska i masoneria amerykańska aby
mała grupka osób pod pozorem demokracji mogła rządzić krajem.

W Polsce ten obraz jest o tyle gorszy, że prawie wszystkie partie realizują
interesy obce, a nie interesy Polaków.

Z tym partyjnym jurgieltem trzeba skończyć!

Tylko powrót do idei Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego może Polskę
uratować!

Polacy mają już dość partii politycznych stąd bolszewicy będą próbować
zabetonować scenę polityczną poprzez JOW-y, tak oby na stulecia
wykreowały się tylko dwie partie np. „PiS” i „PO”.
Do tego celu desygnowano na odcinek bezpartyjny kryptopartię „Kikiz’15”,
która już raz poległa w referendum w sprawie „JOW” ale do idei JOW-ów
będzie „Kukiz’15” wracał, bo bolszewia nic innego nie wymyśli.

Najlepszymi JOW-ami są Sejmiki Ziemskie i tylko ten kierunek jest dobry dla
Polski i Polaków.

Dość miernot partyjnych!
Dość aparatczyków do wynajęcia!

Alby my skończymy z jurgieltem partyjnym albo jurgielt partyjny skończy z
nami Polakami jak w XVIII wieku!

Albo partia albo Naród. Nie można wiernie dwom panom służyć!
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Tak nam dopomóż Bóg, nasi przodkowie i wszyscy Święci!
Dano 7 stycznia A.D. 2017 roku w Kruszwicy na Ziemi Korony Polskiej
W pierwszym roku naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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