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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.”

EDYKT
KRÓLA POLSKI
WOJCIECHA EDWARDA I
Zdjęcie Infamii i Banicji

My, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w
dniu 16 lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów; Wielki
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i
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Barrois, etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć,
niniejszym Edyktem postanawiamy, co następuje:

Niniejszym Edyktem, z dniem dzisiejszym tj. 30 stycznia A.D. 2017
zdejmujemy infamię i banicję z:
1. Janusza Korwina Mikke - Szefa partii politycznej "Wolność"
oraz członków tej partii.
2. Michała Marusika - Szefa partii plitycznej "Kongres Nowej
Prawicy" oraz członków tej partii.

UZASADNIENIE
Nałożenie infamii i banicji na wszystkich Szefów partii politycznych oraz na
wszystkich członków partii politycznych było działaniem chybionym, błędnym
i kontrproduktywnym.
Jako Konfederacja Generalna Niepołomicka A.D. 2014 przekształcona w
Konfederację Generalną Rydzyńską Królestwa Polskiego A.D. 2016 walczymy,
co do zasady, z partiami politycznymi i partyjniactwem.

Jak to zwykle bywa w życiu, są od zasady określone wyjątki.

W przypadku walki z partiami politycznymi należy sięgnąć do samej genezy
partii politycznych tj. do czasów rewolucji (anty)francuskiej i głośnego
procesu nad Królem Francji Ludwikiem XVI, który nota bene w 1/4 był, jako
wnuczek Marii Leszczyńskiej Polakiem.

Podczas tego pseudo procesu, toczącego się przed Stanami Generalnymi, w
związku z brakiem przeważającej liczby głosów "za" lub "przeciw" skazaniu
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Króla na śmierć, padło hasło: kto "za" Królem (uniewinnienie) "na prawo", kto
"przeciw" (skazanie) niech stanie na lewo Sali.

Po

tym

haśle

część

Przedstawicieli

przeszła

na

prawą

stronę

Sali,

opowiadając się de facto za Królem, druga część (niewiele większa) przeszła
na lewą stronę, opowiadając się za królobójstwem, czyli za Francją bez Króla.

Tak,

więc

tzw.

prawica,

to

de

facto

monarchiści,

lewica

zaś

to

antymonarchiści.

Biorąc powyższe pod uwagę, karanie prawicy, czyli monarchistów, jak lewicy
czyli antymonarchistów za "partyjność" było, jak się zdaje błędem, który jako
Król

staramy

się

naprawić,

jednocześnie

przepraszając

za

to

zainteresowanych.

Tak partia "Wolność" jak partia "Kongres Nowej Prawicy" są partiami, które z
dużym prawdopodobieństwem wywodzą się z "partii" stojącej po prawej
stronie Sali tj. opowiadając się za uniewinnieniem Króla Ludwika XVI.

Są to, więc partie, a raczej Stronnictwa Nam bliskie, które nie tylko nie
chcielibyśmy karać ale wręcz przeciwnie tzn. nagradzać za lojalność
królewską.

Nie zmieniamy zdania, że partie są, jako zasada generalna, szkodliwe w
państwie ale skoro ten podział nastąpił pod koniec XVIII wieku i jednocześnie
nie widać woli ekspiacji w partiach lewicowych za mord założycielski tj. za
mord sądowy Króla Francji Ludwika XVI, to nielogicznym i nieracjonalnym
byłoby dalsze stygmatyzowanie tych, co wówczas zachowali się tak jak
trzeba.
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Liczymy, że powyższe Stronnictwa Królewskie poprą Nas i Nasze Królestwo, a
szczególnie, że poprą samorządność Sejmików Ziemskich, a ich Szefowie po
zdobyciu władzy, rozwiążą swoje partie na rzecz Sejmików Ziemskich i Sejmu
Walnego.

Dano 30 stycznia A.D. 2017 roku w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej.
W pierwszym roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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