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B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  P A M I Ę Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

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

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 

                                              

 

 

  

                                          KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                  WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA   III   
                                             ŚŚŚwwwiiięęęttteee   PPPrrraaawwwooo   WWWłłłaaasssnnnooośśśccciii   
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 

EEE DDD YYY KKK TTT    
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Barrois, Książę Bari i Rossano etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to 
należy wiedzieć, niniejszym Edyktem ogłaszamy, co następuje: 

1. Bóg jako Stwórca – Król Wrzechświata, Król Ziemi, Król Polski 
jest pierwotnym właścicielem całego Wrzechświata i całej 
Ziemi.     

2. Na Ziemi Korony Polskiej, zgodnie z Prawem Bożym 
obowiązuje Święte Prawo Własności wywodzące się z 
Przykazań Bożych: „Nie kradnij!”, „Nie pożądaj rzeczy 
bliźniego swego”. 

3. Własność jest owocem pracy, jest owocem tworzenia, jest 
owocem myśli.  

4. Królestwo Polskie w osobie Króla Polski zapewnia i chroni 
prawo własności osobistej Poddanych i ich majątki.  

5. Własność w Królestwie Polskim jest dziedziczna. 
6. Własność w Królestwie Polskim jest ruchoma ale z 

uwzględnieniem Prawa Bożego i Prawa Królestwa Polskiego.  
7. Na Ziemi Królestwa Polskiego dobra naturalne tj. ziemia, lasy, 

owoce, plony, woda, powietrze, kopaliny etc., są powierzone 
w opiekę Królowi Polski.  

8. Na ziemi Korony Polskiej właścicielem tego, co na ziemi 
może być tylko Poddany Królestwa Polskiego – kulturowy 
Polak, Lach, Lechita, Weneda, Sarmata. Każda inna osoba 
lub podmiot może być tylko czasowym dzierżawcą. 

9. Na ziemi Korony Polskiej właścicielem tego co pod ziemią 
oraz właścicielem powietrza – przestrzeni, niezbędnych do 
życia, jest Królestwo Polskie i Król. Dobra te jako dobra 
przyrodzone są niezbywalne tzn. ani mieszkańcy Królestwa 
Polskiego ani Król nie mogą prawnie skutecznie dysponować 
tymi dobrami w sensie pełnego prawa własności. Nie mogą 
więc tych dóbr sprzedawać, cedować, darować etc. Mogą 
jedynie wydawać czasowe ale nie dłuższe niż 25 lat zgody 
na eksploatację dóbr natury, z pełnym poszanowaniem 
prawa natury – ochrony środowiska i z uwzględnieniem 
prawa wszystkich pokoleń do bogactw naturalnych 
znajdujących się na terenie Ziemi Królestwa Polskiego.  
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10. Każdemu Poddanemu zapewnia się w Królestwie 
Polskim „dach nad głową”.  

11. Żaden Poddany w Królestwie Polskim nie może być 
pozbawiony „dachu nad głową”. 

12. Żaden Poddany w Królestwie Polskim nie może być 
pozbawiony domu rodzinnego. 

13. Żaden Poddany nie może być pozbawiony 
przyrodzonego prawa własności.  

14. Żaden poddany nie może być pozbawiony swojej 
własności prawem stanowionym chyba, że w wypadku 
wojny lub dobra publicznego ale za godziwą zapłatą i z 
zadośćuczynieniem.  

15. W przypadku wojny reparacje wojenne lub inne środki 
publiczne w pierwszej kolejności pokrywają szkody wynikłe z 
naruszenia prawa własności.  

16. Za naruszenie Świętego Prawa Własności w Królestwie 
Polskim obowiązują surowe kary do infamii i banicji włącznie.  

17. Szczególną ochroną objęte są w Królestwie Polskim 
owoce przedsiębiorczości, tak materialne, jak niematerialne.  

18. Wynalazki jako własność intelektualna oraz myśl 
techniczna, koncepcyjna, dobra kultury etc., w Królestwie 
Polskim są chronione od momentu ich publicznego 
ogłoszenia lub pokazu na Ziemi Korony Polskiej. Sposób 
powszechnego korzystania z wynalazków, myśli technicznej, 
koncepcji, dóbr kultury etc. zależy od Twórców.       

19. Nikogo w Królestwie Polskim nie wolno karać ani 
prześladować z tego tytułu, że jest bogaty lub biedny.  

 
UWAGI! 

Edykt niniejszy powstał z inspiracji Radcy Stanu, Senatora 
Wielmożnego Stefana Kramarskiego. 
Edykt obowiązuje od dnia opublikowania go w Metryce Koronnej – 
www.metrykakoronna.org.pl  
Edykt podlega zatwierdzeniu przez najbliższy Sejm Walny. 
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UZASADNIENIE 
 

Jeśli dwa z dziesięciu Przykazań Bożych są poświęcone prawu własności to 

nie może być to kwestia drugorzędna.  

 

Przykazanie „Nie kradnij!” jest imperatywem – Nakazem. Przykazanie „Nie 

pożądaj rzeczy bliźniego swego!” jest Bożym Ostrzeżeniem.   

 

Bóg w przykazaniach tych definiuje własność osobistą człowieka, która jest 

chroniona Prawem Bożym – prawem naturalnym.  

 

Co to oznacza?  

 

Oznacza to tyle, że kradzież cudzej własności narusza porządek naturalny, 

porządek Boży i musi spotkać się z konsekwencjami.  

 

Ten co kradnie jest gwałcicielem Bożego porządku rzeczy, a na straży tego 

porządku stoi Król.  

 

Król sprawujący rządy w imieniu Boga nie może nic ukraść, bo wszystko jest 

Jego. Stąd jakby z urzędu musi pilnować swojej własności przejawiającej się w 

pilnowaniu poszczególnych własności Jego Poddanych.  

 

Każdy Poddany musi posiąść swoją własność w sposób godziwy.  

 

Własność zdobyta w inny sposób, od samego początku nie jest własnością 

stricte ale uzurpacją prawa własności – szyderstwem z Króla i Boga.   
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Kradzież a nawet pożądanie cudzej własności, w tym  własności 

intelektualnej,  jest grzechem, jest działaniem na szkodę dobra wspólnego. 

 

Słowo „bogactwo” wywodzi się od słowa „Bóg” i wskazuje, że tylko 

bogactwo zdobyte godziwe jest prawdziwym bogactwem. Bogaczem nie 

jest wyzyskiwacz, bo ten ukradł owoce czyjejś pracy.  

 

Ten co został obdarzony godziwym bogactwem powinien zachowywać się 

po Bożemu.  

Bogacz w Królestwie Polskim jest zobowiązany prowadzić działalność 

filantropijną i charytatywną. 

 

Z kolei „ubogi” to ten co przy Bogu. Jest on miły Panu Bogu ale tylko wówczas 

jak żyje po Bożemu. Marnowanie swoich talentów jest grzechem, więc życie 

ascetyczne z niewykorzystaniem swoich talentów nie jest miłe ani Panu Bogu 

ani Królowi.      

         

Dano 21 lutego A.D. 2017 roku w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej. 

W pierwszym roku Naszego panowania.     

 Wojciech Edward Rex Poloniae 

 


