BÓG

KRÓL

W I A R A

MIŁOŚĆ

T R A D Y C J A

HONOR

S Z L A C H E T N O Ś Ć

OJCZYZNA
W O L N O Ś Ć

Mowa Tronowa
Króla Polski Wojciecha Edwarda I
„Wybory Prezydenckie w Gdańsku
3 marca A.D.2019”

na rozpoczęcie interaktywnej

XLVIII Rady Królewskiej
Myszków, 28 luty A.D.2019

M

y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego (obrani na Króla elekta w dniu

16 lipca A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Boskiej Szkaplerznej, Król Polski
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki,
Wenedyjski (Wenedów), Wandalów, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; Książę Lotaryngii i
Barrois, Książę Bari i Rosano etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to
wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym,
Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież
Hetmanom, Regimentarzom, Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską
Królewską, niniejszym wygłaszamy Mowę Tronową na rozpoczęcie XLXVIII Posiedzenia
Rady Królewskiej z Naszym udziałem.

Wysoka Rado!
Czcigodni Uczestnicy – Radcowie
XLVIII Rady Królewskiej
Szlachetni: Lachy, Lechy, Lechici, Sarmaci, Wenedowie, Polacy!
Szlachetni Poddani Królestwa Polskiego!

Przypadł

Nam zaszczyt otwarcia kolejnego, XLVIII Posiedzenia Rady Królewskiej, jako

kolegialnego organu władzy królewskiej, dbającego wraz z Radą Stanu Królestwa Polskiego o
wypracowanie najmądrzejszych i najroztropniejszych Decyzji przez Króla Polski.
O ŁASCE KRÓLEWSKIEJ.

Każdy mądry Król potrzebuje mądrej rady.
Każdy Człowiek będący w stanie Łaski uświęcającej, a więc będący w pełnej łączności z
Bogiem jest napełniony Duchem Świętym i Jego Darami. Jednym z takich Darów, oprócz
Darów: Mądrości, Rozumu, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej; jest Dar Rady.
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Dar Rady dotyczy, tak udzielania Rady z inspiracji Ducha Świętego jak i przyjmowania takiej
Rady od osoby udzielającej jej z inspiracji Ducha Świętego. Tak ważne jest, więc, aby każdy
Radca zdawał sobie z tego sprawę i udzielał Rady wyłącznie, gdy jest w stanie Bożej Łaski.
Nie jest jednak łatwe, by Król lub ktokolwiek inny był pewny, które rady mu dawane są z
inspiracji Ducha Świętego.
A Decyzje trzeba podejmować!
Logiczne, że Król, który tytułuje się z Łaski Bożej, powinien starać się w sytuacji
podejmowania ważkich Decyzji znajdować się wraz z Radcami Królewskimi w stanie Łaski
uświęcającej. Wówczas takie Dycyzje są inspirowane natchnieniem samego Boga.
Łatwo napisać, trudniej wykonać!

Pamiętamy dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Apostołowie byli RAZEM w tym samym miejscu i
wówczas ZOSTALI NAPEŁNIENI Duchem Świętym, głosząc od tego dnia, w wielu językach,
WIELKIE DZIEŁA BOŻE.
By działy się WIELKIE DZIEŁA BOŻE Rada Królewska musi zbierać się RAZEM, najlepiej w
komplecie (WSZYSCY). Dopiero wówczas można podejmować najtrafniejsze Decyzje.
O BOLSZEWICKICH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W OGÓLE.

W najbliższym czasie rozstrzygnie się sprawa, kto będzie rządził, w ramach III RP królewskim
Miastem Gdańskiem.

W Naszej królewskiej historii mieliśmy dość często do czynienia z tzw. podwójnymi elekcjami,
a za Sasów, często powierzano (czytaj sprzedawano) te same królewskie Urzędy kilku osobom
jednocześnie. Dwuwładza generowała określone konflikty i problemy:, kogo Poddani mają się
słuchać?
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W roku 1733 wybrano na Sejmie Elekcyjnym Najjaśniejszej Rzeczpospolitej dwóch Królów.
Legalnie obranym Królem został Stanisław Leszczyński, który następnie bronił swojej władzy
na przełomie 1733/1734 roku w Gdańsku, a Królem uzurpatorem został obrany przez garstkę
stronników August III Gnuśny – saksoński Niemiec.
By temu dwukrólewiu zapobiec w przyszłości, Sejm Czteroletni przywrócił Konstytucją z 3 Maja
1791 roku monarchię dziedziczną.
Co ciekawe podczas elekcji Stanisława II Poniatowskiego w roku 1764 żył jeszcze na emigracji
w Lotaryngii Król Stanisław Leszczyński, który zmarł w roku 1767.

Obecnie Bolszewia vel III RP organizuje cykliczne „wybory” samorządowe, a My po 16 lipca
A.D.2016, Wykonując władzę królewską, nominujemy własnych Urzędników królewskich.
Niestety dzieje się tak z powodu, że Bolszewia vel III RP, póki co, nie chce przekazać władzy
i uznać Naszej władzy królewskiej i Naszych prerogatyw królewskich.

Ze zrozumiałych względów nie mamy zamiaru czekać aż okupant Narodu Polskiego tj.
Bolszewia vel III RP, zainstalowana na Ziemi Królestwa Polskiego najpierw po roku 1918, a
następnie po roku 1944 odda nam dobrowolnie władzę. Musimy robić swoje i sukcesywnie
zdobywać kolejne połacie Polski pod jurysdykcję Naszą królewską. Przez jakiś czas będzie, więc
utrzymywać się dwuwładza, która prawdopodobnie dotyczyć będzie również władzy biskupów
mianowanych w międzyczasie przez Państwo Watykan w porozumieniu z Bolszewią vel III RP.
Po 30 czerwca A.D.2019 będziemy nominować Naszych królewskich biskupów na miejsce
biskupów watykańsko-bolszewickich.

W przypadku wyborów samorządowych Bolszewia vel III RP opiera się na tzw. powszechnym
prawie wyborczym zagwarantowanym w bolszewickiej Konstytucji z 1997 roku. Tym samym
władze samorządowe stanowiące są wybierane przez wszystkich Obywateli korzystających z
prawa wyborczego. Taki tryb wyborczy, który swoją genezę ma w Rewolucji Francuskiej,
gwarantuje Bolszewii, że nieświadoma i niewyrobiona politycznie większość Obywateli, w części
zdemoralizowana, wybiera swoich przedstawicieli, pod kontrolą władzy bolszewickiej, która te
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wybory organizuje i która liczy głosy. Nad wszystkim czuwa zbolszewizowana w 100% władza
sądownicza III RP, która ostatecznie decyduje o ważności wyborów, etc.

Wydaje się po ludzku, że bolszewickie wybory, gwarantują obecnej władzy – nazywającej
siebie III RP, a nazywanej przez Nas okupantem lub Bolszewią (zwolennicy demokracji, czyli
ogłupionej medialnie większości) – trwanie przy władzy aż do skończenia świata, a nawet
jeden dzień dłużej. Wiadomym jest, co światlejszym, że ktoś tą demokracją większościową,
jako fasadą dla mafii, służb i lóż zarządza! Oficjalnie są to Szefowie partii politycznych, a
nieoficjalnie ci, którzy tymi Szefami zarządzają. Tak, więc kilka osób poprzez sterowalnych
Szefów partii oraz poprzez tzw. lewar wyborczy może rządzić kilkunastomilionowym Narodem w
przeświadczeniu, że wszystko odbywa się demokratycznie. Podobnie rzecz ma się z dużymi
Miastami. Wybory wyborami, ale bolszewicki Prezydent Miasta np. Gdańska musi być wcześniej
„namaszczony” przez partyjnych decydentów. Z takim przypadkiem mamy do czynienia obecnie
w Gdańsku. Ma wygrać po ludzku Aleksandra Dulkiewicz!
Napisaliśmy wyżej ... po ludzku! A po Bożemu?

Każda władza pochodzi od Boga, ale nie każda służy Bogowi! Szatan tyle może mieć władzy
na Ziemi ile Pomocnicy Boga na Ziemi i sam Bóg na to pozwolą. Tym samym, Bóg pozwala,
by Pomocnicy Szatana rządzili na Ziemi, ale tylko wówczas, gdy jest to Kara Boża dla
Mieszkańców danej Ziemi za to, że odeszli od Boga, że Go zdradzili. Nie wydaje się, bowiem
logiczne (posługując się rozumem, a nie tylko wiarą), aby Bóg nagradzał za zło, a karał za
dobro. Tym samym, na dobrego Prezydenta Państwa, Miasta, na dobrego Starostę, Wojewodę,
na dobrego Króla, o ile ich nie ma, Mieszkańcy muszą sobie zasłużyć, przepraszając najpierw
Boga za przeniewierstwo i grzeszne występki (powszechna ekspiacja).

I znowu logicznie rozumując, Pomorze Gdańskie od dawien dawna było pobożne i bogobojne,
w czym ogromna zasługa rdzennych mieszkańców tj. Kaszubów, Kociewiaków, Warmiaków, etc.,
których My określamy mianem Wenedów. Nieprzypadkowo Bolszewia sodomicko uderzyła w
Słupsk i Gdańsk, wcześniej bolszewizując te miasta w sposób wyjątkowy.
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Bolszewia uderzyła genderyzmem i sodomią w ostatni bastion polskości, którym jest Pomorze
Gdańskie, zawierające w sobie Pomorze Słupskie. Chodzi o to, by poluzować i rozbroić więzy
moralne i etyczne polskich Kaszubów, jako ostoi polskiego patriotyzmu, godności i honoru.
Wybrano dwa miasta Pomorza Gdańskiego do zniszczenia poprzez ich sodomizację tj. Gdańsk i
Słupsk!
Boża Opatrzność chciała jednak, że 16 lipca A.D.2016 roku obrani zostaliśmy na Sejmie
Walnym Elekcyjnym na Króla Polski w nomen omen Gdańsku Oliwie. Jakby Bóg chciał Nam
postawić zadanie obrony polskiego, chrześcijańskiego Pomorza Gdańskiego! By powrócić do
roku, 1733 gdy Król Polski Stanisław Leszczyński przebywał w Gdańsku i bronił tam Królestwa
Polskiego przed oblężeniem wojsk rosyjskich i saskich. Wówczas Królestwo Polskie przegrało!
Czy tak samo musi się stać A.D.2019?

Wyraźnie widać, że rdzenni Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego – Kaszubi na zasłużyli sobie na
sodomickie, antychrześcijańskie rządy i Bóg postawił tam tamę Szatanowi!
W Gdańsku o polskie Pomorze Szatan Walczy z Jezusem, z Bogiem!
Szatan ma swoich Pomocników na Ziemi Gdańskiej i Bóg ma swoich pomocników na Ziemi
Gdańskiej. Jednym z takich pomocników Boga był Prałat Henryk Jankowski, stąd
nieprzypadkowy atak na tą Szlachetną Postać podczas kampanii wyborczej o prezydenturę
Gdańska.
By pokonać rządy Szatana w Gdańsku i na Pomorzu zwołaliśmy na dzień 9 lutego A.D.2019
do Gdańska Oliwy Sejm Pomorza Królestwa Polskiego, na którym wypracowaliśmy Nasze
królewskie Stanowisko wobec Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska oraz na którym
obraliśmy Naszego królewskiego „Prezydenta” Gdańska, który to urząd w Królestwie Polskim
nosi nazwę Kasztelana, w osobie J.W. Jarosława Kierznikowicza z Wejherowa.
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Sejm Walny Pomorza w dniu 9 lutego A.D.2019 w odniesieniu do wyborów bolszewickich na
urząd Prezydenta Gdańska postanowił:
 Poddani Królestwa Polskiego nie uczestniczą w wyborach organizowanych przez
Bolszewię.
 Nie rekomendować Obywatelom Miasta Gdańska, a wręcz przeciwnie przestrzegać
przed głosowaniem na Aleksandrę Dulkiewicz z powodu faktu, że w dniu 24 lutego
A.D.2017 roku został uznana przez Radę Królewską obradująca w Gdańsku Oliwie na
VII Posiedzeniu za infamisa z powodu głosowania za in vitro w Gdańsku
(finansowanie in vitro przez Miasto Gdańsk), vide: 1h 31 min
https://www.youtube.com/watch?v=sddNaHPMAIE&t=9166s. Głosujący na Aleksandrę
Dulkiewicz – infamisa sam staje się infamisem, stąd by nie być o to posądzonymi,
Głosujący winien wykonać sobie zdjęcie szelfie z wypełnioną Kartą do Głosowania.
 Obywatele biorący udział w wyborach winni głosować na pozostałych dwóch
kandydatów, ze wskazaniem na Grzegorza Brauna jako osobę Szlachetną w Królestwie
Polskim.
 Król Polski wyraził swoje desinteressement bolszewickimi wyborami w Gdańsku,
nominując jednocześnie na urząd Kasztelana Gdańska J.W. Jarosława Kierznikowicza.
Nie ukrywamy, że liczyliśmy na to, że Grzegorz Braun jako zadeklarowany monarchista zechce
się z nami spotkać w Gdańsku Oliwie. Niestety do takiego spotkania nie doszło.
W interesie Królestwa Polskiego jest taka sytuacja, by Prezydent Gdańska, uznawany przez III
RP chciał współpracować z Kasztelanem Gdańskim Królestwa Polskiego, mając nadzieję na
unifikację urzędu w przyszłości w formule Królestwa Polskiego.
Czy jest taka możliwość?

7

Odrzucając możliwość współpracy Kasztelana Królestwa Polskiego z Aleksandrą Dulkiewicz nie
odrzucamy możliwości współpracy Kasztelana Królestwa Polskiego z Grzegorzem Braunem lub
Markiem Skibą.
By tak się stało, jeden z Kandydatów, musi najpierw wygrać wybory w Gdańsku! Czy jest taka
możliwość, biorąc pod uwagę siły i środki Bolszewii?
Obydwaj Panowie – Kandydaci biorą udział w wyborach na przygotowanej przez Nas od kilku
lat Ziemi Pomorskiej, pod Boży zasiew, powrotu na tę Ziemię królewskiej Polski. Czy to
rozumieją? Czy potrafią docenić Nasz wysiłek i historyczną królewskość Ziemi Gdańskiej od
czasów Lecha I Wielkiego założyciela Kodana (Codanium) – dzisiejszego Gdańska, Bolesława
Chrobrego Wielkiego, a szczególnie od czasów Kazimierza Jagiellończyka, który odzyskał Ziemię
Gdańską z rąk Krzyżackich po wojnie trzynastoletniej w roku 1466?
Nie sposób pominąć udziału Wejherów w obronie Pomorza Gdańskiego, Stanisława
Koniecpolskiego, Jana Sobieskiego – Starosty Puckiego, późniejszego Króla Polski. Czy coś
więcej wiedzą Kandydaci o obronie Króla Stanisława Leszczyńskiego w Gdańsku przez
Gdańszczan, na przełomie lat 1733/1734 przed wojskami rosyjsko-saskimi?

Od momentu podjęcia decyzji o wskrzeszeniu idei Sejmików Ziemskich, Sejmu Walnego,
Królestwa Polskiego tj. od roku 2014, przywiązywaliśmy wielką wagę do Pomorza i Ziemi
Gdańskiej nazywanej historycznie Prusami Królewskimi. Wynikało to z Naszej królewskiej
historii, którą wprost wywodzimy ze słowiańskiej organizacji państwa i umiejscowienia
słowiańszczyzny m.in. na Pomorzu Bałtyckim, kiedyś zwanym Pomorzem Wenedyjskim. Słowian
– mieszkańców Pomorza, nazwaliśmy za historykami rzymskimi Wenedami.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Królestwa Polskiego, z dzisiejszej perspektywy, była VI Sesja
Sejmu Walnego, która odbyła się 18 lipca A.D.2015 w Darłowie w kaplicy Kościoła
Mariackiego, gdzie pochowany jest Bogusław Eryk Pomorski – Książę Pomorza Wenedyjskiego,
Król Danii, Szwecji i Norwegii, Król Unii Kalmarskiej – Wspólnoty Trzech Królestw, Król
Skandynawii. Vide: https://www.youtube.com/watch?v=CBrizueM9j8
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Mamy wrażenie, że to tam zapadły kluczowe dla przyszłości Królestwa Polskiego Uchwały i
Decyzje, Naszym zdaniem stało się to z inspiracji Ducha Świętego i ducha Wenedów, bowiem
praktycznie równo po upływie roku od tego wydrzenia tj. w dniu 16 lipca A.D.2016 zostaliśmy
obrani na Króla Polski w Gdańsku Oliwie. Vide:
https://www.youtube.com/watch?v=kyX29PndA2A&list=PLw5zkSHSYIZ8smVqCbhVSwVQTSFbCxPCC

Czas upływa i nagle w sposób nieoczekiwany - deus ex machina – 13/14 stycznia A.D.2019
dotychczasowy Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z powodu nagłej, nieoczekiwanej śmierci
przestaje pełnić swoje obowiązki Prezydenta Gdańska.
Premier III RP Mateusz Morawiecki wyznaczył datę Wyborów uzupełniających według ordynacji
wyborczej III RP na dzień 3 marca A.D.2019.
W skrócie, wybory samorządowe w rycie bolszewickim polegają na zgłaszaniu Kandydatów
poprzez zebranie odpowiedniej liczby podpisów, a następnie wybór w głosowaniu powszechnym,
równym, bezpośrednim, tajnym. Przy wyborze Prezydenta Miasta możliwa jest druga tura
wyborów, gdy podczas pierwszej tury żaden Kandydat nie osiągnął 50% + jeden głos.
Do wyborów w Gdańsku zgłosiło się siedmiu Kandydatów, z czego tylko troje uzyskało
wymaganą ilość podpisów tj. 3.000. Są nimi w kolejności alfabetycznej:
1. Aleksandra Dulkiewicz – samorządowiec w III RP.
2. Grzegorz Braun – historyk, filmowiec, publicysta, ex Kandydat na Prezydenta III RP podczas
wyborów w 2015 roku.
3. Marek Skiba – przedsiębiorca lokalny z branży budowlanej.

Jako Królestwo Polskie nie byliśmy przygotowani na taka sytuację. Nasz stosunek do wyborów
samorządowych w 2018 roku był wstrzemięźliwy, bowiem nie uznając III RP jako suwerennego,
polskiego państwa nie możemy uznawać legalności wyborów samorządowych organizowanych
przez nielegalne państwo. Poddani Królestwa Polskiego, jako zasada generalna, z niewielkimi
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wyjątkami, nie powinni brać udziału czynnie i biernie w wyborach organizowanych przez
okupanta.
Tym niemniej, jako Król Polski, podczas wyborów samorządowych w roku 2018 wskazaliśmy
czterech Kandydatów godnych zasugerowania Obywatelom – Wyborcom. Byli to:
1.
2.
3.
4.

Patryk Jaki jako Kandydat na Prezydenta Warszawy.
Piotr „Liroy” Marzec jako Kandydat na Prezydenta Kielc.
Dorota Maksymowicz-Czapkowska jako Kandydatka na Prezydenta Gdańska.
Jarosław Kierznikowicz jako kandydat na Radnego Wejherowa.

Wszyscy czterej Kandydaci, rekomendowani przez Nas lokalnym Wyborcom, przepadli w I turze.
W tym miejscu zwracamy jednak uwagę na fakt, że nie byliśmy całkowicie bierni wobec tego,
co działo się w Gdańsku, Kielcach, Warszawie. Wejherowie. Zrobiliśmy, co mogliśmy, by w
Warszawie i Gdańsku nie wygrali „sodomici” oraz by w Kielcach wygrał rozsądny człowiek, za
jakiego uznajemy Piotra „Liroya” Marca, a także, by do rady Miasta Wejherowa dostał się
„monarchista” Jarosław Kierznikowicz.

Sytuacja szczególna, widząc w tym Znak Opatrzności, jakim są bolszewickie wybory
uzupełniające na Prezydenta Miasta Gdańska, zmusiła Nas do kolejnej reakcji. Przede
wszystkim zwołaliśmy na dzień 9 lutego A.D.2019 do Gdańska Oliwy II Sesję Sejmu Pomorza
vide:

https://www.youtube.com/channel/UCBytkPFFgBP96yuMWe4kjDw/featured?disable_polymer=1
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Zaprosiliśmy na obrady Sejmu Pomorza Kandydatów na Prezydenta Gdańska. Niestety żaden z
Kandydatów nie przybył. Szczególnie przykra jest absencja Grzegorza Brauna jako
zadeklarowanego monarchisty.
Podczas obrad Sejmu Pomorza, nawiązując do królewskiej tradycji i prerogatyw Króla Polski,
obraliśmy Kasztelanów kilku Miast Pomorza, w tym obraliśmy Kasztelana Gdańska w osobie
J.W. Jarosława Kierznikowicza. Tym samym w rycie monarchicznym zabezpieczyliśmy interesy
Poddanych mieszkających w Królewskim Mieście Gdańsku oraz interesy Królewskiego Miasta
Gdańska, Pomorza oraz Królestwa Polskiego.
Nadmieniamy, że Starostą Generalnym całego Pomorza Wenedyjskiego vel Bałtyckiego jest J.W.
Cezary Mariusz Tousty, Marszałkiem Ziemi Kaszubskiej vel Gdańskiej jest J.W. Jarosław
Kierznikowicz, Marszałkiem Ziemi Szczecińskiej jest J.W. Marian Redes, Kasztelanem Koszalina
jest J.W. Alfred Łubniewski, Kasztelanem Olsztyna jest J.W. Danuta Ragin-Mic, Kasztelanem
Tczewa jest J.W. Rafał Burszewski, a Kasztelanem Słupska J.W. Cezary Mariusz Tousty.
W dniach 24 stycznia oraz 1 i 12 luty A.D.2019 zwołaliśmy trzy kolejne Posiedzenia Rady
Królewskiej, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=Yi97fsvCj40
https://www.youtube.com/watch?v=cLvj_Rb85Uw
https://www.youtube.com/watch?v=NGYQlgKw6SY
W dniu 18 stycznia A.D.2019 uczestniczyliśmy na Westerplatte, przy Twierdzy Wisłoujście w
Apelu Pomordowanych i Umęczonych Polaków, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=HcNGxuMtGYk&t=0s&index=26&list=PLIS0RSyyu1G0Sg_H3x
G2-RIaYPO6dfBs6
W dniu 18 stycznia A.D.2019 modliliśmy się o Pokój, w Gdańsku Oliwie u ss. Brygidek, vide:
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https://www.youtube.com/watch?v=RFp19_U6X8s&list=PLIS0RSyyu1G0Sg_H3xG2RIaYPO6dfBs6&index=28&t=0s
W dniach 8 oraz 22 luty A.D.2019 zwołaliśmy dwa posiedzenia Rady Stanu Królestwa
Polskiego vide:
https://www.youtube.com/watch?v=M4Nck2jYwMI
https://www.youtube.com/watch?v=FCnh0BQty4E
W dniach 4-6 lutego A.D.2019 wygłosiliśmy trzy publiczne Deliberacje na temat Pomorza
Gdańskiego, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=qWrbSepI4DQ
https://www.youtube.com/watch?v=nCJvf-s7TNE
https://www.youtube.com/watch?v=6FISNbLY1BA
W dniu 7 lutego A.D.2019 odbyliśmy Wizytę Królewską incognito w Elblągu, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=FWpogb8LUsY&list=PLIS0RSyyu1G0Sg_H3xG2RIaYPO6dfBs6&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=c1HzKqjUZF4&list=PLIS0RSyyu1G0Sg_H3xG2RIaYPO6dfBs6&index=13&t=0s
W dniu 8 lutego A.D.2019 odbyliśmy Wizytę Królewską incognito w Przymorzu, w Gdańsku,
vide: https://www.youtube.com/watch?v=sWOo4QLwP-E
W dniu 21 lutego A.D.2019 powtórzyliśmy imienne Zaproszenie wobec Grzegorza Brauna
poprzez Hetmana Wielkiego Koronnego gen. PDS Jana Grudniewskiego na obrady II Sesji
Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie w dniu 23 lutego A.D.2019, vide:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJ5sxtGrSEXukvuBqKGCwPvBNPojrhsj
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stawiając określone warunki, jak niżej:

LIST OTWARTY
Do:
Hetman Wielki Koronny
Gen. PDS Jan Grudniewski
Czcigodny Hetmanie!
Stanowisko Nasze i Królestwa Polskiego wobec Grzegorza Brauna krystalizuje się od dość dawna.
Nawiążemy w tym miejscu do faktu, że w dniu 16 grudnia A.D.2017 trzydniowy Sejm Walny w Czernej,
vide:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5zkSHSYIZ_In_w5sJvk5HI7jHrUJEOQ
uznał Grzegorza Brauna razem z Grzegorzem Kucharczykiem, ks. Tadeuszem Guzem, dziennikarzem Roberto
di Matteo za Osobę Szlachetną (za film o Marcinie Lutrze pt. "Luter i rewolucja protestancka").

Jeśli chodzi o stosunek Królestwa Polskiego do bolszewickich wyborów w Gdańsku na Prezydenta Gdańska,
to z tego powodu zwołaliśmy na dzień 9 lutego br. Sejm Pomorza, vide:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7XPszLQR8LRnUP9hlYqy1p2ylLYf60Ph
aby na Nim osobiście Grzegorz Braun się wypowiedział. Niestety był nieobecny!
Na Sejmie tym, jako Król Polski, wyraziliśmy werbalnie swoje desinteressement - czyli brak zainteresowania
sprawą bolszewickich wyborów w Gdańsku, które uważamy za igrzyska dla ludu, hucpę (jak kto woli).
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Nominowaliśmy w tym dniu tj. 9 lutego A.D.2019 na Kasztelana Gdańska J.W. Jarosława Kierznikowicza aby
Gdańsk nie był bez królewskiego Gospodarza. Dla Nas jako Króla Polski temat został zamknięty!
Tym niemniej, z uwagi na kandydaturę Grzegorza Brauna, w drodze wyjątku, debatowaliśmy na temat jak
mają zachować się Gdańszczanie podczas wyborów 3 marca br.
Królewski Sejm Pomorza postanowił, co następuje:
1. Poddani nie biorą udziału w bolszewickich wyborach.
2. Obywatele biorący udział w wyborach 3 marca A.D.2019 nie powinni głosować na infamisa (kę) tj.
Aleksandrę Dulkiewicz (chodzi o in vitro w Gdańsku) vide 1h 31 min VII Posiedzenia Rady Królewskiej z
24 lutego A.D.2017 vide: https://www.youtube.com/watch?v=sddNaHPMAIE&t=9166s
ponieważ sami stają się infamisami. TO BARDZO WAŻNE! BO SAMI STAJA SIĘ INFAMISAMI.
3. Obywatele biorący udział w głosowaniu winni głosować na pozostałych dwóch zarejestrowanych
Kandydatów, ze wskazaniem na Grzegorza Brauna jako Osobę Szlachetną w Królestwie Polskim ALE Z
DOKUMENTACJĄ W POSTACI ZDJĘCIA (SELFIE) Z KARTĄ DO GŁOSOWANIA aby nie być posądzonymi o to, że
głosowali na infamisa.
Awizowaliśmy poprzez potrójne Wici Sejm Pomorza w Gdańsku Oliwie w dniu 9 lutego A.D.2019 ale
Grzegorz Braun na nie przybył na obrady. Nie wiemy, co by było, gdyby przybył.
W dniu 23 lutego A.D.2019 (pojutrze) mamy dwa Posiedzenia II Sesji Konferencji Pokojowej w Gdańsku
Oliwie u ss. Brygidek (Polanki 124) i Grzegorz Braun może tam przybyć, by prosić Nas o królewskie
błogosławieństwo. Czy je otrzyma? - być może ale pod dwoma [kilkoma] warunkami:
1. Uzna nad sobą władzę królewskiego Kasztelana i zatrudni Go jako doradcę, a następnie będzie słuchał
Jego rad.
2. Złoży podpis pod swoją rezygnacją in blanco na wypadek wiarołomstwa.
3. Uzna cywilizację Christianitas na obszarze Gdańska.
4. Uzna władzę Chrystusa Króla nad Gdańskiem.
5. Zrobi wszystko, by wybudować Pomnik Chrystusa Króla - Jedności Słowian - na Westerplatte.
Co oczywiste, szanse, że z Naszym błogosławieństwem, po spełnieniu w/w warunków, Pan Grzegorz Braun
wygra bolszewickie wybory, po ludzku myśląc - są nikłe. Potrzebny jest CUD GDAŃSKI a ten z Woli Bożej
jest zawsze możliwy!
Jeśli Grzegorz Braun nie pojawi się na królewskiej audiencji w dniu 23 lutego A.D.2019 u ss. Brygidek,
uznamy Go ipso facto za odrzucającego Naszą i Sejmu Walnego nominację na Osobę Szlachetną i
jednocześnie będziemy uważać, że Grzegorz Braun jest Obywatelem DOMYKAJĄCYM SYSTEM tzn. BRAMKARZEM
SYSTEMU BOLSZEWICKIEGO.
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Od tej pory nasze drogi ewidentnie rozejdą się na pozycje sobie wrogie!
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Edward Rex Poloniae
Dano 21 lutego A.D.2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Czwartym roku Naszego Panowania.

Na dzień dzisiejszy zwołaliśmy XLVIII Radę Królewską, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY Czy i jak glosować na Prezydenta Gdańska?
by ostatecznie wyrobić sobie pogląd i zająć ostateczne Stanowisko wobec Grzegorza Brauna
oraz Marka Skiby – Kandydatów na urząd Prezydenta Gdańska.
Grzegorz Braun nie określił swojego monarchizmu oraz na czym polega Akt wierności
przyszłemu Królowi Polski z 16 kwietnia 2016 roku, vide:
https://www.youtube.com/watch?v=I2hOa2xEHXA
Mamy obawy, czy Grzegorz Braun w ogóle chce polskiego Króla na tronie?
Mamy zastrzeżenia, że Grzegorz Braun tworzy Koalicję Wyborczą do Europarlamentu z partiami
politycznymi, co dla Królestwa Polskiego jest nie do przyjęcia!
Mamy wrażenie, że Grzegorz Braun oficjalnie nie uznaje nikogo ponad sobą, więc nie nadaje
się na Poddanego, mimo werbalnych deklaracji.
Oczekujemy jasnych deklaracji monarchicznych od Grzegorza Brauna!
Powierzamy Wybory 3 marca 2019 roku Bogu i opiece Matki Bożej.
Po owocach Ich poznamy! Nie jest dobre drzewo, które rodzi złe owoce!
JJeesstteeśśmmyy pprrzzyyggoottoowwaannii nnaa kkaażżddyy wwyynniikk wwyybboorrcczzyy ii ddeekkllaarruujjeemmyy sswwoojjee eewweennttuuaallnnee
bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo ww III ttuurrzzee,, ttaakk ddllaa GGrrzzeeggoorrzzaa BBrraauunnaa,, jjaakk ddllaa MMaarrkkaa SSkkiibbyy aallee zzaa
ppuubblliicczznnyymm AAkktteemm SSuubbmmiissjjii..
15

Victoria in Jesu Christe!

Dano w Myszkowie, 28 lutego 2019 roku na Ziemi Korony Polskiej, w Czwartym Roku Naszego
Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

Mowa Tronowa
na otwarcie XLVIII Rady Królewskiej

Myszków
ttrraannssm
miittoowwaannaa nnaa żżyywwoo
nnaa

nnaa KKaannaallee::

„„RRaaddaa KKrróólleewwsskkaa KKoorroonnyy KKrróólleessttwwaa PPoollsskkiieeggoo””
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==LLddjjaaJJppFFHHZZHHYY
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WPIS Nr 21/02/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 28 lutego A.D.2019

www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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www.quomodo.org.pl

MMXIX

18

