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„Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
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                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy! 

Laudetur Jezus Christus! 

Właśnie minęły cztery miesiące Roku Pańskiego 2019 – jedna trzecia 

roku kalendarzowego.  
 

Kolejny okres czterech miesięcy rozpoczynamy dzisiaj tj. Pierwszego 

Maja A.D.2019, w 443 rocznicę koronacji Królów Polski - Anny Jagiellonki 
oraz Stefana Batorego - Księcia Siedmiogrodzkiego. 
   
Warto przypomnieć, że po ucieczce z Polski elekcyjnego Króla Henryka 
Walezego w roku 1774, Senat Królestwa Polskiego, pod naciskiem 
nuncjusza apostolskiego Vincenzo Lauro obrał na kolejnego Króla Polski 
Maksymiliana II Habsburga, który mimo obwołania go Królem Polski przez 
Prymasa Jakuba Uchańskiego, nigdy nie został koronowany, w wyniku 
sprzeciwu szlachty.  
Ówczesne masy szlacheckie, pod wpływem Kanclerza Jana Zamoyskiego, 
zażądały obioru króla Piasta - Lechity i wybrały na Króla Polski córkę 
Zygmunta Starego i Bony Sforzy – Annę Jagiellonkę, przydając Jej za męża 
Księcia Siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, m.in. z zadaniem zapisanym 
w pacta conventa, odebrania Rosji vel Księstwu Moskiewskiemu, 
zagrabionych Ziem Rzeczypospolitej oraz utworzenia Unii Personalnej z 
Księstwem Siedmiogrodzkim na wzór Unii polsko-litewskiej.  
 
Dnia 1 maja A.D.1578, w Katedrze Wawelskiej, biskup kujawski Stanisław 
Karnkowski udzielił ślubu Królowi Polski Annie Jagiellonce ze Stefanem 
Batorym – Księciem Siedmiogrodzkim, czyniąc Go tym samym Królem Polski, 
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na podobieństwo królewskości Władysława Jagiełły – Księcia Litewskiego, 
który został Królem Polski w wyniku ślubu z Królem Polski Jadwigą - córką 
Kazimierza Wielkiego.      
 

Przytoczone tu fakty historyczne służą temu aby, po pierwsze ukazać 

naszą długowieczną tradycję królewską, po drugie, by ukazać jak mocno 
szlachta ugruntowała Konstytucję „Nihil Novi” (nic o nas bez nas) z 1505 
roku, oraz po trzecie, w jaki sposób szlachta, rozumiana jako część narodu 
polskiego wyrobionego politycznie, dbała o ciągłość dynastii Piastów vel 
Lechitów. Nie pozwoliliśmy sobie w XVI wieku, aby Stolica Apostolska i/lub  
Cesarstwo Rzymskie narzucali Polsce Króla Polski.  
 
Pamiętać należy, że Maksymilian II Habsburg był synem Ferdynanda I 
Habsburga – Cesarza Rzymskiego, Króla Niemiec, Węgier, Czech, 
Chorwacji, Sławonii, Serbii, Bułgarii, etc. Fakt sprzeciwu szlachty wobec 
prymasa, nuncjusza i stronników cesarza oznaczał, że szlachta nie chciała, 
by Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa Rzymskiego.  
Sytuacja powtórzyła się po nagłej śmierci Stefana Batorego, gdy 
pretendentem do tronu polskiego został Maksymilian III Habsburg, który 
uparł się zdetronizować Króla Polski Jana III Wazę. Wówczas to doszło do 
zbrojnej interwencji wojsk cesarskich i walk z wojskami koronnymi, 
skończonej Bitwą pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku, przegranej... przez 
wojska cesarskie.  
Sam pretendent dostał się do niewoli. Trzymany był w twierdzy zamojskiej 
hetmana Jana Zamoyskiego. Niewola syna cesarskiego zakończyła się 
podpisaniem Traktatów bytomsko-będzińskich dnia 9 marca 1589 roku w 
których Cesarz zrzekł się układów z Carstwem Rosyjskim przeciwko 
Królestwu Polskiemu i Szwecji. Rzeczypospolitej miano też zwrócić Lubowlę 
na Spiszu.  
Co ważne! Traktat został podpisany przez Króla Polskiego i Cesarza oraz 
przez wszystkich władców państw habsburskich. Świadczy to o potędze 
Królestwa Polskiego przełomu XVI i XVII wieku.      
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Nie wspominamy o tym przypadkowo, ponieważ chcemy pokazać jak 

szlachta na przestrzeni dziejów dbała o niezależność Królestwa Polskiego 
od Cesarstwa Rzymskiego. Formalnie, nigdy Cesarstwu Rzymskiemu nie 
udało się podbić Słowian na dzisiejszym terenie Polski. Nie udało się to też 
Cesarstwu od czasu chrztu Mieszka I mimo wsparcia ze strony Stolicy 
Apostolskiej, gdy Bolesław Chrobry pokonał wojska cesarskie w Bitwie pod 
Niemczą w 1017 roku.  
 

Ani klasyczne Cesarstwo Rzymskie ani Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego nie podbiło Ziem Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, 
Polaków. Nie oznacza to jednak, że zaprzestało prób. Obecnie takie próby 
dokonywane są pod szyldem tzw. Unii Europejskiej. 
  
Okupanci III RP wręcz fanatycznie wmawiają Polakom, że Unia Europejska 
jest dobrodziejstwem dla Polski i Polaków i to w sytuacji, gdy gołym okiem 
widać, że Unia Europejska to upadająca Wieża Babel.  
 
To nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej ale to Unia Europejska potrzebuje 
Polski!  
 
Królestwo Polskie jest przeciwne Unii Europejskiej jako unii gospodarczo-
politycznej pod przewodnictwem Niemiec!  
 
Zachodnie kraje Europy są obarczone zbrodniami kolonializmu i nigdy z tej 
formuły kolonialnej nie zrezygnowały ani nie przeprosiły kolonizowanych lub 
eksterminowanych narodów.  
Z biegiem czasu zamieniły tylko politykę stricte kolonialną w neokolonialną, 
w sytuacji, gdy już nie było potrzeby bezpośrednich podbojów militarnych 
w przygotowanych do podboju państw, którym wcześniej zaaplikowano 
tzw. demokrację gwarantujących zwiotczenie umysłów i brak reakcji.  
Po tym czasie „przygotowania pacjenta do operacji” przystąpiono do 
działania poprzez ekspedycję na przygotowany grunt własnych korporacji i 
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banków jako konkwistadorów XX i XXI wieku oraz poprzez pełną kontrolę 
nad emisją pieniądza krajowego.  
 
Dobrym przykładem takiej neokolonialnej operacji jest Polska, okupowana i 
przygotowywana do neokolonializmu od 1944 roku. Najpierw siłowo 
wyniszczono żołnierzy niezłomnych, następnie ideologicznie przygotowano 
Polaków na inwazję obcych, w międzyczasie zmuszając ekonomicznie, co 
przedsiębiorczych Polaków do emigracji, by instalowane w Polsce 
korporacje nie miały żadnego realnego oporu, czyli konkurencji. 
  

W roku 1990 otwarto granice Polski dla międzynarodowych korporacji - 

konkwistadorów, które jak tajfun zniszczyły polski przemysł i handel. Przejęto 
równolegle emisję polskiej złotówki, by pilnować opłacalności 
funkcjonowania obcych korporacji i banków.  
Projekt Unii Europejskiej był pilnie potrzebny, by zabetonować w Polsce 
obce korporacje i banki, aby mogły się zakotwiczyć i dłużej żerować na 
Polsce i Polakach oraz by do Polski implementować tzw. prawo unijne 
sprzyjające konkwiście XXI wieku.  
Podobnie uczyniono z prawem podatkowym sprzyjającym obcym 
korporacjom. Polska i Polacy stali się żywicielem, a niektóre kraje Unii 
Europejskiej pasożytem.  
 
Od początku Unia Europejska broni międzynarodowych korporacji w 
Polsce, by mogły traktować Polskę cały czas jak żerowisko.  
 
Żaden rozsądny Polak nie może popierać koncepcji Unii Europejskiej 
nakierowanej na utrwalanie systemu neokolonialnego.  
Królestwo Polskie opowiada się od początku za integracją polityczno-
gospodarczą państw słowiańskich w formule Małej, a następnie Wielkiej 
Lechii - Międzymorza pod przywództwem Królestwa Polskiego.  
 
Polska nie ma żadnego interesu bogacić Niemcy, bo wiemy jak to się 
skończy.  
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Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 
oraz za własną mennicą.  
 
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
Polska, a przede wszystkim Polacy nie powinni wsiadać na pokład 
europejskiego Titanica i to do kajut pod pokładem, bez możliwości 
ewakuacji.  
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
 
Mamy, co prawda okupantów żydowskich, udających Polaków na karku, 
zaganiających Polaków na europejski redyk ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 
Musimy mieć jednak przygotowane wcześniej państwo podziemne.  
 
Mamy je!  
 
To Królestwo Polskie pod naszym panowaniem!  
 

Ponieważ już za dwa dni będziemy obchodzić 228 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja z roku 1791, której pełna nazwa brzmi: Konstytucya – 
„Ustawa Rządowa” warto pamiętać, że wszelkie ważne Uchwały 
królewskich Sejmów Walnych na przestrzeni ponad 550 lat nazywaliśmy 
Konstytucyami, z których to Konstytucyi, kilka odnosiło się do przemian 
ustrojowych. 
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Do tego typu Konstytucyi należy zaliczyć przede wszystkim Statuty 
Cerekwicko-Nieszawskie z 1454 roku wydane za Króla Kazimerza 
Jagiellończyka, które stwierdzały, że żadne prawo w Królestwie Polskim nie 
będzie więcej stanowione bez zgody Sejmików Ziemskich. 
 
Przywilej-Statut ten został formalnie 
potwierdzony za panowania Króla Polski 
Aleksandra Jagiellończyka na Sejmie Walnym 
w Radomiu w roku 1505 zwołanym do 
kościoła farnego pw. Św. Jana Chrzciciela w 
Konstytucyi „Nihil Novi”.  
 
Pełna nazwa Konstytucji „Nihil Novi” brzmiała 
„Nihil novi sine communi censensu” – „Nic 
nowego bez zgody ogółu”.  
 
Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty 
(rozumianej jako część narodu zaangażowanego w sprawy państwowe), 
reprezentowanej na Sejmie Walnym przez Senat i Izbę Poselską.  
Król od tej pory mógł wydawać samodzielne Edykty tylko w sprawach 
miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach 
górniczych.  
 

Należy właściwie odczytać ten akt, po 514 latach, który de facto 

utworzył na Ziemi Korony Polskiej tzw. jawną, elitarną demokrację 
szlachecką lub królewską, w odróżnieniu od obecnej tajnej, powszechnej 
demokracji plebejskiej vel ochlokracji lub demokracji masońskiej, czyli 
rządów cwaniaków przy pomocy łatwego do zmanipulowania tłumu.  
  
Ówczesna „powszechna zgoda ogółu” oznaczała zgodę rozumnej, 
wyrobionej politycznie części społeczeństwa, czyli szlachty działającej w 
interesie całego Narodu.    
Skoro ówczesny Sejm Walny był zwieńczeniem Sejmików Ziemskich, to 
logiczne, że każda decyzja Króla musiała być podjęta w interesie Ziemi 
Królestwa Polskiego i jej Mieszkańców.  
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Konstytucja „Nihil Novi” działała też w drugą stronę tzn. Sejmiki Ziemskie nie 
mogły na Sejmie Walnym uchwalić prawa niekorzystnego dla całości 
Królestwa, bo musiał się na nie zgodzić Król – pilnujący interesu całego 
Królestwa. Tym samym interes Ziemi nie był ważniejszy od interesu całego 
Królestwa. Tym samym na Sejmie Walnym ścierały się interesy konkretnych 
Ziem i ich Mieszkańców z interesami całego Królestwa Polskiego.  
 

Obecnie o interesie całego państwa – III RP decydują szefowie partii 

politycznych wraz z politycznie obranym Prezydentem. Z uwagi na ich 
kadencyjność, rodzi się zasadne pytanie: czy czasami nie bliżej im do 
realizacji własnych interesów osobistych i partyjnych, kosztem interesu 
całego państwa i całego Narodu Polskiego. 
 
Rodzi się też pytanie: czy realna, obecna władza Jarosława Kaczyńskiego, 
jako szefa partii politycznej i jednocześnie Posła jest większa czy mniejsza 
niż niejednego Króla Polski? 
 
I czy dobrze jest dla Polski, gdy interes państwa i interes konkretnych Ziem i 
ich Mieszkańców oraz interes konkretnej partii politycznej znajduje się w 
jednym ręku?  
 
A co wtedy, gdy dana partia polityczna staje się mafią lub lożą masońską 
lub gdy świadczy usługi obcym mocarstwom?  
  
W polskiej tradycji nie było nigdy takiej kumulacji władzy, stąd prosty 
wniosek, że obecna władza nie może pochodzić z polskiej tradycji 
ustrojowej.    
 
Paradoksem jest, że za dwa dni, w dniu 3 maja Prezydent III RP Andrzej 
Duda, Premier III RP Mateusz Morawiecki et consortes będą zapewne 
mówić w superlatywach o Konstytucji 3 Maja 1791 roku. 
  
Przypomnijmy ją więc we fragmentach: 
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KONSTYTUCJA – USTAWA RZĄDOWA  
UCHWALONA 3 MAJA 1791 ROKU  

 

PREAMBUŁA 

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego. 

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, 

ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, 

inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami 

skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. 

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi 

narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawione 

rządy naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i 

z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od 

hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad 

szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i 

wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, 

chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych 

pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować 

mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 

ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję 

uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki 

by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał 

potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze 

ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. 

 

II. SZLACHTA ZIEMIANIE 

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego stanowi 

szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w 

życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególniej zaś 
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prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika 

Węgierskiego, Władysława Jagiełły i Witolda, brata jego, wielkiego księcia 

litewskiego, niemniej od Władysława i Kazimierza Jagiellończyków, od Jana 

Alberta, Aleksandra i Zygmunta Pierwszego braci, od Zygmunta Augusta 

ostatniego z linii jagiellońskiej sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy 

zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiego w 

Polszcze za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym 

przyznajemy. Wszystkę szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko 

co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, 

pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i 

prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących, nade wszystko zaś prawa, 

bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i 

ruchomej, tak jak od wieków każdemu służyły, świątobliwie, nienaruszenie 

zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyściej, iż 

przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany i ekscepcyi w prawie nie 

dopuścimy, owszem, najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony 

żadnych pretensyi pod pretekstem iurium regalium i jakimkolwiek innym 

pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć 

sobie nie będzie. Dlaczego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność 

komukolwiek z prawa przynależną, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako 

źrzenicę wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i 

aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały 

mieć chcemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej 

Konstytucyi uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi 

jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy, jako jedyną 

twierdzę ojczyzny i swobód naszych. 
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V. RZĄD CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH 

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby 

więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej 

wadze na zawsze zostały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny 

i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza 

prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w 

królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec 

ustanowionych lub ustanowić się mających. 

 

VI. SEJM CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA 

Sejm czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą: na izbę poselską i 

na izbę senatorską pod prezydencją króla. Izba poselska jako wyobrażenie i 

skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Przeto 

w izbie poselskiej najpierwej decydować będą wszystkie projekta: 1-o co do 

praw ogólnych, to jest konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych i do 

ustanowienia wieczystych podatków, w których to materyjach propozycyje 

od tronu województwom, ziemion i powiatom do roztrząśnienia podane, a 

przez instrukcyje do izby przychodzące, najpierwsze do decyzyi wzięte być 

mają; 2-o co do uchwał sejmowych, to jest poborów doczesnych, stopnia 

monety, zaciągania długu publicznego, nobilitacyj i innych nadgród 

przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych, ordynaryjnych i 

ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacyi traktatów 

związkowych i handlowych, wszelkich dyplomatycznych aktów i umów do 

prawa narodów ściągających się, kwitowania magistratur wykonawczych i 

tym podobnych zdarzeń głównym narodowym potrzebom 

odpowiadającym, w których to materyjach propozycyje od tronu, prosto do 

izby poselskiej przychodzić mające, pierwszeństwo w prowadzeniu mieć 

będą. Izby senatorskiej, złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i 

ministrów pod prezydencyją króla, mającego prawo raz dać votum swoje, 
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drugi raz paritatem rozwiązywać osobiście lub nadesłaniem zdania swego do 

tejże izby, obowiązkiem jest: 1-o każde prawo,, które po nadejściu formalnym 

w izbie poselskiej do senatu natychmiast przesyłane być powinno, przyjąć lub 

wstrzymać do dalszego narodu deliberacyi opisana w prawie większością 

głosów. Przyjęcie moc i świętość prawa nadawać będzie. Wstrzymanie zaś 

zawiesi tylko prawo do przyszłego ordynaryjnego sejmu, na którym gdy 

powtórna nastąpi zgoda, prawo zawieszone od senatu przyjętym być musi; 2-

o każdą uchwałę sejmową w materyjach wyżej wyliczonych, którą izba 

poselska senatowi przysłać natychmiast powinna, wraz z tąż izbą poselską 

większością głosów decydować, a złączona izb obydwóch większość, 

podług prawa opisana, będzie wyrokiem i wolą stanów. 

Warujemy, iż senatorowie i ministrowie w obiektach sprawowania się z urzędu 

swego bądź w Straży, bądź w komisyi votum descisivum w sejmie nie będą 

mieli i tylko zasiadać wtenczas w senacie mają dla dania eksplikacyi na 

żądanie sejmu. Sejm zawsze gotowym będzie: prawodawczy i ordynaryjny. 

Rozpoczynać się ma co dwa lata, trwać zaś będzie podług opisu prawa o 

sejmach. Gotowy, w potrzebach nagłych zwołany, stanowić ma o tej tylko 

materyi, do której zwołanym będzie, lub o potrzebie po czasie zwołania 

przypadłej. Prawo żadne na tym ordynaryjnym sejmie, na którym 

ustanowione było, znoszonym być może. Komplet sejmu składać się będzie z 

liczby osób niższym prawem opisanej, tak w izbie poselskiej, jako i w izbie 

senatorskiej. Prawo o sejmikach na teraźniejszym sejmie ustanowione jako 

najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej, uroczyście zabezpieczamy. 

Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród 

wyręcza się tej mierze przez reprezentantów czyli posłów swoich dobrowolnie 

wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w 

prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach podług niniejszej Konstytucyi 

uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem 

ufności powszechnej. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane 
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być powinno; przeto liberum veto, konfederacyje wszelkiego gatunku i sejmy 

konfederackie, jako duchowi niniejszej Konstytucyi przeciwne, rząd 

obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. 

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucyi 

narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po 

doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizyi i 

poprawy Konstytucyi co lat dwadzieścia pięć naznaczamy. Chcę mieć 

takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim 

prawa opisu. 

 

Warto dodać, że Uchwały Sejmu Czteroletniego z lat 1788-1792 

kodyfikujące ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nazywane 
Konstytucyami, których było ogółem 21 (dwadzieścia jeden), dopiero 
czytane w całości tworzą nowy, udoskonalony ustrój Królestwa Polskiego. 
 
Konstytucje te w sposób logiczny kodyfikują ustrój Królestwa Polskiego ale 
nie w postaci jednego aktu prawnego, jak chcą współcześni masoni 
nawiązujący do Karty Praw w USA i Francji ale w sposób uchwalanych 
sukcesywnie wielu Konstytucji, traktujących o prawach ustrojowych, czyli 
prawach kardynalnych konkretnego państwa.  
 
Na pewno kardynalnym, ustrojowym prawem jest sposób obierania 
przedstawicieli, czyli Posłów i Senatorów, o czym obecnie decyduje zwykła 
Ustawa nazywana Ordynacją Wyborczą.  
Nota bene zagwarantowanie przez masonerię powszechnego prawa 
wyborczego wszystkim dorosłym Polakom jest swoistym kuriozum, bo aby 
kierować pojazdem samochodowym w ramach powszechnego dostępu 
do kierowania pojazdami trzeba zdać egzamin ale żeby kierować 
państwem nie trzeba nic oprócz metryki urodzenia.  
Właśnie ten niby niewiele znaczący fakt, że każdy może iść i głosować na 
posła, europosła, senatora etc., bez egzaminu z ogólnej wiedzy politycznej 
powoduje, że masoneria i cwaniacy nauczeni jak manipulować tłumem 
rządzą w Polsce od 1918 roku.  
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Wręcz namawia się każdego Polaka by szedł na głosowania w ramach 
tzw. obywatelskiego obowiązku ale dlaczego nie namawia się, by każdy 
Polak w ramach obywatelskiego obowiązku wsiadł za kierownicę 
samochodu?  
 

Odpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z 

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł, 
Senator, Prezydent zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom; 
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela. 
  
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się 
pełnomocnictwa tajnego, czyli fikcyjnego ale jednocześnie 
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn. gdy rządzą 
nami żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję 
Narodu Polskiego.  
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!  
 
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem a kolaboracja 
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.  
 
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji, 
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.  
Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego 
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska 
zeru. 
 
Rdzenny Polak może głosować 
inaczej jak jawnie!    
 

Naszym zdaniem najważniejszymi 

konstytucyami Sejmu Czteroletniego 
są: 
 Konstytucya z 24 marca 1791 roku „Seymiki”; 
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 Konstytucja z 13 maja 1791 roku 
„Seymy”. 

 
Każda z nich jest ważniejsza niż Konstytucja 
„Ustawa Rządowa” z 3 maja 1791 roku, 
której rocznice uchwalenia obchodzimy w 
Bolszewii jako rocznicę uchwalenia pierwszej 
konstytucji w Polsce, co jest kompletną 
bzdurą i nieprawdą.  
 

Rozum i logika podpowiada, że nie udałoby się uchwalić Konstytucji – 

„Ustawy Rządowej” w dniu 3 maja 1791 roku gdyby nie istniała 
wielowiekowa tradycja zwoływania Sejmów Walnych oraz gdyby nie 
istniała wielowiekowa tradycja zwoływania Sejmików Ziemskich.  
Prawdą natomiast jest, że Król Stanisław II Poniatowski, widząc zmieniające 
się otoczenie oraz ogrom zniszczeń w życiu politycznym po tzw. okresie 
„ciemnoty saskiej” postanowił nie bazować dalej na zwyczaju i tradycji ale 
postanowił zwołać Sejm Walny dwuletni z podwojoną ilością Posłów, 
przedłużony następnie na kolejne dwa lata, w celu pisemnej kodyfikacji 
Zbioru Praw Ustrojowych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przy pomocy 
chronologicznych, kolejno uchwalanych Konstytucji ustrojowych, których 
było w sumie 21 a nie jedna.  
 

Przypomnijmy w tym miejscu, że w roku 1776 Sejm 

Walny uchwalił Konstytucję o kodyfikacji całego 
polskiego prawa sądowego – ziemskiego, 
obowiązującego w Królestwie Polskim, który to 
Kodeks – Zbiór Praw Sądowych, opracowany przez 
Andrzeja Zamoyskiego i Józefa Wybickiego został 
następnie opublikowany w roku 1778 i przedstawiony 
Sejmowi Walnemu do akceptacji.  
Niestety, nuncjusz apostolski Andrea Archetii 
działający w porozumieniu z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem 
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von Stackelbergiem, doprowadzili do przekupienia posłów i odrzucenia 
tego projektu. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wypełnił tym samym 
instrukcje przesłane mu przez sekretarza stanu Lazzaro Opizio Pallavicini.  
 
O ile zarzuca się Uchwałom Sejmu Czteroletniego, że nie uwłaszczyły 
chłopów to warto wiedzieć, że Kodeks Andrzeja Zamoyskiego z 1778 roku 
uwalniał z poddaństwa niektóre kategorie chłopów.   
 

Widać wyraźnie, że wrogie wówczas Polsce siły: Stolica Apostolska, 

Rosja, Prusy, Austria et consortes nauczyły się niwelować dorobek 
uchwałodawczy Sejmów Walnych w postaci przekupstwa Posłów i 
Senatorów lub poprzez organizację antypolskich konfederacji. Niewiele się 
zmieniło do dziś z tym, że obecnie zamiast wrogich konfederacji mamy 
wrogie Polsce partie polityczne lub wrogie ugrupowania nazywające siebie 
„opozycją”.   
 

Ważnym zagadnieniem Sejmu Czteroletniego w kontekście obecnej 

sytuacji jest problem mniejszości żydowskiej końca XVIII wieku.  
Posłużymy się w celu opisania tej sytuacji artykułem „Żydzi Polscy a 
Konstytucja 3 Maja” – Anny Pawlikowskiej:    
 
„Po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja nadal nierozwiązana pozostawała 
sprawa mniejszości żydowskiej. Sejm Czteroletni powołał specjalną 
komisję, która na podstawie zgłaszanych postulatów opracowała projekt 
ustawy dotyczącej polskich Żydów. 
 

Ich sytuacja polityczna w Rzeczpospolitej nie była łatwa. Żydzi, w większości 
mieszkający w miastach, nie byli zaliczani do stanu mieszczańskiego, zatem 
przywileje i prawa mieszczan nie były im dostępne. Oznacza to de facto, że nie 
można ich było uznać za obywateli polskich w świetle ówczesnych reguł – i to 
właśnie postrzegano jako zasadniczy problem domagający się rozstrzygnięcia 
ustrojowego.  
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W dodatku w wielu miastach obowiązywało prawo „de non tolerandis Judaicis”, 
w innych dla Żydów wydzielano odrębne dzielnice. Jedynie w miastach prywatnych 
traktowano Żydów na równi z chrześcijanami.  

Sytuacji tej nie zmieniła Konstytucja 3 Maja, nadal odmawiająca Żydom 
obywatelstwa, a jednocześnie zakazująca „nieobywatelom” handlu 
w miastach.  
Zwiększanie podatku pogłównego było głównym narzędziem fiskalnym stosowanym 
wobec ludności żydowskiej. 

Istotną rolę grała też nieprzychylna wobec Żydów publicystyka. Postulowano 
powszechnie odebranie im prawa prowadzenia we wsiach wyszynku, pojawiały się 
nawet koncepcje zesłania ludności żydowskiej na „puste pola na granicach 
tureckich”. 

Tymczasem – pomimo odrębności religii, obyczajów i stroju – ludność żydowska 
w Polsce była tak samo rozwarstwiona i podzielona, jak reszta społeczeństwa. 
Zdaniem Samuela Hirszhorna, autora „Historii Żydów w Polsce”, struktura gmin 
żydowskich, które regulowały zarówno ekonomiczne, jak i duchowe sprawy tej 
społeczności, pełniła wśród Żydów podobną funkcję – i z podobnymi rezultatami – 
jak szlachta i duchowieństwo wśród Polaków. Dość powiedzieć, że jednym 
z głównych postulatów wielu liberalnych projektów reform zgłaszanych do sejmowej 
komisji, było zmniejszenie liczby rabinów. 

W skład tejże komisji powołano Hugona Kołłątaja, Mateusza Butrymowicza, Tadeusza 
Czackiego i Franciszka Salezego Jezierskiego. Zgłoszono jej wiele projektów, na 
podstawie których komisja opracowała własny. Wybuch wojny z Rosją uniemożliwił 
jednak przedstawienie go w Sejmie. 

Butrymowicz, autor projektu zatytułowanego „Sposób uformowania Żydów polskich 
w pożytecznych krajowi obywatelów”, był zdania, że większy pożytek przyniesie 
Rzeczpospolitej prawne uregulowanie statusu ludności żydowskiej niż nakładanie 
nowych podatków. Także król i wielu reprezentantów stanu szlacheckiego 
przedkładało rozwiązania liberalne nad radykalnymi – jak rugowanie Żydów z miast 
i wiejskich zajazdów – czego się powszechnie domagano. 

Jesienią 1791 r. w Warszawie, przypuszczalnie z inicjatywy króla, odbył się zjazd 
delegatów gmin żydowskich. W rezultacie w grudniu tego roku przedłożono 
Stanisławowi Augustowi memoriał, w którym Żydzi domagają się dopuszczenia ich do 
wszelkich rzemiosł, oddania żydowskim rolnikom nieużytków ukraińskich na własność 
i mianowania rządowych pośredników skarbowych dla gmin żydowskich. Pod koniec 
roku sprawa stanęła w porządku obrad sejmowych, zaś nowa deputacja sejmowa, do 
której powołano także przedstawicieli miast, opracowała „Urządzenia ludu 
żydowskiego w całym narodzie polskim”. Zabrakło czasu, by „Urządzenia” owe mogły 
się stać przedmiotem dyskusji w Sejmie, jednak i tak społeczność żydowska kolejne 
rocznice ustanowienia Konstytucji 3 Maja obchodziła jako tchnące nadzieją święto. 



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2019 

 
Strona 18 

 

Korzystałam z artykułu prof. Jana Ziółka, Sprawa Żydów na Sejmie Czteroletnim, 
Teka Komisji Historycznej O.L. PAN, 2009, 9-15. 

 

Chichotem historii jest sytuacja, że po 228 latach od uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja to, póki co w Polsce A.D.2019, Żydzi decydują o 
urządzeniu ludu polskiego w całym narodzie żydowskim.  
 
Nie mogą jednak Żydzi zapomnieć o tym, że w ramach Królestwa Polskiego 
mimo fatalnej opinii Polaków o Żydach, próbowaliśmy problem żydowski w 
sposób cywilizowany rozwiązać i tylko zabory stanęły na przeszkodzie, by 
ten palący problem został rozwiązany.   
 
Nota bene cieszymy się, że istnieje ktoś, kto przyznaje się obecnie do 
Żydów polskich zamieszkujących w Polsce, bo jako Królestwo Polskie oraz 
jako Ród Leszczyńskich mamy nie uregulowane przez Żydów wobec Nas 
rachunki. Nie było ich gdzie do tej pory wysłać ale obecnie już wiadomo, 
że są nimi wytypowani beneficjenci Aktu 447. 
  
Swoją drogą proponujemy Bolszewii vel III RP kompensatę zgłoszonych 
przez Żydów amerykańskich i izraelskich wierzytelności Aktem 447, które w 
niewielkiej części kompensują się z naszymi wierzytelnościami wobec Żydów 
amerykańskich i izraelskich, bo są co najmniej 10 razy wyższe. 
Przedkładamy więc Żydom amerykańskim i izraelskim Nasze królewskie 
roszczenie w odpowiedzi na Ich roszczenie!       
 

Mimo apoteozy i wychwalania Konstytucji 3 maja 1791 roku przez 

obecną władzę okupacyjną, utrzymuje ona nadal przy życiu sposób 
uchwalania lub nowelizacji konstytucji i konserwuje konstytucję Aleksandra 
Stolzmana z 1997 roku.  
Nie widać, by obecni okupanci chcieli poluzować gorset, który został 
uszyty Polakom na przełomie 1944-1945 roku, ściskający nas fiskalizmem, 
zaborem mienia prywatnego, brakiem wolności jednostki, a obecnie 
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jeszcze dociskaniem tego gorsetu genderyzmem i innymi „izmami”, aż do 
zabraknięcia tchu.    
 

Władza III RP udaje, że nadal nie zauważa Królestwa Polskiego i mami 

Polaków okruchami z bolszewickiego stołu.  
 
Przypomnijmy więc III RP vel Bolszewii z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 
1791 roku, że kwestiami - zagadnieniami kardynalnymi, ustrojowymi są:  
 kwestie religijno-cywilizacyjne, w tym organizacja kościołów i 

związków wyznaniowych; 
 Król i Rodzina Królewska, królewszczyzny; likwidacja Trybunału 

Konstytucyjnego;  
 Rząd, Kanclerz zamiast Premiera i Prezydenta; 
 organizacja mennicy; 
 organizacja sądownictwa; Trybunał Wielki Koronny, Trybunał Wielki 

Skarbowy;  
 organizacja edukacji; 
 organizacja wojska i obrony terytorialnej; 
 organizacja budżetu centralnego i budżetów samorządowych; 
 organizacja mediów publicznych i prywatnych; 
 organizacja bankowości;   
 organizacja korpusu dyplomatycznego; 
 organizacja Sejmików Ziemskich; 
 organizacja Sejmu Walnego; 
 organizacja wynalazczości; 
 organizacja pracy i płacy;  
 organizacja ubezpieczeń społecznych; 
 inne.  

 

Mając na uwadze, że do Polski chce przyjechać z propagandą chorej 

europejskiej ideologii (liberalizm & genderyzm) oraz zapewne z projektem 
reform ustrojowych w Polsce pod nazwą „Trzeba wszystko zmienić tak, by 
wszystko zostało po staremu” infamis i banita w Królestwie Polskim niejaki 
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Donald Tusk, informujemy Polaków, że w dniu 27 kwietnia A.D.2019 Trybunał 
Wielki Koronny, zebrany na obrady w Gdańsku Oliwie podjął Sentencję o 
uznaniu Donalda Tuska za osobę, która popełniła przestępstwo Zdrady 
Stanu Królestwa Polskiego, a tym samym został uznany Wrogiem Narodu 
Polskiego, i w związku z czym, podlega z tym dniem karze głównej, o ile Król 
Polski nie skorzysta ze zwyczajowego prawa łaski. 
 
Można obejrzeć obrady Trybunału Wielkiego Koronnego: 
 

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

   
   „„„RRRaaadddaaa   SSStttaaannnuuu   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo   ”””   

hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===dddXXXYYY222zzzyyyMMMwwwMMMIIIIII      

 

W tym miejscu przypomnijmy Donaldowi Tuskowi i innym zdrajcom 

Narodu Polskiego fragment Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, Rozdział VII 
„Król, Władza Wykonawcza”: 
 
(...)Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, 

mieć będzie ius agratiandi na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status. 
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Oznacza to w praktyce, że w myśl Konstytucji Królestwa Polskiego z 3 maja 
1791 roku, zbrodnie stanu nie podlegały procedurze ułaskawienia przez 
Króla.  
 
Ponieważ w roku 2015-2016 zwołaliśmy Sejm Walny Konstytucyjny Królestwa 
Polskiego, który nadal uchwala sukcesywnie kolejne Konstytucje 
nowelizujące m.in. te z czasów Sejmu Czteroletniego zapis ten 
bezpośrednio nas nie dotyczy, ale musimy na najbliższym Sejmie Walnym 
Konstytucyjnym zająć się tym problemem.  
 
W tym konkretnym przypadku jest to o tyle bezprzedmiotowe, że z dużym 
prawdopodobieństwem na dziś, podtrzymamy Sentencję Trybunału 
Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego wydaną 27 kwietnia A.D.2019 
wobec Donalda Tuska, o ile Skazany nie wykaże w najbliższym czasie, tj. w 
terminie 30 dni od wydania Sentencji, skruchy, a przede wszystkim o ile nie 
przeprosi Polaków za wypowiedziane słowa „polskość to nienormalność”.  
 
Oczekujemy też od Donalda Tuska, żeby w tym samym terminie 
zadeklarował, że po skończonej kadencji w Radzie Europejskiej jako jej 
Przewodniczący, wycofa się z życia publicznego w Polsce na zawsze.  
 
Tylko wówczas może ewentualnie liczyć na królewskie prawo łaski (ius 
agratiandi), czyli ułaskawienie.    
 
Polacy!  
Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!   
 
Dano 1 maja A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w 
Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 
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OOOrrręęędddzzziiieee   
wwwyyygggłłłooossszzzooonnneee   nnnaaa   żżżyyywwwooo      

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

   
   „„„KKKrrróóólll   PPPooolllssskkkiii   WWWooojjjccciiieeeccchhh   EEEdddwwwaaarrrddd   III   ”””   

   hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===OOOPPPiiieee888oooggguuu---TTTkkk      
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WPIS Nr 37/05/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 1 maja A.D.2019 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   
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443  
ROCZNICA 

KORONACJI 
ANNY JAGIELONKI 

& 
STEFANA BATOREGO 
NA KRÓLÓW POLSKI 

1 maja A.D.1576 

443  

 



ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 1 maja A.D.2019 

 
Strona 25 

 

 

 

 

 


