
  

B Ó G  K R Ó L  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A

W I A R A  O J C Z Y Z N A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć

                               „Victoria in Jesu Christo”  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat. 
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

                                              

                    
                      EDYKT DARŁOWSKIEDYKT DARŁOWSKI

                            Darłowo, 22 lipca A.D.2021                              
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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, informujemy,
że niniejszym Edyktem królewskim:

1. Powołujemy do życia RADĘ MEDYCZNĄ – KONSYLIUM MEDYCZNE – CONSILIUM MEDICUM Królestwa
Polskiego-Lehii  odpowiedzialne  za  monitorowanie  stosowanej  przez  władze  i  lekarzy,  terapii
zdrowotnej Polaków, szczególnie  terapii stosowanej na wirusa „Covid’19” i kolejnych tego typu
laboratoryjnych wirusów.

2. Zawiązujemy  Konfederację  Generalną  Darłowską  A.D.2021  Królestwa  Polskiego-Lehii  w  celu
przeciwdziałania  atakowi  chemiczno-biologiczno-genetycznemu  na  Polaków,  nazwanym  „wirusem
Covid’19”,  oraz  przeciwdziałaniu  stosowanej  przez  władze  i  lekarzy  terapii,  gorszej  niż  sama
choroba. 

3. Akt prawny powiązany: 

                                  EDYKT KRÓLEWSKIEDYKT KRÓLEWSKI
                      o całkowitym zakazie sztucznej modyfikacji o całkowitym zakazie sztucznej modyfikacji 
                                  genetycznej: roślin, zwierząt i ludzi.genetycznej: roślin, zwierząt i ludzi.
                                                        z 21 listopada A.D.2020z 21 listopada A.D.2020
                                   (www.metrykakoronna.org.pl) 
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UZASADNIENIE
Za  leczenie,  terapię,  kurację  uznaje  się  powszechnie  w medycynie,  szereg  czynności  medycznych,  z
użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu
dotkniętego  chorobą lub  kalectwem;  postępowanie  lekarskie,  którego  celem  jest  przywrócenie  zdrowia
choremu. 

Za szczepionkę uznaje się preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi
do rozwoju  odporności  analogicznej  do tej,  którą  uzyskuje  organizm w czasie  pierwszego kontaktu  z
prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).
Zwracamy uwagę na fakt, że szczepionką jest PREPARAT BIOLOGICZNY. 
Stosowane na „Covid’19” tzw. „szczepionki”, są preparatami biologiczno-genetycznymi, tzn. dokonującymi
zmian w genach człowieka. Nie są to, więc szczepionki, a zastrzyki. 
Stosowana jest ewidentnie wobec Polaków tzw. terapia genowa.

W III RP nie ma ustawodawstwa, regulującego kwestie terapii genowej. 

My, w Edykcie z 21 listopada A.D.2020 zakazaliśmy stosowania terapii genowej wobec Polaków!

Polacy, winni domagać się, zakazu stosowania terapii genowej, przez władze III RP, na terenie Polski. 
Jest to, bowiem trwałe i świadome okaleczanie ludzi, a być może, świadome pozbawianie ludzi własnego
jestestwa  – własnego  kodu  genetycznego  DNA  (poprzez  aplikacje  obcych  genów  ludzkich)  lub  nawet
pozbawianie ludzi człowieczeństwa (poprzez aplikacje obcych genów zwierzęcych).

Zmiana  genów człowieka,  poprzez  zastrzyk  genetycznie  go modyfikujący,  jest  de  facto  naruszeniem
homeostazy człowieka, czyli jest działaniem odwrotnym do terapii i leczenia. Jest to działanie powodujące,
że człowiek zdrowy, po przyjęciu zastrzyku genetycznie go modyfikującego, staje się w myśl definicji terapii
i leczenia, człowiekiem chorym. 

EDYKT DARŁOWSKI z 22 lipca A.D.2021

Strona 3



Gdy w zastrzykach genetycznie modyfikujących człowieka, znajdują się geny zwierząt np. bydła, pojawia
się problem czy mutant – genetycznie zmodyfikowany człowiek, jest jeszcze nadal człowiekiem czy już w
części zwierzęciem? 
Rodzi to dodatkowe problemy, w tym problemy prawne: np.: 

 czy taki zmutowany „człowiek” ma pełną zdolność do czynności prawnych? 
 czy ma pełne czynne i bierne prawo wyborcze? 
 czy człowiek z genami krowy, świni czy konia może zajmować urzędy publiczne?  
 czy może korzystać z pełnego prawa własności?  
 czy jest gojem?

 

Wirus „Covid’19” jest wirusem sztucznym, ponieważ został wytworzony w laboratorium biologiczno-
genetycznym. Jest to, więc broń genetyczno-biologiczna.
Atak tym wirusem na Polskę to casus belli. 
Skoro wirus ten został wyprodukowany w kolaboracji USA-Chiny, to kraje te wyprodukowały broń, którą
zaatakowano Polskę! 

Nazywanie ataków biologiczno-genetycznych „falami wirusa” jest nieporozumieniem. 
Są to kolejne ataki wojenne, bronią biologiczno-genetyczną. 

Dlaczego III RP nie rozwija wojsk obrony genetyczno-biologicznej? 
Dlaczego geny człowieka i biologia człowieka nie podlegają ochronie w III RP? 

Rada Medyczna Królestwa Polskiego-Lehii ma za zadanie dbać przede wszystkim o prawidłowe terapie
medyczne stosowane wobec Polaków, nie godząc się na terapie genowe.

Konfederacja Generalna Darłowska A.D.2021 ma za zadanie, przede wszystkim, skutecznie walczyć z tą
bronią  biologiczno-genetyczną,  walczyć  skutecznie  ze  skutkami  tej  broni,  pokonać  produkujących  i
atakujących tą bronią. 

Powinniśmy nałożyć sankcje gospodarcze na państwa zajmujące się produkcją broni genetycznej! 
Powinniśmy domagać się likwidacji laboratoriów, zajmujących się produkcją broni genetycznej! 

EDYKT DARŁOWSKI z 22 lipca A.D.2021

Strona 4



Powinniśmy rozpocząć produkcję broni oraz formację jednostek specjalnych, niszczących takie laboratoria! 

Ta biologiczno-genetyczna broń: „COVID’19”, niestety jest wykorzystywana przez Rządy (proweniencji
masońskiej) wielu państw na świecie do tłamszenia, zniewalania własnych obywateli, a następnie poprzez
wadliwą „terapię”, sprowadzającą się do tzw. „szczepień ochronnych”, a de facto do stosowania zastrzyków
genetycznych w celu depopulacji własnych społeczeństw.
Rządy  tych  państw,  w  tym  w  Polsce,  upodobniły  się  do  Grup  Specjalnych  -  Sonderkommando,
funkcjonujących podczas II Wojny Światowej, a przeznaczonych do wykonywania „zadań specjalnych”. 
W  Polsce  „Sonderkommando  Poland”,  na  ten  ewidentny  atak  wojenny,  aplikuje  Polakom  „terapię”
zdrowotną w postaci „zastrzyku genetycznego”, zwanego eufemistycznie „szczepionką”. 
Jest podejrzenie, że długofalowo jest to zastrzyk eugeniczny, powodujący bezpłodność i/lub przedwczesną
śmierć.

Najprawdopodobniej (hipoteza), w ramach depopulacji, pod pretekstem, jakoby walki z wirusem grypy,
nazywanej  „Covid’19”,  chce  się  zaaplikować  wszystkim Polakom,  dorosłym,  a  nawet  dzieciom,  terapię
medyczną,  w  postaci  zastrzyku  o  niewiadomym  składzie,  a  przede  wszystkim,  o  niewiadomych
dalekosiężnych skutkach działania.

Zastrzyk  ten  spełnia  wszystkie  wymogi  eksperymentu  medycznego,  a  nie  spełnia  żadnego  wymogu
prawdziwej szczepionki.

Najwyższa  pora,  by  w  ramach  Naszego  Orędzia  -  Pierwszych  Ognistych  Wici  z  17  marca  A.D.2021
(www.metrykakoronna.org.pl) przystąpić do skutecznej kontrofensywy wobec tych, którzy promują i zalecają
pseudo terapię medyczną.   

Powołana do życia RADA MEDYCZNA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII ma być królewskim odpowiednikiem,
wobec  tej  pseudo  Rady  Medycznej  powołanej  do  życia,  przez  III  RP,  a  konkretnie  przez  Mateusza
Morawieckiego – Premiera III RP, Zarządzeniem Nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie utworzenia Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

Poprzez prawdziwą Radę Medyczną Królestwa Polskiego-Lehii, chcemy Polakom przekazać prawdziwą sytuację
medyczną związaną z „Covid’19”.
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Królestwo Polskie  powinno mieć  do pomocy  Radę  Medyczną,  jako Konsylium Lekarskie,  złożone  z
ekspertów medycznych, które będzie informowało Królestwo Polskie – jednocześnie Króla, Radę Królewską,
Rząd J.K.M., jaki jest stan zdrowotny społeczeństwa i jak zaradzić ewentualnym zarazom, chorobom, etc.
Jaką zastosować terapię?

Rada  Medyczna  Królestwa  Polskiego-Lehii,  powołana  jest  przy  Królu  i  jednocześnie  przy  Kanclerzu
Wielkim  Koronnym (Rządzie  J.K.M.),  przy  Prezydencie  i  V-ce  Prezydencie  Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej
Królestwa Polskiego-Lehii, oraz ewentualnie przy Premierze in spe.

W skład królewskiej Rady Medycznej mogą wchodzić wyłącznie rdzenni Polacy oraz osoby bez konfliktu
interesu  tj.  osoby,  który  nie  brały  i  nie  korzystały  ze  środków  finansowych  firm  farmaceutycznych,
szczególnie tzw. firm szczepionkowych.

Rada Medyczna Królestwa Polskiego-Lehii powinna być zorganizowana symetrycznie do Rady Medycznej
przy Prezesie Rady Ministrów III RP, tak w sensie ilościowym jak kompetencyjnym, jak niżej: 

1. W skład Rady Medycznej Królestwa Polskiego-Lehii wchodzi Przewodniczący Rady oraz Członkowie Rady.

2. Rada Medyczna Królestwa Polskiego-Lehii wydaje STANOWISKA oraz KOMUNIKATY.

3. Wskazane są kontr-Stanowiska oraz kontr-Komunikaty na konkretne Stanowiska i Komunikaty Rady 
   Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów III RP. 

4. Do zadań Rady Medycznej Królestwa Polskiego-Lehii należy:

1) Dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19.

2) Przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej 
w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

3) Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na
zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

4) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

5. Rada Medyczna Królestwa Polskiego-Lehii powinna prowadzić cykliczne, publiczne debaty, dysputy z Radą 
   Medyczną przy Prezesie Rady Ministrów III RP. Debaty to powinny być prowadzone przez gremia, co
   najmniej 5-osobowe, z każdej ze stron. 
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Nie możemy bezczynnie przyglądać się, gdy, całkowicie z pominięciem Art. 39 Konstytucji z 1997 roku o
zakazie eksperymentów medycznych oraz z całkowitym lekceważeniem KODEKSU NORYMBERSKIEGO z 1947
roku, zachęca się i stosuje się wobec Polaków terapię genową nieodwracalną w skutkach!

Nie  do  przyjęcia  są  próby  przymuszania  Polaków,  przez  władze  III  RP,  do  zastrzyków  genetycznie
modyfikujących człowieka! 
Są  to  praktyki,  przypominające  proceder  przymusowych  eksperymentów  medycznych  na  więźniach,
prowadzony przez Josefa Mengele w Auschwitz!

Nie ma na to Naszej zgody!  

Zobacz:    https://www.youtube.com/watch?v=iCpCtLagc5U

Laudetur Iesus Christus!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Victoria in Jesu Christo! 

Dano 22 lipca A.D. 2021 w Darłowie, na Ziemi Korony Polskiej-Lehii; w Szóstym Roku Naszego
Panowania, w Roku 400. Rocznicy Wiktorii Chocimskiej.   

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae
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WPIS Nr 54/08/2021 
DO METRYKI KORONNEJ

z 16 sierpnia A.D.2021
www.metrykakoronna.org.pl 

  www.królpolski.org.pl  

www.sejmwalny.org.pl 
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A.D.2020 - A.D.2033
Lata Łokietkowe 

Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego

20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka na Króla Polski20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka na Króla Polski

po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego. po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego. 
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A.D.2021
Rok Leha X Dzielnego 

1100 rocznica śmierci Leha X (921-2021)
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A.D.1621 – A.D.2021
400. rocznica Bitwy pod Chocimiem
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