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Patronka Sesji: 

Święta Maryja Panna z Guadalupe 

Patronka obu Ameryk 

Największym cudem Maryi w Objawieniu z Guadalupe 12 grudnia A.D.1531 była pokojowa 

chrystianizacja meksykańskich Indian.  

Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do 

czasu inwazji konkwistadorów, Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym 

bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, 

że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja 

miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej 

wizerunek "święta Maryja z Guadalupe".  

Przypuszcza się, że "Guadalupe" jest przekręconym przez Hiszpanów słowem 

"Coatlallope", które w náhuatl znaczy "Ta, która depcze głowę węża". 

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że 

Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona 

straszliwego boga Quetzalcoatla.  

Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się człowiekiem, Zbawicielem 

całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu, Aztekowie masowo zaczęli przyjmować 

chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło 

chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. 

 

Dnia 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego 

Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego 

sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce. Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako 

Patronkę życia poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym. 

 

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-12a.php3  
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Zawołanie XVIII Sesji Sejmu Walnego: 

„Przed ostatnią prostą!” 
 

 
 

Góry Słonne (Karpaty) 
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w 519 rocznicę 
KKKooorrrooonnnaaacccjjjiii   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   

AAAllleeekkksssaaannndddrrraaa   JJJaaagggiiieeellllllooońńńccczzzyyykkkaaa      

w Krakowie 
12 grudnia A.D.1501 

 
W 1505 r. Sejm Walny w Radomiu uchwalił konstytucję praw Nihil novi, uzupełnioną przez monarchę zapisem:  

„Gdybyśmy cokolwiek przeciw wolnościom, przywilejom, swobodom i prawom Królestwa uczynili, uznajemy to ipso facto 
(łac. tym samym) za nieważne i żadne.”.   

 
z łaski Bożej Król Polski, a także ziemi: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, 

kujawskiej, wielki książę litewski, ruski, pruski oraz Chełmna, Elbląga i Pomorza, etc. pan i dziedzic. 
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„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21) 

„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”    

W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.  

My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej łaski Król Elekt 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, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 

Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 

Królewieckiej, etc., etc., zgłaszający Pretensje do Królestwa Jerozolimy (dziedzictwo Bony Sforza - żony 

Zygmunta I Starego, wniesione do Królestwa Polskiego), zgłaszający Pretensje do Ziem zakupionych lub 

otrzymanych przez Polaków w XVIII i XIX wieku w Teksasie (szczególnie przez Leopolda Moczygembę), 

zgłaszający Pretensje do Wielkiej Luizjany (należącej wcześniej do Królestwa Francji za panowania Ludwika 

XV oraz Marii Leszczyńskiej), 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, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z 

Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim szlachetnym Polakom, którym los Ojczyzny leży na sercu, 

niniejszym Uniwersałem rozsyłamy: 

IIIIIIIII   WWWiiiccciii   
wzywając Was, szlachetni Polacy – według stanu i godności – Posłowie Ziemscy i Grodowi, Senatorowie, 

Prezydenci Korony Królestwa Polskiego-Lehii – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego na:  

      XXXVVVIIIIIIIII   SSSeeesssjjjęęę   SSSeeejjjmmmuuu   WWWaaalllnnneeegggooo      

KKKooonnnssstttyyytttuuucccyyyjjjnnneeegggooo   RRReeelllaaacccyyyjjjnnneeegggooo         
pod węzłem  

KKKooonnnfffeeedddeeerrraaacccjjjiii   GGGeeennneeerrraaalllnnneeejjj   RRRyyydddzzzyyyńńńssskkkiiieeejjj   KKKooorrrooonnnyyy   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo---LLLeeehhhiii iii   AAA...DDD...222000111666      
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www   dddnnniiiuuu   111222   llliiissstttooopppaaadddaaa   AAA...DDD...222000222000      
 (z zachowaniem limitu ilości osób i reżimu sanitarnego) 

na Ziemię Dobrzyńską 

 
Kujawsko-Pomorską 

 
do Miasta Królewskiego 

  Golub-Dobrzyń 
Miejsce obrad: 

Zamek 

GGGooollluuubbb---DDDooobbbrrrzzzyyyńńń   
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Sejmu Walny Relacyjny Królestwa Polskiego-Lehii będzie poświęcony zdaniu relacji przez Króla elekta z 

wykonywanego Urzędu, by otrzymać akceptację, co do kierunku wykonywania dalszych rządów królewskich. 

Sejm Walny Relacyjny A.D.2020, siłą rzeczy, winien zgromadzić pięciu najważniejszych dostojników w 

Królestwie Polskim-Lehii, tzn. Naszą skromną osobę oraz: 

❖ Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego J.W.S. Włodzimierza Juliana 

Korab-Karpowicza. 

❖ V-ce Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, Kanclerza Wielkiego 

Koronnego J.W. Cezarego Mariusza Tousty (z zaległą Mową Inauguracyjną). 

❖ Marszałka Sejmu Walnego J.W. Jarosława Kierznikowicza. 

❖ Dwóch Senatorów Większych. 

 

Liczymy ponadto, że Prezydent in spe i V-ce Prezydent in spe zaprezentują listę, po 13 kandydatów na 

Senatorów Większych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego.  

 

My proponujemy 26 kandydatów na Senatorów Większych:  

1. Andrzej Witold Nowak – Kraków, historyk  

2. Marek Chodakiewicz – USA, polityk 

3. Stefan Grabski – Gdańsk, samorządowiec  

4. Tadeusz Guz – Lublin, ksiądz katolicki 

5. Krzysztof Kawęcki – Warszawa, polityk 

6. Grzegorz Kucharczyk – Poznań, historyk 

7. Paweł Lisicki – Warszawa, redaktor  

8. Jerzy Dygdała – Toruń, historyk 

9. Dariusz Oko – Kraków, ksiądz katolicki 

10. Justyna Socha – Warszawa, działaczka pro life  

11. Marian Redes – Szczecin, inżynier  

12. Stanisław Stojanowski – Zielona Góra, samorządowiec 

13. Halina Szustak – Legnica  

14. Rafał Burszewski – Tczew 
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15. Danuta Ragim-Minc – Olsztyn, lekarz 

16. Wiesław Janiszewski – Płock, inżynier 

17. Andrzej Sochacki – USA, działacz polonijny  

18. Andrzej Jankowski – Olkusz 

19. Katarzyna Chęsy  – Częstochowa 

20. Maciej Suska – Warszawa 

21. Mira Modelska-Creech – Warszawa 

22. Przemysław Wojciech Paw – Oświęcim 

23. Ryszard Gawlicki – Elbląg 

24. Zyta Nadworna – Gdańsk 

25. Tomasz Król – Żory 

26. Brygida Andreasik – Nowe Miasto n.Pilicą    
 

Dano 10 grudnia A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
 

WYCIĄG Z GEOGRAFII HISTORYCZNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 
Województwo Inowłocławskie z Ziemią Dobrzyńską   

Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego-Lehii 
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Województwo Inowłocławskie  

z Ziemią Dobrzyńską 

Za doby dzielnic w Polsce i panowania w Kujawach Piastów kujawskich, ziemia kujawska ulegała także 

podziałom między książętami. A że przy powrocie do Korony dzielnice takie zachowywały zwykle postać 

oddzielnych województw, więc też i Kujawy do samego końca Rzeczypospolitej podzielone były na 

województwa: Brzeskie, Inowłocławskie i ziemię Dobrzyńską.  

Województwo Inowłocławskie nosiło pierwej miano Gniewkowskiego, a uchwałę Sejmu Horodelskiego roku 

1413 podpisał właśnie obok Macieja z Łabiszyna, wojewody Brzeskiego, Janusz z Kościelca, wojewoda 

Gniewkowski. Atoli już roku 1434 spotykamy podpis wojewody Inowłocławskiego. 

Województwo Inowłocławskie graniczyło na północ z województwem Pomorskiem, tudzież przez Wisłę z 

województwem Chełmińskiem, na zachód przez Wisłę z ziemią Dobrzyńską, na południe z województwem 
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Brzeskiem, a na zachód z północną częścią województwa Kaliskiego (z której za Stanisława Augusta 

utworzono województwo Gnieźnieńskie).  

Województwo Inowłocławskie posiadało przestrzeni 53 mil kwadratowych i w wieku XVI liczyło parafij 41, 

miast 10 i wsi 291; łanów czyli gospodarstw kmiecych miało wówczas 1823, szlachty folwarcznej 291, 

zagrodowej 72. Widzimy już z cyfr powyższych, że stosunkowo do przestrzeni województwo to posiadało 

zaludnienie znacznie mniejsze niż województwo Brzesko-kujawskie. A przyczyny tego szukać należy w 

znacznie gorszych warunkach gleby. Różnica ta spowodowała stare kujawskie przysłowie: „Kujawiak idzie 

szukać kija z chlebem, a Pałuczanin z kijem chleba”. Pałukami bowiem zwie lud część ziemi kujawskiej, 

leżącą między Notecią i Wełną, a mianowicie późniejsze powiaty: Wągrowiecki, Mogilnicki i Szubiński. Nazwa 

to odwieczna, słowiańska, która oznaczała zapewne pastwiska, łąki, bo dotąd w języku 

czeskim palouk znaczy łąka. 

Województwo Inowłocławskie dzieliło się na 2 powiaty: nieco mniejszy Inowłocławski i większy Bydgoski. W 

Inowłocławiu i Bydgoszczy były starostwa grodowe, niegrodowe zaś były: Dybowskie, Gniewskowskie, 

Murzynowskie i inne. Senatorów większych miało 2, tj. wojewodę i kasztelana inowłocławskich, mniejszy zaś 

jeden, kasztelan bydgoski. Herbu używało tegoż samego co i województwo Brzeskie i uchwała z roku 1510 

pozwalała na wspólne z temże województwem odbywanie sejmików w Radziejowie, na których obierano dla 

każdego z tych województw po 2 posłów sejmowych i po l deputacie na trybunał. „Okazowanie pospolitego 

ruszenia” odbywało się pod Inowłocławiem. 

Miasta znaczniejsze były: Inowłocław, stołeczne województwa, i Bydgoszcz. Uchwałą sejmową z roku 1764 

do Bydgoszczy równie jak do Poznania przenosił się z Piotrkowa co drugi rok trybunał dla prowincyi 

wielkopolskiej, pod tymże prezydentem i marszałkiem. 

Między nazwami dwóch miast kujawskich: Włocławka i Inowłocławia, zachodził ten związek, że Włocławek 

zwał się w dokumentach łacińskich Vladislavia, Inowłoclaw zaś Vladislavia Junior, Junivladys1avia, 
Junovladislavia, po niemiecku Jungen-Leslau. Widocznie oba miasta nazywały się bardzo podobnie lub 

jednakowo i dlatego młodszemu dodano Junior, Junovladislavia, co w spolszczeniu gwary potocznej 

przerobiło się na Inowłocław, później Inowrocław. 
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Ziemia Dobrzyńska, za Wisłą położona, miała kształt podobny do trójkąta, którego podstawę południowo-

zachodnią stanowiła Wisła, bok północno-zachodni Drwęca, a ścianę wschodnią wpadająca także do Wisły 

Skrwa. Za Drwęcą leżała ziemia Chełmińska, później województwo tej nazwy, do Prus królewskich należące, 

za Skrwą Mazowsze płockie. Do czasów Konrada nie mamy w dziejach nazwiska ziemi Dobrzyńskiej, tylko 

wzmianki z roku 1065 o grodach Dobrzyniu i Rypinie. Dopiero gdy poganie pruscy zaczęli ustawicznymi 

najazdami trapić pograniczne ziemie Kujaw i Mazowsza, książę Konrad z biskupem pruskim Krystyanem 

założyli roku 1222 zakon Braci Chrystusowych, złożony z wojowników niemieckich, dla których Konrad 

odbudował zamek w Dobrzynie nad Wisłą i uposażył ziemią, położoną między strugami Kamienicą i 

Chełmicą. Rycerze przyjęli miano Braci Dobrzyńskich i zobowiązali się bronić granic Konrada, a ziemiami, 

jakie zdobędą na Prusakach, podzielić się z księciem. 

Uposażenie Dobrzyńców nie obejmowało więc całej ziemi Dobrzyńskiej, ale tylko jej cząstkę, przestrzeni 

mniej więcej 6 do 7 mil kwadratowych. Klęska zadana im przez pogan roku 1225 pod Brodnicą położyła 

koniec młodemu zakonowi, a wówczas to Konrad postanowił sprowadzić starszy Zakon teutoński 

(Krzyżaków), któremu dał w uposażenie ziemię Chełmińską, poczem w roku 1233 oba te zakony niemieckie 

połączyły się w jeden. 

Od roku 1236, w którym Konrad podzielił synów swoich: Kazimierza i Bolesława Kujawami i Mazowszem, a 

ziemię Dobrzyńską, lubo w szczuplejszych jej granicach, wraz z grodem Dobrzyniem nad Wisłą, oddał 

Bolesławowi, młodszemu synowi, zaczyna się właściwie historya Żiemi Dobrzyńskiej, która odtąd 

przechodziła kolejno w dziedzictwo potomków Konradowych i stanowiła dość długo osobną dziedzinę, ale 

bez odrębności politycznej, bo była zawsze złączona z inną dzielnicą, kujawską lub łęczycką. Mając z jednej 

strony sąsiedztwo pogan pruskich, z drugiej chciwy Zakon, który do jej zawładnięcia wdzierał się gwałtem, 

nigdy prawie nie zażywała pokoju. Zdobywana i frymarczona przez Krzyżaków, najeżdżana i łupiona przez 

Prusaków i Litwę, odbierana i wykupowana przez Polskę, była przez dwa wieki głośną w dziejach naszych 

widownią historycznych wypadków. 

Jednym z najsroższych napadów było najście Prusaków i Litwy w roku 1287, którzy całą prawie Ziemię 

Dobrzyńską zburzyli, miasta spalili i moc ludu w niewolę zabrali. Podczas napadu w roku 1323, jak 

zaświadczają kronikarze, Litwa uprowadziła z ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw nad Niemen 20.000 mieszkańców. 

Wówczas to Władysław, Książę Dobrzyński, synowiec Króla Łokietka, nie widząc możności opierania się 

dłużej napadom pogan i Krzyżaków, udał się osobiście do Krakowa i do króla z tem, że ustąpi mu prawem 
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wieczystem ziemię Dobrzyńską, byle tylko otrzymał w dożywocie dla siebie, brata i matki jaką inną 

dzielnice. Przychylił się Władysław Łokietek do tej prośby, a objąwszy Ziemię Dobrzyńską, puścił mu w 

lenność księstwo Łęczyckie. Wówczas Krzyżacy opanowali (r. 1329) Ziemię Dobrzyńską, skutkiem czego kilka 

ostatnich lat swego życia, stary Łokietek strawił na corocznych z nimi bojach. Dopiero Kazimierz Wielki, 

umową zawartą w Kaliszu roku 1343, odzyskał tę ziemię dla Polski od Zakonu. Pomimo to, jeszcze do roku 

1466, t. j. do upadku potęgi Zakonu i powrócenia Pomorza do Polski, była prawie ciągle najeżdżana, 

oddawana w lenność, zastawiana i wykupowana, a nawet król Jan czeski, roszczący sobie prawo do Polski 

po Wacławie, nie wahał się wziąć za nią od Krzyżaków 4.800 kóp groszy pragskich. 

Dopiero po traktacie roku 1466, wcielającym Ziemię Dobrzyńską ostatecznie do Korony, w krainie tej, dzięki 

słodkim owocom pokoju, dźwignęły się z gruzów wsie i miasta, zakwitło rolnictwo i handel z Gdańskiem, 

zaczęła wzrastać szybko ludność. W połowie XVI wieku Ziemia Dobrzyńska na przestrzeni około 54 mil 

kwadratowych liczyła parafij 61, miast 7, wsi 366, łanów kmiecych 2094 i szlachty zagrodowej 410, a 

zaludnienie jej w stosunku do przestrzeni zajmowało w Prowincyi Wielkopolskiej, po województwach 

Brzeskiem i Łęczyckiem, pierwsze miejsce. 

Ziemia Dobrzyńska dzieliła się na 3 powiaty: Dobrzyński, Rypiński i Lipnowski, (ustanowiony w miejsce 

dawnego Słońskiego). Sejmiki odbywały się w Lipnie, gdzie obierano dwóch posłów na sejm, deputata na 

trybunał i komisarza na komisyę radomską. Popisy, czyli „okazowanie rycerstwa”, odbywały się na polach 

pod Lipnem. Senatorów mniejszych było 3, tj. kasztelanowie: dobrzyński, rypiński i słoński. Starostwo 

grodowe Bobrownickie, niegrodowe: Dobrzyńskie, Lipnowskie, Rypińskie i inne.  

Ziemia ta, lubo uchwałą sejmu 1717 roku do województwa Brzesko-kujawskiego, a następnie do 

Inowłocławskiego przyłączona, nie przestała wszakże odrębnie się rządzić. Herb jej wyobraża głowę 

sędziwego człowieka z dwiema koronami, jedną na głowie z rogami bawolimi, a drugą na szyi. Głowa ta 

oznacza króla Władysława Łokietka, którego rycerstwo Ziemi Dobrzyńskiej, wdzięczne za wydobycie ze 

szponów Zakonu krzyżackiego, uprosiło, że mu za herb pozwolił używać swojego własnego wizerunku. Dwie 

zaś korony, jedna na głowie, druga na szyi, są to właśnie owe dwie części, mazowiecka i kujawska, które 

się ostatecznie za przyczyną walecznego Łokietka zjednoczyły; na koniec rogi bawole czy turze miały 

oznaczać leśną naturę tej krainy. Główne miasta były; Dobrzyń nad Wisłą (stołeczne), Bobrowniki, Lipno i 

Rypin. Oprócz Dobrzynia nad Wisłą, był w tej ziemi drugi Dobrzyń nad Drwęcą w Powiecie Rypińskim. W 

Dobrzyniu nad Wisłą i w Rypinie, wspominane są już w XI wieku zamki i dwory królewskie. 
Źródło: https://literat.ug.edu.pl/glogre/0022.htm  
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GGGooollluuubbb   ---   DDDooobbbrrrzzzyyyńńń      

 Golub-Dobrzyń – miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego i gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń. 

Golub-Dobrzyń powstał formalnie 15 maja 1951 (de facto już w 1941 roku) przez połączenie miast 

Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy. 

Prawobrzeżny Golub był miastem już w XIV w., chociaż dokładna data ustanowienia jego praw 

miejskich nie jest znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął już w średniowieczu. Wznowił go wielki 

mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister w roku 1421. W 1772 r. znalazł się w zaborze pruskim, 

przejściowo w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim, po czym ponownie w Królestwie Prus do 1918 

r. Jest prawie sześć razy mniejszy od Dobrzynia; w 2011 roku liczył 1887 mieszkańców. 

Lewobrzeżny Dobrzyń nad Drwęcą posiadał prawa miejskie w latach 1789–1870 i ponownie od 1919.  

W 1793 r. znalazł się w zaborze pruskim, od 1807 do 1815 w Księstwie Warszawskim, później 

w Królestwie Polskim do 1832 r., a następnie w Imperium Rosyjskim aż do 1918 r. Według danych z 2011 

Dobrzyń miał 10 722 mieszkańców. 

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa toruńskiego, a wcześniej w latach 

1950–1975 do województwa bydgoskiego. 

Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Golub-Dobrzyń liczył 12 546 mieszkańców. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#Historia  
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KRÓLEWSKA DELIBERACJA PRZEDSEJMOIWA 
PRZYCZYNY ZWOŁANIA PRZEZ NAS SEJMU WALNEGO RELACYJNEGO  

DO GOLUBIA-DOBRZYNIA. 

 

Oczekujemy, że tak Prezydent in spe, jak V-ce Prezydent in spe, zaprezentują wizję Polski 

A.D.2021, w perspektywie krótko i długookresowej. 

 

Mamy nadzieję, że uda Nam się obrać Premiera in spe Rządu J.K.M. 

 

Palącym problemem na Ziemiach Polskich-Lehii w ramach III RP jest agresywna postawa 

okupanta, czyli władz III RP wykonujących instrukcje masonerii światowej, w postaci 

lockdown’u oraz zaplanowanych szczepień przeciw Covid’19, które mogą mieć tragiczne skutki 

dla Narodu Polskiego, szczególnie dla kolejnych pokoleń.  

Dodatkowo, Premier Rządu III RP, Mateusz Morawiecki, w ramach Rady Europejskiej (swoistego 

super Rządu UE), w dniach 10-11 grudnia A.D.2020, zgodzi się prawdopodobnie uzależnić 

przyznawane Polsce granty od UE, od tzw. praworządności w ramach III RP, składając HOŁD 

BRUKSELSKI, bez najmniejszego upoważnienia ze strony Polaków.  

 

Przypomnijmy w tym miejscu Bolszewii (władzom III RP), że 10 grudnia 1789 roku (po I 

rozbiorze Polski), podczas obrad Sejmu Walnego (nazwanego później, Czteroletnim), na 

posiedzeniu tegoż Sejmu, odczytano list „króla” Prus - Fryderyka Wilhelma II, w którym 

obiecywał on zawarcie sojuszu z Rzeczpospolitą, pod warunkiem przeprowadzenia reform 

ustrojowych i wzmocnienia władzy wykonawczej w państwie. (sic!) 

Jak to się skończyło, wiemy!  

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow


 

 
 

 

 

 
Uniwersał Trzecich Wici na jednodniową XVIII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego – Golub-Dobrzyń  

w dniu 12 grudnia A.D.2020  

  www.sejmwalny.org.pl     e-mail: sejm.walny@gmail.com   Sejm Walny        
 

XVII 

 

Przypominamy też Bolszewii tzw. POKÓJ KRZYSZKOWSKI z 30 sierpnia 1157 roku (19 lat po 

rozbiciu dzielnicowym) zawarty pomiędzy Księciem Krakowskim Bolesławem Kędzierzawym, a 

Cesarzem Niemieckim - Fryderykiem I Barbarossą, sprokurowany przez zdrajcę Polski 

Władysława II Wygnańca, a dokładnie przez jego żonę Agnieszkę – kuzynkę Cesarza, którzy 

nakłonili Cesarza do interwencji wojskowej w Polsce w celu osadzenia na dzielnicy krakowskiej 

Władysława II. 

  

Złożona wówczas, upokarzająca prośba o pokój Bolesława Kędzierzawego, władcy dzielnicy 

krakowskiej, wobec Cesarstwa, była policzkiem dla Polaków – Lehitów. 

  

Nomen omen, dokładnie w roku 1157, pojawia się po raz pierwszy określenie „Święte 

Cesarstwo” na określenie Rzeszy Niemieckiej.  

 

POKÓJ KRZYSZKOWSKI nie zapobiegł zbrojnej interwencji Cesarza Fryderyka I Barbarossy na 

Polskę w roku 1172, jeszcze za życia Bolesława Kędzierzawego (zmarł w roku 1173).  

 

Jest to memento dla naszych pokoleń: żadnego ukorzenia się wobec Niemców. 

 

Obecna tzw. Unia Europejska jest wyraźnym kamuflażem Rzeszy Niemieckiej, a może nawet 

wyrazem nostalgii za Świętym Cesarstwem Rzymskim (czytaj: Niemieckim).  

Bolszewia zgadzając się na warunki Rady Europy, de facto zgadza się na obcy nam Polakom 

– Lehitom porządek prawny, na obcą nam doktrynę prawną vel jurysprudencję.  

 

Tak jak kiedyś, były miasta lokowane na prawie niemieckim, tak obecnie cała Polska ma być 

„lokowana” na takim prawie. W jakimś sensie jest to próba inkorporacji Polski do Rzeszy 

Niemieckiej. Nie ma na to zgody Królestwa Polskiego-Lehii!    
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Doceniamy Apel naukowców i lekarzy z 30 listopada A.D.2020 skierowany do Prezydenta III 

RP Andrzeja Dudy oraz Rządu III RP, sygnowany, na pierwszym miejscu przez. prof. 

Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza (poniżej jako załącznik).  

Apel ten poparliśmy Naszym królewskim „Apelem antyszczepionkowym z 4 grudnia A.D.2020”.  
Vide: www.metrykakoronna.org.pl.  

 

Apel naukowców i lekarzy, jest swoistym wyzwaniem, do publicznej, telewizyjnej debaty elit 

lekarskich, tak kontestujących szczepionkę, pod przewodnictwem J.W.S. prof. Włodzimierza 

Juliana Korab-Karpowicza, jak elit lekarskich z Rady Medycznej, utworzonej przy Premierze III 

RP, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Horbana.   

 

Naród Polski musi mieć wyrobione zdanie na temat szczepionki przeciwko Covid’19, nie na 

podstawie propagandy rządowej, ale na podstawie publicznej debaty lekarskiej, pro e contra. 

 

KTO LOCKDOWN’em WALCZY, OD LOCKDOW’nu GINIE! 

 

Na ograniczony lockdown zarządzony przez Bolszewię, uderzający w małych i średnich, 

przeważnie polskich przedsiębiorców, możemy, jako Naród Polski odpowiedzieć 

nieposłuszeństwem obywatelskim (strajkiem generalnym), skierowanym przeciwko rządzącym w 

III RP oraz skierowanym przeciwko dużym przedsiębiorcom i korporacjom, przeważnie 

zagranicznym.   

 

W dniu 14 grudnia A.D.2020 odbędą się w USA, w ramach WYBORÓW PREZYDENCKICH, tzw. 

głosowania elektorskie.  

Same wybory w USA odbywały się w aurze powszechnych oszustw wyborczych.  
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Przypomnijmy Uchwały Sejmu Walnego z 15-16 września A.D.2016 oraz Sejmu Walnego w 

Płowcach z 20 stycznia A.D.2020 (tekst ujednolicony): 

 

 KRÓLESTWO POLSKIE  

NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ  

EUROPY I ŚWIATA 

Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego  

z podpisem Króla 

15-16 września A.D. 2016 
 

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.   
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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 Obywateli-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 autonomię Księstwa Nowogrodzkiego [a także, 

w ramach dekolonizacji, być może, Królestwa Syberii – przyp. 2020.12.10]. 

2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim 

wchodzącym w skład Korony Królestwa Polskiego. 

http://www.sejmwalny.org.pl/
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3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim 

albo sama stała się samodzielnym Księstwem Białej Rusi, wchodzącym w skład Korony 

Królestwa Polskiego. 

4. Nalegamy, by Ruś Czerwona, nazywana błędnie Ukrainą, stała się ponownie Księstwem 

Kijowskim lub Księstwem Rusi Czerwonej wchodzącym w skład Korony Królestwa 

Polskiego. 

5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się, jako Województwo Łużyckie częścią 

Korony Królestwa Polskiego, jako rekompensata za II Wojnę Światową. 

6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się, jako Województwo Wieleckie 

częścią Korony Królestwa Polskiego, jako rekompensata za II Wojnę Światową. 

7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się, jako Województwo Obotryckie 

częścią Korony Królestwa Polskiego, jako rekompensata za II Wojnę Światową. 

8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem 

Województwa Morawskiego oraz Województwa Słowackiego. 

9. Zgadzamy się i sugerujemy, by Województwo Morawskie i Słowackie weszło w skład 

Korony Królestwa Polskiego. 

10. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem. 

11. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.  

12. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się przejść na wyznanie 

rzymsko-katolickie porzucając luteranizm.  

13. Proponujemy powstanie Województwa Sambijskiego, z prośbą do Rosji o przekazanie 

tych Ziem pod władztwo Korony Królestwa Polskiego, jako rekompensatę za II Wojnę 

Światową. 

14. Sugerujemy powstanie Księstw (Województw) Łotwy i Estonii – Inflanty, wchodzących w 

skład Korony Królestwa Polskiego. 

15. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw i Wojwództw, by weszły w skład 

Rzeczypospolitej Wielu Narodów – Lehii - Sarmatii. 

http://www.sejmwalny.org.pl/
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16. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby zanegowali własny swój 

imperialny charakter i uznali dążenie tych Żywiołów imperialnych za niewłaściwe. 

17. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone Chrześcijańskie Królestwo 

Francji z odrębnością Księstwa Lotaryngii i Bar.  

18. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę Rzeczypospolitej Wielu 

Narodów (Lehia, Sarmatia), a na miejsce spotkań negocjacyjnych wyznaczamy 

królewskie Miasto Rydzynę w Wielkopolsce. 

19. 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 [2016r.] 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 
 

http://www.sejmwalny.org.pl/
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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 stały 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.   

 

Uchwały Sejmu Walnego z 15-16 września 2016 roku zatwierdzone przez Króla. 

 

* * * 

Dzisiaj zmodyfikowalibyśmy powyższą Uchwałę „Pax America – Pax Christiana” z 16 września 

A.D.2020, poprzez połączenie Kanady i USA w jedno niezawisłe chrześcijańskie Królestwo 

Ameryki Północnej.  

Chodzi o to, by z jednej strony uwolnić Amerykę Północną od epoki kolonializmu tj. wyzwolić 

Kanadę od Korony Brytyjskiej, a z drugiej strony, by sprostać hegemonii Chin i Rosji.  
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Mamy nadzieję na owocną debatę na temat królewskiej Ordynacji (Konstytucyi) Wyborczej do 

Sejmu Walnego. Szczególnie pragnęlibyśmy, by Posłowie, Urzędnicy i Senatorowie zajęli się 

Naszą propozycją:  

IZBA POSELSKA 
❖ Delegowanie na Sejm Walny Posłów Ziemskich i Grodowych, obieranych w głosowaniu 

jawnym, większością 75% głosów (suffragia), spośród Radnych Powiatowych Powiatów 

Ziemskich (po jednym) i Powiatów Grodzkich vel Grodowych (po dwóch Posłów) – 

docelowo wybieranych przez Sejmiki Powiatowe - oraz sposobem ich finansowania 

(50% przez Powiat, 25% przez Województwo, 25% przez budżet centralny. W sytuacji 

dodatkowego szczebla administracyjnego tj. Prowincji – po 25%). W ten sposób 

obieramy: (314 Powiatów Ziemskich x 1 = 314 Posłów Ziemskich) + (66 Powiatów 

Grodowych x 2=132) = 446 Posłów. 

❖ Okręgi Polonijne – 9 x 1 = 9 

❖ Delegowanie przez Króla 5 Marszałków Sejmowych – Prezydium Sejmowe. Na czele: 

Marszałek Wielki Koronny. 

Razem 460 Posłów. 

SENAT 
❖ Delegowanie do Senatu: po trzech Senatorów Mniejszych (Ziemskich) obieranych spośród 

Radnych Wojewódzkich każdego Województwa w głosowaniu jawnym, większością 75% 

głosów – 16x3=48;  

❖ Delegowanie 13 Senatorów Większych, nominowanych przez Prezydenta in spe; 

❖ Delegowanie 13 Senatorów Większych, nominowanych przez V-ce Prezydenta in spe; 

❖ Delegowanie 26 Senatorów Większych, nominowanych przez Króla.  

W efekcie końcowym Senat Sejmu Walnego składa się z 48 Senatorów Mniejszych (Ziemskich), 

26 Senatorów Większych Prezydenckich oraz 26 Senatorów Większych Królewskich.  

Razem – 100 Senatorów. 
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Honorowym Marszałkiem Senatu winien być, jak dawniej, Prymas Królestwa Polskiego. 

Marszałkiem Senatu winien być Senator Ziemi Krakowskiej. Senatorowie Wojewódzcy 

finansowani w 50% przez Województwo. Pozostali przez budżet centralny. 

 
Dano 10 grudnia A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
 

   
   

   

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SEJMU WALNEGO 

w Goluniu-Dobrzyniu 

w dniu 12 grudnia A.D.2020 
 

A. Mowa Tronowa Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I. Przedstawienie 26 

kandydatów na Senatorów królewskich.  

B. Aprobata, korekta lub odrzucenie Edyktów Królewskich.  

C. Obiór Premiera in spe Rządu J.K.M. Suffragia. 
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D. Mowa inauguracyjna V-ce Prezydenta in spe J.W. Cezarego Mariusza Tousty. 

E. Przedstawienie po 13 kandydatów na Senatorów Wyższych przez Prezydenta 

in spe oraz V-ce Prezydenta in spe. 

F. Konstytucya o zakazie modyfikacji genów Narodu 

Polskiego – Obywateli – Poddanych Królestwa 

Polskiego-Lehii, pod rygorem kary głównej. 
❖ Czytaj: Genetyka genealogiczna  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka_genealogiczna  

G. Konstytucya o obywatelstwie w Królestwie Polskim-Lehii: 
❖ formuła – prawo do obywatelstwa, zmiana z obywatelstwa 

państwa okupanta na obywatelstwo państwa suwerennego. 

❖ nabycie drugiego, trzeciego etc. obywatelstwa. 

❖ zasada – tzw. prawo krwi 

❖ narodowość polska od co najmniej czterech pokoleń, tak po linii ojca jak matki; 

❖ podanie danych, co najmniej pięciu metryk urodzenia: własnej, ojca, dziadka, 

pradziadka, prapradziadka – odpisy urzędów lub księży. 

❖ wysłanie wniosku poprzez e-mail z cv wnioskodawcy. 

❖ za dzieci wysyłają wnioski rodzice lub opiekunowie.  

❖ opłata. 

❖ możliwe wysłuchanie kandydata. 

❖ wniosek wstępnie zatwierdza lub odrzuca Prezydent, ostatecznie przyznaje 

obywatelstwo Król. 

H. Konstytucya - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Walnego.  

I. Dezyderat.  

                  Pytania do Rad Powiatów: 

http://www.sejmwalny.org.pl/
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❖ Czy chcecie w Waszych Powiatach szczepień na Covid’19? 

❖ Czy chcecie delegowania na Sejm Walny własnych Posłów spośród Radnych  

       Powiatowych? Stop wyborom powszechnym do Sejmu i Senatu!  

❖ Czy chcecie wypowiedzieć posłuszeństwo władzom centralnym III RP,  

       a konkretnie: Sejmowi na Wiejskiej, Rządowi III RP, Prezydentowi III RP? 

 

                Pytania do Sejmików Wojewódzkich: 
❖ Czy chcecie w Waszych Województwach szczepień na Covid’19? 

❖ Czy chcecie delegowania na Sejm Walny własnych Senatorów spośród Radnych  

       Wojewódzkich? Stop wyborom powszechnym do Sejmu i Senatu!  

❖ Czy chcecie wypowiedzieć posłuszeństwo władzom centralnym III RP,  

       a konkretnie: Sejmowi na Wiejskiej, Rządowi III RP, Prezydentowi III RP? 

 

J. Aktualna sytuacja w Polsce (III RP) ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzianej 

Narodowi Polskiemu wojny hybrydowej pod płaszczykiem tzw. pandemii. 

K. Strategia przeciwstawienia się bioterroryzmowi. Rezolucja. 
❖ Nieposłuszeństwo obywatelskie - powszechny strajk na częściowy lockdown i 

próbę szczepień szczepionkami bez atestu? 

L. Co w sprawie szczepień na Covid’19?  

❖ Zakaz szczepień na Covid’19? 

❖ Dobrowolność szczepień na Cowid’19 ale bez technologii modyfikującej geny? 

❖ Próba sterylizacji – eksterminacji Narodu Polskiego? 

❖ Obrona konieczna przed przymusem szczepień? 

M. Nadanie tytułu „Osoba Szlachetna A.D.2020”. 
N. Nadanie infamii i banicji zdrajcom Narodu Polskiego. 

O. Debata.  

P. Głosowania na Uchwałami – Konstytucye, Rezolucje, Solucje, Oświadczenia etc. 
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Propozycje zmian Porządku Obrad na: sejm.walny@gmail.com    

 

 

Sugerujemy przybycie do Golubia-Dobrzynia, na Zamek, w dniu 12 grudnia 

A.D.2020, około godziny 15’00. 

  

Dano 10 grudnia A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.    
W dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny  
 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
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ZAŁĄCZNIK 

AAApppeeelll   
naukowców i lekarzy  

w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP 
 

 
 

    Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, 

pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 

szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić 

do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków 

sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia 

planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form 
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przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych 

ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści 

i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną. 

 

Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 

2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 

mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego 

szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby 

naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks 

norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych 

z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku 

oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej 

zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie 

wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie 

zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej 

Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę. 

 

Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim 

testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano 

obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono 

też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki 

i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta 

zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien 

przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej 

informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących 

osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia 

„świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują 
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więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były 

stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy 

niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom. 

 

Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są 

stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są 

to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić 

do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich 

skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. 

Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony 

RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi 

istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić 

do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować 

z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, 

że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby. 

 

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniejdopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich 

długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są 

niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek 

mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy 

AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień 

zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny 

być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej 

debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa 

o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych 

metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą 
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się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe 

za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia. 

 

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu 

na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek 

masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany 

genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych 

skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo 

polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata 

publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski 

obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego 

zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane 

przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu. 

 

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie 

niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie 

sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie 

wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku 

nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który 

nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady 

dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika 

konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim 

życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć. 

 

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane 

w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach 

i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej 
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oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto 

o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających 

z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

1. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO,   

2. prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3. prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

4. prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

5. prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

6. prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie 

7. prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

8. Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie 

9. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza 

10. prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

11. prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution 

12. prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution 

13. dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL 

14. dr hab. n. med. Marek Baltaziak, UMB 

15. dr hab. n. med. Joanna Łotowska, UMB 

16. dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM 

17. dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM 

18. dr. hab. Wojciech Dobiński, UŚ 

19. dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa 

20. dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB 

21. dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice 
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22. dr Mariusz Żuk, Baranowice 

23. dr Mariusz Błochowiak, Poznań 

24. dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok 

25. dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa 

26. dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy 

27. dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków 

28. dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań 

29. dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz 

30. dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz 

31. lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa 

32. lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych 

33. lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa 

34. lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko 

35. lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki 

36. lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice 

37. lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław 

38. lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa 

39. lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok 

40. lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin 

41. lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa 

42. lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin 

43. lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica 

44. lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk 

45. lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa 

46. lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk 

47. lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie 

48. lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań 
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49. lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk 

50. lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice 

51. lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice 

52. lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice 

53. lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn 

54. lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok 

55. lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa 

56. lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław 

57. lek. med. Andrzej Banach, Wrocław 

58. lek. med. Joanna Nehring, Kraków 

59. lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn 

60. lek. dent. Anna Walacik, Lublin 

61. lek. med. Alicja Weleda, Leszno 

62. lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków 

63. lek. dent. Dominika Car, Brzeg 

64. lek. med. Alicja Kluz, Białystok 

65. lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot 

66. lek. med. Agata Kot, Świdnik 
 

Źródło: DoRzeczy.pl 
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REGULAMIN OBRAD 

SEJMU WALNEGO  

skonfederowanego 
Konfederacją Generalną Rydzyńską A.D.2016 

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII 

Na Sejmie Walnym skonfederowanym Królestwa Polskiego obradujemy na 

podobieństwo obrad naszych przodków.  

 

Każdy Senator ma prawo do Vota Senatorskiego – opinii o stanie Królestwa i pilnych, 

niezbędnych decyzji, jakie należy podjąć oraz wskazanie tzw. exorbitancji - 

nieprawidłowości.  

 

Król poprzez Uniwersały – kolejne trzy Wici, umieszczane w Metryce Koronnej zwołuje 

poszczególne Sesje Sejmu Walnego.  
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Drugie Wici anulują Pierwsze Wici, a Trzecie Wici anulują Drugie i Pierwsze Wici, tak, że 

obowiązują w praktyce wyłącznie Trzecie Wici, co do terminu, miejsca obrad, porządku 

obrad, etc., Sejmu Walnego.  

 

Król wydaje Uniwersały - Wici na Sejm Walny z odpowiednim wyprzedzeniem aby mogły 

się zebrać Sejmiki przedsejmowe.  

 

Powinny odbyć się, co najmniej dwie Sesje Sejmu Walnego w roku, w zależności od 

sytuacji politycznej i wagi spraw do rozwiązania w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

Królestwa Polskiego-Lehii i jej otoczeniu.     

 

Na Sejmie Walnym skonfederowanym nie obowiązuje quorum. 

 

Marszałek Sejmu Walnego otwiera i zamyka formalnie obrady poprzez trzykrotne 

stuknięcie Laską Marszałkowską.  

Obrady mogą być zlimitowane (odłożone w czasie) do następnej Sesji. 

 

Po odczytaniu Porządku Obrad przez Marszałka i formalnym otwarciu obrad poprzez 

trzykrotne stuknięcie Laską Marszałkowską (insygnium władzy Marszałka Sejmowego) 

pierwszy w obradach zabiera głos Król lub Legat Królewski z Mową Od Tronu – 

Deliberacją Królewską, który przekazuje Sejmowi Walnemu informację o Celu zwołania 

Sejmu Walnego, o wydanych od ostatniej Sesji Edyktach królewskich, o problemach 

Królestwa i jego otoczenia oraz o pilnych do podjęcia decyzjach - Uchwałach. 

 

Omawiany jest przez Króla lub Legata każdy punkt obrad aby każdy Poseł i Senator w 

swoim sercu zważył i rozeznał, czy jest to sprawa rzeczywiście pilna i czy propozycja 
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Uchwały w danej sprawie jest potrzebna, czy forma Uchwały jest właściwa i jaka powinna 

być treść Uchwały.   

 

Na Sejmie Walnym Król przytacza wydane w międzyczasie (od ostatniej Sesji) lub 

jeszcze niezatwierdzone Edykty, uzasadnia ich wydanie i poddaje je pod głosowanie. 

Sprawa, ile Głosów Poselskich i Senatorskich odrzuca Edykt królewski jest do 

rozstrzygnięcia. Wyjściowo przyjmuje się, że bezwzględna większość odrzuca Edykt.  

 

Po Mowie od Tronu zabierają głos poszczególni Senatorowie wyrażając tzw. Vota 

Senatorskie, czyli to, co ich nurtuje i to, co ich zdaniem jest pilne i ważne do uchwalenia, 

odnosząc się do Propozycji od Tronu.  

 

Następnie głosy zabierają poszczególni Marszałkowie danych Ziem, a następnie 

ewentualnie Posłowie Ziemscy (kolejno według Ziem) wyrażając to, co jest problemem na 

ich Ziemiach Sejmikowych i jaki jest ich stosunek do Propozycji od Tronu i do Votów 

Senatorskich, czyli które sprawy ich zdaniem, z punktu widzenia ich Ziem, są 

najważniejsze.  

Senatorowie, Marszałkowie Ziemscy, Posłowie Ziemscy zapisują się na swoje Mowy, aby 

ułatwić Marszałkowi Sejmu Walnego dysponowanie czasem.  

Mowy Senatorskie, Marszałkowskie, Poselskie, a szczególnie mowy ad vocem mogą być 

limitowane czasowo.  

Mowy królewskie, kanclerskie, prezydenckie i Marszałka Sejmu nie są limitowane 

czasowo.   
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Marszałek Sejmu Walnego podejmuje ostateczną decyzję o kolejności realizacji 

Porządku Obrad, biorąc pod uwagę wypowiedzi Króla (Legata), Prezydentów, Senatorów, 

Marszałków Sejmikowych i Posłów Ziemskich.  

 

Marszałek Sejmu Walnego zarządza Debatę Sejmową nad najistotniejszymi 

kwestiami, dążąc do podjęcia w danej sprawie konkretnej, optymalnej (w sensie zgody) 

Uchwały; udziela głosu poszczególnym Marszałkom, Posłom i Senatorom; określa formę 

Uchwały (Sancyt, Rezolucja, Solucja, Konstytucya, etc.) oraz redaguje jej treść.  

Poddaje następnie ostateczną treść Uchwały pod głosowanie.   

 

Uchwały powinny być jak najkrótsze, zwięzłe i wyrażające w sposób generalny wolę 

Sejmu Walnego (antidotum na „talmudyzm” Ustaw „Sejmu” na Wiejskiej). Może być 

podane krótkie uzasadnienie Uchwały, na początku lub na końcu. 

 

Preambuła 

(określająca Cel Uchwały) 

Treść Uchwały 

Uzasadnienie Uchwały 

Które Ziemie głosowały „za”, „przeciw”, wstrzymały się”, aklamacja. 

Podpis, Aprobata Króla  

Vacatio legis 

Wpis do Metryki Koronnej 

 

Chodzi generalnie o to, by Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego, po danej 

Sesji Sejmu Walnego, była lepiej zorganizowana, by Poddanym żyło się lepiej i 

bezpieczniej.     

  

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow


 

 
 

 

 

 
Uniwersał Trzecich Wici na jednodniową XVIII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego – Golub-Dobrzyń  

w dniu 12 grudnia A.D.2020  

  www.sejmwalny.org.pl     e-mail: sejm.walny@gmail.com   Sejm Walny        
 

XL 

Królewski Sejm Walny jest historycznie polskim Sejmem – odtrutką na syjonistyczny 

pseudo „sejm” na Wiejskiej, który to „sejm” na Wiejskiej wiele Ustaw np. 1066 podjął 

przeciwko Polakom.  

„Sejm” III RP na Wiejskiej można nazywać „sejmem okupacyjnym” lub „sejmem 

partyjnym”. Każda partia polityczna w III RP musi wcześniej uzyskać wpis do „Rejestru 

Partii”, czyli jakby koncesję na swoja działalność od III RP. Każda partia polityczna w III 

RP stanowi system władzy III RP. 

 

Nie można pozwolić, by okupacyjny, partyjny „Sejm” na Wiejskiej, pod pozorem 

prawa stanowionego, niszczył Polskę rozbierając ją i zniewalając w ratach tzn. poprzez 

poszczególne antypolskie Ustawy. 

 

Sejm Walny Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego musi reagować 

szybko, znajdując antidotum na aplikowane w polski system prawny talmudyczne prawa 

stanowione, poprzez neutralizację Ustaw szkodliwych, podejmując odpowiednie Uchwały 

lub wręcz abrogując Ustawy wyraźnie antypolskie.  

W pierwszej kolejności winny być abrogowane: 

❖ Ustawy rażąco niezgodne z prawem Bożym (naturalnym).  

❖ Ustawa budżetowa z deficytem. 

❖ Ustawa budżetowa zrównoważona ale bez preliminarza spłaty długu publicznego.    

 

Sejm Walny Królestwa Polskiego jest nadrzędny wobec jakiegokolwiek sejmu vel 

parlamentu partykularnego, a konkretnie wobec okupacyjnego, partyjnego Sejmu III RP, 

sejmów i sejmików regionalnych III RP, innych sejmów vel parlamentów funkcjonujących 

na historycznych ziemiach Królestwa Polskiego np. Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, 

Niemiec, etc.  

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
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Wszystkie Uchwały Sejmu Walnego Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa 

Polskiego muszą być zgodne z prawem Bożym (prawem naturalnym), pod rygorem 

nieważności ipso facto. Za tą zgodność odpowiada Król przyjmując lub vetując Uchwałę. 

  
NOTA INFORMACYJNA 

 

Wnioski, co do proponowanego Porządku Obrad oraz Wnioski ziemskie zgłaszane do Porządku 

Obrad, jak również zgłaszanie Kandydatów na Urzędy i do nobilitacji można składać poprzez 

e-mail sejm.walny@gmail.com przed Sesją Sejmu Walnego aby mogły się znaleźć w Trzecich 

Wiciach. Wnioski mogą składać przede wszystkim Marszałkowie Ziemscy, najlepiej po odbytym 

Sejmiku przedsejmowym. Wnioski, co do Porządku Obrad można również zgłaszać podczas 

danej Sesji Sejmu Walnego pod warunkiem ich przyjęcia jednogłośnie. 
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W SEJMIE WALNYM 
 

Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Sejmie Walnym będzie: 

1. Domniemanie braku przynależności Posła Ziemskiego do partii politycznej lub braku 

aktywnej współpracy Posła Ziemskiego z partiami.  

2. Domniemanie, że Poseł nie ma rażącego konfliktu interesów tzn., że jest Wolnym Posłem 

lub Senatorem wyrażającym Głos Wolny swojej Ziemi. 

3. Domniemanie, że Poseł jest osobą ochrzczoną - domniemanie przynależności Posła 

Ziemskiego do wspólnoty religijnej kościoła rzymsko-katolickiego lub prawosławnego.  

4. Nie życzymy sobie na Sejmie Walnym „Świadków Jehowy”, wyznawców Islamu, wyznawców 

Judaizmu, etc.   

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
mailto:sejm.walny@gmail.com
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5. Ateiści, bezwyznaniowcy mają prawo uczestniczyć w Sejmie Walnym ale bez kontestowania 

większości katolickiej i bez domagania się szczególnych przywilejów dla ateistów. 

6. Domniemanie braku przynależności Posła Ziemskiego do masonerii pod rygorem infamii i 

banicji. 

7. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Żydem od co najmniej 4 pokoleń i nie ma 

ścisłych związków z Żydami pod rygorem infamii i banicji. 

8. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest Chazarem od co najmniej 4 pokoleń i nie ma 

ścisłych związków z Chazarami pod rygorem infamii i banicji. 

9. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie jest ideologiem faszyzmu, komunizmu, banderyzmu pod 

rygorem infamii i banicji. 

10. Domniemanie, że Poseł Ziemski jest narodowości polskiej i ma obywatelstwo polskie. Poseł 

Ziemski ma obowiązek w fazie rejestracji ujawnić inne obywatelstwa pod rygorem infamii i 

banicji. 

11. Domniemanie, że Poseł Ziemski reprezentuje właściwą Ziemię pod rygorem infamii i 

banicji. 

12. Domniemanie, że Poseł Ziemski nie był tajnym lub jawnym współpracownikiem służb PRL, 

nie jest tajnym współpracownikiem służb III RP ani służb państw trzecich, pod rygorem 

infamii i banicji.   

13. Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu. Mile widziana 

dobrowolna partycypacja w kosztach organizacji Sesji (Posiedzenia) Sejmu Walnego. 

14. Uczestnictwo w obradach Sejmu Walnego oznacza zgodę na upublicznienie swojego 

wizerunku i swoich wypowiedzi.    

 

AKREDYTACJA MEDIÓW  
 

1. Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady Sejmu Walnego audio i/lub foto, 

wideo są zobowiązane AKREDYTOWAĆ się podając do odpowiedniego Rejestru swoje 

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
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dane osobowe i adresowe i/lub nazwę organizacji i adres i zapoznając się z 

REGULAMINEM OBSŁUGI MEDIALNEJ SEJMU WALNEGO tj. z zasadami obsługi medialnej 

obrad z zasadą respektowania danych osobowych oraz poszanowania tytulatury osób 

występujących na obradach. 

2. Generalnie chodzi o nie wyrywanie w zapisie audio i video słów z kontekstu oraz o 

nie fotografowanie w złych zamiarach (grymas twarzy, nieelegancka poza, etc.).  

3. Organizator może odmówić akredytacji bez podawania powodu.   

 

MIR SEJMOWY 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na obrady Sejmu Walnego dowolnej 

osoby mogącej zakłócić obrady Sejmu Walnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia osoby mogącej zakłócić lub zakłócającej 

obrady Sejmu Walnego. 

3. Osoba mogąca zakłócić obrady Sejmu Walnego lub zakłócająca obrady jest proszona o 

dobrowolne opuszczenia Sali Obrad Sejmu Walnego, a jeśli się nie podporządkuje 

Decyzji Organizatora może być wyprowadzona przez służby porządkowe lub przez 

wezwaną Policję  
 

 
 

 

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
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ORGANIZATOREM 

Obrad Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego Konstytucyjnego  

w Goluniu-Dobrzyniu 

jest: 

 

 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 

www.quomodo.org.pl  
 

Dano 10 grudnia A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
 
 
 

 
 
 

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
http://www.quomodo.org.pl/
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www.królpolski.org.pl     

 

WPIS Nr 82/12/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 10 grudnia A.D.2020 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  

                          

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
http://www.królpolski.org.pl/
http://www.metrykakoronna.org.pl/
http://www.sejmwalny.org.pl/
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519-lecie koronacji  

Aleksandra Jagiellończyka 
12 grudnia A.D.1501 – Katedra na Wawelu 

 

Aleksander Jagiellończyk  
Z łaski Bożej Król Polski, a także Ziemi Krakowskiej, 
Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej,  

Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski  
oraz Chełmna, Elbląga i Pomorza, etc., Pan i Dziedzic.   

   

„„„NNNIIIHHHIIILLL   NNNOOOVVVIII”””   

   

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
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A.D.2020 

700-lecie koronacji Władysława Łokietka 

 
20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka 

po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego.  

A.D.2020 ROK ŁOKIETKOWY  

ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY 

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

   

http://www.sejmwalny.org.pl/
mailto:sejm.walny@gmail.com
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Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 

„QUOMODO” 
 

 
 

www.quomodo.org.pl  
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A.D.2020 

Rok poświęcenia Narodu Polskiego  

w Królestwie Polskim-Lehii  

Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi.  

 

 

MMMMMMXXXXXX  
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