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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.”
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Pamięci

F r a n c i s zk a H o n i o k a
(1899-1939)

Ślązaka - uczestnika III Powstania Śląskiego
Ofiary Prowokacji Gliwickiej
Pierwszej Ofiary II Wojny Światowej
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Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!

Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy!
Laudetur Jezus Christus!

D

zisiaj mija 80 rocznica Prowokacji Gliwickiej, poprzedzającej 80

rocznicę zdradzieckiej napaści Niemiec na Polskę 1 września A.D.1939.

K

to nie zna lub nie wyciąga wniosków z historii, ten przeżyje ją

powtórnie. Z historii II Wojny Światowej, niestety, nie wyciągnęliśmy, jako
Polacy, właściwych wniosków.
Po pierwsze, tolerowaliśmy przez długi czas antypolskie rządy II RP Józefa
Piłsudskiego – zdrajcy i zaprzańca.
Po drugie, tolerujemy zbyt długi czas antypolskie rządy III RP kolejnych
antypolskich kacyków partyjnych.
Po II Wojnie Światowej, za okupacji żydo-bolszewickiej na usługach
Sowietów, już w roku 1956, rozpoczęły się protesty Polaków w Poznaniu.
Kolejne protesty Polaków miały miejsce w latach: 1970, 1976, 1980, aż do
upadku okupacyjnego reżimu, nazywanego PRL.
Nastaje czas wojenny lat 1981-1983 (CIEMNOTA JARUZELSKIEGO), a
następnie powstaje kolejny okupacyjny reżim w roku 1989.
Od tego czasu okupant żydo-bolszewicki przeorientował się z kolaboracji z
Sowietami na kolaborację z USA, a konkretnie z amerykańskimi
talmudycznymi Żydami, udoskonalając jednocześnie formę okupacji ze
sterowanej z Kremla „demokracji ludowej” w formułę sterowanej z
Waszyngtonu, Berlina i Telawiwu „demokracji partyjnej”.
ODEZWA KRÓLA POLSKI z 31 sierpnia A.D.2019

Strona 3

W

sposób bezdyskusyjny rodzi się konstatacja, że Polska w formule

„demokratycznej” (czytaj: ręcznie sterowanej) republiki, jest wcześniej czy
później skazana na zagładę!
Przybliża się na naszych oczach dzień, gdy Świat postanowi ostatecznie
rozwiązać problem Polski oraz Polek i Polaków!
Polska albo w pełni wróci do swojej królewskości albo przestanie istnieć!

N

a podobieństwo anschlussu Austrii i Czech dokonanego w latach

trzydziestych XX wieku przez Hitlera, nastąpiło w ostatnim czasie przejęcie
przez amerykańskich Żydów Ukrainy, okupującej obecnie spore połacie II
RP, a wcześniejsze Ziemie Królestwa Polskiego.
Polska A.D.2019 jest okrążona przez Niemcy, banderowską Ukrainę i Rosję,
na podobieństwo okrążenia Polski w roku 1939 przez faszystowskie Niemcy
i bolszewicką Rosję (zawierającą banderowską Ukrainę). Znowu jak w XVIII
wieku trzy czarne orły krążą nad Polską! Austrię zastąpiła Ukraina.
Domyślamy się, że Hitler i Stalin zostali wymyśleni przez amerykańskich
Syjonistów w celu zniszczenia słowiańszczyzny, a na jej gruzach
ustanowienia z Polski i Ukrainy nowożytnej Chazarii, rządzonej przez Żydów.
Do tego potrzebne było również państwo Izrael pilnujące Jerozolimy i
Świątyni Salomona, będące jednocześnie przechowalnią europejskich
Żydów – przyszłych Panów Europy – taki swoisty Judenrat, pod kuratelą
USA.
Zwróćmy uwagę, że II Wojna Światowa formalnie nie została do dziś
zakończona. Nie ma Traktatu Pokojowego kończącego II Wojnę Światową,
bo nie ma zainteresowanych państw, chcących wziąć udział w Konferencji
Pokojowej, zainicjowanej przez Królestwo Polskie w styczniu bieżącego roku.
Dlaczego?
ODEZWA KRÓLA POLSKI z 31 sierpnia A.D.2019

Strona 4

Bo oprócz Polski i Niemiec, nie ma żadnego
poszkodowanego terytorialnie przez II Wojnę Światową!

innego

państwa

Logiczne, że Niemcy nie są zainteresowane Konferencją Pokojową, bo
zdają sobie sprawę ze szkód i krzywd, jakie wyrządzili wielu narodom i
krajom Europy, a szczególnie Polsce. Są stratni terytorialnie, (choć NRD już
odzyskali), ale generalnie są materialnymi beneficjentami netto wojny,
która rozpętali.
Reszta państw, a szczególnie: USA, Anglia, Rosja, Chiny, Ukraina, Białoruś,
Litwa, Watykan, a przede wszystkim Izrael i amerykańscy Żydzi, to
beneficjenci II Wojny Światowej.
Takim z reguły nie zależy na Konferencji Pokojowej, tak jak złodziejowi nie
zależy na procesie sądowym.
W interesie, więc Świata jest raczej zatrzeć ślady II Wojny Światowej, czyli
DEFINITYWNIE rozwiązać problem Polski, jako jej głównej ofiary (nie ma
ofiary – nie ma przestępstwa), a tym samym jako wyrzut sumienia dla:
Niemiec, Francji, Anglii, USA, Rosji, Izraela, Ukrainy i innych. Zdajmy sobie z
tego sprawę! W międzyczasie robi się wszystko, by z ofiary zrobić kata i
uzasadnić krwawe dokończenie II Wojny Światowej.
Wszyscy Polacy jesteśmy Świadkami Zbrodni Ludobójstwa, a takich
zbrodniarze, najczęściej chcą się pozbyć!
JESTEŚMY DLA ŚWIATA WYRZUTEM SUMIENIA.

Ś

wiat doskonale wie jak skrzywdził Polskę i Polaków począwszy od XVIII

wieku:
 sfałszowana elekcja i panowanie Sasów-Hohenzollernów w latach
1697-1763,
 sfałszowana
elekcja
i
panowanie
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego, firmującego trzy rozbiory Polski, (z czego dwa sejmy
rozbiorowe z cesjami terytorialnymi), a następnie abdykującego na
rzecz Katarzyny II – Carycy Rosji,
 I Wojna Światowa o panowanie na polskiej Ziemi,
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 II Wojna Światowa de facto o Polskę.
Czy trzeba coś dodać?
MORDERCY WRACAJĄ NA MIEJSCE ZBRODNI!

W

izyta V-ce Prezydenta USA Mike Penc’a oraz Prezydenta Niemiec

Franka-Waltera Steinmeiera i Ukrainy Wołodymira Zelenskiego oraz innych
przywódców Europy i Świata w dniu 1 września A.D.2019 w Polsce
przypomina wizytę potomków morderców na miejscu zbrodni.
Przypomnijmy im, że zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu, a
Panu Mike Pence przybywającemu do słowiańskiej Polski z cywilizacji
anglosaskiej przypomnijmy, że mamy na Polskiej Ziemi do czynienia w
latach 1939-1945 z 8-12 milionami morderstw Polaków typu „cold case” lub
„historical case”, które czekają na wyjaśnienie.
Jutrzejsza tj. 1 września A.D.2019 wizyta światowych notabli przypomina też
wizytę na grobach w dniu 1 listopada lub wizytę w hospicjum u umierającej
osoby – Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
Być może oprawcy będą prosić o przebaczenie, ale raczej zwrócą się do
Synów i Córek umierającej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, z fałszywym
przekazem, jacy to oni byli dla niej dobrzy i jak dobrą, terminalną paliatywną opiekę chcą Jej nadal zapewnić.

Polacy!
NIE MA ZBRODNI DOSKONAŁEJ!

P

olska – Najjaśniejsza Rzeczpospolita jest traktowana przez Świat jak

umierająca osoba w hospicjum. Wielu, którzy ją znękali i doprowadzili do
stanu agonalnego czeka tylko na jej śmierć.
Nie pozwólmy umrzeć Naszej ukochanej Matce!
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Jedynym ratunkiem dla Naszej Matki – Ojczyzny jest stworzenie dla Niej
warunków do godnej „rehabilitacji” a następnie do długiego życia.
Takie warunki zapewnia Jej Królestwo Polskie!
Stąd apel do Polek i Polaków! Nie wspierajcie i nie popierajcie świadomie
lub nieświadomie, w dobrej lub złej wierze, naszych okupantów!
Okupanci chcą nadal trzymać Polskę – naszą Matkę w hospicjum i chcą
mieć na to Waszą cykliczną zgodę jak lekarz, który domaga się podpisu od
rodziny na hospitalizację!
Tym razem nasi wrogowie podsuwają Wam zgodę na eutanazję Polski!
Macie ją podsuniętą do podpisu (Lista Obecności) w dniu 13 października
A.D.2019, w Dzień Fatimski!
Pójście na „wybory” 13 października A.D.2019 w Dzień Fatimski może
oznaczać w praktyce dla Naszej konającej Matki – Ojczyzny śmierć przez
pisemną zgodę na Jej eutanazję.
Gdy większość Polek i Polaków nie podpisze tej zgody, być może
miłosierny Bóg zlituje się nad naszą Matką – Ojczyzną i nad nami.
Stąd Nasza Odezwa i Apel do Polaków:
Nie podpisujcie w dniu 13 października A.D.2019 zgody na eutanazję Polski
– Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Nie podpisujcie Listy Obecności!
Kto ma dokonać tej eutanazji?
Aplikują o to:
 szabes-goje,
 volksdeutsche,
 tęczowa lewica,
 domykacze systemu, czyli
pseudomonarchistami.

pseudonarodowcy

z

posoborowymi
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CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ ABY CI SIĘ DOBRZE POWODZIŁO!

P

olska od wieków była i jest Królestwem Polskim. To nasze prawdziwe

dziedzictwo i nasza prawdziwa Ojcowizna - Ojczyzna.
II RP, PRL, III RP to macochy zaproponowane Polakom przez światową
masonerię i lichwę. Prawdziwą Naszą Matkę umieścili oni w hospicjum pod
koniec XVIII wieku i trzymają ją tam w nadziei, że w końcu umrze.

J

ako Król Polski obrany na Sejmie Walnym elekcyjnym w dniu 16 lipca

A.D.2016 robimy wszystko, by „wypisać” Naszą matkę z tego hospicjum.
Ku naszemu zdziwieniu, większość Polek i Polaków jakby przyzwyczaiło się
do kolejnych macoch, wybieranych Im przez światową masonerię i lichwę i
nie pamięta o prawdziwej Matce umieszczonej w hospicjum.

P

o 13 października A.D.2019 mają zamiar rządzić Polską ci, którym los

Królestwa Polskiego czyli los prawdziwej Matki jest nie tyle obojętny, co
chcieliby, aby w końcu umarła!
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Czują się oni dobrze z macochą III RP, chcą dla niej żyć i pracować, mimo,
że jest ona „zamężna” z naszymi śmiertelnymi wrogami: Niemcami, Rosją,
USA, Izraelem, Ukrainą etc.
Dla „mężów” naszych „macoch” zawsze byliśmy i będziemy pasierbami, a
nie Córkami i Synami.

T

o,

że

w

Polce

A.D.2019

można

znaleźć

sporo

szabes-gojów,

volksdeutschów, komunistów wszelkiej maści, jeszcze można jakoś
zrozumieć, ale że o kolaborację w ramach III RP aplikują „narodowcy” i
tego typu niby patriotyczne środowiska, tego już nie można zrozumieć!
Czyżbyśmy jako Polacy tak nisko upadli?
Nigdy nie splamiliśmy się z kolaboracją z III Rzeszą!
Potem, gdy wymordowano elity, niestety już było coraz gorzej!
Kolaboracja z PRL była dość duża, a kolaboracja z III RP jest coraz
powszechniejsza.
Napominamy Polaków! Nie wolno Wam kolaborować z Wrogami Ojczyzny!
Musimy stawić bierny opór tej hydrze!

J

ako Król Polski wzywamy Was Polacy do maksymalnego ooporu i

ostracyzmu wobec III RP! Inaczej zginiemy!
Liczymy, że dobrze wiecie, jakie są obowiązki i powinności Polki i Polaka!
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 31 sierpnia A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w
Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 51/08/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 31 sierpnia A.D.2019
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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80
R O CZ NI CA
PROWOKACJI GLIWICKIEJ
31 sierpnia A.D.1939
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