ODEZWA KRÓLEWSKA
KRÓLA POLSKI
WOJCIECHA EDWARDA I
na 1000-lecie
Pokoju w Budziszynie

D

zisiaj, 30 stycznia A.D.2018 mija 1000 lat od podpisania przez Imperium

Słowian i Europy, pod przywództwem Cesarza Bolesława Wielkiego
Chrobrego, Pokoju w Budziszynie z tzw. Świętym Cesarstwem Rzymskim
Narodu Niemieckiego, pod przywództwem Henryka II - Cesarza - uzurpatora.
Polska historiografia milczy na temat tego Pokoju. Milczy też Papież, który był
gwarantem tego Pokoju.

N

ie byłoby Pokoju w Budziszynie bez Obrony Niemczy. To w tym

ówczesnym grodzie rozstrzygnęły się losy 16-letniej wojny lat 1002 - 1018 o
niepodległe Imperium Lechów - Lachów, wówczas postrzeganego przez
Niemców jako Słowiańszczyzna.
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W

ojna lat 1002 - 1018 miała odwrócić fakt przekazania przez dynastię

Ottonów, a konkretnie Ottona III cesarskiego Tronu Karola Wielkiego
Bolesławowi Wielkiemu Chrobremu w roku 1000 aby to Słowianie rządzili
Europą za cenę przyjęcia rytu rzymskiego w religii chrześcijańskiej.

N

ie da się ukryć, że południowa i środkowa Słowiańszczyzna (Morawy,

Śląsk, Małopolska, Kujawy) przyjęły w międzyczasie religię w rycie słowiańskim
(Cyryl i Metody) i już w drugiej połowie IX wieku południowo-środkowa Polska
była zorganizowana diecezjalnie w rycie słowiańskim aż po Kruszwicę, gdzie
była Metropolia biskupia.
Opisuje te wydarzenia Józef I.Kraszewski w "Starej Baśni" wiążąc mordy książąt
słowiańskich w Kruszwicy z wpływami religijnymi Cyryla i Metodego i
ingerencją niemiecką w zmianę dynastii panującej z Popielidów na Piastów,
by ten słowiański ryt nie przyjął się na trwałe, co też miało miejsce.
Być może Popielidzi byli ortodoksyjnie prasłowiańscy i antyniemieccy i
dlatego zostali wytruci. Nota bene ten sam modus operandi stosowali Niemcy
wobec słowiańskich plemion Połabskich, co kilkanaście lat zwołując im Zjazdy
i na tych Zjazdach mordując ich przywódców.
Przypomnijmy sobie w tym miejscu, Zjazd w Merseburgu w 1002 roku, na który
pojechał Bolesław Wielki Chrobry, a na którym urządzono zamach na
Bolesława. Aż strach pomyśleć, co by było z Polską, gdyby ten zamach udał
się Niemcom.

P

rzypomnijmy w tym miejscu Schizmę Focjusza lat 863-867 czyli spór

Rzymu i Bizancjum o strefy wpływów. Prawdopodobnie w tym czasie na
Morawach i w Polsce pojawił się ryt słowiański, czyli ani nie rzymski ani nie
bizantyjski, ze swoim własnym Patriarchatem w Velehradzie.
Stąd misja Bolesława Wielkiego Chrobrego by zunifikować Imperium Lechii w
trzech rytach: rzymskim, słowiańskim i prawosławnym (Rzym, Vielehrad, Kijów).
W 1018 roku Bolesław podpisuje Pokój w Budziszynie i udaje się do Kijowa,
który zdobywa w sierpniu tego samego roku.
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R

easumując, Pokój w Budziszynie podpisany 30 stycznia A.D.1018 ustalił

granicę Zachodniej Słowiańszczyzny - Lechii na Łabie i niezależność rytu
rzymskiego od Niemiec na rzecz bezpośrednich kontaktów z Rzymem.
Niestety ryt słowiański nie ostał się mimo, że w roku 1002 Bolesław Wielki
Chrobry podbił Morawy i osadził polską załogę w okolicach Prerova i Zelenej
Hory, niedaleko Velehradu, ustalając granice Lechii na południu na rzece
Dyja (dzisiejsza granica Czesko-Austriacka).

T

ak, więc Bałtyk na północy, Łaba na Zachodzie, Dyja na południu i

Dniepr na Wschodzie - oto imperium Lechii za czasów Bolesława Wielkiego
Chrobrego.
Dziś przypada 1000 lat Pokoju w Budziszynie - początku państwa Wielkiej Lechii
za Króla - Imperatora Bolesława Wielkiego Chrobrego.

Polacy!

N

iniejszym uznajemy Rok Pański 2018 jako:

„Millennium Pokoju w Budziszynie”

N

akazujemy, przeto wszystkim rdzennym Polakom upamiętniać Pokój

w Budziszynie poprzez uroczyste obchody, sympozja i modlitwy dziękczynne.

N

iniejszym nadajemy Miastu

Niemcza godność Miasta Królewskiego

ze wszelkimi z tego tytułu wypływającymi przywilejami nadanymi przez
Naszych Poprzedników dla Miast Królewskich.

U

praszamy rdzennych Polaków odwiedzić to Królewskie Miasto i złożyć

Jego Mieszkańcom, Jego Władzom, Jego Duchownym hołd należny
Obrońcom Królestwa.
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D

zisiaj uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej odprawionej w kościele

p.w. św. Stanisława B.M. w Myszkowie dziękując Bogu za dar obchodzenia tej
okrągłej rocznicy jako Znak Bożej Opatrzności w nadziei przesilenia
milenijnego odradzającego się Królestwa Polskiego i Wielkiej Lechii.
Victoria in Jesu Christo!
Dano 30 stycznia A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej w Trzecim
Roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

WPIS Nr 12/01/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 30 stycznia A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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Msza św. dziękczynna – 30 stycznia A.D.2018
Kościół p.w. św. Stanisława B.M. w Myszkowie

MMXVIII
Millennium Pokoju w Budziszynie
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