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W I A R A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

 

   
Króla Polski 

 
KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      

zzz   dddnnniiiaaa   111222   mmmaaarrrcccaaa   AAA...DDD...222000222000   
 

A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY ZJEDNOCZENIA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 
 

„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21) 
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”    

 

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego, obrani na Króla elekta dnia 16 
lipca A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Bożej Szkaplerznej, Król Polski - Lehii, 
elekt Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lehitów, Sarmatów, 
Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, 
Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, 
Łużycki, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rosano 
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszym 
Komunikatem informujemy Poddanych Królestwa Polskiego o Naszym Stanowisku 
dotyczącym wirusa, którego nazwano Corona-wirusem, a My nazywamy wirusem 
zakaźnym lub Democrato-wirusem. 

KKK OOO MMM UUU NNN III KKK AAA TTT    
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Czcigodni Radcowie, Urzędnicy Królestwa Polskiego! 

Czcigodni Poddani!  

 

Wszystko, co napisaliśmy poniżej prosimy traktować, jako Naszą  

KRÓLEWSKĄ HIPOTEZĘ! 

 

Jesteśmy, być może, jako Polacy, w stanie wojny biologicznej, wypowiedzianej cywilizacji Christianitas przez 

Rząd Światowy oraz Światową Lichwę, czyli Światową Masonerię!  

Agresora, który chce ukryć się za śmiercionośnym WIRUSEM, nazywamy dalej MASONERIĄ.  

 

Nomen omen, światowa i lokalna Masoneria jest najgroźniejszym śmiertelnym wirusem, z którym w pierwszej 

kolejności należy walczyć!  

    

Atak wirusem rozpoczął się, co prawda w Chinach ale najprawdopodobniej chodziło od początku o Europę, 

a w tej Europie o chrześcijańską Polskę!  

 

Masonerii chodzi o to, by wymordować wszystkich chrześcijan, szczególnie chrześcijan - Polaków!  

 

Szatan kolejny raz postanowił ostatecznie pokonać Boga?  
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Demo[no]kratyczna cywilizacja Szatana – Liberalizm, kojarzona najczęściej z cywilizacją anglosaską, 

postanowiła pokonać królewską cywilizację Christianitas – cywilizację Boga!   

 

Wszyscy, jeśli już, spodziewali się ewentualnie wojny klasycznej – militarnej ale po doświadczeniach 

Pierwszej, a szczególnie Drugiej Wojny Światowej, Masoneria doszła do wniosku, że najlepiej wywołać 

kontrolowaną wojnę biologiczną, niszczącą wybraną substancję ludzką, a oszczędzającą infrastrukturę i mienie 

ruchome i nieruchome oraz ziemię przeznaczone dla tych, którzy przeżyją – dla Zwycięzców nad Bogiem!  

 

Nie twierdzimy, że wirus jest fantasmagorią, ale twierdzimy, że jest bronią biologiczną, która umiejętnie 

(szatańsko) stosowana na danym terenie, może doprowadzić do depopulacji konkretnego terenu, pod 

pozorem walki z wirusem.  

 

PPPRRROOOGGGNNNOOOZZZYYY   

W pierwszym etapie Europa zostanie odcięta od świata. Następnie poszczególne kraje będą odcinane jeden 

od drugiego. 

Rząd III RP będzie pilnie wykonywał zalecenia Masonerii i dzielił Polskę na zamknięte obszary epidemii.  

Na początku będą ogłaszane zamknięte Województwa, następnie Powiaty, a na końcu Miasta i Wioski. 

Powstaną, więc w sposób administracyjny, pod pozorem walki z wirusem, ghetta z zamkniętymi Polakami.  

W każdym Powiecie powstaną obozy odosobnienia nazywane „obozami kwarantanny”. 

Na początku będą stosowane wyłącznie kary administracyjne za opuszczenie stref zamkniętych, następnie 

pilnować terenu będzie policja, a na końcu wojsko.  
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Władzę nadzorczą nad chorymi lub potencjalnie chorymi Polakami przejmą lekarze!  

 

Większość hierarchów Kościoła rzymsko-katolickiego, nota bene od dawna będący na usługach Szatana, będą 

ograniczać dostęp do Sakramentów, kościołów, modlitw.   

 

Zawieszone zostaną wszelkie gremia polityczne – Sejm, Senat, Rząd, etc.  

 

Polską zacznie rządzić garstka osób wydelegowana przez Masonerię. Powstanie specjalny Rząd kryzysowy lub 

Komitet (Sztab) antykryzysowy.  

 

Wojsko Polskie będzie odciągane od udzielania bezpośredniej pomocy Polakom, a następnie będzie próba 

jego rozformowania – oddalenia od koszar, z pozostawieniem broni w koszarach.   

 

WWWAAARRRIIIAAANNNTTTYYY   RRROOOZZZWWWOOOJJJUUU   SSSYYYTTTUUUAAACCCJJJIII   

Zapewne jest kilka wariantów depopulacji Polski.  

Przede wszystkim odizolowaniu, a następnie zgładzeniu wirusem, będzie podlegać polska odrodzona 

inteligencja. Będzie eksterminowana w wyodrębnionych Jednoimiennych Szpitalach [śmierci] pod nadzorem 

„wykwalifikowanych” lekarzy.  
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Kolejną częścią przeznaczoną do eksterminacji będą Polacy - chrześcijanie, czyli prawie cała populacja.  

 

Europa bez chrześcijańskiej Polski ma stać się Europą świecką, ewentualnie protestancką, a na pewno 

masońską.  

 

Do pomocy Rządowi III RP w pacyfikacji Polaków, wysłane zostaną wojska USA, pod pozorem manewrów 

wojskowych. Być może Masoneria zarządzi przymusowe „szczepienia” (depopulacyjne). 

 

RRREEEMMMEEEDDDIIIUUUMMM   

Królestwo Polskie, wskrzeszone Ręką Opatrzności Bożej, nawołuje Polaków do samoorganizowania się i 

unikania paniki.   

Nawoływaliśmy i nawołujemy do zawiązywania lokalnych anty-masońskich Rządów, poprzez Wiece Wiejskie, 

Sejmiki Gminne, Dzielnicowe, Miejskie i wyznaczenia lokalnych Regimentarzy Konfederacji Generalnej 

Rydzyńskiej A.D.2016.  

Nie możemy pozwolić, by „obcy” – masońskie marionetki - rządzili nadal na naszej Ziemi.  

 

Jeśli obieranie lokalnych anty-masońskich Rządów w sposób wiecowy czy sejmikowy nie będzie możliwe, 

liczymy na poszczególne świadome jednostki potrafiące rozpoznać u siebie Boży paradygmat 

odpowiedzialności za lokalną społeczność jako „przewodnik stada”.  
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W sytuacji zagrożenia społeczność musi organizować się wokół świadomej jednostki, którą dobrze znamy i 

wiemy, że nie wyprowadzi nas na manowce, na pewną śmierć.   

 

Od zawsze, jako Polacy umieliśmy się organizować w sytuacji zagrożenia.  

 

Sytuacja jest o tyle groźna, że przeciwnik chce pacyfikować Polaków „na wirusa”, którym sam być może 

dysponuje i ma na niego lekarstwo lub antidotum.  

Na początku nie będzie używana broń, ale będzie używany przymus bezpośredni.  

Niepokorni będą przedstawiani jako warchoły i osoby nieodpowiedzialne! Będą izolowani!  

 

Stąd musimy za Doktryną Hetmana Wielkiego Koronnego Gen. Jana Grudniewskiego organizować się w 

lokalne Drużyny Samoobrony w formule partyzanckiej. Nie pozwólmy się wszyscy zamknąć w pilnowanych 

enklawach. 

Słuchajmy zaleceń Hetmana Wielkiego Koronnego i Hetmanów Polnych!   

 

Profetycznie, 18-20 marca A.D.2016 zawiązaliśmy na Zamku Leszczyńskich w Rydzynie Konfederację 

Generalną Rydzyńską Królestwa Polskiego A.D.2016 w celu walki z ustrojem III RP – pseudo demokracji 

narzuconej Polsce i Polakom przez Żydobolszewię, a konkretnie w celu pełnej odbudowy na Ziemi Polskiej 

Królestwa Polskiego, poprzez obiór Króla Polski, (co miało miejsce 16 lipca A.D.2016 roku na Sejmie 

Elekcyjnym w Gdańsku Oliwie), a następnie zwieńczenie tej odbudowy, koronacją królewską na podobieństwo 

koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku.  

Na czele Konfederacji Rydzyńskiej stoi Rada Generalna Konfederacji Rydzyńskiej A.D.2016.  
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Nawołujemy do wstępowania w szeregi królewskiej Konfederacji Rydzyńskiej A.D.2016 pod hasłami:  

„My chcemy Króla!”, „Bóg, Król, Honor, Ojczyzna!”.  

 

Obecnie rządzący już nie chcą demokracji (de facto oligarchii partyjnej), którą sami zbudowali!  

Chcą przejąć pełnię władzy, sugerując, że demokracja nie jest możliwa z powodu zagrożenia wirusem! 

Zostaną wyznaczeni do rządzenia partyjni Komisarze!  

 

Nazwa wirusa „Corona-wirus” jakby sugeruje, że Masoneria uznaje monarchię i koronowanego króla za 

wirusa. 

Stąd My (choć nie koronowani), nazywamy tego wirusa „Domocrato-wirusem”, bo wyprodukowała go 

Masoneria w ustroju masońskiej demokracji.  

Wirus masońskiej demokracji, jako cywilizacja śmierci, niesie z sobą śmierć milionów ludzi, poprzez aborcję, 

eutanazję, wojny, i wywoływane sztuczne epidemie.   

 

Pan Bóg nie pozwoli z siebie drwić!  

Ostrzegaliśmy o tym wielokrotnie!  

Ostrzegaliśmy o fałszywym miłosierdziu.  

Ostrzegaliśmy o tym, że nadejdzie Gniew i Kara Boża!     

   

ZZZAAARRRZZZĄĄĄDDDZZZAAANNNIIIEEE   SSSTTTRRRAAACCCHHHEEEMMM   
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Masonerii zależy na tym, by ze stanem nadzwyczajnym „DYKTATURY LEKARZY” oswoić społeczeństwo oraz by 

każdy zaczął myśleć wyłącznie o sobie i swoich najbliższych, o zachowaniu własnego życia!  

 

Komisarze staną się wkrótce Panami życia i śmierci Polaków. To oni będą decydować, kto jest chory lub 

niepokorny.  

Być może wprowadzona zostanie kara śmierci za brak posłuchu! Zresztą w sytuacji stanu wyjątkowego lub 

wojennego nikt nie będzie przejmował się ewentualnymi egzekucjami „warchołów”.  

 

DDDLLLAAACCCZZZEEEGGGOOO   WWWYYYWWWOOOŁŁŁAAANNNOOO   WWWOOOJJJNNNĘĘĘ   BBBIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCZZZNNNĄĄĄ???      

Masoneria i ich zleceniodawcy, czyli bankierzy doszli do ściany!  

Już dalej nie dało się oszukiwać społeczeństw, że prawdziwym bogactwem nie są lokaty, udziały, etc., ale 

ludzka PRACA.  

 

Problemem jednak było to, że bardzo wielu nauczyło się zamiast pracować czekać na: dywidendę, granty, 

dotacje, zysk z najmu, dzierżawy, akcji, na odsetki od udzielonego kredytu, pożyczki, etc.   

Coraz mniej ludzi produktywnie pracowało, a coraz więcej chciało żyć z owoców produktywnie pracujących.   

 

Kasta aspołecznych polityków, bankierów, sędziów, przedsiębiorców doprowadziła do niewydolności systemu i 

jego „zawału serca”.  

 



 

 
 

 
 

 
Komunikat królewski z dnia 12 marca A.D.2020  

  www.królpolski.org.pl  e-mail: rada.generalna@gmail.com    Rada Generalna Konfederacji Rydzynskiej A.D.2016 

IX

Masońska demokracja musiałaby ogłosić wkrótce bankructwo ustrojowe, na rzecz mądrej, chrześcijańskiej 

monarchii!  

By temu zapobiec, wymyślono wojnę biologiczną, która jak każda wojna, ma uchronić sprawców - lichwiarzy 

i innych nędzników!  

 

Sprawcy chcą ujść cało z bankructwa do którego sami doprowadzili Świat.  

I znowu będą chcieli, po kolejnym resecie, rządzić Światem.  

Niekończąca się okresowa PIRAMIDA FINANSOWA, za którą okresowo, płacą niewinni ludzie i Narody. 

 

BBBYYY   DDDEEEMMMOOOKKKRRRAAACCCJJJAAA   BBBYYYŁŁŁAAA,,,   JJJAAAKKKAAA   BBBYYYŁŁŁAAA!!!   

Szatańska przebiegłość Masonerii polega na tym, by wszystkich tych, którzy przeszkadzają im w dalszym 

oszustwie społeczeństw i narodów, wymordować!  

Szczególną nienawiść, Masoni – pomocnicy Szatana na Ziemi, kierują, co zrozumiałe, wobec Boga i Jego 

pomocników na Ziemi, czyli wobec chrześcijan, a wśród nich szczególnie wobec Polaków.  

 

Nie możemy pozwolić, by Masoneria nadal drwiła z nas Polaków! By drwiła z Boga!  

Rządy III RP będą zachowywać się do końca jak przebiegli okupanci. Będą posłusznie wykonywać rozkazy 

Masonerii.  

 

DDDEEEMMMOOOKKKRRRAAACCCJJJAAA   CCCZZZYYY   KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWOOO???   

Kto ma uszy niech słucha, kto ma oczy niech patrzy!  
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Niech każdy kieruje się rozumem swoim i swojego najbliższego otoczenia!  

 

Módlmy się często do Ducha Świętego o dar mądrości, rozumu, rady, męstwa i umiejętności!  

 

Pamiętajmy, że bez Boga i Maryi nic nie możemy uczynić.  

Stąd często módlmy się na klęcząco do Boga, do Maryi o opiekę! „Od powietrza ... 

 

Pamiętajmy, że jako Król Polski-elekt jesteśmy zawsze z Wami i z Waszymi Rodzinami.  

Często modlimy się za Was i błogosławimy Was! 

Módlmy się i jednocześnie organizujmy! Konfederujmy się królewsko przeciwko pseudo-demokratom!  

Nie pozwólmy, by nas zabito! By zabito na Ziemi Polskiej Boga!  

Myślcie i walczcie o Królestwo Boże na Ziemi! O Królestwo Polskie! 

Polacy! Śpiewajcie: „Królestwo Polskie racz nam zwrócić Panie!”   

Jesteśmy przecież „Królewskim szczepem Piastowym”! 

 

Sursum Corda! 

Victoria in Jezu Christo! 

 

Dano 12 marca A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae  
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WWWPPPIIISSS   NNNrrr   111888///000333///222000222000      

DDDOOO   MMMEEETTTRRRYYYKKKIII   KKKOOORRROOONNNNNNEEEJJJ    

zzz   111222   mmmaaarrrcccaaa   AAA...DDD...222000222000   
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  
 

                         
 

www.królpolski.org.pl   
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A.D.1920 – A.D.2020 
111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 
777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 
222000   sss tttyyyccczzznnniii aaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaacccjjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieee tttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii    

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccciiiaaa   dddzzziiieeelllnnn iii cccooowwweeegggooo...       
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