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Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem
albo nie będzie jej wcale!

W

itamy wszem wobec i każdego z osobna Polaka-Wenedę-Sarmatę-

Lacha-Lecha-Lechitę w ostatnim dniu kalendarzowego Roku Pańskiego 2017.
Nadszedł czas podsumowania roku 2017 oraz przedstawienia przez Nas
prognoz i królewskich życzeń na rok 2018 i lata następne.
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WSTĘP
Przede wszystkim dziękujemy rdzennym Polakom - Poddanym, a szczególnie
Radzie Stanu i Radzie Królewskiej, że w 2017 roku stali u boku Króla Polski.
Nie jest sprawą prostą wskrzesić Królestwo Polskie po 222 latach niebytu na
mapie politycznej Europy i Świata.
Robimy to po to, że Naszym zdaniem jest to jedyny sposób na uratowanie
Polski i Polaków!

JEZUSOWE PRZESŁANIE DO CHRZEŚCIJAN – DO POLAKÓW
(Mt 10,16-23)
„Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce
między wilki.
Bądźcie, więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych
synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą
was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem
godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na
śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich
przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować
będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie
zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.”
Co oznaczy być roztropnymi i jednocześnie nieskazitelnymi wśród wilków?
Oznacza to przede wszystkim: dać się prowadzić Duchowi Świętemu i
czerpać Siłę Ducha do pokonania trudności i niebezpieczeństw z jego Łask:
mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności I bojaźni Bożej.
Roztropność to umiejętność odczytywania tropów, odczytywanie Znaków
Opatrzności. Czy Stwórca mógł nas ludzi pozostawić bez drogowskazów? A
jeśli one są, to czy potrafimy je dostrzec, właściwie odczytać i przestrzegać?
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Na nic się zda jednak roztropność, gdy pójdziemy na kompromisy ze złem;
gdy nie będziemy nieskazitelni.
Mamy, więc być jednocześnie ROZTROPNI (przenikliwi) i NIEZKAZITELNI
(bezkompromisowi).
Bezkompromisowość nie oznacza braku zdolności do porozumienia się.
Zawsze jest, bowiem możliwość consensusu, czyli zgody bez odstępowania od
swych wartości. Kompromis oznacza ludzką zgodę, ale za cenę częściowego
ustąpienia ze swych wartości; consensus to Boża Zgoda..
Przykład: kompromis aborcyjny to zgoda na aborcję pod pewnymi
warunkami. Consensus aborcyjny to uznanie aborcji za grzech, zło,
przestępstwo i dążenie do wyeliminowania z życia publicznego aborcji
całkowicie i bez jakichkolwiek warunków, niezależnie od okoliczności.
Kompromis w tym przypadku koncentruje się na skutkach, próbując
ograniczać zło; consensus koncentruje się na przyczynach próbując
wyeliminować zło w całości. W kompromisie koncentrujemy się na przykład
na problemie „dziecka z gwałtu”; w consensusie na problemie „gwałtu”.

REFLEKSJE HISTORYCZNE
Tak przygotowani możemy już, jako ludzie roztropni i nieskazitelni, spojrzeć
najpierw wstecz na mijający rok 2017 i lata przeszłe, by znaleźć trop, a
następnie spojrzeć wprzód, na nadchodzący rok 2018 i lata następne, by te
tropy rozczytać, dokąd prowadzą?.
Wydawało się w 1795 roku, gdy pod lufami Moskali w Grodnie, abdykował
Król Polski Stanisław II August Poniatowski, że Królestwo Polskie już nigdy nie
wróci na mapy Europy i Świata, tym bardziej, że zaborcy naszej królewskiej
państwowości, zobowiązali się wówczas, już nigdy nie używać określenia
„Królestwo Polskie”.
Dokładnie 31 lat wcześniej, w 1764 roku, Rosja rządzoną przez Imperatorową
Katarzynę II – Niemkę o prawdziwym nazwisku Sophie Friederike Auguste zu
Anhalt-Zerbst-Dornburg obrała Polsce Króla kochanka w osobie Stanisława II
Poniatowskiego. Czy to musiało skończyć się katastrofą?
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Nota bene: kiedyś obce wojska otaczały pole elekcyjne, by wybrać swego;
obecnie otacza się serwery wyborcze.
Odium rządów Niemki Katarzyny II, która zamordowała poprzez spisek i
zamach stanu męża Cesarza Rosji Piotra III Romanowa, spadał i nadal spada
na Rosję, a nie na Prusy, skąd pochodziła Katarzyna II.
Niezaprzeczalnym faktem historycznym jest konstatacja, że rozbiorów Polski w
XVIII wieku dokonali wyłącznie Niemcy tj. elektor Brandenburgii, Cesarz
Austriacki i Niemka – Cesarzowa, reprezentująca wówczas Rosję.
Przypomnijmy, że tak jak Wojny Napoleońskie przywróciły naszą państwowość
w postaci Księstwa Warszawskiego zamienionego następnie w Królestwo
Polskie w unii personalnej z Carską Rosją (Traktat Wiedeński z 1815 roku), tak I
Wojna Światowa przywróciła nam Królestwo Polskie w 1916 roku zamienione w
1918 na masońską II Republikę Polską (Traktat Wersalski z 1919 roku). Niestety II
Wojna Światowa Układami Teherańskimi, Jałtańskimi i Poczdamskimi
powróciła nas do stanu rozbiorowego najpierw z okupacją sowiecką
zamienioną po 45 latach w strefy okupacyjne Ziem Polskich tj. III RP, Białoruś,
Litwa, Rosja i Ukraina.
Katarzyna II „umierając” nagle w 1796 roku, zaraz po III rozbiorze Polski,
zmieniła diametralnie położenie Stanisława II Augusta Poniatowskiego,
przebywającego wówczas w Petersburgu, ponieważ następca Katarzyny II
Cesarz Paweł I Romanow uznał się za syna Stanisława. Tak, więc nagle i
nieoczekiwanie Rosją rządził prawdziwy lub domniemany syn Króla Polski.
Obaj w interesie Niemiec i Anglii musieli, więc szybko zginąć!
Stanisław II „umiera” nagle w 1798 roku, Paweł I Romanow „umiera” nagle w
1801 roku. Ślady zbrodni wiodą do Anglii.
Co ciekawe, Cesarz Aleksander II Romanow, następca Pawła I, czyli
domniemany lub prawdziwy wnuczek Stanisława II Augusta Poniatowskiego
wskrzesza Królestwo Polskie na Kongresie Pokojowym w Wiedniu w roku 1815.
Czy zrobiłby to bez szacunku (sentymentu) do Polski? Zostawia nawet polską
Armię, którą sprowadza z Paryża i daje jej konstytucyjną gwarancję
(Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku), że może być użyte tylko dla
obrony granic Królestwa Polskiego i „tylko w Europie używanym będzie”
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(Art.29). Nadto daje gwarancje, że Wojsko Rosyjskie przechodzące po
zakończonej wojnie przez obszar Królestwa Polskiego będzie utrzymywane ze
Skarbu Cesarskiego (Art.30). Czy można było oczekiwać czegoś więcej?
Obecnie Minister Obrony Narodowej okupacyjnego tworu tj. III RP Antoni
Macierewicz witając w Polsce wojska amerykańskie wyraża zadowolenie, że
pozwoli to używać Wojsko Polskie poza granicami Polski i to poza Europą: w
Katarze, Afganistanie, itd. Co robi tam Wojsko Polskie? Czy szalony był
Aleksander I czy szalony jest Prezydent III RP oraz Antoni Macierewicz
wysyłający polskie wojsko do Kataru jak Napoleon na Haiti do tłumienia
powstania niewolników?
W ramach proponowanego przez Prezydenta III RP Andrzeja Dudę
referendum konstytucyjnego w 2018 roku proponujemy okupantom lekturę
Konstytucji Królestwa Polskiego z roku 1815:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=4530
Co ciekawe, w tytulaturze Cesarza Aleksandra II tytuł „Król Polski” jest
wcześniej niż „Car Syberyjski”:
”Aleksander I, cesarz i samodzierżca wszechrosyjski, moskiewski, kijowski,
włodzimierski, nowogrodzki, car kazański, car astrachański, król polski, car
syberyjski, etc., etc.”
Tytulaturę tę nosił ostatni z Romanowów - Mikołaj II Romanow rozstrzelany na
rozkaz Lenina z 16 na 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu wraz z całą
rodziną.
W dniu 16 lipca 2018 roku będziemy obchodzić smutną rocznicę 100-lecia
rozstrzelania przez siepaczy bolszewickich Cesarza Rosji i Króla Polski Mikołaja II Romanowa w dniu 16/17 lipca 1918 roku, a jednocześnie
będziemy obchodzić dokładnie 2-gą rocznicę obrania Nas na Króla Polski i
Naszej żony na Królową Polski na Sejmie Walnym Elekcyjnym w Gdańsku –
Oliwie w dniu 16 lipca A.D. 2016.

UPADEK KRÓLESTWA POLSKIEGO W XVIII WIEKU
Warto wrócić, choć na chwilę, do czasów upadku naszej królewskiej
państwowości w XVIII wieku, aby nie popełnić więcej tych samych błędów.
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Zajrzyjmy, więc do Testamentu Politycznego Króla Polski Stanisława II Augusta
Poniatowskiego wyrażonego w Pamiętnikach Szambelana Króla - Mikołaja
Wolskiego, własną ręką korygowanych przez samego Króla w Petersburgu na
kilka miesięcy przed śmiercią, pt. „Obrona Stanisława Augusta”.

fragmenty
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Widzimy wiele odniesień w „Pamiętnikach Wolskiego” do obecnej sytuacji.
Widzimy, w jaki sposób „obcy” rozgrywają od XVIII wieku na polskiej Ziemi, jak
na szachownicy, swoje interesy na zgubę Polski i Narodu Polskiego.
Pamiętajmy, że Stanisław II August Poniatowski objął tron w Polsce po okresie
tzw. „ciemnoty saskiej” (okres panowania królów niemieckich - uzurpatorów w
Polsce tj. Augusta II Wiarołomnego i Augusta III Gnuśnego, z krótkimi
przerwami na panowanie Króla Stanisława I Leszczyńskiego, przegonionego
ostatecznie z Polski), trwającej aż 66 lat (od roku 1697 do roku 1763), gdy
Naród Polski został całkowicie, w sposób metodyczny i świadomy oduczony
życia publicznego, a nauczony „pić i popuszczać pasa”. Nie odbywały się w
czasach saskich Sejmy Walne, a sejmikowanie od czasu Sejmu Niemego z
1717 roku było Polakom zabronione.
Obecna sytuacja Polski jest niewiele lepsza, bo życie publiczne Polaków A.D.
2017 ogranicza się wyłącznie do stawiania krzyżyków na listach wyborczych
co 4-5 lat z możliwością grupowego narzekania (swoista terapia) podczas
lokalnych wizyt tzw. trubadurów politycznych vel koncesjonowanych
opozycjonistów. Spotkania te cechuje impotencja polityczna mająca
zastąpić samoorganizowanie się w lokalne Sejmiki, mające moc
uchwałodawczą, a więc sprawczą. Rolą dzisiejszych „dysydentów” jest
spuszczanie z Polaków ducha walki i ducha oporu i zamienianie go w
imposybilizm lub w działania pozorowane, z góry skazane na marginalizację.
Organizowane są, więc „ruchy”, partie, akcje, które przy niewielkim wysiłku
intelektualnym można określić jako kontrolowaną opozycję, jako kolejne
nieudane powstania narodowe.

A wystarczyłoby tylko grać na jednego, na Króla Polski!
Sejmiki Ziemskie nie są obecnie powszechnie formą aktywności politycznej i
zostały zamienione na kuriozalny byt, nieznany w tradycji polskiej, tzn. w
postać tzw. Komitetów Wyborczych, których życie jest ustawowo ograniczone
w czasie na kilka miesięcy, co kilka lat.
Okupanci Polski pozwalają Polakom, co 4-5 lat zorganizować sobie Komitet
Wyborczy, ale bez formy klasycznego Sejmiku Ziemskiego. Sytuacja taka
doprowadziła do tego, że przeciętny Polak pozostawia sprawę rządzenia
innym, czyli Żydom, masonom, nieudacznikom, partiom etc., dobrze
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zorganizowanym w tej najważniejszej dla zbiorowości społecznej, przestrzeni
publicznej, organizmom.

Nauczono nas skutecznie pracować, oduczono nas skutecznie
politykować!
Wygląda to tak jakbyśmy okazały pałac zostawili pustym, bo nie mamy
czasu się nim zajmować. Zajmują go, więc bezdomni, nieudacznicy i
cwaniacy. Problem w tym, że ten, kto posiada pałac, rządzi otoczeniem;
nakłada podatki, ustala prawo. etc.
Pałac symbolizuje tu władzę – rządy. Zatomizowani od XVIII wieku Polacy nie
są w stanie zorganizować się sejmikowo od czasów Stanisława II Augusta
Poniatowskiego, by odzyskać „pałac”; by być gospodarzami na własnej
Ziemi.
Wciska się, więc Polakom różnej maści jałowe RUCHY, PARTIE, KOMITETY,
których celem jest odciąganie Polaków od skutecznych a przede wszystkim
sprawczych Sejmików Ziemskich.
Przeciętny Polak zajmuje się wszystkim, w tym politykowaniem, rozumianym
jako narzekanie lub wieczne diagnozowanie sytuacji, tylko nie dobrze
zorganizowanym życiem publicznym. Tak, więc jako amator nie ma
najmniejszych szans z ludźmi zajmującymi się polityką na poważnie, choć „na
poważnie” należy oczywiście rozumieć „po masońsku”, czyli mafijnie.
Polska usiana jest dysydentami – gęgałami – trubadurami politycznymi, którzy
od „balkonu” do „balkonu”; od „Spotkania z ...” do „Spotkania z ...”, krążą po
Polsce, analizując w nieskończoność sytuację, a de facto spuszczając
powietrze polityczne z Polaków.
Okupanci wiedzą, że Polacy takimi pseudorządami są poważnie sfrustrowani,
zniesmaczeni i dlatego wpuszczają w tłum „terapeutów politycznych” aby
upuścić w Polakach naturalną złość i bunt polityczny.
Należy sobie zadać proste pytanie: jak to jest możliwe, że Polacy wolą
opuścić Ojczyznę niż o nią walczyć. Czy emigracja nie jest przypadkiem
aktem kapitulacji, a nawet dezercji? Okupanci zafundowali Polakom
„Westerplatte” i liczą na kapitulację. Czy naprawdę musimy się ciągle
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poddawać tej władzy i powalać na ich fałszerstwa wyborcze i sondażowe
manipulacje. Czy jako Polacy nie potrafimy się zorganizować w obywatelskie
nieposłuszeństwo, by wymuszać zmiany?
Sprowadzają na nas obce wojska, uchwalają Ustawę 1066 pozwalającą do
nas strzelać jak do kaczek, nakładają nieznośne obciążenia podatkowe i
ograniczenia wolnościowe, powalają nam płacić głodowe wynagrodzenia,
zatrudniają ponad milion pilnujących nas urzędników na nasz koszt,
manipulują wyborami, sami wybierają Żydów i masonów do rządzenia nami,
a naszej reakcji sprzeciwu nie ma!
Rządzą nami LOBBYŚCI, MASONI, AGENCI OBCYCH PAŃSTW A NAWET
MULTIAGENCI, a my nic?
Prezydent III RP mówi coś o Polin, świętuje Chanukę, sprowadza obce wojska
do Polski, wysyła Wojsko Polskie za granicę, akceptuje Ustawę 1066
pozwalająca strzelać obcym wojskom do Polaków, akceptuje gender,
aborcję, pornografię, hazard, spekulacyjną giełdę finansową, brak
narodowej mennicy, akceptuje jałtańską granicę z Ukrainą, Białorusią i Litwą
dzielącą Polskę na pół, toleruje banderyzm, toleruje masonerię w Polsce,
uznaje
kult
Piłsudskiego,
akceptuje
judaizację
Polski,
wyznaje
judeochrześcijaństwo, etc., a my nic?
Czy na pewno jest to Prezydent Polski?
Nie ma zsynchronizowanego działania oddolnych „polityków” na danym
terenie. Jest natomiast organizacja „POPiS” rządząca Polską poprzez podział,
animozje i konflikty.
A wystarczy w miejscu, w którym się mieszka zorganizować swój „Obwód
Wyborczy” w „Ziemię Sejmikową” najniższego szczebla; obrać sobie
Marszałka Sejmiku i decydować o własnej Ziemi z powoływaniem się na
protekcję Króla Polski.
Zaczynając od wsi mamy Zgromadzenia Wiejskie – Wiece Wiejskie, w
Miasteczkach mamy Sejmiki Grodzkie i Gminne, w Miastach mamy Sejmiki
Dzielnicowe, Grodzkie i Gminne, w Powiecie mamy Sejmiki Powiatowe;
następnie Sejmiki Prowincjonalne, Wojewódzkie, Generalne, a na końcu Sejm
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Walny. Jedno z drugiego wynika. Czy może być coś lepszego? Żadnych partii,
klik, kamaryli.
14 lutego każdego roku odpowiedni Sejmik Relacyjny odpowiedniego
szczebla ocenia pracę Przedstawicieli: Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów, Posłów, etc. Nie ma skwitowania i absolutorium = zmiana
Przedstawiciela.
18 sierpnia każdego roku odpowiedni Sejmik Deputacyjny desygnuje na
wakujące miejsca nowych Przedstawicieli.
Wszystko działa bez żadnych okresowych, bolszewickich
Wyborczych i fasadowych, serwerowych „wyborów”.

Komitetów

Każdy może iść na Sejmik najniższego szczebla i starać się rozliczać innych lub
samemu wejść do kręgu władzy i poddać się corocznej ocenie.
Sprawdzający się samorządowiec awansuje i uczciwie zarabia jak w firmie czy
korporacji. Osoba niekompetentna lub nieuczciwa jest zwalniana z pracy
poprzez brak zaufania.
Im wyżej osoba coraz więcej uczciwie zarabia jak w porządnej firmie czy
korporacji.
System Sejmikowy jest systemem korporacyjnym. Rządzenie wymaga w miarę
awansu coraz większych kompetencji i uczciwości. Za to samorządowiec
winien być godziwie wynagradzany, by nie kusiło go dorabianie.
Proste?

USTRÓJ POLITYCZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO
BÓG
CYWILIZACJA BOŻA - „CHRISTIANITAS”

CHRZEŚCIJAŃSKI KRÓL POLSKI
RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO
RADA KRÓLEWSKA
RADA POKOJU – RADA WOJENNA – RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
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SEJM WALNY
Senat - Senatorowie
Izba Poselska – Posłowie Ziemscy obrani na Sejmikach Ziemskich

SEJMIKI ZIEMSKIE
Generalne
Wojewódzkie
Prowincjonalne
Powiatowe
Grodzkie
Gminne
Wiece wiejskie

USTRÓJ POLITYCZNY III RP
ŚWIATOWA MASONERIA
(syjoniści, judaiści, islamiści, protestanci, heretycy, ateiści)
CYWILIZACJA SZATANA - DEMO(N)KRACJA

SZEFOWIE PARTII – masoni?
PREZYDENT - mason?
SEJM
Senatorowie – partyjni funkcjonariusze – masoni?
Izba Poselska – Posłowie, partyjni funkcjonariusze – masoni?
fasadowe wybory parlamentarne

Sejmiki Wojewódzkie
Radni Sejmikowi – partyjni funkcjonariusze
fasadowe wybory samorządowe

Radni w Powiecie, Miastach i Gminach
fasadowe wybory samorządowe

Zebrania Wiejskie
Ponieważ rok 2018 jest rokiem wyborów samorządowych organizujmy się już
teraz w Sejmiki Zimskie, ale z opcją poddania się corocznej ocenie i złożenia in
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blanco dymisji do wykorzystania w sytuacji nie uzyskania absolutorium i
skwitowania.
Dzisiaj osoba wybrana w masońskich wyborach na drugi dzień urywa się
Wyborcom ze smyczy. Tę patologię należy zmienić!
Pozwolenie na zorganizowanie Komitetu Wyborczego, co 4 lata, przypomina
zorganizowanie klubu piłkarskiego w kilka miesięcy, by następnie rozegrać
mecz z zawodowcami trenującymi od wielu lat. Takie pseudowybory mają za
zadanie wzbudzić jedynie frustrację kandydatów, podzielić społeczeństwo i
zniechęcić do udziału w życiu publicznym wartościowych jednostek, na rzecz
partyjnych kamaryli.
WYKORZYSTAJ I WYRZUĆ!
Takie bolszewickie „wybory” pozwalają jedynie rządzącym na wymianę kadr
na bardziej spolegliwe i niedoświadczone jednostki, pod płaszczykiem
„demokracji”. Zamiast się więc profesjonalizować, dzisiejsi samorządowcy aby
przetrwać się degenerują (lub udają głupa). Awansują najgłupsi. Taki system
rządzenia musi się zawalić i właśnie się zawala!
Nie ma systemu awansu najlepszych samorządowców z dołu do góry.
Bolszewicki system wyborczy jest niespójny i nielogiczny. Osobne wybory są do
samorządów, do parlamentu III RP, europarlamentu, co powoduje w
konsekwencji, że w terenie może rządzić i najczęściej rządzi opozycja do
Sejmu, bo pochodzi z innych wyborów. W praktyce jedni sterują w prawo inni
w lewo i tylko cud może uratować statek przed katastrofą!
Posłowie i Senatorowie są nieodwoływalni i niekontrolowalni przez Wyborców
a dodatkowo mają immunitety, co czyni z demokracji kleptokrację.
Poseł, Senator i Europoseł nie ma żadnych ograniczeń w głosowaniu, co
oznacza w praktyce, że w każdej chwili możemy mieć do czynienia z Sejmem
Rozbiorowym, a głosowania polskich Europosłów w Europarlamencie
przeciwko Polsce już nikogo nie dziwią. Nie ma zresztą jak takiego Europosła
odwołać. A mając immunitet jest całkowicie bezkarny!
W Kodeksie Karnym III RP nie jest przewidziane przestępstwo Zdrady Stanu lub
przestępstwo na szkodę Narodu Polskiego.
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Dopóki nie zrozumiemy, że Sejmik Ziemski osiedlowy, grodzki, gminny,
powiatowy jest naszym prawdziwym organem przedstawicielskim i naszą
rzeczywistą władzą przedstawicielską, dopóty będziemy okupowani przez
cwaniaków organizujących, co kilka lat tzw. okręgi wyborcze i wyłaniających
pod przykrywką wyborów „swoich” ludzi do rządzenia Polakami, do
nakładania na nich obciążeń, do decydowania o ich własności, a przede
wszystkim do decydowaniu o ich stopniu wolności lub raczej zniewolenia.
W tym
kontekście
niezaprzeczalnym
osiągnięciem
Stanisława II
Poniatowskiego była reaktywacja Sejmików Ziemskich oraz Sejmu Walnego.
Mógł to zrobić wówczas tylko Król i to zrobił.
Mimo wszelkich zastrzeżeń do osoby Stanisława Poniatowskiego doceńmy to!
To właśnie Sejm Walny Czteroletni lat 1788-1792 oraz Sejmiki Ziemskie
przedsejmowe i posejmowe (ratyfikacyjne) opracowały w postaci prawa
pisanego systemat ustrojowy Królestwa Polskiego. Mamy, więc od tego czasu
pisane źródła prawa Królestwa Polskiego; mamy Metryki Koronne; mamy
Volumina Legum.
Jednym zdaniem mamy to, czego nie ma nikt na świecie!
Mamy spójne, usystematyzowane, logiczne, oparte na historii i zwyczajach
PRAWO
KONSTYTUCYJNE
Sejmu
Czteroletniego
opisane
w
21
KONSTYTUCYACH, począwszy od ordynacji wyborczej - Konstytucya ‘SEJMIKI”
poprzez Konstytucyę „FORMA RZĄDU” do Konstytucji „SEYMY WALNE
ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE. I całe to ustawodawstwo konstytucyjne mamy
ratyfikowane na 66 Sejmikach Ziemskich ratyfikacyjnych, z czego żaden
Sejmik nie był przeciwny, a tylko kilka wstrzymało się od głosu.
By docenić dzieło naszych przodków i Króla Stanisława II Augusta
Poniatowskiego spróbujmy dzisiaj wszystkie Ustawy uchwalone na przestrzeni
danej kadencji Sejmu na Wiejskiej ratyfikować na wolnych Sejmikach
Ziemskich Prowincjonalnych.
Czy byłaby wówczas ratyfikacja: gender, in vitro, aborcji, rozwodów, hazardu,
pornografii, sprzedaży alkoholu, deficytu budżetowego, Ustawy 1066,
wprowadzenia obcych wojsk, podatków, ubezpieczeń, kwoty wolnej od
podatku, VAT, etc?
ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI z 31 grudnia A.D. 2017

Strona 17

Dlaczego było to możliwe w 1792 roku, a nie jest to możliwe w 2017 roku?
Czy partyjny Poseł i Senator wraz z Prezydentem mogą stanowić prawo bez
zgody ogółu? Czy jest to prawo Narodu czy partii? A jeśli partii, to czy takie
prawo partyjne dotyczy osób bezpartyjnych?
Powróćmy do przyczyn upadku naszej państwowości.
To nie Rosja, a Berlin psuł polską monetę w XVIII wieku i to nie Rosja, a Berlin
był spiritus movens rozbiorów Polski.
Prusy do końca wykorzystały postać Cesarzowej - Niemki - Katarzyny II, którą
spokojnie po latach można nazwać agentem sprawy niemieckiej w Rosji.
Zauważmy pewien historyczny fakt.
W 1793 roku z wniosku elektora Prus Fryderyka Wilhelma II dokonuje się drugi
rozbiór Polski prusko-rosyjski, czego efektem jest ... Powstanie Kościuszkowskie
przeciwko Rosji w marcu 1794 roku (sic!), co uniemożliwia interwencję Rosji we
Francji w celu stłumienia Rewolucji Francuskiej.
To Powstanie Kościuszkowskie roku 1794 finansowane przez francuskich
Jakobinów uratowało Rewolucję Francuską, a pogrążyło Polskę poprzez
ostateczny III rozbiór Polski przez Trzech Czarnych Orłów – przez Troje
Niemców.
Rodzi się zasadnicze pytanie: dlaczego wówczas nie było Powstania
przeciwko słabym Prusom, a było przeciwko silnej Rosji?
Podobna sytuacja zaistniała w roku 1831, gdy Królestwo Polskie Kongresowe
kwitnie, wybucha nagle bezsensowna wojna polsko-rosyjska, znana jako
Powstanie Listopadowe.
Lata 1815 – 1831 to lata rozkwitu polskiej armii, rozwoju polskiej gospodarki w
unii z Rosją, rozwoju polskiej nauki, powstaje emisyjny i kredytowy Bank Polski,
etc. Obecnie wiemy, że wybuch tego „Powstania Listopadowego” leżał w
interesie Anglii i Niemiec, by załamać unię polsko-rosyjską.
Dzisiaj, gdy patrzymy na poczynania okupacyjnego, syjonistycznego Rządu III
RP wyraźnie widać, że Polska jest nakłaniana przez „obcych” do kolejnego
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ustawionego „powstania” przeciwko Rosji lub do wywołania lokalnego
konfliktu wojennego z udziałem Rosji.
Przestrzegamy rdzennie polską generalicję i admiralicję oraz polskich
oficerów do przeciwstawienia się tym próbom, do przeciwstawienia się
fałszywym sojuszom, do przeciwstawienia się atakowaniu fałszywych
wrogów!
Chcemy uzmysłowić rdzennym Polakom, że katolicka Polska była i jest ością
w gardle wielu krajów i masonerii, z czego od zawsze była ością w gardle
Niemców.

OSTATNIE STO LAT
Aby zrozumieć obecną sytuację musimy, choć pobieżnie prześledzić ostatnie
sto lat, by zrozumieć, jakie wektory polityczne oddziałują na dzisiejszą Polskę i
dzisiejsze pokolenia Polaków.
STOLICA APOSTOLSKA A POLSKA
Naszym zdaniem dla katolickiej Polski najważniejsze znaczenie ma pozycja,
znaczenie i oddziaływanie Stolicy Apostolskiej.
Rewolucja Lutra, a następnie powstanie masonerii skierowana została
przeciwko chrześcijaństwu, a nieformalnym przywódcą chrześcijaństwa w
Europie i na Świecie była Polska i Polacy. To stąd promieniowała na Europę i
cały Świat wiara chrześcijańska.
Protestantyzm i masoneria działająca na zlecenie Judaistów oraz Islamistów
postanowiła wskrzesić Polskę ale tylko w formule republiki masońskiej, aby
zabić w zarodku polskiego, chrześcijańskiego ducha.
W ramach zaborów nie można było praworządnie stosować odmiennego
prawa dla Polaków, dlatego zmieniono koncepcję zniewolenia Polaków na
pozorną niepodległość ale z okupacyjnym, masońskim tworem państwowym
i masońskim Sejmem, gwarantującym antypolskie ustawodawstwo. Chodzi
konkretnie nie o destrukcję z zewnątrz ale o kontrolowaną autodestrukcję.
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Wrogowie chrześcijaństwa wiedząc, że jesteśmy ortodoksyjnymi „papistami”
postanowili przejąć we władanie Stolicę Apostolską z własnym Papieżem na
czele.
Ostatnim Papieżem nie masonem miał być Leon XIII, który wydał w 1884 roku
Encyklikę „O masonerii – Humanum Genus”.
Przytoczmy, za „Polonia Christiana” tekst, który winien być znany każdemu
Polakowi:
„O masonerii wiadomo już całkiem sporo, lecz także wiele jej celów i działań
pozostaje w ukryciu. Pewne jest jedno – ideologia tej organizacji była i jest
skrajnie antykatolicka, czego członkowie lóż zazwyczaj nie ukrywali.
Dlatego też od roku 1717, kiedy masoneria ujawniła światu swoje istnienie,
Kościół katolicki zakazywał i – co ważne – nadal zakazuje wiernym
wolnomularskiej aktywności. Co o masonach na przestrzeni tych 300 lat
pisali papieże i hierarchowie Kościoła?
1. „Aby zamknąć bardzo szeroką drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla
nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych znanych Nam powodów
słusznych i rozsądnych, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci
Kardynałów świętego Kościoła Rzymskokatolickiego i za naszym własnym
porywem, z upewnionego przekonania, po dojrzałym namyśle i mocą naszej
pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić oraz objąć
zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych
związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i
zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze.
(…) I nakazujemy im [wiernym – red.] stanowczo powstrzymać się całkowicie od
wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zebraniach,
kołach lub tajnych związkach, a to pod karą ekskomuniki, którą ściągnęliby na
siebie wszyscy popełniający wyżej wymienione czyny przez sam fakt (ipso facto) i
bez żadnych innych dochodzeń, od której to ekskomuniki nikt nie może dostąpić
łaski rozgrzeszenia, jak tylko przez Nas lub przez aktualnie sprawującego rządy
Biskupa Rzymu, chyba że w niebezpieczeństwie życia (in articulo mortis)”.
(Klemens XII, konstytucja In Eminenti, 1738)
2. „Postulując religijną obojętność, która jest ze wszystkiego najbardziej
szkodliwa; przyznają każdemu człowiekowi pełną wolność wymyślenia sobie
własnej religii skrojonej według własnych pojęć i skłonności; swobodę do
profanowania i hańbienia Męki Naszego Zbawiciela w ich wstrętnych
ceremoniach; gardzenia Sakramentami Kościoła, które w potworny, świętokradzki
sposób zastępują sakramentami swego własnego pomysłu i czynią pośmiewisko
z Tajemnic Religii katolickiej. I wreszcie, powodowani szczególną nienawiścią do
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Stolicy Apostolskiej ze względu na prymat tego urzędu, knują masoni najbardziej
przewrotne i godne potępienia spiski, po to by ją obalić”.
(Pius VII, konstytucja Ecclesiam a Jesu Christo, 1821)
3. „Ośmielili się publikować pisma na temat religii i spraw państwowych,
ujawniając swoją pogardę dla autorytetu, nienawiść dla władzy zwierzchniej,
atakując boskość Jezusa Chrystusa i samo istnienie Boga: Otwarcie chełpią się
swym materializmem, jak również swymi kodeksami i statutami, które objaśniają
ich plany i zamierzenia obalenia prawowitych głów państw i zupełnego
zniszczenia Kościoła”.
(Leon XII, konstytucja Quo graviora, 1825)
4. „Ich prawem jest kłamstwo; ich bogiem jest diabeł, ich obrzędy są
nieprzyzwoite”.
(Pius VIII o masonach cytując św. Leona Wielkiego, encyklika Traditi, 1829)
5. „Zło wydobywa się z sekretnych towarzystw, bezdenna otchłań nędzy
wykopanej przez te spiskujące związki, w którą herezje i sekty – można by rzec –
zwymiotowały całe swe wyuzdanie, świętokradztwo i bluźnierstwo”.
(Grzegorz XVI, encyklika Mirari vos, 1832)
6. „Usiłują z całą bezwzględnością zniweczyć religię katolicką oraz Boski
autorytet Kościoła i jego ustawy, a także podeptać prawa tak świętej, jak cywilnej
władzy (…). Do tego celu zmierzają niegodziwe zamachy przeciwko tej Rzymskiej
Błogosławionego Piotra Katedrze, w której Chrystus położył niezwalczony
fundament Swojego Kościoła. Do tego – owe tajne sekty wylęgłe z ciemności dla
zniszczenia i spustoszenia tak świętej, jak świeckiej społeczności, które przez
Rzymskich Papieży, Poprzedników Naszych obłożone zostały w ich Listach
Apostolskich kolejnymi anatemami, które to anatemy, My pełnią Naszej władzy
apostolskiej potwierdzamy i jak najpilniej nakazujemy zachowywać”.
(Pius IX, encyklika Qui pluribus, 1846)
7. „Obecność szatańskiego ducha w tej sekcie została w szczególny sposób
potwierdzona przez wydarzenia minionego stulecia, podczas Rewolucji
Francuskiej, która wstrząsnęła całym światem. Wstrząsy te dowiodły, że można
się spodziewać całkowitego rozkładu ludzkiego społeczeństwa, o ile nie zostaną
skruszone siły tej skrajnie zbrodniczej sekty”.
(Pius IX w liście do biskupa Olindy w Brazylii, 1873)
8. „Zdaje się, że zwolennicy Złego zmawiają się między sobą, i wszyscy do jak
najgwałtowniejszej napaści się sposobią pod przewodem i przy pomocy owego
daleko rozgałęzionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia Masonów, czyli
wolnomularzy. Nie tając się już, bowiem bynajmniej z zamiarami swoimi,
zuchwale miotają się przeciwko majestatowi Bożemu; jawnie i otwarcie dążą do
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zburzenia Kościoła, i to w tym celu, aby ludy chrześcijańskie do szczętu obedrzeć
z dobrodziejstw wysłużonych przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zagrożeni
takim nieszczęściem, powodowani miłością musimy często wzdychać i wołać do
Boga”.
(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)
9. „Znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili z propozycją, iż należy
systemowo dążyć do tego, aby najszersze warstwy przepoić rozwiązłością bez
żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mieli całkowicie w swych rękach, jako
narzędzie do wykonania swych najzuchwalszych zamysłów. W odniesieniu do
społeczności rodzinnej, oto do czego sprowadza się program naturalistów:
Małżeństwo jest pewnym rodzajem umowy i może być prawnie rozwiązane na
żądanie tę umowę zawierających. Władze publiczne mają prawo wyrokowania w
sprawach małżeńskich. W wychowaniu dzieci, gdy chodzi o religię, nie należy im
narzucać żadnych określonych poglądów, ani niczego zalecać. To sprawa
każdego z nich, gdy dorosną, wybrać to, co im się będzie bardziej podobało”.
(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)
10. „Toteż jedyną moralnością, która znalazła uznanie u adeptów sekty
masońskiej i według której chcieliby wychowywać młodzież, to moralność zwana
przez
nich moralnością
świecką, niezależną lub wolną,
inaczej
mówiąc
moralność, w której nie ma miejsca dla jakiejkolwiek idei religijnej. Jak bardzo
taka moralność jest niewystarczająca, do jakiego stopnia brak jej wewnętrznej
siły, jak łatwo się chwieje pod naporem namiętności, można się wystarczająco
przekonać widząc już opłakane jej skutki”.
(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)
11. „Również i druga namiętna dążność wolnomularzy, zmierzająca do
zniszczenia fundamentów prawości i przyzwoitości i do popierania tych, którzy
chcieliby, aby tak jak zwierzętom wolno im było robić wszystko, na co im
przyjdzie ochota – to nie jest nic innego, jak okrywanie rodzaju ludzkiego hańbą i
sromotą i pchanie go do ruiny”.
(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)
12. „Główne ich [masonów – red.] dogmaty tak całkowicie i tak oczywiście
uchybiają rozumowi, że nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej
przewrotnego. Istotnie, chcieć zniszczyć religię i Kościół, które sam Bóg założył i
którymi aż do skończenia świata opiekować się obiecał, po to, by po osiemnastu
stuleciach przywrócić na nowo obyczaje i instytucje pogańskie, to szczyt
szaleństwa i najzuchwalszej bezbożności”.
(Leon XIII, encyklika Humanum genus, 1884)
13. „Dobrze jest wam znany cel wyznaczony sobie przez bezbożnych sekciarzy,
którzy nałożyli wam swoje jarzmo. Z cyniczną zuchwałością ogłosili swój cel,
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którym jest Wykorzenienie katolicyzmu we Francji. Chcą wyrwać z waszych serc
ostatni korzeń – Wiarę, która okryła sławą waszych przodków; Wiarę, która
przyniosła waszej ojczyźnie pomyślność i wielkość między narodami; Wiarę,
która będzie waszym wsparciem w godzinie ciężkiej próby, która utrzymuje pokój
w waszych domach i otwiera wam drogę do wiecznego szczęścia. Sami
odczuwacie, że to właśnie tej Wiary należy bronić”.
(Pius X, list do Francuzów, 1907)
14. „Kto się zapisuje do sekty masońskiej lub stowarzyszeń działających
przeciwko Kościołowi, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa,
zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej”.
(Kodeks prawa kanonicznego z roku 1917, promulgowany przez Benedykta
XV)
15. „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie
stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za
niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana.
Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu
ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.
(Deklaracja o Stowarzyszeniach Masońskich podpisana w roku 1983 przez
późniejszego papieża Benedykta XVI, a ówczesnego prefekta Świętej
Kongregacji Nauki Wiary, Josepha kard. Ratzingera. Deklarację zatwierdził
papież Jan Paweł II).
Źródło: Polonia Christiana – Michał Wałach
CEL MASONERII – PAPIEŻ MASONEM
Jak łatwo zauważyć pięć z piętnastu cytatów pochodzi z encykliki Leona XIII –
„Humanum Genus”.
Masoni zrobili, więc wszystko, by po śmierci Papieża Leona XIII kolejnym Papieżem
był mason. Udałoby się to, gdyby nie Polski kardynał.
Zacytujmy w tym miejscu fragment książki Ks. prof. Michała Poradowskiego
„Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego”:
(...) Stąd też dochodzi się do sytuacji, w której nawet najwyżsi urzędnicy Kurii
Watykańskiej są masonami zamaskowanymi. Jako przykład ilustracyjny może
służyć fakt, który miał miejsce za rządów papieża Leona XIII. Papież ten
wielokrotnie potępiał masonerię i jego encyklika Humanum Genus (1884) jest
do dzisiaj jednym z najważniejszych dokumentów w sprawie masonerii, a
jednak za jego pontyfikatu sekretarzem Stanu był kardynał Rampolla, a kiedy
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papież Leon XIII zmarł i zwołano konklawe, aby wybrać nowego papieża,
największą ilość głosów otrzymał ówczesny Sekretarz Stanu, kardynał
Rampolla. W czasie głosowania kardynał Puzyna, biskup Krakowskiej
diecezji, będącej wówczas pod władzą cesarza Austrii, z rozkazu cesarza
zawetował ten wybór [ekskluzywa], motywując swoje veto faktem, że
kardynał Rampolla jest masonem. W owym czasie cesarstwo austryjackie,
jako uznane przez władzę kościelną, że jest kontynuacją cesarstwa Karola
Wielkiego (który podobno miał prawo weta w wyborach papieża), powołując się
na swój przywilej polecił kardynałowi Puzynie zawetować wybór Rampolli, gdyż
policja austryjacka wykryła, że jest on masonem. W następnym głosowaniu
otrzymał większość głosów kardynał Sarto, przyjmując tytuł papieża Piusa;
późniejszy Pius X, święty. Otóż co nas tutaj najbardziej obchodzi to fakt, że
przez wiele lat [1887-1903] sekretarzem Stanu był w Watykanie kardynałmason, całą duszą służący masonerii, mianując biskupami na całym świecie
masonów; tak to pod koniec wieku XIX i w początkach wieku XX było wielu
masonów w hierarchii Kościoła i to na całym świecie; byli to masoni ukryci, ale
czynni, faworyzujący przede wszystkim modernizm, czyli tzw. „Nową Teologię",
teologię heretycką, zatruwającą naukę Chrystusa Pana. Ta sytuacja trwała
wiele lat właśnie w przededniu Drugiego Soboru Watykańskiego, stąd też nic
dziwnego, że w czasie tego soboru tylu prałatów okazywało swą sympatię
modernizmowi i tej „Nowej Teologii", czyli ideom masońskim i heretyckim,
które

w

dużej

mierze

weszły

do

dokumentów

Drugiego

Soboru

Watykańskiego, a przez nie do nauki posoborowej. Dlatego też nic
dziwnego, że i w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego nie wszystko jest w
porządku.

Obecnie jest wiadomo, że kardynał Mariano Rampolla di Tindaro (1843-1913)
nie byt zwykłym masonem, lecz wielką eminencją w masonerii, należąc do
Zakonu Świątyni Wschodu (Ordre du Tempie d'0rient); instytucja uważana za
jedną z najważniejszych, które działają wewnątrz Kościoła, jakimi są: Gnostycki
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Kościół Katolicki. Zakon Kawalerów Ducha Świętego, Zakon Iluminatów, Zakon
Templariuszy.

Zakon

Kawalerów

Świętego

Jana,

Zakon

Kawalerów

Maltańskich, Zakon Kawalerów Grobu Świętego. Tajemniczy Kościół Świętego
Grala. Hermetyczne Bractwo Światłości, Święty Zakon Różokrzyżowców
Heredomu, Królewski Zakon Świętego Enocha. Zakon Martynistów, Zakon
Świętego Bhai i wielu innych instytucyj masońskich.”

Jak widać masoneria zrobiła wszystko, by w roku 1903 Papieżem został mason.
Sytuację uratował sposób elekcji Papieży tzn. konklawe z obecnością Legata
Cesarskiego z prawem do ekskluzywy (veta).
Jan Paweł II opracował sposób elekcji papieży w sposób demokratyczny tzn.
bezwzględną większością kolegium kardynalskiego na Konklawe, Benedykt XVI
swoim motu proprio powrócił do konieczności 2/3 głosów.
Przyjmując jednak, że obecnie kardynałami w większości są „moderniści” to przy
obecnym sposobie elekcji papieży jest pewne, że kolejnym papieżem zostanie
„modernista” większy niż Franciszek. Masoneria chce zabić chrześcijaństwo
demokracją w Watykanie.
Dzięki ekskluzywie Papieżem w 1906 roku został na 11 lat Pius X (Giuseppe Sarto, z
pochodzenia Polak) ale przejęcie Stolicy Apostolskiej przez masonów było tylko
kwestią czasu.
Aby pozbyć się cesarskiej ekskluzywy na Konklawe, trzeba było wpierw zniszczyć
monarchię Habsburgów – ortodoksyjnych katolików, choć sam Pius X w encyklice
„Commisium nobis” potępił i zakazał ekskluzywy.
Sprawę veta cesarskiego definitywnie załatwił upadek monarchii w Europie w tym
monarchii Habsburgów w 1918 roku i powstanie w to miejsce Republiki Niemieckiej
Austrii.
Zacytujmy jeszcze jeden fragment książki Ks. prof. Michała Poradowskiego
„Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego”:
„Wszyscy papieże przedsoborowi potępiali masonerię i jej ideologię. (...) Żaden
z papieży nie zwalczał tak gorliwie masonerii jak właśnie Pius IX, jego, bowiem
encykliki przeciwko masonerii są nie tylko wyjątkowo ostre, ale przede
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wszystkim

wykazujące

doskonałą

znajomość

tego

wroga

Kościoła.

Najgłówniejszymi są następujące: Qui Pluribus (1846), w której piętnuje
masonerię jako kult sataniczny: Nostis et Nobiscum (1849), potępiającej
marksistowski

komunizm,

natychmiast

po

ukazaniu

się

Manifestu

komunistycznego Karola Marksa (1848). W roku 1854 rozpoczyna nową serię
encyklik przeciwko masonerii, ale z punktu widzenia spraw Kościoła należy
uznać za encyklikę najważniejszą i najbardziej obecnie aktualną Ouanta Cura
(1864) i dołączony do niej tzw. Syllabus, czyli zbiór błędów głoszonych przez
ówczesnych pseudoteologów, a który to dokument był uważany jakby za
podręcznik teologii dogmatycznej Kościoła katolickiego, aż do czasów Drugiego
Soboru Watykańskiego, który to Sobór, owe błędy wyliczone w Syllabusie,
częściowo włączył do swej nauki, powodując obecny niebywały zamęt w teologii
i w całym życiu Kościoła. (...)

Co więcej, masoneria zostaje uznana za Antykościół, stąd też przynależność do
masonerii staje się dla katolików, a zwłaszcza dla duchowieństwa, czymś
absurdalnym. Toteż, w niektórych diecezjach biskupi zakazują uroczystych
pogrzebów dla zmarłych katolików-masonów.

Natomiast nieco odmienną jest sytuacja w owym czasie w Stanach
Zjednoczonych, gdzie niektóre sekty protestanckie utrzymują przyjazne stosunki
z masonerią, a także z synagogami. To właśnie w tym środowisku powstał prąd
religijny, który wkrótce przyjął nazwę „ekumenizmu".
(...) Świątobliwy Pius X walczył z masonerią podobnie jak i jego poprzednicy, a
więc głównie encyklikami, które przestrzegały katolików przed ideologii
masońskiej do wewnątrz Kościoła, a to głównie przez tzw. „nową teologię",
która wykluta się z modernizmu. Niebezpieczeństwo ze strony masonerii nie
było jedyną troską tych papieży, gdyż jednocześnie świat chrześcijański został
zagrożony rewolucją komunistyczną rozciągającą się na cały świat aż z Rosji, a
także i niebezpieczeństwem totalitaryzmu Hitlera. Stąd też odnośne encykliki
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owych papieży. Mieli oni jednak świadomość, że za modernizmem, za „nową
teologią", za hitleryzmem i komunizmem znajduje się masoneria.
Z niebezpieczeństwem ideologii masonerii i to za jego pontyfikatu powstała
specjalna instytucja do zwalczania wpływów masonerii w Kościele. zwana
Sodalitium Pianum, a kierowana przez Bpa Benigni (1862-1934). Wpływy
masońskie wyrażały się przede wszystkim w modernizmie. (...)
Wszyscy ci trzej papieże doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa
przenikania ideologii masońskiej do wewnątrz Kościoła, a to głównie przez tzw.
„nową teologię", która wykluta się z modernizmu. Niebezpieczeństwo ze strony
masonerii nie było jedyną troską tych papieży, gdyż jednocześnie świat
chrześcijański został zagrożony rewolucją komunistyczną rozciągającą się na
cały świat aż z Rosji, a także i niebezpieczeństwem totalitaryzmu Hitlera. Stąd
też odnośne encykliki owych papieży. Mieli oni jednak świadomość, że za
modernizmem, za „nową teologią", za hitleryzmem i komunizmem znajduje się
masoneria.
(...) Triumf zwolenników masonerii w Kościele został ukoronowany w nowym
Kodeksie Prawa Kanonicznego (25 stycznia 1983): nie ma w nim żadnej
wzmianki o masonerii. Jednocześnie w prasie włoskiej ukazują się coraz
częściej wiadomości, którzy kardynałowie i prałaci, pracujący w Watykanie,
należą do masonerii. Podobno liczba ich, za czasów Jana Pawła l doszła do
121. Wielu z nich już zmarło, ale być może na ich miejsce przyszli nowi.
Tak więc, poza infiltracją judaizmu w kościele katolickim, trzeba też brać pod
uwagę i infiltrację masonerii przed Drugim Soborem Watykańskim. w czasie
jego narad i po jego zakończeniu. Infiltracja ta jest bardzo szkodliwa dla
Kościoła, gdyż usiłuje ona przekształcić i zdeformować tradycyjną naukę
Kościoła, opartą na nauczaniu Chrystusa Pana.
Nadto należy też pamiętać, że istnieją dwie masonerie: jedna, którą można by
nazwać „powszechną", czy też „kosmopolityczną", a więc ta, która rozciąga się
na wszystkie kraje i przyjmuje do swej wspólnoty wszystkie osoby, które uważa
za odpowiednie, oraz druga masoneria, zarezerwowana wyłącznie dla Żydów, a
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jest nią B'nai B'rith. Niektórzy znawcy masonerii przypuszczają jednak, że B'nai
B'rith jest supermasonerią, a więc że ta pierwsza masoneria podlega owej
drugiej (...).
Obie te masonerie usiłują infiltrować Kościół Katolicki. W ostatnich czasach, a
więc po drugiej wojnie światowej, głównym przedstawicielem B'nai B'rith przy
Watykanie był niedawno zmarły Żyd z Polski, Lichten, prawie przez pół wieku.
Wiadomo, że ideały masonerii zostały przyjęte i rozpowszechnione przez
Rewolucję Francuską, stąd też triumfy ideologii tejże rewolucji, oczywiście w
czasie obrad Drugiego Soboru Watykańskiego są bardzo znamienne, zwłaszcza
te, które znalazły się w dokumentach. (...)
Ale poza infiltracją judaizmu i ideologii masonerii, trzeba także przypomnieć
wpływy żydowskiego (marksistowskiego) komunizmu w Kościele katolickim.
Wpływy te szły dwoma drogami, a mianowicie: wprost i poprzez tzw.
„ekumenizm". (...)
Ten wpływ bezpośredni, aż do pierwszej wojny światowej, był w Kościele
katolickim

bardzo

słaby,

natomiast

okazał

się

bardzo

silnym

wśród

protestantów, wielu, bowiem pastorów protestanckich weszło do Pierwszej
Międzynarodówki. (...)
Wszyscy jednak papieże, przed drugą wojną światową otwarcie i kategorycznie
potępiali ideologię marksistowskiego komunizmu. Ta postawa papieży została
zdradzona przez wybitnego pracownika Kurii Watykańskiej, młodego wówczas
prałata Montiniego. który, będąc Sekretarzem Stanu (najwyższe stanowisko po
papieżu) papieża Piusa XII, od początku drugiej wojny światowej utrzymywał
stały kontakt z Moskwą, a to przez pośrednictwo swego sekretarza ks.
Tondiego. członka włoskiej partii komunistycznej. Doszło nawet do zawarcia
„porozumienia" ze Stalinem i to już w roku 1942 (kiedy tyle katolików ginęło w
koszmarnych sowieckich obozach koncentracyjnych).
Co więcej, ujawniona została także i inna bardzo bolesna sprawa, a mianowicie
sprawa Seminarium w Watykanie dla przygotowania misjonarzy dla Rosji;
chodzi o tzw. Russicum. Niemal od początku funkcjonowania owego
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Seminarium, każdego roku, prawie wszyscy wyświęceni kapłani-misjonarze, po
„przerzuceniu" do Związku Sowieckiego prawie natychmiast byli aresztowani i
rozstrzeliwani. Te „przerzuty" były, oczywiście, utrzymywane w największej
tajemnicy. ale mimo tego, okazało się, że były dobrze znane „służbom
bezpieczeństwa" Związku Sowieckiego. Było jasne, że w Watykanie był jakiś
zdrajca. Policja watykańska jakoś nie mogła nic wykryć. Wobec tych trudności
papież Pius XII zwrócił się poufnie do wywiadu wojska francuskiego i dzięki jego
pomocy, a głównie pułkownika Arnould Henri Le Caron. szybko odkryto sprawcę
tych zdrad, a byt nim ksiądz prałat Tondi, Sekretarz Sekretarza Stanu. Prałata
Montiniego (późniejszy papież Paweł VI). Prałat Tondi był członkiem włoskiej
partii komunistycznej i pracował w Watykanie jako szpieg sowiecki, a włoska
partia komunistyczna przekazywała wszystko do Moskwy. Prałat Tondi został
natychmiast usunięty nie tylko z pracy w Watykanie, ale także z Kościoła, czym
się zresztą wcale nie przejmował, gdyż powrócił do swej dawnej pracy w partii
komunistyczne, tym razem przede wszystkim oddawał się walce z religią i
Kościołem Katolickim, pisząc obrzydliwe

broszury i dając konferencje

ateistyczne. Wkrótce też ożenił się z komunistką, po przejściu do stanu
laickiego. Niestety, późniejsi papieże przebaczyli mu wszystko i przywrócili do
stanu kapłańskiego. Także Prałat Montini natychmiast został usunięty z
Watykanu i przeniesiony na stanowisko arcybiskupa Mediolanu, jednak nie
został kardynałem za czasów Piusa XII, stał się nim później, co mu ułatwiło
drogę do papiestwa.
Konkluzja może być tylko jedna: dla świeckich komunizm dla duchownych
ekumenizm!
Od czasów papieża Pawła VI mamy do czynienia w Stolicy Apostolskiej –
Państwie Watykańskim nie tylko z masonami ale z agenturą wszelkich
możliwych wywiadów.
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STOLICA APOSTOLSKA STAJE SIĘ PAŃSTWEM WATYKAŃSKIM W 1929 ROKU
Wiadomo jest, że w roku 1929 Stolica Apostolska poprzez podpisanie z
Mussolinim „Traktatów Laterańskich” powróciła do idei Państwa Kościelnego
zamieniając się w Państwo Watykan. Od tego czasu każdy kolejny Papież nosi
dodatkowy tytuł świecki „Suweren Państwa Watykańskiego”.
Mamy, więc do czynienia od tego czasu ze Stolicą Apostolską jako
bizantyńskim vel protestanckim państwem, gdzie władza świecka i
duchowna znajduje się w jednym ręku.
Od tego też czasu, czyli od 1929 roku nominowani przez Państwo Watykan
biskupi na Polskę są de facto funkcjonariuszami obcego państwa i to państwa
o charakterze bizantyńskim – protestanckim - masońskim.
Biskupi w Polsce są od tego czasu niejako legalnymi agentami – jakby
oficerami obcego wywiadu - prowadzący Polaków na zgubę. Mają nadaną
im z Watykanu, za aprobatą władzy świeckiej – masońskiej w Polsce władzę
duchową nad Polakami. Znają doskonale nasze dane osobowe, stan
rodzinny, stan majątkowy, poglądy, morale, itd.
Tak, więc A.D.2017, władza duchowna i świecka wspólnie i w porozumieniu,
na podstawie podpisanego konkordatu w ramach „III RP”, w pełni
współpracują i kontrolują Polskę i Polaków. Jedni aplikują neokomunizm
drudzy fałszywy ekumenizm.
Obie władze, ale szczególnie władza duchowna mogą obawiać się tylko
Króla Polski i Królestwa Polskiego oraz Poddanych uznających władzę Króla
Polski Jezusa Chrystusa.
Dlaczego?
Bo Król Polski ma przywilej nadany przez Papieża Sykstusa V mianowania i
składania z urzędu Biskupów w Polsce, z czego my oczywiście korzystamy i
mamy zamiar korzystać w przyszłości.
Nas, jako Króla Polski nie dotyczą konkordaty tak II RP, jak PRL czy III RP.
Uznajemy te konkordaty jako sprzeczne z polską racją stanu i z mocy
królewskiego prawa uznajemy je za NIEWAŻNE w Królestwie Polskim.
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Uznajemy za słuszne stanowisko Papieża Piusa X wyrażone w encyklice
„Vehementer Nos” z 1906 roku (fragment poniżej), że fałszywym poglądem
jest oddzielenie państwa od Kościoła. Nota bene Papież ten w sytuacji
powszechnie panującej mody w XIX wieku na tzw. konkordaty, nie podpisał
ani jednego konkordatu uznając, że władze muszą się przenikać a nie
rozdzielać.
„To, że państwo musi być oddzielone od Kościoła, jest poglądem absolutnie
fałszywym, najbardziej szkodliwym błędem. Pogląd ten, opierając się na
zasadzie, wedle której państwo nie musi uznawać jakiegokolwiek religijnego
kultu, w pierwszym rzędzie winny jest wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga,
gdyż Stwórca człowieka jest także Tym, który ufundował ludzkie społeczności i
utrzymuje je w istnieniu, tak jak utrzymuje nasze istnienie. Dlatego winniśmy Mu
nie tylko prywatny kult, ale publiczne i społeczne oddawanie czci, dla
uhonorowania Go.
Poza tym, pogląd taki jest oczywistą negacją porządku nadprzyrodzonego.
Ogranicza on działanie państwa do pościgu za pomyślnością ogółu jedynie
w tym życiu, jakby był to wyłączny cel politycznych społeczności i całkowicie
na nim się skupia, zaś w żaden sposób nie zwraca uwagi (tłumacząc, że jest
mu to obce) na ostateczny cel tych społeczności, którym jest wieczna
szczęśliwość, jaka jest celem ludzi po tym krótkim życiu.
Lecz skoro obecny porządek rzeczy jest tymczasowy i ma na celu osiągnięcie
przez człowieka tego, co jest dla niego największym i absolutnym dobrem, to
z tego również wynika, że świecka władza musi nie tylko nie czynić przeszkód
temu celowi, lecz tak nas musi wspomagać, by był on naszym udziałem.
Ten sam pogląd wywraca porządek, opatrznościowo ustanowiony przez Boga
w świecie, który wymaga harmonijnego porozumienia między dwoma
społeczeństwami (państwem i Kościołem). I choć obydwa, zarówno świeckie
jak i religijne społeczeństwo, korzystają z właściwej sobie sfery, to ów boski
porządek sprawuje władzę nad nimi.
Z konieczności prowadzi to do tego, że wiele rzeczy wspólnie im przynależy, ze
względu, na co obydwie społeczności muszą utrzymywać ze sobą relację.
Usuńcie porozumienie między Kościołem a państwem, a skutkiem tego będzie
to, że te wspólne sprawy staną się źródłem ostrych dyskusji, z obydwu stron,
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co spowoduje, że dostrzeżenie, gdzie leży prawda stanie się największą
trudnością i z pewnością powstanie wielki zamęt.
Ostatecznie, pogląd ten wyrządza wielką krzywdę samemu społeczeństwu
świeckiemu, ponieważ nie może ono dalej funkcjonować, lub trwać długo,
gdy należne miejsce nie jest pozostawione religii, która jest najwyższym rządcą
i królewskim nauczycielem we wszystkich zagadnieniach dotyczących praw i
obowiązków ludzi.
Dlatego Rzymscy Papieże nigdy nie milczeli, gdy wymagały tego okoliczności,
w obalaniu i potępieniu nauki dotyczącej rozdziału Kościoła i państwa. Nasz
znamienity poprzednik, Leon XIII, w sposób szczególny, często i z wielką
powagą wyłożył katolickie nauczanie na temat relacji, jaka powinna
utrzymywać się między tymi dwoma społecznościami.
Mówi on: „Z konieczności musi istnieć między nimi odpowiednie zjednoczenie,
które słusznie może być porównane z tym, jakie istnieje między ciałem a
duszą”. I stwierdza dalej: „Państwa nie mogą bez wielkiej winy postępować
jak gdyby Boga wcale nie było, troskę o religię jakby do nich nienależącą
albo nieprzydatną odrzucać (...) Chcieć zaś Kościół przez Boga samego
ustanowiony od życia publicznego, od ustawodawstwa, od kształcenia
młodzieży, od rodziny odepchnąć, jest to wielki i zgubny błąd”

Polacy!
Obecna władza tj. „III RP” szermuje hasłami niepodległości, a nawet chce w
2018 roku obchodzić 100 lecie odzyskania niepodległości, a de facto 100lecie rządów masonerii w Polsce!
Przypomnijmy więc sobie, że upadaliśmy w 1795 roku jako Królestwo Polskie –
Rzeczpospolita Obojga Narodów z Królem Stanisławem II Augustem
Poniatowskim - masonem i Prymasem Królestwa Polskiego Michałem
Poniatowskim – masonem. Powstaliśmy w 1918 roku z Marszałkiem Piłsudskim –
masonem na czele i pierwszym Prezydentem II RP Gabrielem Narutowiczem –
masonem. Czy to naprawdę było odzyskanie niepodległości?
Czy więc rzeczywiście jako wolny Naród Polaków możemy świętować
niepodległość, będąc okupowanymi przez 100 lat przez masońskie państwo?
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Przypomnijmy fakty:
Państwowość Królestwa Polskiego – ponad 1000 lat począwszy od 550 roku
Państwowość II RP (1918 – 1939) – 21 lat
Okupacja – niemiecko-sowiecka – (1939 – 1945) – 6 lat
Państwowość PRL (1944 – 1989) – 45 lat
Państwowość III RP (1990 – 2017) – 27 lat
Jak widać, na przestrzeni ostatnich 100 lat masoneria w Polsce utworzyła trzy
byty państwowe oraz utraciła władzę na 6 lat podczas II Wojny Światowej.
By być w zgodzie z prawdą, masoneria w Polsce, w 2018 roku może
świętować 94 lata rządów w Polsce. Ale żaden rdzenny Polak takiej rocznicy
nie powinien świętować! Niech to czynią sami masoni!
Jako II RP powstaliśmy z koncepcji masońskiej, aby wydać nas jako mięso
armatnie bolszewikom na rzeź w latach 1919-1920. To przecież Józef Piłsudski –
mason i być może bolszewicki agent, nie udzielając w 1919 roku pomocy
Denikinowi i „białym” walczącym z komunistami, a pomagając bolszewikom
sowieckim (negocjacje w Mikaszewiczach i pakt o nie uderzeniu w okolicach
Mozyrza na Armię Czerwoną, by ta mogła stłumić opór „białych: generałów,
co też miało miejsce) umożliwił stworzenie de facto państwa bolszewickiego
w Rosji, z którym już rok później przyszło nam walczyć o przeżycie.
A jak zachował się Józef Piłsudski w 1920 roku podczas ataku na Warszawę w
1920 roku jest powszechnie wiadomo. Zdał dowództwo i uciekał via Puławy i
Nowy Sącz z Polski.
Zacytujmy (fragmenty):
– W imię realizacji masońskiego planu politycznego dla Europy Środkowej, polskim
kosztem i krwią polskiego żołnierza zaczął tworzyć państwa obcym nacjom (???!!!):
Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, co było przeciwne żywotnym interesom Polski.
Naszym interesem było szybkie scalenie ziem kresowych z resztą kraju. Z tego
powodu opóźniał zorganizowanie odsieczy dla Lwowa oraz wdał się w niepotrzebną
wojnę z Rosją (kosztowa nas 200 tys. zabitych żołnierzy i cywilów!). O podjęciu
przygotowań do wojny z Rosją nie informował ani rząd, ani Sejm.
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– Na jego (Piłsudskiego) polecenie skrytobójczo zamordowano wybitnych generałów
Polaków (potencjalnych kandydatów na stan. Naczelnego Wodza): gen. Zagórskiego,
gen. Rozwadowskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela, gen. Franka; innych
zdymisjonował (np. Dowbór–Muśnicki, M. Januszajtis, J. Haller, Szeptycki, Sikorski).
Na generałów mianował ludzi miernych, ale ślepo sobie oddanych. Wojsko uczynił
prywatnym folwarkiem.
– R. Dmowski po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r., stwierdził: „To człowiek
niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać!”. Otaczał się ludźmi małymi,
służalczymi i bezkrytycznymi. Wybitny uczony prof. F. Koneczny rządy piłsudczyzny
oceniał jako zapaść cywilizacyjną Polski, narzucenie narodowi mieszanki
cywilizacyjnej bizantyńsko–turańsko–żydowskiej. Rydz Śmigły w prywatnych
rozmowach z zaufanymi osobami uważał Piłsudskiego za człowieka nienormalnego.
– Kluczowe stanowiska w państwie powierzał tylko Żydom i masonom. Zakładał
tajne szkoły Żydom z KPP (!).
– Szeroko popierał sprawy żydowskie. W r. 1927 przyznał obywatelstwo polskie 600
tys. Żydów rosyjskich (tzw. Litwakom), którzy całkowicie opanowali handel, a
„zapomniał” o 2 mln Polaków w ZSRR, których w latach 30. mordowano, a resztki
wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. W późniejszym okresie przyjął 200 tys.
Żydów niemieckich. Żadne państwo w Europie nie chciało ich przyjąć zdając sobie
sprawę, jakie to przyniesie szkody tym narodom, a wyniszczony naród polski
podstępnie opanowany przez Żydów na czele z Piłsudskim–Selmanem stał się
cieplarnią dla żydostwa. (Co ciekawe, dzisiaj potomkom Polaków w Kazachstanie
odmawia się wizy jeśli nie znają języka, jednak kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców
Izraela paszporty do Polski dostaje co rok bez problemu. „My polski? Niech się goje
uczą jiidysz!”)
Źródło: https://wolnemedia.net/prawda-o-pilsudskim/
A czy ktoś rozumie, czemu miała służyć Wyprawa Kijowska i poparcie Petlury
w 1920 roku przez Piłsudskiego?
Co ma oznaczać kult Piłsudskiego w III RP?
Czy w interesie Polski leżało utworzenie niepodległego państwa Ukraińskiego,
czy raczej w interesie masonerii światowej, szczególnie angielskiej, pragnącej
kontrolować szlaki handlowe na Morzu Czarnym?
Obecnie Białoruś, Litwa, Ukraina okupują nasze Ziemie Kresowe przyznane
nam Traktatem Wersalskim, a obecna granica z Ukrainą pokrywa się z Linią
Curzona, czyli z linią demarkacyjną opracowaną przez lorda Georga Curzona
a de facto przez polskiego Żyda – adwokata z Warszawy i Galicji
(Koszyłowce), brytyjskiego agenta w Polsce, działającego następnie jako
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pracownik Foreign Office w Anglii Lewisa Namiera (prawdziwe nazwisko
Ludwik Bernstein z ) vel Ludwika Namierowskiego – brytyjskiego Ministra Spraw
Zagranicznych (uważającego w 1918 roku, że tylko Piłsudski może rządzić
Polską, co przesądza, że nie tylko Niemcy stali za Piłsudskim w 1918 roku ale i
Brytyjczycy), którą opisano w brytyjskiej Nocie dyplomatycznej po konferencji
w Spa 11 lipca 1920 roku. Czyli Wyprawa Kijowska Piłsudskiego de facto
korygowała granice określone Traktatem Wersalskim na niekorzyść Polski w
myśl zaleceń brytyjskich i żydowskich.
Co ciekawe Namier i Piłsudski są posądzani również o współpracę z
wywiadem austriackim i zapewne nie będziemy daleko od prawdy, gdy
określimy te osoby multiagentami.
Obecnie granica Curzona & Namiera dalej obowiązuje prawem kaduka
miedzy Polską a Litwą, Białorusią i Ukrainą, bo tak nadal życzą sobie
światowe Żydostwo i Brytyjczycy.
Może to budzić zdziwienie ale o takie właśnie granice wolnych republik post
sowieckich walczyła „Solidarność Walcząca” Kornela Morawieckiego. Od
czasów Prezydenta Wałęsy, kolejni Prezydenci III RP uznają tę granicę za
obowiązującą. Poświadcza je też corocznymi wizytami na Ukrainie Prezydent
Andrzej Duda. Tym samym III RP zgadza się, a nawet wspiera okupację
Kresów Wschodnich przez Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Czy dziwi, więc nominacja Kornela Morawieckiego na Premiera Rządu III RP.
Czy nie chodzi to o utrzymanie granic na Linii Curzona & Namiera ustalonych
nam przez Brytyjczyków i Żydów.
Czy my ustalamy granicę wielkiej Brytanii lub Izraela?
A może warto byłoby się zainteresować, czym było i jest kolonialne Imperium
Brytyjskie i czy w skład tego Imperium, jako strefa wpływów, nie weszła po I
Wojnie Światowej Polska? Czy Piłsudski mógł być agentem brytyjskim?
I czy na pewno Państwo Izrael znajduje się wyłącznie w Palestynie?
Czas wezwać III RP i naszych sojuszników z USA ale też Rosję i Chiny o
przywrócenie na Wschodzie granic z Traktatu Wersalskiego z 1919 roku.
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W innym przypadku należy uznać, że III RP jest wasalem i kolonią brytyjską a
więc, że sama jest okupantem Polski!
Dajemy władzom III RP czas jednego roku (2018), aby poprzez Konferencję
Pokojową przywróciły Polsce prawowitą granicę z Litwą, Białorusią i Ukrainą.
Piłsudskiemu jako agentowi żydowskiemu, brytyjskiemu, etc., nie udało się
przesunąć granicę na Linię Curzona & Nemira ale udało się to po II Wojnie
Światowej.
Udało się, dlatego, że po 1944 roku powstało na terenach Polski
judeobolszewickie państwo okupacyjne „PRL”, a następnie okupacyjne,
judeomasońskie państwo „III RP” – realizujące interesy syjonistów.
Po 1944 roku nastąpiło też przejęcie funkcji hierarchów kościoła rzymskokatolickiego przez masonerię, obce wywiady oraz przez tajne służby
okupacyjnych rządów.
Następuje od tego czasu wyraźna judeizacja i protestantyzacja kościoła
rzymsko-katolickiego w Polsce i jego pełzająca zamiana w myśl fałszywie
pojętego ekumenizmu i synkretyzmu, w protestantyzm i judaizm.
Bez nauki Jezusa Chrystusa opartej na Starym, a szczególnie Nowym
Testamencie Polacy stracą ducha i ostatecznie ulegną zagładzie, a co
najmniej zamienią się w posłusznych syjonistom Gojów.

CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA
Polacy zgodnie z „Rotą” są „królewskim szczepem Piastowym” i żadna
masoneria na dłużej się tu nie utrzyma.
Dlatego niepokoi nas fakt totalnego rozbrojenia Polaków i sprowadzenia
obcych wojsk do Polski przez współczesnego „Konrada Mazowieckiego” –
Antoniego Macierewicza.
Wyprowadzanie Krzyżaków z Polski zajęło polskim Królom ponad 200 lat, a ich
pozostałością było do niedawna jeszcze ich (Krzyżaków) panowanie w
Obwodzie Królewieckim (Województwie Sambijskim) okupowanym obecnie w
ramach zdobyczy wojennej po II Wojnie Światowej przez Federację Rosyjską,
czyli trwało to łącznie około 700 lat.
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Czy Antoni Macierewicz jest idiotą?
Nie! Jest to sprawny funkcjonariusz masońskiej ponadnarodowej machiny,
która postanowiła wciągnąć na nasz teren Konia Trojańskiego w postaci
wojsk amerykańskich, a pamiętamy jak skończyli tubylcy w Ameryce czy
Australii – pozostały im rezerwaty na ich własnej Ziemi.
Stąd Nasz apel – ultimatum do Administracji J.W. Donalda Trumpa: zabierzcie
stąd natychmiast swoje okupacyjne wojska, bo skończycie jak Krzyżacy czy
Prusacy. Upadniecie jako USA!
Dajemy Wam na to cały 2018 rok!
Polaków prosimy o traktowanie wojsk amerykańskich jako wojsk
okupacyjnych, a każdego żołnierza amerykańskiego, szczególnie każdego
oficera amerykańskiego jako persona non grata w Polsce.
Sam Antoni Macierewicz musi jak najszybciej zniknąć ze sceny politycznej w
Polsce i należy Go wysłać do Izraela lub USA. Dajemy Mu, na opuszczenie
Ziem Królestwa Polskiego cały 2018 rok.
Polacy!
Rządzi nami
kamaryla!

syjonistyczna,

liberalna,

świecko-kościelna,

antypolska

Naszym zdaniem tylko frontalne poparcie Królestwa Polskiego i Króla przez
świadomych zagrożenia Polaków może uratować Polskę i Polaków!
Dlaczego Polska upada?
Bo nie zadajemy rządzącym pytań:
- dlaczego III RP nie zakończyła II Wojny Światowej Konferencją Pokojową?
- dlaczego Litwa, Białoruś, Ukraina okupują Ziemie II RP określone Traktatem
Wersalskim z 1919 roku oraz Traktatem Ryskim z 1921 roku?
- dlaczego III RP w dalszym ciągu uznaje za granicę z Litwą, Białorusią i
Ukrainą tzw. Linię demarkacyjną Curzona & Nemira dzielącą Polskę na dwie
części?
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- dlaczego III RP pozwala na bezprawna okupację Ziem Polskich określonych
traktatowo Traktatem wersalskim i Ryskim przez Litwę, Białoruś i Ukrainę?
- dlaczego III RP nie upomina się o Ziemię Królewiecką (Województwo
Sambijskie) od Rosji?
- dlaczego Zdobycz Wojenna w postaci Ziem byłego NRD (Łużyce) trafiła do
Niemiec jako państwa przegranego w II Wojnie Światowej? Czy ktoś z III RP
protestował w tej sprawie? Domagamy się zwrotu Województwa
Obotryckiego
(Meklemburgia)
Województwa
Dolnołużyckiego
(Brandenburgia) i Województwa Górnołużyckiego (Saksonia). Całą tę Ziemię
nazywamy ŁUŻYCAMI.
- dlaczego w III RP nie jest zakazana działalność masonerii?
- dlaczego Prezydent w III RP musi być masonem i mieć żonę Żydówkę?
- dlaczego szefem partii rządzącej w Polsce musi być Żyd i/lub mason i/lub
agent obcego wywiadu?
- dlaczego w Sejmie i Senacie III RP obowiązuje dyscyplina partyjna i gdzie ta
zgubna praktyka jest prawnie unormowana?
- dlaczego Poseł i Senator III RP może reprezentować partię, a nie Wyborców
oraz Ziemię z której został wybrany?
- dlaczego Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego mogą pełnić funkcje
publiczne w Polsce mimo encykliki Papieża Benedykta XIV „A quo primum”?
- dlaczego biskupów w Polsce mianuje obce Państwo Watykan?
- dlaczego w Polsce władzę nadrzędną nad kościołem partykularnym ma
Legat Papieski - nuncjusz?
- dlaczego nie jest szanowany przez III RP Król Polski wybrany na legalnej
elekcji?
- ile kosztuje polskiego podatnika władza III RP, a szczególnie Sejm i Senat na
Wiejskiej, Prezydent III RP?
- ile kosztuje polskiego podatnika Król Polski?
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- dlaczego III RP asygnuje 100 mln PLN na cmentarz żydowski na którym nie
leżą ludzie zasłużeni dla Polski, a sami Polacy muszą kwestować na Cmentarz
Powązkowski?
- dlaczego III RP reprywatyzuje a nie restytuuje mienia zagrabionego
polskiemu ziemiaństwu i mieszczaństwu?
I wiele, wiele innych istotnych pytań!

WNIOSKI PRAKTYCZNE – TEST POLSKOŚCI DLA OBECNEJ WŁADZY III RP
Wydaje się słusznym podejrzenie, że obecna władza jest na usługach obcych
państw: Anglii, USA, Izraela, a być może Rosji. Na pewno władza ta realizuje
interesy syjonistyczne próbując zamienić cywilizację „CHRISTIANITAS” –
chrześcijańsko - łacińsko – grecką w cywilizację żydowską i turańską opartą
na Torze, Koranie i Talmudzie.
Jesteśmy, więc jako Naród Polski wykorzystywani jako Goje w celach
określonych przez syjonistów - loże masońskie.

PRZYSZŁOŚĆ
Jest pewne, że tak USA jak Rosja potrzebują Środkowej Europy, tak kulturowo
jak cywilizacyjnie, a de facto, jako z jednej strony rynek zbytu a z drugiej strony
partnera handlowego i twórcę nowoczesnych technologii, co może pozwolić
osiągnąć przewagę wobec Chin.
Śmiertelnym wrogiem Polski jest Imperium Brytyjskie vel Wielka Brytania z
ukrytymi brytyjskimi służbami tajnymi. Chodzi o kontrolę szlaków handlowych z
Chin via Ukraina i Morze Czarne.
Bez silnej Europy Środkowej tak USA jak Rosja będą traciły dystans do Chin.
Polska powinna, więc nie zajmować się więcej budowaniem Wieży Babel vel
Rzeszy Niemieckiej tym bardziej, że wypowiedziano Polsce warunki korzystnej
współpracy na warunki niewolnicze.
Jak najszybciej Polska powinna zintegrować najbliższe otoczenie w celu
bodowy Małej i Wielkiej Lechii – związku politycznego i gospodarczego,
samodzielnego, nastawionego na współpracę z Rosją, kosztem dalszej,
zgubnej integracji (anszlusu) z Europą Zachodnią, która będzie ekonomicznie
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słabła i dążyła do konfrontacji militarnej z Polską i Europą wschodnią, bo tu
płyną soki życia dla pasożytów a takimi są imperia kolonialne: Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy.
Chodzi tu o prawdopodobny zwrot w polityce niemieckiej z integrystów na
militarystów, za poparciem krajów kolonialnych, niepotrafiących żyć i
funkcjonować z własnej pracy. Kraje to dodatkowo łączy nienawiść do
chrześcijaństwa, a spaja je syjonizm, który nimi kieruje. Wspiera ich też szeroko
rozumiany islam jako ideologia koherentna w zwalczaniu chrześcijaństwa.
Jak widać siły skierowane na Polskę są potężne!
Mamy wroga wewnętrznego w postaci masońskich partii na długiej, ale
regulowanej syjonistycznej smyczy oraz mamy łączących się antypolsko
wrogów zewnętrznych.
Rok 2018 może być i zapewne będzie rokiem zrzucenia owczych skór przez
wilki grasujące w Polsce. Skradali się potulnie dopóki owieczki nie zorientują
się, że są prowadzone na pożarcie. Cicha wojna prowadzona z Polakami od
1944 roku może zamienić się w wojnę prawdziwą.
Buntują się, bowiem Posłowie i Senatorowie Sejmu na Wiejskiej, traktowani
instrumentalnie przez kamaryle partyjne do zniszczenia Polski i Polaków
metodą „na Sejm” – metodą znaną od czasów Sejmów Rozbiorowych XVIII
wieku. Partyjna koalicja większościowa w Sejmie na Wiejskiej to nic innego
jak Sejm Delegacyjny (częściowy) z czasów ambasadorów rosyjskich w
Polsce: Riepnina i Sieversa, opisana w pamiętnikach Jakoba Sieversa „Jak
doprowadziłem do II rozbioru Polski”.
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_delegacyjny
Obecnie Niemcy nie Rządem stoją i jest idealny moment, by nakłonić
słowiańskie Landy Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii – słowiańskie Łużyce
- do integracji z Koroną Królestwa Polskiego jako Małą Lechią.
W innym przypadku tzw. ziemie saskie i pruskie w ramach Rzeszy Niemieckiej
posłużą do militaryzacji Niemiec i do dokończenia II Wojny Światowej.
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Idealnym rozwiązaniem jest KONFERENCJA POKOJOWA w Gdańsku Oliwie,
którą rozpoczęło Królestwo Polskie Naszym Memorandum z 14 października
A.D.2017 wygłoszone przez Nas w Gdańsku Oliwie.
Abstrahując od tego czy Polacy in gremium popierają Królestwo Polskie, czy
okupacyjny reżim „III RP” pewnym jest, że Polska i Polacy winni dążyć do
zorganizowania w 2018 roku KONFERENCJI POKOJOWEJ kończącej formalnie
II Wojnę Światową.
Mamy nie uregulowany problem granic; mamy nie uregulowany problem
okupacji Kresów Wschodnich i Ziemi Królewieckiej (Sambii); mamy nie
uregulowany problem II RP w sensie sukcesji i reprezentacji; mamy nie
uregulowany problem polskiego złota i innych aktywów znajdujących się
poza Polską; mamy nie uregulowany problem roszczeń żydowskich, etc., etc.
Rząd Mateusza Morawieckiego oraz Prezydent Andrzej Duda są oficjalnie na
usługach Polaków. Więc naturalną rzeczą jest przetestowanie polskości tego
Rządu i tej Władzy.
Po pierwsze jako Polacy winniśmy żądać natychmiastowego zaprzestania
antyrosyjskiej fobii i antyrosyjskiego harcowania przez Ministra Obrony
Antoniego Macierewicza w stylu Kościuszki, Wysockiego, Piłsudskiego, bo
skończy się to wojną.
Rosja ma, bowiem tylko dwa wyjścia wobec Polski: albo z Polską
współpracować pokojowo albo wojennie! Oba scenariusze są rozważane.
Rosja nie może sobie pozwolić na gospodarczy bojkot Polski, bo straci
dystans do USA, a przede wszystkim do Chin.
Polityka Unii Europejskiej a de facto Rzeszy Niemieckiej oficjalnego bojkotu
gospodarczego Rosji prowadzi wprost do wojny polsko-rosyjskiej.
Czym, jak nie głupotą nazwać bojkot Rosji w ramach UE, który w 90% uderza
w Polskę? Powinnismy w ramach tego bojkotu domagać się 40 mld Euro
rocznej rekompensaty od Unii Europejskiej za poniesione straty.
Nota bene czy okrojenie Ukrainy o Krym i Donbas jest dla Polski niekorzystne?
Czy III RP ma w ogóle opracowany wariant napaści militarnej Ukrainy na
Polskę? Ukrainę można pokonać tylko w sojuszu z Białorusią, Rosją lub Turcją!
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Czy Polska ma zawarte sojusze z Rosją, Białorusią lub Turcją na wypadek
agresji Ukrainy na Polskę?
Sojusz z Ukrainą i Litwą przeciwko Rosji to samobójstwo!
Białoruś ma zawarty sojusz z Rosją na wypadek agresji Polski, Litwy czy
Ukrainy i czuje się bezpieczna!
III RP w osobie Prezydenta Dudy optuje za silną Ukrainą. Czy zapomniał o
Wołyniu i SS Galizien?
Czy Ukraina na pewno nie jest w stanie dogadać się z Rosją i/lub Niemcami
przeciwko Polsce?
Do czasu wyborów prezydenckich w 2018 roku, w Rosji raczej nie zaostrzy się
sytuacja polsko-rosyjska ale zaraz po wyborach, w których zapewne zwycięży
Władimir Putin, a tak naprawdę opcja „jastrzębi”, Putin przy pomocy
użytecznych idiotów lub agentów zainstalowanych w Polsce, kilkoma
ruchami, za zgodą USA, ujarzmi militarnie Polskę i albo zrobi z nas Donbas albo
Krym.
Przypomnijmy: Rosja musi współpracować z Polską! A skoro Polska tego nie
chce będzie zmuszona w ramach Jałty nas odzyskać, co wymaga tylko
porozumienia z USA, Francją i Wielką Brytanią. Za J.W. Donalda Trumpa jest to
raczej niemożliwe, ale dłużej klasztora od przeora. Francja i Wielka Brytania
bez problemu zgodzą się na okupację Polski przez Rosję.
Czy chcemy wrócić do stanu z 1945 roku?
Wariant rosyjski nie byłby najgorszym wariantem. Wojna byłaby szybka jak na
Krymie. Są jednak siły na świecie planujące lokalny konflikt zbrojny w Polsce w
celu zarabiania na surowcach i na sprzęcie wojskowym z opcją ostatecznego
rozwiązania kwestii polskiego katolicyzmu.
Mimo, że masoneria od dawna opanowała Watykan oraz polski episkopat to
mimo to katolicyzm w Polsce ma się dość dobrze! To wymusza zmianę planów
masonów i syjonistów z wariantu pokojowego zniewolenia Polaków na
wariant militarnego przymuszenia Polaków do porzucenia wiary katolickiej.
W Europie pracują obecnie trzy cywilizacyjne płyty tektoniczne:
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 islamska pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej;
 judaistyczna
vel
syjonistyczna
(żydowska,
masońska)
przewodnictwem USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji;

pod

 chrześcijańska (oficjalnie pod przywództwem zmasonizowanego,
zjudaizowanego i zislamisowanego Watykanu, a de facto żywiołowa,
naturalna, etniczna, polska, bez jakiegokolwiek przywództwa).
O ile zdegenerowanej pseudoreligii islamskiej i żydowskiej trzeba od
dzieciństwa nauczać, a tak naprawdę deprawować młode pokolenia, by ich
przedstawiciele stali się religijnymi fanatykami – sodomitami, liberałami,
libertynami etc., o tyle religia chrześcijańska w Polsce jest religią przyrodzoną,
naturalną, etniczną opartą na naszych genach, na naszych odwiecznych
zwyczajach. Paradoksalnie, więc obecny kościół rzymsko-katolicki w Polsce,
reprezentowany
przez
zmasonizowanych,
zjudaizowanych
i
sprotestantyzowanych hierarchów ma za zadanie zdechrystianizować
Polaków, z ich chrześcijańskich cech nabytych rodowo i naturalnie. Idzie mu
jednak jak po grudzie, bo Polacy wiedzą i czują swoje.
Polska jako Chrystus – Mesjasz Narodów, jako wszczepiona w chrześcijaństwo
dziczka oliwna, nie poddaje się tym procesom dechrystianizacji
(protestanckich oprysków), więc zapewne zastosowany będzie wobec Polski
sposób bardziej inwazyjny lub wręcz odbędzie się kolejny faryzeuszowy sąd
nad Polską, na podobieństwo sądu jaki odbył się nad Jezusem. „Jeśli mnie
prześladowali to i Was prześladować będą”.
W sytuacji, gdy Europę i Świat opanowali współcześni faryzeusze, nie może
być inaczej, a Judasz zawsze się znajdzie! Przyjdzie na Górę Oliwną z
pocałunkiem pokoju!
Wyrok może być tylko jeden: KRZYŻ DLA POLSKI, czyli kolejna wojna i kolejna
próba eksterminacji narodu polskiego.
Czy możemy tego uniknąć?
Tylko w jeden sposób!
Apelując do naszych wrogów o pokój „PAX VOBISCUM” i nawrócenie!
Nie wolno harcować z szabelką!
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Pamiętamy słowa Jezusa na Górze Oliwnej podczas pojmania, po pocałunku
„pokoju” Judasza: „schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za
miecz chwytają od miecza giną!” Nie obronimy Polski mieczem jak sądzi
Antoni Macierewicz et consortes, ale obronimy Polskę pokojem.
Sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski to pocałunek „pokoju”.
Absolutnie nie powinniśmy chwytać za miecz, czyli zbroić się ofensywnie! To
jest prosta droga do zguby Polski i Polaków! Powinniśmy żądać od obecnej
Władzy Konferencji Pokojowej, ponieważ zmartwychwstały Chrystus
powiedział do nas: „Pokój mój Wam daję!”. Jako Naród chrześcijański nie
chcemy wojny, ale chcemy znać warunki pokoju.
Powiedział Jezus, bowiem:
„Albo, który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim
królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.”
Musimy za słowami Jezusa Chrystusa żądać od Rządu i Prezydenta „III RP”, by
potrafili wysyłać poselstwa w celu proszenia o warunki pokoju, a nie sięgali po
miecz. Sami też musimy to czynić!

ULTIMATUM KRÓLEWSKIE
Żądamy aby Rząd i Prezydent III RP zorganizowali w 2018 roku razem z Nami
oraz Przedstawicielami II RP KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU OLIWIE,
pod rygorem wezwania do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec władzy,
która nie chce pokoju a sięga po miecz!
W związku z tym proponujemy

„Zjazd Oliwski” na wiosnę A.D.2018

wszystkich sił polskich, tak świeckich jak duchownych, którym zależy na
wewnętrznym Pokoju i Pojednaniu w naszej Ojczyźnie - Polsce.
Nie stawiamy warunków wstępnych. Każdy, komu leży na sercu dobro
Ojczyzny winien się stawić!
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Oczywiście chcemy pokoju i pojednania w rycie chrześcijańskim, więc
masoni, lewacy i wynaturzeni niech nie czują się zaproszeni na ten Zjazd, bo
taki ewentualny pokój nie będzie Pokojem Bożym.
Celem „Zjazdu Oliwskiego” A.D.2018 jest wybór Deputacji na Konferencję
Pokojową w Gdańsku-Oliwie na jesieni A.D.2018. Musimy znaleźć ludzi na
miarę Dmowskiego i Paderewskiego.
W sytuacji, gdy obecna Władza tj. III RP nadal Nas będzie lekceważyć,
żądamy niniejszym, by każdy rdzenny Polak zbojkotował udział w tej władzy,
tak bezpośredni, jak pośredni, poprzez czynny lub bierny bojkot
jakichkolwiek wyborów czy referendów, do czasu aż władza ta nie zapewni
odpowiednimi Traktatami i Porozumieniami Pokój Boży w Polsce, tak pokój
wewnętrzny jak zewnętrzny.
Napominamy jednocześnie rządzących, by nie kultywować postaci Tadeusza
Kościuszki, Piotra Wysockiego oraz Józefa Piłsudskiego – przywódców,
bezsensownych antyrosyjskich powstań.
Pamiętamy Józefa Piłsudskiego z roku 1918 który na wzór Lenina obala w
Polsce Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, a w roku 1919 wywołuje wojnę
polsko-rosyjską, o mały włos nie zakończoną tragedią narodową.
Jest podejrzenie, że wszyscy ci ludzie działali de facto w interesie Rosji, a w
każdym razie, bardzo mocno przyczynili się do wzbudzenia nastrojów
antypolskich w Rosji.
Obecnie w rolę Kościuszki, Wysockiego, Piłsudskiego wciela się Antoni
Macierewicz – Minister Obrony Narodowej w Rządzie „III RP”. Ewidentnie
swoimi wypowiedziami i działaniami pomaga Władimirowi Putinowi w
eskalacji nastrojów antypolskich, co zawsze jest pierwszym krokiem do wojny.
Na tym stanowisku winien być doskonały negocjator i strateg, absolutnie nie
używający słów, mogących być wykorzystanymi przeciwko Polsce i Polakom.
W interesie Polski i Polaków jest współpraca z Rosją, a przede wszystkim pokój
z Rosją.
Naszym zdaniem, III RP jako wasalny, okupacyjny, pojałtański Rząd nie dąży
absolutnie do zakończenia II Wojny Swiatowej, a żądania reparacji
wojennych bez żądania Konferencji Pokojowej uznajemy za szczyt głupoty, za
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prowokację wobec Niemców i Rosji oraz jako ewidentne narażenie Polski i
Polaków na militarne dokończenie II Wojny Światowej, do której nie jesteśmy
jak w 1939 roku przygotowani.
Wychodzi na to, że okupacyjna władza III RP ma za zadanie w 2018 roku albo
urządzić Sejm Rozbiorowy albo wywołać konflikt zbrojny na Ziemi Polskiej i
uciec.
By urządzić Sejm Rozbiorowy, a następnie wcielić jego postanowienia w życie
potrzeba zwycięstwa judeomasonerii w wyborach parlamentarnych i
samorządowych.
Nie jest wykluczone, że nie uchwalenie budżetu na 2018 rok przez Sejm III RP
jest pierwszym krokiem do przyśpieszonych wyborów parlamentarnych
połączonych z przyśpieszonymi wyborami samorządowymi już na wiosnę 2018
roku.
PiS być może chce zdyskontować wykreowane medialnie – propagandowo
poprzez sondażownie - poparcie społeczne, by poprzez wybory zdobyć
władzę Sejmu Rozbiorowego – większości niezbędnej do zmiany konstytucji na podobieństwo Sejmu Grodzieńskiego roku 1793 – do cesji terytorialnych
naszych Ziem.
Dlatego też pozwoliliśmy sobie na wstępie i na zakończeniu niniejszego
Orędzia Pokoju na postawienie tezy:

Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem
albo nie będzie jej wcale!
Victoria in Jesu Christo!
W roku 2018 życzymy wszystkim Polakom, wszystkim Poddanym
tak w Królestwie Polskim jak i za granicą
Pokoju Bożego w Polsce
oraz wszelkiej Pomyślności, by Wam się po Bożemu Darzyło!
Wojciech Edward Rex Poloniae
Dano w Mieście Myszkowie, ostatniego dnia grudnia Roku Pańskiego
MMXVII w II Roku Naszego panowania.
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P.S.
Jeśli czujesz się Poddanym lub Zwolennikiem Królestwa Polskiego pamiętaj,
że Królestwo Polskie nie ma żadnych dochodów, oprócz dobrowolnych
darowizn od Poddanych.
Siłą Królestwa Polskiego jest Siła ofiarności Poddanych!
Corocznie, 1 kwietnia odnawiamy Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza
złożone 1 kwietnia 1656 roku w Katedrze Lwowskiej z frazą: (...) „Ślubujemy
nie uciskać Poddanych!”
Corocznie w ostatnią niedzielę października odnawiamy Śluby Brzeskie
uznające Jezusa Chrystusa za Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla
Królów, Pana Panów. W Ślubach tych również znajduje się fraza: (...)
„Ślubujemy nie uciskać Poddanych!”
Nie przewidujemy w Królestwie Polskim podatków od pracy!
Nie mając Skarbu Królewskiego, a chcąc respektować prawo III RP (nie
jesteśmy zwolennikami anarchii i jednocześnie uznajemy, że każda władza
pochodzi od Boga) prosimy o wspieranie Naszej Fundacji im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” według możliwości i zamożności.
Jeśli chcesz ochronić to, co masz, powinieneś podzielić się częścią, bo
inaczej wcześniej czy później stracisz wszystko, a wówczas nikt, w ramach
„Ordo Caritatis”, Ci nie pomoże! Naturalną bowiem rzeczą jest pomagać w
pierwszej kolejności tym, co nam pomagają.

www.quomodo.org.pl
Za każdą, nawet drobną wpłatę, z góry dziękujemy
i bierzemy w Królewską Opiekę!

ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI z 31 grudnia A.D. 2017

Strona 47

www.królpolski.org.pl
www.sejmwalny.org.pl
www.metrykakoronna.org.pl
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WPIS Nr 92/12/2017
DO METRYKI KORONNEJ
z 31 GRUDNIA A.D.2017

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE
z dnia 31 grudnia A.D.2017
wydane
w Myszkowie
na Ziemi Korony Polskiej
www.metrykakoronna.org.pl
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