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LLLIIISSSTTT   OOOTTTWWWAAARRRTTTYYY   
KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   

WWWOOOJJJCCCIIIEEECCCHHHAAA   EEEDDDWWWAAARRRDDDAAA   III   
D r o h i c z y n  –  M y s z k ó w  –  S z c z e c i n   

 
Rada Królewska J.K.M. podczas XVIII Posiedzenia w Drohiczynie,  
w dniu 18 listopada A.D.2017 podjęła następującą Uchwałę: 
 

SSSOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
RADY KRÓLEWSKIEJ 

z 18 listopada A.D.2017 
DROHICZYN 

Sic volo, sic iubeo!  
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!) 

DOKTRYNA RADY KRÓLEWSKIEJ 
DOTYCZĄCA  

KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 
„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW” 

 
1. Królestwo Polskie określa Doktrynę Budownictwa Mieszkaniowego dla 

młodego pokolenia rdzennych Polaków jako Królewskie Budownictwo 
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Społeczne polegające na zapewnieniu każdemu rdzennemu Polakowi 
w przedziale wielu od 20 do 35 lat (preferowane małżeństwa) domu 
mieszkalnego zbudowanego z drewna na fundamencie 
(podpiwniczeniu) betonowym, z niskim czynszem w przedziale 200 
PLN – 300 PLN, o metrażu od 60 do 120 m2, z niskimi kosztami 
utrzymania wynikającymi z polityki energii rozproszonej, odnawialnej 
oraz z energii cieplnej geotermalnej, etc.  

2. Celem Doktryny jest demograficzny wzrost populacji rdzennych 
Polaków oraz godne życie młodego pokolenia rdzennych Polaków.  

3. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w Człowieka.   
 

POSTANOWIENIA WYKONAWCZE 
DOTYCZĄCE  

DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ 
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW” 
 
4. Projekt „Dom+ dla Rdzennych Polaków” powinien być realizowany 

przez samorządy lokalne na szczeblu Miast, Miasteczek, Wiosek oraz 
Wsi i być skorelowany z projektem Decentralizacji Budżetu 
Centralnego.  

5. Za wykonanie Projektu Królewskiego Budownictwa Społecznego 
„Dom+ dla Rdzennych Polaków” odpowiada nadzorczo i 
koordynacyjnie „Królewskie Konsorcjum Budowlane Dom+”. 

6. Na Szefa „Królewskiego Konsorcjum Budowlanego Dom+ dla 
Rdzennych Polaków” wyznaczamy do odwołania J.W. Inż. Mariana 
Redesa ze Szczecina.   

   

APEL DO „III RP” 
DOTYCZĄCY  

DOKTRYNY RADY KRÓLEWSKIEJ 
KRÓLEWSKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 

„DOM+ DLA RDZENNYCH POLAKÓW” 
 

7. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP”, aby przystąpiły do 
„Królewskiego Konsorcjum Budowlanego Dom+”.  

8. Królestwo Polskie apeluje do władz „III RP”, aby rozpoczęły reformę 
skarbową i reformę budżetową w kierunku pozostawiania na 
określonych szczeblach samorządów lokalnych określonych części 
wpływów podatkowych lub określonych podatków, z jednoczesnym 
zadaniowaniem ponoszenia niezbędnych wydatków, w tym wydatków 
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na „Królewskie Budownictwo Mieszkaniowe Dom+ dla Rdzennych 
Polaków”.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
9. Powyższy Projekt winien być połączony z podobnymi Projektami 

dotyczącymi Repatriacji Polaków oraz zachęt do powracania Polaków z 
emigracji. Może być też przeznaczony dla określonych corocznie kwot 
Imigrantów chcących zostać Polakami. Powinien też uwzględniać 
sprawy mieszkaniowe zasłużonych Polaków.  

 
 

 
Doktryna ta, zaakceptowana przez Nas, a następnie wpisana do Metryki 
Koronnej, stała się obowiązującą Normą Prawa Królestwa Polskiego.  
 
Czy jest ona zgodna z cywilizacją „Christianitas”?  
 
Czy jest ona zgodna z Prawem Bożym?  
 
Zobaczmy najpierw jak Jezus widział dzieci: 
  

 
 
„Któregoś dnia apostołowie sprzeczali się między sobą, kto z nich jest 
największy (Ewangelia wg św. Marka 9, 33-37). Jezus, który odgadł, o czym 
myśleli, powiedział im coś zaskakującego, coś, co wstrząsnęło i zachwiało ich 
sposobem myślenia: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim 
ze wszystkich i sługą wszystkich”. Do słów dodał gest. Poszukał dziecka. (...) 
Przyprowadził je, postawił pośród tych ludzi, którzy w przyszłości będą 
odpowiedzialni za Kościół, i powiedział: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w 
imię moje, Mnie przyjmuje”. Jezus utożsamia się z dzieckiem, które właśnie 
wziął na ręce. Potwierdza, że to „jedno z tych dzieci” reprezentuje Go 
najlepiej, do tego stopnia, że przyjąć takie dziecko znaczy przyjąć Jego 
samego, Chrystusa.”  

 

Te dwa zdania definiują primo, że Król jest sługą a sługa winien troszczyć się 
przede wszystkim o najsłabszych, o dzieci i młodzież a secundo, że troska o 
dzieci i młodzież to troska o samego Jezusa Chrystusa.  
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W aktualnej sytuacji politycznej na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego 
władzę sprawuje „III RP”, która dopiero od niedawna zadbała poprzez 
Program 500+ o dzieci.  
 
A co z młodzieżą?  
 
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie” - J.S. Zamoyski   
 
Nie chodzi więc o same pieniądze ale o warunki mieszkaniowe dzieci i 
młodziezy, chodzi o godne wychowanie.  
 
Aby godnie wychować dzieci trzeba mieć odpowiednie warunki, szczególnie 
warunki mieszkaniowe. To w DOMU RODZINNYM kształtuje się – właściwie 
wychowuje Człowiek.  
 
I właśnie taki DOM RODZINNY Królestwo Polskie chce zapewnić Poddanym.  
 
Mitem i sofizmatem jest podejście, że wystarczy zmniejszyć obciążenia 
podatkowe, a od razu zwiększy się przyrost naturalny.   
 
W Królestwie Polskim ślubujemy, co rok w „Ślubach Brzeskich” nie uciskać 
poddanych i kwestia zmniejszenie obciążeń podatkowych dla Poddanych jest 
dla Nas priorytetem. W Królestwie Polskim nie będzie w ogóle podatku 
dochodowego od osób fizycznych – od pracy.  
 
Patrząc jednak na otaczająca nas rzeczywistość i szastanie pieniędzmi 
Polaków przez „III RP” musimy te finansowe szaleństwo właściwie 
skanalizować.   
 
Obecnie „III RP” płaci rocznie około 40-50 mld PLN odsetek od zaciąganego 
długu i dodatkowo co rok zaciąga kolejne 40-50 mld PLN. Daje to kwotę 80-
100 mld PLN.  
 
Przyjmując, że dom z drewna będzie kosztował Podatnika (Skarb Królestwa 
Polskiego) 200.000 PLN daje to ekwiwalent w stosunku do płaconego długu 
400.000 – 500.000 domów rocznie. Wręcz niewiarygodne! 
 
WWWyyyssstttaaarrrccczzzyyy   tttyyylllkkkooo   nnniiieee   zzzaaadddłłłuuużżżaaaććć   PPPooolllssskkkiii,,,   aaa   wwwssszzzyyyssscccyyy   mmmłłłooodddzzziii   llluuudddzzziiieee   
bbbęęędddąąą   mmmiiieeellliii   wwwłłłaaasssnnneee   mmmiiieeessszzzkkkaaannniiiaaa!!!      
 
Oczywiście nie da się tego zrobić od razu ale w 3-5 lat jest to realne.  
 
A teraz przejdźmy do konkretów:     
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Królestwo Polskie jest w stanie Projekt „Dom+” wynikający z Doktryny jak 
wyżej zrealizować.  
 
Naszym hasłem marketingowym jest:  
     

©©©„„„ZZZdddrrrooowwwyyy   dddooommm   –––   zzzdddrrrooowwwaaa   rrrooodddzzziiinnnaaa!!!"""   
 
Tak się składa (Opatrzność), że Lasy Państwowe chcą budować domy vide:   
artykuł „Lasy Państwowe będą budować drewniane domy pod wynajem” 
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/lasy-panstwowe-beda-budowac-
drewniane-domy-pod-wynajem/9286/.  
 
Gminy (w Królestwie Polskim: Miasta, Miasteczka, Wioski i Wsie) po zniesieniu 
nadmiernego obciążenia fiskalnego (decentralizacja budżetu), będą budować na 
własnym terenie domy aby uchronić własne Ziemie przed dalszym wyludnieniem.   
 
Naszym zdaniem sukces projektu zależy od koordynacji działań: 
 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
 Ministerstwa Środowiska,  
 Głównego Geologa Kraju,  
 Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
 NFOŚiGW, 
 instytutów badawczych (m.in.: badania własności drewna, przygotowanie nowych 

wytycznych technicznych dla budownictwa z drewna),  
 jednostek certyfikacji drewna na cele budowlane,  
 podmiotów gospodarczych, do których zadań będzie należało przetworzenie, 

uszlachetnienie drewna do celów budowlanych, produkcja gotowych elementów 
do montażu, rozszerzenie asortymentu wyposażenia domów z drewna, etc.  

 
Prawdopodobnie pomimo dużej ilości wysokiej klasy specjalistów w resortach nie ma 
takiego, który potrafi ogarnąć całość tematu i zdyscyplinować pozostałych.  
 
Zgodnie z naszą koncepcją powinno zostać jak najszybciej powołane „Królewskie 
Konsorcjum Budowlane Dom+” z Szefem J.W. Inż. Marianem Redesem na czele.  
 
Królestwo Polskie w Konsorcjum może reprezentować Legat Królewski - 
Pełnomocnik Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 
(www.quomodo.org.pl ), którego w odpowiednim czasie powołamy.  
 
©2017 Wszelkie prawa do powyższej koncepcji „Dom+” zastrzeżone na rzecz: 
Marian Redes & Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”   
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Dane kontaktowe: 
Marian Redes 
kom.: 791 173 166, 889 282 480  
Skype ID: marian.redes3 
termika-m.redes@szczecin.home.pl 
www.termika-m-redes.eu       
termika.redes@gmail.com 
 

Transmisja obrad Rady Królewskiej   
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jnJBlOHwC04  
 
 
Dano w Myszkowie 22 listopada A.D.2017  
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
 
 

WPIS Nr 78/11/2017  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 22 listopada A.D. 2017 
www.metrykakoronna.org.pl   

 
www.królpolski.org.pl  


