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PRZYPOMNIENIE

R

ada Królewska została powołana do życia Decyzją Króla Polski Wojciecha Edwarda I,

dokładnie miesiąc po obiorze na króla-elekta, tj. w dniu 16 sierpnia A.D. 2016.
Król Polski Wojciech Edward I uznał, że bez dobrej rady najzacniejszych Radców Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej nie będzie dobrego, rządnego Królestwa.
Na Pierwszym Posiedzeniu Rady Królewskiej opracowano m.in. sposób otwierania obrad.
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Kolejne Posiedzenia Rady Królewskiej tworzyły zwyczaj sposobu zwoływania Rady poprzez
KRÓLEWSKIE ZWOŁANIA nazywane KONWOKACJAMI, ogłaszanymi publicznie Trzema Wiciami
i umieszczane w internetowej Metryce Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl) oraz na
internetowym profilu królewskim www.królpolski.org.pl.
W poszczególnych Konwokacjach Król określa Regulamin Obrad Rady Królewskiej J.K.M., który z
biegiem czasu ewoluuje.
Skład Rady Królewskiej J.K.M. ulega ciągłej zmianie, ale oscyluje w kierunku ustabilizowania się
na docelowej liczbie 12 Radców Królewskich.
Nie ma sztywno ustalonego quorum Rady Królewskiej, ponieważ i jeden Radca może coś
mądrego doradzić. To sam Król, każdorazowo winien ocenić, jakiej wagi mogą być podejmowane
Uchwały przy danym zestawie Radców, na konkretnej Radzie Królewskiej.
Uchwały Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego, zaakceptowane przez Króla, wiążą
wszelkie władze wykonawcze, tak samego Królestwa Polskiego, jak i władze „III RP” oraz wszelkie
inne na Ziemi Korony Królestwa Polskiego.
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NOTA WPROWADZAJĄCA

J

est zrozumiałe, że władze „III RP” odnoszą się i być może jeszcze spory czas odnosić się

będą do Królestwa Polskiego nieufnie, jako, że Królestwo Polskie jest władzą odwieczną i
prawowitą, ponad władzą „III RP” istniejącą od niedawna na Ziemi Królestwa Polskiego i to bez
umocowania ze strony Królestwa Polskiego, a takie postawienie sprawy może budzić i zapewne
budzi szereg kontrowersji.
Nie istnieje, więc problem czy Królestwo Polskie uznaje „III RP”, ale istnieje problem czy „III RP”
uznaje Edykty Króla, Uchwały Rady Królewskiej, Uchwały Sejmu Walnego, etc., czyli czy uznaje
Decyzje podejmowane przez Organy Królestwa Polskiego?

SUCCISA VIRESCIT!
(ODRĄBANE ODRASTA)

K

rólestwo Polskie nie zostało wskrzeszone (nie zmartwychwstało) po to, by obalić władzę „III

RP”, ale by drogą konwergencji, najpierw współrządzić z władzą „III RP” a następnie, by
zunifikować to rządzenie w ustrój monarchii republikańskiej z Królem Polski na czele, jako
Panującym wraz z Kanclerzem Wielkim Koronnym jako Rządcą, zastępując w jednej osobie
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dzisiejszego Prezydenta i Premiera i aby prowadzić Polaków ku pomyślności ale jednocześnie ku
zbawieniu, w ramach cywilizacji „Christianitas”.
W Królestwie Polskim nie przewiduje się istnienie partii politycznych ale wolność Sejmikowania
Ziemskiego.
To dana Ziemia a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny oraz Urzędników
Ziemskich i za nich odpowiada. Może ich na corocznym Sejmiku Relacyjnym wymienić.
Jak widać nie jest to rewolucja ale powrót do naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych.

R

ozum i logika podpowiada, że skoro „III RP” nie przedstawia siebie jako okupanta rdzennych

Polaków, to powinna bez żadnych oporów z rad rdzennych Polaków korzystać i w interesie
rdzennych Polaków rządzić.

K

rólestwo Polskie reprezentuje przede wszystkim rdzennych Polaków, czyli Polaków z krwi i

kości, od wieków żyjących i mieszkających na Ziemi Polskiej.
Nie każdy „Polak” – obywatel „III RP” z urzędu jest Polakiem – Poddanym Królestwa Polskiego.
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T

ak, jak przy przyznawaniu obywatelstwa w „III RP” potrzebne są pewne kryteria do

spełnienia, tak samo, aby stać się Poddanym Królestwa Polskiego trzeba spełnić określone
kryteria. Jednym z takich kryteriów jest służenie Królestwu Polskiemu, czyli respektowanie prawa
Królestwa Polskiego, które zbliżone jest do Prawa Bożego zawartego w Dekalogu.

K

rólestwo Polskie wybrało model konwergencji ustrojowej „III RP” oraz Królestwa Polskiego i

proponuje swoistą Unię (Koronę) Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa Polskiego, tak „III
RP” jak i innym „państwom” działającym na odwiecznych Ziemiach Korony Królestwa Polskiego,
proponując wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.

K

ról Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza”

pod patronatem Korony Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod
kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.
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T

ak, więc Królestwo Polskie (Korona Lechii) vel Corona Lechiae ma za zadanie zbudowanie

Korony Królestwa Polskiego (Corona Regnum Poloniae vel Corona Lechiae) w Unii „Christianitas”
z sąsiadami tj. z Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, a być może także z Zachodnią Rosją
(Obwód Królewiecki), Szwecją, Finlandią, Danią, Meklemburgią, Brandenburgią, Saksonią,
Czechami (Morawami), Słowacją i Węgrami, by następnie jako Korona Królestwa Polskiego
(Lechia Minore - Lechia Mniejsza) wejść w skład Imperium Wielkiej Lechii (Lechia Majore Empire)
obejmującej dodatkowo: Bawarię, Lotaryngię, Bar, Liechtenstein, Austrię, Veneto (Wenecja),
Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię (Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię,
Grecję, Bośnie i Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.
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SKŁAD RADY KRÓLEWSKIEJ
na XXII Posiedzeniu Rady Królewskiej w Krakowie
w dniu 24 marca A.D.2018

1. J.K.M. Wojciech Edward I
2. J.W. Marian Redes – Podkanclerzy Wielki Koronny, Starosta Generalny Ziemi
Nadodrzańskiej
3. J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – Ziemia Małopolska
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4. J.W. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny – Ziemia Wolińska - Wenedyjska
5. J.W. Jan Krzanowski – Starosta Generalny Podkarpacia
6. J.W. Joanna Kozłowska – Gość – Ziemia Małopolska
7. J.W. Piotr Augustynek – Gość – Ziemia Małopolska

Msza Votywna na Skałce
Obrady poprzedziło Uczestnictwo we Mszy Świętej Votywnej na Skałce w Krakowie
24 marca A.D.2018 o godz. 8’00.

J.K.M. Wojciech Edward, J.W. Marian Redes, J.W. Alfred Łubniewski
na Skałce
24 marca A.D.2018
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PRZEBIEG OBRAD
(DIARIUSZ)
XXII Posiedzenia Rady Królewskiej
w Krakowie
w dniu 24 marca A.D.2018
Obrady Rady Królewskiej otwiera Król Polski Wojciech Edward I.
J.K.M. Wojciech Edward I:
Wita wszystkich Radców Królewskich, Expertów i Gości.
Król: jest to jedno z najważniejszych Posiedzeń, stąd potrzebujemy patosu, powagi, majestatu i
misterium; stąd powinniśmy modlić się do Ducha Świętego, by zstąpił na te obrady.
Król: otwiera formalnie obrady zawołaniem królewskim.
Król: odmawia z Radą odmawia modlitwę „Ojcze nasz” oraz „Zdrowaś Mario”.
J.W. Alfred Łubniewski odczytuje modlitwę „Ojcze Nasz” po łacinie.
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J.W. Marian Redes czyta Ewangelię na 24 marca A.D.2018:
(J 11, 45-57)
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i
faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: "Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele
znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą
nasze miejsce święte i nasz naród". Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był
najwyższym kapłanem, rzekł do nich: "Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że
lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród". Tego jednak nie
powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że
Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże
zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował
otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego
Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą
udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w
świątyni, mówili jeden do drugiego: "Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?"
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu
Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.
Król: Duchu Święty zstąp na te obrady!
Król: nie siadajcie jeszcze!
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Król: dzisiaj, 24 marca A.D.2018 obchodzimy pierwszy raz „Święto Polaków ratujących Żydów”
uchwalone przez Sejm na Wiejskiej.
Król: pamiętajmy o szatańskim prawie kary śmierci za ratowanie Człowieka, które wprowadzili na
Ziemi Polskiej Niemcy jako okupanci podczas II Wojny Światowej.
Król: pamiętajmy też, że branie jest trudniejsze od dawania, stąd częściej widzimy hojność niż
wdzięczność! Wielu Żydów dostało od nas [Polaków] życie i to jest dar i z tym darem trzeba sobie
umieć poradzić. Ludzie szlachetni, gdy otrzymują coś w darze potrafią się odwdzięczyć! Ludzie
nieszlachetni potrafią niszczyć darczyńcę! Uratować komuś życie to najwyższy dar! Uratować
komuś życie kosztem własnego życia to jest postawa chrześcijańska. W chrześcijaństwie
najwyższym darem miłości jest poświęcić siebie za drugą osobę. I ci ludzie [poświęcający swoje
życie] tylko w charyzmacie chrześcijaństwa – Christianitas mogli to zrobić! Bo na przykład w
Talmudzie jest odwrotnie tzn. można poświęcić cudze życie dla ratowania swojego. Przytoczone
wyżej słowa o darze są biblijne. Powtórzymy je: trudniej jest brać niż dawać, stąd częściej widać
hojność niż wdzięczność! Każdy ma w swojej okolicy Polaków, którzy ratowali Żydów. My
chcielibyśmy wymienić Rodzinę Płaczków z Żarek, która uratowała żydowską rodzinę
Zborowskich, w tym Eli Zborowskiego.
Z Wikipedii:
Eli Zborowski (ur. 20 września 1925 w Żarkach, w ówczesnym województwie kieleckim, zm. 10
września 2012 w Queens, Nowy Jork, USA) – żydowski działacz polskiego pochodzenia.
Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Jad Waszem i wiceprezes Światowej Federacji
Żydów Polskich.
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Życiorys
Eli Zborowski urodził się jako pierwsze dziecko Moshego Zborowskiego, handlarza skórami.
Ukończył gimnazjum żydowskie w Częstochowie. Podczas II wojny światowej Zborowski wraz z
całą rodziną został uwięziony w getcie, z którego wkrótce udało mu się zbiec, dzięki fałszywym
dokumentom. Po ucieczce ukrywał się u rodziny Płaczków, a następnie u rodziny Kołacz, u
których doczekali do zakończenia wojny. Był łącznikiem żydowskiego podziemia, kursował między
Żarkami, Częstochową, Radomskiem i Pilicą.
Wojnę przeżyli: matka, siostra, młodszy brat i rodzina wujka Zborowskiego. Po zakończeniu wojny
wyemigrował z Polski, a w 1952 roku przeprowadził się wraz z żoną Dianą do Nowego Jorku. W
ostatnich latach przed śmiercią regularnie odwiedzał swoje rodzinne miasto – Żarki.
Eli Zborowski był prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Jad Waszem i wiceprezesem
Światowej Federacji Żydów Polskich.
Przez wiele lat często spotykał się z Janem Pawłem II.
Bibliografia
 Douglas Martin: Eli Zborowski, 86, Dies; Wouldn’t Let Holocaust Be Forgotten (ang.). nytimes.com, 201209-12. [dostęp 2012-09-13].
 Zmarł Eli Zborowski - wielki przyjaciel Polski, Częstochowy i Żarek (pol.). W: Gazeta.pl Częstochowa [online]. [dostęp 2012-09-24].
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Król: dzisiejsi Żydzi są rażąco niewdzięczni. Jakie są skutki cywilnoprawne, moralne, etyczne
rażącej niewdzięczności to możemy później o tym pomówić!
Król: Nie mogliśmy przewidzieć zwołując dużo wcześniej [dzisiejsze] Posiedzenie Rady
Królewskiej na dzień 24 marca A.D.2018, że Sejm na Wiejskiej ustanowi takie Święto tj.
„Narodowy dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów” właśnie na dzień 24 marca każdego
roku. Dziękujemy za to! Jest to szlachetne Święto! Trudno byśmy tego nie zauważyli!
Król: proponujemy przez aklamację przyjąć to Święto również w Królestwie Polskim.
Król: czy jest na to powszechna zgoda?
Król: jest. W takim razie podjęliśmy Uchwałę o ustanowieniu takiego święta w Królestwie Polskim.

UCHWAŁA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
O USTANOWIENIU ŚWIĘTA
„Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów”
O RESTYTUCJI MIENIA POLAKOM I ŻYDOM.
1. Rada Królewska niniejszą Uchwałą poprzez aklamację ustanowiła Święto w Królestwie
Polskim pn.:

„Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów”.
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2. Rada Królewska opowiedziała się za uwzględnianie problemu rażącej niewdzięczności
podczas restytucji mienia pożydowskiego.
3. Rada Królewska wzywa III RP do restytucji, znacjonalizowanego po wojnie mienia, w
naturze Polakom, a Żydom i innym nacjom wyłącznie w formie pieniężnej.

UZASADNIENIE
1. Przychylając się do Uchwały Sejmu na Wiejskiej uważamy, że Pamięć o Polakach ratujących
Żydów jest naszym narodowym obowiązkiem.
2. Haniebnym, szatańskim prawem było prawo ustanowione przez okupanta niemieckiego
podczas II Wojny Światowej, obowiązujące wyłącznie na okupowanych ziemiach polskich,
mówiące o karze śmierci dla tych, co ratowali Żydów, co ratowali drugiego Człowieka.
3. Uratowani Żydzi oraz Naród Żydowski winni okazać wdzięczność konkretnym Polakom
ratującym Żydów oraz Narodowi Polskiemu.
4. Próby fałszowania historii przez Żydów, którzy z Polaków chcą zrobić antysemitów, a nawet
morderców mordujących Żydów (vide: Jedwabne, Kielce) jest zdaniem Królestwa Polskiego
RAŻĄCĄ NIEWDZIĘCZNOŚCIĄ ze wszelkimi stąd płynącymi konsekwencjami, tak w świetle
prawa stanowionego – cywilnego, jak i Prawa Bożego.
5. Z tytułu rażącej niewdzięczności, w świetle polskiego prawa i zwyczaju, można na przykład
odebrać obdarowanemu, wcześniej darowany majątek. Tym samym Królestwo Polskie
przyjrzy się wnikliwie pod kątem rażącej niewdzięczności, tak zwrotom jak i donacjom
majątków na rzecz Gmin Żydowskich, jakie III RP dokonała na podstawie Ustawy z 20 lutego
1997 roku „O stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej” (Dz.U. nr 41 poz. 251) oraz na podstawie Uchwały Sądu Najwyższego III RP z 22
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6.
7.
8.
9.

czerwca 2016 o sygn.. akt III CZP 28/16 w której Sąd Najwyższy wyraził pogląd iż nabycie
nieruchomości przez Państwo przez zasiedzenie (przemilczenie) nie uniemożliwia [nie
stanowi przeszkody] jej odzyskania przez gminę wyznaniową lub jej związek.
Królestwo Polskie zauważa problem tak Dekretu Bieruta o nacjonalizacji mienia Warszawy
jak przede wszystkim zauważa problem nacjonalizacji przedwojennego przemysłu i ziemi,
krzywdzącej polskich przedsiębiorców i Ziemian.
Działania III RP są niesymetrycznie i prawnie nierówne w obszarze restytucji mienia
zagrabionego przez PRL i jej sukcesora prawnego tj. III RP. W restytucji mienia preferowani
są Żydzi, a dyskryminowani Polacy.
Królestwo Polskie wzywa władze III RP do restytucji znacjonalizowanego po wojnie mienia w
naturze Polakom, a w formie wyłącznie pieniężnej Żydom i innym nacjom, aby nie wracać do
sytuacji ludnościowej, sprzed września 1939 roku.
Skoro Żydzi uznają in gremio Polaków za antysemitów, morderców, etc. to Królestwo Polskie
uznaje ich jako persony non grata w Królestwie Polskim.

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
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J.K.M. Wojciech Edward I:
Przedstawia uczestników XXII Posiedzenia Rady Królewskiej:
J.W. Marian Redes – Podkanclerzy Wielki Koronny – Ziemia Szczecińska – Wenedyjska.
J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – profesor zwyczajny – Expert, Ziemia Krakowska, Lwowska.
J.W. Joanna Kozłowska – Gość – Ziemia Świętokrzyska.
J.W. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny – Ziemia Szczecińska – Wenedyjska.
J.W. Jan Krzanowski – Starosta Generalny Podkarpacia.
J.W. Piotr Augustynek – Gość - Ziemia Krakowska.
Król: dziękujemy wszystkim Krakusom, Paulinom na Skałce, Rodzinie Czepczyk – Gospodarzom
miejsca za utrzymanie klimatu staropolskiego, szlacheckiego w „Hotelu Europejskim”.
Król: życie po pańsku, a życie w skąpstwie.
Król: przypominamy w tym miejscu [w Krakowie] tzw. Rabację Galicyjską z 1946 roku.
Habsburgowie – zaborcy wpadli na szatański pomysł płacenia za szlachecką głowę chłopom
galicyjskim. Działo się to w przededniu Powstania Krakowskiego jako antidotum na to Powstanie.
Prawie całą szlachtę Galicyjską wówczas wyrżnięto! Niech tacy „czarodzieje” [historycy znikąd]Radosławy pochodzący z okolic [ówczesnej Galicji] zrobią reportaż, niech zrobią wykład na temat
Rabacji Galicyjskiej i kto niej brał udział. Którzy chłopi z imienia i nazwiska! Nie chcemy epatować
nazwiskami, choć do niedawna ulica we Wrocławiu nosiła imię i nazwisko przywódcy tej rabacji
[Jakuba Szeli].
Jest szokujący obraz rabacji galicyjskiej przedstawiający chłopstwo zanoszące na granicę z
Austrią głowy zamordowanych szlachciców i tych, co na granicy wypłacają srebrniki.

xviii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXII Posiedzenia w dniu 24 marca A.D.2018 – Kraków

Rzeź Galicyjska Szlachty 1846
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Król: pamiętamy też „Nad Niemnem” i chłopa, który mija powstańca styczniowego.
Król: obecnie również szczuje się nas Polaków jeden na drugiego!
Król: kiedyś tzw. „szczujnia” działała w Galicji i dlatego trzeba było o tym powiedzieć!
Król: władza pochodzi z autorytetu; często ci, co mają autorytet nie chcą z tego autorytetu
korzystać. A ludzi z autorytetem nie jest obecnie za dużo! Autorytet to naturalna, oczywista
władza. Autorytet to jest nimb uznania władzy poprzez autorytet. Dzisiaj niestety nie działa ta
formuła i jest nam z tego powodu bardzo przykro!
Król: zbliżają się wybory samorządowe, a być może stanie się tak, że pojawią się wybory
parlamentarne.
Król: Królestwo nie ma czarodziejskiej różdżki. Chodzi o to, by na urzędy znajdować rdzennych
Polaków ale z autorytetem! Sama wiedza nie wystarczy! Musi być autorytet i wiedza! Trzeba być
autorytetem w danej dziedzinie i tą dziedziną się zajmować. Trzeba oprócz autorytetu być bowiem
kompetentnym, czyli wypowiadać się tylko na te tematy na których się zna, a wobec innych się
dystansować. Nie bać się powiedzieć, że na czymś się nie znamy! Obecni Posłowie na Wiejskiej
są „uniwersalni”; znają się na wszystkim!
Król: chcielibyśmy ten stan rzeczy zmienić, by na daną Sesję Sejmu Walnego dana Ziemia
wysyłała Posła adekwatnego do debaty [problemu]. Nie jest jeden stały Poseł. Ziemia ma jedno,
dwa miejsca w Sejmie i w zależności od tematu posiedzenia wysyła tego lub innego Posła. Jeżeli
debata dotyczy wody, atomistyki, ochrony środowiska to Ziemia wysyła odpowiedniego Posła.
Król: obecnie jeden Poseł [Sejmu na Wiejskiej] z danej Ziemi, który dodatkowo jest z partii, jest
tylko chorągiewką. Na wszystkim nie ma prawa się znać! Szukanie „francuskiego klucza” wśród
[kandydatów na] Posłów jest błędem.
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Zbliżają się wybory samorządowe, m.in. Prezydentów dużych miast. Nie mamy przywiezionego
kandydata na Prezydenta Krakowa ale powinien to być człowiek, który potrafi rozwiązać lokalne
problemy np. problem smogu w Krakowie.
Król: przeczytamy zaplanowany na dziś Porządek Obrad:

Wiodące tematy obrad:

Rady Królewskiej
(Propozycje od Tronu)
A. Sprawy geopolityczne. Autostrada podmorska ScandinaVia© – Szwecja – Bornholm –
Darłowo – Południe Europy.
 do tej pory III RP łączyła komunikacyjnie Wschód z Zachodem, czyli potencjalnych
naszych wrogów.
 połączenie kolejowe, podmorskie ze Skandynawią.
 gazociąg ze Skandynawią.
 Strategia polityki zagranicznej Królestwa Polskiego.
 wystąpienie Jacka Czaputowicza – Ministra Spraw Zagranicznych III RP w Sejmie na
Wiejskiej.
 zdaniem Królestwa Polskiego trzeba postawić na Wielką Lechię.
B. Sprawa stosunków Królestwa Polskiego z Episkopatem. Omówienia EDYKTU Królewskiego z
19 marca A.D.2018 oraz Listu Otwartego do Biskupów z 20 marca A.D.2018. Sprawa
przygotowywanej doktryny, recepcji Episkopatu dot. adhortacji Papieża Franciszka „Amoris
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Leatitia”. Stanowisko Episkopatu z marca A.D.2018 https://www.pch24.pl/po-zebraniuplenarnym-episkopatu--to-spowiednicy-beda-rozstrzygac-o-waznosci-malzenstw,58948,i.html
 Obowiązywał kiedyś system synodalny; vide Zjazd w Łęczycy z 1180 roku.
 Kiedyś Królowie Polscy mianowali biskupów.
 Czasy Bolesława Wielkiego Chrobrego – zdobycie Krakowa w 999 roku okupowanego
przez Czechów.
 Konkordaty w XVI wieku.
 Zygmunt Stary w 1511/1512 roku osobiście wynegocjował sobie z Papieżem prawo
mianowania biskupów.
 Hołd Pruski w 1525 roku. Sekularyzacja Prus. Zakaz wjazdu protestantów do Korony
Polskiej.
 Obecnie w 100% władzę duchowną mianuje Państwo Watykan.
 W 1929 roku Stolica Apostolska zamieniła się w Państwo Watykan.
 Stolica Apostolska się sekularyzowała i stała się państwem protestanckim.
 Państwo Watykan jako państwo protestanckie lepiej odnosi się do protestanckich
Niemiec.
 Cezaropapizm.
C. Sprawa Strategii Królewskiej oraz Protokół Dyplomatyczny Królestwa Polskiego podczas
„Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” w dniach 1-3 maja A.D.2018.
 Królestwo Polskie ma największe aktywa.
 II RP ma aktywa – Traktat Wersalski, Traktat Ryski.
 PRL ma aktywa – porozumienie z USA o odszkodowaniach dla Żydów.
 III RP nie ma aktywów. Wręcz przeciwnie.
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D. Strategia rozmów wobec Przedstawicieli II RP, PRL, III RP.
E. Strategia rozmów wobec Przedstawicieli Episkopatu Polski.
 Stanowisko abp Wacława Depo kontestującego władzę królewską, vide Oświadczenie z
8 stycznia A.D.2018 (www.metrykakoronna.org.pl).
 Postanowienia Soboru Trydenckiego (1545-1563) przyjmuje najpierw Sejm Walny w
Parczewie w 1964 roku. Synod biskupi przyjął te postanowienia dopiero w roku 1577
roku.
 Hierarchowie często nas zdradzali, a księża naprawiali błędy biskupów. 108 księży
męczenników z Dachau.
F. Sposób zachowania się Przedstawicieli Królestwa Polskiego gdy Zaproszeni Przedstawiciele
nie pojawią się.
G. Stosunki Królestwa Polskiego z Morawami, Czechami, Słowacją, Ukrainą.
 Na Ukrainie jest chaos. Rządzą tam Żydzi, którzy nie mają pojęcia o rządzeniu.
 Ukraina zamienia się w Dzikie Pola.
 Linia Curzona – obecna granica z Ukrainą to onegdajsza Linia Demarkacyjna pomiędzy
Hitlerem a Stalinem.
H. Wybory samorządowe do Sejmików Wojewódzkich, ze szczególnym uwzględnieniem Sejmiku
Województwa Małopolskiego oraz kandydata Królestwa Polskiego na Prezydenta Miasta
Krakowa.
 Jesteśmy w stanie przeprowadzić kampanię wyborczą o ile znajdzie się ośmiu
sprawiedliwych.
 Nie potrzebujemy tłumów!
I. Sprawa oryginału Cudownego Obrazu M.B. Łaskawej ze Lwowa, przechowywanego w
Archidiecezji Krakowskiej w Skarbcu Katedry na Wawelu.
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 Oryginał obrazu M.B. Łaskawej ze Lwowa leży w Skarbcu na Wawelu.
 Mamy nadzieję, że abp Marek Jędraszewski wystawi ten obraz na Skałce.
 Jako Król Polski nie mamy możliwości odnawiać Ślubów Lwowskich przed oryginałem
obrazu M.M. Łaskawej ze Lwowa.
J. Sprawa Act S.447. Sprawa akcji antypolskiej.
K. Sprawa smogu w Krakowie.
L. Sytuacja i nastroje społeczne na Ziemi Małopolskiej.

(Debata, Uchwały, Rezolucje, Solucje)
J.K.M. Wojciech Edward I:
To są propozycje Od Tronu. Wy możecie mówić Wolnym Głosem.
Król: III RP idzie w kierunku Sejmu Rozbiorowego. Polecamy lekturę książki Władysława
Reymonta pt. „Ostatni Sejm Rzeczypospolitej”.
Król: zobaczmy jak na naszych oczach (tydzień temu były wybory w Rosji) rośnie dyktatura na
podobieństwo NSDAP w Niemczech. Każda demokracja wcześniej czy później kończy się
dyktaturą.
Król: monarchia powinna być zdrowa a nie taka jak za czasów saskich.
Król: nazwisko zobowiązuje. Podjęliśmy się budowy Królestwa Polskiego ze względu na nazwisko,
które zobowiązuje.
Król: kilka słów o Leszczyńskich, o Królu Stanisławie Leszczyńskim, o Królowej Francji Marii
Leszczyńskiej, o dwóch Prymasach Leszczyńskich czasu Potopu Szwedzkiego, etc.
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J.W. Alfred Łubniewski:
Bolszewia przymierzała się do ich króla, wyraźnie mówili w Radiu Maryja, że Państwo Dudowie
byliby dobrą parą królewską. W dalszym ciągu próbują budować monarchię. Żydzi uznają
Piłsudskiego za króla, dlatego leży na Wawelu. Piłsudski przejął władzę od Rady Regencyjnej.
Odnośnie smogu jest to wszystko fałszowane. Sprzedawanie zanieczyszczonego asfaltu.
Bardzo szkodliwy jest asfalt. Benzopireny.
J.W. Ryszard Henryk Kozłowski:
Kraków jest miastem królewskim ale też pechowym, kiedyś był Smok Wawelski a teraz jest smog.
Przyczyny smogu są skomplikowane. W ostatnim czasie ludzkość zużyła 50% swoich zasobów
energetycznych. Sprowadzono stare, zużyte samochody. Kraków zajmuje jedno z ostatnich miejsc
w Europie jeśli chodzi o czystość powietrza. Około 140 tyś. Polaków umiera przedwcześnie z
powodu zanieczyszczenia powietrza.
Nic nie mówi się o holokauście Polaków – zginęło 12 milionów Polaków w czasie III Wojny
Światowej.
Polska otrzymała po I Wojnie Światowej dzięki Ignacemu Paderewskiemu i Romanowi
Dmowskiemu obszar około 400 tyś. km2 [386,3] obecnie jest to 312,7 km2 [różnica około 73,6 km2odpowiednik prawie całej powierzchni Czech]. Jest granica Curzona a gdzie właściwa granica?
Oczekujemy z niecierpliwością na podpisanie Traktatu Pokojowego; od tego trzeba zacząć!
Wracając do problemu ze smogiem. W przyszłości musimy zachować trzy elementy:
1. Czyste powietrze.
2. Czysta woda.
3. Ziemia nie skażona działaniem człowieka.
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Nas Polskę na to stać. Mamy olbrzymie zasoby energetyczne. Do 3 km głębokości mamy wody
geotermalne.
Po wojnie wykonano odwierty do wykorzystania dzisiaj.
Mamy opracowania nowoczesne. Możemy produkować energie elektryczną za darmo!
Przekazałem moje projekty przedstawicielom III RP. Mijają dwa lata i nic się nie dzieje! Czy jednak
przypadkiem nie zależy niektórym, by Polaków ubywało? Zadłużamy się w sposób makabryczny!
Pozwolę sobie pokazać mapę strumienia ciepła Ziemi. Proszę zwrócić uwagę, że na Zachodzie
Polski jest pokazana energia gorących skał – elektrownie geotermiczne. My możemy całą Unię
Europejską ogrzewać!
Niedaleka elektrownia w Skawinie zużywa ogromne ilości węgla produkując 150 MW!
Dlaczego ci, co usiłują nami rządzić, nie korzystają z naszych pomysłów?
Mamy opracowane sorbenty (glinokrzemiany), które likwidują smog!
Mamy opracowane przez nas prototypy takich samochodów, które byłyby poruszane silnikiem
geotermicznym. Bardzo trudno z naszymi pomysłami przedostać się do rządzących [III RP]. Mamy
w Polsce wszystkie pierwiastki!
Przy normalnym Rządzie, szybko wydostalibyśmy się z tego dołu ekonomicznego!
W ciągu ostatnich 22 lat Polskę opuściło 10 mln Polaków. Zniszczono nam przemysł. Zniszczono
8,5 tys. przedsiębiorstw.
Jeśli chodzi o naszą energetykę nie musimy korzystać z węgla ale z wód geotermalnych i
gorących skał.
Ziemia skażona jest spalinami, stąd są choroby! Mamy technologie oczyszczenia Ziemi, aby
oczyścić ja z pierwiastków radioaktywnych!
Życzę sobie i Rodakom by zmienić sposób podejścia do problemów ekonomicznych.
Mamy olbrzymie zasoby ropy i gazu. Jest to ukrywane przed światem.
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Czy ktoś wie, że na północnym-wschodzie Polski są zasoby pierwiastków których nie ma świat!
W okolicach Myszkowa są rudy żelaza, jest mangan. Jesteśmy krajem bardzo bogatym w zasoby.
Czy Rząd ukrywa przed Polakami nasze zasoby?
J.W. Piotr Augustynek:
Zainteresowałem się problemem energetycznym. Przyszedłem na to spotkanie, by spotkać się z
Panem Profesorem Kozłowskim.
Obecnie rządzi nami internet. Chciałbym zaproponować stworzenie profesjonalnego filmu
dokumentalnego o tym, o czym Pan Profesor przed chwilą mówił.
Plan mój jest prosty! Ta świadomość naszego bogactwa musi dostać się do świadomości
społeczeństwa, do wyborców!
J.K.M. Wojciech Edward I
Nie może nam się marnować takie aktywo jakim jest Pan Profesor Ryszard Henryk Kozłowski i
jakim jest Pan Piotr Augustynek.
Musi być Król, który jest właścicielem wszystkich dóbr, aby było normalnie. Pamiętamy żupy solne
w Bochni i Wieliczce! Pamiętamy Ordynację Górniczą [Statut Żupny] Kazimierza Wielkiego
dotyczącą żup solnych.
Z Wikipedii:
Statut żupny – zwany także Statutem Żup Krakowskich – ordynacja wydana przez
króla Kazimierza Wielkiego 22 kwietnia 1368 roku. Spisana
ręką podskarbiego królewskiego Dymitra z Goraja, opracowana została przez kolegium
monarszych doradców. Ordynacja regulowała zasady związane z wydobyciem i sprzedażą soli.
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Nadawała moc prawną starym, zwyczajowym normom oraz wprowadzała nowe przepisy, mające
poprawić funkcjonowanie żup i zwiększyć ich dochodowość.
Na mocy ordynacji solnej w Królestwie Polskim - m.in. żupy w Bochni i w Wieliczce przekształcone zostały w przedsiębiorstwa królewskie. Ich dzierżawę objęli
nowi urzędnicy mianowani przez króla zwani odtąd żupnikami. W dokumencie określone zostały
przepisy regulujące handel solą z żup krakowskich, przepisy regulujące produkcję soli,
opodatkowanie handlu solą oraz warunki jej eksportu. Król wziął pod opiekę górników. Ordynacja
określała wysokość ich zarobków, gwarantowała pomoc materialną dla pracowników żup i ich
rodzin w razie wypadku podczas pracy oraz wprowadzała stałe składki górnicze na rzecz
samopomocy. Powołany został też specjalny szpital przeznaczony dla górników.
Ordynacja przyznawała monopol handlu solą mieszczanom krakowskim, bocheńskim i wielickim.
Dochody z eksportu soli król przeznaczał na utrzymanie powołanej przez siebie cztery lata
wcześniej Akademii Krakowskiej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_%C5%BCupny

J.K.M. Wojciech Edward I
Teraz apelujemy do historyka Mateusza Morawieckiego.
W przypadku wzrostu gospodarczego jak obecnie (3-3,5%) szacujemy dodatkową emisję złotówki
na 40 – 100 mld PLN; średnio 75 mld PLN rocznie.
Co rok są to pieniądze wszystkich Polaków. Gdzie one powinny trafiać?
Albo do:
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 budżetu centralnego,
 budżetów lokalnych,
 Polaków.
A gdzie trafiają? Gdzie one są?
Oni nam te pieniądze pożyczają! Pożyczają nam własne pieniądze!
Wielu Polaków poprzez niedopłacone wynagrodzenie musi pożyczać swoje własne pieniądze!
Nasz Bank NBP ma monopol emisyjny ale wyłącznie na gotówkę.
Należy zrobić powszechne uwłaszczenie kopalin [litosfery oraz atmosfery] poprzez Króla, a Król
poprzez koncesje umożliwia korzystanie z kopalin [i atmosfery].
Panie Morawiecki!
Gdzie jest Mincmistrz w III RP? Kto personalnie w III RP jest odpowiedzialny za dodatkową emisję
pieniądza? [tak papierowego jak elektronicznego].
Panie Morawiecki!
Gdzie jest 40-70 mld wyemitowanych [rocznie] pieniędzy?
Niech Pan pokaże [Polakom} te pieniądze w budżecie lub gdzie indziej!
My, Polacy musimy wiedzieć ile złotówek emituje się [dodatkowo] w ciągu roku i gdzie one trafiają?
W konstytucji z 1997 roku prawo emisji ma NBP ale w Ustawie o NBP zakreślono emisję NBP
wyłącznie do znaków pieniężnych [emisja papierowa i bilon]. A gdzie jest emisja pieniądza
elektronicznego, którego jest 95% w obiegu?
Teraz wyobraźcie sobie Państwo, że oni [ci za granicą od emisji elektronicznej] mogą przeznaczyć
te 70 mld PLN na niszczenie Polski i Polaków! Naszymi pieniędzmi!
Żydzi i Niemcy nie używali nigdy do walki z Polską własnych pieniędzy!
Przykład: artykuł z ostatniej Gazety Warszawskiej: „Zapłaciliśmy za sznur na którym nas powieszą”
czyli o Muzeum Żydów w Polsce „Polin”.
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My, jako Polska zostaliśmy w latach 1989-1990 wrogo przejęci! Od kujbyszewskiej Żydobolszewii
na rzecz Żydów Rothschildowych!
Według nas to Rothschildom [faktycznym lub umownym] przekazano prawo emisji pieniądza
elektronicznego w Polsce. Oni operują naszymi pieniędzmi!
Niedopłaconych wynagrodzeń jest w Polsce około 1 bilion PLN rocznie. To ma wpływ na emisję
pieniądza!
Przypominamy Mikołaja Kopernika jako monetarystę. Napisał on Traktat „O spodleniu monety”.
Pytamy się III RP: dajecie Polakom 25 mld PLN dywidendy poprzez 500 PLN+. Dobrze!
A gdzie jest pozostałe 50 mld PLN z emisji pieniądza?
Gdyby rozproszyć tę emisję to średnio dorosły, pracujący Polak powinien dostać rocznie średnio
1.500 PLN+.
Dlaczego w III RP nie ma Rachmistrza Wielkiego Koronnego [Głównego Księgowego], który
przedstawiłby Polakom rzetelną sprawozdawczość finansową [o stanie finansów państwa].
W Królestwie Polskim taki Urząd będzie [funkcjonował]!
III RP ma nierzetelną księgowość! Nie ma rzetelnej sprawozdawczości rocznej!
My wiele jako Polacy nie wiemy [jaki jest stan finansów naszego państwa!].
Zauważmy, że wszystkie pieniądze generują się z Ziemi!
Niewiele jest innych wpływów (tranzyty lotnicze itp., cła, itp.) – nie więcej jak 5%.
Obecnie prawie wszystkie podatki [ziemskie] płaci się do Centrum [budżetu centralnego].
Dlaczego nie zostaje część środków w Powiecie, Województwie, a tylko część przekazywana do
Centrali?
Podobnie jest w Unii Europejskiej [z rozproszonych, wypracowanych na danej Ziemi pieniędzy
trafiają one via budżet centralny] do Brukseli a ta zwraca je Polsce ale na cele jakie masońska
Bruksela uzna na właściwe. Tym samym ten, co wypracował środki nie może o nich decydować!
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Mało tego, wypracowane środki w chrześcijańskim państwie zostają przekazane ateistom i
protestantom i ci wydają je według uznania ateistycznego lub protestanckiego. Ateistyczne lub
protestancki sposób renowacji kościołów nie ma nic wspólnego z kultem ale wyłącznie z
budynkami i są te środki zapewne obwarowane określonymi wymaganiami. [Czy ktoś cnotliwy,
katolik daje pieniądze do domu publicznego, by ten mu wskazał jak ma urządzić własny dom?].
Szczytem głupoty jest uchwalenie prawa wewnętrznego nie pozwalającego przeznaczać środków
publicznych na cele kultu – choć gminy wyznaniowe to prawo nie obowiązuje – a jednocześnie
Unia Europejska może przeznaczać nasze środki na cele kultu ale na swoich warunkach.
Unia Europejska w ten sposób deprawuje nasz kler!
1% Żydów w Polsce ma 100% władzy! Jest to jakaś nadreprezentacja!
[Czy Polacy kiedykolwiek w jakiejkolwiek formie zgodzili się oddać władzę Żydom? Jeśli nie to
mamy do czynienia z okupacją żydowską w Polsce!].
Jak to się dzieje, że podczas wyborów 99% Polaków powierza władzę 1% Żydów! Czy oni są tacy
genialni?
Wszyscy mogą startować w wyborach prezydenckich, a na końcu wygrywa ktoś, kto jest Żydem
lub ma żonę Żydówkę [A.Kwaśniewski, B.Komorowski, A.Duda].
Czy nas nie stać na Prezydenta Polaka z żoną Polką?
Kto się na to zgodził, by Żyd nami rządził?
Nikogo nie chcemy wyprowadzać na ulicę!
Dla nas organem wykonawczym jest Pan Bóg!
Formalnie jest nim Kanclerz Wielki Koronny!
Jak się mamy zachować?
„Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębica!”
Sprawa smogu. Podejrzewamy, że Żydzi którzy nami rządzą chcą nas zatruć!
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Kiedyś to był Cyklon „B” a teraz jest smog.
Czy to przypadek, że najbardziej zatrutym miastem w Polsce jest królewskie miasto Kraków?
Rządzący nie mogą sobie ze smogiem w Krakowie poradzić, bo nie chcą lub nie potrafią. Jedno z
dwóch! My zakładamy taka teorię, że świadomie to robią! Nie tylko w skali Krakowa ale w skali
ogólnopolskiej. Mamy do czynienia z chemtrails, zanieczyszczeniem, wody i środowiska.
Kreuje się następująca Uchwała:

SOLUCJA
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
O UZNANIU III RP JAKO PAŃSTWO MARIONETKOWE
O OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE
O LIKWIDACJI SMOGU MIEJSKIEGO I PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE
Król: obecny Rząd III RP jest rządem rabinicznym – talmudycznym, bo doradzają mu rabini
żydowscy.
Pamiętamy encyklikę papieża Benedykta XIV „A quo primum” z XVIII wieku [1754] skierowaną do
Polaków, przestrzegającą przed rządami Żydów w Polsce!
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Trzeba rozwiązywać problemy np. taniego ogrzewania!
Kiedyś było Sonderkommando teraz jest Polenkommando. Jesteśmy jednym wielkim ghettem!
Jesteśmy ściśnieni niskimi płacami i wysokimi kosztami.
Nasza propozycja – nisko czynszowe mieszkania dla młodych!
Niskie opłaty regulowane – prąd, ciepło.
Naród jest Regulatorem rynku.
Żadnych podatków od pracy! Takie podatki to szatański wynalazek.
Proponujemy [jako Król Polski] drugą uchwałę o zakazie podatków z ludzkiej pracy, żadnych VATów [zamiast tego podatek obrotowy].
Morawiecki ściga Polaków – partyzantów [gospodarczych].
VAT nie jest dla Polski!
W skali globalnej uciekają nam ogromne pieniądze! Mądry chrześcijański Król może temu
zapobiec.
Niemcy i Rosjanie nie potrafią rządzić! Podobnie Żydzi!
To Polacy mają stawiać rządzącym wymagania, a jak się nie podobają to fora ze dwora!
J.W. inż. Marian Redes: podejmowanie decyzji w III RP jasno dowodzi, że są one podejmowane
na bardzo niskim poziomie fachowości.
W sprawie zanieczyszczenia powietrza problemem jest kierunek wiatru.
Z Niemiec napływają do nas ogromne zanieczyszczenia powietrzem [ruch wiatrów].
Należy obliczyć tzw. tło – zanieczyszczenie Zachodniej Europy i ruch wiatrów.
Zanieczyszczenia na Śląsk i Małopolskę napływają ze strony Niemiec.
Potrzebne są samoloty monitorujące stan powietrza wzdłuż granic!
Określić należy najpierw przyczyny. Nie mamy przemysłu, a mamy zanieczyszczenia!
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Należy określić technologię wytwarzania energii. Certyfikaty zielone przejmują koncerny
zagraniczne.
Są pewne wskaźniki odnośnie miast i jednostek energetycznych.
Wszystko można rozwiązać optymalnie, gdy będą do decyzji dopuszczeni kompetentni ludzie!
Politykom III RP specjaliści nie są potrzebni. Kiedyś AK posiadała odpowiednie jednostki
dyscyplinujące i przymuszające do określonych propolskich zachowań [eliminując fizycznie
zdrajców Narodu Polskiego]. Może trzeba wrócić do historii?
J.W. Piotr Augustynek – Gość – Ziemia Małopolska:
Odnośnie smogu. Ja zrobiłem dwa filmy którego bohaterem był Profesor Jacek Walczewski.
O Prof. Jacku Walczewskim vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Walczewski.
On był twórcą polskich rakiet meteorologicznych [badających meteorologię ziemską oraz
meteorologię kosmosu]. Badał rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń radioaktywnych.
Jacek Walczewski zmarł niedawno zgorzkniały. Warto obejrzeć na You Tube Jego filmy:
1. „Dosięgnąć nieba” Vide: https://www.youtube.com/watch?v=_IEImJr6oks
2. „Oczyścić niebo” Vide: https://www.youtube.com/watch?v=bZ5Br0CcmnI OBOWIĄZKOWO
NALEŻY OBEJRZEĆ!
Jacek Walczewski był przyjacielem papieża Jana Pawła II.
Chcę jeszcze słów kilka powiedzieć o znaczeniu filmów dokumentalnych.
Proszę pamiętać, że obecnie media mają ogromny wpływ na rządzących i rządzonych.
Media to pierwsza władza!
Nie proponuję propagandy. Należy poruszać myślenie ludzi.
Król: światem rządzą ci, co nie potrzebują właścicieli bogactw naturalnych! Chcą się ich pozbyć!
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Polacy już wiedzą, że są bogaci!
Nie można wielu bogactw traktować tylko na podstawie ich własności energetycznych.
Powinniśmy się opierać na energii odnawialnej.
Jeśli mądrzy ludzie będą nami rządzić nie będzie wielu problemów! Mamy problemy, bo rządzą
nami nieudacznicy!
Obecnie nie chodzi tylko o bogactwo ale przede wszystkim o bezpieczeństwo!
Na czym polega wojna?
Na sekwestrach i na możliwości bezkarnego mordowania! A przede wszystkim żeby zabierać
cudzą własność!
Jezus poprzez swoją mękę dał pokój pomiędzy Niebem a Ziemią.
Polska bogaci się podczas pokoju. Niemcy, USA, Żydzi biednieją podczas pokoju.
Najwięcej wojen w Europie było na Ziemi Polskiej.
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Mapa wszystkich bitw i starć wojennych w historii ludzkości.
Źródło: http://quibbll.com/25470-sozdana-interaktivnaya-karta-vseh-srazhenij-v-istoriichelovechestva/
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Kto najbardziej ucierpiał podczas II Wojny Światowej?
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Źródło:
https://niezlomni.com/polska-teoretycznie-byla-obozie-zwyciezcow-ii-wojny-swiatowejponiosla-najwieksze-straty/

xxxviii

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ
z XXII Posiedzenia w dniu 24 marca A.D.2018 – Kraków

My chcemy pokoju z Niemcami?
Niemcy traktują pokój jako rozejm między dwoma wojnami.
Ile małżeństw się w Polsce rozwodzi? Czy to jest symptom pokoju?
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Król: panuje powszechna degrengolada.
Mamy obecnie rządy ciemniaków!
Albo będziemy wielkim Królestwem - Wielką Lechia albo nas nie będzie!
J.W. Joanna Kozłowska – Gość – Ziemia Małopolska:
Byłam wczoraj w gościach i dokładnie tak samo mówiłam!
Zdawałam sobie sprawę, że są to tylko słowa.
Wiem, że Król powiedział Opatrzność i to będzie działać!
Król: mówi o Jezusie, który nie obiecał Żydom znaków w ich pokoleniu. Czyli w innych
pokoleniach mogą pojawiać się Znaki.
Są na niebie i ziemi Znaki, które się filozofom nie śniło!
Właśnie na tym polega monarchia, że jest pewnym misterium – tajemnicą – mocą. I tu jest
nadzieja, że Polacy uwierzą w monarchię jak rozpoznają Znaki.
Na przykład, gdy zauważą, że nasze Uchwały maja moc sprawczą!
To jest weryfikowalne!
Na przykład, gdy Rząd III RP nie podejmie współpracy z J.W. Prof. Ryszardem Henrykiem
Kozłowskim to upadnie w czerwcu A.D.2018.
Tylko Król mówi: My z łaski Bożej…
Jeśli to nie jest prawda to Król bluźni; więc diabli go wezmą! Dlaczego zdanie „z łaski Bożej” nie
mówi biskup, Prezydent i inni?
Dzisiaj było miłe Bogu, by nas było siedmiu. Ani więcej ani mniej. Nota bene pamiętamy film
„Siedmiu wspaniałych”. Wystarczyło siedmiu, by zrobić porządek w wiosce.
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Panu Bogu nie jest miłe zwycięstwo przeważająca ilością; wręcz przeciwnie!
Operujemy cudami, bo po ludzku nie mamy szans.
W sprawie Pana Piotra proponujemy Dezyderat lub Solucję.
J.W. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski:
Art. 2 Konstytucji z 1997 roku mówi o tym, że Rzeczpospolita jest państwem prawnym.
Art. 4 mówi o Narodzie jako suwerenie.
Mówi o rządzących preferujących doktrynę talmudyczną.
Członkowie sekty [PiS] zajmują kluczowe stanowiska w państwie. Partie są talmudyczne.
To Naród powinien wybierać parlament, co najmniej w połowie.
J.W. Jan Krzanowski:
Spotykamy się coraz częściej z opinią, że ten system – ustrój się już zużył. Pomimo tylu lat pokoju
władze niewiele zrobiły dla Polaków. Zniszczono wszystkie dziedziny życia publicznego!
Jedną z możliwych rozwiązań jest monarchia! Ten [obecny] system powiedział już wszystko, co
miał do powiedzenia! Jest akceptacja do poszukiwania nowych rozwiązań. Jest koncepcja
królestwa i króla. Trzeba pracować nad tym żeby znaleźć argumenty za monarchią. Trzeba
przekonywać ludzi, by skłonili się ku monarchii. Najważniejsze jest znalezienie nowej koncepcji
ustrojowej. Należy przestać oglądać się na stare koncepcje ustrojowe. Z tego pieca, z tej mąki
chleba nie będzie! Należy prowadzić ożywione debaty i dyskusje na temat skonkretyzowania
nowych filozofii ustrojowych, żeby w obecnych uwarunkowaniach realizować nowe koncepcje
ustrojowe.
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Król: jesteśmy w Krakowie, w królewskim mieście. Albo Polska będzie królewska albo jej nie
będzie wcale!
My jako Polska mamy za dużo wrogów! Nie możemy sobie pozwolić na inny niż królewski ustrój!
Na eksperyment ustrojowy mogą być może sonie pozwolić inni np. Szwajcaria.
Rzeczpospolita królewska to nasz rodzimy wynalazek! Tzn. Król, Senat - Sejm Walny, Sejmiki
Ziemskie. Jedno z drugiego wynika! Co ciekawe, nasz ustrój przyjęła Tajlandia!
Myśmy to, co Pan mówi przewidzieli. Prawdopodobnie do końca kwietnia br. Nastąpi potężny
kryzys. Dlatego w dniach 1-3 maja A.D.2018 zaproponowaliśmy władzy III RP Zjazd Pokoju w
Gdańsku Oliwie.
Chcemy się spotkać z przedstawicielami III RP, II RP, Episkopatu aby omówić nową formułę
ustrojową, nową formułę rządzenia w Polsce. Chcemy pokoju wewnętrznego w Polsce!
Kilka słów o II RP. Konstytucje kwietniową z 1935 roku zdyskontował Prezydent Ignacy Mościcki
mimo, że miało być inaczej. Mościcki miał zginąć w zamachu. Pamiętamy Waleriana Sławka.
Prezydent Ignacy Mościcki w 1938 roku wydał dekret o likwidacji masonerii w Polsce a we
wrześniu 1939 roku chciał wydać dekret o likwidacji wszystkich partii politycznych. Nie zdążył!
Przekazał niby władzę Wieniawie-Długoszowskiemu, potem Raczkiewiczowi. Nie wiemy jak
dokładnie było! Zaczął funkcjonować Rząd na uchodźstwie, itd. Nie jest w Naszym interesie
kwestionować Jana Zbigniewa Potockiego jako Prezydenta II RP. Dziwimy się jednak, że zakłada
On partię w III RP. Co chce osiągnąć tą partią? Chce dzielić Polaków? [albo ma albo nie ma
władzy Prezydenta II RP?].
Zauważmy, że Jarosław Kaczyński wyznaje kult Piłsudskiego, a Jan Zbigniew Potocki wyznaje kult
II RP i Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Czy to przypadkiem nie są zbieżne poglądy?
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Jeden mówi o Piłsudskim i ma na myśli II RP a drugi mówi o II RP czyli ma na myśli Piłsudskiego.
Czyli obaj Panowie żyją w symbiozie; są w zmowie! Być może oni chcą dokonać zamachu stanu w
Polsce, bo po co Kaczyński ma wymyślać „Konstytucję Kwietniową” skoro ona istnieje?
On może voltą wrócić do tego czasu w którym to, co się nie udało Piłsudskiemu uda się
Kaczyńskiemu [chodzi o okres marzec-maj 1935 roku].
„Dnia 23 marca 1935 Sejm uchwalił nową konstytucję. Gdy prezydent Ignacy Mościcki 23 kwietnia
1935 podpisał ustawę zasadniczą, Piłsudski miał przed sobą niecały miesiąc życia [zmarł 12 maja
1935 roku]. Była ona pisana z myślą o marszałku, ale najwyższa władza w państwie stała się
udziałem Mościckiego.”
Całość: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski#Konstytucja_kwietniowa
Pamiętajmy, że były to czasy Rozalii Celakówny i jej Objawień.
„Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez Intronizację. Jeżeli chcecie ratować
świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we
wszystkich państwach i narodach na całym świecie.
Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się
pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i
już nigdy nie powstaną. Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona.
Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!
Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu,
jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje
dziecko, nie ostoi się (...) tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu
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Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Państwa oddane pod
panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna
Owczarnia i jeden Pasterz.
Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności
przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z
Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i
całkowitym zwrotem do Boga. (...) Powiedz, dziecko, Ojcu, by napisał do Prymasa
Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyspieszenia Intronizacji. Jasna
Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również
przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację Gdy się to stanie,
wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się
rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.”
Źródło: http://www.duchprawdy.com/intronizacja_rozalia_celakowna.htm
Król: Polacy kochają wolność i tego typu dyktatura [J.Kaczyńskiego] się nie uda [tak jak nie udała
się w 1935 roku za J.Piłsudskiego]. Dyktatura Piłsudskiego niczym nie różniła się od dyktatury
Lenina-Stalina w Rosji czy Hitlera w Niemczech! Zwróćmy uwagę na fakt, że w Rosji maleje kult
Lenina i Stalina, a w Niemczech nie ma kultu Hitlera. Natomiast w III RP jest kult Piłsudskiego!
Jest to tragedia. Mamy wracać do Berezy Kartuskiej? Nie ma odwołania do Boga, do Króla. Jest
odwołanie do Piłsudskiego! Powrót do Konstytucji Kwietniowej to powrót do dyktatury, w której np.
Prezydent może rozwiązać Sejm bez podawania powodu. [Decyduje też o otwarciu i zamknięciu
Sesji Sejmu lub Senatu]. Gdy Prezydentowi nie podoba się, może rozwiązać Sejm i Senat. Poza
tym Prezydent decyduje „stanowi o wojnie i pokoju” [Art. 12 f)]. Dlatego Pan Jan Zbigniew Potocki
jako Prezydent II RP na uchodźstwie, zamiast reformować III RP niech zgodnie z prerogatywami
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Konstytucji z 1935 roku zawrze pokój z Niemcami
i Rosją! To jest Jego podstawowy obowiązek!
Dopiero od momentu zawarcia pokoju może
mówić o propozycji zmian ustrojowych. A On
zakłada partię w bolszewii i nie dąży do pokoju.
Przecież to jego obowiązkiem powinno być
zawarcie pokoju [a nie nasz]. A czy On nas
popiera [w dążeniach pokojowych]? Nie! I dlatego
jest
niewiarygodny
ten
człowiek!
Jest
niewiarygodny! Ponieważ nic nie mówi o pokoju!
Owszem On mówi, że jeszcze pokoju nie ma ale
co zrobił, żeby pokój zawrzeć? Jeździ po całym
świecie, a co zrobił dla pokoju w Polsce? Coś
robi dla reparacji ale jak można mówić o
reparacjach bez pokoju [Traktatu Pokojowego].
To z Traktatu Pokojowego wynikają m.in.
reparacje! Ale też granice, zwroty zagrabionych
dzieł kultury, itd.
Król: Dla nas [Polaków] największą wartością
jest pokój! Po co nam reparacje [bez pokoju]. Oni
nam wypłacą reparacje, a Żydzi je przejmą!
Prosimy o zabieranie głosu!
Opowiadamy się za Dezyderatem w sprawie filmów dokumentujących „jak jest”.
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Panie Piotrze! Żachnął się Pan, gdy porównaliśmy Pana do Jana Długosza. Myśmy dzisiaj rano
modlili się na Skałce i odwiedziliśmy krypty modląc się m.in. przy grobie Jana Długosza

24 marca A.D.2018 – Skałka - Kraków
Król: Kroniki Jana Długosza, Wincentego Kadłubka to są nasze aktywa. Niemcy epatują swoim
Thietmarem z Merserburga z przełomu X i XI wieków. Niestety wówczas nasi biskupi przez 200300 lat niby nic nie dokumentowali [jakby byli niepiśmienni, choć wiemy z kronik niemieckich, że
Mieszko I umiał pisać i czytać po słowiańsku]. Co prawda jest Kronika Prokosza z 936 roku ale
wielu jej nie uznaje pisząc, że jest fałszywką. Czy wówczas nie potrafiliśmy pisać kronik? Nie! Nam
zniszczono to [lub kościół je zniszczył, bo nie mógł ocenzurować]. I w ten sposób wypaczają [i
zniekształcają naszą historię]. To nieprawda, że nie było nas przez Mieszkiem I. To jest rzecz
oczywista, że Mieszko I i Chrobry lepiej zorganizowali plemiona słowiańskie rozbite i podzielone
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podobnie jak obecnie, a nawet okupujące jedne drugie. To właśnie wówczas, Mieszko I i Bolesław
Wielki Chrobry, widząc pogrom Słowian Połabskich przez Cesarstwo Niemieckie, a tak naprawdę
przez tzw. Frankonię Zachodnią [Frankonia Wschodnia to dzisiejsza Francja] zareagowali łącząc
plemiona słowiańskie [często podbojem] nie przeciwko sobie ale wspólnie razem, przeciwko
Niemcom.
[Niemcy jako początki państwa, to wojskowi zesłańcy rzymscy – banici z VI-VII wieku, którzy
podbili najpierw ziemię zachodniej Frankonii i wschodniej Słowiańszczyny, rozdzielając dzisiejszą
Francję od dzisiejszej Polski.]
Chrobry przede wszystkim odzyskał Kraków przeganiając z niego w 999 roku Czechów. Zakończył
okupację Ziemi Małopolskiej aż do Bramy Morawskiej. Urządził architektonicznie Kraków na wzór
Akwizgranu – Stolicy Imperium Karolingów, jako miejsce koronacyjne Lechickich Królów. Wyraźnie
widać, że Bolesław Wielki Chrobry uznawał Kraków za Stolicę przyszłej Wielkiej Lechii.
Już wówczas Niemcy potrafili napuszczać jedne plemiona słowiańskie na drugie (Obotryci, Lutycy
itd.). Chrobry zauważył tę niecną politykę niemiecką.
Podobnie jest dzisiaj, gdy jedne kraje słowiańskie napuszcza się na drugie. Casus budowania
antypolskiej, banderowskiej Ukrainy. Casus byłej Jugosławii.
Pamiętamy Chmielnickiego na Ukrainie, polskiego zbuntowanego szlachcica, który wypowiedział
wojnę Rzeczpospolitej. I pamiętamy Beresteczko, ważniejsze od Grunwaldu, gdzie Chmielnicki
poniósł całkowitą klęskę [1651]! Później [1652] Chmielnicki urządził nam pod Batohem „Katyń
szlachecki” mordując 3,5 tyś. polskich doborowych żołnierzy.
Nie chcemy Chmielnickich! I ostrzegamy Ukraińców: chcecie drugie Beresteczko? Do Niemców
mówimy: chcecie Niemczę, chcecie Grunwald, chcecie Psie Pole?
Chcemy na zachodzie granicy na Łabie [w ramach reparacji], a na wschodzie granicy II RP [stato
ante guerra]!
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W tym roku 14 sierpnia A.D.2018 mamy Millennium zdobycia Kijowa przez Bolesława Wielkiego
Chrobrego.

Jan Matejko – Zdobycie Kijowa
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Król: Polecamy książkę „Narodziny potęgi. Wszystkie podboje Bolesława Chrobrego” – Michael
Morys-Twardowski. Powinna być obowiązkową lekturą szkolną! Pokonaliśmy w wojnie 1002-1018
Cesarstwo Rzymskie zakończone Pokojem w Budziszynie w 1018 roku.
Byliśmy potęgą od Łaby do Dniepru w 1018 roku?
Projekt Wielkiej Lechii to projekt zjednoczenia Słowiańszczyzny w ramach cywilizacji
„Christianitas” jako bytu różniącego się cywilizacyjnie od Europy Zachodniej vel Wielkiej Frankonii
oraz Europy Wschodniej vel Wielkiej Rosji.
J.W. Alfred Łubniewski: wcześniej była Wanda!
Jestem w pełnym szacunku wobec Profesora Kozłowskiego. Jedną z przyczyn niszczenia
człowieka jest dodawanie trucizn do odzieży i żywności, szczególnie butylohydroksytoluenu.
J.W. Prof. Henryk Ryszard Kozłowski: mamy opracowane nanosorbenty, które dodane w 2% do
paleniska zlikwidują to wszystko!
Rozmowa z politykami jest to rozmową dziada z obrazem.
J.W. Alfred Łubniewski: trzeba uważać na szkodliwe dodatki do butelek i smoczków!
Celowe wymuszanie szczepionek!
Szczepionki szkodzą!
Polacy stworzyli szczepionkę „Delbeta”. Jest skuteczna! Przyjmują ją Żydzi.
Wystarczy, że Żyd powie, że coś jest niekoszerne – trefne, i nie można mu tego aplikować!
Żywność GMO w które są wszczepione geny śmierci.
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Wiatr słoneczny. Na Ziemi go nie ma! Ale mamy go w niektórych miejscach. Tam są złoża metali
szlachetnych. Wiatr słoneczny – „Hel-3” – pierwiastek nieradioaktywny – to przyszłość energetyki!
Król: zarządza głosowanie w sprawie filmu dokumentalnego dotyczącego bogactw Polski.

DEZYDERAT
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
W SPRAWIE FILMU DOKUMENTALNEGO
O BOGACTWACH POLSKIEJ ZIEMI, RZEK I MORZA BAŁTYCKIEGO
O BOGACTWACH NATURALNYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO
W REŻYSERII PIOTRA AUGUSTYNKA
1. Rada Królewska popiera projekt J.W. Piotra Augustynka z Krakowa wyprodukowania filmu
dokumentalnego dotyczącego bogactw polskiej ziemi.
2. Celem filmu jest przedstawienie Narodowi Polskiemu bogactw naturalnych zawartych w
polskiej ziemi.
3. Wszelkie władze na Ziemi Korony Polskiej prosimy o wsparcie tego projektu i umożliwienie,
ułatwienie realizacji tego filmu.
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4. W interesie Racji Stanu Królestwa Polskiego jest rozpowszechnianie wiedzy na temat
bogactw Polskiej Ziemi, Rzek i Morza Bałtyckiego.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).

J.W. Alfred Łubniewski: jeśli mówimy o wartości bogactw naturalnych w Polsce to wartość
samego „Hel-3” podwaja tę wartość.
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Król: do Pana Piotra Augustynka. Życzymy aby został Pan Janem Długoszem współczesnych
czasów. Życzymy też Panu zdrowia.
Król: podejmijmy teraz wypracowaną wcześniej Solucję:

SOLUCJA
JEŻELI WY NIE POTRAFICIE TO POZWÓLCIE, ŻE MY TO ZROBIMY!
NIC O NAS BEZ NAS!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
O UZNANIU III RP JAKO PAŃSTWA MARIONETKOWEGO
(W MYŚL PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO – KONWENCJI HASKIEJ I GENEWSKIEJ)

O OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE
O LIKWIDACJI SMOGU MIEJSKIEGO I PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE
O ZJEŹDZIE POKOJOWYM W GDAŃSKU OLIWIE
W DNIACH 1-3 MAJA A.D.2018
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1. Rada Królewska uznaje państwo III RP jako tzw. państwo marionetkowe w myśl prawa
międzynarodowego tzn. jako państwo wyznaczone przez ex okupanta. Tym samym Rząd III
RP jest Rządem marionetkowym; podobnie jest z Sejmem i Senatem oraz Prezydentem.
2. Państwo marionetkowe III RP dąży do aneksji terytorium Polski przez państwo trzecie lub
przez państwa trzecie.
3. Integralną częścią niniejszej Uchwały stanowi opracowanie autorstwa Romana Kwiecień pt.
„Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje”
oraz opracowanie autorstwa Martyny Haberland „Okupacja wojenna w prawie
międzynarodowym”.
4. Rada Królewska niniejszą Solucją oświadcza, że J.W. prof. Ryszard Henryk Kozłowski
oraz J.W. Marian Redes oraz J.W. Alfred Łubniewski wraz ze swoimi zespołami
posiadają wiedzę na temat energii odnawialnej oraz wiedzę zapewniającą pełną
ochronę środowiska, szczególnie czystego powietrza i czystej wody w Polsce, w tym
wiedzę szczególną, specjalistyczną umożliwiającą w szybkim czasie pozbycie się
smogu w polskich miastach.
5. Rada Królewska zakłada hipotezę, że obecnie rządzący Polską w III RP, w sposób
świadomy niszczą polskie środowisko (ziemię, wodę i powietrze) działając na szkodę Narodu
Polskiego, w celu zatruwania Polaków, skracając im znacznie długość życia.
6. Rada Królewska w imieniu Króla i Królestwa Polskiego stawia władzy III RP ultimatum
polegające na żądaniu do końca maja 2018 roku nawiązania przez odpowiednich
przedstawicieli władzy III RP, a konkretnie przez Rząd III RP i Prezydenta III RP [Andrzej
Duda] współpracy z Rządem J.K.M. oraz z J.W. prof. Ryszardem Henrykiem Kozłowskim i
Jego zespołem, z J.W. Marianem Redesem i Jego zespołem, z J.W. Alfredem Łubniewskim i
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jego zespołem na zasadach komercyjnych, by rozwiązać problem ochrony środowiska
naturalnego w Polsce oraz rozwiązać problem smogu.
7. Nie przyjęcie żądań królewskich zawartych w pkt. 3 do końca maja A.D.2018 oznacza
nałożenie infamii i banicji ipso facto na Rząd III RP i jego Gabinet Polityczny,
Sekretarzy Stanu oraz na Centrum Władzy partii rządzących tj. Szefa partii politycznej
„PiS” Jarosława Kaczyńskiego i Szefów partii koalicyjnych oraz na cały Komitet
Polityczny „PiS” oraz na całe Komitety Polityczne partii koalicyjnych oraz na gremia o
podobnym charakterze decyzyjno-doradczym.
8. Żądania powyższe powinien poprzeć obecny Episkopat Polski [w likwidacji], który w
przypadku braku poparcia niniejszej Uchwały sam ipso facto zostaje objęty infamią i banicją.
9. Rada Królewska, w ramach doręczonego Zaproszenia z 12 marca A.D.2018 (vide:
http://www.metrykakoronna.org.pl/dane/ZAPROSZENIA/20180212_ZAPROSZENIE_NA
_ZJAZD_OLIWSKI.pdf) zachęca władze państwa okupacyjnego „III RP” aby w dniach
1-3 maja A.D.2018 w Gdańsku Oliwie ich ośmiu przedstawicieli spotkało się z ośmioma
przedstawicielami Królestwa Polskiego w celu omówienia sprawy konwergencji
władzy w Królestwo Polskie, pod rygorem skierowania pozwu do Trybunału w Hadze o
uznaniu państwa „III RP” jako państwa okupacyjnego (marionetkowego).
10.
Rada Królewska w ramach doręczonego Zaproszenia z 12 marca
A.D.2018
(vide:
http://www.metrykakoronna.org.pl/dane/ZAPROSZENIA/20180212_ZAPROSZENIE_NA
_ZJAZD_OLIWSKI.pdf) zachęca ośmiu przedstawicieli Episkopatu Polski w likwidacji
aby w dniach 1-3 maja A.D.2018 w Gdańsku Oliwie spotkali się z ośmioma
przedstawicielami Królestwa Polskiego w celu omówienia sprawy sprawowania
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władzy duchownej w Królestwo Polskim, pod rygorem wejścia w polityczny konflikt ze
Stolicą Apostolską i Państwem Watykan.

UZASADNIENIE
1. Zdaniem Rady Królewskiej Królestwa Polskiego zanieczyszczenie środowiska naturalnego w
Polsce jest dokonywane świadomie.
2. Zdaniem Rady Królewskiej walka ze smogiem w Polsce jest świadomie nieskuteczna
[markowana].
3. Zdaniem Rady Królewskiej zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce ma na celu
skracanie życia Polakom.
4. Rada Królewska wskazuje sposób rozwiązania problemu w sposób ultymatywny jako, że
rządzący Polską w III RP są przez Radę Królewską traktowani jako okupanci, jako państwo
marionetkowe.
5. Rada Królewska Królestwa Polskiego ostrzega Sejm i Prezydenta aby już nigdy w przyszłości
nie próbowali powoływać antypolski Rząd.
6. Obecny Rząd, Sejm i Senat na Wiejskiej oraz Prezydent III RP nie mają in gremio żadnej
autoryzacji ze strony Króla i organów Królestwa Polskiego. Organy i osoby reprezentujące te
organy w III RP są traktowani jako przedstawiciele okupanta Narodu Polskiego.
7. Zasady działania okupanta (occupatio bellica) na danej ziemi określa prawo
międzynarodowe, a konkretnie IV Konwencja „O ochronie osób cywilnych podczas wojny”
jako Konwencja Genewska z 12 sierpnia 1949 roku. Określa ona między innymi warunki,
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jakie musi zapewnić okupant mieszkańcom znajdującym się pod okupacją. O taktowaniu
ludności okupowanej traktują też Konwencje Haskie.
8. Rada Królewska wyszła z założenia, że po II Wojnie Świtowej Polska nie podpisała z
agresorami tj. Niemcami i Rosją oraz Słowacją Traktatu Pokojowego i formalnie znajduje się
z tymi państwami w stanie wojny. Kraje agresorzy odpowiadają za instalację władz
okupacyjnych od 1 września 1939 roku do dzisiaj a ponieważ nie było kapitulacji Polski, więc
okupacja nosi charakter okupacji wojennej (occupatio bellica). Wyróżnić można okresy
okupacji na:
 1939 -1945 – okupację niemiecką,
 1945 -1989 – okupację sowiecką,
 1989 – do nadal - okupację żydowską.
O ile dwie pierwsze okupacje miały charakter stricte na terenach zdobytych wojennie przez
agresorów, to trzecia okupacja ma charakter domniemanej okupacji scedowanej przez
okupanta pierwotnego – sowieckiego na rzecz okupanta wtórnego żydowskiego. Można się
tylko domyślać, że było to przekazanie ziem okupowanych stronie trzeciej na określonych
warunkach politycznych i finansowych.
9. Okupanci po 1989 roku stali się swoistymi dzierżawcami płacącymi na rzecz okupanta
pierwotnego „rentę dzierżawną” w postaci ustępstw politycznych lub w formie gotówkowej. W
skrócie Polska po 1989 roku została wydzierżawiona Żydom na czas określony lub
nieokreślony na podstawie jakiegoś tajnego Porozumienia przypominającego Porozumienie w
Teheranie, Jałcie, Poczdamie. Bunty narodu polskiego w postaci Powstania Warszawskiego
w 1944 roku, Powstania Narodowego w latach 1944-1953, Powstanie Poznańskie w roku
1953, Powstanie Gdańskie w roku 1970, Powstanie Narodowe w roku 1980 jednoznacznie
wskazują, że okupacja miała i ma charakter wojenny. Dowodem na okupację wojenną jest
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antypolska ordynacja wyborcza oraz na jej podstawie fałszowane wybory oraz fakt, że
Polakami rządzą prawie w 100% Żydzi, reprezentujący mniej niż 1% populacji.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski: wysłałem Prezydentowi Krakowa Majchrowskiemu propozycję
współpracy ale nawet nie odpowiedział.
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SOLUCJA
CHCEMY WIEDZIEĆ!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
ŻĄDANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OD III RP
O DODATKOWEJ EMISJI PIENIĄDZA
1. Rada Królewska uważa, że własny, narodowy pieniądz jest takim samym orężem jak
siły zbrojne. Własny pieniądz, a konkretnie własna emisja pieniądza, jest synonimem i
oznaką suwerenności narodowej.
2. Rada Królewska uważa, że III RP, a konkretnie Rząd III RP, Sejm i Senat III RP,
Prezydent III RP oraz Narodowy Bank Polski działający przy III RP nie ujawniają
Polakom, kto zajmuje się działalnością emisyjną pieniądza gotówkowego i
bezgotówkowego oraz kto konkretnie jest odpowiedzialny w III RP za dodatkową emisję
pieniądza gotówkowego, kolekcjonerskiego i bezgotówkowego. Rada Królewska żąda
ujawnienia Polakom, kto konkretnie zajmuje się w III RP emisją pieniądza gotówkowego
i bezgotówkowego.
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3. Rada Królewska uważa, że w/w organy i instytucje scedowały emisję pieniądza
bezgotówkowego na obcy, zagraniczny podmiot.
4. Rada Królewska uważa, że emisją pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego powinna
zajmować się Mennica Królewska z Mincmistrzem Wielkim Koronnym na czele. Rada
Królewska powołała taki organ w dniu 4 listopada A.D.2017 w Olkuszu (w Baszcie
Menniczej) i jednocześnie powołała Mincmistrza Wielkiego Koronnego w osobie J.W.
Józefa Kamyckiego i jest w pełni gotowa przejąć obowiązki emisyjne polskiego
pieniądza.
5. Rada Królewska uważa, że emisją pieniądza nie powinien zajmować się Narodowy
Bank Polski, a jedynie być wyłącznym organem dysponującym dodatkową emisją
pieniądza i sygnującym walory pieniężne.
6. Mennica Królewska winna podlegać Sejmowi Walnemu i Królowi. Sejm Walny winien
wyłonić Radę Polityki Emisyjnej odpowiedzialnej za bieżącą, dodatkową emisję
pieniądza w ramach ustalonego w budżecie centralnym planu emisji pieniądza. O
każdym przekroczeniu zaplanowanej emisji pieniądza winien decydować Sejm i Król.
7. Rada Królewska uważa, że dodatkowa emisja pieniądza gotówkowego i
bezgotówkowego jest pochodną przyrostu wartości dodanej dóbr i usług i wynosi
obecnie około 40-100 mld PLN rocznie. Ta dodatkowa emisja pieniądza jest własnością
Narodu Polskiego.
8. Rada Królewska żąda, aby Rząd III RP jasno i konkretnie w kwotach poinformował
Polaków ile dodatkowego pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego zostało
wyemitowane w 2017 roku i gdzie one wpłynęły.
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9. Rada Królewska żąda, aby Rząd III RP jasno i konkretnie w kwotach poinformował
Polaków ile dodatkowego pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego jest zaplanowane
do emisji w 2018 roku i gdzie one wpływają.

UZASADNIENIE
Przedstawiciele III RP bardzo dużo mówią o niepodległości i rocznicy niepodległości. Probierzem
stanu tej niepodległości jest emisja pieniądza.
Polacy mają prawo wiedzieć, kto konkretnie w III RP odpowiada za dodatkową emisje pieniądza
gotówkowego i bezgotówkowego oraz konkretnie jakie są kwoty dodatkowej emisji pieniądza
gotówkowego i bezgotówkowego oraz jaki jest przepływ tych środków.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:
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Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
Król: zarządza kolejne głosowanie.

SOLUCJA
NIE BĘDZIEMY UCISKAĆ PODDANYCH!
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)

RADY KRÓLEWSKIEJ
z 24 marca A.D.2018
KRAKÓW
W KRÓLESTWIE POLSKIM NIE BĘDZIE PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
ŻĄDANIE ZNIESIENIA PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH W III RP
DO KOŃCA 2018 ROKU
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1. Rada Królewska Królestwa Polskiego uznała, że wypełniając Śluby Lwowskie Króla Jana
Kazimierza, Królestwo Polskie nie będzie uciskać Poddanych, stąd w Królestwie Polskim nie
będzie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Rada Królewska wzywa III RP do zniesienia podatku dochodowego od osób fizycznych do
końca 2018 roku, pod rygorem infamii i banicji ipso facto dla Sejmu, Senatu i Prezydenta.

UZASADNIENIE
1. Zupełnie bezzasadne jest opodatkowanie pracy. Cywilizowane państwo ma wiele możliwości
utrzymania siebie i zapełnić Skarbiec podatkami pośrednimi np. podatkiem obrotowym.
2. Poddani są udziałowcami państwa i należy im się dywidenda społeczna, a nie podatki.
3. Tylko w wyjątkowych wypadkach np. klęsk żywiołowych czy wojny można prosić Poddanych
o samoopodatkowanie siebie.
Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

J.W. Ryszard Henryk Kozłowski – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Jan Krzanowski – głos „za”

Uchwałę w dniu 24 marca A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 9 kwietnia A.D.2018 manu propria
podpisał i pieczęcią królewską opatrzył:
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Wojciech Edward Rex Poloniae
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej:
(www.metrykakoronna.org.pl).
Król: wszystkich informujemy, że są zobowiązani wykonać podjęte wyżej Uchwały.
J.W. Alfred Łubniewski: mówi o piecu grzewczym własnej konstrukcji.
Król: nie można odrzucać mądrych propozycji współpracy.
Król: osoby: J.W. Ryszard Henryk Kozłowski, J.W. Marian Redes, J.W. Alfred Łubniewski są
objęte immunitetem królewskim do odwołania.
Król: Kiedyś byli żołnierze wyklęci a teraz są biznesmeni wyklęci!
Co zrobiono z twórcą rakiet prof. Jackiem Walczewskim?
Co zrobiono z Romanem Kluską?
Człowiek niezależny ekonomicznie jest dla bolszewii groźny, stąd bolszewia hamuje wszelkie
wynalazki.
Cały czas pilnują Polaków aby się nie wybili.
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J.W. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski: jeżdżę po Polsce, byłem w Jarosławiu. Kończę
opracowanie historyczne pt. „Fakty o których każdy Polak wiedzieć powinien”.
Naród jest wyjałowiony!
Król: My jesteśmy spokojni, że Bóg da Nam wsparcie! Modliliśmy się dzisiaj na Skałce!
Bez pojawienia się w Krakowie nie można zbudować Królestwa!
Tu jest Wawel; tu są lechickie sprawy.
Dziękujemy za zaufanie Wam. Musimy się tu wymodlić.
Panie Boże! Jeśli jest taka wola Twoja, stwórz Królestwo Polskie!
Królowanie nie jest przyjemnością! Nie jest przywilejem. Królowanie jest to wielki obowiązek
wobec Narodu.
Tak się opatrznościowo złożyło, że spadło to kolejny raz na Leszczyńskich!
Pamiętacie Króla Stanisława Leszczyńskiego i Jego córkę Marię Królową Francji.
Przypominamy: Leszczyńscy stracili wszystko w XVIII wieku [sprzeciwiając się Sasom]. Posiadali
1/3 Wielkopolski [z Opalińskimi]. [Stanisław Leszczyński ożenił się w maju 1698 roku z Katarzyną
Opalińską w Krakowie].
Wszystko Leszczyńskim zarekwirowano i zmuszono do emigracji z Polski. Stanisław Leszczyński
dwukrotnie emigrował z Polski.
Obecnie podobna rola przypadła Nam. Być może jest jeszcze trudniej, bo świadomość Rodaków o
królewskiej przeszłości Polski jest niska. Ale przy pomocy Bożej wszystko jest możliwe!
Gorąco wierzymy, że dzięki Opatrzności Bożej odbudujemy Królestwo Polskie!
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J.W. Ryszard Henryk Kozłowski: czy nie warto pomyśleć o Rzeczpospolitej królewskiej jako
partii?
Król: to samo proponował Nam prof. Karpowicz na Zamku w Bobolicach k/Myszkowa 11 sierpnia
2015 roku [Vide: https://www.youtube.com/watch?v=sdHu6yL07OI ].
Król: tu występuje kwestia zaufania. Paktowanie z Diabłem źle by się skończyło. Co mielibyśmy
osiągnąć? My walczymy o 100%.
W Królestwie Polskim nie będzie partii. Każdy może przyjść na Sejmik Ziemski.
Król: przestrzegamy wszystkich ludzi partii, że do 30 czerwca A.D.2018 kończy się
tolerowanie partii politycznych w Królestwie Polskim.
Z dniem 1 lipca A.D.2018 każdy członek partii politycznej ipso facto podlega infamii i banicji
w Królestwie Polskim. Taką Uchwałę podjęliśmy na Sejmie Walnym w Czernej w grudniu
2017 roku.
Król: Każda kolejna partia wzmacnia system partyjny!
Król: Jest wiele krajów gdzie można działać partyjnie. W Królestwie Polskim po 1 lipca A.D.2018
można działać tylko poprzez Sejmiki Ziemskie! Żadnych partii!
Król: wspólnym mianownikiem obrad jest cywilizacja „Christianitas”.
J.W. Ryszard Henryk Kozłowski: naród jest ogłupiony!
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Król: by startować w wyborach można zakładać stowarzyszenia, Komitety Wyborcze Wyborców.
Nie ma konieczności startowania z list partyjnych!
Król: chcemy 30 czerwca A.D.2018 jechać do Gietrzwałdu i przepraszać Boga za wszystkich,
którzy działali w partiach politycznych.
Król: mówi o Prezydencie Ignacy Mościckim.
Król: kończymy Modlitwami.
Ojcze Nasz! Zdrowaś Mario!
Król: Uznajemy te obrady za bardzo owocne!
Victoria in Jesu Christo!
Dziękujemy Ci Duchu Święty!
Sporządził 9 kwietnia A.D.2018 w Myszkowie, w Dzień Zesłania Ducha Świętego, w rocznicę Bitwy pod Legnicą.
W Trzecim roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Transmisja całych obrad na żywo na
Kanał: „Rada Królewska Korony Królestwa Polskiego”

https://www.youtube.com/watch?v=bw1IM6vvrtc
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WPIS Nr 39/04/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 10 kwietnia A.D. 2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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Z ARCHIWUM
RADY KRÓLEWSKIEJ
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SOLUCJA
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 18 listopada A.D.2017
DROHICZYN
Sic volo, sic iubeo!
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!)
DOKTRYNA RADY KRÓLEWSKIEJ
DOTYCZĄCA
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
1. Królestwo Polskie określa Doktrynę Budownictwa Mieszkaniowego dla młodego pokolenia Polaków jako
Królewskie Budownictwo Społeczne polegające na zapewnieniu każdemu rdzennemu Polakowi w
przedziale wielu od 20 do 35 lat (preferowane małżeństwa) domu mieszkalnego zbudowanego z drewna
na fundamencie (podpiwniczeniu) betonowym, z niskim czynszem w przedziale 200 PLN – 300 PLN, o
metrażu od 60 do 120 m2, z niskimi kosztami utrzymania wynikającymi z polityki energii rozproszonej,
odnawialnej oraz z energii cieplnej geotermalnej, etc.
2. Celem Doktryny jest demograficzny wzrost populacji rdzennych Polaków oraz godne życie młodego
pokolenia rdzennych Polaków.
3. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w Człowieka.
POSTANOWIENIA WYKONAWCZE
DOTYCZĄCE
DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
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4. Projekt „Dom+ dla Rdzennych Polaków” powinien być realizowany przez samorządy lokalne na szczeblu
Miast, Miasteczek, Wiosek oraz Wsi i być skorelowany z projektem Decentralizacji Budżetu
Centralnego.
5. Za wykonanie Projektu Królewskiego Budownictwa Społecznego „Dom+ dla Rdzennych Polaków”
odpowiada nadzorczo i koordynacyjnie „Królewskie Konsorcjum Budowlane Dom+”.
6. Na Szefa „Królewskiego Konsorcjum Budowlanego Dom+ dla Rdzennych Polaków” wyznaczamy do
odwołania J.W. Inż. Mariana Redesa ze Szczecina.
APEL DO „III RP”
DOTYCZĄCY
DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW”
7. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP” aby przystąpiły do „Królewskiego Konsorcjum Budowlanego

Dom+”.
8. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP”, aby rozpoczęły reformę skarbową i reformę budżetową w
kierunku pozostawiania na określonych szczeblach samorządów lokalnych określonych części wpływów
podatkowych lub określonych podatków, z jednoczesnym zadaniowaniem ponoszenia niezbędnych
wydatków, w tym wydatków na „Królewskie Budownictwo Mieszkaniowe Dom+ dla Rdzennych Polaków”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. Powyższy Projekt winien być połączony z podobnymi Projektami dotyczącymi Repatriacji Polaków oraz

zachęt do powracania Polaków z emigracji. Może być też przeznaczony dla określonych corocznie kwot
Imigrantów chcących zostać Polakami. Powinien też uwzględniać sprawy mieszkaniowe zasłużonych
Polaków.
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Wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.
5.

J.W. Brygida Andreasik – głos „za”
J.W. Alfred Łubniewski – głos „za”
J.W. Marian Redes – głos „za”
J.W. Ryszard Gawlicki – głos „za”
J.W. Marek Chatou – głos „za”
Brak głosów „wstrzymujących się’ oraz „przeciw”.

MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie
Zdobycia Kijowa
1018-2018
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