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W dniu 27 lutego A.D.2018 wzięliśmy jako Król Polski udział w wykładzie  

Profesora dr Christiana Lübke  
z Instytutu Historii i Kultury Europy Wschodniej Leibniza (GWZO) pt.:  
„„„NNNooowwweee   TTTyyysssiiiąąącccllleeeccciiieee...   PPPooonnnaaadddrrreeegggiiiooonnnaaalllnnneee   zzznnnaaaccczzzeeennniiieee      

PPPoookkkooojjjuuu   www   BBBuuudddzzziiissszzzyyynnniiieee   zzz   111000111888   rrroookkkuuu”””   
w  

Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie  
przy Al. Ujazdowskich 39 

 

Na początek kilka słów o Niemieckim Instytucie Historycznym, a także o Instytucie Historii 
i Kultury Europy Wschodniej Leibniza oraz o samym Profesorze dr Christianie Lübke. 

I . NIEMIECKI INSTYTUT HISTORYCZNY W WARSZAWIE. 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH), utworzony w 1993 roku, jest 
jednym z sześciu Niemieckich Instytutów 
Historycznych za granicą. Wspólnie ze swymi 
pięcioma siostrzanymi Instytutami w Rzymie 
(1888), Paryżu (1958), Londynie (1976), 
Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005) oraz 
Instytutem Orientalistyki w Bejrucie (1961), 
Instytutem Studiów Japońskich w Tokio (1988), 
Forum Historii Sztuki w Paryżu (1997) i 
Instytutem Orientalistyki w Stambule (2009) należy do fundacji prawa publicznego im. 
Maxa Webera Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą, i za jej 
pośrednictwem finansowany jest ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa 
Edukacji i Badań.  

Źródło: http://www.dhi.waw.pl/pl.html    
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Obecnym Dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego jest Czech - Prof. dr hab. 

Milos Reznik.   

Nie jest to postać przypadkowa, o ile przeczyta się biografię tegoż profesora umieszczoną 
na stronie Instytutu:  

Urodzony w 1970 r. w Rychnov nad Kněžnou; studia historii na Uniwersytecie Karola 
w Pradze; 1994-1999 – studia postdoktoranckie z zakresu historii powszechnej, 
temat dysertacji: „Patriotyzm i tożsamości w Prusach Królewskich w XVII wieku”; 
1995-1996 - praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Referat 
Polski. 

Wydaje się, że Niemcy (obecnie Bundesrepublik Deutschland) posiłkują się w swojej 

polityce historycznej, dotyczącej Europy Wschodniej, proniemieckimi Czechami, co 
pozwala im proniemiecko oddziaływać nie tylko na Polskę, ale i na kraje ościenne.  

Poza tym „prozelita” jest zawsze gorliwszy w swym „wyznaniu” niż sam wyznawca. Stąd 
np. Donald Tusk - niemiecki „prozelita” jest gorliwszym Niemcem niż sami Niemcy, etc.   

Naszym zdaniem, niemiecka polityka historyczna oparta jest na „pompie ssąco 

tłoczącej”, czyli na umiejscowieniu w kluczowych dla Niemiec zakątkach Ziemi 
„Niemieckich Instytutów Historycznych” (jako instytucjach córkach) opartych na jednej 
Fundacji Publicznej (instytucji matce) – na swoistym „Niemieckim Ministerstwie 
Propagandy Historycznej”, które to Instytuty Historyczne, pod dyktando „matki” mają 
kształtować propagandowo politykę historyczną Niemiec w miejscach interesów 
niemieckich, m.in. poprzez wyrażanie swoich naukowych poglądów na najważniejsze 
wydarzenia historyczne dotyczące Niemiec.  

Działa, więc w Niemczech „Ministerstwo Propagandy Historii Niemiec ” pod płaszczykiem 
fundacji publicznej - matki - m.in. dla „córki” tj. dla „Niemieckiego Instytutu 
Historycznego” w Polsce, rozumianego politologicznie jako broń czasów pokoju.  

Już Carl von Clausewitz – teoretyk wojny - pisał, że nie istnieje czas pokoju, tylko czas 
pomiędzy wojnami, a sama wojna jest przedłużeniem polityki.  

Według tej teorii, po każdej wojnie nadchodzi względny lub prawdziwy pokój, który trzeba 
wykorzystać do następnej wojny, etc.  

Niemcy, jak mało, kto, potrafią ten „powojenny czas” maksymalnie wykorzystać!  
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II. DLACZEGO POKÓJ W BUDZISZYNIE A.D.1018 JEST TAK WAŻNY? 

Aby zrozumieć, nie tyle ponadregionalne znaczenie Pokoju w Budziszynie, ale 

europejskie, światowe i cywilizacyjne znaczenie Pokoju w Budziszynie oraz znaczenie 
Pokoju w Budziszynie jako ocalenie Polski (Królestwa Polskiego), a być może całej 
Słowiańszczyzny przed Niemczyzną oraz uratowanie własnej, słowiańskiej odmiany religii 
rzymsko-katolickiej, w której hierarchowie są niezależni od władcy i podporządkowani 
tylko papieżowi, należy koniecznie przeczytać książkę pt. „Troja Północy” Zofii Kossak i 
Zygmunta Szatkowskiego.  

Bez lektury tej książki, wiedza na temat Polski późnego średniowiecza oraz wiedza na 
temat plemion słowiańskich będzie niepełna, a więc nasze poglądy historyczne nie będą 
oparte na faktach historycznych, ale będą oparte na utrwalanych stereotypach i mitach. 

Należy przyjąć, za najbardziej prawdopodobną genezą powstania Niemiec jest 

supozycja, że dzisiejsi Niemcy to potomkowie zesłańców i banitów zsyłanych w czasach 
istnienia Cesarstwa Rzymskiego na północne rubieże Cesarstwa, w pobliżu 
Słowiańszczyzny, a konkretnie w pobliże lub do słowiańskiego plemienia Germanów (być 
może zesłańcy Rzymu byli przez nich pilnowani), skąd wzięli (ukradli) swoją nazwę, a 
którzy jak to więźniowie wytworzyli własną subkulturę i własny gryps, czyli język. 
Najczęściej byli tam zsyłani nieposłuszni oficerowie oraz żołnierze armii rzymskiej 
(swoista kolonia karna dla niekarnych żołnierzy Cesarstwa Rzymskiego). 

W V wieku więźniowie ci zbuntowali się pod przewodnictwem Odoakera - ex oficera 
Rzymskiego, który w 476 roku tworzy Państwo Odoakera – zalążek Niemczyzny. Następnie 
przejmuje Ziemię Germanów, uderza na Rugię (serce Słowiańszczyzny) i na Rzym (serce 
Cesarstwa Rzymskiego). Zdobywa w ten sposób przyczółki do dalszej ekspansji. Fizyczną 
siedzibę swojego państwa lokuje na Słowiańszczyźnie, ale swój mózg lokuje w Rzymie.  

Zwróćmy uwagę, że z rokiem 476 wiąże się upadek klasycznego Cesarstwa Rzymskiego i 
jednocześnie powstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego wpadającego w ręce Niemców.  

Już od samego początku Niemcy „protestantyzują” Kościół Rzymski traktując go 
instrumentalnie jako narzędzie polityczne. Religia katolicka, a szczególnie wpływy Rzymu 
w chrystianizowanych państwach są dla nich narzędziem podboju tych państw. W 
kolejnych latach i wiekach wytworzył się niemiecki modus operandi ideologii „Drang nach 
Osten”, zawsze z błogosławieństwem Rzymskiego Papieża.  

Skąd ten paradygmat „Drang nacht Osten” w Niemczyźnie tego nie wiemy. Możemy tylko 
suponować, że są to sprawy genetyczne lub sprawy egzystencjonalne samej Niemczyzny o 
ile przyjąć, że jest to organizm pasożytniczy, szukający żywiciela. Każdy organizm żywy jest 
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podatny szczególnie na pewne wirusy i pasożyty. Takim wirusem i pasożytem dla 
Słowiańszczyzny jest Niemczyzna i dopóki te dwa byty (Słowiańszczyzna i Niemczyzna) 
będą obok siebie funkcjonować, dopóty wirus - pasożyt Niemczyzny będzie atakował 
Słowiańszczyznę.  

Bolesław Chrobry znalazł „szczepionkę” na Niemczyznę poprzez własną sprawną pocztę 
(szybki obieg informacji), własną monetę (1005), świetną organizację wojska (jednostki 
specjalne), a przede wszystkim przez chrześcijaństwo we własnym narodowym rycie 
religijno-politycznym, czyli religię krzewioną przez słowiańskich misjonarzy. Na początku 
panowania popełnił kardynalny błąd, akceptując wyznaczonego przez Rzym biskupa 
Radzima Gaudentego w miejsce jego przyrodniego brata Ś. Wojciecha. O mało nie 
zakończyło się to tragicznie dla Chrobrego, o czym dalej.      

Niemcy podporządkowując sobie Rzym i papiestwo przyjęli wobec Słowiańszczyzny 

strategię niszczenia jej przy pomocy niby krzewienia rzymskiej wiary, a konkretnie poprzez 
narzucanych Słowiańszczyźnie proniemieckich hierarchów – biskupów. Ten opus 
operandi był przerobiony podczas przejmowania Cesarstwa Rzymskiego za Karola 
Wielkiego czyli przejęcia (rozbicia) Frankonii.    

A należy wiedzieć, że według Constitutio Romana Cesarza Lotara z IX w. konsekracja 
nowo obranego papieża mogła nastąpić po złożeniu przezeń przysięgi na wierność 
Cesarzowi. Tym samym każdy biskup mianowany przez Rzym był jednocześnie od X wieku 
agentem Niemczyzny. Dzisiaj może być podobnie, bo Rzym, a szczególnie Instytut dzieł 
Religijnych (ex Bank Watykański) ma bardzo mocne powiązania z Niemcami i Unią 
Europejską.    

Hierarchowie niemieccy byli w pełni wyznaczani i podporządkowani Cesarzowi, a jako 
bezżenni kapłani byli idealnymi namiestnikami w podbijanych Ziemiach Słowiańszczyny.  

Przypatrzmy się na klasyczny przykład, co zrobił wobec Bolesława Chrobrego przyrodni 
brat Świętego Wojciecha, biskup Radzim Gaudenty wyznaczony przez Rzym na Biskupa 
Gnieźnieńskiego.  

Otóż podczas Zjazdu w Merseburgu w 1002 roku rzuca on klątwę na swojego Króla 
Bolesława Chrobrego, co oznacza ni mniej ni więcej, jak zgodę na jego mord (sic!).  

Zamach na polskiego Króla A.D.1002 nie udaje się! A ile takich zamachów za zgodą 
niemieckich biskupów udało się wcześniej dokonać na słowiańskich książętach i królach 
Ziem Połabskich i Nadreńskich? Nota bene klątwy będą rzucane przez biskupów na wielu 
polskich książąt i królów.  

Będą też próby lokowania na polskie trony bastardów papieskich, o czym Rzym i polscy 
historycy milczą! Taka próba spowoduje np. zniszczenie dziedzictwa Bolesława 
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Krzywoustego, który takiego bastarda Zbigniewa oślepił i prawdopodobnie zamordował 
nie pozwalając mu na panowanie w Polsce.  

W odwecie Rzym znajduje nagle testament Krzywoustego, który jakoby pragnie... rozbicia 
dzielnicowego Królestwa Polskiego (sic!).  

Pierwszego, który po prawie 200 latach ponownie zjednoczy rozbite dzielnice i koronuje 
się na Króla Polski tj. Przemysła II mordują pod Rogoźnem Niemcy, nazywani wówczas od 
słowiańskiego Brandenburga (Brennej) Brandenburczykami.   

Rozbiory Polski w XVIII wieku dokonali w 100% Niemcy tj. Prusy (nazwa zapożyczona od 
słowiańskich Prusów), Rosja z Carycą Katarzyną – Niemką oraz niemieccy Habsburgowie. 
Trzy państwa ale jedna nacja.  

Zamachu stanu na ledwo co odrodzone Królestwo Polskie w 1918 roku dokonują Niemcy 
rękami Józefa Piłsudskiego (o czym dalej).  

To Niemcy dbali i dbają o masoński i proniemiecki charakter II i III RP.             

Sami Niemcy nie mają konkretnej nazwy. Nazywani są: Teutoni, Germanie, Alemanie, 
Tedeschi, Niemcy, etc.  

Brak genezy Niemiec, do której Niemcy chcieliby się przyznawać i odwoływać 
spowodowało, że przyjmowali w historii różne nazwy m.in. Prusacy od słowiańskiego 
plemienia Prusów. Obecnie przyjęto dla Niemiec nieokreśloną nazwę Deutschland, mimo, 
że nie istniał nigdy naród Doutschów.  

Nota bene przypomina to genezę Ukrainy i Ukraińców, którzy jako banici zsyłani byli na 
rubieże Carstwa, a którzy podbili Rusinów i przejęli ich ziemię. Jeśli już, to Ukraina 
powinna nazywać się Kozaczyzna, a Ukraińcy Kozakami. Ziemia przez nich zajmowana to 
Ruś Kijowska lub Ruś Czerwona a nie Ukraina. Dla Polaków Ukrainą (z kraja) jest też 
państwo niemieckie. W związku z tym możemy mówić o Ukrainie Wschodniej 
(Kozaczyźnie) i Ukrainie Zachodniej (Niemczyźnie).     

Słowianie nazwali Niemców słowem etymologicznie znaczącym: „nieprzyjaciel”, „nic nie 
mający”.   

Nie ma litego narodu niemieckiego ale jest Niemczyzna!  

Niemczyzna jest pojęciem mentalnym, nie etnicznym. Stąd widzimy wiele Niemczyzny w III 
RP we władzy. Widzimy ją na przykład na Opolszczyźnie jako tzw. mniejszość niemiecka.   

Dla Niemczyzny polskość to nienormalność!    

Nie ma narodowego państwa niemieckiego, ale są Landy –Kraje związkowe – Palatynaty 
– elektoraty. Rządzone były od zawsze (V w.) mocną ręką, absolutystycznie.  

Niemcy znajdując się na Ziemiach tubylców, w tym przypadku wymordowanych Słowian 
mają problem ze swoją przeszłością. Mają syndrom konkwistadorów. Zresztą podobnie 
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jak USA, Australia i wiele innych państw, które istnieją na grobach pomordowanych lub 
prześladowanych tubylców.  

Warto wiedzieć, że nazwanie nas Polakami zawdzięczamy Stolicy Apostolskiej, a 

konkretnie Brunonowi z Kwerfurtu, który za zgodą Papieża, a może na jego żądanie nadał 
Lechii około roku 1000 imię chrzestne: Polanie, Polonia, etc.  

Nasza pierwotna nazwa Polski to Lechia, a zamieszkały Naród to Lachowie, Lechici 
nazywani przez Rzymian Wenedami.  

Zwróciliśmy uwagę, że Niemcy w tym Profesor dr Christian Lubke podczas wykładu w dniu 
27 lutego A.D.2018 oznaczają nas Lechitów w starym średniowieczu jako Sclavini, a nie 
Lechici, Wenedowie czy Slavini. Ta jedna literka „c” wstawiona po „S” zamienia nazwę 
etniczną mieszkańców Słowiańszczyzny ze Slavi jako Słowianie w sclavi „niewolników”, 
bo po łacinie słowo „sclavo” (wł. schiavo) oznacza „niewolnik”.  

Prawdopodobnie obraźliwa nazwa dla Słowian jako sclavi zamiast Slavi jest wynikiem 
życzeniowego, negatywnego stosunku do nas całej Zachodniej Europy, szczególnie 
Niemców.  

Europa Zachodnia od zawsze gardziła Słowianami, więc przekształcenie słowa Slavo w 
sclavo jako niewolnik, było czymś oczywistym.  

Podobnie przekształcenie nazwy Lechia z Lachami, Lechami, Lechitami jako „Panami” w 
Polonię z Polachami, Polakami, jako tymi od pola, było dla nas sprytną narodową 
deprecjacją od strony naszych wrogów, zamazującą dumną tożsamość lechicką. Stąd taki 
atak wielu „historyków” na Słowiańszczyznę i Wielką Lechię; że jej nie było, że to bajki, że 
to turbo Słowianie. Tacy ludzie świadomie kłamią, chcąc by Polacy byli Polachami, a nie 
Lachami, Lechami; żeby od samego początku byli chrześcijanami bez własnej 
wcześniejszej religii, kultury, cywilizacji. Dlatego więcej wiemy o mitologii greckiej czy 
rzymskiej niż o religii i wierzeniach naszych słowiańskich przodków, mimo, że były to 
religie i wierzenia etno chrześcijańskie.  

Nasza słowiańska wielowiekowa kultura i cywilizacja, nasze zwyczaje, nasza religia i 
wierzenia zostały wprzęgnięte w religię chrześcijańską. Stąd my Lachowie, Lechici, Polacy 
mamy tak mocne przywiązanie do religii chrześcijańskiej, bo jest ta wiara oparta na 
naszym słowiańskim etno chrześcijaństwie.  

Pisał o tym Otto z Bambergu chrystianizujący Słowian Pomorskich: oni (Słowianie) jako 
poganie są bardziej Chrystusowi, niż my im przedstawiamy w naszej chrześcijańskiej 
religii.    

Obecni hierarchowie kościoła katolickiego w Polsce chcą utrwalić w Polakach li tylko 
tożsamość rzymsko-katolicką począwszy od chrztu Mieszka, nie chcąc dzisiejszym 
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Polakom powiedzieć prawdy, że przed Mieszkiem była Wielka potężna Lechia, która w 
latach 1002-1017 pokonała zbrojnie Cesarstwo Rzymskie, czyli Zachodnią Europę, czego 
materialnym dowodem jest Pokój w Budziszynie z 1018 roku. Byli też przed Mieszkiem 
słowiańscy królowie, książęta i to królowie i książęta ochrzczeni, było tu od zawsze etno 
chrześcijaństwo.  

Dlaczego przed dzisiejszymi Polakami jest ukrywana historia Lechii do 966 roku możemy 
się tylko domyślać. Na pewno ukrywanie historii Lechii – dzisiejszej Polski jest w interesie 
Niemiec i Rzymu i wielu, wielu dzisiejszych państw europejskich i nie tylko.  

 III. NIEMIECY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. 

W tym miejscu zauważmy, że Niemcy jako agresorzy w II Wojnie Światowej potrafili 

przez 73 lata utrzymywać stan powojenny, stan rozejmu, stan bez formalnego pokoju 
popartego Traktatem Pokojowym. Jednocześnie ten stan rozejmu wykorzystali do dalszej 
budowy Rzeszy pod przykrywką Unii Europejskiej (obiektywne uwarunkowania pobytem 
wojsk USA w Niemczech). Zrobili to wszystko w sytuacji kraju, który oficjalnie był stroną 
przegraną w II Wojnie Światowej.  

Paradoks sytuacji polega na tym, że Niemcy nie chcą wojsk USA u siebie, a III RP bez tych 
wojsk nie może spokojnie żyć!  

Niemcy nie chcą NATO i wolą wojska europejskie pod własnym przywództwem! III RP chce 
należeć do NATO i jednocześnie chce budować wojska europejskie!   

W rzeczywistości, analizując fakty, okazuje się, że Niemcy wygrali II Wojnę Światową, 
osłabiając trwale Polskę poprzez mordy i grabieże oraz zabierając im cudzymi rękami 
Kresy Wschodnie (w ten sposób ograniczono nasz potencjał o co najmniej 50%) oraz 
wzmacniając jednocześnie swoją gospodarkę poprzez zgromadzone łupy wojenne, które 
zamiast oddawać ofiarom, służą im do oddziaływania na innych (casus rozpad 
Jugosławii).  

Szybko, po II Wojnie Światowej Niemcy ułożyli się z Żydami i Rosją, mimo wymordowania 
milionów Żydów i Rosjan oraz zawarli domniemany pakt z Izraelem o przerzuceniu winy za 
holocaust, na Polaków.  

Mimo licznych ofiar Niemcy po II Wojnie Światowej demograficznie są od Polski silniejsi 
dwa razy.    

Obecnie Niemcy strategicznie i długofalowo oddziaływają na Ukrainę w celu wzniecania 
ruchu banderowskiego (Bandera był jak Piłsudski agentem niemieckim), ruchu skrajnie 
antypolskiego. Mają też poprawne stosunki z Rosją.  

III RP widzi wroga w Rosji; nie dostrzega go w Niemcach, Izraelu czy Ukrainie! Rosja nie 
wykonuje wrogich ruchów wobec Polski. Niemcy, Izrael i Ukraina takie wrogie ruchy 
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wykonują! Wyraźnie widać, że polityka zagraniczna III RP nie jest oparta ani na historii ani 
na rzeczywistych zagrożeniach, ale na podstawie widzimisię Naczelnika Państwa. Nie jest 
jasno sprecyzowane w III RP jaka jest aktualna doktryna polityki zagranicznej III RP. Bez 
takiej doktryny zaakceptowanej przez Sejm, Premier, Prezydent oraz Naczelnik Państwa 
mogą realizować prywatne lub obce a nawet antypolskie polityki zagraniczne. Taką 
antypolską polityką jest popieranie Izraela i popieranie banderowskiej Ukrainy.  

Nie jest też jasno i klarownie przedstawiony interes Polski, interes Narodu Polskiego, 
Racja Stanu Polski. W związku z brakiem zdefiniowania tego interesu Trybunał 
Konstytucyjny, Rząd i Prezydent podejmują decyzje nie dające się skonfrontować z 
interesem Narodu Polskiego, interesem Polski, Racją Stanu Polski.        

Przede wszystkim Niemcy wykoncypowali sobie projekt pod nazwą Unia Europejska, 

jako zakamuflowana historyczna Rzesza Niemiecka vel Święte Cesarstwo Rzymskie pod 
przywództwem niemieckich Cesarzy, której to UE wszyscy członkowie płacą trybut –
daninę, o czym będzie dalej.  

Zamiast więc normalnej sytuacji powojennej tzn. obowiązku płacenia przez Niemcy na 
rzecz Polski rocznych reparacji wojennych przez kilkadziesiąt lat, to III RP od 2005 roku, 
czyli 60 lat po wojnie, zaczęła płacić „składki” na rzecz UE pod przewodnictwem Niemiec.  

Coś, co po 1945 roku wydawało się niemożliwe, przy mądrej polityce agresora i sprawcy 
mordu ponad 6 milionów Polaków, stało się faktem.  
 
In pari causa melior est condicio possidentis - w równej sytuacji lepsze jest stanowisko 
posiadającego. 
 
Przyjmując, że Niemcy posiadali łupy wojenne oraz obracali niewypłaconymi reparacjami 
wojennymi ich sytuacja była i jest o wiele lepsza niż Polski jako ofiary. 
Oczywiste jest, że za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim USA, Anglia, Rosja, 
którzy w Teheranie, Jałcie i Poczdamie myśleli wyłącznie o swoich interesach. Nie można 
obecnie być bezkrytycznym sojusznikiem zdrajców czasów II Wojny Światowej tj. USA i 
Anglii. Należy politycznie naciskać na Anglię, USA i Rosję i domagać się nacisku na 
Niemcy w sprawie zawarcia przez Niemcy Traktatu Pokojowego z Polską.   
 
Jak to się mogło stać, że Polacy płacą coroczną składkę vel reparacje Niemcom zamiast 
odwrotnie i jak to się mogło stać, że Niemcy pouczają Polskę, co to jest praworządność?  
Czy Niemcy mogą poszczycić się historią państwa niemieckiego jako państwa 
praworządnego a jeśli tak to, w jakim okresie?  
 
Jasnym jest, że złodziej po akcie rabunku i mordu (międzynarodowego rozboju) cynicznie 
porządnieje, aby zachować przedmiot rabunku. Nie zmienia to jednak faktu, że Niemcy z 
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punktu widzenia Polski są krajem zbójeckim. Do czasu zawarcia Traktatu Pokojowego 
kończącego II Wojnę Światową z Niemcami, Niemcy należy uznawać za państwo 
zbójeckie! Każdy rdzenny Polak, pamiętając o zamordowanych podczas II Wojny 
Światowej Polakach, powinien tak uznawać!  
 
A Rosja? Nie wolno antagonizować wobec Polski jednocześnie dwóch sąsiadów! W 
sprawie z Niemcami, Rosja powinna być naszym sprzymierzeńcem i sojusznikiem! Czyli 
jeśli Niemcy nie zechcą w najbliższym czasie zawrzeć Traktatu Pokojowego z Polską, to 
interesy polskie winny być skierowane na współpracę z Rosją, włącznie z wyjściem z Unii 
Europejskiej, stworzeniem Unii Słowiańskiej (Trójmorza) nakierowanej na współpracę z 
Rosją oraz na współpracę z Zachodnią Europą, ale z pominięciem Niemiec.     
 
IV. WOJNA A GOSPODARKA. 

Niemcom udało się wprowadzić do wielu krajów Rzeszy vel UE europejską Markę, 

czyli Euro, z Bankiem Centralnym we Frankfurcie nad Menem jako jej emitentem.   

Trzeba pamiętać, że Niemcy nie tylko specjalizują się w fałszowaniu historii, ale ich 
główną specjalnością od zawsze jest fałszowanie monety i fałszowanie kursu 
walutowego. 

Wystarczy prowadzić politykę aprecjacji czy deprecjacji waluty Euro wobec złotówki, by 
osiągać nienależne korzyści z wymiany handlowej. Zwróćmy uwagę na to, że o ile III RP 
oddała mennicę w obce ręce, o tyle Niemcy mogą kreować Euro praktycznie bez 
ograniczeń.  

W walce o kurs walutowy z Euro nie mamy w ramach III RP żadnych szans i kurs ten 
ustalają de facto Niemcy. W praktyce można w ten sposób niszczyć polski export, a 
poprzez sztucznie opłacalny import, dodatkowo niszczyć polskie przedsiębiorstwa.  

Można też spekulować polską walutą oraz udzielać pożyczek pod wykreowany sztucznie 
deficyt budżetowy.  

Szkodliwy dla Polski jest europejski system podatkowy oparty na VAT, który powoduje, że 
m.in. podmioty niemieckie w Polsce zamiast płacić podatki, dostają zwrot VAT, czyli 
otrzymują dotacje na ich produkcje.  

Nie jest problemem wyłącznie wyłudzanie VAT tylko sam VAT jako metoda wyłudzania 
pieniędzy pod pozorem legalizmu!  

By międzynarodowy VAT był dla dwu stron opłacalny, volumen exportu polskich firm w 
Niemczech powinien być porównywalny z volumenem exportu niemieckich firm w Polsce. 
Jest to nierealne, stąd Polacy dotują niemieckie firmy w Polsce, a sami osiągają deficyt 
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budżetowy, który łaskawie mogą pokryć Niemcy z otrzymanych w Polsce pieniędzy. Jest to 
polityka finansowa granicząca z narodowym samobójstwem!  

Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy III RP pozbyła się możliwości emisji 
polskiej waluty tzn., gdy polska mennica jest w obcych rękach!  

Mateusz Morawiecki, jako historyk a nie finansista, (o czym dalej) nie potrafi (ignorancja) 
zadbać o to, by w budżecie rocznym III RP pojawił się dochód z emisji złotówki, jako 
pokrycie wartości dodanej, wypracowanej przez Polaków!  

Szacujemy tę wartość obecnie na 40 mld PLN rocznie. Jednocześnie Mateusz Morawiecki 
redaguje budżet z deficytem 40 mld PLN. Oznacza to w praktyce, że ten, kto emituje 
polską walutę pożycza nam nasze własne pieniądze i to na procent (sic!). Tym samym im 
szybciej się rozwijamy jako Polska, tym mocniej zaciskamy sobie pętlę finansową na szyi. 
Jest to kuriozalna sytuacja, polegająca na tym, że im więcej Polacy pracują, tym mniej 
zarabiają, wliczając do zarobków ze znakiem minus dług budżetowy, jaki na każdego 
pracującego Polaka przypada do zapłacenia!  

Na dole sytuacja wygląda bardzo podobnie, bo niedopłaconemu polskiemu 

pracownikowi, chętnie godzi się pożyczać różnicę niewypłaconego wynagrodzenia, bank i 
to na procent.  

Polacy zadłużają się więc własnymi pieniędzmi!    

Czy w III RP ktoś dba o interesy Polski i Polaków?          

Niemcy i Rosja od mniej więcej początku XVIII wieku (Traktat w Poczdamie z 1720 roku) 
umówili się, że Polską mają rządzić miernoty, bez fachowej wiedzy polityczno-
ekonomicznej. W demokracji instalacja takich miernot jest stosunkowo łatwa.  

Rosja ma cywilizację turańską, Niemcy bizantyńską. Obie cywilizacje doskonale wiedzą, 
że aby pokonać przeciwnika lub dobrze z niego żyć, należy na jego czele postawić 
niekompetentną osobę i niekompetentne otoczenie. To wystarczy!  

Kiedyś służyła do tego kontrolowana elekcja królów od Niemca Augusta II począwszy, a 
na Stanisławie Poniatowskim kończąc.  

W roku 1732 Niemcy, Rosja i Austria zawarły Traktat Leowenwolda, że podczas 
najbliższej elekcji Królem Polski nie może zostać Stanisław Leszczyński, wcześniej już raz 
obrany na Króla (1704) i przegoniony z Polski przez Niemców i Rosjan.  

W roku 1733, gdy podczas elekcji Królem Polski ponownie obrano Stanisława 
Leszczyńskiego Rosja wypowiedziała Polsce wojnę i wraz z wojskami saskimi drugi raz 
przegoniła Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego z Polski, instalując na to miejsce 
kolejnego Niemca - Augusta III.  
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Podczas elekcji, po śmierci Augusta III wojska rosyjskie otoczyły pole elekcyjne gdzie 
szlachta pod lufami karabinów „obrała” królem kandydata rosyjskiego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.   

Takie jest państwo, jaki jest jego przywódca i jego przedstawiciele!  

W demokracji, w sytuacji Polski, są to przywódcy i przedstawiciele instalowani przez 
naszych wrogów!  

Tajne wybory tylko ułatwiają dokonywanie takich manewrów, bez uciekania się do luf 
karabinów! 

Sukcesem Niemiec, a być może i Rosji jest przekazanie Polski i innych krajów post 

sowieckich z Unii Sowieckiej do Unii Niemieckiej. W obu Uniach Polska jest 
niemiłosiernie eksploatowana, tak gospodarczo jak finansowo.   

Dodatkowo pojawia się problem, jaki zaistniał już 1000 lat temu. Albo Cesarstwo 
Rzymskie (dzisiejsza Unia Europejska) pokona Słowiańszczyznę albo vice versa.   

Jest też możliwość, że zapanuje sprawiedliwy Pokój i każdy pójdzie swoją drogą. Tak się 
też stało w 1018 roku. Pokój w Budziszynie pozwolił Polsce pójść własną drogą!   

Niemcy, po rozpadzie Imperium Sowieckiego, aby nie pozwolić na proces łączenia 

się Słowiańszczyzny w Wielką Lechię musiały szybko zainteresować się rozbiciem 
Słowiańszczyzny, która dla nich jest śmiertelnym zagrożeniem. Stąd zaraz po połączeniu 
Niemiec w 1990 roku, nastąpiło z ich inicjatywy rozbicie Jugosławii (1991), podział 
Czechosłowacji (1992) nie na Czechy i Morawy ale na Czechy i proniemiecką Słowację, 
która przypomnijmy 3 września A.D.1939 roku napadła na Polskę, pomagając jako 
pierwsza hitlerowskim Niemcom. Rosja Sowiecka była druga (pomijamy problem 
antypolskiej rebelii na Ukrainie).     

Co ważne, w latach 1989-1993 okupowane przez Sowietów terytorium Polski 

rozumianej jako II RP rozpadło się na Litwę, Białoruś i Ukrainę, mimo, że Rosja nie miała 
nic przeciw temu, aby granice wschodnie Polski wróciły z linii Curzona do granic sprzed 
1939 roku określonych Traktatem Wersalskim.  

Przepoczwarzona wówczas z PRL w III RP liberalna żydobolszewia, czy raczej 
żydomasoneria, bojąc się wielkości Polski, pozwoliła na powstanie niepodległej Litwy, 
Białorusi i Ukrainy i jako pierwsze państwo na świecie, te państwa rozbiorowe z Ziemiami 
Polskimi bezwarunkowo uznała, de facto uznając samorozbiór Polski. Świat nie zna 
takiego kuriozum i takiej zdrady!    
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Czy ktoś może wyobrazić sobie większa zdradę jak oddanie w czasie pokoju części 
terytorium Polski wraz z Polakami innemu państwu?  

Zwróćmy uwagę: nie powstaje wówczas tj. w latach 1989-1993 niepodległe, połabskie 
Państwo Łużyckie, a wręcz przeciwnie dokonana zostaje aneksja NRD do Republiki 
Federalnych Niemiec (zdobycz wojenna wróciła do agresora), a jednocześnie powstają 
niepodległe państwa na ziemiach, które Traktatem Wersalskim z 1919 roku zostały 
przyznane Polsce tj. na Ziemi Wileńskiej, Białoruskiej i Rusi Czerwonej (Ukrainie). Tym 
samym osłabiło się ofiarę II Wojny Światowej, a wzmocniło agresora!   

Czy można było postąpić inaczej? Oczywiście! Nikt z rządzących nie miał i nie ma prawa 
uznawać państw, które wówczas zaanektowały część naszego państwa! Każdy kto to robi 
jest zdrajcą Polski!          

Nadal jednak przywódcy III RP uznają Litwę, Ukrainę i Białoruś w ramach bezprawnie 
zagarniętych nam Ziem II RP w latach 1989-1993.  

Na pewno wszyscy, którzy uznają bezprawne granice Białorusi, Litwy i Ukrainy 
okupujących Ziemie II RP i którzy nie upominają się w myśl prawa międzynarodowego o te 
Ziemie, są zdrajcami i wrogami Narodu Polskiego! 

 

V. NIEMCY NA PRZESTRZENI DZIEJÓW. 

Niemcy w dalszym ciągu wraz z państwem Watykan realizują projekt ekspansji 

Świętego Cesarstwa Rzymskiego na Wschód. Chodzi o podbicie ekonomiczne i 
cywilizacyjne (z naszego punktu widzenia anty cywilizacyjne) Ziem Słowiańszczyzny.  

Dlatego tak ważne jest dla Polaków, aby zrozumieć znaczenie Pokoju w Budziszynie, który 
tę niemiecką ekspansję opóźnił prawie o 1000 lat. Ale czy na zawsze? 

I i II Wojna Światowa były próbami, na szczęście nieudanymi, ekspansji Niemiec na 
Wschód Europy. Myślenie, że były to próby ostatnie jest niczym nieuprawnione 
historycznie!   

Niemcy, mimo zawartego Wiecznego Pokoju w Budziszynie A.D.1018, gwarantowanego 
przez Papieża Benedykta VIII, zajmują obecnie Ziemie Połabskie, naruszając ten Pokój. 

Zaraz po połączeniu Niemiec przenieśli oni stolicę Niemiec z Bonn na Ziemię Połabską do 
Berlina (Brenna, Brennaburg, Branibór – stolica słowiańskich Stodoran) naruszając 
kolejny raz Pokój w Budziszynie. Obecna stolica Niemiec znajduje się na historycznej 
Ziemi Słowiańskiej, co nie ulega najmniejszej wątpliwości.  
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Oczywistą rzeczą jest, że aby móc powoływać się na Traktaty Pokojowe zawierane na 
przestrzeni ostatniego Tysiąclecia, Polska musi w pełni wrócić do dziedzictwa Królestwa 
Polskiego; stać się pełnoprawnym Królestwem Polskim.  

Przedtem powinna zdyskontować zapisy Traktatu Wersalskiego z 1919 roku oraz Traktatu 
Ryskiego z 1921 roku.  

Dlatego potrzebny jest przede wszystkim Pokój i Porozumienie pomiędzy II RP, PRL, III RP 
a Królestwem Polskim. Królestwo Polskie w tym celu zwołało Zjazd w Oliwie na 1-3 maja 
A.D.2018 vide: www.królpolski.org.pl.     

Każda rocznica w dziejach Narodu o czymś przypomina, a jej obchody mają wymiar 

polityczny.  

Zwróćmy uwagę, że III RP jako twór okupacyjny Polski, narzucony Polsce po II Wojnie 
Światowej przez innych (PRL), a zmutowany z prosowieckiej komunistycznej żydobolszewii 
w proniemiecką liberalną żydobolszewię vel żydomasonerię, proponuje Polakom poprzez 
Prezydenta III RP obchody w 2018 roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a de 
facto obchody obalenia przez Józefa Piłsudskiego Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, 
co miało miejsce w dniach 10-14 listopada 1918 roku.  

Rodzi się pytanie: skąd przyjechał Józef Piłsudski w 1018 roku i po co?  

Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy 10 listopada 1918 roku pociągiem w luksusowej 
salonce z Berlina, wcześniej zwolniony z internowania w Magdeburgu, gdzie poprawiał 
sobie zdrowie w tamtejszym uzdrowisku i gdzie był przygotowywany przez Niemców do 
misji politycznej na Polskę na wzór akcji Włodzimierza Lenina na Rosję, który w 1917 
roku obalił monarchię rosyjską.  

Nie było żadnych tłumów przy powitaniu Piłsudskiego w dniu 10 listopada 1918 roku!     

Modus operandi Józefa Piłsudskiego – pieniądze i złoto. 

Józef Piłsudski przyjechał jako prawdopodobny agent niemiecki (w rzeczywistości 
Piłsudski był multi agentem, o czym Niemcy zapewne wiedzieli) po to, by po przegranej w I 
Wojnie Światowej wojnie, Niemcy nie straciły Wielkopolski oraz, by w Polsce nie odrodziło 
się Królestwo Polskie oraz po to, by Polską rządził agent lub co najmniej stronnik 
niemiecki.  

Zainstalowany w Polsce agent Piłsudski to 11 milionów polskich ofiar II Wojny Światowej, 
to kilkaset tysięcy wymordowanych Polaków po II Wojnie Światowej, to emigracja z Polski 
kilku milionów Polaków oraz to obecne zaplecze surowcowo-ludzkie dla Niemiec.  

To, że III RP uprawia kult Józefa Piłsudskiego wskazuje jednoznacznie kto obecnie rządzi 
Polską! 
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W dniu 7 października A.D.1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego formalnie, w 
imieniu Królestwa Polskiego proklamowała niepodległość. 
To jest prawdziwa data odzyskania niepodległości Polski. 
Data 11 listopada A.D.1918 jest datą zakończenia I Wojny 
Światowej i datą przejęcia władzy w Polsce zamachem 
stanu przez agenta niemieckiego Józefa Piłsudskiego, który 
zaraz po przyjeździe zdobył władzę wojskową (zostawmy 
rzetelnym historykom jak to się mogło stać!).  

Przypomnijmy w tym miejscu, że w dniu 7 października 
A.D.2017, w 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Królestwo Polskie, zebrało się w Polsce w akcji „Różaniec 
bez granic” około milion Polaków. Natomiast w dniu 11 
listopada A.D.2017 zebrało się w Warszawie na Marszu 
Niepodległości ok. 50 tys. Narodowców, którym III RP przypięła, poprzez prowokację, 
łatkę faszystów.  

Prosimy już teraz rdzennych Polaków i Narodowców o Marsz Niepodległości w roku 2018 
w dniu 7 października z różańcem w ręce z hasłem: „My chcemy Króla!”. Chodzi 
oczywiście o Króla Jezusa Chrystusa ale też o Króla Polski!   

To nie Piłsudski ale Ignacy Paderewski odzyskał dla Polski Wielkopolskę!  

W dniu 25 grudnia 1918 roku przybył do Gdańska drogą morską Ignacy Jan Paderewski i 
zdecydował się udać koleją przez Piłę i Oborniki do Poznania (nota bene przez który to 
Poznań 10 listopada A.D.1918 przejeżdżał Piłsudski i nawet nie wysiadł na godzinę), a 
nie do Warszawy opanowanej przez Piłsudskiego.  

Niemcy robili wszystko by Ignacemu J. Paderewskiemu w tym przeszkodzić!    

Dnia 26  grudnia 1918 roku Paderewski, mimo przeszkód ze strony Niemców przybył do 
Poznania. Na drugi dzień tj. 27 listopada A.D.1918, po wystąpieniu na balkonie Hotelu 
„Bazar” wybuchło udane Powstanie Wielkopolskie.  

Gdzie wówczas był Józef Piłsudski? 

Dodajmy, że to Ignacy Jan Paderewski w imieniu Państwa Polskiego złożył w dniu 28 
czerwca A.D.1919 podpis na wynegocjowanym przez siebie razem z Romanem 
Dmowskim (oficjalni Przedstawiciele Polski na Konferencji Wersalskiej) Traktacie 
Wersalskim.   

Jaki w tym udział miał Józef Piłsudski? 

Czy już zapomnieliśmy o Berezie Kartuskiej – dziele życia Józefa Piłsudskiego?  
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Po II Wojnie Światowej Polacy wzięli się za odbudowę kraju a Niemcy równolegle z 

odbudową wzięli się za odbudowę wizerunku. Skoro nie miał kto prostować ich fałszerstw 
historycznych, to te przedostały się do świadomości opinii publicznej, tak niemieckiej jak 
i światowej jako „prawda”.     

Dzisiaj III RP żąda reparacji wojennych, a Niemcy pytają się za co? To nie my ale naziści 
na Was napadli? A naziści to Wy Polacy!  

Dzisiaj III RP pozwala Ukraińcom fałszować poprzez edukację historię, a jutro dowiemy 
się, że na Wołyniu w latach 1942-1944 to Polacy mordowali Ukraińców! Na Ukrainie 
rośnie kult Bandery, równolegle do kultu Piłsudskiego w Polsce! Oba są przyszłym 
nieszczęściem dla Polski i Polaków! 

Jako Polacy nie możemy pozwolić rządzącym na fałszowanie historii w Polsce oraz u 
naszych sąsiadów! 

Kluczem jest brak zgody na wybieranych nie przez nas, ale za Polaków: Prezydentów, 
Parlamentu, Samorządów, etc.  

Naszym zdaniem jedynym wyjściem i ratunkiem dla Polski i Polaków jest popieranie 
Królestwa Polskiego i Króla!  

Poprzez granty i stypendia dla najbardziej uzdolnionej, tubylczej młodzieży 

akademickiej, Niemcy tworzą w określonych rejonach geograficznych, stabilne 
proniemieckie lobby naukowe, kształcące studentów w danych krajach i regionach oraz 
świadomie fałszywie kształtujące opinię publiczną, nie opartą na prawdzie historycznej 
ale na polityce historycznej Niemiec.   

W rzeczywistości mamy, więc do czynienie z historią „widmową”, czyli z zastąpieniem 
historii opartej na prawdzie, na historię wykreowaną na użytek polityki, konieczną do 
kształtowania świadomości, a więc tożsamości młodych pokoleń Niemców oraz opinii 
publicznej. To, że tak ukształtowana świadomość, a w konsekwencji tożsamość są 
fałszywe nie ma tu żadnego znaczenia.  

Przypomina to sytuację wmawiania adoptowanemu dziecku, że jest naturalnym 
dzieckiem, niby w celu ochrony psychiki dziecka. Oszukuje się go niby dla jego dobra i by 
wywołać w nim uczucia wyższe, których mogłoby zabraknąć, gdyby dziecko dowiedziało 
się prawdy.  

Tak, więc na przykład nie opowiada się młodym Niemcom całej prawdy o II Wojnie 
Światowej, niby dbając o psychikę młodego pokolenia, które mogłoby ucierpieć, gdyby 
dowiedziało się, co naprawdę robili ich ojcowie, dziadkowie, itd.  
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Można nazwać taką politykę historyczną jako polityka zacierania śladów i 
odpowiedzialności lub jako polityka wprowadzania w błąd przeciwnika, który ma słabą 
pamięć historyczną. Takiego słabego przeciwnika można „stałymi wariantami gry”, co 
kilkanaście, co kilkadziesiąt lat ogrywać!  

Przypomina Nam się w tym miejscu modus operandi niszczenia plemion słowiańskich 
przez Niemców pomiędzy VI a X wiekiem, poprzez zapraszanie, co kilkanaście, 
kilkadziesiąt lat przywódców plemion słowiańskich na Zjazdy, a następnie mordowanie 
przybyłych. Bez znajomości historii, jak można temu „stałemu wariantowi gry” zapobiec? 

O niejakim Geronie pisze historyk niemiecki Widukind:  

„...Gero ... zgładził trzydziestu książąt słowiańskich, spojonych podczas uczty i uśpionych 
winem. Ponieważ nie mógł on sam poradzić przeciw wszystkim plemionom, w tym czasie 
bowiem podnieśli się Obodrzyce [dzisiejsza Meklemburgia Zachodnia] i wyciąwszy nasze 
wojsko, zabili samego wodza imieniem Haiko, gromiło ich częstokroć wojsko prowadzone 
przez króla... Prawie do ostatecznej przywiodło ich zguby. Oni jednak woleli wojnę niż 
pokój, wyżej stawiając drogą wolność od zupełnej nędzy. Jest to bowiem rodzaj ludzi 
twardy, wytrwały w trudzie, nawykły do chudej strawy... Minęło zaiste wiele dni, jak 
wzajemnie walczyli: nasi [Niemcy] o sławę, o wielkie i szerokie państwo, owi [Słowianie] o 
wolność lub podłą zależność...”         

Zwróćmy uwagę, że Cesarstwo Rzymskie po 476 roku z Cesarzami Niemcami 
chrystianizowało Europę Zachodnią przemocą. Ile jest warta wiara narzucona siłą?  

Słowiańszczyznę chrystianizowano misyjnie, pokojowo.  

Bolesław Wielki Chrobry nie pozwolił, niby chrześcijańskim Niemcom, Frankom, Sasom et 
consortes wtargnąć do Polski i chrystianizować nas Lachów, Lechów od niedawna 
Polaków przemocą! Stąd Pokój w Budziszynie należy uznawać za odpór chrystianizowania 
Polski ogniem i mieczem.  

Nota bene widać wyraźnie hipokryzję Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego oraz tamtejszych 
biskupów podczas chrztu Mieszka. Z późniejszych faktów jasno wynika, że już wówczas 
chodziło o to, by władca Lechii przyjął wiarę chrześcijańską w rycie religijno-politycznym 
rzymsko-niemieckim, a następnie by przy pomocy „chrześcijańskiego” Cesarstwa tę 
wiarę, ale też ustrój polityczny siłą narzucił swojemu państwu.    

Pamiętamy los Krzyżaków, który jako pseudo chrześcijański Zakon z błogosławieństwem 
papieża krzewił wiarę ogniem i mieczem, i który przegrywa w końcu pod Grunwaldem 
kolejną (po Niemczy i Psim Polu) walną bitwę o sposób chrystianizacji Polski!        
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 Jako Król Polski kierujemy memento do przyszłych pokoleń Niemców, Ukraińców, 

Polaków, by w ramach samo edukacji starali się poznawać prawdziwą historię ich krajów 
nawet gdyby okazała się być dla nich samych przykra.  

Jednocześnie zauważamy od razu pewien paradoks polegający na tym, że skoro my 

Polacy mamy piękną, szlachetną historię, to jakby ze skromności dochodzimy do 
wniosku, że nie będziemy jej propagandowo przedstawiać i promować.  

I tu tkwi błąd!  

Powinniśmy na zasadach wzajemności posiadać Polskie Instytuty Historyczne za granicą i 
dokładnie w ten sam sposób działać jak robią to Niemcy, Żydzi i inni.   

Powinniśmy przedstawiać prawdziwą historię widzianą oczami Polaków, powinniśmy 
fundować granty i stypendia.  

Mamy o wiele łatwiejsze zadanie, bo prawda jest nośna i kasuje od razu wiele kłamstw i 
mitów.  

Prawda historyczna jest orężem nie mniej ważnym jak czołgi czy samoloty!  

Fałszywa historia jest przyczyną fałszywej polityki!  

Nie znając i nie przekazując sobie historii, szczególnie o zachowaniu Niemców, narażamy 
się na śmiertelne niebezpieczeństwo!       

Podobny mechanizm jak w Niemczech, widzimy na dzisiejszej Ukrainie oraz w Izraelu 

gdzie tworzy się „historię widmową” (na historię prawdziwą nakłada się historię fałszywą), 
w celu zatuszowania czynów własnych ojców, dziadów, itp.   

Nie przypadkowo rządzą nami ostatnio sami „historycy”. Biorąc pierwszych z brzegu: 

Premierzy Donald Tusk i Mateusz Morawiecki są absolwentami wydziałów historii 
odpowiednio na Uniwersytetach w Gdańsku i Wrocławiu, całkowicie kontrolowanych 
„naukowo” przez Niemców i zapewne korzystających albo ze stypendiów albo z grantów 
niemieckich (ewentualnie innych np. z USA). Na Uniwersytetach tych wykładowcami 
zapewne są profesorowie i doktorzy, którzy już wcześniej korzystali ze stypendiów i 
grantów niemieckich i koło się zamyka.  

Interferencyjnie, więc fałsze historyczne nakładają się na siebie i absolwenci są coraz 
bardziej wprowadzani w błąd, bo o ile na początku ktoś ucząc innych świadomie kłamał, 
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to po pewnym czasie, kolejnemu pokoleniu nauczającemu wydaje się, że mówi prawdę! 
Działa to na podobieństwo „głuchego telefonu”. Każdy lekko wypacza prawdę, a na 
końcu wychodzą kompletne bzdury!  

VI. III RP czyli TALMUDYCZNE PRAWO I FAŁSZYWA HISTORIA. 

Stąd Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk et consortes mają nie tylko 

wypreparowane przez Niemców mózgi w półkuli „historia” ale przede wszystkim są zależni 
od swoich „dobroczyńców”, dzięki którym mogli ukończyć uniwersytety. Często nie zdaje 
sobie sprawy taki człowiek, że jest swoistym robotem na usługach Niemiec.       

Nie jest przypadkiem, że Premierzy III RP są często po szkole prania mózgu, co prawda w 
polskich uczelniach ale w niemieckich „proszkach”!  

Wydawałoby się, że Premier powinien być absolwentem szkoły zarządzania czy ekonomii, 
a nie historii. W III RP preferowane dla życia publicznego są jednak Uniwersytety z 
wydziałami historii i prawa. Preferowani są wszelkiej maści stypendyści zagranicznych 
szkól i instytucji. Preferowani są więc lobbyści i agenci!  

Nie wydaje się możliwe by Niemiecki, Żydowski etc. Instytut Historyczny w III RP nie miał 
swoich macek na Uniwersytetach w III RP.  

Nie ma w III RP Uniwersytetu Królewskiego tzn. z potwierdzonym przez Nas przywilejem 
królewskim!  

W każdym razie ani Uniwersytet Krakowski ani Warszawski ani żaden inny na to miano, 
póki, co, nie zasługuje!  

Należałoby najpierw „zdezynfekować” te Uniwersytety od wpływów niemieckich, 
żydowskich, rosyjskich i innych. 8 Bez tej „dezynfekcji” wychodzi na to, że za pieniądze 
Polaków kształcimy przyszłych pro-niemieckich, pro-żydowskich, pro-rosyjskich, pro-
anglosaskich etc. naukowców i kadrę uniwersytecką, a ci kształcą studentów i kształtują 
opinię historyczną młodego pokolenia Polaków oraz opinię publiczną.  

Tak, więc słuchając wywodów historycznych obecnej profesury, bierzmy poprawkę na ich 
niezależność edukacyjną i niezależność badawczą oraz niezależność wypowiedzi.  

Jednocześnie nie pozwólmy więcej, by nami rządził ktoś z wydziału historycznego 

Uniwersytetu III RP. A w kolejce są ich setki o ile nie tysiące, np. Grzegorz Schetyna – 
absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (nota bene tego samego 
co Mateusz Morawiecki). Tak więc w odwodzie do rządzenia w ramach III RP są inne 
osoby, ale te same roboty.  
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Warto zauważyć, że ex Prezydent III RP Bronisław Komorowski to absolwent Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.  

Osoby takie jak Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński czy Andrzej Duda to absolwenci 

wydziału prawa, które jest traktowane przez Żydów jako religia. Wydaje się, że prawo nie 
ma związku z historią ale to tylko pozory. Czytając Feliksa Konecznego „Cywilizacja 
Żydowska” konstatujemy, że prawo w cywilizacji żydowskiej traktowane jest jako Prawo 
Święte – religijne, jako Thora (Tora). Dla nas Polaków, wywodzących się z tradycji 
łacińskiej tj. z prawa rzymskiego, prawo świeckie jest oddzielone od Prawa Bożego, od 
żydowskiego pojęcia prawa jako sacrum, jako elementu religii judaizmu rabinicznego.  

Dla Żydów nie istnieje prawo świeckie! Każde prawo dla Żyda jest prawem świętym, jest 
częścią ich religii, bo Thora (Tora) to Prawo!  

Tak, więc Sejm i Senat na Wiejskiej – jako Parlament kontrolowany przez żydowskiego 
absolwenta prawa - „rabina” prawa Jarosława Kaczyńskiego wraz z Prezydentem 
Andrzejem Dudą – filosemitą z wyboru - piszą Polakom polski rozdział Talmudu, czyli 
obok Miszny i Gemary piszą Ustawy, jako zbiór rabinicznych interpretacji Tory na Ziemi 
Polskiej.  

Dominantą w III RP jest „Prawo i Historia” w rozumieniu żydowskim, talmudycznym. Nie 
będziemy szerzej w tym miejscu tego wątku rozwijać, bo liczymy, że mądrej głowie dość 
po słowie.       

Od 1944 roku państwo żydowskich namiestników PRL zamieniło się podczas obrad 

okrągłego stołu w 1989 roku w III RP jako państwo mandarynów – urzędników 
działających na rzecz zewnętrznych „cesarstw” szczególnie tych, sympatyzujących 
światowemu żydostwu lub będących pod wpływem 
światowego żydostwa.  

Wiodącą religią dla żydowskich namiestników jest prawo 
rozumiane jako sacrum stąd rocznie produkują oni w 
Sejmie 24 tysiące stron maszynopisu.  

Każda Ustawa jest wielokrotnie nowelizowana jak 
Talmud. 

W prawie żydowskim komentarz Talmudu (nowelizacja) 
jest czymś oczywistym, bo każdy rabin inaczej dany zapis 
prawa interpretuje.  

Vide obok: strona Talmudu z komentarzami.     
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W III RP nie ma Ministrów służących Polsce i Polakom ale są przygotowani od 

małego do pełnienia urzędu feudalnego Mandaryni służący obcym „cesarstwom”.  

Pozwoliliśmy jako Polacy na rządy Mandarynów zamiast Ministrów!       

Jeśli któryś z Ministrów III RP zaprzeczałby, że nie jest Mandarynem, to prosimy publicznie 
wyznać, z jakich kursów, stypendiów zagranicznych, grantów, etc., korzystał i kto go uczył 
na uczelni czy w szkole. Wówczas tzw. opinia publiczna sama wyrobi sobie zdanie, czy jest 
to Minister czy Mandaryn.                   

VII. INSTYTUT HISTORII I KULTURY EUROPY WSCHODNIEJ LEIBNITZA (GWZO). 
Interdyscyplinarny i międzynarodowo zorientowany Instytut Historii i Kultury 
Wschodnioeuropejskiej Leibniza 
(GWZO) Uniwersytetu w Lipsku bada w 
porównawczej perspektywie historię i kulturę 
obszaru między Bałtykiem, Morzem Czarnym i 
Adriatykiem od wczesnego średniowiecza po współczesność. Obecnie GWZO bierze 
udział w kilku projektach badawczych z udziałem około 50 pracowników naukowych z 
Niemiec i zagranicy. W swoich badaniach projektu GWZO opiera się na gęstej sieci 
współpracy z instytucjami badawczymi w Europie Środkowo-Wschodniej, w innych 
częściach Europy i za granicą. 

Źródło: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://research.uni-
leipzig.de/gwzo/&prev=search  

 

Christian Lübke (ur. 1953) – niemiecki historyk, specjalizujący się w 
średniowiecznej historii Słowian. 
Studiował (1972-1980) slawistykę i historię Europy Wschodniej na uniwersytetach 
w Monachium i Gießen. Przygotował doktorat na tematNowogrodu w literaturze 
rosyjskiej. W roku 1996 habilitował się na Freie Universität Berlin. Od 2007 pracuje 
na Uniwersytecie w Lipsku. Do jego zainteresowań zaliczyć należy m.in. historię 
polityczną Słowian zachodnich (szczególnie połabskich) oraz 
religię pogańskich Słowian. 

Książki  

 Das östliche Europa. München 2004. 
 Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu 

verstaatlichten Gesellschaften (9.–11. Jahrhundert). Köln u. a. 2001. 
 Struktur und Wandel im Früh- und Hochmittelalter. Eine Bestandsaufnahme 

aktueller Forschungen zur Germania Slavica. Stuttgart 1998. 
 Arbeit und Wirtschaft im östlichen Mitteleuropa. Die Spezialisierung 

menschlicher Tätigkeit im Spiegel der hochmittelalterlichen Toponymie in den 
Herrschaftsgebeiten von Piasten, Premysliden und Arpaden. Stuttgart 1991. 

 Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen). Berlin 1984. 
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 Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder, Berlin 1984–1988. 

Teksty po polsku  

 Powstanie i istota Związku Luciców. Jedna z konsekwencji chrystianizacji 
Europy wschodniej w X stuleciu, [w:] Chrześcijańskie korzenie. Misjonarze, 
święci, rycerze zakonni, red. S. Sterna-Wachowiak, Poznań 1997, s. 51–64. 

 Pogańscy Słowianie – chrześcijańscy Niemcy? Tożsamości mieszkańców 
Połabszczyzny w VIII-XII wieku. [w:] Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a 
procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i 
narodowej w średniowieczu. red. Leszek Paweł Słupecki 

 Zanim Skrzetuski poznał Bohuna: średniowieczne pogranicze polsko-ruskie 
(łacińsko-prawosławne) w badaniach archeologicznych. 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Christian_L%C3%BCbke   

 

VIII. HISTORYCZNE TŁO POKOJU W BUDZISZYNIE. 

Przygotowany przez Niemiecki Instytut Historyczny na dzień 27 lutego 2018 roku 

wykład Prof. dr Christiana Lübke z GWZO (Lipsk) w Warszawie nie był przypadkowy. 
Zapewne zaplanowany był przez „Niemieckie Ministerstwo Propagandy Historycznej” w 
Niemczech w 2017 roku, a może i wcześniej w obawie, że poza oficjalnym obiegiem 
naukowym, który jest w pełni przez Niemców i Mandarynów w Polsce kontrolowany, 
okupowani Polacy, mimo to, w sposób właściwy przedstawią to wydarzenie i zbyt je 
nagłośnią. Chodziło też zapewne o to, by wykład był wytyczną dla sympatyków Instytutu, 
Stypendystów etc., jak Niemcy postrzegają to wydarzenie.  

Wykład Prof. dr Christiana Lübke był wygłoszony po niemiecku z tłumaczeniem 

symultanicznym na słuchawki dla nie znających języka niemieckiego.  

Nie czujemy się kompetentni, by zrecenzować wykład ale możemy napisać o Naszych 
odczuciach.  

Przede wszystkim Prof. dr Christiana Lübke oparł swój wykład na Kronikach stronniczego 
biskupa niemieckiego Thietmara z Merseburga.   

Kilka zdań o tym „kronikarzu” tj. o Thietmarze z Merseburga z Wikipedii:  

Trzeci z kolei syn grafa Zygfryda von Walbeck i jego żony, Kunegundy. Elementarne 
wykształcenie odebrał u Emnildy, ciotki swego ojca, w Quedlinburgu.  

W roku 987 oddany do klasztoru św. Jana na Górze w Magdeburgu, gdzie przez trzy 
lata pobierał dalsze nauki pod okiem opata Rykdaga. Decydującym, jeśli chodzi o 
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umysłowość Thietmara był jednak kolejny etap jego edukacji, kiedy to przyszły 
kronikarz i biskup uczył się w magdeburskiej szkole katedralnej. Kierowali nią 
kolejno: mistrz Ekkehard zwany Rudym, a po nim mistrz Geddo.  

Pobyt w Magdeburgu wywarł również wpływ na jego światopogląd – odtąd stał się 
gorącym orędownikiem akcji misyjnych wśród Słowian, prowadzonych w ramach 
zależności od Kościoła i państwa niemieckiego.  

Nigdy nie znalazła u niego poparcia uniwersalistyczna idea odnowienia Cesarstwa 
Rzymskiego lansowana przez cesarza Ottona III. Wspierał za to aktywnie jego 
następcę, Henryka II, który skupiał się głównie na konsolidacji i wzmacnianiu 
roli Niemiec w Europie, a zwłaszcza w Italii. W 1009 roku zmarł biskup 
merseburski Bozo. Thietmar został jego następcą. Zmarł w 1018 roku [1 grudnia].  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Thietmar_z_Merseburga  

Czytając biografię Thietmara z Merseburga widać wyraźnie, że biskupi – kronikarze 

niemieccy byli często jednocześnie twórcami doktryn wojennych dla swych niemieckich 
Cesarzy. Wyznawali zasadę, że Cesarstwo Rzymskie musi być pod niemieckim wpływem.  

Warto wiedzieć, że Thietmar z Merseburga był synem Zygfryda z Walbeck towarzyszącemu 
Hodonowi w wyprawie, która zakończyła się klęską Niemiec pod Cedynią w roku 972.   

Z pogromu niemieckich wojsk pod Cedynią uratowało się tylko dwóch rycerzy: Hodon i 
właśnie Zygfryd z Walbeck, zapewne po to, by mogli przekazać innym, co stało się pod 
Cedynią. Byli to 
naoczni 
świadkowie klęski 
niemieckiej pod 
Cedynią.  

Efektem klęski 
niemieckiej pod 
Cedynią był Zjazd 
w Kwedlinburgu w 
973 roku na 
którym 
postanowiono, że syn Mieszka I Bolesław Chrobry uda się jako zakładnik na dwór 
cesarski Cesarza Ottona I.  

W ten oto sposób Bolesław Chrobry, co prawda jako dziecko, miał możliwość zapoznania 
się jak działa niemiecka administracja i niemiecka machina wojenna.   

Przypomnijmy sobie, że następca Ottona I  oraz Ottona II, Otton III w roku 1000 przybył na 
Zjazd Gnieźnieński (gdy schedę po Mieszku I przejął w międzyczasie syn Mieszka I z 
Dobrawą - Bolesław Chrobry) prawdopodobnie, by przekazać władzę nad całym 
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Cesarstwem Rzymskim Bolesławowi Wielkiemu Chrobremu. Dowodzi o tym przekazanie 
przez Ottona III insygniów cesarskich tj. korony i Włóczni Świętego Maurycego 
Bolesławowi Wielkiemu Chrobremu, a także wspólna ich podróż do Akwizgranu po Złoty 
Tron Karola Wielkiego, przekazany następnie osobiście Chrobremu przez Ottona III, po 
wejściu do grobowca Karola Wielkiego.  

Otton III chciał stworzyć państwo – uniwersalną monarchię - składającą się z Germanii, 
Galii, Italii i Słowiańszczyzny w duchu „Christianitas”.  

Logiczne, że w takiej konfiguracji Słowiańszczyzna jako terytorium większe od pozostałych 
części była wytypowana jako przywódca reszty.  

Już wówczas wiadomo było, że ważniejsze jest z punktu widzenia handlu Bizancjum niż 
Rzym, który w zestawie ze Słowiańszczyzną tracił swe znaczenie handlowe. Można, więc 
było dzięki temu manewrowi ocalić Rzym jako Stolicę Apostolską oraz Bizancjum jako 
stolicę handlową, powiększonego Cesarstwa Rzymsko-Bizantyńskiego pod przywództwem 
Bolesława Wielkiego Chrobrego.   

Bizancjum należy traktować jako drugi Rzym, jako ówczesną stolicę Słowiańszczyzny 
przenikniętą wpływami Greckimi.    

Chodziło również o to, by już ochrzczone Ziemie Zachodniej Europy powiększyły się, bez 
krwawej chrystianizacji, o Ziemie Słowiańszczyzny ale w Rycie Rzymskim, bo trwała 
schizma Focjusza (861-867) wywołana chrystianizacją Słowiańszczyzny przez Cyryla i 
Metodego, którzy chrystianizowali Słowiańszczyznę w Rycie Bizantyjskim.  

Ryt Bizantyjski szybko rozprzestrzeniał się na Słowiańszczyźnie, co groziło tym, że 
Bizancjum (późn. Konstantynopol, dziś Ankara) stanie się Stolicą Apostolską w ramach 
cywilizacji łacińsko-słowiańskiej, a nie stricte łacińskiej. Groziła Wielka Schizma 
Wschodnia, której można było zapobiec, a która nastąpiła w roku 1054.             

Trzeba wiedzieć, że w roku 962 Otton I Wielki z dynastii Ludofingów podporządkował 
sobie Papieży i odtworzył Święte Cesarstwo Rzymskie oraz Imperium Karola Wielkiego ale 
w konfiguracji Cezaropapizmu, czyli zwierzchnictwa nad Rzymskimi Papieżami.  

Tak, więc Otton III przekazując w roku 1000 władzę Cesarską Bolesławowi Wielkiemu 
Chrobremu, mając pełną władzę nad Rzymem i mając matkę: księżniczkę bizantyńską 
Teofano (ta co nauczyła jeść Niemców widelcem), przekazał władzę w kierunku Bizancjum 
jako władzy zwierzchniej nad Rzymem, co mogło zapobiec wojnom i Wielkiej Schiźmie – 
rozdziałowi kościoła na Rzymski i Bizanityński.  

Należy uznać gest Ottona III przekazującego władzę Cesarstwa Rzymskiego Bolesławowi 
Chrobremu jako próbę zjednoczenia Europy w jedno Cesarstwo z jedną religią pod 
przewodnictwem Bolesława Wielkiego Chrobrego. Sam Otton III chciał wstąpić do 
klasztoru i poświęcić swe życie dla Boga jako kapłan. Nota bene prawdopodobnie tak 
uczynił. 
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Stało się jednak inaczej, bo w roku 1002 Otton III umiera (zapewne został zamordowany), 
a po jego śmierci na Zjeździe w Merseburgu w 1002 roku miało być dokonane formalne 
uznanie Bolesława Chrobrego jako Cesarza Cesarstwa Rzymsko-Bizantyńskiego. Stało 
się inaczej, bo ówczesny kontrkandydat na Cesarza Rzymskiego, Henryk II we współpracy 
z biskupem gnieźnieńskim Radzimem Gaudentym, który rzucił klątwę na Chrobrego, 
zaplanowali zamach na życie Chrobrego. Zamach się nie udał i rozpoczęła się 16-letnia 
wojna Chrobrego z Cesarstwem Rzymskim zakończona klęską Cesarstwa Rzymskiego i 
Pokojem w Budziszynie dnia 30 stycznia A.D.1018.    

Chrobrego uratował przyrodni brat Guncelin (syn Dobrawy z pierwszego małżeństwa z 
Margrabią Merseburskim wraz z Hezilo (Heinrich) ze Scheinfurtu – syn Margrabiego z 
bawarskiej marchii Nordgau i Eiliki z domu von Walbeck oraz z Bernardem księciem 
saskim z dynastii Billungów.          

Co poniektórzy „historycy” uznają Zjazd w Merseburgu jako Zjazd elekcyjny w celu 
uznania Henryka II jako Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego.  

Jest to oczywista nieprawda!    

Henryk II oficjalnie był koronowany na Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego dopiero 
14 lutego 1014 roku w Rzymie przez Papieża Benedykta VIII, czyli 12 lat po Zjeździe w 
Merseburgu.  

Co ciekawe, zaraz po nagłej śmierci Ottona III umiera ówczesny papież Sylwester II, 
również zwolennik uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego, jako uniwersalnej monarchii 
chrześcijańskiej. Papież ten zginął w Rzymie 12 maja 1003 roku w niewyjaśnionych 
okolicznościach.  

Pomiędzy rokiem 1002 (Zjazd w Merseburgu) a rokiem koronacji Henryka II na Cesarza tj. 
rokiem 1014 pontyfikat sprawowało aż pięciu papieży: Sylwester II, Jan XVII, Jan XVIII, 
Sergiusz IV i Benedykt VIII. Aż, więc czterech papieży, mimo zwierzchnictwa Cesarzy nad 
papieżami nie chciało koronować Henryka II na Cesarza.  

Dlaczego? 

Czyżby uznawali za Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymsko-Bizantyńskiego Bolesława 
Wielkiego Chrobrego?     

Wydaje się słusznym podejrzenie, że Henryk II z bliżej nieznanych przyczyn nie chciał 
uznać Bolesława Wielkiego Chrobrego za chrześcijańskiego Cesarza chrześcijańskiej 
Europy, czym doprowadził do trwałego podziału Europy na Cesarstwo Rzymskie oraz na 
Cesarstwo Bizantyńskie (wtedy nazywane Greckim) utożsamiane ze Słowiańszczyzną.  

Henryk II wojną 1002-1018 podzielił też chrześcijaństwo na Wschodnie i Zachodnie.  

Pomógł mu w tych podziałach papież Benedykt VIII, który około 1017 roku musiał 
uciekać z Rzymu do Niemiec (najazd Bizantyński na Italię). Prawdopodobnie wspólnie 
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opracowali ostatnią fazę wojny z Chrobrym 1002-1018 tj. wojnę lat 1015-1017 
przegraną w walnej bitwie pod Niemczą w sierpniu 1017 roku.   

O obronie Niemczy:   

Niemiecki kronikarz Thietmar z Merseburga napisał: 
Cesarz nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze, wnet 
atoli ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem o 
oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną 
zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan [Wieletów] wznieśli 
krzyż święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło im się 
coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy radości, ale i niepowodzenia również 
nie ujawniali przez wylewne skargi. (księga VII, 60) 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Niemczy  

Chrobry wygrywa wojnę lat 1002-1018 i dyktuje warunki i miejsce zawarcia Pokoju. Żąda 
podpisania go również przez papieża Benedykta VIII, co prawdopodobnie oznacza, że 
Chrobry uznawał papieża za współwinnego wojny.  

Pokój zostaje zawarty 30 
stycznia A.D.1018 roku w 
Budziszynie – stolicy Łużyc. 
Papież Benedykt VIII go 
ratyfikuje. 

Granica pomiędzy Polską a 
Cesarstwem Rzymskim 
zostaje wytyczona na Łabie i 
Soławie.  

Chrobry według Gala 
Anonima postanowił oznaczyć 
granicę na Łabie i Soławie 
żelaznymi (sic!) palami wbitymi w dno Łaby i Soławy.  

 

IX. PRZEBIEG WYKŁADU PROF. DR CHRISTIANA LŰBKE. 

Poniżej przedstawiamy slajdy z wykładu na podstawie, których można sobie wyrobić 

mniej więcej przebieg wykładu.  

Prof. dr Christian Lübke umieścił w wykładzie wiele faktów ale nie zakończonych syntezą 
historyczną. Niekorzystne fakty profesor omijał na przykład klęskę Henryka II pod 
Niemczą! To tak jakby nie wymieniać bitwy pod Grunwaldem podczas wojny polsko-
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krzyżackiej 1410 roku, czy bitwy pod Stalingradem podczas kampanii rosyjskiej II Wojny 
Światowej, czy bitwy pod Monte Cassino w kampanii włoskiej.  

Znamienny jest fakt, że historycy niemieccy zaprzeczają w ogóle lustrzanej do Niemczy 
bitwie pod Psim Polem z roku 1109, stoczonej pomiędzy Bolesławem Krzywoustym, a 
Henrykiem V późniejszym Cesarzem Rzymskim, w której Bolesław Krzywousty doszczętnie 
rozbił wojska niemieckie!   

Obie bitwy przesądziły o tym, że Cesarstwo Rzymskie pod wodzą Niemców przestało 
wypowiadać Królestwu Polskiemu przez ponad 700 lat walne bitwy.    

Nie dziwi więc, że Profesor dr Christian Lübke nie wymienił bitwy pod Niemczą, mimo, że 
w kronice Thietmara opis tej bitwy się znajduje, a właśnie ta bitwa przesądziła o totalnej 
klęsce Cesarstwa Rzymskiego i Henryka II.  Nie pomogła obecność Cesarza nota bene 
rannego w bitwie i nie pomógł papież trzymający kciuki za zwycięstwo Niemców.  

Pan Bóg był wówczas po polskiej stronie! 
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X. KRÓLESTWO POLSKIE ZAUWAŻONE NA WYKŁADZIE. 
Pan Profesor dr Christian Lubke kończąc wykład o Pokoju w Budziszynie A.D.1018 
przeszedł do prezentacji stron 
internetowych, które 
wzmiankowały o tej rocznicy.  

Między innymi Pan Profesor 
pokazał na slajdzie Odezwę 
Królewską dotyczącą Pokoju 
w Budziszynie z 30 stycznia 
A.D.2018, czyli dokładnie z 
dnia 1000 rocznicy tegoż 
Pokoju. Pozwalamy sobie 
poniżej przytoczyć treść tej Odezwy zwracając uwagę na obcięcie znaku Jezusa Chrystusa.     
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OOODDDEEEZZZWWWAAA   KKKRRRÓÓÓLLLEEEWWWSSSKKKAAA   
KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   

WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA   III   

nnnaaa   111000000000---llleeeccciiieee      

PPPoookkkooojjjuuu   www   BBBuuudddzzziiissszzzyyynnniiieee   
  

DDDzisiaj, 30 stycznia A.D.2018 mija 1000 lat od podpisania przez Imperium 
Słowian i Europy, pod przywództwem Cesarza Bolesława Wielkiego 
Chrobrego, Pokoju w Budziszynie z tzw. Świętym Cesarstwem Rzymskim 
Narodu Niemieckiego, pod przywództwem Henryka II - Cesarza - uzurpatora. 
 
Polska historiografia milczy na temat tego Pokoju. Milczy też Papież, który był 
gwarantem tego Pokoju. 
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NNN ie byłoby Pokoju w Budziszynie bez Obrony Niemczy. To w tym 
ówczesnym grodzie rozstrzygnęły się losy 16-letniej wojny lat 1002 - 1018 o 
niepodległe Imperium Lechów - Lachów, wówczas postrzeganego przez 
Niemców jako Słowiańszczyzna. 
 

WWWojna lat 1002 - 1018 miała odwrócić fakt przekazania przez dynastię 
Ottonów, a konkretnie Ottona III cesarskiego Tronu Karola Wielkiego 
Bolesławowi Wielkiemu Chrobremu w roku 1000 aby to Słowianie rządzili 
Europą za cenę przyjęcia rytu rzymskiego w religii chrześcijańskiej. 
 

NNN ie da się ukryć, że południowa i środkowa Słowiańszczyzna (Morawy, 
Śląsk, Małopolska, Kujawy) przyjęły w międzyczasie religię w rycie słowiańskim 
(Cyryl i Metody) i już w drugiej połowie IX wieku południowo-środkowa Polska 
była zorganizowana diecezjalnie w rycie słowiańskim aż po Kruszwicę, gdzie 
była Metropolia biskupia. 
 
Opisuje te wydarzenia Józef I.Kraszewski w "Starej Baśni" wiążąc mordy książąt 
słowiańskich w Kruszwicy z wpływami religijnymi Cyryla i Metodego i 
ingerencją niemiecką w zmianę dynastii panującej z Popielidów na Piastów, 
by ten słowiański ryt nie przyjął się na trwałe, co też miało miejsce. 
 
Być może Popielidzi byli ortodoksyjnie prasłowiańscy i antyniemieccy i 
dlatego zostali wytruci. Nota bene ten sam modus operandi stosowali Niemcy 
wobec słowiańskich plemion Połabskich, co kilkanaście lat zwołując im Zjazdy 
i na tych Zjazdach mordując ich przywódców.  
Przypomnijmy sobie w tym miejscu, Zjazd w Merseburgu w 1002 roku, na który 
pojechał Bolesław Wielki Chrobry, a na którym urządzono zamach na 
Bolesława. Aż strach pomyśleć, co by było z Polską, gdyby ten zamach udał 
się Niemcom. 
 

PPPrzypomnijmy w tym miejscu Schizmę Focjusza lat 863-867 czyli spór 
Rzymu i Bizancjum o strefy wpływów. Prawdopodobnie w tym czasie na 
Morawach i w Polsce pojawił się ryt słowiański, czyli ani nie rzymski ani nie 
bizantyjski, ze swoim własnym Patriarchatem w Velehradzie. 
 
Stąd misja Bolesława Wielkiego Chrobrego by zunifikować Imperium Lechii w 
trzech rytach: rzymskim, słowiańskim i prawosławnym (Rzym, Vielehrad, Kijów). 
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W 1018 roku Bolesław podpisuje Pokój w Budziszynie i udaje się do Kijowa, 
który zdobywa w sierpniu tego samego roku. 
 

RRReasumując, Pokój w Budziszynie podpisany 30 stycznia A.D.1018 ustalił 
granicę Zachodniej Słowiańszczyzny - Lechii na Łabie i niezależność rytu 
rzymskiego od Niemiec na rzecz bezpośrednich kontaktów z Rzymem. 
Niestety ryt słowiański nie ostał się mimo, że w roku 1002 Bolesław Wielki 
Chrobry podbił Morawy i osadził polską załogę w okolicach Prerova i Zelenej 
Hory, niedaleko Velehradu, ustalając granice Lechii na południu na rzece 
Dyja (dzisiejsza granica Czesko-Austriacka). 
 

TTTak, więc Bałtyk na północy, Łaba na Zachodzie, Dyja na południu i 
Dniepr na Wschodzie - oto imperium Lechii za czasów Bolesława Wielkiego 
Chrobrego. 
 
Dziś przypada 1000 lat Pokoju w Budziszynie - początku państwa Wielkiej Lechii 
za Króla - Imperatora Bolesława Wielkiego Chrobrego. 
 

Polacy!  
 

NNN iniejszym uznajemy Rok Pański 2018 jako:  

„Millennium Pokoju w Budziszynie” 

NNNakazujemy, przeto wszystkim rdzennym Polakom upamiętniać Pokój  

w Budziszynie poprzez uroczyste obchody, sympozja i modlitwy dziękczynne. 
 

NNN iniejszym nadajemy Miastu Niemcza godność Miasta Królewskiego 
ze wszelkimi z tego tytułu wypływającymi przywilejami nadanymi przez 
Naszych Poprzedników dla Miast Królewskich.  
 

UUUpraszamy rdzennych Polaków odwiedzić to Królewskie Miasto i złożyć 
Jego Mieszkańcom, Jego Władzom, Jego Duchownym hołd należny 
Obrońcom Królestwa. 
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DDDzisiaj uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej odprawionej w kościele 
p.w. św. Stanisława B.M. w Myszkowie dziękując Bogu za dar obchodzenia tej 
okrągłej rocznicy jako Znak Bożej Opatrzności w nadziei przesilenia 
milenijnego odradzającego się Królestwa Polskiego i Wielkiej Lechii.  
 
Victoria in Jesu Christo! 
 
Dano 30 stycznia A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej w Trzecim 
Roku Naszego panowania. 
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 

 

WPIS Nr 12/01/2018  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 30 stycznia A.D.2018 

www.metrykakoronna.org.pl   

 

 

www.królpolski.org.pl   
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OOOprócz Odezwy Królewskiej poświęciliśmy Pokojowi w Budziszynie Lubuski Generalny 

Convent Pokoju, który odbył się w dniu 20 stycznia A.D.2018 roku w Szprotawie, w 
Mieście spotkania Bolesława Wielkiego Chrobrego z Ottonem I podczas przywitania 
Cesarza przybywającego na Zjazd Gnieźnieński roku 1000.  

Transmisja całych obrad na  

Kanał: „Kongres Pokojowy” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=8UyTRLwCuUM  
Na Lubuskim Generalnym Convencie Pokoju podjęto Rezolucję jak niżej:     

REZOLUCJA 
 LUBUSKIEGO CONVENTU POKOJU 

z 20 stycznia A.D.2018 

SZPROTAWA 

W SPRAWIE POKOJU W BUDZISZYNIE Z 30 STYCZNIA 1018 ROKU 
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1. Królestwo Polskie respektuje postanowienia Traktatu Pokojowego w 
Budziszynie. 

2. Królestwo Polskie nawołuje Niemcy i Kraje Europy Zachodniej 
wchodzące w 1018 roku w skład Cesarstwa Rzymskiego o 
respektowanie i wykonanie Traktatu Pokojowego w Budziszynie. 

3. Traktat Pokojowy w Budziszynie mogą uaktualnić wyłącznie Strony 
tego Traktatu.  

4. Królestwo Polskie wzywa Stolicę Apostolską – Państwo Watykan, 
jako Gwaranta Traktatu w Budziszynie, do jego wykonania. 

5. Królestwo Polskie przez 1000 lat nie naruszyło Traktatu Pokojowego 
w Budziszynie.  

6. Cesarstwo Rzymskie - Niemieckie oraz III Rzesza Niemiecka naruszyli 
Traktat Pokojowy w Budziszynie. 

7. Królestwo Polskie apeluje do Rosji i USA [kolejność alfabetyczna] o 
wsparcie Królestwa Polskiego w wykonaniu Traktatu w Budziszynie.  

8. Królestwo Polskie apeluje do „III RP” o poparcie Królestwa Polskiego 
w realizacji Traktatu Pokojowego w Budziszynie.   

9. Niemcy i Kraje Europy Zachodniej wchodzące w 1018 roku w skład 
Cesarstwa Rzymskiego oraz Stolica Apostolska – Państwo Watykan 
powinny w sprawie Pokoju w Budziszynie wypowiedzieć się w 
rozsądnym terminie, pod rygorem uznania, że Traktat Pokojowy w 
Budziszynie jest z winy Niemców i Krajów Europy Zachodniej 
wchodzących w 1018 roku w skład Cesarstwa Rzymskiego oraz z 
winy Stolicy Apostolskiej – Państwa Watykan zerwany. 

10. Wskazujemy pierwszy graniczny termin na wypowiedzenie się Stron 
wymienionych w pkt.9 na 30 kwietnia A.D.2018.  

11. Nie dajemy gwarancji wyznaczenia kolejnego terminu na 
wypowiedzenie się Stron wymienionych w pkt.9.  

12. Pokój w Budziszynie powinien być jednym z ważniejszych 
dokumentów, podczas negocjacji pokojowych kończących II Wojnę 
Światową.  

13. Królestwo Polskie na podstawie Pokoju w Budziszynie określa swą 
granicę na Zachodzie na Łabie i Soławie. 
 

Uchwałę Lubuskiego Conventu Pokoju Królestwa Polskiego przyjęto 
jednogłośnie w dniu 20 stycznia A.D. 2018. 

Uchwałę zatwierdził w dniu 20 stycznia A.D.2018 oraz manu propria podpisał w 
dniu 2 marca A.D.2018 Król Polski Wojciech Edward I. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej [2 marca 
A.D.2018] z 14 dniowym vacatio legis [tj. wchodzi w życie w dniu 17 marca 
A.D.2018]. 

Szprotawa, 20 dnia stycznia A.D.2018 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
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Pełny Summariusz Obrad: 

 

http://www.metrykakoronna.org.pl/dane/SUMMARIUSZE/20180120_SUMMARIUSZ_LUBUS
KI_CONVENT_POKOJU_SZPROTAWA.pdf   

 

CIĄG DALSZY PREZENTACJI SLAJDÓW 
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XI. WYPOWIEDZI PO WYKŁADZIE. 

Po wykładzie Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań lub wypowiedzi.  

GŁOS WOLNY Z SALI: 

„O Pokoju w Budziszynie trudno z punktu źródłowego mówić, ponieważ opowiada o 
wojnach polsko-niemieckich w zasadzie jedno źródło: Kronika Thietmara, który zmarł w 
1018 roku. Na szczęście zdołał nam przekazać ten fakt. W polskich rocznikach nie ma w 
ogóle wzmianki o pokojach, o wojnach, które toczono pomiędzy Henrykiem II, a 
Bolesławem Chrobrym przez ponad 15 lat. Dlatego chciałbym skoncentrować się na 
nowoczesnym spojrzeniu historiografii. Pan Profesor przedstawił szerokie spektrum 
nowych publikacji zarówno naukowych jak i popularyzatorskich, przede wszystkim w 
internecie.  

Jak wiemy wszyscy zaglądają dzisiaj do internetu, a mało kto czyta książki drukowane!             
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Jeżeli zajrzymy do internetu i zadamy pytanie w Google, wyskoczy nam Wikipedia jak 
zwykle na pierwszej stronie. Natomiast publikacji naukowej na pierwszej stronie tam nie 
znajdziemy!  

Stąd moje uzupełnienie!  

Górne Łużyce znajdują się w centrum zainteresowań studiów polskich. O tym Pan profesor 
dzisiaj nie wspomniał. Istnieje „Vademecum historii Górnych Łużyc” wydane w 2011 roku 
przez zespół młodych uczonych. Tutaj Pokój w Budziszynie został bardzo dobrze 
omówiony przez historyka, archeologa, obecnie pracującego na wydziale prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Foktę, który również z końcem 2017 roku 
zakończył projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 
nowoczesnym aspekcie otwartego dostępu na platformie wydawniczej Greuter gdzie 
przedstawił zarys dziejów Górnych Łużyc w średniowieczu. Tam znajduje się siłą rzeczy z 
naukowego punktu widzenia omówienie, które warto tutaj publiczności o takich 
osiągnięciach polskiej nauki wspomnieć.  

Jak wiadomo Górne Łużyce są regionem o którym mało wiemy, z dużymi lukami, cały czas 
to co dzisiaj dotyczy stosunków tego regionu wiemy dzięki w zasadzie jednemu źródłu, 
które się kończy w roku 1018, mianowicie Kronice Thietmara. I poza to źródło trudno nam 
jest wyjść w omawianiu stosunków dotyczących aspektów związanych z Pokojem w 
Budziszynie, w aspekcie toczonych walk pomiędzy Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym. 
Stąd wiadomo także z innych przekazów, że recepcja Thietmara to jest dopiero od czasów 
wydania do wczesnej nowożytności czyli XVII wieku i głównie funkcjonuje to w aspekcie 
historiografii XX wiecznej, zmagań odrodzonej historiografii polskiej i niemieckiej. Stąd 
należałoby przywołać również z historiografii przedwojennej imię twórcy Poznańskiej 
Szkoły Historycznej Kazimierza Tymienieckiego, który najdokładniej opisał Pokój 
w Budziszynie. Dziękuję!”  

GŁOS WOLNY  Króla Polski Wojciecha Edwarda I  

„Chciałem się przywitać i podziękować bardzo serdecznie w imieniu monarchistów!  

Ja tam [w wykładzie] występowałem jako Wojciech Edward Leszczyński [Król Polski] i 
ponieważ widzę, że III RP nie zabierze głosu to Królestwo Polskie musi zabrać głos!  

A ponieważ Leszczyńscy są związani z Saksonią [chodzi o III Wojnę Północną, Pokój w 
Altranstadt w 1704 roku oraz walkę o Tron Polski Stanisława Leszczyńskiego z Wettynami 
– elektorami Salsonii w latach 1703-1736] trochę mają wiedzy rodowej, [co prawda] nie 
takiej profesorskiej, to na temat Pokoju w Budziszynie pozwolę sobie [co nieco] 
powiedzieć.  

Przede wszystkim bardzo dziękuję Profesurze i Instytutowi, że tym [zagadnieniem - 
Pokojem w Budziszynie] się zajęli. Bardzo dziękuję i uważam, że te słowa [Profesora] w 
większości są bardzo rzetelne i po prostu przedstawiają ten problem.  
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Natomiast jak to widzi Królestwo Polskie?  

Brakło tu kilku elementów! Przede wszystkim 1002 rok – klątwa Gaudentego, czyli 
[biskup] Radzim Gaudenty przeklina... [Bolesława Chrobrego]. Co wówczas znaczyła 
klątwa na Króla... to mieliśmy tego szybko efekty... zamach na Króla w Merseburgu i 
później wojna 16-letnia.  

Jednak użyłbym tego słowa Panie Profesorze „wojna” [Profesor w trakcie wykładu unikał 
tego słowa] ponieważ chcę nawiązać do tego, że po II Wojnie Światowej nie mamy pokoju 
z Niemcami. W ogóle nie ma pokoju! W związku z tym za 1000 lat prawdopodobnie II 
Wojny Światowej nie będzie! Rozpiszą to profesorowie na jakiś incydent, potyczki, itd.  

W charakterze Polaków – Piastów, w charakterze Leszczyńskich, bo mówimy tu na 
przykład o Pokoju w Altranstadt w 1704 roku w Saksonii, zawartym pomiędzy Augustem II 
a Karolem XII [w którym Auguat II abdykował na rzecz Stanisława Leszczyńskiego].  

To [właśnie] ta Ziemia Saksońska – Łużycka ... natomiast [generalnie] chodzi o to, że w 
naszej kulturze było zawieranie pokojów!  

Powiedział któryś z Panów, że nie było pokojów! Były pokoje!  

Był Pokój Toruński, był Pokój w Namysłowie, był Pokój w Oliwie ze Szwedami, był Pokój 
Ryski [z 1921 roku] po agresji bolszewickiej w 1920 roku. My mamy w charakterze to, o 
czym pisze Aleksander Tołstoj w „Wojna i Pokój”; że końcem wojny jest pokój!  

Natomiast brakuje tego pokoju dzisiaj!  

Wracając na chwilę [do wykładu] zapomniał Pan Profesor o Bitwie w Niemczy, która jest 
kluczowa. To jest bitwa z 1017 roku, która była dla Polaków ważniejsza niż bitwa pod 
Grunwaldem! Tylko, że nikt o tym nie wie!  

Chodzi o to, że to miasto [Niemcza] broniło się w sposób taki, że... pisze o tym Thietmar ... 
ja przetłumaczyłem to sobie osobiście z Tłumacza w Google z oryginału [Kronik 
Thietmara], który pisze, że obrońcy [Niemczy] gdy uzyskali jakiś sukces to nie cieszyli się, 
a gdy byłą porażka to nie płakali ... podnieśli też krzyż, czyli to było ochrzczone [miasto], 
czyli byli tam chrześcijanie...  

Nomen omen imię Profesora „Christian” oznacza coś dla Polaka bardzo ważnego. Imię 
Profesora jest dla nas bardzo cenne i dziękujemy jeszcze raz!  

Tak, że ten element „wojny”, który tam się toczył, oczywiście tylko od strony niemieckiej 
opisany, raczej nie da się ukryć!   

To, że Chrobry w 1018 [1017-1018] roku właściwie dwa razy był na Ziemi Ruskiej, czyli 
najpierw prewencyjnie, ponieważ był prawdopodobnie układ pomiędzy Henrykiem II, a 
Jarosławem Mądrym przeciwko Polsce i Jarosław rzeczywiście został bardzo pokonany, 
bardzo został pokonany.  
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Nie będziemy tutaj nagłaśniać, epatować wojną, bo to nie jest Naszym celem, wręcz 
przeciwnie.  

Natomiast oczywiście zaraz po Pokoju w Budziszynie [Chrobry] z posiłkami niemieckimi 
uderzył na Kijów [zdobycie Kijowa 14 sierpnia 1018r.].  

Tutaj kwestia geopolityki jest bardzo ważna!  

Decydowały się wtedy losy Europy, kto będzie przewodził Europie drodzy Państwo! 

Mamy ten sam problem dzisiaj: kto będzie przewodził w Europie!  

Proszę też zauważyć, że nie padły słowa odnośnie roku 1000, Dlaczego Otton III, na 
przykład, podarował Tron Karola Wielkiego Bolesławowi Chrobremu w Akwizgranie? 
Dlaczego podarował włócznie Świętego Maurycego? O tym nie ma ... To są symptomy 
świadczące o tym, że być może dynastia Ottonów, którą my bardzo szanujemy, widziała w 
Słowiańszczyźnie pewien potencjał partnerski... co najmniej potencjał partnerski, a kto 
wie czy nie przywódczy! Widziała... być może... tego nie wiemy! Ja nie chcę przesądzać 
tego, Broń Boże!  

Natomiast tutaj mówimy o tych żywiołach: Galia, Niemcy, Słowiańszczyzna, jeszcze Ruś, 
no i oczywiście...  

Profesor zbyt mało przestawił problem schizmy kościelnej. Otóż wtedy była już schizma, 
nazywała się jakoś Fil.... nie pamiętam [schizma Focjusza (861-867)]. Ta schizma 
dotyczyła... kto będzie władał w kościele rzymskim-katolickim ... mówimy jeszcze przed tą 
Wielką Schizmą [1054r.] ... kto będzie władał Słowiańszczyzną? Czy Bizancjum, czy Rzym 
czy jeszcze ktoś inny?  

I tutaj ta misja Cyryla i Metodego prawdopodobnie kreowała jakby trzecią schizmę ... czyli 
ryt chrześcijański w Rycie Słowiańskim. Prawdopodobnie Niemcza i południe Polski od 
strony Moraw już były [dawno] ochrzczone [dlatego wystawiono krzyż w oblężonej 
Niemczy].  

Nie było tak, że w 966 roku Polska została ochrzczona! Mieszko został ochrzczony!  
Natomiast Polska była ochrzczona dużo wcześniej. Mamy baptiserium w Wiślicy na 
północ od Krakowa z ... [II połowy IX wieku]. 

Głos z Sali: proszę kończyć!  

Tak już kończę!  

Jest wiele problemów nieporuszonych w wykładzie.  

Nie da się uniknąć problemu chrześcijaństwa, schizmy chrześcijańskiej, wpływu Rzymu na 
poczynania Henryka II i być może ambicje ... być może wygórowane ... Chrobrego ... 
odnosiły się do Rzymu ... odnosiły się bezpośrednio do papiestwa ... do Rzymu ... Tam był 
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jeszcze modus operandi, choć pamiętajmy, że w 962 roku była zamiana... to już Cesarze 
mianowali papieży, a nie papieże Cesarzy. To są bardzo ważne wątki,..  

Chciałem jeszcze raz bardzo podziękować! Panu {Dyrektorowi] też!  

Dziękuję, że daliście mi się wypowiedzieć!  

Ktoś musiał wypełnić tę pustkę po stronie polskiej. Nie chciałem zabierać ... nie 
przyjechałem żeby zabrać głos... ale widzę, że z III RP...  

I jeszcze apel żebyśmy spróbowali... bo przecież... to jest ten cel... prawda? Żebyśmy 
potrafili... spróbowali się... po prostu... pojednać w sensie Pokoju po II Wojnie Światowej, 
bo minęło 73 lata, a my nie mamy pokoju.  

Pokój w Budziszynie pozwala nam analizować [historyczne wydarzenia], natomiast brak 
Pokoju po II Wojnie Światowej nie pozwala nam analizować...      

Dziękuję bardzo!”      

GŁOS WOLNY Prof. zw. dr. hab. Przemysław Urbańczyk: 

„Nie pytanie ale w imieniu III Rzeczypospolitej odpowiedź Królestwu Polskiemu, 
mitycznemu zupełnie.  

Chciałem powiedzieć o naiwnej wspaniałości Bolesława Chrobrego... to śliczne i 
romantyczne ale prawda jest taka, że gdyby Bolesław Chrobry żył dzisiaj, to by nie wyszedł 
po prostu z więzienia!  

Był człowiekiem okrutnym, potrafił mordować, okaleczał swoich własnych krewnych, 
łamać pakty, które przysięgał, zdradzać i dopuszczać się rzeczy paskudnych ale wtedy 
władcy tak postępowali!  

Wielki był, dlatego, bo wygrał prawie wszystko! I gdyby przegrał nie byłby dzisiaj na 
piedestale!  

Ale to tylko komentarz w imieniu III Rzeczpospolitej!       

Natomiast do Christiana!  

Występuje ten problem właśnie „polsko-niemieckie stosunki”. No oczywiście, że jest to 
wszystko ahistoryczne! Wtedy nie było Niemiec. No, Polska może już od 1005 roku, 
monety w każdym razie ma. 

 Ale jak mówić?  

Zastanawiam się. Ile razy można mówić Państwo Mieszka I, Państwo Bolesława 
Chrobrego, Państwo Wczesnopiastowskie albo Ziemie pomiędzy Bałtykiem a Karpatami? 

Mówi się automatycznie Ziemie Polskie, mówi się Cesarstwo Niemieckie, no a już w ogóle 
nie historycy w ogóle nie będą rozumieli, o czym my mówimy?  
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Albo ile razy można powtarzać Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego? Albo, że to było 
jednak Cesarstwo - Królestwo Wschodniofrankijskie?  

Nikt tego dzisiaj nie zrozumie! To jest problem! Stąd szczególnie w internecie trudno 
oczekiwać, żeby pisano inaczej niż „stosunki polsko-niemieckie”. Trzeba się z tym 
pogodzić i chyba tutaj nie zwojujemy za wiele. 

Dziękuję!”       

XI. ZAKOŃCZENIE, WNIOSKI. 

Zwracamy uwagę od razu, że przynajmniej oficjalnie III RP w sprawie Millennium 

Pokoju w Budziszynie nie zabrała żadnego głosu.  

Wypowiedź w imieniu III RP prof. zw. dr hab. Przemysława Urbańczyka jest żenująca. 
Zostawmy sprawę osobistą wypowiedzi o „mitycznym Królestwie Polskim” odnoszącą się 
zapewne do Naszej osoby.  

Jednakowoż wątpliwości Profesora Przemysława Urbańczyka jak nazywać Ziemie Polskie 
od czasów Chrobrego to już kompromitacja!  

Profesor Przemysław Urbańczyk wie, że w X – XI wieku monetę mogło bić Królestwo lub 
Cesarstwo, więc konstatacja, że Chrobry bił monetę w 1005 roku ma jednoznaczne 
określenie. Dodatkowo o ile nominacja Ottona III na Cesarza Rzymskiego w 1000 roku 
może dla niektórych być młodzieńczym wybrykiem Ottona III, to już zapewne nie było 
młodzieńczą zabawą wręczenie Chrobremu włóczni Świętego Maurycego oraz Tronu 
Karola Wielkiego w Akwizgranie.  

Przekazanie cesarskich regaliów ma jednoznaczną wymowę!  

Ponadto nie jest raczej przez nikogo kwestionowana koronacja Chrobrego w 1025 roku 
na Króla Polski. Wiec mówienie o Ziemiach Polskich od 1025 roku jako Królestwo Polskie 
jest całkowicie zasadne i prawdziwe! Skąd więc wątpliwości jak określać Ziemie Polski od 
1025 roku?  

Przypomnijmy, że właśnie rozbiory polskiej państwowości polegały na Traktacie Trzech 
czarnych orłów z 1795 roku, że zobowiązują się nie używać więcej określenia na Ziemie 
Polskie „Królestwo Polskie”.  

Opatrznościowo podczas Kongresu Pokojowego w Wiedniu w 1815 roku Car Aleksander I 
uparł się wskrzesić Królestwo Polskie w unii personalnej z Carską Rosją, które przetrwało 
do mordu Romanowów przez czekistów w Jekaterynburgu tj. do dnia 16 lipca 1918 roku.   

Paradoksalnie wszyscy zaborcy w sensie państwowości, niszczący Królestwo Polskie nie 
istnieją!  
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W międzyczasie o czym była wyżej mowa została powołana do życia na podstawie Aktu z 5 
listopada A.D.1916 Rada Regencyjna, która 7 października 1918 roku proklamowała 
niepodległość Królestwa Polskiego obalonego przez Józefa Piłsudskiego.  

W dniu 3 października A.D.2015 Sejm Walny w Niepołomicach Uchwałą wskrzesił 
Królestwo Polskie, a Sejm Walny Konstytucyjny w dniu 18 marca A.D.2016 roku 
Konstytucją podtrzymał tę Uchwałę.  

W dniu 16 lipca A.D.2016 roku Sejm Walny Elekcyjny obrał na Króla Polski elekta 
Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego z dynastii Piastów – Leszczyńskich, a na Królową 
Polski Jego żonę Iwonę Leszczyńską z dynastii Piastów – Leszczyńskich (dwie różne linie 
Leszczyńskich).  

Czy Polacy zaakceptują ten wybór i mając Króla i Królową zakończą byt republiki 
masońskiej na rzecz republiki królewskiej, tego nie wiemy.  

Staramy się budować Królestwo Polskie jak potrafimy i chcemy przekonać Polaków, że 
jedyną szansą na przetrwanie Polski i Polaków jest Królestwo Polskie.  

Obecna sytuacja A.D.2018 Polski i Polaków w Millennium Pokoju w Budziszynie 
przypomina organizację III RP w getto polskie, gdzie na straży tegoż getta stoją żydowscy 
przedstawiciele, kontrolowani przez osoby trzecie.  

Wcześniej czy później może zapaść poza Polską decyzja odnośnie ostatecznego 
rozwiązania kwestii polskiej.  

W „getcie” działają frakcje 
niemieckie, rosyjskie, 
żydowskie, amerykańskie. 
Mało jest frakcji stricte pro-
polskich. Każda z tych 
frakcji ma swojego 
„mecenasa” i „patrona”.   

Odrodzone w „getcie” 
Królestwo Polskie ma też 
Patrona – Jezusa 
Chrystusa!  

Tak, więc zdezorientowani 
Polacy znajdujący się w 
getcie mają szansę 
poparcia i wyzwolenia się z 
getta poprzez modlitwę i 
różaniec oraz poprzez Marsz 
Niepodległości w dniu 7 października A.D.2018 z hasłem „My chcemy Króla!”.  
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Rdzenni Polacy nie mogą popierać partii politycznych, których członkowie i poplecznicy 
po 30 czerwca A.D.2018 ipso facto staną się infamisami i banitami!  

Tylko zgromadzenie się wokół Króla i Królestwa Polskiego może gwarantować wyzwolenie 
się z okupacji żydowskiej, masońskiej i innych.  

Na koniec przedstawiamy Nasz apel do wszystkich przywódców o zawarcie powszechnego 
Pokoju. 

KROLEWSKI APEL O POKÓJ POWSZECHNY 

Naszedł czas, by zawrzeć Powszechny Pokój na Świecie.  

Ziemia jest Naszym wspólnym dobrem i naszym wspólnym Domem, gdzie każdy jej 
Mieszkaniec chce przeżyć swoje życie w pokoju i pomyślności.  

Wojny na świecie są wywoływane z powodów religijnych i/lub chęci dostępu do bogactw 
naturalnych lub do szlaków handlowych albo w celu wzbogacenia się cudzym mieniem 
lub zmniejszenia populacji.  

Każdy zabity człowiek, który niczego złego nie uczynił jest niepowetowaną stratą dla 
ludzkości! Wojna to sposób na zabijanie niewinnych ludzi! 

Wszystkie bogactwa naturalne nie są prywatną czy państwową własnością! Jest to 
własność całej ludzkości!  

Środowisko naturalne jest darem dla ludzkości, o które jako powszechna własność należy 
dbać i je szanować!  

Szlaki handlowe nie mogą być przyczyną wojen ale winny być przyczyną pokojowego 
rozwoju.  

Nie można produkować czegokolwiek z krzywdą kogokolwiek.  

Nie można produkować niezdrowej żywności.  

Nie można produkować wyrobów lichej lub złej jakości.  

Państwa są po to, by godnie administrować danym kawałkiem Ziemi.  

Naturalnym ustrojem państwa jest królestwo z demokracją oddolną.  

Każdy Król (Władca) odpowiada za stan Ziemi, Powietrza i Mieszkańców danej Ziemi.       

Okres kolonializmu, wojen i podboju jednych państw przez drugie wymaga Konferencji 
Pokojowej i zadośćuczynienia pokrzywdzonym.  

Nie można tolerować religii zawierających przemoc, szczególnie wobec kobiet i dzieci. 
Takie religie uznane winny być jako anty ludzkie, za zgubne dla ludzkości.        
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Nie można rozpowszechniać religii siłą i przemocą.  

Nie można walczyć z religią siłą i przemocą.  

Co 25 lat winna być zwoływana obligatoryjna Światowa Konferencja Pokojowa w celu 
rozładowania napięć. Absencja na takiej Konferencji winna skutkować ostracyzmem 
międzynarodowym. 

Niniejszym Proklamujemy Królestwo Polskie Królestwem Pokoju!  
Wyrażamy pragnienie, żeby na Ziemi Polskiej w Gdańsku - Oliwie odbywały się 
Konferencje Pokojowe rangi światowej oraz regionalnej. 

Punktem wyjścia dla Pokoju Światowego jest opcja zerowa, czyli opcja zaprzestania 
jakichkolwiek wojen i konfliktów z użyciem broni z dniem 1 maja 2018 roku. 

Każdy kto nie wyrazi woli w sposób pokojowy (Traktatem Pokojowym) zakończenia 
konfliktu (ów) wojennego (ych) do 1 maja 2018 roku będzie uznany przez Nas za Wroga 
Królestwa Polskiego i Wroga Pokoju.     

Proponujemy wspólnie z Królestwem Polskim budowę cywilizacji Christianitas opartej na 
nauczaniu i Słowie Jezusa Chrystusa! 

Apelujemy szczególnie do amerykańskich i rosyjskich chrześcijan aby nakłonili swoich 
Przywódców do zgody i zawarcia Pokoju w duchu Christianitas.  

Proponujemy masonerii aby dobrowolnie uznała się za organizację szkodliwą dla rozwoju 
Świata oraz dla Powszechnego Pokoju! 

Proponujemy wyznawcom Judaizmu aby przeprosili za mord Jezusa Chrystusa i 
zrezygnowali z Talmudu i talmudyzmu jako fałszywej i zgubnej wykładni Prawa.  

Victoria in Jesu Christo!  

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! 

Królestwo Polskie racz Nam zwrócić Panie!  

Dano w Myszkowie 14 dnia marca A.D.2018, na Ziemi Korony Polskiej, Królestwa Polskiego, 
Wielkiej Lechii, w Trzecim Roku Naszego Panowania.  

 

       Wojciech Edward Rex Poloniae 
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WPIS Nr 27/03/2018  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 14 marca A.D.2018 

EVENTUS  

 www.metrykakoronna.org.pl  
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