
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y   

IIINNNSSSTTTYYYTTTUUUTTTUUU   SSSTTTAAANNNIIISSSŁŁŁAAAWWWAAA   

 
p r z y   

F u n d a c j i  i m .  K r ó l a  S t a n i s ł a w a  L e s z c z y ń s k i e g o „ Q U O M O D O ”  

 
 D o b r o  i  p r a w d a  c z y n i ą  w o l n y m i !  

   

Vol. IV (VII) lipiec A.D.2022 wydanie cyfrowe – periodyk –  jako @biuletyn w formacie PDF  

  

IIIIIIIII   KKKOOONNNGGGRRREEESSS   SSSŁŁŁOOOWWWIIIAAAŃŃŃSSSKKKIII      

 

ZZZ WWW OOO ŁŁŁ AAA NNN III EEE    
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ZZZ WWW OOO ŁŁŁ AAA NNN III EEE    
KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      

SSSłłłooowwwiiiaaannn   
zamieszkujących 

Słowiańszczyznę Małopolską 

Korony Królestwa Polskiego-Lehii 

na  
na jednodniowy 

IIIIIIIII   KKKooonnngggrrreeesss   SSSłłłooowwwiiiaaańńńssskkkiii   AAA...DDD...222000222222   
do   

KKKrrraaakkkooowwwaaa   

            
stolicy Ziemi Małopolskiej 

stolicy Korony Królestwa Polskiego-Lehii 

http://www.quomodo.org.pl/
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nawiązujący do I Kongresu Słowiańskiego z 1848 roku w Pradze 

oraz II Kongresu Słowiańskiego w Sławnie na Pomorzu 16 lipca A.D.2021  

   
www   dddnnniiiuuu   

111666   llliiipppcccaaa   AAA...DDD...222000222222   

gggooodddzzz...111555’’’000000   

KKKrrraaakkkóóówww   

KKKlllaaassszzztttooorrr   PPPaaauuullliiinnnóóówww      

„„„NNNaaa   SSSkkkaaałłłccceee”””      

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

My, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Le[c]hitów, 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 

Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor: Słowiańszczyzny (szczególnie Moraw), Sarmatii 

(Międzymorza), Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa Toskanii, 

Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA - Wielka Luizjana 

oraz część Kanady - Quebec), Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa Jerozolimskiego, wszem wobec 

i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, 

Wielmożnym, Szlachetnie 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 - Lehitom, którym los Ojczyzny i Dobro Świata leży na sercu, niniejszym 

Zwołaniem rozsyłamy królewskie Wici, wzywając Was, szlachetni Słowianie - mieszkańcy Korony Królestwa 

http://www.quomodo.org.pl/
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Polskiego, a szczególnie Mieszkańcy Ziemi Małopolskiej, na III Kongres Słowiański 

A.D.2022 w dniu 16 lipca A.D.2022 do królewskiego Miasta Krakowa.    

 

Zawołanie Kongresu: 
 

W nich (Słowianach) narody będą pokładać nadzieję! 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM      

IIIIIIIII   KKKooonnngggrrreeesssuuu   SSSłłłooowwwiiiaaannn   
 

16 lipiec A.D.2022 

Kraków 
 

Kongres Słowiański A.D.2022 rozpocznie się około godz.15'00 i potrwa około trzech godzin  

do godz 18'00.  

1. Otwarcie Kongresu: Leh XI Wojciech Edward I.  

2. Wystąpienie Przewodniczącej Kongresu J.W. Moniki Zakrzewskiej - zagajenie.  

3. Prelekcje tematyczne:  

❖ Pierwsi biskupi krakowscy – Poppon, Prokulf, Prohor.  

❖ Św. Gorazd – pierwszy biskup krakowski?  

❖ Chrześcijaństwo cyrylo-metodiańskie rytu słowiańskiego w Krakowie i okolicy. 

Encyklika „Slavorum Apostoli” Jana Pawła II z 2 czerwca 1985 roku. 
❖ Historia archidiecezji krakowskiej – „najwspanialsza pośród gwiazd” (papież 

Franciszek o archidiecezji krakowskiej w bulli nominacyjnej abpa Marka 

Jędraszewskiego).   

http://www.quomodo.org.pl/
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❖ Św. Stanisław – Patron chrześcijańskiej Słowiańszczyzny. Męczeńska śmierć, 

proces kanonizacyjny. Patron Zjednoczenia Królestwa Polskiego.  

❖ Zakon Paulinów na Skałce w Krakowie. 

❖ Grodziszcza, Grodziska, Grody, Miasta – na Słowiańszczyźnie. 

❖ Podział administracyjny na Słowiańszczyźnie - opola, kasztelanie. Opole czy 

gmina?  

4. Zamknięcie Kongresu z podjęciem Uchwał III Kongresu oraz podsumowaniem: Leh XI 

Wojciech Edward I. 

    

UCHWAŁY PRZYGOTOWANE DO PODJĘCIA PRZEZ  

III KONGRES SŁOWIAŃSKI A.D.2022 
APEL, REZOLUCJE ORAZ MANIFEST 

 

Apel Krakowski 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowany 

do mieszkańców i narodów Świata A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

POJĘCIE PRAWDY NA SŁOWIAŃSZCZYŹNIE 

 
Słowianie nie mają w zwyczaju i nie mają powodu fałszować historii.  

Jako Słowianie, jako Polacy – Wenedowie – Małopolanie, kochaliśmy i kochamy  

żyć w Prawdzie. 

Mamy piękną, choć usłaną martyrologią  

(ludobójstwem Słowian, w tym szczególnie Polaków), historię.  

Fałszowanie historii jest cechą ludzi i narodów niecnych – kłamców vel fałszerzy.  

http://www.quomodo.org.pl/
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Kłamstwa historyczne, a de facto fałszowanie historii własnego i/lub innego narodu,  

uznajemy za element satanizmu i wojny hybrydowej.   

Fałszywa opinia o danym narodzie np. o Polakach, fałszywa opinia o Słowianach,  

ma na celu dyskredytację konkretnego narodu i całej grupy etnicznej, by usprawiedliwić  

już dokonane niecne czyny własne lub niecne czyny, które są projektowane na przyszłość. 

Nie mów fałszywego Świadectwa przeciw bliźniemu swemu!  

Fałszywym świadectwem jest wszystko to, czego nie można należycie – bez najmniejszej  

wątpliwości – udowodnić.  

A więc, jeżeli istnieje w danej sprawie jakakolwiek wątpliwość,  

podawanie tego jako prawdy jest grzechem przeciwko Bogu. 

Nadużyciem a więc fałszem jest genaralizacja, poprzez propagowanie odpowiedzialności  

zbiorowej. Wystrzegajmy się generalizacji. 

Opinie o innych, o społecznościach, a nawet o innych narodach winny być wyważone. 

Pamiętajmy o „jednym sprawiedliwym”. 

Biada fałszerzom historii!  

Biada oszczercom Słowian, Polaków, Wenedów! 

 

Apel Krakowski 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowany 

do Władz Rosji i Ukrainy 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

KOLEJNA WOJNA NA SŁOWIAŃSZCZYŹNIE  

Z PODUSZCZENIA OBCYCH 

 
1. Apelujemy do Władz Rosji i Ukrainy o rozejm i podjęcie rokowań pokojowych.  

http://www.quomodo.org.pl/
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2. Sugerujemy zorganizowanie Europejskiego Kongresu Pokojowego w Gdańsku Oliwie z 

udziałem przedstawicieli Królestwa Polskiego-Lehii oraz przedstawicieli innych państw.  

3. Nie tylko Rosja ma pretensje do innego państwa. Polska też ma pretensje o nie 

zakończenie II Wojny Światowej - Konferencją Pokojową.  

4. Słowianie umieli zawierać trwałe pokoje i ich dotrzymywać.  

5. Rosja, Ukraina, Polska i inne kraje słowiańskie mogą zacząć współpracę na wzajemnie 

korzystnych warunkach. Kraje Zachodniej Europy i USA kolejny raz bogacą się na 

konflikcie na Słowiańszczyźnie.       

 

Rezolucja Krakowska 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Niemiec A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

1. Niemcy nie przeprosiły Słowian za wiarołomstwo i nie dotrzymanie Pokoju w 

Budziszynie z roku 1018 i zbrojne zasiedlanie Ziem Słowiańskich Połabskich, w ramach 

tzw. Krucjaty Połabskiej z roku 1147 (zgoda papieża Eugeniusza III), w ramach akcji 

„Ostsiedlung” – procesu osiedleńczego na wschód od Łaby i Soławy, realizowanej w XII 

wieku, pod przewodnictwem książąt saskich: Henryka „Lwa” oraz Albrechta 

„Niedźwiedzia”.  

2. Niemcy nie przeprosiły Słowian - Polaków za trzy rozbiory słowiańskiego Królestwa 

Polskiego (1772,1793,1795), równoznaczne z ponad 100-letnioą okupacją i eksploatacją 

zasobów Królestwa Polskiego - Słowiańszczyzny.  

3. Niemcy nigdy nie przeprosiły Słowian – Polaków za akcję „Drang nach Osten” (parcie 

na wschód) realizowanej w XIX oraz XX wieku.   

4. Niemcy nie przeprosiły Słowian, w tym Polaków za I Wojnę Światową. 

http://www.quomodo.org.pl/


 

 
 

 

 
 

 
 

© MMXXI Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” – INSTYTUT STANISŁAWA 

III Kongres Słowiański A.D.2022 – 16 lipiec A.D.2022 - Kraków 
 www.quomodo.org.pl    

VIII 

5. Niemcy nie przeprosiły Słowian w tym Polaków - Małopolan za II Wojnę Światową, 

szczególnie za ludobójstwo Słowian – Polaków – w Małopolsce (Płaszów, Auschwitz, 

etc.).  

6. Niemcy nie przeprosiły mieszkańców Krakowa za „Sonderaktion Krakau” – akcja 

pacyfikacyjna skierowana przeciwko krakowskiemu środowisku naukowemu, 

przeprowadzona 6 listopada 1939 roku w Krakowie.  

 

Wzywamy Władze Niemiec do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Słowian, w tym 

Polaków w tym mieszkańców Krakowa, a szczególnie  rodzin prześladowanych i 

zamordowanych w akcji „Sonderaktion Krakau”. 

 

Rezolucja Krakowska  
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Rosji A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

1. Rosja nie przeprosiła Polski za trzy rozbiory słowiańskiego Królestwa Polskiego 

(1772,1793,1795) równoznaczne z ponad 100-letnią okupacją i eksploatacją zasobów 

Królestwa Polskiego.   

2. Rosja nie przeprosiła Polaków za I Wojnę Światową.  

3. Rosja nie przeprosiła Słowian, w tym Polaków, za wojnę lat 1919-1920.  

4. Rosja nie przeprosiła Słowian, w tym Polaków, za ludobójstwo z lat 1937-1938. 

5. Rosja nie przeprosiła Słowian, w tym Polaków, za II Wojnę Światową, szczególnie za 

Mord Katyński.   

6. Rosja nie przeprosiła Słowian – Polaków, za okupację lat 1944-1989.   

 

http://www.quomodo.org.pl/
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Wzywamy Władze Rosji do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Słowian, w tym Polaków. 

 

Rezolucja Krakowska 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Austrii A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

1. Austria nie przeprosiła Polski za dwa rozbiory słowiańskiego Królestwa Polskiego 

(1772, 1795) równoznaczne z ponad 100-letnioą okupacją i eksploatacją zasobów 

Królestwa Polskiego.   

2. Austria nie przeprosiła Słowian – Polaków – Małopolan za „Rzeź Galicyjską” 

A.D.1846. 

3. Austria nie przeprosiła Słowian - Polaków za I Wojnę Światową. 

 

Wzywamy Władze Austrii do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Słowian, w tym Polaków. 

 

Rezolucja Krakowska  
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Królestwa Wielkiej Brytanii A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

Królestwo Wielkiej Brytanii nie dotrzymało sojuszu obronnego we wrześniu 1939 roku,  

a następnie zachowało się antypolsko podczas Konferencji w Teheranie, Jałcie, Poczdamie!  

Królestwo Wielkiej Brytanii nigdy za to haniebne zachowanie nie przeprosiło Polski i Polaków!  

http://www.quomodo.org.pl/
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Wzywamy Władze Korony Brytyjskiej do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Polaków. 

 

Rezolucja Krakowska 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Francji A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

Francja zachowała się haniebnie podczas II Wojny Światowej tj. nie wywiązała się z sojuszu  

obronnego z Polską we wrześniu 1939 roku, a Francja Vichy kolaborowała z Niemcami.  

Francja nigdy Słowian - Polaków nie przeprosiła! 

 

Wzywamy Władze Francji do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Polaków. 

 

Rezolucja Krakowska 
Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowana 

do Władz Ukrainy A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 

 

Ukraina nie przeprosiła Polski za Rzeź Wołyńską Polaków w latach 1943-1944. 

 

Wzywamy Władze Ukrainy do aktu błagalno-pokutnego przeprosin Polaków. 

 

http://www.quomodo.org.pl/
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Słowiański Manifest Krakowski 

 
nawiązujący do Manifestu z Pragi  

z roku 1848 

Kongresu Słowiańskiego 

(projekt) 

skierowany 

do mieszkańców Europy A.D.2022 

Kraków – 16 lipiec A.D.2022 
 

    Zebranie się Kongresu Słowiańskiego w Krakowie jest, tak dla Europy, jak dla nas Słowian samych, 

wypadkiem niezwyczajnym. Po raz trzeci, odkąd nas Historia wspomina, rozrzuceni członkowie wielkiej 

Narodów familii — zbiegliśmy się licznie z stron dalekich, aby się jako Wszech Słowianie – etniczni bracia 

i siostry, poznać i powitać oraz o wspólnych potrzebach naszych w spokoju poradzić.  

   I poznaliśmy się oraz porozumieliśmy się między sobą — nie tylko za pośrednictwem naszego 

cudownego, używanego przez miliony współplemienników, języka słowiańskiego, ale nadto po jednakim biciu 

serc naszych, po harmonijnej zgodzie duchowych dążności naszych.  

   Prawda i jawność, które wszystkim obradom naszym towarzyszą, wkładają na nas powinność wyrzec 

równie przed Bogiem i przed Światem to, czegośmy chcieli i pragnęli, wyrzec zarazem i zasady, które 

obradom naszym służyły za przewodnika. 

   Gwałtownością podbojów, sławne niegdyś w Europie, romańskiego i niemieckiego szczepu plemiona, 

ubezpieczyły od wieków siłą oręża nie tylko niepodległość swą polityczną, ale nadto dogadzając żądzy swej 

panowania, umiały pozyskać dla siebie inne, liczne i różnorodne w społeczeństwie korzyści. Ich sztuka 

http://www.quomodo.org.pl/
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rządzenia opierała się przede wszystkim na prawie mocniejszego, domagała się wolności jedynie dla klas 

wyższych, panowała na zasadzie i za pomocą przywilejów, a masom ludu same tylko przyznawała 

powinności. Dopiero w najnowszych czasach zdołała nagle, jakoby tchnieniem Bożym niesiona przez świat 

potęga opinii publicznej, potargać pęta feudalności i odzyskać i powrócić wszędzie człowiekowi przyrodzone, 

nieprzedawnione jego prawa. Niestety ostatnie lata jasno dowodzą na odrodzenie się, szczególnie w 

Niemczech i Francji, ruchów antysłowiańskich – antypolskich. Czy Słowianie - Polacy na to zasłużyli?  

 

   Przeciwnie, Słowianie, którzy z dawien dawna wolność tym więcej i namiętniej kochali, im mniej czuli w 

sobie żądzy i popędu do panowania i podboju; którzy przez wrodzoną ku niezawisłości skłonność 

wszelkiemu wyrabianiu się wyższej, centralnej, despotycznej władzy, stawali zawsze sami jej na przeszkodzie, 

w biegu wieków popadali plemię po plemieniu w stan zależności. Przez taką politykę, w oczach świata 

dawno już wedle zasługi potępioną, został na koniec XVIII wieku bohaterski Naród szlachetnych braci 

naszych Polaków, politycznego bytu swego pozbawionym. Wówczas cała wielka Słowiańszczyzna zdawała się 

być skazaną na wieczną niewolnicę rządów absolutnych, których służalcy nie wahali się nawet odmawiać jej 

uczucia i usposobienia do wolności! 

 

   Ale czy ten szalony obłęd znika przed głosem Boga, który w tych niesłychanych obecnego czasu 

wzburzeniach przemawia tak zrozumiale do każdego serca? Czy słowiański Duch odniósł nareszcie stanowcze 

zwycięstwo? Czy Ludzkość z czarodziejskiego zaklęcia została wyzwolona? Ponad tysiącletnia budowa dzikiej 

przemocy i ucisku, oparta na fałszu i ciemnocie, utrzymana intrygą, podstępem i wiarołomstwem, rozpada 

się w gruzy przed naszymi oczyma. Świeży oddech życia wieje przez obszerne warstwy społeczeństwa, nowe 

płodząc kształty i postaci. Wolne słowo, wolny czyn, żywą, widomą stają się prawdą. 

 

   W tak uroczystej chwili podnosi także czoło swe długo gnębiony Słowianin i dopomina się głośno i 

stanowczo dawnego swego dziedzictwa: Wolności!  
Silny liczbą, silniejszy jeszcze wolą swą i odzyskaną braterską plemion swych zgodą, pozostaje on jednak 

wiernym przyrodzonemu usposobieniu swemu, wiernym ojców swych zasadom: nie chce panowania nad 

innymi, nie pragnie podbojów; chce wolności dla siebie i dla każdego; żąda je bezwarunkowo, a żąda jako 

uznania najświętszego, bo przyrodzonego prawa każdego człowieka. 

http://www.quomodo.org.pl/
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   Z tej zasady wychodząc, my Słowianie potępiamy i odpychamy z wzgardą, wszelką władzę przemocy, 

która obok prawa osobną jeszcze chce zachować wolę swą i utrzymać. Odrzucamy wszelkie przywileje, 

wszelkie majątków prawa i tytuły, wszelkie polityczne różnice stanów, a domagamy się natomiast 

bezwarunkowej równości w obliczu prawa. Żądamy równego wymiaru praw i powinności dla każdego. 

Gdziekolwiek, wśród milionów, choćby jeden tylko, rodził się niewolnikiem, tam nie masz jeszcze prawdziwej 

wolności. Tak, więc wolność i współpraca oparta na wolności jednostki, wszystkich członków politycznego 

społeczeństwa, jako przed lat tysiącem, tak i po dziś dzień są znowu hasłem naszym. 

 

   Wszakże nie za indywiduum, nie za pojedynczym tylko w państwie człowiekiem głos nasz podnosimy i 

za dobrem jego w żądaniach naszych przemawiamy; niemniej świętym jak pojedynczy człowiek w 

przyrodzonym swym prawie jest dla nas także Naród w zupełności i wszechstronności swego duchowego 

żywota.  

Historia jednym narodom przyznaje wyższe niż drugim w rozwoju ducha ukształcenie, taż sama historia uczy 

nas, że zdolność rozwijania się tych drugich żadnymi nie jest określona granicami.  

Historia uczy nas obiektywnego sądu, że natura – Bóg stworzył Narody ze swej natury szlachetne. Bóg nie 

powołał „narodu wybranego”, by dominował nad innymi ale by przewodził innym. To Szatan zamienił 

szlachetnego Kaina w mordercę; stąd plemię kainowe – nieszlachetne. Stąd już krok do nieszlachetnych 

społeczeństw zorganizowanych w państwa, które chcą dominować nad dziećmi Bożymi, nad Narodami. Gdy 

Naród tworzy własne państwo narodowe, wszystko jest po Bożemu. Gdy powstaje państwo, które następnie 

chce stworzyć swój „naród wybrany” wszystko jest postawione na głowie. Słowiańszczyzna to wolne 

plemiona, a następnie narody słowiańskie, tworzące własne zwierzchnictwo, własne państwa.  

Izrael, Niemcy, USA, to przykłady państw, powstałych bez własnego narodu. To państwa, które nie potrafiąc 

zbudować własnego narodu, próbują budować biblijną „Wieżę Babel”. Siła tych państw wywodzi się z 

zamysłu grupek upadłych moralnie ludzi – współczesnych Mefistofelesów. Podobnie jak w przypadku 

pieniądza, złe państwo wypiera państwo dobre; zła grupa osób wypiera dobrą grupę osób. 

 

   Nikt nie może zarzucić Słowiańszczyźnie, że jest to grupa etniczna złych plemion – narodów. Wręcz 

przeciwnie. Stąd już od czasów starożytnych zaczęła Słowiańszczyzna stanowić podobnie jak później Afryka 

zaplecze niewolników. Stąd już nie Slawi ale Schiavi; nie Slavini a Sclavini.      

http://www.quomodo.org.pl/
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   Słowianie od prahistorii kierowali się dobrymi zwyczajami – tradycją. Inni, jak na przykład Rzymianie, 

już od dawien dawna musieli mieć prawo pisane! Słowianie nie mieli Dekalogu, a umieli żyć, jako ludzie 

wolni i prawi. Byli ludźmi szczęśliwymi bez prawa pisanego! Żydzi musieli mieć dekalog, a następnie Torę 

zamienioną z czasem w Talmud.  

Prawa, prawa, prawa! 

Z czasem prawo pisane – stanowione, stało się jakoby ważniejsze od dobrego zwyczaju, od tradycji. 

Prawo pisane zaczęło modyfikować dobre zwyczaje Słowian. 

A po co nam prawa, jak nie ma obyczajów, jak pisał starożytny filozof. 
 

   Niestety! Prawo pisane w naszych czasach, traktowane często jako prawo międzynarodowe. Chce ono 

kształtować człowieka na obraz i podobieństwo twórców tego prawa. Pod szlachetnymi hasłami w postaci 

„Praw Człowieka”, „Konstytucji”, „Deklaracji”, etc., kryje się chęć dominacji jednego państwa nad drugim. 

W ten sposób wolny Anglik odmawia Irlandczykowi, Kanadyjczykowi, Australijczykowi wolności. Tak Niemiec 

przemocą grozi niejednemu słowiańskiemu narodowi.  

My Słowianie pretensje takowe potępiamy bezwarunkowo i odpieramy tym otwarciej, im obłudniej pod 

maską wolności zamiary swe ukryć usiłują. A przecież wierni naszemu przyrodzonemu zmysłowi, nie 

przystępni uczuciu zemsty za poniesione dotychczasowe krzywdy, podajemy wszystkim sąsiednim narodom 

słowiańskim rękę, które również jak my gotowe są: uznać zupełną wszystkich narodowości równość bez 

względu na ich polityczną wielkość i potęgę, i takową czynnie popierać i bronić. 

 

   Z równą zgrozą i otwartością potępiamy i odpieramy ową ohydną politykę, która krajami i ludami 

poważa się jak martwą do woli właściciela zostawioną rzeczą rozporządzać, wedle upodobania i kaprysu 

zabierać, zamieniać, rozdzielać, bez względu na pochodzenie, język, obyczaje i skłonności narodów, bez 

zważania na ich przyrodzone pokrewieństwo i na wynikające stąd dla nich prawo niezawisłego bytowania. 

Dzika tylko przemoc oręża rozstrzygała tu losem pokonanych, którzy częstokroć ani nawet do boju wystąpić 

nie zdołali, od których też zwyczajnie nic więcej nie żądano, prócz rekruta i pieniędzy dla wzmocnienia 

władzy narzuconej, a w ostatecznym przypadku kłamanych oznak przychylności dla panującego. 

 

   Mocno będąc przeświadczeni, że tak gwałtowne umysłów w obecnym czasie wstrząśnienie wymaga 

http://www.quomodo.org.pl/
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koniecznie nowych organizacji politycznych, że odbudowanie państwa, jeżeli nie w obrębie nowych granic, to 

w każdym razie na nowych podstawach podjętym być musi, podajemy narodom słowiańskim projekt budowy 

Wielkiej Słowiańszczyzny, który próbuje się zastępować projektem Międzymorza czy Trójmorza, 

unikając słowa Słowianin. My Słowianie nie chcemy być Międzymorzaninami czy Trójmorzaninami. Jesteśmy i 

chcemy być Słowianami! Projekt, więc winien nosić nazwę SLAVIA, SLAVONIA, SARMATIA, LEHIA i być 

Związkiem – Unią Państw (Narodów) Słowiańskich na wzór Unii Polsko-Litewskiej z XVI wieku. 

   Niech państwa bizantyńskiego Zachodu Europy budują sobie kolejną Rzeszę państw, która zawsze 

kończyła się Rzeszą pod przywództwem Niemiec – Rzesza Niemiecką.  

   Niech państwa turańskiego Wschodu Europy budują sobie kolejny związek państw, który zawsze kończył 

się Związkiem Państw, pod przywództwem Rosji – Carstwo Rosyjskie. 

  My Słowianie, Środka Europy, mamy wypracowane związki plemienne w postaci Unii Narodowych 

Państw Słowiańskich, szanujących swoją odrębność, swój język, swoje zwyczaje, etc. Stąd projekt Unii 

Słowiańskiej jako Unii Słowiańskich Państw Narodowych wydaje się w obecnej sytuacji koniecznym, by 

sprostać tworzącej się kolejnej Rzeszy Niemieckiej, istniejącej Wspólnoty Brytyjskiej, istniejącej Wspólnoty 

Niepodległych Państw pod przywództwem Rosji, istniejących Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) czy 

budującym się Imperium Chińskim.  

W pojedynkę, żadne państwo słowiańskie, nie poradzi sobie z Niemcami i Rosją, które od wieków 

dogadywały się w podboju Słowiańszczyzny. Sama Rosja nie jest stricte państwem słowiańskim, choć 

zamieszkuje ją wielu Słowian. Podobnie jest z Ukrainą, Węgrami, Austrią.  

Państwo polskie, w postaci III RP, nie jest państwem słowiańskim, choć reprezentuje ono, póki co, Naród w 

zdecydowanej większości słowiański - Polaków.    

 

   Realizowany obecnie, masoński, ateistyczny, proniemiecki projekt tzw. Unii Europejskiej jest projektem 

antysłowiańskim. Nie ulega najmniejszej wątpliwości dla rozsądnie myślącego, że projekt Unii Europejskiej 

jest niemiecko-rosyjskim projektem, skierowanym przeciwko integracji Słowiańszczyzny. W ramach obecnej 

Unii Europejskiej mamy zostać tym, czym byliśmy dla Imperium Rzymskiego oraz Imperium Arabskiego tj. 

zapleczem niewolników, nazywanych obecnie „tanią siłą roboczą”. Dziś przejawia się to w instalowanych tu 

(jak w Chinach) montowniach, budowanych przy nich „karczmach” nazywanych supermarketami, z lejącym 

http://www.quomodo.org.pl/
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się strumieniem alkoholu, szalejącym hazardem, wszechobecną rozwiązłością i deprawacją. Taka jest rola 

Słowiańszczyzny, realizowana przez Unię Europejską.  

Widzimy wyraźnie dzisiejszych: Henryków Lwów, Albrechtów Niedźwiedzi czy papieży Eugeniuszy III 

nienawidzących ówczesnych Słowian. 

Czy dzisiaj Słowian traktuje się lepiej? 

Czy nie wydano na nas Słowian miedzy Odrą a Bugiem wyroku śmierci, jak na Słowian Połabskich w roku 

1147? 

 

   Cywilizacja łacińska – Christianitas z wysoką kulturą słowiańską opartą na etyce, zamieniana jest na 

naszych oczach na cywilizację turansko-bizantynsko-żydowską.  

Nie wszystko jednak stracone!  

Jeśli zorganizujemy się w Królestwo Polskie-Lehii, w państwo słowiańskie, jesteśmy w stanie, nie tylko się 

uratować, ale zapoczątkować proces budowy Unii Słowiańskiej od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyckie.  

 

Sursum Corda! 

 

Dano w Krakowie 16. lipca A.D.2022 

 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae  
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WPIS Nr 39/07/2022  

DO METRYKI KORONNEJ  

z 12 lipca A.D.2022  

www.metrykakoronna.org.pl  
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