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             IIINNNAAAUUUGGGUUURRRAAACCCYYYJJJNNNEEE   
      Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! Nieśmiertelny Królu - 
Jezu Chryste!  

Przed Tobą wszyscy ziemscy królowie i władcy nikczemnym są tylko prochem.  

      W twojej obecności, wobec Twojej potęgi Boże, kreślimy to orędzie życia, 
stosowne do nowego stanu, do któregoś powołać nas raczył 16 dnia lipca 
A.D. 2016..  

Z Twojej prawicy oczekujemy potrzebnej łaski do wytrwania w 
przedsięwzięciu. 

 

OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   
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W każdym dniu życia naszego składać będę podziękowania i 
wdzięczność tej ojcowskiej Opatrzności, która nas tak cudownie wiodła, 
wspierała i ochraniała w przygodach naszych i wśród tylu ocaliła 
niebezpieczeństw. 

Za najświętszą powinność poczytujemy sobie, dawać ludowi naszemu 
przykład poszanowania, które się od nas, chrześcijańskiej wierze naszych 
przodków, ujętej w słowie „Christianitas”, należy.  

Wykonując jawnie prawidła tej świętej wiary, unikać będę wszelkiej w 
tej mierze chełpliwości, jak z drugiej strony względy ludzkie i natrząsania się 
złośliwych, nie przeszkodzą wykonywać tego, co mi wiara chrześcijańska i 
Opatrzność doradza. 

Wszyscy królowie ziemscy tak źli, jak dobrzy wcześniej czy później 
umierają i ja często to sobie przypominać powinienem, że równie przed Sąd 
Wszechwładnego Pana – Króla Królów, powołanym zostanę! 

Oddalę od siebie to wszystko, co by cnotę skazić mogło. Pilnie 
baczyć będę, abym żadną ze strony mojej popełnioną słabością, nie ujął 
sobie prawa karcić takowe w moich podwładnych. 

Daleko od płochej bojaźni, co nie chcąc zaradzić nadużyciom, lęka się 
przypatrywać im z bliska, będę się starał pokonać ją, działając łagodnie i 
roztropnie, pomnąc przy tym na to, że ludźmi, a nie aniołami rządzę. 

Będę wymagał, aby urządzenia, jakie dla ustalenia dobra i porządku 
na dworze moim zaprowadzę, ściślej jeszcze były wykonywane, niż urządzenia 
policyjne dla całej Korony Królestwa Polskiego przepisane, a to dlatego, 
żeby postępki mego dworu nie były w sprzeczności z reformą, jaką w kraju 
zaprowadzić pragnę. Lecz w tym względzie unikać będę tej zbyt surowej 
gorliwości, która zamiast poprawy bardziej jeszcze rozjątrza. 

Pilnie uczęszczać będę na posiedzenia Rady Królewskiej i Sesje Sejmu 
Walnego, ile tylko razy na nich będzie mowa o sprawach dotyczących 
ogółu mojego ludu. Wszystko się bowiem odbywa lepiej pod okiem tego, 
któremu wiele na tym zależy, aby wszystko szło jak najlepiej. 
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Najpierwszym moim zatrudnieniem będzie, przynosić ulgę i wsparcie moim 
poddanym i w tym względzie postępując jak ojciec, będę wglądał w 
najdrobniejsze szczegóły. 

Nie pozwolę uciskać poddanych i wypełnię Śluby Lwowskie Króla Jana 
Kazimierza i Prymasa Królestwa Polskiego Andrzeja Leszczyńskiego. 

Uznaję za Króla Wszechświata za Króla Królów, za Króla Polski – Boga, 
Syna Człowieczego – Jezusa Chrystusa! Jego przykład życia i Jego 
nauczanie będą moimi najważniejszymi wskazówkami.  

Kościoły chrześcijańskie zaprzęgnę aktywnie w formację duchową 
poddanych.  

Podejmę wysiłki reformy kościoła rzymsko-katolickiego. Na czele tego 
kościoła powinien stać Prymas Królestwa Polskiego – legatus natus obierany 
przez Synod Generalny (plenarny), a powoływany przez Króla. Biskupi 
powinni być obierani przez Synody Diecezjalne z grona Proboszczów i 
powoływani przez Króla. Proboszczowie powinni być obierani na Synodach 
Dekanalnych z udziałem osób świeckich i powoływani przez Biskupów.    

Podejmę wysiłki reformy sądownictwa, prokuratury i adwokatury. Na 
czele sądownictwa, prokuratury i adwokatury (pilnujący interesu 
publicznego) powinni stać Prezesi obierani na Konwentach. Sędziowie, 
prokuratorzy i adwokaci niższych szczebli winni być obierani na Sejmikach 
Ziemskich. 

W użyciu publicznych dochodów państwa, nawet przychodów moich 
prywatnych, zawsze dobro publiczne przed osobistą moją chwałą 
pierwszeństwo mieć będzie i nigdy mniemać sobie nie pozwolę, że skoro 
zamiar, jaki podoba mi się mam prawo nękać moich poddanych dla 
przyspieszenia jego wykonania. 

Będę wynagradzał hojnie moich ministrów i wszystkich tych, którzy ciężar 
władzy ze mną podzielają, ażeby im odjąć nawet pokusę haniebnego 
frymarczenia urzędami i posadami niższymi, które chcę, aby darmo i samej 
tylko przysądzano zasłudze.  
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Będę zawsze nagradzał prawdziwą zasługę, przez nadawanie jej 
zaszczytów lub nawet przez nagrody, wtenczas, gdy ją w ludziach każdego 
stanu wykryjemy. 

Nie będę się uwodził tą nierozsądną próżnością pomnażania blasku 
swojego przepychem dworzan, nie będę nigdy unosił się hojnością, będę 
tylko dobrodziejstwa swe obficie rozlewał pomiędzy najnieszczęśliwszych z 
moich poddanych i takich, których głos nędzy z trudnością do mnie 
przedzierać się może. Szukać takich będę, aż w ich niskich lepiankach, bo 
czyliż ubodzy nie są u Boga – nie są solą każdej Ziemi? 

Będę zachęcał i wspierał urzędników, lecz ich zarazem dozierać nie 
omieszkam; użyję wszelkich środków, żeby mocny nie mógł słabszych 
uciskać, usiłować będę wykryć zdzierców i sędziów przedąjnych; zgoła tych 
wszystkich, co by chcieli nadużyć swojej władzy albo mojej powagi do 
nękania poddanych. 

Zostawię wszystkim, jakiego bądź stanu, zupełną wolność dochodzenia 
praw swoich na drodze sprawiedliwości, przeciwko mnie lub moim Ministrom. 
Nawet powinienem przypomnieć moim sądom tę zasadę, że powinny 
sprzyjać słabemu, które śmie podnieść głos swój przeciw potężniejszemu 
od siebie; wszyscy moi urzędnicy sprawiedliwości ściągnęliby wieczną na 
siebie niełaskę, gdybym kiedy odkrył, że głosowali na moją stronę z krzywdą 
najniższego z poddanych. 

Zapewnię wszystkim poddanym bezpieczeństwo własności prywatnej i 
miru domowego. Nikt nie może być w Królestwie Polskim wyzuty i 
pozbawiony domu swojego. 

Rodzina w Królestwie Polskim jest świętością i nikomu nie wolno 
zamachnąć się bezkarnie, tak na rodziców, jak i na ich dzieci. 

Najwyższym obowiązkiem w Królestwie Polskim – Najjaśniejszej Matki 
naszej Rzeczypospolitej królewskiej jest dbanie o Matkę naszą – Królową - o 
dobro wspólne wszystkich Polaków.  

Najwyższym prawem w Królestwie Polskim jest prawo Boże – prawo, jakie 
nam przekazał Jezus Chrystus swoimi przypowieściami i przykładem życia. 
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Prawo stanowione w Królestwie Polskim nie może być sprzeczne z nauką 
Jezusa Chrystusa.    

Ostając za sprawiedliwością, będę ścigał wykręty prawnicze i jeśli 
zupełnie ich wykorzenić nie zdołam, będę się starał przynajmniej tak je 
wziąć ściśle w kluby, żeby już nigdy więcej nie rujnowały mienia i życia 
poddanych moich. 

W stosunkach moich z dworami zagranicznymi będzie moim niezmiernym 
prawidłem, starać się o utrzymanie lub o przywrócenie pokoju i dobrego 
porozumienia między wszystkimi monarchami i władcami Europy i Świata. 

Nie będę szczędził kosztów i starań, abym młodzieży mojego państwa 
mógł zabezpieczyć dobre wychowanie, gdyż bez tego rodzice nie będą 
mieli dzieci, panujący nie będą mieli poddanych. 

Nie tylko pozwolę poczciwym ludziom, wyjawiać i podawać mi wszelkie 
użyteczne rady i owszem będę ich do tego zachęcał, będę im nawet to 
zalecał. 

Nie zapomnę nigdy tego, że ponieważ Bóg mnie wybrał za ojca 
mojego ludu, winienem całego siebie poświęcić moim poddanym, a więcej 
jeszcze ubogim niż możnym. Nie zasmucę nikogo odmówieniem 
posłuchania, którego żądać każdy ma prawo, a jeżeli mi się zbytnio 
uprzykrzać będą, wspomnę sobie, że nigdy berło od przykrości i trudów nie 
jest wolnym i będę się starał pokonać siebie nadprzyrodzonymi 
pobudkami, gdyż sama tylko wiara, wspierać nas może i dać moc 
dostateczną do wytrwałego poświęcenia się dla dobra narodu. 

W obcowaniu starać się będę zawsze, aby szanowano istotnie cnoty 
zasady, ale nie zapomnę przy tym, że łatwiej je przekonaniem i przykładem 
niż rozkazem wpoić. 

Często się zastanawiać będę, czyli nie można, czego ująć z moich 
wydatków na korzyść nieszczęśliwych i wtedy chyba tylko przestanę im 
dobrze czynić, kiedy szkatuła moja zupełnie już wypróżniona zostanie. 
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We wszystkich okolicznościach dam to jawnie uczuć bogaczom, że jeśli 
mnie razi ich przepych, którym zdają się natrząsać z nędzy mego ludu; 
przeciwnie nic mi się tyle nie podoba, jak litość wspaniała, która wesprzeć 
ich stara się. Słowem będę usiłował być we wszystkim ojcem i pasterzem 
ludu mojego. 

Mamy świadomość królowania ziemskiego Polakom, Lachom, Lechom, 
Lechitom, Sarmatom, Wenedom i tym wszystkim, którzy chcą 
uszlachetniać swój charakter jako poddani.  

Będziemy rugowali z Królestwa Polskiego osoby nieszlachetne, 
działające świadomie na szkodę wspólnoty – dobra wspólnego wszystkich 
Polaków.  

Każdy Człowiek i każdy Naród ma swoją misję do wykonania. Ważne, 
aby umiał tak Człowiek jak Naród odczytywać Znaki Boże, Znaki 
Opatrzności, Znaki Czasu. Nie rodzimy się i nie tworzymy wspólnoty 
narodowej przypadkowo. Każde istnienie ludzkie i każda wspólnota 
narodowa to zamysł Boga. Nam pozostaje nic ponadto, jak zrozumieć ten 
zamysł i posłusznie, pokornie wykonywać go. Nieraz jest to wywyższenie, 
nieraz jest to poniżenie. Nic nie dzieje się bez sensu Bożego.  

Ustrój Królestwa Polskiego określamy jako dobro wspólne wszystkich 
Polaków. Nazywać taki ustrój można jako „Rzeczpospolita królewska”; w 
skrócie jako „rexpublika” (rex – król).  

Pojęcie „republiki” zostało poprzez rewolucję francuską, 
antychrześcijańską i antyeuropejską zdewaluowane i oznacza obecnie 
synonim rządów masonerii i libertynów.  

Od 16 lipca 2016 roku Polacy mają wybór, czy chcą żyć w republice 
czy w rexpublice?  

Oznaką, że Polacy chcą żyć w rexpublice jest powszechne poparcie 
rexpubliki i mojej osoby jako Króla, z jednoczesnym powszechnym nie 
uznawaniem republiki, obecnie nazywanej „III RP”.  
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Ustrój Rzeczpospolitej królewskiej - rexpubliki oparty jest na Królu, Radzie 
Królewskiej, Sejmie Walnym, Sejmikach Ziemskich szczebla regionalnego, 
wojewódzkiego, prowincjonalnego, powiatowego, grodzkiego oraz na 
wiecach wiejskich; w ścisłej współpracy z reformującym się klerem 
chrześcijańskim jako przewodnikami i formatorami duchowymi Polaków.  

W językach obcych, szczególnie w języku angielskim oznaczać nasze 
Królestwo Polskie należy jako „Kingdom of Poland”. 

Wprowadzimy pomiędzy Województwo, a Powiat „Prowincję”. Wynika 
to z pewnych odrębności regionalnych w ramach województw. Będziemy 
sprzyjać zmniejszaniu się ilości Powiatów i Sołectw.   

Podstawą administracyjną Królestwa polskiego będzie Sołectwo, a 
podstawą urzędniczą będzie Sołtys – Starosta Wiejski.  

Normalną drogą awansu urzędniczego w Królestwie Polskim będzie w 
przyszłości awansowanie najlepszych sołtysów na wójtów; najlepszych 
wójtów na burmistrzów; najlepszych burmistrzów na podstarostów i 
starostów; a najlepszych starostów na podwojewodów i wojewodów. 
Obecnych włodarzy samorządowych należy wymienić w inny sposób 
poprzez Sejmiki Ziemskie.    

Najcięższą zbrodnią w Królestwie Polskim jest przestępstwo racji stanu 
(crimine ratio status) Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Będzie ono najsurowiej 
karane z wszystkich przestępstw i zbrodni. 

Niedopuszczalne są w Królestwie Polskim jakiekolwiek „wybory” 
przedstawicieli, urzędników, funkcjonariuszy dokonywane w sposób tajny. 
Nie można rzucać losów o Polskę jak onegdaj rzucano losy o szaty Jezusa 
Chrystusa.  

Każdy przedstawiciel na urzędzie lub pełnomocnik musi być obrany w 
przyszłości poprzez jawne „suffragia” – oddane na niego głosy lub poprzez 
jawną nominację, powołanie, etc. Szczególne suffragia dotyczą Posłów i 
Senatorów z danej Ziemi, które muszą być przechowywane w archiwach 
jako tzw. suffragia wieczyste.   

 



ORĘDZIE INAUGURACYJNE KRÓLA POLSKI z 31 lipca A.D. 2016 

 
 

Strona 8 
 

Królestwo Polskie respektuje jako kardynalną zasadę prawa tzw. prawa 
nabyte, w ramach zasady prawa rzymskiego „lex retro non agit” (prawo nie 
działa wstecz). Jednakowoż tak II RP jak PRL i III RP powoli odchodziły od 
porządku prawnego opartego na prawie rzymskim na rzecz porządku 
prawnego „common law”, czego nie można dalej tolerować i 
aprobować. Stąd muszą być stosowane wyjątki wobec obecnych praw 
nabytych, szczególnie dla praw majątkowych i prawa własności opartych 
na złej wierze lub na podstawie wątpliwego lub wręcz antypolskiego 
prawa.  

Królestwo Polskie podejmie się trudu godziwej restytucji mienia i praw 
majątkowych, tak o charakterze restytucji majątku narodowego, 
niegodziwie rozparcelowanego, jak przede wszystkim restytucji mienia 
prywatnego, szczególnie dotyczącego polskiego ziemiaństwa i 
mieszczaństwa.   

Własność zagrabiona bezprawnie lub pod pozorem prawa musi wrócić 
do swych prawowitych, ale z zastrzeżeniem pierwotnych, a nie wtórnych i 
kolejnych właścicieli.  

Należy pamiętać, że największe sekwestry dóbr ziemskich i majątków 
nastąpiły w wyniku i podczas zaborów, co wprost wynika z charakteru 
zaborów jako „zaboru mienia”. Nasilenie sekwestrów odbywało się po 
powstaniach narodowych. Zwroty, więc, majątków wobec właścicieli 
mających tytuły prawne z XIX i XX wieków należy uznać za ryzykowne.  

Należy wykazać się trudem poszukiwania prawnych spadkobierców 
zrabowanych dóbr i majątków z XVIII wieku (czasy saskie, przedrozbiorowe 
i rozbiorowe), ponieważ często prawdziwi spadkobiercy nie są świadomi 
swoich praw lub są za słabi ekonomicznie, by swoich praw dochodzić.  

Królestwo Polskie podejmie się trudu odtworzenia - uzupełnienia 
hipotek wszelkich nieruchomości historycznych, dla których założono 
nowe hipoteki. Zapisy historyczne i zachowane dokumenty pozwalają 
często wskazać pierwotnych, prawowitych właścicieli.   
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Zwroty majątków, jako zasada generalna, nie mogą odbywać się ze 
szkodą lub krzywdą obecnych posiadaczy i muszą uwzględniać zwrot 
poniesionych nakładów na utrzymanie lub odbudowę majątku, z 
ewentualnym potrąceniem pobieranych pożytków.       

W Królestwie Polskim zabrania się od 1 stycznia 2017 roku działalności 
partii politycznych lub innych związków kryptopartyjnych, zmierzających 
do przejęcia lub utrzymania władzy poprzez korumpowanie gremiów 
wyborczych i przedstawicielskich. Szczególna ochrona przed takimi 
działaniami obejmuje Sejmiki Ziemskie, Senat, Sejm, Sejm Walny i Radę 
Królewską.  

Każdy urzędnik i funkcjonariusz publiczny nie może mieć, z dniem 1 
stycznia 2017 roku jawnego lub ukrytego rażącego konfliktu interesów. Za 
udowodniony konflikt interesów urzędnik i funkcjonariusz publiczny będzie 
składany z urzędu z dożywotnim zakazem zajmowania stanowisk 
publicznych, bez prawa do odprawy i innych świadczeń. O rażącym 
konflikcie interesów decyduje ten organ, który obrał, powołał, mianował, 
etc., danego urzędnika lub funkcjonariusza.  

Poseł lub Senator w Królestwie Polskim z dniem 1 września 2016 roku nie 
może mieć rażącego konfliktu interesów. 

Za rażący konflikt interesów uważa się przynależność do partii 
politycznej Posła lub Senatora, a tzw. „dyscyplinę partyjną” uznajemy za 
próbę wpływania na Posła i Senatora, czyli za próbę korupcji; za 
przestępstwo racji stanu. Do końca 2016 roku wszystkie partie polityczne 
powinny być postawione w stan likwidacji pod rygorem ich wykreślenia i 
konfiskaty majątku z urzędu.  

Poseł, Senator w Królestwie Polskim nie może z dniem 1 września 2016 
roku należeć do żadnej partii politycznej lub do organizacji kryptopartyjnej 
lub masońskiej.  

Z dniem 1 września 2016 roku Poseł lub Senator należący do partii 
politycznej, organizacji kryptopartyjnej lub do masonerii automatycznie 
popełnia przestępstwo racji stanu ze wszelkimi tego konsekwencjami.  
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Z mocy samego prawa królewskiego, Poseł lub Senator, który tego nie 
uczyni, traci swój mandat. Jego głosowanie w Sejmie lub Senacie należy 
uznać jako głos nieobecny. Przy sprawdzaniu „quorum” lub wymaganej 
ilości głosów, obecność takich Posłów czy Senatorów na Sali poselskiej czy 
senatorskiej musi być interpretowana jako nieobecność mandatu.   

Marszałkowie Sejmu i Senatu mają obowiązek prowadzić Rejestr 
Posłów i Senatorów partyjnych i bezpartyjnych na podstawie pisemnego 
oświadczenia Posła i Senatora, zaktualizowanego na dzień 1 września 2016 
roku. 

Poseł lub Senator w Królestwie Polskim z dniem 1 września 2016 roku ma 
obowiązek reprezentować wyłącznie interesy Wyborców-Mieszkańców 
danej Ziemi, z której został wybrany, a które to interesy nie mogą być 
sprzeczne z interesami Królestwa Polskiego. Gdy z jakichkolwiek powodów 
jest to niemożliwe do spełnienia, Poseł lub Senator ma obowiązek 
zrezygnować z mandatu Posła lub Senatora z zachowaniem 12 
miesięcznej odprawy.  

Nazwiska i imiona poddanych są pod szczególną ochroną prawną 
Królestwa Polskiego. Należy zlustrować wszystkie nazwiska i imiona pod 
kątem ich prawdziwości.   

Zmiana nazwisk i imion w złej wierze, dla wprowadzenia w błąd, co do 
swojej przeszłości lub przeszłości swoich przodków, ukrycia prawdziwej 
narodowości, etc., będzie powodem rugowania takich osób z Królestwa 
Polskiego.  

Dajemy czas do końca 2016 roku każdemu poddanemu Królestwa 
Polskiego do ujawnienia prawdziwego nazwiska i imion swoich przodków 
do czwartego pokolenia w tył. Szczególnie chodzi tu w tradycji polskiej o 
rodowód po ojcu (po mieczu).  

Ujawnić należy też przybranie nazwisk przez przysposobienie. 
Szczególnie dotyczy to osób, które chcą nadal lub w przyszłości piastować 
stanowiska publiczne, tak świeckie, jak duchowne. Należy w takim 
przypadku podawać nazwisko obecne i nazwisko (-a) poprzednie z 
dodatkiem „vel” (lub) gdy dotyczy to przodków; lub „ante” 
(„poprzednio”), gdy dotyczy to zmiany nazwiska z własnej inicjatywy.  
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W sytuacjach oczywistych można, a nawet należy stosować taki zapis 
w informacjach medialnych wobec osób publicznych.  

Media na Ziemi Korony Polskiej mogą być wyłącznie z udziałem 
większościowego kapitału polskiego. Muszą reprezentować interes 
Królestwa Polskiego i jego mieszkańców. Wymóg taki muszą spełniać 
media od 1 stycznia 2017 roku pod rygorem ich prawnej likwidacji. 

Banki na Ziemi Korony Polskiej mogą być wyłącznie z udziałem 
większościowego kapitału polskiego. Wymóg taki muszą spełniać od 1 
stycznia 2017 roku pod rygorem ich prawnej likwidacji. 

Banki statutowo muszą reprezentować interes Królestwa Polskiego i 
jego mieszkańców. Szczególna opieką cieszyć się będą bezodsetkowe 
Kasy Oszczędnościowe i niskoodsetkowe Banki Spółdzielcze.  

Skarb Królestwa Polskiego będzie pod szczególna ochroną Króla i 
Podskarbiego Wielkiego Koronnego wybieranego przez Sejm Walny.  

Skarb Królewski utrzymujący Króla i dwór królewski będzie 
odseparowany od Skarbu Królestwa. Skarb Królewski to osobiste dobra 
Króla i jego rodziny. W jego skład wejdą odzyskana dobra Leszczyńskich. 
Do tego czasu Króla powinni utrzymać poddani z dobrowolnych darowizn. 
Nr konta bankowego Fundacji Leszczyńskich „QUOMODO”.  

Nr 81 1540 1014 2079 2703 76661 0001 

Nie wolno w Królestwie Polskim opodatkowywać pracy, a szczególnie 
przychodu lub dochodu Pracownika. Dopuszczalne są podatki pogłówne. 

Każde stanowisko pracy w Królestwie polskim podlega ochronie. 
Zabroniony jest lokaut i grupowe zwolnienia z pracy. Alternatywą, aby 
temu zapobiec jest nacjonalizacja firmy mającej kłopoty finansowe na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub państwowym.  

Ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne w Królestwie polskim są 
dobrowolne. Domniemywa się, że każdy nieubezpieczony zdrowotnie i 
emerytalnie poddany w Królestwie Polskim podlega podstawowej opiece 
medycznej i obowiązkowi ratowaniu jego życia i zdrowia oraz ma 
zapewnioną podstawową emeryturę społeczną począwszy od 55 roku 
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życia, zależną od ilości wychowanych dzieci pracujących w Królestwie 
Polskim. Jeśli ktoś z poddanych chce mieć lepszą opiekę medyczną lub 
wyższą emeryturę może ubezpieczać się dodatkowo indywidualnie.  

Rodzice - małżeństwa, a w wyjątkowych sytuacjach samotne matki lub 
ojcowie wychowujący dziecko lub dzieci otrzymują uposażenie społeczne 
do określonego wieku dziecka w wysokości zmierzającej do uposażenia 
podstawowego nauczycielskiego. Uposażenie to wzrasta w stosunku do 
ilości wychowywanych dzieci i nie może przekroczyć uposażenia 
podstawowego nauczycielskiego.  

Nauczyciele i wychowawcy dzieci i młodzieży są pod szczególna 
troską i opieką materialną Królestwa Polskiego.  

Uczelnie wyższe są autonomiczne. Królestwo Polskie będzie opiekować 
się szczególnie, co najmniej trzema Uczelniami o statusie Uczelni 
Królewskiej. Autonomia w Uczelniach Królewskich jest ograniczona do woli 
królewskiej. W uczelniach tych nauka będzie miała charakter rycerski i 
będzie bezpłatna jako konwikt. 

Królestwo Polskie nie może zaciągać zobowiązań finansowych i innych 
bez zgody Sejmu Walnego i Króla. Obecne zobowiązania finansowe (dług 
zewnętrzny i wewnętrzny) spadają w całości solidarnie na partie 
polityczne i ich członków, które rządząc te długi zaciągnęły. W żadnym 
przypadku nie dotyczą one Królestwa Polskiego i Narodu polskiego. W 
żadnym przypadku zabezpieczenia tych zobowiązań na majątku 
narodowym nie są uznane przez Królestwo Polskie.  

Królestwo Polskie może za zgodą Sejmu Walnego i Króla przejąć 
zobowiązania finansowe wygenerowane przez II RP, PRL i III RP ale pod 
określonymi warunkami i na podstawie odrębnych porozumień z każdym 
wierzycielem oddzielnie. 

 W Królestwie polskim musimy powrócić do statusu „kmiecia” – 
wielkoobszarowego ziemianina na wsi, rugując pojęcie „chłopa”. Przez 
pojęcie „rolnik” należy rozumieć małego kmiecia.   
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Nie ma miejsca w Królestwie Polskim dla tajnych związków, szczególnie 
dla masonerii. Wszystkie takie związki i loże z dniem 1 stycznia 2017 roku 
będą z mocy samego prawa rozwiązane lub w przypadku braku rejestracji 
będą ścigane z mocy prawa, a ich majątek i aktywa będą rekwirowane i 
przeznaczane na cele charytatywne.  

Fundacje i inne organizacje pozarządowe na ziemi Korony Polskiej 
prowadzące antypolską działalność muszą się liczyć z ich likwidacją z 
urzędu.  

Wszelkie umowy międzynarodowe nieratyfikowane przez Sejm Walny i 
niepodpisane przez Króla tracą moc z dniem 1 stycznia 2018 roku, a 
najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Wszelkie Ustawy i Uchwały uchwalone po 1916 roku nienostryfikowane 
przez Sejm Walny i Króla tracą moc z dniem 1 stycznia 2020 roku.  

Będę, co dzień błagał Boga, aby wspierał mnie i moją żonę i aby 
raczył zlewać swoje błogosławieństwa na nas, nasze dzieci, wnuki i na 
cały naród polski – wszystkich moich poddanych. 

       Moje zawołanie, oprócz historycznego zawołania Leszczyńskich 
(wzmianka historyka czeskiego Bohuslava Balbina vel Balbinusa (1621-
1688) w „Epitome historica rerum Bohemicarum”:  

 

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

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje. Zwycięska familia, z 
której pochodzą wybitni Przywódcy, Senatorowie i Arcybiskupi”.  

  to:  

 „Victoria in Christo”  -  „W Chrystusie zwycięstwo”   

Niniejsze orędzie zawiera w części „Ustawę życia” Króla – Stanisława 
Leszczyńskiego, gdy wygnany z Polski jako legalny jej Król – wygnaniec, 
nie poczuł się poniżonym zostać księciem Lotaryngii i Bar, wygłaszając 
przy objęciu tegoż księstwa w 1737roku podobne orędzie.  
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Po 29 latach panowania w księstwie Lotaryngii i Bar zasłużył sobie 
Król Polski – Stanisław Leszczyński na wdzięczność i szacunek 
Lotaryńczyków oraz całej Francji, uzyskując przydomek Bon Roi Stanislas.  

Obym i ja zasłużył na wdzięczność i szacunek moich poddanych. 

Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy Święci! 

Dano w Mieście Myszków, ostatniego dnia lipca Roku Pańskiego MMXVI. 

Wojciech Edward Rex Poloniae 

 

 


