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Do wszystkich szlachetnych Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów!  

Drodzy Rodacy! 

Od 1526 roku, gdy odbył się ostatni Sejmik (wówczas Sejm) Generalny Śląska, 
a sam Śląsk popadł w zależność od Habsburgów Ślązacy (dawniej Ślęzanie) 
nie są suwerenem na własnej Ziemi. 
 
W XVIII wieku w latach 1740-1763 wybuchły trzy wojny o piastowski Śląsk 
pomiędzy Austrią Habsburgów, a Prusami Hohenzollernów (tzw. wojny śląskie). 
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II
  Śląsk popadł wówczas w zależność 
niemiecką i odtąd Niemcy wywodzą do Śląska swoje niby prawa (sic!). Trzeba 
o tym pamiętać! 
 
Traktat Wersalski z 1919 roku oddawał Śląsk Ślązakom ale z wieloma 
zastrzeżeniami, co do terytorium. 
W Traktacie Wersalskim nie było napisane, że Śląsk ma wrócić do Polski! To 
ważne! 
Musiał się jednak odbyć tzw. plebiscyt na Górnym Śląsku gdzie miejscowa 
ludność miała opowiedzieć się za Polską lub za Niemcami. 
20 marca 1921 roku taki plebiscyt odbył się. Wcześniej jednak Ślązacy 
zorganizowali dwa Powstania Śląskie opowiadając się za przyłączeniem 
Śląska do Polski. 
Po plebiscycie wybuchło trzecie Powstanie Śląskie korygujące ustalenia 
plebiscytowe. Wywalczono sobie przynależność do Polski m.in. 76% kopalń i 
50% hut. 
Śląsk został podzielony na część Polską i część Niemiecką. 
 
Część Ślązaków z ogromnym doświadczeniem wyzwoleńczym np. Wojciech 
Korfanty opowiadała się za polskością Śląska ale na zasadzie autonomii. Stąd 
szybka budowa gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach z większym 
rozmachem niż budowa Sejmu na Wiejskiej budowanego mniej więcej w tym 
samym czasie. 
 
Ślązacy nie mogli wiedzieć, że ustrój Polski niewiele będzie się różnił od ustroju 
Niemiec tzn., że powstanie w Polsce masońska republika „II RP” z partiami 
politycznymi, wzorowana na ustroju Francji i USA, a w Niemczech powstanie 
syjonistyczna (pod pozorami antysyjonizmu) „III Rzesza”. 
 
Piłsudski obalając zamachem stanu 14 listopada 1918 roku Królestwo Polskie 
szybko zlikwidował Sejm Krajowy we Lwowie i nie poszedł drogą sejmikową, 
ale drogą partyjną.  
 
Jako agent austriacki, niemiecki, a prawdopodobnie sowiecki i japoński 
realizował dyrektywy zewnętrzne pod pozorem patriotyzmu (Polacy kochają 
frazeologię patriotyczną). 
 
Śląsk mimo Statutu Organicznego i własnego Sejmu został inkorporowany  
i podbity przez władze „II RP”. 
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III
Pierwszym Wojewodą Śląskim „II RP” był Józef Rymer, który formalnie 
przyłączył autonomiczny Śląsk do Macierzy. 
 
Z Wikipedii: 
"W czerwcu 1922 został pierwszym wojewodą autonomii śląskiej w odrodzonej 
Polsce. Zrzekł się wtedy mandatu do Sejmu Ustawodawczego. Po rozkuciu 
symbolicznego łańcucha na moście granicznym na Brynicy, między 
Sosnowcem a Szopienicami, witał w imieniu Ślązaków wojska gen. Stanisława 
Szeptyckiego wkraczające na Górny Śląsk. Jego podpis figuruje na 
dokumentach przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Jako 
wojewoda był człowiekiem pracy organicznej, sprawnym administratorem, 
realistą twardo stąpającym po ziemi i politykiem rozsądnego kompromisu, do 
którego nawet Niemcy pozostali na Górnym Śląsku nie mieli poważniejszych 
zastrzeżeń. Funkcję wojewody pełnił krótko, do swej śmierci na udar mózgu 5 
grudnia 1922. Pochowany został na katowickim cmentarzu przy ul. 
Francuskiej." 
 
Kolejnymi Wojewodami do przewrotu majowego 1926 roku byli: Antoni 
Schultis, Tadeusz Koncki, Mieczysław Bilski. 
 
W efekcie przewrotu majowego (drugiego zamachu stanu) Wojewodą 
Śląskim przestał być Mieczysław Bilski, który opowiedział się za Witosem,  
a został nim z jako de facto Namiestnik Piłsudskiego na Śląsk Michał Grażyński 
vel Kurzydło współpracownik ówczesnych Służb Wojskowych (taki ówczesny 
współpracownik WSI).  
 
Warto nadmienić, że Grażyński vel Kurzydło nie był Ślązakiem. 
 
Grażyński nienawidził Wojciecha Korfantego za jego śląskość i polskość 
zarazem.  
Wprowadził urzędników "sanacyjnych" spoza Śląska na śląskie urzędy de facto 
likwidując autonomię Śląska. 
 
Władza bolszewicka po 1944 skasowała już formalnie aczkolwiek całkowicie 
nielegalnie autonomię Śląska powiększonego o Opolszczyznę i Dolny Śląsk. 
Rozwiązano Sejm Śląski i Statut Organiczny dla Śląska.  
Śląsk został poddany bolszewizacji tak jak reszta Polski. 
 
Jak widać Śląsk nie miał szczęścia do niepodległej Polski.  
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IV
Najpierw natrafił na „II RP” - republikę masońską sterowaną za czasów 
Piłsudskiego z zewnątrz, a następnie przeszedł gehennę II wojny światowej 
oraz gehennę bolszewickiego "wyzwolenia" z wywózką Ślązaków do kopalń 
Donbasu oraz z obozami koncentracyjnymi dla niepokornych Ślązaków np. w 
Jaworznie. 
 
„PRL” podobnie jak „II RP” eksploatowała Śląsk niemiłosiernie. 
Podobnie czyni też III RP. 
 
To Śląsk budował „II RP”, budował Port w Gdyni, budował „COP” etc. 
Po II wojnie światowej było podobnie. To Śląsk odbudowywał po 
zniszczeniach wojennych Polskę, szczególnie Warszawę. 
 
Dzisiaj Śląsk jest zdewastowany rabunkową polityką „II RP”, „PRL” i „III RP” i stoi 
w obliczu katastrofy ekologicznej, demograficznej i przemysłowej. 
 
„III RP” otrzymała dyrektywę z UE i pieniądze (nota bene własne) na 
zniszczenie kopalń na Śląsku! 
 
Oczywiście partyjni funkcjonariusze „III RP” wchodzący w skład partii 
europejskich ten rozkaz bezmyślnie wykonają oszukując Ślązaków, że to dla 
ich dobra! 
 
Ślązacy! 
Czas wziąć sprawy we własne ręce! 
 
Zwołaliśmy po prawie 500 latach Sejmik Generalny Śląska w Górze Świętej 
Anny aby dać Wam szansę i możliwość wypowiedzenia się w sprawie 
autonomii Śląska, spraw politycznych, gospodarczych i innych. 
Możecie wrócić do Waszej historycznej samorządności, pamiętając o 
Waszych przodkach - powstańcach i pamiętając o Wojciechu Korfantym 
umęczonym przez piłsudczyków. 
Obecnie rolę Piłsudskiego w III RP odgrywa Jarosław Kaczyński i z tym kultem 
wcale się nie kryje. Sprowadza w sposób metodyczny, szczególnie na Dolny 
Śląsk Ukraińców zamiast repatriantów - Polaków ze Wschodu. 
  
W śląskich miastach realizowana jest polityka Chabad Lubawicz, czyli 
żydowskiego podboju miast śląskich.  
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V
 Ślązacy nie zajmują eksponowanych 
stanowisk na Śląsku ani nie są delegowani do Zarządów państwowych spółek 
górniczych. 
 
Jesteście traktowani jak Indianie amerykańscy i de facto już obecnie żyjecie 
w "Rezerwacie Śląskim". 
 
„III RP” zaproponuje Wam rezerwatowe, tubylcze odprawy abyście porzucili 
swoje miejsca pracy, Ziemię Waszych przodków i nie dbali o Waszą własność. 
 
Ziemia Śląska należy do Ślązaków jak Ziemia Kaszubska do Kaszubów, etc! 
 
Musicie jednak, tak jak Wasi przodkowie POWSTAĆ z kolan!  
Nikt za Was tego nie zrobi! 
 
Jeżdżenie z poselstwami do Waszych oprawców, czyli do przedstawicieli „III 
RP” nie ma sensu! 
 
Jesteście u siebie i wszystko, co jest na Waszej Ziemi należy do Was w sensie 
administracyjnym. 
 
Jako Król Polski zapewniam Wam, jak każdemu regionowi samorządność 
sejmikową. To tam mają rodzić się Wasze prawa i żądania ucierane z wizją 
Króla. 
 
Musimy wspólnie powołać Skarb Śląska i powołać administrację sprawującą 
nadzór nad Spółkami Skarbu Śląska. Wszystkie kopalnie muszą znaleźć się w 
Skarbie Śląska, bo zajmują się kopalinami, które należą do Was i do Króla. To 
administratorzy Skarbu Śląska pod nadzorem Podskarbiego Wielkiego 
Koronnego mają udzielać koncesje raz decydować o losie kopalń a nie jakiś 
bolszewicki twór okupacyjny w Warszawie lub jakieś uzurpatorskie centrum w 
Berlinie, Tel Awiwie czy w Nowym Yorku! 
 
Zapraszamy i zwołujemy Wszystkich czynnych Ślązaków na Sejmik Generalny 
Śląska - 18 marzec A.D. 2017 - Góra Świętej Anny. 
 
Dano w Myszkowie 13 marca A.D. 2017 na Ziemi Korony Polskiej, na Ziemi 
Śląskiej, w pierwszym roku Naszego panowania. 
 
Victoria in Jesu Christo! 
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Sursum Corda Silesia! 
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
  

www.królpolski.org.pl 
 

 

 


