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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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KKKRRRÓÓÓLLLEEEWWWSSSKKKIIIEEE   OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   PPPRRROOOKKKLLLAAAMMMAAACCCYYYJJJNNNEEE   
Czcigodni Polacy!  

Rodacy!  
 

Według Prawa Bożego i dobrze rozumianego, cywilizowanego prawa międzynarodowego, a szczególnie 
według zasady słuszności (equity), narody zniewolone, wojennie podbite, skolonizowane, mają prawo do 
wolności, czyli do powrotu do własnego państwa, sprzed podboju i to na zasadzie sukcesji, czyli ciągłości 

prawno-ustrojowo-cywilizacyjnej. To samo dotyczy powrotu do ewentualnych wcześniejszych traktatów 
pokojowych, sojuszy, unii, etc. 

Etniczni mieszkańcy danego skrawka ziemi na kuli ziemskiej, zwanego inaczej etnicznym terytorium (dalej 
„Terytorium”) mają prawo organizować się w swoje własne etniczne państwo, zwane w dzisiejszej, XXI-

wiecznej terminologii Państwem Narodowym. Etymologicznie „naród” to suma rodzin, rodów, mówiąca tym 
samym lub podobnym językiem, mająca tą samą lub podobną religię (wyznanie), uznająca podobne wartości, 
mająca swoje własne zwyczaje, mająca podobne DNA, uznająca własną, wytworzoną na przestrzeni wieków 

kulturę vel cywilizację oraz dobrze, gdy ma własną spisaną historię swej państwowości (historię 
organizowana się w państwo na przestrzeni dziejów).  

Między Dnieprem a Łabą, między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem od niepamiętnych czasów 
zamieszkiwały, w dzisiejszej terminologii, plemiona słowiańskie: Wenedowie, Lehici, Lachowie, Sarmaci, 

Obotryci, Wieleci, Lutykowie, Łużyczanie, Czesi, Rusini, Serbołużyczanie i wiele innych, z własnym ustrojem 
plemiennym i swoją słowiańską etno-chrześcijańską religią. Historia państwowości przedpiastowskiej, czyli 
lehickiej budzi dzisiaj wiele kontrowersji, choć nie ulega żadnej wątpliwości, że organizacje państwowe – 

plemienne – słowiańskie istniały na tej ziemi od niepamiętnych czasów.  
 

Nie będziemy kruszyć kopii o to, czy chrześcijańskie Królestwo Polskie (jako królestwo) powstało za Dynastii 
Piastów w czasach początków chrześcijaństwa tzn. za czasów św. Wojciecha w rycie łacińskim (chrzest 
Mieszka), czy stało się to o wiele wcześniej za czasów świętych Cyryla i Metodego, w rycie słowiańskim 

(chrzest w Wiślicy), czy po prostu Dynastię Piastów świadomie nazwano inaczej, ponieważ Dynastia Leszków 
– Lehitów sięgała za daleko w historię i reprezentowała Królestwo Lehitów, a nie Polehitów – dzisiejszych 

Polaków. Wygodnie było podmienić nazwę Dynastii, w sytuacji jednoczesnej zmiany nazwy państwa na 
państwo polehickie oraz w sytuacji jednoczesnej konwersji religijnej. I znów, czy konwersji z religii 

chrześcijańskiej rytu słowiańskiego Cyryla i Metodego, czy z religii słowiańskiej – pogańskiej? Zostawmy to 
historykom. 
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Jako Sejm Walny wskrzeszonego w 2016 roku Królestwa Polskiego, doszliśmy do wniosku, w dniu 20 
stycznia A.D.2020 na Sejmie Walnym w Płowcach, że będziemy, na zasadzie SUKCESJI GENERALNEJ, 

nawiązywać w tytulaturze do naszej dalekiej, lehickiej przeszłości, tym bardziej, że inne kraje nadal jej 
używają. Stąd Królestwo Polskie–Lehii oraz Król Polski-Lehii - Leh XI Wojciech Edward I.  

 
Nie będziemy też konsekwentnie kruszyć kopii, czy nowożytne chrześcijańskie Królestwo Polskie wywodzi się 

od Dynastii Piastów, czyli, czy wywodzi się od Piastuna – lehickiego opiekuna dzieci królewskich - 
Koszyszka Starego z Kruszwicy? Czy Dynastia Mieszka konwertyty, była nadal Dynastią Lehicką, wywodzącą 
się z Dynastii Morawskich Mojmirowiców – Czeskich Przemyślidów – Obotryckich Pernstejnów - Lehitów     
i jest w prostej linii dziedzictwem Świętopełka I Morawskiego, czyli nie będziemy tutaj roztrząsać, czy 

Siemowit ojciec Lestka - Leszka (Leha X Dzielnego) dziadka Mieszka I jest przez historyków wymyślony za 
Gallem Anonimem w miejsce Świętopełka I Morawskiego (Księcia – Króla Wielkomorawskiego), lub czy 

Siemowit był synem Świętopełka Morawskiego, a bratem Mojmira II i Świętopełka II, lub czy nieznana córka 
Świętopełka I Morawskiego była żoną Lestka - Leszka (Leha X Dzielnego) syna Siemowita.  

Nota bene ta ostatnia wersja jest najbardziej prawdopodobna, bo trudno dać wiarę, że do dziś historycy nie 
mogą ustalić, kim była żona Lestka - Leszka (Leha X Dzielnego) – dziadka Mieszka I. Zostawmy i ten 

problem historykom!  
 

Istotny jest fakt, że na przestrzeni dziejów, to Mieszkowi przypisano konwersję religijną na religię 
chrześcijańską w rycie rzymskim, utożsamiając ten chrzest z powstaniem państwa polskiego. Przypomina to 

obłóczyny, po których zakonnik ma zapomnieć swoje wcześniejsze życie, a nawet imię. Od tego czasu 
Polakom zakazuje się pamiętać o Lehii, a każde wspomnienie o Lehii jest wściekle atakowane.  

Wybrano, Naszym zdaniem nieprzypadkowo datę 966 roku, która nie jest potwierdzona w źródłach 
historycznych, ale która ma być trwałą cezurą, a raczej piętnem Szatana, na bazie satanistycznej 
numerologicznej kabały, że „966” to liczba – prawnuczka Szatana - Bestii „666”, co oznacza w 

numerologicznej kabale, że Polska w roku, o symbolice satanistycznej „966”, przyjęła chrzest w rycie 
szatańskim. Nie było, więc potrzeby udowadniania, że Polska wówczas przyjęła chrzest (prawdopodobnie sam 
Mieszko jak i jego poprzednicy byli od dawna ochrzczeni), ale że Polska przyjęła chrzest w roku Szatana, tj. 
niby w rycie satanistycznym, co w praktyce dla kabalistów i numerologów oznacza, że Polehia - Polska jako 

państwo, jest dzieckiem Szatana, w odróżnieniu od Lehii jako dziecko Boga. Odnoszenie się, więc do tej 
satanistycznej daty „966”, bez żadnej historycznej podstawy, wyraźnie wskazuje, że chce się utożsamiać 

Polskę, jako państwo skonwertowane na satanizm, jako państwo zbuntowane przeciwko Jezusowi.  
Być może stąd, tak wielka walka z Lehią, jako państwem z łaski Boga.  

Odwoływanie się do konkretnej daty 966 roku nie ma żadnych podstaw historycznych, a jedynie podstawy 
numerologii satanistycznej.  

Mamy udokumentowaną działalność misjonarzy Słowiańszczyzny tj. Świętych Cyryla i Metodego, którzy na 
pewno ochrzcili Lehitów, w rycie słowiańskim, w latach 862-868 (baptiserium w Wiślicy).  

Dla Nas data 966 roku, jako niby roku chrztu Polski, jest nie do przyjęcia!  
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Obowiązkiem historyków, jest tę sprawę zbadać i wyjaśnić, a zadaniem teologów jest wyjaśnić, dlaczego tak 
naszym wrogom zależy na dacie chrztu Polski w roku 966, a nie na przykład w latach 862-868, gdy na 

Ziemi Słowian przebywali Bracia Sołuńscy – Cyryl i Metody.   
Dlaczego też wielu boi się Lehii, jak diabeł święconej wody!  

Na rozum, informacja, że Polacy byli ochrzczeni 100 lat wcześniej od oficjalnych ustaleń, nie powinna 
nikogo gorszyć ani zadziwiać. Wręcz przeciwnie, powinna być powodem do dumy.  

A jest inaczej. Tylko rok 966 (liczba satanistyczna) wchodzi w rachubę!  
 

Na Sejmie Walnym Prekoronacyjnym w Płowcach, w dniu 20 stycznia A.D.2020, zgodnie uchwaliliśmy 
Konstytucję Płowiecką (vide: www.metrykakoronna.org.pl), stwierdzającą, że Królestwo Polskie reprezentowane 
przez Nas jako Dynastia Leszczyńskich w pełni uznaje ciągłość, czyli sukcesję państw (królestw i księstw) 
lehickich oraz państw (królestw i księstw) piastowskich, stąd od tego czasu tytułujemy się „Król Polski-
Lehii”, a Nasze królestwo tytułujemy: „Królestwo Polskie-Lehii” lub „Korona Królestwa Polskiego-Lehii). 
Jesteśmy, więc od tego dnia w sposób prawny, sukcesorem generalnym tych bytów politycznych oraz 

sukcesyjnym Panem i Dziedzicem (Heres et Dominus) Ziem – Terenów wchodzących historycznie w skład 
tych bytów państwowych na przestrzeni dziejów. Odwołujemy się w swoim Panowaniu do konkretnych Ziem 

- Terytoriów należących do Korony Królestwa Polskiego-Lehii na przestrzeni dziejów, a konkretnie 
określonych za Panowania Królów Polski z Dynastii Lehitów - Piastów – Jagiellonów np.:  

Bolesława I Wielkiego Chrobrego, Zygmunta I Starego oraz innych królów i książąt panujących na 
przestrzeni dziejów.  

 
Problem inkorporacji danego Terytorium pod władztwo - zwierzchnictwo innego państwa, a więc też innego 

władcy jest problemem prawnie i społecznie bardzo złożonym, szczególnie w dobie kolonializmu            
i neokolonializmu. Inkorporacja jest przeciwieństwem procesu dzielenia i rozbijania na mniejsze byty 

państwowe Korony Królestwa Polskiego, zapoczątkowanego tzw. ROZBIORAMI NAJJAŚNIJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ 
KRÓLESTWA POLSKIEGO w XVIII wieku. Utracone w ten sposób ziemie, jakby ukradzione nam ziemie, 

nazywamy historycznie AWULSAMI i każdy kolejny Król Polski miał obowiązek odzyskiwać utracone awulsy.  

Pamiętajmy też, że oprócz inkorporacji mamy w swoich dziejach: Unię w Krewie, Unię Wileńsko-Radomską, 
Unię Horodelską. Wszystkie te unie zakończyły się w konsekwencji UNIĄ LUBELSKĄ z 1569 roku, łącząc 

Litwę i Białą Ruś z Polską-Lehią. Konsekwencją tej unii był UNIA BRZESKA z 1596 roku kościołów rzymsko-
katolickiego z kościołem prawosławnym. Tak naprawdę, obie Unie (Lubelska i Brzeska) były pierwszą próbą 

pełnej UNII SŁOWIAŃSKIEJ, do której, niniejszym Edyktem chcemy nawiązać.  

Europa Środkowa, a dokładnie Słowiańszczyzna (plemiona – narody etnicznie słowiańskie) została poddana 
w ostatnich kilkuset latach polityce podbojów quasi kolonialnych na podobieństwo kolonii w Ameryce 
Północnej. Słowianie odgrywali dla zawodowych kolonizatorów (Anglia, Holandia i inni) rolę Indian 

amerykańskich – europejskich Irokezów.  
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Południe i Środek Słowiańszczyzny były kolonizowane przez Cesarstwo Habsburskie oraz Portę Otomańską 
(Turcję); Północ Słowiańszczyzny była kolonizowana przez Cesarstwo Niemieckie (Brandenburgię, 

Meklemburgię i Saksonię) oraz Carat Rosyjski, z wcześniejszymi próbami opanowania tych terenów przez 
Mongołów, Krzyżaków, Litwinów, Jaćwingów, Kozaków, Tatarów, Szwecję, Danię i innych.  

Królestwo Polskie w wieku XVIII uległo tej kolonialnej polityce państw - „wilków” i zostało rozszarpane na 
kawałki przez Habsburgów (austriackich Niemców), Prusaków (brandenburskich Niemców) oraz Carską Rosję 
(rosyjskich Niemców). Niestety, na tym proces kolonizacji Słowiańszczyzny się nie zakończył. Z powodu braku 

oznak asymiliacji Słowian do „cywilizacji” kolonizatorów, zmieniła się i zmienia nadal, strategia podboju     
i uzależnienia od innych terenów Słowiańszczyzny.  

Przede wszystkim kolonizatorzy Słowiańszczyzny postanowili wzniecić sztuczną wojnę między Słowianami, 
która miała na celu ich eksterminację, poprzez samozniszczenie się pod pozorem wojny (słowiański rekrut 
jednego kolonizatora walczył przeciwko słowiańskiemu rekrutowi innego kolonizatora). Tak było podczas    
I Wojny Światowej. Napuszczano brata na brata, jak obecnie Rosja napuszcza Białorusinów na Polaków, a 

Chazaria Polaków na Białorusinów. 

Ponieważ plan eksterminacji Słowian podczas I Wojny Światowej wymknął się spod kontroli, zmodyfikowano 
go tworząc w powojennej sytuacji państwa narodowe, o ustroju łatwym do kontrolowania, jako kolonie, czyli 
w postaci masońskich, przetestowanych a Afryce „republik bananowych”, z miejscowym kacykiem jako krypto 
Gubernatorem Protektora. W ten sposób powstawały w Europie Środkowej państwa narodowe po I Wojnie 

Światowej. Wrogowie Słowiańszczyzny doszli do wniosku, że najpierw Słowiańszczyznę należy poróżnić, 
dzieląc ją na wrogie sobie państwa, a następnie niszcząc je, od środka, jedno po drugim, nie wywołując 
reakcji sąsiada. Wówczas jeszcze, opierano te podziały, na ustaleniach prawnych – traktatowych (Traktat 

Wersalski, Traktat Ryski, etc.). 

Druga Wojna Światowa miała już wybitnie za cel, ludobójstwo Słowian z jednoczesnym pogmatwaniem 
porządku prawnego wersalskiego; aby żadne państwo słowiańskie nie miało traktatowego pochodzenia, ale 

by miało pochodzenie spontaniczne, nieukorzenione ani w tradycji ani w historii, ani w traktacie. Oparto się 
na nieformalnych porozumieniach Państw Trzecich - kolonizatorów (Teheran, Jałta, Poczdam) jakoby 

wiążących wszystkie zainteresowane Strony. Takie byty para-państwowe jest łatwo wykorzystać do niecnych 
celów, a następnie bez konsekwencji likwidować. Ani PRL, ani III RP ani Litwa, Białoruś, Ukraina, nie mają 
żadnych ram prawnych swojego istnienia, a przede wszystkim żadnych ram prawnych, funkcjonowania na 
konkretnej przestrzeni geograficznej. Jedyną ich sankcją istnienia był i jest fakt, że same siebie wzajemnie 
uznały, jako niepodległe państwa, wyzwolone spod władzy ex zaborców, ponieważ prawowity Dziedzic i 

Władca tych Ziem tj. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego vel Korona Królestwa Polskiego była 
od 1795 roku uznana za „zmarłą”, a spadkobierców nie było widać.  

Sytuacja diametralnie zmieniła się od 2016 roku, gdy zostało wskrzeszone Królestwo Polskie, nawiązujące w 
pełni do sukcesji Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego, a nawet jeszcze wcześniejszych bytów 
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Królestwa Polskiego i Królestwa Lehii. Obranie w 2016 roku na Sejmie Walnym Elekcyjnym Króla Polski 
elekta spowodowało osobową reprezentację tegoż Królestwa, ze wszelkimi konsekwencjami w prawie 

międzynarodowym. 

Pan i Dziedzic Korony Królestwa Polskiego, co zrozumiałe, pyta się Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy i III RP: 
co Wy tutaj robicie? Jak powstaliście? Kto Wam dał prawo tworzenia „niepodległych” państw na Ziemi 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów vel Korony Królestwa Polskiego? Szczególnie trudne jest to 

pytanie do polskiego kleru, który nie może nie pamiętać, co się działo na tych Ziemiach przez ponad 1000 
lat, a co najmniej 90% ich nadań (majątku), pochodzi z łaski królewskiej.       

Wojna z Jugosławią lat 1991-1995 była kolejną wojną ze Słowiańszczyzną, by podzielić Południowych 
Słowian na małe, marionetkowe państewka. Proces dezintegracji Słowiańszczyzny był prowadzony w XX 

wieku ręką niewidzialnych „neokolonialistów”, z których powoli wyłonił się główny Protektor jednej części  
Słowiańszczyzny, w postaci USA i Wielkiej Brytanii, z pomocą amerykańskich Żydów (de facto Chazarów)    

i Izraela oraz Protektor drugiej części Słowiańszczyzny w postaci Rosji.  

Dodatkowo widać w Polsce próbę judeizacji cywilizacji słowiańskiej oraz próbę judeizacji Kościoła Rzymskiego 
(konwersja na judeochrześcijaństwo z docelowym projektem chrześcijaństwa talmudycznego). Dzieje się to 
wszystko poprzez zaaplikowaną w Polsce „domokrację” tj. fasadowe wybory, po których, na czele prawie 

wszystkich urzędów świeckich i kościelnych stoją Chazarowie lub co najmniej filosemici.  

Czas z tym skończyć!  

BIAŁA RUŚ JAKO SERCE SŁOWIAŃSZCZYZNY 

Nie przypadkowo po rozpadzie Związku Sowieckiego na czele Białorusi postawiony został gorliwy Człowiek 
Radziecki, mający za zadanie pilnowanie, by Duch Słowiański nie rozprzestrzenił się na inne, sąsiednie 

państwa przetrzebione w międzyczasie ze Słowian (Ukraina, Polska, Litwa, etc.). 

Obecne Powstanie Słowiańskie A.D.2020 na Białej Rusi wzbudza zaniepokojenie u masonerii amerykańskiej, 
europejskiej i rosyjskiej. Rozsypują się bowiem porozumienia Teherańsko-Jałtańsko-Poczdamskie (należy 

trzymać kurczowo Słowiańszczyznę za gardło).  

Chazaria rządząca w III RP traci grunt pod nogami, bo Duch Słowiański idący od Białorusi, może ich 
doszczętnie zmieść z Polski. Z wojskiem można wygrać, z Duchem nie!  

Wszyscy wymienieni wyżej okupanci Słowiańszczyzny będą chcieli zachować status quo na Białorusi         
z możliwą wymianą Prezydenta Białorusi na postać mniej kontrowersyjną (dokonać takich zmian, by 

wszystko, jak w Polsce, zostało po staremu). 

W interesie Polaków leży wycofanie się III RP z Unii Europejskiej (Zachodnioeuropejskiej - Niemieckiej) z 
zachowaniem powiązań gospodarczych, na rzecz proponowanej przez Nas Unii Środkowoeuropejskiej – 
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Słowiańskiej - Międzymorza, współpracującej, tak z Zachodem Europy, jak ze Wschodem, tak z USA, jak    
z Chinami. 

Taka Unia może być Unią Pokoju i rozładować napięcia na linii: Chiny – Rosja, Chiny – USA, Rosja – USA. 

Polska jako Korona Królestwa Polskiego-Lehii może być politycznym habem, łączącym Wschód z Zachodem, 
Północ z Południem.  

Warunkiem powyższego stanu rzeczy jest zgoda Protektorów na wycofanie Chazarów z polskiego życia 
publicznego. Brak tej zgody, w rozsądnym terminie (wrzesień 2020 roku), będzie skutkował nałożeniem 

infamii ipso facto, tak na okupantów Polski, jak ich Protektorów. 

Jeżeli Bóg i Maryja z Polską-Lehią, to kto przeciwko Nam?      

ALBO UNIA SŁOWIAŃSKA ALBO REZERWAT SŁOWIAN 

Wydaje się czymś naturalnym, że państwa słowiańskie (ex plemiona słowiańskie) mają tendencję do łączenia 
się w ten czy inny sposób w całość. Łączy je przeszłość, kultura, podobny język, zwyczaje, podobna religia. 

Gdyby nikt nie przeciwdziałał temu naturalnemu procesowi szybko wyłoniłaby się na Terenie 
Słowiańszczyzny: SLAVIA lub SARMACJA lub WENEDA lub LEHIA jako Związek Narodów Słowiańskich.  

Niestety Słowianie mają naturalnych wrogów w postaci krajów kolonialnych i neokolonialnych, do których 
należy zaliczyć „specjalistów” od niszczenia Słowiańszczyzny tj. szeroko rozumianych Saksończyków 

(anglosasów) oraz historycznych Chazarów, wyznających talmudyczny judaizm jako kamuflaż, by traktować 
ich jako historycznych Żydów (obecnie jest to mieszanina chazarsko-anglosasko-żydowska).  

Proces integracji Słowiańszczyzny będzie utrudniany w sposób pokojowy (fałszywy pokój) lub wojenny (wojna 
konwencjonalna poprzedzona wojną hybrydową). Nie tracimy jednak nadziei, że uda się wcześniej, czy 

później zbudować UNIĘ SŁOWIAŃSKĄ jako ponadnarodowe państwo z jednym lub kilkoma ośrodkami władzy, 
tak świeckiej jak duchownej. Widząc zagrożenie anglosaskie, niemieckie, rosyjskie, żydowskie, chazarskie, 
chińskie, jest to być może jedyne rozwiązanie, potrafiące uchronić Słowian przez podzieleniem losu Indian 

amerykańskich i skończeniem w rezerwatach.    

 INKORPORACJA A UNIA W KRÓLESTWIE POLSKIM 

Swoistą odmianą inkorporacji do Korony Królestwa Polskiego była Unia Polsko-Litewska (Rzeczpospolita 
Obojga Narodów) a de facto Trojga Narodów, ponieważ Litwa wchłonęła wcześniej Białą Ruś oraz 

zaproponowana w Hadziaczu w 1658 roku Unia Polsko-Litewsko-Kozacka (Rzeczpospolita Trojga - Czworga 
Narodów). Mieliśmy, więc w naszej historii nie tylko formułę inkorporacji wcześniej utraconych i podbitych 

przez naszych wrogów ziem ojczystych, ale formułę unii (połączenia) z ziemiami innych narodów, z 
dorozumianym, choć niepisanym, zwierzchnictwem Korony Królestwa Polskiego (poszczególne księstwa 
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wchodziły w skład Korony Królestwa Polskiego). Korona oznaczała tu związek państw – jak fleurony lub 
kabłąki w królewskiej koronie.  

Logiczne, że trwała unia państw jest możliwa wyłącznie, gdy państwa połączone w unię są tej samej lub 
podobnej cywilizacji i kultury oraz mają podobne zasady ustrojowe.  

UNIA EUROPEJSKA JAKO KRYPTOPROJEKT ŻYDO-MASOŃSKICH (CHAZARO-ANGLOSASKICH) STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH EUROPY Z EKSTERMINACJĄ TUBYLCÓW JAKO EUROPEJSKICH „INDIAN” i ZASTĄPIENIE ICH 

EMIGRANTAMI. 

Obecna Unia Europejska nie rokuje najmniejszych nadziei na przyszłość, bo de facto nie jest to Unia 
równych z równymi, wolnych z wolnymi, a raczej klasyczna aneksja dokonywana przez secesjonistów tj. 

państwa Europy Zachodniej, oderwanych od monarchii katolickiej.  

Począwszy od Anglii, która zerwała ze Stolicą Apostolską, a następnie poprzez państwa niemieckie, 
skandynawskie i inne, czasów protestantyzmu, Europa Zachodnia jest lustrzanym odbiciem procesu odrywania 

się kolonii brytyjskich od monarchii brytyjskiej w Ameryce Północnej, a następnie połączenie się 
secesjonistów w masoński twór, jakim są Stanu Zjednoczone Ameryki.  

OFIARA UPODABNIA SIĘ DO KATA 

Podobny proces zachodzi obecnie w Europie Zachodniej, gdy państwa oderwane od monarchii CHRISTIANITAS 
organizują się w Stany Zjednoczone Europy, kaperując chrześcijańskie państwa Europy Środkowej rządzone 
przez Chazarów do swego grona, pod przykrywką unii, a nie aneksji. Oczywistym jest, że musi wówczas 
zachodzić proces dechrystianizacji Europy Środkowej oraz przyjmowanie cywilizacji anglosaskiej i prawa 
anglosaskiego za cywilizację własną i własne prawo. Podobnie jak kiedyś powstawały miasta na prawie 
magdeburskim, to obecnie budowane są państwa na prawie niby europejskim, a de facto anglosaskim. 

Protestancka – antychrześcijańska cywilizacja anglosaska wżera się w Słowiańszczyznę, niszcząc jej kulturę, 
zwyczaje, prawodawstwo. Tysiącletni dorobek kulturowy, prawodawczy, ustrojowy Królestwa Polskiego jest 

świadomie niszczony przez hordy partyjnych barbarzyńców na usługach anglosasów. Jako Polacy sukcesywnie 
tracimy swoją słowiańską tożsamość, amerykanizując się z dnia na dzień. Z chrześcijańskich Słowian stajemy 

się anglosaskimi barbarzyńcami. 

MEMENTO 

Królestwo Polskie przestrzega tych dzisiejszych „Mongołów” – partyjne tumeny i ich „naczelników”, przed 
próbą dalszej dewastacji polskiej, lehickiej kultury, tradycji, dorobku ustrojowego, piśmiennictwa, a przede 

wszystkim przed próbą eksterminacji Polachów – Polaków lub przed kolejną próbą wynarodowienia Polaków, 
co ma miejsce. Były nieudane próby germanizacji, rusyfikacji, sowietyzacji Polaków. Nie uda się też próba 
amerykanizacji Polaków. Mamy własną cywilizację, własne zwyczaje, własną mowę, własne piśmiennictwo, 
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własną literaturę, własną kulturę, a wszystko to oparte na chrześcijańskiej Skale – na Kamieniu węgiełnym, 
osadzonym przez Jezusa Chrystusa, z opieką Maryi – Królowej Korony Polski.  

Tak Jezus, jak Maryja powiedzieli do Polaków: ten Naród sobie wybraliśmy!     

 UNIA EUROPEJSKA – UNIA SATANISTÓW 

Niszczenie chrześcijańskiej Polski i innych chrześcijańskich krajów Słowiańskich, dokonywane jest obecnie na 
raty, za pomocą tzw. Unii Europejskiej, a de facto Unii Satanistów, szczególnie przez państwa niemieckie. 
Niszczenie to dokonywane jest poprzez tzw. DYREKTYWY skierowane do państw słowiańskich, z historyczną 
cywilizacją łacińsko-grecką CHRISTIANITAS, ale narzucaną im w XX-XXI wieku na siłę cywilizacją anglosaską 
oraz narzuconym im ustrojem „republik bananowych”. Te narzucone po I i II Wojnie Światowej masońskie 
ustroje republik bananowych powodują, że Słowiańszczyzna jest powoli wchłaniana przez żywioł frankońsko-

niemiecki, a docelowo anglosaski. Słowiańszczyzna i Słowianie są traktowani w Unii Europejskiej jak 
amerykańscy Indianie czy australijscy Aborygeni – niepożądani tubylcy na atrakcyjnych terenach.  

Zachodnia Europa i USA kompletnie nie zdają sobie sprawy, że Słowiańszczyzna, jak naturalny mur, chroni 
ich przez wrogim, mongolskim najazdem, czyli przed zazjatyzowaniem, a de facto przed zmongolizowaniem 
lub zislamizowaniem i zarabizowaniem Europy. Tylko Słowiańszczyzna, której pozwoli się rosnąć w sposób 
naturalny, może uchronić Anglosasów, Franków, Żydów, Skandynawów, a może i Świat przed współczesną 

„Mongolią” i cywilizacją turańską lub przed „Arabią” i cywilizacją arabską.  

Kolejni Prezydenci USA udają odważnych obrońców praw człowieka, bo od ponad 200 lat nie mieli wojny 
na własnym terenie, a Chiny – ich obecni wrogowie, znajdują się na kontynencie Euroazjatyckim, a nie 

amerykańskim i de facto bardziej zagrażają Europie niż USA. Konflikt chińsko-amerykański powoduje, że tak 
Amerykanie, jak Chińczycy chcą mieć Europę po swojej stronie. W przypadku jednak konfliktu totalnego, 

pokonanie przez Chiny Rosji (lub zwerbowanie jej na własną stronę) przesądza w pierwszej kolejności o losie 
Europy, a nie USA.                 

UNIA SŁOWIAŃSKA – SARMATIA EUROPEA CHRISTIANITATIS 

Projekt tzw. Międzymorza to nic innego jak wola zespolenia wszystkich Plemion Słowiańskich Europy 
Środkowej w formule Unii Słowiańskiej, którą My roboczo nazywamy Wielka Lehia, Sarmatia Europea 

Christianitas, Weneda, Slavia. Wszelkie wysiłki tak ze strony USA jak Rosji winny zmierzać do silnej Europy 
Środkowej, jako zaplecze do ewentualnej wojny z Chinami. Dlatego też Nasze wysiłki JEDNOCZENIA ZIEM 

SŁOWIAŃSZCZYZNY winny być szybko zaakceptowane przez USA i Rosję.  

W Naszej królewskiej koncepcji, proces ten winien odbywać się pod przewodnictwem Królestwa Polskiego     
z wyeliminowaniem żywiołu chazarskiego, jako hamulcowego zmian i rozwoju.     
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Łączenie poszczególnych państw słowiańskich winno następować poprzez odseparowanie się cywilizacyjne     
i kulturowe od Europy Zachodniej, z pozostawieniem więzi gospodarczych i integrowanie się cywilizacyjnie    
i kulturowo w ramach projektu Sarmatii Europejskiej pod przewodnictwem Królestwa Polskiego–Lehii.  

INKORPORACJA (IN CORPORE – CIAŁO DO CIAŁA) 

Inkorporacja danego Terytorium w skład Korony Królestwa Polskiego-Lehii jest według naszego rozumienia, 
nie roszczeniem do danego, obcego nam etnicznie terytorium, nie jest też podbojem militarnym, nie jest też 
aneksją, czyli implantacją (przyłączeniem obcego etnicznie i historycznie terytorium), ale jest ZŁĄCZENIEM 

(ZJEDNOCZENIEM) W JEDEN ORGANIZM PAŃSTWOWY INNEGO WCZEŚNIEJ SZTUCZNIE ROZDZIELONEGO 
TERYTORIUM tj. inkorporacja jest złączeniem rozdzielonych (rozszarpanych) wcześniej członków - terenów 

odwiecznego Królestwa Polskiego-Lehii przez naszych wrogów (jak rozwścieczonych wilków).  

Akt Inkorporacji danego, wcześniej odciętego Terytorium jest zaczynem naturalnej replantacji. Można to 
porównać do rozpoczęcia chirurgicznego przyszycia odciętego wcześniej organu np. palca, ręki, itp., lub do 

szczepienia w ogrodnictwie, gdy uszlachetnia się tzw. dziczki, czyli rozmnaża się odmiany szlachetne.  

W naturalnych warunkach, cywilizacja szlachetna winna się w sposób naturalny rozpościerać na tereny 
nieszlachetne, stąd mówimy o cywilizacji i cywilizowaniu (Czyńcie sobie Ziemię poddaną!).  

W epoce antychrysta, w jakiej obecnie żyjemy, zachodzi proces odwrotny, tzn. następuje zdziczenie, 
wyjawiałanie cywilizacyjne, wygrywają odmiany cywilizacyjne dzikie, niszcząc odmiany szlachetne. Następuje 

wyraźna dechrystianizacja, dehumanizacja, powrót do cywilizacji pierwotnej. 

Widzimy tu podobieństwo do legendarnego połączenia się rozsiekanych członków św. Stanisława biskupa i 
męczennika, stąd właśnie ten Święty jest Patronem Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego oraz 

Słowiańszczyzny.  

ODRODZENIE POLSKI – TRAKTAT WERSALSKI A.D.1919, TRAKTAT POCZDAMSKI A.D.1945 

Zwrócona z trzewi naszych zaborców Polska, zjednoczyła się w formule masońskiej (bananowej) republiki po 
I Wojnie Światowej przy pomocy swoistego „naukowca Wiktora Frankensteina”, czyli Józefa Piłsudskiego. 

Człowiek ten, wynajęty przez City od London do zaprowadzenia masońskiego „porządku” w Polsce 
pokrólewskiej, zaczął „zszywać” poszczególne części Polski, tworząc żertwę dla naszych wrogów, a nie 
budując silnej Polski. Jakby „wyplutą”, przez śmiertelnie zatrutych Polską zaborców, chciał powtórnie 
przemielić i przygotować Polskę jako potrawę strawną – nie zatrutą dla naszych odwiecznych wrogów. 

Początek dała nawałnica bolszewicka w 1920 roku, która jako pierwsza na tą „żertwę” przygotowaną „na 
szybko” przez Piłsudskiego się rzuciła. Za pierwszym razem nie udało się! Trzeba było „żertwę” lepiej 

przygotować dla naszych wrogów. Przygotowaną zamachem majowym 1926 roku Polskę – jako zmieloną 
„żertwę” połknęły hiterowskie Niemcy i stalinowska Rosja, powstałe na trupach ledwo co, zdechłych z 

zatrucia Cesarskich Niemiec i Carskiej Rosji. I znów sytuacja się powtórzyła, ale w szybszym tempie: Polska 
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znów została wypluta, najpierw przez jedną z dwu hien (A.D.1945), Która to hiena (III Rzesza) wkrótce po 
tym zdechła, a następnie przez sowiecką Rosję, która wypluła pożartą II RP jako nieprzetrawioną PRL w 
1989 roku, a sama zdechła? Część tej „żertwy” Polski – II RP połknęła w latach 1990-1993 Litwa, 

Białoruś i Ukraina. Trzymają i nie chcą, póki, co, dobrowolnie ją zwrócić. Kolejny raz, wyplutą „żertwę” 
Polski, polityczni macherzy zaczęli przygotowywać jako kolejną strawę do połknięcia lub strawienia. Tak 
czynią: Litwa, Białoruś, Ukraina oraz „III RP”. Tak czyni też Rosja z Obwodem Królewieckim, częścią 

Królestwa Polskiego. Tak też czynią z Połabiem Niemcy.   

ODRODZENIE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016  

W dniach 18-20 marca A.D.2016 miał miejsce Sejm Walny Konstytucyjny pod przewodnictwem Marszałka 
Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, na którym Posłowie Ziemscy i Senatorowie zdecydowali o wskrzeszeniu 

Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego. Efektem tego były Sejmy Walne Konwokacyjne w Darłowie, 
Łowiczu i Baranowie Sandomierskim, a następnie trzydniowy Sejm Elekcyjny w Gdańsku Oliwie, na którym  
w dniu 16 lipca A.D.2016 została wybrana Dynastia Leszczyńskich do objęcia Tronu Korony Królestwa 

Polskiego, a następnie jako przedstawiciele tej Dynastii zostaliśmy obrani jako Wojciech Edward I de domo 
Leszczyński dziedzicznym Królem Polski elektem, a żona Iwona Maria de domo Leszczyńska Królową Polski – 

elektem.  

De facto zostaliśmy wówczas, de facto, Królem i Królestwem bez Ziemi - Terytorium, choć de jure trudno 
uznać rozbiory Królestwa Polskiego w wieku XVIII za legalne.  

Właścicielowi należy się zwrot zagarniętej własności! Zwróciliśmy się, więc do władz III RP oraz do naszych 
sąsiadów (Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina i inni) o zorganizowanie Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę 
Światową. Niestety bez rezultatu! Widząc, jak w ostatnich miesiącach poważne zagrożenie zawisło nad II RP 
oraz nad III RP oraz nad „trawionymi” przez Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę częściami Królestwa Polskiego, 
mając historyczne doświadczenia oraz niezbywalne prawa i obowiązki jako Król Polski odzyskania i złączenia 
w jedno Ciało, awulsów, postanowiliśmy zapobiec nieszczęściu połknięcia III RP i dalszego trawienia Kresów 

Północnych i Wschodnich przez naszych wrogów lub nieświadomych złoczyńców.  

Stąd, jak się wydaje, jedyny możliwy sposób, by powstrzymać zakusy na Polskę i skłonić tych, co Polskę 
połknęli, aby dobrowolnie z Pomocą Bożą, Polskę królewską nam zwrócili!  

Stąd Akt Inkorporacji Terytoriów II RP oraz PRL-III RP do Korony Królestwa Polskiego oraz Apel do Rosji o 
zwrot Królestwu Polskiemu Obwodu Królewieckiego oraz Apel do Niemiec o zwrot Połabia połączonego z 
Traktatem Pokojowym z Królestwem Polskim kończącym okres zaborów oraz okres rozejmu po II Wojnie 
Światowej. Królestwo Polskie reprezentujące po inkorporacji II RP jest skłonne zrezygnować z reparacji 

wojennych od Rosji i Niemiec ale z oddaniem odpowiednio Ziemi Królewieckiej i Połabia.  
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APEL DO BIAŁORUSI, LITWY I UKRAINY 

1. Ostatnie wydarzenia na Białorusi związane z Wyborami Prezydenckimi w dniu 9 sierpnia 2020 roku  
   skłaniają Nas do apelu o oddanie na rzecz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego  
   zagarniętych bezprawnie Terytoriów II RP, według stanu z 31 sierpnia 1939 roku.  
2. Reszcie waszych Terytoriów, leżących na dawnych Ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, proponujemy,     
   szczególnie, co zrozumiałe, w pierwszej kolejności Białorusi, Unię Słowiańską (Rydzyńską, Drohiczyńską)  
   nawiązującą do Unii Lubelskiej z roku 1569.   
3. Czynimy nieaktualnym Nasze Pismo – List Otwarty do Ambasady Białorusi w Polsce,  
   z 20 lutego A.D.2020 (www.metrykakoronna.org.pl). 

 

 

A.D.1764 

   

     

PONOWNY APEL DO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ III RP ORAZ DO SĄSIADÓW POLSKI 

Jak się żyje w jakimś kraju, trzeba jego obyczajem iść i do niego się stosować (J.I.Kraszewski).      

Ostrzegamy Przedstawicieli III RP, że nie ma Naszej królewskiej zgody, po inkorporacji Terytorium III RP, na 
dalszą okupację Ziemi – Terytorium, obecnie należących do Królestwa Polskiego i wzywamy Was do 

dobrowolnego oddania tego Terytorium pod Nasze władztwo z dniem 30 września A.D.2020!  
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Jesteśmy gotowi podpisać w tej sprawie odpowiednie Porozumienie. Podobny apel kierujemy do Litwy, 
Białorusi i Ukrainy, które bezprawnie okupują Terytorium II RP należące historycznie i obecnie do Królestwa 

Polskiego.  

APEL DO POLAKÓW 

Apelujemy do Polaków, by poparli Nasze starania i odmówili posłuszeństwa III RP jako okupantowi, gdy ten 
nie uzna Naszego władztwa oraz władztwa obranego na Sejmie Walnym Nominacyjnym w dniu 3 sierpnia 

A.D.2020 Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego.  

Szczególny apel kierujemy do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W Królestwie Polskim nie ma 
ucisku Poddanych, co corocznie ślubujemy odnawiając Śluby Lwowskie Jana Kazimierza z 1656 roku. Nie ma 
żadnego podatku od pracy osobistej. Przedsiębiorcy w Królestwie Polskim mają immunitet ekonomiczny – 
nietykalności osobistej i nietykalności ich biznesu. Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy w Królestwie Polskim są 

objęci szczególną ochroną królewską, przed nieuczciwą konkurencją i jakimkolwiek nadużyciem władzy! 
Wszelkie nadużycia i nieprawidłowości w obrocie gospodarczym w Królestwie Polskim rozstrzyga w pierwszej 

kolejności Izba Gospodarcza – Arbitraż Gospodarczy - Trybunał Gospodarczy złożony z samych 
przedsiębiorców mianowanych przez Króla. Apelację od Postanowień Izby Gospodarczej rozpoznaje Trybunał 
Odwoławczy Królewski – Trybunał Koronny, a kasację rozpoznaje Królewski Sąd Najwyższy i w wyjątkowych 

wypadkach sam Król, jeżeli wartość sporu jest znaczna lub, jeżeli dotyczy konfliktu podmiotu polskiego     
z podmiotem zagranicznym. Państwo – Królestwo bez sprawiedliwości jest bandą złodziei.  

APEL DO POLICJI, WOJSKA I INNYCH SŁUŻB ORAZ DO FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH I 
URZĘDNIKÓW. 

Apelujemy przede wszystkim do Policji i Wojska Polskiego, by opowiedzieli się za nami. czyli za Królem za 
Królestwem Polskim. Musicie się zastanowić, czy nadal chcecie służyć światowej masonerii, czy 

chrześcijańskiemu Królestwu Polskiemu? Królewska Policja, Królewskie Siły Zbrojne, Królewska Poczta, 
Królewskie Służby Celne, etc., jasno wskazują, dla kogo pracują. Policja i Wojsko Polskie nie może walczyć  
z Narodem Polskim! Królewska Policja ma zapewniać ład i porządek w imieniu Króla. Wojsko Polskie ma 
walczyć o bezpieczeństwo (również zdrowotne) wszystkich Polaków, ale przede wszystkim ma za zadanie 

walczyć o nasze chrześcijańskie wartości, o zachowanie wiary naszych przodków. Mamy obowiązek wspólnie 
wszyscy bronić naszego słowiańskiego dziedzictwa, opartego na cywilizacji grecko-łacińskiej nazywanej przez 
Nas CHRISTIANITAS. Przyniesiona na ten teren anty-cywilizacja: anglosaska, turańska, bizantynska z ideologią 
libertyńską fałszywego liberalizmu winna być z Królestwa Polskiego rugowana! Obecnie dzieje się odwrotnie: 

rugowane są z Polski resztki cywilizacji słowiańskiej, chrześcijańskiej i Bożego Porządku (Ordo Dei).      
Nie ma na to Naszej zgody! A Waszej?        

APEL DO ŚWIATA 
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Każdy, kto choć trochę interesuje się historią, zna historię Królestwa Polskiego i Unii Polsko-Litewskiej.  

Na przestrzeni dziejów Królestwo Polskie nie prowadziło wojen zaborczych. To my, jako pierwsi na świecie w 
praktyce realizowaliśmy zręby demokracji królewskiej (demokracja szlachecka) uchwalając Konstytucję NIHIL 

NOVI (nic o nas bez nas) na Sejmie Walnym Radomskim w 1505 roku. To my organizowaliśmy się 
politycznie i gospodarczo w Sejmiki Ziemskie różnych szczebli, zwieńczonych dwuizbowymi Sejmami Walnymi. 
To my podnieśliśmy na najwyższy poziom status Senatora i Consilium Senatus (Rady Senatorskiej). To my 
pierwsi (i póki, co, ostatni) 447 lat temu uchwaliliśmy Konstytucję „PACTA CONVENTA” (nie można dawać 
władzy królowi bez podpisanych WARUNKÓW SPRAWOWANIA WŁADZY). Do dzisiaj żaden Władca, Prezydent 
nie podpisuje przed podjęciem swojego urzędu, Pacta Conventa. Stąd powszechne sprzeniewierzanie się tzw. 
obietnicom wyborczym i programom wyborczym. Stąd działanie Prezydenta na szkodę Polaków np. poprzez 

sprowadzanie bez zgody Narodu obcych wojsk na Terytorium Polski i to nie jako obcy autorament 
(komponent) Wojska Polskiego, tylko jako całkowicie obce wojsko.  

Wprowadzenie jakiegokolwiek obcego wojska na teren Rzeczypospolitej od zawsze uznawane było za Zdradę 
Stanu (czasy saskie)! Na tym polega wojna, że obce wojska stacjonują na podbitym terenie! Bez 

wypowiedzenia wojny na Terytorium III RP stacjonują wojska USA. Nie ma na to zgody Królestwa Polskiego, 
które uznaje te wojska jako wojska auksyliarne dla obecnego (III RP) lub potencjalnego okupanta!                           

RYS HISTORYCZNY 

Polska na przestrzeni ostatnich stu lat, po okresie tzw. zaborów, odzyskała kilkukrotnie państwowość w 
postaci II RP, PRL, III RP ale nie odzyskała nigdy podmiotowości należnej jej ze względu na historię Polski 

i znaczenie Polski w Europie na przestrzeni dziejów. 

II Rzeczpospolita Polska, jako państwo, nie nawiązała do świetnej przeszłości Królestwa Polskiego i pod 
rządami Józefa Piłsudskiego i „piłsudczyków” przetrwała jedynie 21 lat, padając łupem faszystowskich 

Niemiec i Sowieckiej Rosji we wrześniu 1939 roku. 

Po ludobójczych latach okupacji niemiecko-sowieckiej lat 1939-1945 skutkujących utratą 1/3 stanu 
osobowego Polski przedwojennej (9-12 mln Polaków), oraz utratą Kresów Wschodnich II RP (Linia Curzona) 
na rzecz Sowieckiej Rosji, a obecnie na rzecz: Litwy, Białorusi i Ukrainy, odzyskaniem Kresów Zachodnich od 

Niemiec, z czasów Króla Bolesława Chrobrego (Odra i Nysa Łużycka), zostało powołane Układem 
Teherańsko-Jałtańskim na nowym powojennym terytorium A.D.1944-1945 marionetkowe państwo nazywające 

siebie Polska Rzeczpospolita Ludowa, jako Protektorat Związku Sowieckiego (Sowieckiej Rosji).  

Polska Rzeczpospolita Ludowa lat 1944-1989 była nieformalną sowiecką republiką, w ramach Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W wyniku zmian wewnętrznych u Protektora – ZSRR, w latach 

1988-1993 i transformacji ZSRR w Federację Rosyjską, Polska Rzeczpospolita Ludowa została poprzez 
nieznane oficjalnie ustalenia Rosja-USA oraz poprzez „okrągły stół” A.D.1989 przetransformowana          

w III Rzeczpospolitą Polską. Zmienił się też Protektor z ZSRR na USA. 
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Ex Terytorium II RP (Kresy Wschodnie) zostało w latach 1990-1993 rozparcelowane, za zgodą III RP (być 
może właśnie po to zostało to marionetkowe państwo powołane do życia), na rzecz państw trzecich: 

Białorusi, Litwy, Ukrainy.   

III Rzeczpospolita Polska stała się od 1990 roku nieformalnym Stanem USA, w ramach Zjednoczonych 
Stanów Ameryki (USA). 

Tak, w ramach PRL, jak w ramach III RP, Polską rządzili namiestnicy Protektorów. Od 1989 roku 
namiestnikami tymi stali się Prezydenci III RP, de facto Gubernatorzy USA. Na podstawie Konstytucji z 1997 

roku, odbywały się cyklicznie, co pięć lat, wybory powszechne Prezydenta III RP (Gubernatora USA).  

KRÓLESTWO POLSKIE 

Królestwo Polskie jest od 16 lipca A.D.2016 tj. od Sejmu Walnego Konstytucyjnego Elekcyjnego 
reprezentowane przez Króla Polski Elekta w Naszej osobie wraz z żoną jako Królową Polski.  

Organami Królestwa Polskiego są: Sejmiki Ziemskie z Marszałkami, dwuizbowy Sejm Walny z Marszałkiem, 
Rząd J.K.M. z Kanclerzem Wielkim Koronnym i V-ce Kanclerzem oraz Ministrami Większymi i Mniejszymi, 

Rada Senatu (Senatorowie Więksi), Rada Królewska, Rada Stanu, Trybunał Wielki Koronny, Trybunał Stanu, 
Instygator Wielki Koronny. Urząd Prymasa Królestwa Polskiego pełni J.E. abp Jan Paweł Lenga, Urząd 

Hetmana Wielkiego Koronnego pełni J.W. Jan Gustaw Grudniewski, Urząd Podskarbiego Wielkiego Koronnego 
pełni J.W. Alfred Łubniewski, jest mianowany Mincmistrz Wielki Koronny, są mianowani Starostowie i 

Kasztelanowie. Jak widać z powyższego, jesteśmy w pełni gotowi przejąć obowiązki władzy po II RP i III RP 
na Ziemi (Terytorium) zajmowanej przez II RP oraz przez III RP.  

Dokumenty Królestwa Polskiego są publikowane na stronie www.metrykakoronna.org.pl.  

KRÓLEWSKIE DECYZJE 

Po głębokim namyśle i zastanowieniu oraz po konsultacjach, podjęliśmy Decyzję, na podstawie prawa 
narodów do samostanowienia, a przede wszystkim na podstawie prawa zwyczajowego i zasady słuszności, 
jako pierwotny właściciel inkorporowanych Terytoriów tzn. jako ich sukcesyjny Pan i Dziedzic (Dominus et 

Heres), o inkorporacji do Korony Królestwa Polskiego, z dniem 24 maja A.D.2020 od godziny 00’01 
następujących Terytoriów: 

o Terytorium II RP w całości według stanu na 31 sierpnia A.D.1939 (mapa poniżej). 

o Terytorium PRL-III RP w całości według stanu na 23 maja A.D.2020 (mapa poniżej). 

W tym samym momencie (data i czas) inkorporujemy (wcielamy) byty państwowe w postaci II RP oraz PRL-
III RP w organizm państwowy Korony Królestwa Polskiego, pozbawiając te byty państwowe (II RP oraz PRL-
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III RP) własnej, samoistnej podmiotowości międzynarodowej. Abstrahujemy w tym momencie, czy 
kiedykolwiek podmiotowość tych państw miała miejsce. 

Dla bezpieczeństwa tej czynności wyraźnie zaznaczamy, że jako Pan i Dziedzic tych inkorporowanych 
Terytoriów, czyli jako Król Polski-Lehii, jednoczesnymi Panami i Dziedzicami tych Terytoriów czynimy 

dziedzicznych Naszych sukcesorów, jako Naszych zstępnych, a jeżeli ich by zabrakło, to czynimy Panami i 
Dziedzicami tych Terytoriów wszystkich Naszych wstępnych – uznając za bliższych i dalszych wstępnych - 
wszystkich Polaków, jako Naszych bliskich lub dalekich krewnych. Nie ma tu znaczenie obywatelstwo tych 

osób ale zbliżone do Naszej Dynastii Leszczyńskich, DNA. 

 

Naszą strategią, po inkorporacji tych terytoriów, jest wyznaczenie Naszych lub Naszego (obranych lub 
obranego wcześniej na Zjeździe Elekcyjnym), a nie obcych Prezydentów czy Prezydenta na tych Terenach, w 

celu pełnego scalenia się tych Terytoriów w formie ustroju królewskiego Korony Królestwa Polskiego i 
koekwacji praw. Dlatego też z dniem 7 sierpień A.D.2020 nie uznajemy żadnego innego Prezydenta tych 
Terytoriów i tych państw, uznając takich obcych Prezydentów od tego dnia za persona non grata, o ile 
dobrowolnie nie zrzekną się swoich urzędów i nie przekażą swoich obowiązków z pisemnym Protokołem 

zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obydwie Strony na rzecz nominowanego przez Nas Prezydenta. Jeżeli 
tak uczynią, zachowają swój dożywotni tytuł, ochronę oraz waloryzowane in plus dożywotnie uposażenie z 
oprawą wdowią wraz z godnym locum na koszt Skarbu Królestwa Polskiego dla siebie i współmałżonka, na 

wypadek śmierci.    

Do tego czasu tj. do dnia 6 sierpnia A.D.2020, w formule popartej naszymi królewskimi zwyczajami tzn. w 
formule Zjazdów Elit Narodowych (szlachetnych Polaków) – Sejmu Walnego Konwokacyjnego, Elekcyjnego, 
Ingresowego, Pacyfikacyjnego nominujemy tak obranego Prezydenta jako czasowego Naszego Przedstawiciela 
inkorporowanych Terytoriów Królestwa Polskiego tak jako Prezydenta II RP, jak Prezydenta III RP – być 

może w jednej osobie, choćby, dlatego, że inkorporowane Terytoria zachodzą na siebie.   
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AAAKKKTTT      
PPPRRROOOKKKLLLAAAMMMAAACCCJJJIII   UUUNNNIIIIII   SSSŁŁŁOOOWWWIIIAAAŃŃŃSSSKKKIIIEEEJJJ   

KKKOOORRROOONNNYYY   KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO---LLLEEEHHHIIIIII         
ROK 2020 – ROK ŁOKIETKOWY ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII 

26 VIII A.D.2020 

PREAMBULUM 

W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca. Amen.  
 My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej Łaski Król Polski-Lehii Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki Książę 

Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, 
Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i 
Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi Królewieckiej, etc., etc., zatroskani o los 
Naszych Poddanych, szczególnie na Ziemi Białej i Czerwonej Rusi przemocą wyzutych z Naszej królewskiej 
Opieki, dążąc do Złączenia rozłączonych - rozsiekanych przez Naszych wrogów i zaborców-okupantów 
Członków Naszej Matki Ojczyzny – Korony Królestwa Polskiego-Lehii jako Unii Słowiańskich Państw, 

niniejszym Edyktem, opartym na zasadzie słuszności i sprawiedliwości dziejowej oraz na Prawie Bożym 
(obyście byli jedno), popartym POWAGĄ MAJESTATU KRÓLEWSKIEGO, postanawiamy, i wszem wobec i 

każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć oznajmiamy, co następuje:  
 

(Art. 1) 
Przytaczamy poniżej wybrany dorobek uchwałodawczy Korony Królestwa Polskiego: 

 

CCCYYYTTTAAATTTYYY   

KRÓLESTWO POLSKIE  
NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ  

EUROPY I ŚWIATA 
Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego  

z podpisem Króla 
15-16 września A.D. 2016 
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J.W. Król Polski stwierdził, że Królestwo Polskie nie może abstrahować od sytuacji geopolitycznej w Europie 
i na Świecie.  

Zmiana ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z masońskiej republiki na chrześcijańską monarchię 
parlamentarną – Królestwo Polskie musi wywołać określone negatywne skutki i działania innych republik 
masońskich, w związku z czym, pożądane jest działanie prewencyjne.  

Stąd, licząc na oddziaływanie i poparcie Sejmu Walnego pożądane jest sformułowanie Apelu do Europy i 
Europejczyków oraz do Ameryki i jej mieszkańców.  

Głównym celem Królestwa Polskiego winny być podjęte wysiłki propagujące remonarchizację Europy.   

Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego 
do Narodów Europy 

„Pax Europa – Pax Christiana” 
z 16 września A.D. 2016 

 
Uznając Prawo naturalne i Boże, że wywyższony będzie poniżony, a poniżony będzie wywyższony, jako 
Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy „Świętego 
Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. z Królestwem Polskim wspólnie odbudować królewskość 
i chrześcijańskość Europy.  

Apelujemy do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji Europy i ścisłej współpracy 
europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na 
pokojowej dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim obecnych ustrojów 
państwowych, tj. przejściu z republik z „demokracją” na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których 
przestrzegane będzie pryncypialne prawo braku ucisku Poddanych.  

Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku z proponowaną dekompozycją ładu 
europejskiego: 

1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z dodatkową sugestią, by w ramach 
własnej Monarchii wyodrębniła autonomie Księstwa Nowogrodzkiego. 

2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim. 
3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim albo sama 

stała się samodzielnym Księstwem Białej Rusi. 
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4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się ponownie Księstwem Kijowskim lub 
Księstwem Rusi Czerwonej. 

5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem. 
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem. 
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem.  
8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem Wielkiego 

Księstwa Morawskiego w którego skład winna wejść Słowacja. 
9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem. 
10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.  
11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się przejść na wyznanie rzymsko-

katolickie porzucając Luteranizm.  
12. Proponujemy powstanie Księstwa Królewieckiego-Wenedyjskiego z prośbą do Rosji o przekazanie tych 

Ziem pod władztwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
13. Sugerujemy powstanie Księstw Łotwy i Estonii. 
14. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw, by weszły w skład Rzeczypospolitej Wielu 

Narodów. 
15. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby zanegowali własny swój imperialny 

charakter i uznali dążenie tych Żywiołów imperialnych za niewłaściwe. 
16. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone Chrześcijańskie Królestwo Francji.  
17. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę Rzeczypospolitej Wielu Narodów, a na 

miejsce spotkań negocjacyjnych wyznaczamy królewskie Miasto Rydzynę w Wielkopolsce. 
18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do 

diaspory Żydowskiej oraz do wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i Nas 
Europejczyków. 

UCHWAŁA W SPRAWIE UKRAINY 
Propozycja „Unii Rydzyńskiej”  

z 16 września A.D. 2016 
 

W nawiązaniu do 358 rocznicy Unii Hadziackiej z 16 września 1658 roku proponujemy Narodowi 
Ukraińskiemu alias Kozackiemu oraz rządzącym Ukrainą do przystąpienia do „Unii Rydzyńskiej” tj. do 
przyłączenia Księstwa Kijowskiego vel Księstwa Rusi Czerwonej do Korony Królestwa Polskiego – Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Wielu Narodów.  

UCHWAŁA W SPRAWIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ 
„Pax America – Pax Christiana” 

z 16 września A.D. 2016 
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Apelujemy do Narodów Ameryki Północnej, szczególnie do etno mieszkańców i chrześcijańskich imigrantów, 
szczególnie do Polonii, o budowanie w Ameryce państwowości monarchicznej w duchu „Christianitas”.  

1. Pragnęlibyśmy, aby USA stało się chrześcijańskim Królestwem respektującym prawa do określonych 
Ziem Meksyku.  

2. Chcielibyśmy, aby Meksyk stał się chrześcijańskim Królestwem. 
3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem.  

Rada Królewska zamknęła obrady 16 września 2016 roku. 

SOLUCJA-REZOLUCJA 
Nr 6/11/2017 

RADY KRÓLEWSKIEJ 
Z 18 listopada A.D.2017 

DROHICZYN 
Siec volto, siec iubeo!  

(Tak chcemy, tak rozkazujemy!) 
O BRACIACH BIAŁORUSINACH 

O UNII DROHICZYŃSKIEJ 
 

1. Rada Pokoju Królestwa Polskiego uznaje naszych Braci Białorusinów czujących się Polakami za 
Poddanych Królestwa Polskiego, za Polaków. 

2. Rada Pokoju Królestwa Polskiego proponuje włączenie – inkorporowanie całej albo części Białorusi 
do Korony Królestwa Polskiego.  

3. Rada Pokoju Królestwa Polskiego proponuje Białorusi „Unię Drohiczyńską” traktując obszar całej 
lub części Białej Rusi jako obszar autonomiczny w postaci Kraju (Kraj Białej Rusi) wchodzący w 
skład Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Krajów i Narodów Korony Królestwa Polskiego z własnym 
Sejmem Krajowym i Prezydentem oraz udziałem Posłów na Sejmie Walnym Królestwa Polskiego 
(ilość Posłów zależna od wielkości reprezentowanej Ziemi i ilości Mieszkańców).      

 

DEZYDERAT 
Nr 7/11/2017 

RADY KRÓLEWSKIEJ 
z 18 listopada A.D.2017 

DROHICZYN 
O DRODZE DOJŚCIA DO UNII Z BIAŁORUSIĄ 
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1. Rada Pokoju Królestwa Polskiego apeluje do Prezydenta Białorusi J.W. Aleksandra Łukaszenki o 
wyrażenie zgody na propozycję „Unii Drohiczyńskiej”.    

2. Rada Pokoju Królestwa Polskiego proponuje Białorusi oraz „III RP” zniesienie granicy pomiędzy „III 
RP” a Białorusią. 

3. Rada Pokoju Królestwa Polskiego apeluje do władz „III RP” aby te traktowały Białorusinów, 
szczególnie tych czujących się Polakami, nie gorzej niż Ukraińców.  

KKKOOONNNIIIEEECCC   CCCYYYTTTAAATTTÓÓÓWWW  
 

(Art. 2)  
1. Siła lehickich, słowiańskich państw polegała na łączeniu się – na unii, w sytuacji zagrożenia. Byliśmy, 
jako Słowianie, dzięki tej formule zjednoczenia, od wieków nie do pokonania.  
2. Dlatego powołujemy formalnie do życia:  

UNIĘ SŁOWIAŃSKĄ – UNIĘ DROHICZYŃSKĄ – UNIĘ RYDZYŃSKĄ  
nawiązującą wprost do  

UNII LUBELSKIEJ Z 1569 ROKU,  
która formalnie nigdy nie została rozwiązana. 

3. Cywilizacja Unii Słowiańskiej to CHRISTIANITAS różnych wyznań.  
4. Kultura Unii Słowiańskiej to SŁOWIAŃSZCZYZNA.  
5. Cel Unii Słowiańskiej to zachowanie tożsamości słowiańskiej i odpór obcym cywilizacjom, narzucanych siłą 
w celu podboju Słowiańszczyzny.   
6. Preferowany ustrój polityczny: monarchia parlamentarna. 
7. Przewodnictwo Unii Słowiańskiej – Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego vel Korona Królestwa 
Polskiego-Lehii. 

 
(Art. 3)  

1. Aktem Inkorporacyjnym z 23 maja A.D.2020 inkorporowaliśmy w skład Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  
  Królestwa Polskiego Ziemie należące do II RP, w tym tereny utracone bezprawnie w roku 1944-1945,   
  a przyłączone wówczas do Litewskiej Republiki Radzieckiej, Białoruskiej Republiki Radzieckiej i Ukraińskiej  
  Republiki Radzieckiej. 
2. Nie uznajemy wcielenia Terytoriów opisanych w pkt.1 do Litwy, Białorusi i Ukrainy.  
3. Żądamy zwrotu tych Terytoriów na rzecz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. 

 
(Art. 4)  

Proponujemy Litwie, Białorusi i Ukrainie Unię określoną w Art. 2.  
  

(Art. 5) 
Proponujemy wszystkim państwom słowiańskim do przystępowania do Unii określonej w Art. 2. 
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(Art. 6) 
Każde państwo Unii ma zagwarantowany Parlament Krajowy. 

 
(Art. 7) 

W Unii Słowiańskiej nie obowiązują granice państwowe, a jedynie granice administracyjne. 
 

(Art. 8) 
W Unii Słowiańskiej obowiązuje wolność wymiany handlowej oraz wolne przemieszczanie się i wolny wybór 
miejsc zamieszkania ludności. 

(Art. 9) 
Unia Słowiańska jest neutralna politycznie. Sojusze polityczne i wojskowe mogą być zawierana doraźne na 
określony czas, w sytuacji zagrożenia. 

(Art. 10) 
1. W Unii Słowiańskiej zwoływany jest cykliczny, nie rzadziej niż raz w roku, KONGRES SŁOWIAŃSKI w celu 
uzgadniania obowiązujących w Unii DOKTRYN jako wytycznych dla prawa miejscowego. 
2. Na Kongresie Słowiańskim każdy Członek Unii Słowiańskiej dysponuje proporcjonalną ilością głosów do 
ilości swoich mieszkańców wobec mieszkańców całej Unii. 
3. Na Kongresie obowiązuje prawo veta.  

 
Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Królestwa Polskiego, 26 sierpnia Roku Pańskiego 2020, w Uroczystość 
NMP Częstochowskiej, po konsultacji ze szlachetnymi, wiarygodnymi mężami: J.W. Cezarym Mariuszem Tousty 
– Kanclerzem Wielkim Koronnym, Kasztelanem Słupska, J.W. Jarosławem Kierznikowiczem – Marszałkiem 
Sejmu Walnego, Kasztelanem Gdańska, J.W. Marianem Redesem - Starostą Generalnym Nadodrza, 
Kasztelanem Szczecina, J.W. Ryszardem Łuczakiem – Podkanclerzem Wielkim Koronnym, Kasztelanem, 
Poznania, Janem Gustawem Grudniewskim i innymi mężami godnymi zaufania.  
 
Umieszczono tegoż dnia w Metryce Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl).  
 
Również przy wprowadzaniu w życie wszystkich powyższych artykułów będziemy mieli w Radzie Naszej 
mężów szlachetnych.  
 
W Piątym Roku Naszego Panowania.  
  
Dano 26 sierpnia A.D.2020 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej w Piątym roku Naszego Panowania. 
 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae 
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WPIS Nr 55/08/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 26 sierpnia A.D.2020 
EDYKT KRÓLEWSKI  

„AKT PROKLAMACJI UNII SŁOWIAŃSKIEJ”  
z dnia 26 sierpnia A.D.2020 

wydany 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
www.metrykakoronna.org.pl  

 

MMMMMMXXXXXX   
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