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„Victoria in Jesu Christo” 
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat. 

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
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NNN iniejszym Recesem zwracamy się do Sejmu Walnego, by na najbliższej 
Sesji zajął się relacjami Królestwa Polskiego z Izraelem oraz USA.  
 

PPPoniżej przedstawiamy Nasz tj. Króla Polski stosunek do Izraela i USA, który w 
tym przypadku nie można utożsamiać ze stosunkiem Królestwa Polskiego do 
Izraela i USA.   
 
Oficjalne stanowisko Królestwa Polskiego wobec Izraela i USA zredagujemy po 
wysłuchani opinii Posłów Ziemskich, Senatorów na Sejmie Walnym oraz opinii 
Radców królewskich na Radzie Królewskiej. 
 
HOLOCAUST KAPITAŁEM ZAŁOZYCIELSKIM IZRAELA. 
 

PPProblem zrozumienia genezy i przebiegu Pierwszej oraz Drugiej Wojny 
Światowej jest złożony i wielowymiarowy.  
 
Należy przyjąć jako prawdziwą tezę, że I Wojna Światowa była przygotowana 
wybuchła, by zamienić Europę monarchiczną w republiki masońskie.  
 
Druga Wojna Światowa miała za zadanie zakończyć ten proces.  
 
Głównym beneficjentem I Wojny Światowej były USA.  
 
Głównym beneficjentem II Wojny Światowej były USA, Watykan, Niemcy, 
Rosja i Izrael.  
 

NNN ie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak Pierwsza jak Druga Wojna 
Światowa toczyły się m.in. na Ziemi Polskiej. Rodzi się, więc pytanie: czy 
masonerii światowej chodziło o zniszczenie polskiego chrześcijaństwa? 
 
Pierwsza Wojna Światowa umożliwiła odrodzeniu się Królestwa Polskiego w 
1916 roku, które już po dwóch latach zostało zniewolone przez masonerię w 
postaci republiki masońskiej nazywanej II RP.  
 
Pamiętamy Akt 5 listopada 1916 roku oddający Królestwo Polskie Polakom.  
 
Pamiętamy też „Czternaście punktów pokoju” Prezydenta USA Thomasa 
Woodrowa Wilsona wygłoszone 8 stycznia 1918 roku w Kongresie USA, z czego 
13 punkt mówił o niepodległym państwie polskim. Oczywiście chodziło w tym 
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punkcie o obalenie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i powstanie 
masońskiej Republiki Polskiej.   
Pamiętamy, bowiem, że 3 stycznia 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego wydała dekret o organizacji Władz Naczelnych w Królestwie 
Polskim. Sens I Wojny stanąłby pod znakiem zapytania, gdyby obalono 
chrześcijańskie monarchie: rosyjską, niemiecką, habsburską a jednocześnie 
pozwolono na powstanie chrześcijańskiej monarchii Królestwa Polskiego. Stąd 
oprócz emisariusza masonerii na Rosję - Lenina pojawił się emisariusz na Polskę 
– Piłsudski.   
 
Wydaje się pewne, że odzyskanie niepodległości Polski w roku 1918 w „rycie 
masońskim” można porównać do dojścia Jezusa z krzyżem na Golgotę 
(zabory) w celu ukrzyżowania. 
   
Pierwsze gwoździe wbito w Polskę w roku 1920, kolejne w roku 1926, a kolejne 
w roku 1939 po czym podniesiono polski Krzyż w roku 1944-1945, by Polak 
skonała. 
  
Podawano nam ocet w latach 1944-1953, a następne w roku 1970, 1981.  
 
Mimo, że strażnicy naszego konania zmieniają się Polska nie umiera!  
 
I nie umrze! 
 
W 2016 roku zostaliśmy obrani na Króla Polski, który za pierwszoplanowe 
zadanie postawił sobie uwolnić Polskę z rąk światowej i krajowej masonerii – 
zdjąć żyjącą Polskę z Krzyża.     
 

NNN ie ulega najmniejszej wątpliwości, że II Wojna Światowa została 
rozpętana agresją Niemiec zorganizowanych w III Rzeszę pod przywództwem 
Adolfa Hitlera oraz Rosjii zorganizowanej jako Związek Sowiecki pod 
przywództwem Józefa Wissarionowicza Dżugaszwilego zwanego Stalinem, na 
Polskę we wrześniu 1939 roku.  
 
Co ważne, Adolf Hitler był austriackim Żydem; Józef Stalin był kaukaskim 
Żydem.   
 
Jeśli szybko skonstatujemy, że w 1948 roku zostaje proklamowane w Palestynie 
państwo Izrael musimy zadać sobie pytanie: kto skorzystał na II Wojnie 
Światowej – cui prodest scelus is fecit (ten popełnił zbrodnię kto odniósł 
korzyść).  
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Jest bezspornym faktem, że w wyniku II Wojny Światowej powstało państwo 
Izrael.  
 
Pojawiają się pytania: kto podczas II Wojny Światowej mordował Słowian? Kto 
mordował Polaków? Kto mordował Żydów?  
 
Przede wszystkim jednak pojawiają się pytania:, kto zaplanował i był 
bezpośrednim sprawcą II Wojny Światowej? Kto był wykonawcą? Kto był 
pomocnikiem?  
 
POLSKA CHRYSTUSEM NARODÓW! 
 

TTTak Pierwsza jak Druga Wojna Światowa była wojną masonerii przeciwko 
chrześcijańskiej Słowiańszczyźnie.  
Szczególną nienawiścią darzy światowa masoneria Polskę, którą utożsamia ze 
zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.  
A kto zamordował Jezusa i kto pomaga zamordować chrześcijańską Polskę?  
 
POLSKA ZDRADZONA PRZEZ JUDASZY – FRANCJĘ I ANGLIĘ. 
 

ZZZdrada Francji I Anglii to wydanie Polski i Polaków oraz europejskich Żydów 
na śmierć! 
 
Problem holocaustu Żydów podczas II Wojny Światowej to problem polityczno 
– teologiczny. Nacjonalizm – faszyzm był tylko ideologią na użytek gawiedzi. 
Chodziło o wymordowanie jak największej ilości chrześcijan oraz Żydów, tych 
ostatnich, by sfinansowali wojnę oraz stanowili żywą całopalną żagiew do 
skonsolidowania rozproszonych Żydów, w celu budowy państwa Izrael.  
 
Tak powstało państwo Izrael.  
 
Kto mordował Żydów?  
 
Wykonawcą był austriacki Żyd Adolf Hitler oraz ślepi niemieccy 
funkcjonariusze, którym pomagało żydowskie Sonderkommando i oddziały 
ukraińskich siepaczy.  
Nie było pisemnych rozkazów. III Rzesza Niemiecka była państwem 
zbójeckim, rabunkowym, które dokonało rabunkowego holocaustu wspólnie 
ze zniewolonymi Żydami oraz z dyspozycyjnymi Ukraińcami. Celem głównym 
holocaustu było uzyskanie pieniędzy, złota i innych kosztowności.  
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Można w przybliżeniu obliczyć, że holocaust Żydów dał Niemcom około m.in. 
3000 (trzy tysiące) ton złota.  
Pamiętamy łacińską sentencję: In pari causa melior est conditio possidentis – 
W jednakowej sytuacji lepsza jest sytuacja posiadacza.  
 
W Europie post chrześcijańskiej każdy zamordowany w sposób przemysłowy 
Żyd, czyli z wcześniejszym rabunkiem, dawał Niemcom lepszą sytuację w 
sensie procesowym i materialnym (gospodarczym).  
 
Tym samym dzisiejsze powojenne stanowiska Niemiec, USA, Izraela 
przekierowują uwagę na odpowiedzialność Polski za holocaust, wiedząc, że 
wszystkie profity z holocaustu przejęli Niemcy dzielący się tymi „trofeami” z 
innymi za cenę wolności i możliwości dalszego istnienia a jednocześnie 
wpychając Polskę w Teheranie, Jałcie i Poczdamie pod walec bolszewicki.  
 
Przecież rozumny człowiek nie powinien zgodzić się po II Wojnie Światowej, by 
Niemcy istniały jako niepodległe państwo.   
 
Rozumny człowiek nie powinien zgodzić się po II Wojnie Światowej, by Niemcy 
przewodziły Europie.  
 
Rozumny człowiek nie powinien zgodzić się po II Wojnie Światowej, by Niemcy 
przewodzili Unii Europejskiej. 
 
My, jako Król Polski na to się nie godzimy!    
 
Rozumny człowiek powinien wezwać Strony II Wojny Światowej w tym Izrael, 
który powstał po II Wojnie Światowej do POKOJOWEJ KONFERENCJI.  
 

TTTo Pokojowa Konferencja rozstrzyga wszelkie spory po wojnie. Brak 
Konferencji Pokojowej po II Wojnie Światowej to de facto schowanie „trupów” 
w szafach, a następnie ich wyciąganie i to niekoniecznie przez ofiary, ale 
niestety najczęściej przez sprawców.  
 
Brak Konferencji Pokojowej spowodował, że nie mamy określonych granic, że 
utraciliśmy Kresy Wschodnie (połowę przedwojennej Polski), że nie mamy 
wyjaśnionej kwestii reparacji, a przede wszystkim nie mamy zasad 
pokojowego współistnienia, czyli ofiara współpracuje z katem jakby nic się nie 
stało.  
 
Brak Konferencji Pokojowej doprowadził ostatecznie do sytuacji, że próbuje 
się ofiary zamienić w katów!  
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Trzeba Niemcom i Rosji jasno przedstawić sytuację: brak woli przystąpienia do 
Konferencji Pokojowej oznacza de facto kontynuację wojny!    
 
W tym miejscy apelujemy do Polskich Królewskich Sił Zbrojnych oraz do 
Obrony Terytorialnej oraz Polonii Amerykańskiej, że wojna nie wybuchnie, 
ona trwa!  
 
Bądźcie gotowi!  
 
Nie możemy pozwolić na to, żeby Żydzi uratowani przez Polaków poprzez 
swoje władze, pluli na Polaków - ich dobroczyńców. Jest to rażąca 
niewdzięczność, która ma skutki prawne i skutki w zachowaniu Polaków 
wobec Żydów w przyszłości. 
 
Nie możemy pozwolić na to by amerykańscy Żydzi, którzy świadomie i z 
premedytacją nie pomogli polskim Żydom, pluli na Polaków i żądali od 
Polaków de facto reparacji za to, że Niemcy zamordowali Polaków 
pochodzenia żydowskiego.  
 
A jak zachowało się USA 1 września 1939 roku? Ogłosiło neutralność.  
 
To nie USA wypowiedziały Niemcom wojnę, ale to Niemcy i Włochy 
wypowiedziały USA w dniu 11 grudnia 1941 roku wojnę. (sic!) 
 
Od tego momentu USA nie mogą się tłumaczyć neutralnością. Są po tej 
dacie odpowiedzialni za holocaust Żydów jako „nie udzielający pomocy 
mimo posiadanych możliwości”.  
 
W Polsce za pomoc Żydom groziła Polakowi kara śmierci, a co groziło 
Amerykaninowi w USA za pomoc Żydom. Jeśli nic, to dlaczego nic nie zrobili 
dla ratowania europejskich Żydów np. Żydzi amerykańscy? W sensie prawnym 
są współsprawcami holocaustu Żydów! W sensie plemiennym są Kainowcami.      
 

PPPrzypominamy w tym miejscu Władzom USA, kto kładł podwaliny pod 
powstaniem USA. Miedzy innymi byli to Polacy. Skoro Żydzi amerykańscy niby 
jako osadnicy (sic!) lobbuja za Aktem 447, to my jako Polacy przypominamy, 
że polskim „mieniem bezspadkowym” w USA jest m.in. stan Texas, zbudowany 
przez Polaków i anektowany 1 marca 1845 roku przez Prezydenta USA Johna 
Tylera. Co ciekawe, Texas wystąpił z Unii w roku 1861.  
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Żydzi mają Izrael do którego USA dopłaca ponad 20 mld dolarów rocznie. 
Polacy mają dziedzictwo Stanu Texas.  
 
Pamiętajmy jako memento, że po mordzie Żydów na Jezusie Chrystusie, 
utracili oni swoje Królestwo, które do dziś nie może się odrodzić.   
 
Próba zamordowania chrześcijańskiej Polski może dla Izraela i USA skończyć 
się podobnie! Przestrzegamy!  
 

MMMy, jako Król Polski kolejny raz wzywamy m.in. USA i Izrael do Pokojowej 
Konferencji w Gdańsku – Oliwie, która odbędzie się na jesieni bieżącego 2018 
roku. 
 
Zamknijmy sprawę II Wojny Światowej polubownie i pokojowo!   
 
Wzywamy III RP, by włączyła się w Naszą inicjatywę. W innym przypadku 
uznamy III RP za mistyfikatora, który pełzająco pod pozorem pro polskości 
oddaje pełnię władzy nad Polską Żydom izraelskim i amerykańskim.   
 
Przypomnijmy w tym miejscu, że w 1997 roku „Sejm” III RP uchwalił Ustawę „O 
stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich”, która 
uznała ledwo, co powstałe dziewięć gmin wyznaniowych żydowskich za 
spadkobierców 1300 gmin wyznaniowych przedwojennych (sic!), co daje tym 
podmiotom prawo do żądania zwrotu mienia pożydowskiego.  
Nota bene jak to się ma do Aktu 447 procedowanego w USA?  
 
Czy polscy Ziemianie mogą liczyć na takie samo traktowanie? 
 
Kolejnym przywilejem gmin wyznaniowych żydowskich jest możliwość zakupu 
polskiej ziemi, której nie ma rdzenny Polak (sic!).  
 
Kolejnym przejawem powolnej transformacji Polski w Judeopolonię jest 
podpisanie przez Władysława Bartoszewskiego w 2009 roku Deklaracji 
konferencji „Mienie ery holocaustu” w Teresinie pod Pragą w której państwa - 
uczestnicy konferencji będą w przyszłości popierać żądania żydowskie pod 
hasłem: „mienie holocaustu”. Tym samym III RP potwierdziła, że w Polsce 
znajduje się jeszcze poholocaustowe mienie żydowskie. Czyżby?  
 
Już w 2011 roku Rząd Izraela tworzy oficjalny organ rządowy HEART – 
Holocaust Era Attests Restitution Taskforce, który ma wspierać te 
wyimaginowane żądania. Organ ten został afiliowany w Brukseli przy UE – i co 
kuriozalne – działa z silnym niemieckim poparciem (sic!). 
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W 2014 roku „Sejm” III RP uchwala Ustawę pozwalająca na wypłatę Żydom, 
którzy ucierpieli wskutek niemieckich prześladowań”, czyli uratowanym przed 
holocaustem, dodatku emerytalnego po 100 euro miesięcznie niezależnie czy 
mieszkają czy nie mieszkają w Polsce. Warto nadmienić, że żaden Polak nie 
pobiera emerytury krajowej w euro oraz, że żaden Polak nie dostaje dodatku 
emerytalnego za „cierpienia w skutek niemieckich prześladowań”.  
 
W grudniu 2017 roku „Sejm” III RP przyznał 100 mln PLN dotacji na cmentarz 
żydowski na ulicy Okopowej nie przyznając ani złotówki na cmentarz polski 
przy Powązkach.  
Był to test jak zareagują Polacy na kolejną pozycję w polskim budżecie 
„wydatki dla Żydów”.   
 
Z roku na rok te wydatki rosną i mamy taką strukturę budżetu, że Żydzi 
pożyczają III RP pieniądze na pokrycie deficytu (nota bene są to nasze 
pieniądze emisyjne), a jednocześnie po stronie wydatków pozycja „dla 
Żydów” ma z roku na rok rosnąć i rośnie. To tak jakby Polacy siali i uprawiali, 
a Żydzi zbierali owoce.   
Żydzi nie chcą własnego państwa, bo nie potrafią pracować i nie mogli by 
też okradać własnego państwa.  
„POLIN” dla nich jest idealnym rozwiązaniem. Polacy efektywnie i ciężko 
pracują, a Żydzi pobierają pożytki.     
 
Już z tych przytoczonych wyżej aktów prawnych jasno widać, że III RP traktuje 
Żydów niekonstytucyjnie tzn. na uprzywilejowanych warunkach wobec 
obywateli polskich, niezgodnych z polskim systemem i kulturą prawną.  
 
Obowiązują, więc co najmniej od 1997 roku dwa systemy prawne w III RP – 
jeden łaciński dla Polaków i drugi rabiniczny, talmudyczny dla Żydów.  
 
Zwracamy uwagę III RP, że nie ma polskiej organizacji, która może ustawowo 
występować z roszczeniami za skonfiskowanie polskich majątków 
ziemiańskich i przemysłowców podczas II Wojny Światowej i po wojnie. 
Oznacza to, że III RP jest państwem żydowskim udającym państwo polskie. 
Preferuje bowiem w sposób ewidentny żywioł żydowski dyskryminując 
jednocześnie żywioł polski.   
 
Polacy mają mieć co najwyżej patriotyczne uroczystości ale pieniądze z 
polskiego podatnika mają płynąć do kieszeni żydowskiej.  
 
Judeopolonia jest faktem mimo, że oficjalnie nazwa obecnego państwa 
brzmi III RP.   
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Ewidentnie we władzach parlamentarnych i na wyższych stanowiskach 
urzędniczych jest nadreprezentacja Żydów i osób z pochodzeniem 
żydowskim.  
 
Szefem partii rządzącej jest Żyd, Premierem jest z pochodzenia Żyd, a 
Prezydentem jest mąż Żydówki. Czy to są polskie władze? 
  
Czy Polacy zgodzili się w referendum, by Polską rządzili Żydzi? Jeśli nie to 
mamy okupację polski przez Żydów! 
 

PPPrzypomnijmy pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego w roku 1919 
podczas którego ówczesny Poseł Izzak Grunbaum (wówczas Żydzi posługiwali 
się jeszcze prawdziwymi nazwiskami) zgłosił wniosek w imieniu koła mniejszości 
narodowej , by odradzająca się Polska była państwem polsko-żydowskim pod 
nazwą Judeopolonia. Wówczas nomen omen socjakiści podjęli decyzję, że 
Polska będzie państwem unitarnie polskim.  
 
Jest kwestią czasu gdy Sejm III RP urealni nazwę obecnej Polski na 
„Judeopolonia” (w najlepszym przypadku) lub na „Nowy Izrael” w przypadku 
skrajnym. Już dzisiaj takie głosowanie i podpis Prezydenta są realne ale Żydom 
chodzi o pełzające przejęcie majątków i wszelkich polskich aktywów polskimi 
rękami. Żydom w pełni odpowiada „polskie” państwo pracujące na rzecz 
Żydów. Jest to najbardziej wyrafinowana forma okupacji i kolonizacji – 
marionetkowe państwo.       
 
W tym kontekście projekt Ustawy o IPN z zapisem panalizującym zwrot „polskie 
obozy zagłady” może być prowokacją pozwalającą Żydom wmówić 
kłamstwo o holocauście Światu, że skoro Polacy zaprzeczają współudziału w 
holocauście Żydów no to są na pewno winni, w myśl zasady kto się tłumaczy 
jest winny.  
 
Żydom brakuje tego kłamstwa w swoim portfolio roszczeniowym, ponieważ 
potrafią je wycenić w pieniądzu.  
Nie może bowiem ponosić odpowiedzialności karnej i cywilnej, a więc 
odszkodowawczej, ten kto nie popełnił deliktu ani bezpośrednio ani 
pomocniczo.  
 
Tym samym, wycofanie się z tej Ustawy na obecnym etapie poprzez nie 
złożenie podpisu przez Prezydenta oznaczać będzie współudział Polaków w 
holocauście. Podpisanie zaś Ustawy spowoduje atak światowego żydostwa 
na Polskę, że kwestionujemy swój udział w Holokauście.  
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Po konsultacją z Radą Stanu Królestwa Polskiego sugerujemy, by Prezydent 
Andrzej Duda zagrał na zwłokę i przesłał Ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, a w tym czasie Sejm III RP podjął Ustawę o powszechnym w 
Polsce zbieraniu zeznań świadków i dokumentów o przebiegu II Wojny 
Światowej w kontekście roszczeń reparacyjnych oraz ewentualnego udziału 
Żydów, Polaków, Ukraińców w holokauście Żydów na Ziemi Polskiej.  
Powinien być to system wiecowy z udziałem mediów i notariuszy, tak by nikt 
nie zakwestionował w przyszłości tym zeznaniom i tym dokumentom. Jeśli 
Sejm III RP nie podejmie szybko takiej Ustawy, tym bardziej powinniśmy jako 
Polacy organizować się wiecowo w Sejmiki Prawdy Historycznej.  
 
Gdy okaże się prawdą teza, że w holocauście Żydów pomagały Niemcom 
żydowskie Sonderkomanda i strażnicy Ukraińscy, to wówczas my wystąpimy 
przeciwko Izraelowi i amerykańskim Żydom USA oraz Gminom żydowskim w 
Polsce o odszkodowanie i zadośćuczynienie za mord 3 mln obywateli polskich 
pochodzenie żydowskiego.  
Wobec USA możemy skierować roszczenia za nie udzielenie pomocy, której 
mogli udzielić np. poprzez bombardowanie szlaków kolejowych, po których 
dowożono Żydów do fabryk śmierci.       
 
Winniśmy porzucić wszelkie zajęcia i zająć się dokładnym dokumentowaniem 
wydarzeń II Wojny Światowej, bo już nie „na wnuczka”, czy na „Amber Gold” 
ale „na holocaust: chcą nas Polaków okraść i dodatkowo zniesławić, byśmy 
przez kolejne 100-200 lat byli biedakami z piętnem morderców.  
 
Póki żyją świadkowie i są dokumenty można to wszystko utrwalić choćby dla 
przyszłych pokoleń Polaków. 
 

NNNa nic się zdadzą argumenty, że jako Polacy uratowaliśmy tysiące Żydów, 
że nie mordowaliśmy Żydów! Światowa większość demokratyczna może 
uznać inaczej, tym bardziej w ramach systemu prawnego anglosaskiego 
common law, gdzie dowody są sprawą drugorzędną a liczą się okoliczności i 
kazuistyka mówców oraz precedens.   
 
Pamiętamy Sąd nad Jezusem. Dzisiaj w rolę Heroda wcielił się Binjamin 
Natanjahu, rolę Piłata odgrywają Żydzi amerykańscy namawiając do niej J.W. 
Donalda Trumpa. Są też Pretorianie – wojska amerykańskie w Polsce. 
Arcykapłanami są hierarchowie, którzy znacząco milczą.  
 
Powiem Izraelowi i Żydom amerykańskim w tym miejscu wprost:  
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Jeśli źle powiedziałem, tzn. że nie było polskich obozów zagłady, udowodnij 
że kłamię, a jeżeli powiedziałem prawdę to dlaczego mnie i Polskę 
policzkujecie?  
 
Powiemy więcej, w Polsce obowiązuje łacińska zasada prawna: „Ei incumbit 
probatio, qui dicit, non ei, qui negat”. W dosłownym tłumaczeniu zasada ta 
oznacza: ciężar dowodowy spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto 
zaprzecza.  
 
Jest to zasada stosowana dziś powszechnie w prawie cywilnym i oznacza, że 
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu 
skutki prawne. Uważa się, bowiem, że ten, kto wnosi do sądu daną sprawę 
ma do tego podstawę i musi to udowodnić. 
 
Tym samym, jeśli państwo Izrael, czy państwo USA twierdzi, że Polacy in 
gremium są winni za holocaust Żydów, muszą to wpierw przed Trybunałem 
Międzynarodowym udowodnić.  
W innym przypadku narażąją się na pozew o zniesławienie państwa Polskiego 
– Królestwa Polskiego – z żądaniem zadośćuczynienia idącym w biliony euro 
czy dolarów.  
 
Jako Królestwo Polskie żądamy w rozsądnym terminie wytoczenia Polsce 
procesu albo wygłoszenie publicznych przeprosin.  
 
Podobnie z mieniem bezspadkowym. Jeśli Żydzi amerykańscy coś o takim 
mieniu wiedzą, to niech wskażą go Gminom żydowskim działającym legalnie 
w Polsce tym bardziej, że żydowskie Gminy w Polsce dzielą się pieniędzmi z 
amerykańską Organizacją Restytucji Mienia Żydowskiego.  
 
Akt 447 wobec Polski miałby sens gdyby działalność Gmin żydowskich w 
Polsce była restytucyjnie ograniczana.  
 
Wydaje się, że amerykańscy Żydzi liczą, że prawem kaduka III RP zapłaci im 
hurtem miliardy dolarów pochodzących od polskiego podatnika.  
 
Przypomnijmy w tym miejscu Uchwałę Sejmu Walnego: 
 

UCHWAŁA – SANCYT 
SEJMU WALNEGO 

W NIEPOŁOMICACH 
Nr 2015.10.04/18 

SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU NIE 
ZGADZA SIĘ NA WYPŁATĘ, BEZ ZGODY SEJMU WALNEGO I SEJMIKÓW 
ZIEMSKICH, Z PIENIĘDZY PUBLICZNYCH W IMIENIU POLSKI I POLAKÓW 
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JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW LUB PRZEKAZANIE MAJĄTKU NARODOWEGO 
NA POKRYCIE ROSZCZEŃ – ODSZKODOWAŃ, KOMUKOLWIEK  

A SZCZEGÓLNIE DLA DIASPORY ŻYDOWSKIEJ  
ORAZ np. DLA BANKÓW etc.,  

JAKO W DOMNIEMANIU 
PSEUDOROSZCZEŃ. 

Głosy „za” – 10 Ziem 
Głosy „przeciw” – 0 Ziem 

Głosy „wstrzymujące się” – 0 Ziem 
Podpisał: 

 Marszałek Sejmu Walnego 
Zatwierdził Król Polski Wojciech Edward I 

  

TTTraktujemy jako Król Polski „Sejm” III RP jako sejm okupacyjny, sejm pro 
żydowskij, „sejm” okupacyjnej władzy nad Polakami.  
 
By nie było anarchii w Polsce prosimy ten okupacyjny „sejm” aby w 
sprawach polskich się nie wypowiadał i działał w zakresie zwykłego zarządu.  
 
Nie ma prawa ten „sejm” do żadnych ustaw, które uprzywilejowują Żydów, a 
te które już podjęto powinny zostać znowelizowane pod kątem zgodności z 
prawami dla Polaków.  
 
Zachęcamy Przedstawicieli III RP czyli władzę żydowską do podjęcia rokowań 
w sprawie przekazania władzy w Polsce prawowitym jej Przedstawicielom – 
Polakom. W tym celu organizujemy pierwszą rundę negocjacyjną tj. Zjazd 
Oliwski w dniach 1-3 maja 2018 roku w Gdańsku - Oliwie. 
    
POLSKA ZDRADZONA PRZEZ SANHEDRYN – PRZEZ USA. 
 

WWW  tym miejscu poszukajmy prawdziwych sprawców gehenny Polaków i 
Żydów.  
 
Przypomnijmy postać Jana Karskiego, który dwukrotnie przedostał się do 
getta warszawskiego, a następnie w przebraniu strażnika ukraińskiego, wszedł 
na teren obozu z którego Niemcy transportowali Żydów na śmierć.  
Jako naoczny świadek holocaustu zredagował tzw. Raporty Karskiego. 
Przewiózł je do Anglii i USA wraz z mikrofilmami.  
W lipcu 1943 Jan Karski został przyjęty przez Franklina Delano Roosvelta, 
Prezydenta USA. Przekazał mu postulaty przywódców żydowskich o ratunek 
dla Żydów.  
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„(...) Proponował wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, że 
jeżeli nie zaprzestaną mordu na Żydach, zbombardowane zostaną ich miasta. Innym 
rozwiązaniem byłoby bombardowanie linii kolejowych do obozów zagłady lub 
dostarczanie broni, pieniędzy oraz paszportów partyzantom i uciekającym przed 
zagładą Żydom. Podczas tego spotkania w pewnym momencie 
Prezydent Roosevelt przerwał raport polskiego emisariusza na temat Żydów i 
powiedział: „...Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie 
ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie 
potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi? (Wikipedia).  

Warto dodać, że Franklin Delano Roosvelt był Żydem. W wywiadzie 
zamieszczonym w New Yorku z 14 marca 1935 roku przyznał, że jego 
przodkiem był Żyd Claes Martensen van Rosenvelt.  

Przypomnijmy kolejną postać tj. Wotolda Pileckiego, który w 1940 roku 
dobrowolnie pozwolił umieścić się w Auschwitz, by następnie zredagować 
Raporty Pileckiego mówiące o ludobójstwie Żydów. Raporty przekazano na 
Zachód dla aliantów.  

Polacy poinformowali, więc Świat o dokonującym się holocauście Żydów.  

A co otrzymaliśmy i otrzymujemy w zamian? 

Rodzi się pytanie dla każdego Żyda w Izraelu i USA:  
- Co każdy z Was lub Waszych rodziców (dziadków) zrobił dla 
ratowania polskich Żydów? Od tego zaczynajmy rozmowę z 
każdym Żydem! 
 
WATYKAN WYPIERA SIĘ POLSKI. 
 
„W orędziu bożonarodzeniowym Pius XII mówił o „agresji przeciw małemu, 

pracowitemu i pokojowemu narodowi”. Słowa te odbierano jako ewidentną aluzję 

do Polski. Papież nie chciał jednak wyjawić, o który naród mu chodziło. Jakby tego 

było mało, gdy Piusa XII odwiedził Joachim von Ribbentrop, papież miał stwierdzić, iż 

jego słowa odnosiły się do Finlandii. Stwierdzenie to zaprotokołował Monsignore 

Tardini. Jak zatem widzimy, Watykan miał piętnować agresję radziecką (ZSRR 

zaatakował w listopadzie Finlandię), co było kontynuacją dotychczasowej tradycyjnej 

antykomunistycznej polityki. Jednocześnie Ojciec Święty podkreślił, iż nie ma zamiaru 

obrażać Niemiec.  
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Zastanówmy się przez chwilę nad motywami, jakie kierowały Piusem XII. Z jednej 

strony wyraźny jest antykomunizm papieża, co dziwić nie może, skoro już jego 

poprzednik napiętnował system radziecki i jawnie wypowiadał się o wypaczeniu 

wartości chrześcijańskich. Z drugiej strony zauważalna jest chęć niedrażnienia Hitlera. 

Czym mogła być spowodowana?  

Pius XII wielokrotnie w okresie II wojny światowej wypowiadał się o swoim 

bezpieczeństwie w dość beztroskim tonie – nie dbał o siebie i nie obawiał się ani 

niewoli, ani śmierci z rąk niemieckich (o ile w 1939 roku podobne słowa pewnie nie 

przeszłyby mu przez gardło, o tyle w 1943 roku w Watykanie oczekiwano napaści 

Wehrmachtu). Dlaczego zatem nie decydował się na wystąpienie przeciwko oczywistej 

agresji? Być może wciąż chodziło o ratowanie katolików na terenie Rzeszy bądź Polski. 

Pius XII, co zrozumiałe, nie chciał narażać swoich owieczek na odwet Hitlera. Kolejne 

rozwiązanie przynieść może śmiała koncepcja dotycząca niewiedzy papieża i jego 

otoczenia – Watykan miał nie orientować się w niemieckim bestialstwie, co jednak jest 

mało prawdopodobne ze względu na liczne informacje, jakie docierały do Stolicy 

Apostolskiej za pośrednictwem uciekinierów i duchownych. Podczas spotkania z 

Ribbentropem Ojciec Święty miał również poruszyć temat prześladowań ludności 

żydowskiej. Kwestia ta jest niezwykle ciekawa za względu na ocenę postępowania 

Piusa XII w okresie II wojny światowej. Wydaje się, iż Stolica Apostolska zdawała 

sobie sprawę z eksterminacyjnych planów Hitlera. Nie wiedziała o ogromie zbrodni, 

ale znała zarys planów niemieckich, co przekładać się powinno na reakcje samego 

papieża. Tymczasem on nie przeszedł do natarcia. Impulsem mogły być 

prześladowania katolickich księży na terenie III Rzeszy, gdzie przecież wciąż 

obowiązywał konkordat, ale i w tym wypadku papież nie reagował w wystarczającym 

stopniu. Wyrazem naiwności papieża może być komentarz włoskiego ministra spraw 

zagranicznych. 28 kwietnia 1941 roku Galeazzo Ciano zapisał w dzienniku: „Papież 

wystosował list do Mussoliniego, w którym chwali jego wysiłki w celu zachowania 

pokoju i składa życzenia, by w przyszłości Włochy pozostały nadal poza konfliktem. 

Mussolini przeczytał ten list sceptycznie, chłodno i z sarkazmem”. Słowa Piusa XII, jeśli 

wierzyć zięciowi Mussoliniego, nijak się miały do rzeczywistości – duce nie tylko nie 



RECES KRÓLA POLSKI z 2 lutego A.D.2018 – „Król Polski a Izrael i USA” 

 
Strona 15 

 

pozostawał poza wojną, a jego wojska toczyły walki na rozmaitych frontach, ale i w 

żaden sposób nie stał się bojownikiem o pokój i wolność narodów.  

Pius XII prezentował pokojową wizję zażegnania konfliktu, nie dostrzegając, iż Europa 

jest już tak mocno pogrążona w chaosie, iż ignorowanie niemieckiej działalności nie 

jest możliwe. Nie było też rozsądne, co wykazywała druga strona. Zauważmy, że 

zgoła odmienną wizję rozwiązania kwestii spornych prezentował Hitler, który bez 

ogródek wypowiadał się w negatywny sposób zarówno o papieżu, jak i wierze 

chrześcijańskiej. 13 grudnia 1941 roku podczas jednej z konferencji w Wilczym Szańcu 

stwierdził: „Wojna się skończy. Ostatnim wielkim problemem naszych czasów do 

rozwiązania będzie kwestia Kościoła […] Nie obchodzą mnie dogmaty wiary, ale nie 

będę tolerował czegoś takiego, żeby klecha wtrącał się do spraw ziemskich […] Trzeba 

doprowadzić do tego, żeby na ambonie siedzieli tylko idioci, a przed nimi stare baby. 

Zdrowa młodzież będzie z nami”.  

 

To jednoznacznie pokazuje, jaki stosunek miał Hitler do Kościoła Katolickiego. Wojna 

była etapem przejściowym na drodze do formowania nowego społeczeństwa 

pozbawionego nie tylko hierarchów, ale i wartości chrześcijańskich, które usiłowała 

wykorzenić partia nazistowska.  

 

Ideologia hitlerowców oparta była na zaprzeczeniu tradycyjnej nauki Kościoła. Ten 

wyraźny rozbrat pomiędzy poglądami powinien był zaalarmować Watykan jeszcze w 

latach trzydziestych. Tymczasem oprócz niemrawych działań nie podjęto się tam ani 

wyraźnej krytyki ideologii nazistowskiej, ani potępienia Hitlera, choć pomysł 

ekskomuniki niemieckiego kanclerza pojawił się w 1938 roku podczas jednej z 

rozmów Piusa XI i kardynała Pacellego.  

Gdy 22 czerwca 1941 roku Hitler uderzył na dotychczasowego sojusznika, papież 

stanął przed trudnym wyborem – czy można opowiedzieć się za którymkolwiek 

totalitaryzmem?  

Zdecydował się zachować bezstronność, co tak udanie czynił od początku wojny. 

Warto zacytować jeden z papieskich listów adresowany do arcybiskupa Fringsa: 
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„Nadludzkie wysiłki, których potrzeba, aby utrzymać Stolicę Apostolską ponad 

stronami oraz wprost nie dające się rozwikłać splątanie prądów politycznych i 

światopoglądowych, przemocy i prawa (w obecnym konflikcie nieporównywalnie 

większe niż podczas poprzedniej wojny światowej), tak, iż często boleśnie trudno 

rozstrzygnąć, czy wskazana jest powściągliwość i ostrożne milczenie, czy też otwarte 

słowo i energiczne działanie: wszystko to dręczy Nas jeszcze bardziej gorzko niż 

zagrożenie spokoju i bezpieczeństwa we własnym domu”.  

 

Hansjakob Stehle („Tajna dyplomacja Watykanu”) słusznie zauważa, iż papież odszedł 

od dotychczasowego pojęcia „neutralności” na rzecz „bezstronności”, która wyrażała 

aktywność papieża nie podporządkowaną żadnej ze stron.  

Dyplomacja hitlerowska spodziewała się… wsparcia Piusa XII w kampanii przeciwko 

Sowietom, ale ten jednoznacznie odciął się od podobnych pomysłów. W Boże 

Narodzenie 1941 roku papież ponownie wygłosił przemówienie, w którym jeszcze raz 

skrytykował totalitaryzmy. Na horyzoncie pojawiał się teraz główny problem, z 

którym musiał zmierzyć się Pius XII, a po wojnie historycy opisujący jego pontyfikat – 

zbliżało się niemieckie „ostateczne rozwiązania kwestii żydowskiej”.  

Źródło: 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_kosciol_katolicki_w_czasie_ii_wojny

_swiatowej  

Bardzo symptomatyczne jest milczenie Watykanu i hierarchów w Polsce 
A.D.2018 w sytuacji, gdy Izrael ostentacyjnie atakuje Polskę, oszczerczo 
zarzucając Polakom współudział w holocauście Żydów.  
 
Być może jest to tylko żydowskie preludium do uzasadnienia prawdziwej 
wojny, jaką życzyliby sobie Żydzi na Chrystusowym Ciele – w chrześcijańskiej 
Polsce.  
 
POLSKA OPLUWANA, BICZOWANA I KORONOWANA CIERNIEM. 
 

PPPo II Wojnie Światowej Polska dostała się w ręce żydowskich siepaczy 
przywiezionych do Polski przez Stalina.  
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Wymordowanych poprzez holocaust Żydów zastąpili pozostali przy życiu 
Polacy! Holocaust musi trwać!  

W latach 1944 -1953 w potyczkach z żołnierzami niezłomnymi oraz mordami 
sądowymi dokonano ludobójstwa na inteligencji i patriotach polskich. Ofiary 
liczone są w tysiącach.   

Kluczowe stanowiska w sądach i organach bezpieczeństwa PRL zajmowali 
Żydzi. Nie jest przypadkiem, że Premierem PRL w latach 1947-1970 był Żyd, 
więzień Auschwitz Józef Cyrankiewicz, a żoną Władysława Gomułki - I 
Sekretarza PZPR w latach 1956-1970 była Żydówka Liwa Szoken.  

W 1968 roku Żydzi – siepacze Polaków, pod pretekstem antysemickich 
nastrojów, opuścili Polskę.  

W 1989 roku Żydzi odzyskują władztwo nad Polską i do dzisiaj sprawują rządy 
nad Polakami w III RP.  

 
A DZIELĄC SIĘ SZATAMI JEGO, RZUCILI LOSY! 
 
„Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i podzielili na cztery 
części dla każdego po jednej) i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry 
całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią 
los, czyją ma być: — aby się wypełniło Pismo, które mówi: Podzielili między 
siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili los (Ps. 21, 19). To właśnie uczynili 
żołnierze” (Jan 19, 23 – 25). 
 
„Pan Jezus spoglądał z wysokości krzyża zamglonymi oczami na to wszystko, 
co się działo na dole, i musiał głęboko odczuć, że nie uczczono ostatniej jego 
własności. Teraz już nic posiadał — nawet koszuli śmiertelnej ani okrycia do 
grobu. Sam jednak dopuścił to, bo w tych podzielonych sukniach Zbawiciela 
było wyobrażenie jego zasług, które będą rozdzielane w sakramentach 
świętych. Jak te części ubrania przypadały w udziale grzesznym żołnierzom, 
tak cały skarb jego zasług przypadnie w udziale całej ludzkości — ludziom 
godnym i niegodnym. Jak Jakub ubrany w szaty Ezawa uzyskał 
błogosławieństwo ojca Izaaka, tak cała ludzkość w szatach Zbawiciela ma 
otrzymać błogosławieństwo Ojca Niebieskiego. W nieszytej zaś tunice Pan 
Jezus widział jedność swojego Kościoła, którą — niestety — rozedrą 
schizmatycy i błędnowiercy.” 
Źródło:  http://www.milosierdzie.info.pl/milosierdzie-boga-w-dzielach-jego/80-
tom-2/308-47-rozdzielenie-szat.html  
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Amerykańscy Żydzi wylobbowali w Kongresie USA Akt 447 pozwalający na 
wspieranie żydowskich roszczeń do bezspadkowego mienia pozostawionego 
jakoby w Polsce po II Wojnie Światowej.  

JAK TO BYŁO Z BEZSPADKOWYMMIENIEM MIENIEM ŻYDOWSKIM W POLSCE?  
Zaraz po wywózce na śmierć Żydów mienie żydowskie oplombowywała 
Gmina Żydowska i następnie wystawiała na sprzedaż.  

Żaden Polak nie szabrował mienia pożydowskiego. Żaden Polak nie posiadł 
mienia pożydowskiego poprzez bezumowne przejęcie.   

Każda pożydowska ruchomość i nieruchomość w czasie wojny była 
wystawiona na sprzedaż przez Gminę Żydowską. 

Dopiero po wojnie żydowskie władze PRL zaczęły nacjonalizować mienie 
polskich Ziemian i Żydów.   

O mienie pożydowskie, które w większości trafiło w ręce żydowskich 
przedstawicieli PRL upominają się obecnie Żydzi amerykańscy.  
Polscy Żydzi byli Obywatelami Polskimi – byli Polakami, byli częścią 
Chrystusowego Narodu Polskiego.   

Obecnie amerykańscy Żydzi chcą by J.W. Donald Trump rzucał losy o 
pochrystusowe mienie!    

IZRAEL WSKAZUJE POLAKÓW ZA WSPÓŁSPRAWCÓW HOLOCAUSTU. IZRAEL 
PODAJE PRZYKŁAD JEDWABNEGO. NIE PODAJE JEDNAK Z IMIENIA I NAZWISKA 
ŻADNEGO POLAKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA HOLOCAUST!  
 
IZRAEL NIGDY NIE ŻĄDAŁ WYDANIA, CHOĆ JEDNEGO POLAKA – 
WSPÓŁSPRAWCY HOLOCAUSTU!  
 
JAK MOŻNA ZARZUCIĆ NARODOWI WSPÓLSPRAWSTWO W HOLOCAUŚCIE NIE 
PODAJĄC ŻADNEGO NAZWISKA! 
 
POLACY ŻĄDALI WYDANIA OD IZRAELA Z IMIENIA I NAZWISKA ŻYDÓW – 
WSPÓLSPRAWCÓW MORDU POLAKÓW np. SALOMONA MORELA.  
 
TO NIE POLACY UKRYWAJĄ KATÓW A IZRAEL, ANGIA, SZWECJA, itd.   
W tym miejscu cytujemy profetyczną Uchwałę: 

Apel Rydzyński  
Rady Królewskiej, Króla Polski i Sejmu Walnego 

do Narodów Europy 
„Pax Europa – Pax Christiana” 

z 15-16 września A.D. 2016 
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18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, 
Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do diaspory Żydowskiej oraz 
do wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i 
Nas Europejczyków.  
oraz Dezyderat: 

 DEZYDERAT 
RADY KRÓLEWSKIEJ 

z 6 stycznia A.D.2018 
LICHEŃ STARY 

W SPRAWIE AKTU 447 PROCEDOWANEGO W USA 
 

1. Rada Królewska żąda aby Prezydent USA J.W. Donald Trump w imię 
dobrych relacji polsko-amerykańskich nie podpisywał – odmówił 
podpisania Aktu 447 umożliwiającego amerykańskim Żydom zgłoszenie 
roszczeń wobec mienia bezspadkowego pozostawionego w Polsce 
przez polskich Żydów wymordowanych przez Niemców podczas II 
Wojny Światowej. 

2. Królestwo Polskie pragnie zauważyć, że Żydzi w Polsce mieli 
obywatelstwo polskie, a nie amerykańskie.  

3. Przypominamy USA bohatera Polski Witolda Pileckiego i jego raport o 
mordach Żydów w Polsce przekazany władzom USA. 

4. Przypominamy USA, że podpisały z PRL odpowiednie porozumienie w tej 
sprawie. W dniu 16 lipca 1960 roku, Polska pod rządami Władysława 
Gomułki podpisała ze Stanami Zjednoczonymi układ, na mocy którego 
wypłaciła amerykańskiemu rządowi 40 mln dolarów. W zamian za to, 
amerykański rząd zobowiązał się do rozdysponowania tych pieniędzy 
wśród swoich obywateli o pochodzeniu żydowskim, których majątek 
został pozostawiony lub znacjonalizowany w Polsce po II wojnie 
światowej. W ten sposób całkowicie uregulowano i zaspokojono 
roszczenia amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego.  

5. Królestwo Polskie zastrzega sobie ewentualne przypozywanie państw, 
podmiotów i instytucji, które wspierały lub współpracowały z Niemcami 
podczas II Wojny Światowej w holocauście Żydów.  

6. Królestwo Polskie uważa, że wszelkie roszczenia wynikające z tytułu 
zniszczeń i strat wojennych należy w sposób cywilizowany załatwiać na 
Konferencjach/Kongresach Pokojowych.  

7. Królestwo Polskie zwraca uwagę, że po II Wojnie Światowej nie obyła się 
Konferencja/Kongres Pokojowy uczestników II Wojny Światowej co 
powoduje, że nie ma ustalonych trwałych granic ani nie jest zamknięta 
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sprawa roszczeń, co może doprowadzić do kontynuacji wojny lub 
wybuchu kolejnej. 

8. Królestwo Polskie nawołuje: USA, Rosję, Chiny, Niemcy, Japonię, 
Włochy, Izrael i wiele innych państw oraz organizacji a nawet 
podmiotów czy instytucji do uczestnictwa w zwołanej na jesień 2018 
roku przez Królestwo Polskie Konferencji/Kongresie Pokojowym w 
Gdańsku – Oliwie.  

JJJako Król Polski, za Chrystusem mówimy do Izraela: „Ojcze wybacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią!” 

Nic nie jest w stanie oddzielić Polaków od Boga! Krzyż zniewolenia niesiemy już 
ponad 200 lat.  

Przypisywanie holocaustu Polakom jest bluźnierstwem wobec Boga! Jest 
obrazą Majestatu Królewskiego!   

Jedynym ratunkiem dla Izraela jest nawrócenie się!  

W przeciwnym razie Izrael upadnie!  

Upadnijcie przed Jezusem i uznajcie go za Króla.  

Upadnijcie przed Polakami i przeproście nas za oszczerstwa. Bądźcie 
wdzięczni Polakom, bo dzięki nam macie własne państwo!  

Podtrzymujemy Nasze życzenie by USA stały się chrześcijańską monarchią. 
Przypominamy, że Pan Prezydent J.W. Donald Trump przysięgał na Biblię a nie 
na Talmud.  

Wiarołomstwo przeciwko Chrystusowej Polsce skończy się dla Izraela i USA 
karą Bożą! 

Nawróćcie się na wiarę w Jezusa Chrystusa! 

Victoria in Jesu Christo!  

        

Dano 2 lutego A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Królestwa Polskiego w Trzecim 
Roku Naszego Panowania. 
          

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
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