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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.” 
   

                  KKKRRRÓÓÓLLLEEEWWWSSSKKKIIIEEE   OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE      
                              NNNIIIEEEPPPOOODDDLLLEEEGGGŁŁŁOOOŚŚŚCCCIII  

                                                z 4 października A.D. 2017 

Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 

                              Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 

Przed Tobą wszyscy ziemscy królowie i władcy nikczemnym są tylko prochem.  

      W twojej obecności, wobec Twojej potęgi Boże, kreślimy to Orędzie 
dotyczące Królestwa Polskiego i pokoju, stosowne do Stanu, do któregoś 
powołać nas raczył dnia 16 lipca A.D. 2016.  

Polacy!  Lachy!  Lechici!  Sarmaci!  Wenedowie! 
Rodacy! 
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y, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na 
Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, 
Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, 

Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki Książę 
Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski (Sambijski), Mazowiecki, Żmudzki, 
Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, 
Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano 
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, 
kreślimy i wygłaszamy publicznie niniejsze Orędzie.  

W dniu dzisiejszym tj. 4 października A.D.2017 mija 312 rocznica koronacji na 
Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.  

By upamiętnić tę datę kreślimy niniejsze Orędzie.  

Przypomnijmy, że Stanisław Leszczyński – Wojewoda Poznański - został 
obrany na Króla Polski na Sejmie Walnym Elekcyjnym w dniu 12 lipca A.D. 
1704 w trakcie trwania Konfederacji Generalnej Warszawskiej przeciwko 
królowi saskiemu, uzurpatorowi Augustowi II Wiarołomnemu oraz podczas 
trwania III Wojny Północnej ze Szwedami; wojny, którą August II 
wypowiedział Szwecji, bez zgody Sejmu Walnego, w celu zdobycia Inflant, a 
konkretnie Kurlandii, naruszając Pokój Oliwski z 1660 roku,  

Warto wiedzieć, że August II Wiarołomny wypowiedział Szwecji wojnę w 
ramach tzw. Przymierza „Trzech Fryderyków” tj. przymierza elektora Pruskiego 
Fryderyka I, elektora Saskiego Fryderyka Augusta I oraz Króla Danii i Norwegii 
Fryderyka IV. O ile jednak Prusy i Dania graniczyły ze Szwecją, tak Saksonia 
naraziła Polskę na stanie się bezpośrednim teatrem wojny, co tez miało 
miejsce.  

Można, więc przyjąć, że tzw. „Liga Północna” Danii, Prus, Saksonii i Rosji 
skierowana przeciwko Królestwu Szwecji – Karolowi XII, miała na celu 
osłabienie Szwecji kosztem Królestwa Polskiego.  

Pokój w Nystad w 1721 roku w pełni to potwierdził. Szwecja utraciła swe 
mocarstwowe znaczenie na Bałtyku na rzecz Danii, Prus, Hanoweru, a 
przede wszystkim na rzecz Rosji, która uzyskała dzięki tej wojnie dostęp do 
Bałtyku i stała się mocarstwem w Europie.  

M 
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Tak, więc to August II Wiarołomny odpowiada w pełni za zbudowanie potęgi 
Rosji w XVIII wieku.  

Na tak jawnie antypolskie zachowanie Augusta II Wiarołomnego 
zareagowali nieliczni polscy magnaci i Prymas Królestwa Polskiego Michał 
Stefan Radziejowski detronizując w styczniu 1704 roku Augusta II z tronu i 
obierając na wolnej elekcji w lipcu 1704 roku Stanisława Leszczyńskiego, 
który został koronowany 4 października 1705 roku w kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie przez biskupa lwowskiego Konstantego Zielińskiego.  

66 lat panowania królów – uzurpatorów saskich doprowadziło Królestwo 
Polskie do stanu agonalnego.  

Panowanie ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w tej 
sytuacji niewiele mogło zmienić. Rzeczpospolitą ogarnęła wszechobecna 
korupcja, rozwiązłość, hazard, magnacki egoizm, brak poczucia 
odpowiedzialności za Polskę i za naród. Triumfy święciły wszelkiej maści 
partykularyzmy.  

Rozbiory Polski były konsekwencją czasów saskich i przestrogą, że złe rządy 
nie mogą trwać długo bez tragicznych konsekwencji!  

Jedną z przyczyn takiego, a nie innego stanu rzeczy tj. objęcia tronu przez 
Sasów jest przeniewierstwo szlachty i magnaterii podczas panowania Króla 
Jana II Kazimierza Wazy, który składając Śluby Lwowskie we Lwowie w 1656 
roku ślubował Matce Bożej nie uciskać poddanych oraz ślubował 
odnawiać, co rok Śluby Lwowskie. Ani jedno ani drugie nie zostało 
dotrzymane. 

Przyszedł czas zaborów, czyli czas opamiętania się!  

W sensie symboliki mesjańskiej Polski, została wówczas Polska jak Chrystus 
przybita trzema gwoździami (trzema zaborami) do krzyża tj. w dwie ręce i 
nogi.  

I tak Polska wisiała i konała na krzyżu przez 121 lat do 1916 roku, gdy 
ostatecznie „skonała” i została „zdjęta z krzyża”.  

Aktem 5 listopada 1916 roku wydanym w Pszczynie przez zaborców: 
niemieckiego i austriackiego, Królestwu Polskiemu została zwrócona 
niepodległość, potwierdzona w grudniu przez Mikołaja II ówczesnego 
Cesarza Rosji i Króla Polski.  
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Konsekwencjami tego Aktu była działalność Tymczasowej Rady Stanu, która 
powstała w styczniu 1917 roku.  

W dniu 15 marca 1917 roku Mikołaj II Cesarz Rosji abdykuje w imieniu 
własnym i syna Aleksandra.  

W październiku 1917 roku zostaje powołana Rada Regencyjna uosabiająca 
Króla, by Królestwo Polskie mogło zachować swój monarchiczny ustrój.  

Kluczowe znaczenie dla zakończenia I Wojny Światowej oraz dla 
niepodległości Polski miało Orędzie Pokojowe Thomasa Woodrowa Wilsona 
wygłoszone 8 stycznia 1918 roku do Kongresu.  

Przytoczmy słynne 14 punktów z tego Orędzia:  

1. Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już 
porozumień tajnych. Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie. 

2. Całkowita wolność żeglugi na morzach, poza wodami 
terytorialnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny, poza 
przypadkami, kiedy morza te będą zamknięte całkowicie lub 
częściowo przez działania międzynarodowe, mające na celu 
wykonanie międzynarodowych porozumień. 

3. Zniesienie barier gospodarczych i ustalenie warunków handlu 
równych dla wszystkich narodów akceptujących pokój i 
stowarzyszonych dla jego utrzymania. 

4. Wzajemna wymiana wystarczających gwarancji, tak aby zbrojenia 
narodowe zostały zredukowane do minimum. 

5. Rozstrzygnięcie sporów kolonialnych w atmosferze swobodnej, 
otwartej i całkowicie bezstronnej, ale przestrzegając zasady, że 
interesy ludności zainteresowanej mają równą wagę, co interesy 
Rządów. 

6. Ewakuacja wszystkich rosyjskich terytoriów i uregulowanie stosunków 
z Rosją, Rosja ma prawo do samookreślenia swojego ustroju 
politycznego. 

7. Belgia musi być ewakuowana i stać się w pełni suwerennym krajem. 
8. Terytorium francuskie zostanie uwolnione i 

odbudowane. Alzacja i Lotaryngia mają powrócić do Francji. 
9. Korekta granicy włoskiej, wzdłuż linii narodowościowej. 
10. Stworzenie możliwości autonomicznego rozwoju narodom Austro-

Węgier. 
11. Rumunia, Serbia i Czarnogóra odzyskają utracone w czasie wojny 

terytoria, Serbii zostanie przyznany wolny dostęp do morza, stosunki 
między różnymi państwami bałkańskimi muszą być oparte na 
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przyjacielskich porozumieniach, uwzględniających linie podziału 
wspólnot i narodowości. 

12. Ludności tureckiej Imperium Osmańskiego zapewniona zostanie 
suwerenność i bezpieczeństwo, innym narodom zamieszkującym 
Imperium przysługuje prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, oraz 
autonomia. Dardanele zostaną otwarte dla okrętów i statków 
handlowych, zabezpieczone gwarancją międzynarodową. 

13. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach 
zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym 
dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, 
integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana 
przez konwencję międzynarodową. 

14. Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie 
gwarancji niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej 
wszystkich państw. 

Konsekwencją tego Orędzia był Traktat Wersalski z 1919 roku.     

W nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku zostaje w Jekaterynburgu przez siepaczy 
CzeKa zamordowany Cesarz Rosji i Król Polski Mikołaj II wraz z całą rodziną.   

W dniu 7 października 1918 roku Rada Regencyjna proklamuje 
niepodległość Polski. 

R a d a  R e g e n c y j n a  d o  N a r o d u  P o l s k i e g o .  

Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybiła. 
Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń 
narodu polskiego do zupełnej niepodległości. 
W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna. 
Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy na podstawie 
ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, a obecnie przyjętych przez cały świat, jako podstawa do 
urządzenia nowego współżycia narodów. 
W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego 
państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z 
polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też z terytorialną 
nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanem 
będzie. 
Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden i wytężyć 
wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez cały świat. 
W tym celu stanowimy: 
1) Radę Stanu rozwiązać. 
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2) Powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych warstw narodu i 
kierunków politycznych. 
3) Włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania, wspólnie z 
przedstawicielami grup politycznych, ustawy wyborczej do Sejmu polskiego, 
opartej na szerokich zasadach demokratycznych, i ustawę tę najpóźniej w 
ciągu miesiąca do zatwierdzenia i ogłoszenia Radzie Regencyjnej 
przedstawić. 
4) Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postanowieniu dalsze 
urządzenie władzy zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada Regencyjna, 
zgodnie ze złożoną przysięgą, władzę swoją ma złożyć. 
 
Polacy!  
Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach. 
Okażmy się godni tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród 
ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie 
dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos: Polska Zjednoczona 
Niepodległa. 
 
Warszawa, 7 października 1918 r. 
† Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski. 
Prezydent ministrów Jan Kucharzewski 

Jak więc widać z powyższego w dniu 7 października 1918 roku Królestwo 
Polskie zostało „zdjęte z krzyża”, ale czy zmartwychwstało?  

Naszym zdaniem jeszcze nie zmartwychwstało!  

W dniu 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski zamachem stanu obala 
Królestwo Polskie i powołuje do życia masońską republikę znaną jako II RP.  

Przyszła II Wojna Światowa, a po niej w 1944 roku kolejna republika tym 
razem bolszewicka, nadzorowana przez Sowietów.  

Przyszedł następnie „Okrągły Stół” w 1989 roku, a po nim kolejna masońska 
republika znana jako III RP.  

I przyszedł 16 lipiec A.D. 2016 roku, gdy zostaliśmy obrani na Króla elekta 
Polski.  

Wcześniej, równo 3 lata temu tj. 4 października A.D.2014 rozpoczął obrady w 
Niepołomicach Sejm Walny pod węzłem Konfederacji Generalnej 
Niepołomickiej zamienionej w dniach 18-20 marca 2016 roku na Sejmie 
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Walnym Konstytucyjnym, w sytuacji proklamacji wskrzeszenia Królestwa 
Polskiego, w Konfederację Generalną Rydzyńską Królestwa Polskiego.  

I dochodzimy w tym miejscu do punktu zwrotnego niniejszego Orędzia. 

Otóż, oddolnie bez Naszego udziału rodzi się inicjatywa „Różaniec do 
granic”, czyli inicjatywa odmówienia różańca na granicy obecnej Polski w 
intencji pokoju w Polsce i na świecie, za chrześcijańską Polskę i za 
chrześcijański świat, o nawrócenie Polski i Europy do Chrystusa.  

Inicjatorzy wyznaczyli datę wspólnego odmówienia różańca w tych 
intencjach na dzień 7 października w rocznicę bitwy „Ligi Świętej” z 
Imperium Osmańskim pod Lepanto, która miała miejsce 7 października 1571 
roku.  

Dzień 7 października na pamiątkę bitwy pod Lepanto, przed którą 
odmawiano różaniec, został ustanowiony jako Święto Matki Bożej 
Różańcowej.  

Wszystko się zgadza, ale należy pamiętać, o czym było wcześniej, że 7 
października 1918 roku, czyli 99 lat temu Rada Regencyjna proklamowała 
niepodległość Królestwa Polskiego, nieobchodzonego niestety w III RP jako 
Dzień Niepodległości.     

Dla III RP, ale również dla narodowców Dniem Niepodległości jest rocznica 
zakończenia I Wojny Światowej i jednocześnie rocznica skutecznego 
zamachu stanu na Królestwo Polskie dokonanego przez Józefa, Piłsudskiego 
czyli 11 listopada.  

Polacy!  

Widzimy w akcji „Różaniec do granic” palec Boży, bowiem w różańcu 
odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, a w niej zdanie „... przyjdź Królestwo 
Twoje ...”.  

Mamy nadzieję, że Polacy w tym dniu wymodlą przyjście Królestwa Bożego 
do Polski!  

W dniach 12-13 października br. zbierze się w Wejherowie Rada Królewska i 
opracuje Memorandum – Orędzie do Świata, które będzie ogłoszone 14 
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października A.D. 2017 informując o otwarciu Konferencji Pokojowej, 
Kongresu Pokojowego, powstanie Ligi Świętej „Christianitas”, reaktywowanie 
„Ligi Narodów”, a wszystko po to by ustanowić pokój - „Pax Christiana” w 
Polsce, europie i na Świecie po II Wojnie Światowej, pokój bardziej stabilny 
niż ten po I Wojnie Światowej.  

Jednocześnie zostanie ogłoszone wezwanie do wszystkich liczących się sił 
politycznych w Polsce, aby jak najszybciej osiągnąć w Polsce pokój i 
stabilizację.  

By to osiągnąć siły reprezentujące Królestwo Polskie, II RP, PRL i III RP winny 
się spotkać i wypracować pokój „Pax Polonia”.  

Z Naszej strony nie stawiamy żadnych warunków wstępnych oprócz dobrej 
woli każdej ze stron i koncyliarnej umiejętności dążenia do consensusu.  

Nie potrzebujemy w Polsce konfliktów i opozycji. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za budowę Polski.  

Podczas rokowań musimy sobie odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy chcemy powrotu w pełnej krasie Królestwa Polskiego i Króla? 
2. Czy chcemy partii politycznych, czyli gwarancji podziału Polaków?  
3. Czy chcemy zdecentralizować władzę poprzez większą samorządność 

powiatów, prowincji i województw z ustrojem demokracji sejmikowej?  
4. Czy chcemy powrotu Sejmików Ziemskich jako podstawowej władzy 

oddolnej z Sejmem Walnym włącznie?  
5. Czy chcemy obieralnych przez Króla Wojewodów i obieranych przez 

Sejmiki Wojewódzkie Podwojewódów.  
6. Czy chcemy obieranych przez Króla Starostów i Kasztelanów (w 

miastach na prawach powiatów) oraz Podstarostów i Podkasztelanów 
obieranych przez Sejmiki? 

7. Czy chcemy Senatu z udziałem duchownych? 
8. Czy chcemy Prezydenta z większą władzą jako drugiego po Prymasie 

Królestwa Polskiego V-ce Króla – jako Kanclerza Wielkiego Koronnego 
z jednoczesną likwidacją urzędu Premiera?  

9. Czy chcemy Radę Stanu dbającą o realizację racji stanu Polski i 
Polaków z jednoczesną likwidacją Trybunału Konstytucyjnego.  
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10. Czy chcemy Rady Pokoju i Rady Wojennej dbającej o pokój i 
ewentualne wygranie wojny w sytuacji pokoju i wojny?  

11. Czy chcemy na czele Sił Zbrojnych Hetmana Wielkiego Koronnego?  
12. Czy chcemy Instygatora Wielkiego Koronnego zamiast Prokuratora 

Generalnego?  
13. Czy chcemy obieranych przez Króla Biskupów? 
14. Czy chcemy obieranego przez Króla i Sejm Walny Prymasa Królestwa 

Polskiego?            

Drodzy Rodacy!  

Od wieków staliśmy w awangardzie ustrojowej i nie powinniśmy dalej trwać 
w obecnym, obcym naszej tradycji ustroju pełnej demokracji, który marnuje 
nasz potencjał i naszą pracę.   

Mamy nadzieję, że po wspólnej Modlitwie Różańcowej w dniu 7 października 
A.D.2017 Królestwo Boże zapanuje na zawsze na Ziemi Korony Polskiej, czego 
sobie i Wam drodzy Rodacy z serca życzymy! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus?  

Przyjdź Królestwo Twoje!  

Victoria in Jesu Christo! 

Dano 4 października A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w drugim roku 
Naszego panowania. 

   Wojciech Edward Rex Poloniae 
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WPIS Nr 58/10/2017  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 4 pazdziernika A.D. 2017 
ORĘDZIE KRÓLEWSKIE  

z dnia 4 października A.D. 2017 

wydany 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
 

 

 

 

  

 


