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Króla Polski 

 

KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii---LLLeeehhhiiiiii      
LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      

na 
ZZZJJJAAAZZZDDD   PPPRRROOOWWWIIINNNCCCJJJOOONNNAAALLLNNNYYY   SSSIIIEEERRRAAAKKKOOOWWWSSSKKKIII      

SSSTTTAAARRROOOSSSTTTÓÓÓWWW   PPPOOOWWWIIIAAATTTOOOWWWYYYCCCHHH      
PPPRRROOOWWWIIINNNCCCJJJIII      

CCCZZZAAARRRNNNKKKOOOWWWSSSKKKOOO---WWWOOOLLLSSSZZZTTTYYYŃŃŃSSSKKKIIIEEEJJJ   
WWWOOOJJJEEEWWWÓÓÓDDDZZZTTTWWWAAA   WWWIIIEEELLLKKKOOOPPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO   

w dniu 15 września A.D.2020  
pod Patronatem  

Korony Królestwa Polskiego-Lehii 
 i Króla Polski-Lehii 

Leha XI Wojciecha Edwarda I de domo Leszczyński 
MMMiiięęędddzzzyyyccchhhóóóddd   
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555666666   RRRoooccczzznnniiicccaaa   
 

 
 

KKKooonnnssstttyyytttuuucccyyyiii   CCCeeerrreeekkkwwwiiiccckkkiiieeejjj   
zzz   111555   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa   AAA...DDD...111444555444   

POSTANOWIENIA  
(wyciąg) 

Zmiany ustrojowe wyłącznie za zgodą Sejmików Ziemskich. 
 

Król, bez zgody Sejmików Ziemskich nie może zawrzeć sojuszu międzynarodowego. 
 

Król, bez zgody Sejmików Ziemskich nie może nałożyć żadnego podatku. 
 

Zakaz łączenia stanowisk. 
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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 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., 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, Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską Królewską, ale też 
wszystkim szlachetnym Polakom, którym los Ojczyzny leży na sercu, niniejszym Uniwersałem rozsyłamy: 

KKKooonnnwwwoookkkaaacccjjjęęę   ---   ZZZwwwooołłłaaannniiieee   
wzywając Was, szlachetni Polacy – według stanu i godności, a szczególnie Starostowie Powiatowi Prowincji 
Czarnkowsko-Wolsztyńskiej na:  

  ZZZJJJAAAZZZDDD   SSSIIIEEERRRAAAKKKOOOWWWSSSKKKIII   
      SSSTTTAAARRROOOSSSTTTÓÓÓWWW   PPPOOOWWWIIIAAATTTOOOWWWYYYCCCHHH   

www   dddnnniiiuuu   111555   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa   AAA...DDD...222000222000      
w godz. 10:00-12:30 

pod Naszym królewskim Patronatem 
 Miejsce:   

SSSiiieeerrraaakkkóóówww   ---   ZZZaaammmeeekkk   
WWWooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwooo   WWWiiieeelllkkkooopppooolllssskkkiiieee      
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Konwokacja dotyczy Starostów Powiatowych: 
 

 Powiatu Chodzieskiego. 
 Powiatu Czarnkowko-Trzcianeckiego. 
 Powiatu Grodziskiego. 
 Powiatu Międzychodzkiego. 
 Powiatu Nowotomyskiego. 
 Powiatu Obornickiego. 
 Powiatu Pilskiego. 
 Powiatu Szamotulskiego. 
 Powiatu Wągrowieckiego. 
 Powiatu Wolsztyńskiego. 
 Powiatu Złotowskiego. 

 
Domyślając się, że wielu Starostów nie będzie mogło przybyć osobiście, prosimy o 
wydelegowanie na Zjazd Sierakowski, V-ce Starostów lub Przedstawicieli Starostw, w 
celu zreferowania obrad. 
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KRÓLEWSKA DELIBERACJA PRZEDZJAZDOWA 

PRZYCZYNY ZWOŁANIA PRZEZ NAS ZJAZDU SIERAKOWSKIEGO. 
 

OOOd kilku lat cierpliwie proponowaliśmy Przedstawicielom II RP oraz III RP „Zjazdy Oliwskie 
Zjednoczeniowe”. Niestety były one odrzucane.  
 

ZZZaproponowaliśmy następnie „Zjazdy Oliwskie Zjednoczeniowe”, jako próba ugody (Pierwsza, Druga, Trzecia). 
Wszystkie odrzucone.    
 

DDDążyliśmy w tych propozycjach do przekształcenia II RP oraz PRL-III RP, w formule konwergencji, w jedną 
Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Królestwa Polskiego, funkcjonującą w zmienionym ustroju chrześcijańskiej 
monarchii stanowej (konstytucyjnej) z Królem, Prezydentem in spe, V-ce Prezydentem in spe, Kanclerzem 
Wielkim Koronnym (docelowo zamiast Prezydenta i Premiera), dwuizbowym Sejmem Walnym (Izba Poselska, 
Senat) z Posłami Ziemskimi (a nie posłami-delegatami partyjnymi) wybieranymi na Sejmikach Ziemskich 
(początkowo na Radach Powiatowych) oraz Senatorami wybieranymi, w części na Sejmikach Ziemskich 
Wojewódzkich oraz w części, nominowanych przez Prezydenta i Króla.  
Niestety, tak Przedstawiciele II RP jak PRL-III RP, odrzucili Nasze królewskie propozycje.  
Ubolewamy nad tym!   
 

WWW idząc, że Przedstawiciele II RP lekceważą swoje konstytucyjne obowiązki, nie dążąc do pokoju, o czym 
mówi Ar. 12.f Konstytucji z 23 kwietnia A.D.1935, a Przedstawiciele PRL-III RP, wręcz dążą do wygaszenia 
(na podobieństwo wygaszenia PRL) państwa utworzonego w 1989 roku podczas obrad tzw. „Okrągłego 
Stołu”, jako III RP, postanowiliśmy na podstawie prawa zwyczajowego - tradycji Królestwa Polskiego - 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz na podstawie prerogatyw królewskich, inkorporować AKTEM 
INKORPORACYJNYM z 23 maja A.D.2020, tak państwo II RP, jak państwo PRL-III RP, w formule dopuszczonej 
przez prawo międzynarodowe (vide: www.metrykakoronna.org.pl). 
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ZZZgodnie z tezą Hugo Grocjusza (1583-1645) – ojca prawa międzynarodowego – Poddani-Obywatele, w 
sytuacji władcy lub władzy, która jawnie traktuje swoją władzę, jakby się jej wyrzekała lub która symuluje 
prawowitość władzy, mają prawo wystąpić przeciwko takiej władzy i samo-zorganizować się, z wyborem 
legalnych władz włącznie.   
 

IIInkorporacja jest szczególnym rodzajem łączenia państw, polegającą na wcieleniu danego państwa przez 
inne państwo, w ramach np. procesu dekolonizacji oraz/lub w imię dobrostanu mieszkańców danego 
inkorporowanego państwa i związanego z tym terenu. 
 

PPPaństwo inkorporujące, powinno mieć historyczne prawa do danego Terenu: Ziemi-Morza-Oceanu i powinno 
zapewnić mieszkańcom inkorporowanego Terenu oraz inkorporowanego państwa, lepsze i bezpieczniejsze 
warunki życia, niż przed inkorporacją, przede wszystkim w formule pełnej wolności, pełnej niepodległości, 
tak od zewnętrznego protektora jak wewnętrznych okupantów.  
 

IIInkorporacja nie jest synonimem aneksji lub podboju, ale jest dobrowolnym akcesem (zmianą 
państwowości), za domniemaną zgodą większości mieszkańców danego, inkorporowanego Terenu, jako 
Obywateli państwa inkorporowanego.  
 

IIInkorporacja może być powolna (de facto) – pełzająca lub spowodowana nagłym Aktem Inkorporacyjnym 
(de jure) w sytuacji zagrożenia życia i mienia mieszkańców lub zagrożenia braku dalszego istnienia państwa 
inkorporowanego lub, gdy państwo inkorporowane zamierza scedować swoją państwowość na rzecz zaborców 
(okupantów, kolonizatorów), jak to miało miejsce w XVIII wieku.  
Inkorporacja, w tym ujęciu, zapobiega wygaszeniu państwowości na własne życzenie lub wrogiemu przejęciu 
państwa przez państwo – wroga.  
Ponieważ jako Królestwo Polskie wyczerpaliśmy, poprzez Trzykrotne Wezwanie do Ugody, możliwość 
konwergencji za porozumieniem stron, postanowiliśmy, w sytuacji prawnego (de jure) bojkotu Wyborów 
Prezydenckich A.D.2020 przez władze III RP (Oświadczenie Kaczyński-Gowin z 6 maja A.D.2020), których 
konstytucyjny termin mijał 23 maja A.D.2020 roku, wydać: 

„Akt Inkorporacji Terytorium II RP oraz II RP do Królestwa Polskiego” 
w formule Edyktu Królewskiego z 23 maja A.D.2020 (vide: www.metrykakoronna.org.pl). 
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Aktem tym zapobiegliśmy sytuacji, w której Polacy zostaliby bezpaństwowcami! Wybory Prezydenckie, po 23 
maja A.D.2020 nie można, bowiem uznać ani za legalne ani za konstytucyjne!  
   

WWWybory Prezydenckie przeprowadzone w dniach 28 czerwca A.D.2020 (I tura) i 12 lipca A.D.2020 (II tura) 
zostały Zarządzone przez Marszałek Sejmu - Panią Elżbietę Witek z naruszeniem Art. 128 Konstytucji z 
1997 roku, ponieważ zostały zarządzone na 63 dni przed końcem kadencji urzędującego Prezydenta.  
 

 
 
Rażąca obraza Art. 128 Konstytucji jest niepodważalna i bezsporna. Nie wydaje się możliwe, by była 
dokonana w sposób nieświadomy lub przypadkowy.  
 
Gdyby ktoś próbował bronić legalności Wyborów Prezydenckich A.D.2020 od strony KODEKSU WYBORCZEGO 
(Dz.U. z 5 stycznia 2011 r., Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) to sytuacja wygląda jeszcze gorzej, a mianowicie: 
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Ustawowy zapis Art. 289 Kodeksu Wyborczego oznacza, że nie tylko Zarządzenie Marszałka Sejmu o 
Wyborach Prezydenckich ma być ogłoszone, na co najmniej 75 dni przed upływem kadencji urzędującego 
Prezydenta, ale same Wybory Prezydenckie winny się odbyć, na 75 dni przed upływem kadencji 
urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, czyli w praktyce, ortodoksyjnie, legalne (praworządne) Wybory 
Prezydenckie winny się odbyć najpóźniej 10 maja, a najlepiej 3 maja, by druga tura (17 maja) też spełniła 
wymóg Ustawowy.  
Widać wyraźnie, że Marszałek Sejmu wyznaczyła pierwotnie Wybory Prezydenckie w ostatnim możliwym 
ustawowo terminie (i tak z naruszeniem Ustawowego terminu II tury, niemieszczącego się w terminie 
kodeksowym – 24 maja, czyli dzień po Ustawowym najpóźniejszym terminie 23 maja), a tym samym 
Oświadczenie z 6 maja A.D.2020 Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, że „Wyborów Prezydenckich 
10 maja 2020 roku nie będzie” trzeba odczytywać jako Proklamację wygaszenia III RP.  
Bez legalnego Prezydenta nie da się, bowiem utrzymać w dłuższym terminie legalnego państwa. Można 
przyjąć, że ostatecznie III RP wygaśnie najpóźniej z dniem zakończenia się obecnej kadencji Sejmu, o ile 
Prezydent III RP nie opróżni w międzyczasie urzędu np. zrzekając się go. Nie może, bowiem 
niekonstytucyjny i nielegalny Prezydent zwołać legalnego i konstytucyjnego Sejmu. 
 
Przypomnijmy, że w Naszym królewskim Orędziu z 1 maja A.D.2020 (www.metrykakoronna.org.pl) proroczo 
apelowaliśmy do Pana Andrzeja Dudy (nie wiedząc o „Oświadczeniu Kaczyński-Gowin” z 6 maja A.D.2020), 
by 8 maja A.D.2020 zrzekł się Urzędu Prezydenta.  
Zacytujmy fragment Naszego Orędzia z 1 maja A.D.2020: 
 
 Biorąc pod uwagę żywotny interes Polaków, by zapobiec narodowej 

klęsce, Pan Andrzej Duda powinien zrzec się w rozsądnym terminie 
(sugerowana data: 8 maja A.D.2020) Urzędu Prezydenta III RP, by 
uratować nie tylko tzw. „Wybory Prezydenckie A.D.2020”, które winny 
być przeprowadzone w sposób, który Polacy i cywilizowany Świat w 
zdecydowanej większości zaakceptują, ale by uratować Polskę i 
Polaków! Zrzeczenie się Urzędu Prezydenta, spowoduje, bowiem z 
urzędu, konieczność rozpisania nowych Wyborów Prezydenckich, i 
jednocześnie anulowanie tych, wyznaczonych na 10 maja A.D.2020. 
W nowo rozpisanych „Wyborach Prezydenckich A.D.2020” Andrzej 
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Duda wystąpi na podobnych warunkach, co kontrkandydaci, a 
jednocześnie „dymisja” ta (formalnie „zrzeczenie się urzędu”), 
pozwoli zorganizować „Wybory Prezydenckie A.D.2020” w rozsądnym 
terminie i w sposób taki, by nie były przez nikogo kwestionowane, 
najlepiej w sposób tradycyjny – w lokalach wyborczych.  

 

PPPan Andrzej Duda, znając 6 maja A.D.2020 Stanowisko przywódców partyjnych Kaczyński-Gowin oraz Nasze 
Orędzie, winien był 8 maja A.D.2020 zawetować Ustawę o wyborach korespondencyjnych, a następnie tego 
samego dnia lub najpóźniej 9 maja A.D.2020 zrzec się Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Tym aktem 
uratowałby III RP.  
 
Nie można Nam obecnie zarzucić, że działaliśmy na szkodę III RP. Wręcz przeciwnie! 
 
Efekt jest taki, że Nas nie posłuchano i wybrano wariant kontynuacji III RP z niekonstytucyjnym, a nawet 
nielegalnym Prezydentem III RP. Przypomina to sytuację z przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego 1926 
roku, gdy II RP de facto stała się tworem całkowicie niekonstytucyjnym i nielegalnym. Wszystko 
podporządkowano temu, by od tego czasu tworzyć fasadowe państwo z armią, która przegra ewentualną 
wojnę i rządem, który w razie konfliktu wojennego opuści Polskę. I tak się stało!      
 
Dla Nas, „Oświadczenie Kaczyński-Gowin” z 6 maja A.D.2020 to udany, bezkrwawy ZAMACH MAJOWY na 
konstytucyjne państwo, na konstytucyjnego Prezydenta!  
Od tej pory, jak po maju 1926 nastały rządy „kaczystów” i „gowinistów” vel „neopiłsudczyków”.        
 

CCCelem tej świadomej niekonstytucyjności, a nawet nielegalności Wyborów Prezydenckich A.D.2020 było, co 
najmniej doprowadzenie do wyboru NIEKONSTYTUCYJNEGO PREZYDENTA ze wszelkimi tego konsekwencjami, 
które my uznajemy jako próbę wygaszania legalizmu III RP, czyli de facto akt wygaszania III RP. 
  
Podobnie, jak za czasów Piłsudskiego, tak nielegalne państwo, najczęściej jest unicestwiane poprzez wojnę! 
Coraz więcej, bowiem instytucji wewnętrznych i zewnętrznych orientuje się, że wiele osób i organów takiego 
państwa jest po prostu nielegalna. Prowadzi to w konsekwencji do chaosu i wojny!    
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FFFakt wyraźnego wygaszania bytu państwowego III RP przez rządzących, pozwalał i pozwala domniemywać, 
że podjęto decyzję o przekazaniu terenu III RP w obce (inne) ręce, poza porządkiem prawnym III RP.  
 
Czy chodzi o nowe, niepolskie państwo „POLIN”?  
 
Tym bardziej, takie założenie jest zasadne, że III RP już przekazała w latach 1990-1993 Kresy Wschodnie 
na rzecz Litwy, Białorusi i Ukrainy, uznając te zabory za 
prawowite, poprzez uznanie tych państw wraz z zaanektowanymi 
bezprawnie terenami II RP.  
Zdradzono w ten sposób Polaków na Kresach Wschodnich, na 
podobieństwo zdrady kresowych Polaków Traktatem Ryskim w 
1921 roku, co zakończyło się ich eksterminacją w latach 1937-
1938 (tzw. „Operacja Polska 1937-1938”).  
Zdrada z lat 1989-1993 umożliwia kolejne ludobójstwo, a co 
najmniej prześladowania i szykany, polskich mniejszości 
narodowych na: Litwie, Białorusi i Ukrainie.       
 

PPPrzypomnijmy, że w 1920 wojna polsko-bolszewicka była de facto wojną polsko-żydowską. Zdecydowana 
większość dowódców Armii Czerwonej (oficerów i oficerów politycznych) była pochodzenia żydowskiego. Na 
podbitych do początku sierpnia 1920 roku, przez Armię Czerwoną, terenach II RP, powstało 150 Komitetów 
Rewolucyjnych różnego szczebla, w których władzach zasiadali przede wszystkim miejscowi Żydzi, działacze 
Bundu.  
Plakaty i Rozporządzenia nowej władzy były wydawane w dwóch językach: polskim i jidysz.  
 

MMMniejszość żydowska w Polsce, przy pomocy żydowskiej (chazarskiej) Armii Czerwonej, miała przejąć w II 
Rzeczpospolitej pełnię władzy. Co nie udało się w roku 1920, udało się w roku 1939 oraz w latach 1944-
1953.  
Najpierw w roku 1939 napadły na Polskę dwa żywioły, rządzone przez Żydów tj. III Rzesza Niemiecka oraz 
Związek Sowiecki. Rozpoczęła się od początku wojny eksterminacja Polaków – katolików, a od 1942 roku 
eksterminacja starotestamentowych Żydów – Chasydów. 
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Następnie, w ramach wyzwalania Polski, spod okupacji niemieckiej, a de facto, spod okupacji niemieckich 
Żydów (tak Adof Hitler jak Hans Frank – Gubernator na Polskę byli z pochodzenia Żydami), rozpoczęła się 
okupacja sowiecka, a de facto sowieckich Żydów.  
 

WWW   latach wojny polsko-żydowskiej lat 1944-1953 (niestety znów przegranej), przybyli ze Wschodu Żydzi 
mówiący po polsku i przyjmujący polskie nazwiska, przejęli pełną władzę w PRL, pod patronatem Związku 
Sowieckiego (czytaj: sowieckich Żydów), by w latach 1989-1993, po masońskim „okrągłym stole” już jako 
III RP zmienić patronat na USA (czytaj: amerykańskich Żydów).  
Ta, więc od 1939 (a być może od roku 1926 – zamach majowy Piłsudskiego) roku rządzą w Polsce Żydzi 
różnych obediencji (lóż) i wyznań, pod różnymi patronatami.   
 

NNNaszym zdaniem, polityka obecnych (żydowskich) władz III RP, które nota bene się do tego (do tej 
polityki), bez najmniejszej żenady przyznają, zmierza do naśladownictwa polityki Józefa Piłsudskiego i 
„piłsudczyków”, czyli do stanu, w którym ewentualna (w przyszłości bliższej lub dalszej) agresja militarna 
(ekonomiczna już jest) na Polskę, ze strony Niemiec i/lub Rosji nie napotka większego oporu, a władze 
będą gotowe natychmiast ewakuować się z Polski, zostawiając Polaków, jak we wrześniu 1939 roku, na 
żertwę dla agresorów.  
Przewidywana wojna („ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej”) ma być wyniszczająca totalnie Naród Polski, 
na podobieństwo holocaustu Żydów chasydzkich.  
 
Zwróćmy uwagę na fakt, że [być może ustawione] działania wojenne II Wojny Światowej ustały zaraz po 
zamordowaniu ostatniego Żyda, a transporty do Auschwitz z ostatnimi Żydami szły nadal, gdy Armia 
Czerwona czekała przez pół roku w niedalekiej odległości.  
USA odmówiły zbombardowania linii kolejowych prowadzących do Auschwitz.  
Przypadek? 
Wychodzi na to, że wojna była tylko pretekstem do ludobójstwa Polaków i holocaustu chasydzkich Żydów. 
Musimy przyjąć do wiadomości, że wymordowano naszych ojców i matki pod pretekstem wojny. 
 

ZZZostało nam niewiele czasu, by się organizować i by zapobiec nieszczęściu! Tu nie idzie o władzę, ale o 
nasze i naszych dzieci życie!  
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Pamiętajmy, że tak Niemcy jak USA mają w swojej historii eksterminację rdzennej ludności na terenach, na 
których dzisiaj administrują. Rosja potrafiła na przykład za Iwana Groźnego wyrżnąć całą ludność 
słowiańską Nowogrodu.          

          
WWWcielenie przez Koronę Królestwa Polskiego bytów państwowych: II RP oraz PRL–III RP, powstałych w XX 
wieku, jako powojenne quasi państwa, powstałe w ramach dalszej kolonizacji Europy Środkowej (po okresie 
zaborów państwowości Królestwa Polskiego w XVIII-XIX wieku), jest przyjęciem, a raczej objęciem ojcowską 
kuratelą „synów marnotrawnych” w ramach Ojcowizny tzn. w ramach chrześcijańskiego Królestwa Polskiego-
Lehii.  
O ile, bowiem, zabór ziem Królestwa Polskiego, w wiekach XVIII-XX odbywał się poprzez aneksję i wcielenie 
Ziem Korony Królestwa Polskiego w obce byty państwowe, o tyle od Traktatu Wersalskiego, a konkretnie od 
28 czerwca 1919 roku, gdy na mapy polityczne Europy i Świata powróciła Rzeczpospolita Polska, możemy 
mówić o systemie neokolonialnym, czyli o fikcyjnej niepodległości, a de facto okupacji, pod obcym 
Protektoratem.  
 

JJJako Król Polski-Lehii elekt, traktujemy byty państwowe, a szczególnie Polaków pełniących urzędy w II RP, 
PRL, III RP jak synów marnotrawnych, którzy w niesławie i upokorzeniu służą obcym (ojczymowi i macosze 
- Obczyźnie), pragnąc strąków, które jedzą świnie, a nie chcą służyć Ojcu i Matce – Ojczyźnie - Królestwu 
Polskiemu-Lehii, ciesząc się dostatkiem i godnością na Ojcowiźnie.      
 

PPPo ojcowsku napominaliśmy „synów marnotrawnych”, ale nie usłuchali Nas. Napominamy ich kolejny raz! 
 

PPProblemem dla Nas, jako Króla elekta Polski-Lehii jest fakt, że „synowie marnotrawni” okazali się wobec 
Nas rażąco niewdzięczni, udając, że nie wiedzą, iż gospodarują na Ojcowiźnie, tzn. na odwiecznych Ziemiach 
Królestwa Polskiego-Lehii. Mało tego, rozpowszechniali oni plotki jako byśmy, jako Królestwo Polskie-Lehii, 
dawno temu umarli, a tymczasem byliśmy, jako odwieczny „Pan i Dziedzic” tych Ziem, bardzo poważnie 
„chorzy”. 
 
Oddali Nas, nasi „synowie marnotrawni” do „hospicjum”, wmawiając wiernym Naszym Synom i Córkom - 
Polakom, by nie interesowali się Naszym losem. 
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WWWłaśnie tym „synom marnotrawnym”, wrogowie Królestwa Polskiego - wrogowie Polski i Słowiańszczyzny, 
powierzyli rządy w ramach nowych kolonii, na naszej odwiecznej ziemi, nad Polakami, nad Naszymi 
Poddanymi. 
 

MMM imo Naszego „powrotu do zdrowia” w dniu 16 lipca A.D.2016 (elekcja na Króla Polski), nadal udają, że 
Nas nie widzą i nie znają! O ile nie dziwi postawa Naszych wrogów i „synów marnotrawnych”, o tyle dziwi 
postawa Naszych Poddanych, którzy jakby w międzyczasie przyzwyczaili się do ustroju kolonialnego i 
kilkusetletniej okupacji. Ewidentnie widzimy u wielu Polaków „syndrom niewolnika” (bezwzględne 
posłuszeństwo wobec okupanta, nie dbanie o swoją własną wolność i wolność polskiej wspólnoty narodowej, 
bezkrytyczne uznawanie, poprzez fasadowe „wybory” kolejnych namiestników – gubernatorów na Polskę i 
innych przedstawicieli władzy okupacyjnej, wybieranych w ten sam sposób). Zrównuje nas to, jako Polaków, 
do statusu podbitych Afrykańczyków czy Indian Ameryki Północnej, a Polskę zrównuje do statusu krajów 
neokolonialnych.  
 

NNN ie może, więc dziwić, że jako Król Polski elekt natychmiast upomnieliśmy się o Nasze prawa Pana i 
Dziedzica (Dominus et Heres) tych Ziem i to w formule bardzo pokojowej i koncyliacyjnej.  
Nie robiliśmy tego z powodu żądzy władzy, ale z powodu zaniepokojenia tym, co działo się w międzyczasie, 
gdy byliśmy poważnie „chorzy”, a konkretnie:  
 tym, że II RP przegrała kampanię wrześniową 1939 roku, przekazując Polaków pod okupację 

niemiecko-sowiecką, a de facto wielu skazując na śmierć;  
 tym, że II RP (1918-1939) doprowadziła do sytuacji, że podczas II Wojny Światowej zginęło 9-12 

mln Naszych Poddanych; 
 tym, że PRL (1944-1989) oddała Sowietom Kresy Wschodnie oraz mordowała Naszych Poddanych 

(żołnierzy niezłomnych), prześladowała Naszych Poddanych, wydziedziczała z majątku Naszych 
Poddanych, a następnie, bankrutując politycznie, przekształciła się w III RP, próbując uniknąć 
odpowiedzialności;  

 tym, że III RP (1990-2020) doprowadziła do: zatwierdzenia rozbioru Kresów Wschodnich II RP, do 
zniszczenia polskiego przemysłu, do masowej emigracji Naszych Poddanych, do ujemnego przyrostu 
naturalnego; a ostatnio, pod pretekstem fałszywej pandemii, pauperyzuje Naszych Poddanych, a 
obecnie próbuje dokonać manewru podobnego, jaki dokonał PRL, czyli chce zlikwidować swoją 
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państwowość na rzecz innego nieokreślonego bytu państwowego, prawdopodobnie skrajnie 
antypolskiego, nastawionego przeciwko naszym Poddanym.  

 

UUUważamy, mimo to wszystko, co napisaliśmy wyżej, że tak II RP, jak PRL oraz III RP, mają określone 
aktywa, cenne z punktu widzenia Królestwa Polskiego. Zwracamy uwagę, że byty te funkcjonowały na Ziemi 
Królestwa Polskiego po okresie zaborów (nielegalnej aneksji) tych Ziem należących do Królestwa Polskiego 
przez: Rosję, Niemcy i Austrię.  
 

ZZZgodnie z Aktem Inkorporacyjnym z 23 maja A.D.2020, postanowiliśmy zwołać, na podstawie naszych 
polskich, królewskich zwyczajów, datowanych co najmniej od Zjazdu Stężyckiego A.D.1575, tj. z czasów 
bezkrólewia, po ucieczce Henryka Walezego z Polski - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH: 

 w dniu 5 czerwca A.D.2020 w Gdańsku Oliwie, 
 w dniu 7 lipca A.D.2020 w Rykach k/Stężycy, 

a następnie SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ELEKTORSKI WYBORCZY: 
 w dniach 2-3 sierpnia A.D.2020 w Gdańsku-Oliwie, 

w celu podjęcia ważnych decyzji, a konkretnie w celu zapewnienia II RP oraz III RP, legalnego 
„zunifikowanego” Prezydenta, kończąc z fasadowymi Wyborami Prezydenckimi A.D.2020 (nota bene obecnie 
nielegalnymi w świetle prawa III RP).  
 

PPPonadto:  
 w dniu 5 czerwca A.D.2020 poświęciliśmy Naród Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 

Gdańsku Wrzeszczu. 
 W dniu 8 lipca A.D.2020 poświęciliśmy Naród Polski i Rosję Najświętszemu Sercu Maryi w Rykach. 

 

NNNaszym królewskim zdaniem, nie mogliśmy, jako Król Polski-Lehii elekt pozwolić, aby Prezydent II RP oraz 
Prezydent III RP byli wybierani wyłącznie według własnego sposobu i własnej ordynacji wyborczej, 
uniemożliwiającego de facto sprawowanie tych Urzędów (poprzez fasadowe wybory) przez zacnych Polaków. 
Chcieliśmy sami obrać sobie Prezydenta, który godzi się co prawda na funkcjonowanie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej ale w formule Królestwa Polskiego, pod patronatem Króla Polski-Lehii w Naszej osobie. 
Chodzi o to, by wybrany Prezydent nie słuchał się obcego Protektora, ale własnego Patrona (Króla). 
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SSSystem neokolonialny, powstały w XX wieku, polegał na tworzeniu „niepodległych” republik z podległymi 
Rządami i Prezydentami. To loże masońskie i światowa lichwa decydują, kto ma być Prezydentem tej, czy 
innej Republiki, w Europie Środkowej (i nie tylko w Europie).  
Czas ten neokolonialny porządek usunąć raz na zawsze z Europy Środkowej!  
 

KKKrólestwo Polskie jasno wypowiedziało się w tej sprawie w Naszej „Doktrynie Leszczyńskiego” z 2 grudnia 
A.D.2016 (vide: www.metrykakoronna.org.pl).  
Jako Królestwo Polskie musimy zdekolonizować Ziemie Królestwa Polskiego, zajmowane i okupowane przez 
państwa – kolonizatorów.  
Mamy swój wypracowany latami zwyczaj i z niego skorzystamy. Stąd zwołanie przez Nas Zjazdu Oliwskiego 
Konwokacyjnego, a następnie Wyborczego, Nominacyjnego i Pacyfikacyjnego.  
Stąd zwołanie Zjazdu Sierakowskiego na Ziemi Wielkopolskiej, która ma ogromne tradycje wiecowania i 
sejmikowania.  
Albo rządzisz albo jesteś rządzony! 
 

NNNa Zjeździe Oliwskim w Gdańsku Oliwie, w dniu 5 czerwca A.D.2020, obraliśmy spośród zgłoszonych 66 
Kandydatów, 26 Pretendentów na Urząd Prezydenta II i/lub III RP. 
Na Zjeździe Stężyckim w Rykach, w dniu 7 lipca A.D.2020, wybraliśmy spośród zgłoszonych 26 
Pretendentów, 9 Nominatów na Urząd Prezydenta II i/lub III RP.  
Na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Wyborczym w Gdańsku Oliwie w dniach 2-3 sierpnia A.D.2020, 
wybraliśmy, spośród zgłoszonych 9 Nominatów na Urząd Prezydenta II i/lub III RP:  
 Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego w osobie J.W.S. prof. 

Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza. 
 V-ce Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego w osobie J.W. Cezarego 

Mariusza Tousty. 
 

Wcześniej, Konstytucyą Sejmową, scaliliśmy: 
II RP, PRL, III RP 

w Najjaśniejszą Rzeczypospolitą Królestwa Polskiego. 
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WWW dniu 22-23 września A.D.2020 planujemy obrady Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego w 
celu m.in. zatwierdzenia Ordynacji Wyborczej do Izby Poselskiej oraz do Senatu – Sejmu Walnego 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego.  
 
STAN OBECNY WYBIERANIA POSŁÓW I SENATORÓW DO SEJMU 
 

WWWybory Parlamentarne w III RP są de facto jednym, wielkim deliktem karnym, szczególnie, jeśli chodzi o 
Izbę Niższą tj. Izbę Poselską zwaną w III RP - Sejmem.  
 
UPORZĄDKOWANIE POJĘĆ 
 

JJJuż od Roku Pańskiego 1493, notuje się w Królestwie Polskim obrady dwuizbowego Sejmu Walnego 
składającego się z Izby Niższej - Poselskiej oraz Izby Wyższej – Senatorskiej, pod przewodnictwem Króla. 
  
Izbę Poselską (DEMOKRACJĘ) reprezentowali wówczas Posłowie – Deputaci, obrani na Sejmikach Ziemskich 
różnych Prowincji (było tych Sejmików Ziemskich ostatecznie 66).  
Metodą prób i błędów, za podstawową jednostkę administracyjną - polityczną, z biegiem czasu uznano 
Powiat – jako Ziemię Wiecową; i to nie Powiat określał Ziemię Wiecową, ale odwrotnie, to Ziemia Wiecowa 
określiła Powiat. Stąd Powiat to dawna Ziemia Wiecowa – powietna - powiecowa.  
 
Izbę Senatorską – Senat – (MONARCHIĘ) na Sejmie Walnym reprezentowali ex członkowie Rady Królewskiej 
z czasem powiększonej przez Króla o różnych urzędników i biskupów oraz sam Król.  
 
Izba niższa – poselska reprezentowała królewską demokrację. 
Izba wyższa – senatorska oraz Król reprezentowali Majestat królewski – monarchię.  
 
De facto więc od wieku XV Polska była monarchią mixtą (monarchią demokratyczną) lub demokracją 
królewską.  
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NNNa Sejmach Walnych spotykali się, więc reprezentanci Ziemi (Posłowie Ziemscy) myślący w kategoriach 
Powiatu, Prowincji, Województwa z reprezentantami monarchii (Senatu i Króla) myślącymi w kategoriach 
całego państwa. Odbywała się, więc dysputa INTER MAJESTATEM AC LIBERTATEM. 
  
Logiczne, bowiem, że można w Powiecie w ogóle nie łożyć na państwo – na Króla i Królestwo, zachowując 
całość wpływów fiskalnych w danym Powiecie na potrzeby Powiatu, ale taki Powiat nie sprosta wojnie 
prowadzonej przez tego, który łoży na państwo.  
Państwo jest, więc bezpieczeństwem, ale też jest potrzebne, by było arbitrem w sporach i by ustanawiało 
czytelne reguły (prawo) dla wszystkich.  
 
Lepiej, więc świadomie zrezygnować z części swojej wolności i części swoich pieniędzy, by nie utracić całej 
wolności, wszystkich pieniędzy, cały majątek, a nawet życie.   
 

PPPrzyjęło się z czasem, że każdy Powiat na Sejmie Walnym, reprezentowało po dwóch Posłów Ziemskich – 
Deputatów, obranych na Sejmikach Ziemskich.  
 
II RP postanowiła obierać Posłów w wyborach powszechnych i nie nawiązać do demokracji królewskiej, 
przedstawicielskiej, ziemskiej.  
Józef Piłsudski skopiował Konstytucję marcową z 1921 z Francji i tak Polska bez rewolucji francuskiej 
została „obdarzona” jej „owocami”.  
 
Konstytucja z 1935 roku określała wybór Prezydenta przez Zgromadzenie Elektorów, a Senatorów w części 
wyznaczał Prezydent. Posłowie nadal byli wybierani w wyborach powszechnych.  
 
Po II Wojnie Światowej, po słynnym referendum z 1946 roku, zniesiono Senat, a następnie Konstytucja PRL 
z 1952 roku, dała monopol partii na tworzenie „List Wyborczych” do jednoizbowego Parlamentu zwanego 
nadal Sejmem zamiast Izbą Poselską. Wykastrowano Sejm z ludzi doświadczonych – Senatu, ale nadal 
używano słowa Sejm. Jak wiemy w tym „Sejmie” nie zasiadali przedstawiciele określonych Ziem 
Rzeczpospolitej, ale przedstawiciele partii politycznych pod przewodnictwem JEDYNIE SŁUSZNEJ PARTII. Tak 
naprawdę nie był to żaden Sejm, ale były to Zjazdy Partii (zresztą podobnie jest obecnie). To partia 
(kacyki partyjne) kierowała Narodem, a nie Naród partią. Wóz wyprzedził konie.    
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Po zmianach ustrojowych w latach 1989-1993, wymuszonych bankructwem politycznym PRL, przywrócono 
Senat, ale po czasie, nadal praktyczny monopol na wybory parlamentarne, miały partie polityczne, jako 
swoisty lewar polityczny, przy pomocy, którego, kilkuosobowe szajki i bandy, opanowały Izbę Poselska oraz 
Senat. Nastały czasy oligarchii, czyli rządów określonych „oligarchów”, których role grali i grają partyjne 
kacyki, de facto marionetki zewnętrznych sił światowych – najczęściej oligarchii finansowej.  
 
Taki stan trwa do dzisiaj i gdyby się przyjrzeć i trochę zastanowić, co w praktyce oznaczają Wybory 
Parlamentarne w III RP, to oznaczają one, ni mniej ni więcej jak sytuację, w której wydelegowani przez 
Sejmik Ziemski Powiatowy, Posłowie Ziemscy, zostają nagle napadnięci przez zgraję - bandę partyjną, zabici, 
odarci z ubrań, pochowani i zastąpieni na Sejmie przez swoich partyjnych sobowtórów, udających, że 
przyjechali z Powiatu i reprezentują daną ziemię powiatową, gdy de facto reprezentują swoich szefów 
partyjnych (szefów bandy).  
 

ZZZ czasem zastraszone, przez te bandy, Ziemie Powiatowe, godziły się i godzą nadal, by na ich Ziemi były 
organizowane wybory do Sejmu w taki sposób, że Ziemie te na Sejmie, reprezentują partyjni sługusi, a nie 
Posłowie Ziemscy. Preferencje, jakie daje partyjnym „posłom” i samym partiom politycznym obecna 
konstytucja, poprzez m.in. wielomilionowe dotacje finansowe nie pozwala nikomu przypadkowemu zostać 
Posłem. Sytuacja przypomina czasy Henry Forda, który powiedział, że u niego w fabryce można zamówić 
dowolny kolor „Forda T”, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Podobnie jest z wyborami do 
partyjnego Sejmu. Można wybierać dowolnie Posłów, ale i tak „wygrywają” w większości „posłowie” 
partyjni. Ta sytuacja w zamyśle okupantów ma trwać wiecznie, legalizując ich okupację.  
 
Upartyjnienie Izby Poselskiej na Wiejskiej wynosi około 90%. Podobnie jest z Senatem. Jest on upartyjniony 
w 96%. Wniosek z tego taki, że 90% Posłów i 96% Senatorów chodzi na smyczy partyjnej, która biegnie 
do kilku osób w państwie, sprawujących nadzór nad Posłami i Senatorami w sposób całkowicie 
niekonstytucyjny i nielegalny, ale też nikt temu się nie sprzeciwia.  
 

AAAni w Konstytucji, ani w Ordynacji Wyborczej nie ma mowy, wprost, że Posłowie i Senatorowie podlegają 
Szefowi swojej Partii. De jure w III RP rządzi Rząd i Prezydent, a de facto rządzi Polską ten, kto ma w 
garści więcej smyczy poselskich i senatorskich. Najczęściej jest to zwykły Poseł.  
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Rodzą się w tym miejscu pytania: na czyjej smyczy jest ten Poseł? Dlaczego taki Poseł ma większe 
uprawnienia niż miał kiedyś Król? 
 

WWWłaśnie postaramy się poniżej wytłumaczyć, na czym polegają rządy partyjne.  
 
GENERALNIE POLEGAJA NA OSZUSTWIE ŚWIADOMOŚCIOWYM, wywodzącym się z filmu.  
 
Widz, oglądając film, uznaje podświadomie wydarzenia filmowe, za rzeczywiste. Gdy zamiast filmu, 
przedstawi się społeczeństwu FASADOWE PAŃSTWO (jako theatrum), i dokona się to w odpowiedni sposób, 
przede wszystkim przekazem medialnym rządowym (telewizją i prasą) to społeczeństwo (jako widz) nie 
odbiera tego jako żywy teatr uliczny, w którym aktorzy odgrywają swoje role, ale jako rzeczywistość.  
 
Nawet po przeczytaniu tego tekstu niejeden nie uwierzy, że obecni Posłowie, Senatorowie, Ministrowie, a 
być może Prezydent, to doskonali aktorzy grający swoje role.  
Być może nieprzypadkowo Prezydentem USA był aktor Rondla Reagan, czy Prezydentem Ukrainy jest aktor 
Włodymyr Zełeński.   
  

WWW wyżej przedstawiony sposób, kilka osób (jako reżyserzy) pod pozorem fasady państwa, może rządzić 
całym podbitym Narodem.  
Podbitemu Narodowi wydaje się, że ma własne realne państwo, bo są instytucje państwowe: sądy, sejm, 
rząd, prezydent, etc. W rzeczywistości jest to FASADA – PAŃSTWO – TEATR, czyli niekończąca się 
TELENOWELA polityczna, na którą, jak na dobry film widzowie patrzą z pełnym zaangażowaniem, jak na 
rzeczywistość.  
Rodzą się nawet sympatie do aktorów, zamieniane szybko w realne polityczne poparcie.  
 
RZECZYWISTOŚĆ WIDMOWA – POLITYCZNA FATAMORGANA 
 

TTTeatralne państwo traktuje społeczeństwo jak zaślepionego widza w swoich ulubionych aktorów - idoli. 
Można dowolnie wówczas grać na emocjach. Trochę komedii, trochę dramatu, a generalnie fabuła 
sensacyjna.  
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Można takim widzem dowolnie manipulować, np. poprosić go, by został w domu, by włożył maseczkę, etc. 
A w tym czasie umiejętnie opróżnia mu się kieszenie. 
  

PPPaństwo, jako polityczny teatr, jest pomysłem masonerii, realizowany dość skutecznie od początku XX 
wieku, gdy nastała era filmu.  
Zastąpiono wówczas, w ramach demonarchizacji Europy i Świata, faktyczną monarchię pseudomonarchią, 
gdzie Króla zastąpiono de facto królikiem.  
A wszystko zaczęło się od powstania w 1783 roku USA, a następnie rewolucji francuskiej w 1789 roku, gdy 
masoni zaczęli dążyć do rządów masonerii na świecie.  
Za tymi masońskimi ruchami stało żydowskie lobby finansowe, które w chrześcijańskich monarchiach było 
zdane na łaskę lub niełaskę królów, a w republikach masońskich, to oni zaczęli obsadzać swoich 
Prezydentów i/lub kacyków partyjnych.  
 

FFForma państw z ustrojem teatralnym jest idealna dla społeczeństw konsumpcyjnych, kochających telenowele. 
To idealny Obywatel – Medium państwa teatralnego. Ważne by obywatel–widz wierzył w to, co mówią 
aktorzy.  
Uteatralnienie Polaków jest ogromne. Kaszpirowski i Szumowski mieli posłuch wręcz powszechny. Jeden w 
nadziei zyskania zdrowia, drugi w nadziei nie stracenia życia. 
  
Dobrze odegrana rola uzdrowiciela czy lekarza, powoduje, że obywatele państwa teatralnego – de facto 
widzowie, zrobią prawie wszystko, co im taki aktor powie. Nie działa nauka, krytycyzm, podstawy 
rozumowania.  
Państwo teatralne stało się swoistą sektą z setkami swoich wyznawców.           
 
CZY MOŻNA TAKI STAN RZECZY ZMIENIĆ? 
 

OOO czywiście, że można, ale nie jest to proces łatwy.  
Po pierwsze, mniej telewizji i innych mediów jako instrumentów uzależnienia od sekty.  
Po drugie, więcej duchowości i modlitwy.  
Po trzecie, działania demaskujące fasadowość obecnego państwa. 
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Pamiętajmy, że za obecna fasadą jest pustka. 
Bardzo łatwo wygasić takie państwo, po prostu likwidując trupę teatralną.  
Dlatego trzeba odbudować rzeczywiste państwo praktycznie od podstaw.   
 
MAMY RZECZYWISTEGO KRÓLA, RADĘ KRÓLEWSKĄ I PREZYDENTA.  
CZAS NA RZECZYWISTY SEJM WALNY. 
 

SSSą dwie drogi zamiany państwa fasadowego w prawdziwe państwo. 
 
Pierwsza droga, to zbudować alternatywne państwo z prawdziwymi, a nie fasadowymi organami. 
Druga droga, to powoli zastępować aktorów fasadowego państwa, prawdziwymi postaciami, by społeczeństwo 
nie przeżyło szoku, że cały czas było oszukiwane, co może prowadzić do rewolucji i samosądów oraz 
anarchii.  
 

MMMy proponujemy obie drogi jednocześnie.  
 
Z jednej strony organizujmy się w prawdziwy Sejm Walny złożony z Posłów Ziemskich, a nie w Sejm jako 
teatr partyjnych pacynek.  
Z drugiej strony przygotujmy się do walki politycznej z aktorami państwa fasadowego do Parlamentu III RP 
z List Komitetu Wyborczego Wyborców „Sejmiki Ziemskie Królestwa Polskiego”, złożonych przede wszystkim 
z Radnych Powiatowych.  
 
Pierwszy wariant jest „in spe” (zastępczy); jest na wszelki wypadek, gdyby nagle Prezes jakiejś partii 
rządzącej, czy Prezydent nagle powiedzieli: „Wyborów parlamentarnych nie będzie!” Gdyby po prostu chcieli 
z dnia na dzień wygasić państwo polskie! 
 
Może być i taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny III RP, wcześniej czy później uzna Wybory Prezydenckie 
A.D.2020 za niekonstytucyjne (de facto tak jest), a tym samym niekonstytucyjny Prezydent nie będzie mógł 
zwołać konstytucyjnych Wyborów Parlamentarnych. Po takim wyroku, państwo fasadowe przestanie nagle 
istnieć! Musimy go z dnia na dzień zastąpić! 
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ZZZauważmy, że w naszej koncepcji odpartyjnienie (odteatralnienie) Polski polega na tym, że nie są nam 
partie polityczne i ich zawodowi aktorzy, już teraz, do niczego potrzebni.  
Pilnujmy tylko naszej Ziemi - Powiatu przed najazdem partyjnych hord, podczas wyborów parlamentarnych. 
Obecnych zaś w powiecie członków partii prośmy o występowanie z partii politycznych. Pamiętamy piosenkę 
„Perfect”, którą dedykujemy obecnym aktorom sceny politycznej: „Chcemy być sobą!”. Chciejcie być sobą! 
Zrzućcie z siebie partyjną wylinkę – exuvium, partyjny strój teatralny! Zacznijcie być sobą! 
 

NASZE POSTULATY 
 

PARTIE POLITYCZNE TYLKO W WARSZAWIE I OKOLICY!  
 

ZAKAZ WSTEPU PARTII POLITYCZNYCH DO POWIATU! 
 

TERMIN NA OPUSZCZENIE KAŻDEGO POWIATU PRZEZ CZŁONKÓW PARTII POLITYCZNYCH – DO 30 WRZEŚNIA 
A.D.2020. 

 
KAZDY, KTO DZIAŁA W POWIECIE, A BĘDZIE NALEZAŁ DO PARTII PO 30 WRZEŚNIA A.D.2020,  
WINIEN BYĆ UZNANY ZA KOLABORANTA I ZDRAJCĘ NASZYCH POLSKICH NARODOWYCH TRADYCJI,  

WINIEN BYĆ UZNANY ZA WROGA, ZA OBCY ELEMENT DZIAŁAJĄCY NA SZKODĘ POLSKI I POLAKÓW. 
  

WYSTARCZY WYRUGOWAĆ PARTIE POLITYCZNE Z POWIATÓW, BY POLSKI SEJM BYŁ DOCELOWO NAPRAWDĘ,  
A NIE FASADOWO PRZEDSTAWICIELSKI. 

 
PARTIE NAS SKŁÓCAJĄ I KAŻĄ ZAJMOWAĆ SIĘ POLAKOM DRUGO-TRZECIORZĘDNYMI SPRAWAMI. 

 
NIE CHCEMY ŻADNEGO DWU, CZY TRZYPARTYJNEGO SEJMU FASADOWEGO.  

CHCEMY SEJMU WALNEGO PRZEDSTAWICIELSKIEGO. 
 

CHCEMY SEJMU WALNEGO ZŁOŻONEGO Z POSŁÓW ZIEMSKICH JAK TO BYŁO JUŻ W ROKU 1454 ZA KRÓLA 
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA. 
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NASZYM ZDANIEM, JAK WÓWCZAS WOBEC KRÓLA, TAK OBECNIE WOBEC PARTYJNYCH KACYKÓW I KRÓLIKÓW, 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE MUSI POSTARAĆ SIĘ O ZWIĘKSZENIE PRESTIŻU ZIEMI WIELKOPOLSKIEJ 

 JAKO ZIEMI OD ZAWSZE SAMORZĄDNEJ. 
 

BĘDĄC WIELKOPOLANINEM MASZ OBOWIĄZKI WIELKOPOLANINA, ODPOWIADASZ ZA WIELOWIEKOWE 
DZIEDZICTWO TWOICH PRZODKÓW.  

 
CZY NA PEWNO GODZISZ SIĘ, TO DZIEDZICTWO PRZODKÓW, SCEDOWAĆ NA RZĄDZĄCE PARTIE POLITYCZNE?  

 

JJJako Król Polski-Lehii działamy dwutorowo. 
 
PRIMO 
Demaskujemy w sensie stricte i w sensie largo, to co dzieje się w Polsce A.D.2020. 
Uczymy Ziemie Powiatowe, jaki na nich spoczywa obowiązek, tzn., że odpowiadają za zapewnienie, co 
najmniej jednego Posła na Sejm Walny (w sytuacji nadzwyczajnej) oraz, że mają obowiązek odpartyjnienia 
(odteatralnienia) Polski poprzez uczestnictwo w wyborach do Parlamentu z List Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Sejmiki Ziemskie Królestwa Polskiego”, złożone przede wszystkim z Radnych Powiatowych.  
Zastąpmy fasadę i atrapę prawdziwym Sejmem Walnym przedstawicielskim.   
 
SECUNDO 
Wdrażamy w życie organizowanie się polskich Powiatów w ramach Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa 
Polskiego w formule demokracji królewskiej, oddolnej (bezpartyjnej) na bazie Rad Powiatów jako 
odpowiednika Sejmiku Powiatowego i uczestnictwo w Sejmikach Ziemskich Prowincjonalnych (odpowiednik 
Okręgów Wyborczych do Izby Poselskiej w III RP). 
 
Właśnie pierwszy taki SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY nr 38 zwołujemy w postaci Zjazdu Starostów w 
dniu 15 września A.D.2020 w Sierakowie.    
 
Chcemy na nim przedyskutować ze Starostami Powiatowymi jednej, wybranej przez nas Prowincji Sejmikowej 
odpowiadającej Okręgowi Wyborczemu do Parlamentu, a konkretnie Prowincji nr 38 o zorganizowaniu 
Zjazdu Plenarnego Starostów Powiatów Polskich w budynku Sejmu na Wiejskiej lub w innym miejscu, jeszcze 
w tym roku, lub w roku 2021.  
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Chcemy wówczas zademonstrować, że nie chcemy, by partie polityczne organizowały nam życie 
parlamentarne, pod hasłem: 

IDŹCIE STĄD! 
CCChcemy też przedyskutować kwestię reprezentacji Powiatu na Sejmie Walnym w formule „in spe” oraz w 
formule startu w wyborach parlamentarnych wg Ordynacji Wyborczej III RP, tak do Izby Poselskiej jak do 
Senatu.    
 

PPProponujemy wyjściowo, w formule Sejm Walny „in spe”, by każdy Powiat Ziemski był reprezentowany 
przez jednego Posła Ziemskiego, a każdy Powiat Grodzki (miasto na prawach Powiatu) był reprezentowany 
przez 2 Posłów Grodzkich.  
Ponieważ mamy w Polsce 314 Powiatów oraz 66 miast na prawach Powiatu, IZBA POSELSKA SEJMU 
WALNEGO składałaby się docelowo z 314 Posłów Ziemskich oraz 132 Posłów Grodzkich, co daje łącznie 
446 Posłów Powiatowych.  
Ponieważ jesteśmy za utrzymaniem ilości 460 Posłów 14 miejsc byłoby wolnych-wakatów np. dla Polonii, 
mniejszości narodowych etc. 
 

PPPosłowie obierani byliby podobnie jak Starosta tj. spośród Radnych Powiatowych. 
 
Posłowie Ziemscy i Grodźcy, po każdym roku, do 14 lutego roku następnego, byliby oceniani przez Radę 
Powiatu i kwitowani z udzieleniem absolutorium lub nie.  
Przy nie udzieleniu absolutorium i/lub skwitowania ich kadencja upływałaby z dniem obioru nowego Posła. 
 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na Sesji Sejmowej skutkuje zrzeczeniem się mandatu Posła. 
 
Obiór nowego Posła nie powinien rodzić problemów, bo byłaby to nadal osoba spośród Radnych 
Powiatowych. 
 
Wynagrodzenie Posła Ziemskiego lub Grodzkiego powinno być pokrywane w 25% przez Powiat, w 25% 
przez Województwo i w 50% przez budżet centralny. Gdyby pojawił się czwarty szczebel tj. Prowincja, to 
po 25%. Proporcje mogą być inne. 
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Senat powinien być obierany:  
 po trzech Senatorów z Województwa (obiór spośród Radnych Sejmiku Wojewódzkiego),         

czyli 16 x 3 = 48; 
 26 Senatorów nominuje Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego; 
 26 Senatorów nominuje Król. 

Razem: 100 Senatorów.   
W Senacie mogą zasiadać (bez prawa do głosowania) osoby duchowne w randze Biskupa Kościoła 
rzymsko-katolickiego, delegowanego przez Króla lub Prymasa Królestwa Polskiego – max. 5 osób 
duchownych. 

 

KKKończąc, serdecznie zapraszamy Starostów na Zjazd Starostów w celu omówienia problemów 
przedstawionych wyżej.  
 
Mamy nadzieję, że Radni Powiatowi z dniem 8 września A.D.2020 przejmą pełną odpowiedzialność za życie 
parlamentarne w Polsce.  
Logiczne, że ranga wyborów samorządowych, szczególnie z List do Rady Powiatu niepomiernie wzrośnie! O 
wyborach samorządowych też możemy porozmawiać!  
 
Nic o nas bez nas!   
 
Sursum Corda! 
Laudetur Iesus Christus! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! 
   
Dano 8 września A.D.2020 w Dzień Narodzenia N.M.P., w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Królestwa Polskiego, w Piątym 
roku Naszego Panowania. 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
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WPIS Nr 60/09/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 
z 8 września A.D.2020 

www.metrykakoronna.org.pl  
   

                      
 

www.królpolski.org.pl   
 

www.quomodo.org.pl  
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AAA...DDD...222000222000   

777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

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

po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego.  
 

AAA...DDD...222000222000   RRROOOKKK   ŁŁŁOOOKKKIIIEEETTTKKKOOOWWWYYY      
ZZZJJJEEEDDDNNNOOOCCCZZZEEENNNIIIAAA   ZZZIIIEEEMMM   KKKOOORRROOONNNYYY   

KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO   
 

   



 

 
 

 
 

 
Konwokacja na Zjazd Starostów Powiatowych Prowincji Czarnkowsoo-Wolsztyńskiej - Sieraków - 15 września A.D.2020  

Sejmiki Ziemskie     e-mail:  sejmiki.ziemskie@gmail.com  
  

XXIX

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MMMMMMXXXXXX  

   


