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B Ó G  S E R C E  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 O Ż S A M O Ś Ć  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.” 
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                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 
Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 

Laudetur Jezus Christus! 

Właśnie mija ósmy miesiąc Roku Pańskiego 2019 – dwie trzecie roku 

kalendarzowego.  
 

Dzisiaj tj. 27 Sierpnia A.D.2019, mija 527 rocznica 

obrania na Sejmie Walnym elekcyjnym w 
Piotrkowie na Króla Polski – Jana I Olbrachta 
(1492) twórcę dwuizbowego Sejmu Walnego 
oraz twórcę Wojska Potocznego - Koronnego 
(regularnego). Już nie tylko Pospolite 
Ruszenie, ale również, a może przede wszystkim 
odnośnie wschodnich rubieży królewskiej Rzeczypospolitej 
granic strzegło Wojsko Koronne, pochodzące z zaciągu.  
 

Początki parlamentu polskiego 
Za pierwszych Jagiellonów coraz większą rolę w zarządzaniu państwem odgrywała Rada Królewska, 
powoływana przez Króla. Zaś od połowy XV wieku znaczną część władzy przejęły ogólnopolskie zjazdy 
szlachty [Sejmy Walne] i dzielnicowe Sejmiki [Ziemskie]. Ostatecznie Rada Królewska za panowania 
Olbrachta przekształciła się w Senat, a ogólnopolski zjazd stanu szlacheckiego, złożony z 
przedstawicieli sejmików [Ziemskich], w Izbę Poselską Sejmu [Walnego].  
Poczynając od XV wieku Rzeczpospolita stała się szlachecką monarchią parlamentarną.  
Za pierwsze posiedzenie dwuizbowego parlamentu polskiego uznaje się Sejm [Walny] z roku 1493, który 
miał miejsce w Piotrkowie (18 stycznia). Szlachta, zwłaszcza bogatsza i magnaci, stała się odtąd stanem 
panującym, skupiając w swych rękach ziemię, przywileje i urzędy. Zgodnie z Sejmem [Walnym] radomskim z 
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1504 roku administrację państwową stanowili: Marszałek [Wielki] Koronny i [Marszałek] 
Nadworny, Podskarbi [Wielki Koronny], Kanclerz [Wielki Koronny] i podkanclerzy oraz 
Starostowie, reprezentujący króla w danej jednostce terytorialnej państwa. 
Źródło: Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_Olbracht  
   
Warto na początku Naszego dzisiejszego Orędzia przypomnieć fragment 
Naszego Orędzia Pierwszo-tercjalnego z 1 Maja A.D.2019:       
 
(...) 

Przytoczone tu fakty historyczne służą temu aby, po pierwsze ukazać 

naszą długowieczną tradycję królewską, po drugie, by ukazać jak mocno 
szlachta ugruntowała Konstytucję „Nihil Novi” (nic o nas bez nas) z 1505 
roku, oraz po trzecie, w jaki sposób szlachta, rozumiana jako część narodu 
polskiego wyrobionego politycznie, dbała o ciągłość dynastii Piastów vel 
Lechitów. Nie pozwoliliśmy sobie w XVI wieku, aby Stolica Apostolska i/lub  
Cesarstwo Rzymskie narzucali Polsce Króla Polski.  
 
To nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej, ale to Unia Europejska 
potrzebuje Polski!  
 
Królestwo Polskie jest przeciwne Unii Europejskiej jako unii gospodarczo-
politycznej pod przewodnictwem Niemiec!  
 
Zachodnie kraje Europy są obarczone zbrodniami kolonializmu i nigdy z tej 
formuły kolonialnej nie zrezygnowały ani nie przeprosiły kolonizowanych lub 
eksterminowanych narodów.  
Z biegiem czasu zamieniły tylko politykę stricte kolonialną w neokolonialną, 
w sytuacji, gdy już nie było potrzeby bezpośrednich podbojów militarnych 
w przygotowanych do podboju państw, którym wcześniej zaaplikowano 
tzw. demokrację, gwarantującą zwiotczenie umysłów tubylców i brak 
reakcji [cywilizacyjne Pankuronium znane jako Pavulon].  
 
Po tym czasie tj. „przygotowania pacjenta do operacji”, przystąpiono do 
działania poprzez ekspedycję nowożytnych konkwistatorów tj. własnych 
korporacji i banków na przygotowany wcześniej grunt, oraz poprzez pełną 
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kontrolę nad emisją pieniądza krajowego [oraz pełną kontrolę kursu 
walutowego – kontrola nad narodowymi bankami].  
Do tego dochodzi pełna kontrola nad tubylczymi „wyborami” do 
tubylczego „parlamentu” i nad „wyborami” tubylczego „Prezydenta”, czyli 
w konsekwencji pełna kontrola nad krajowym parlamentem, rządem i 
prezydentem.  
 
Dobrym przykładem takiej neokolonialnej operacji jest Polska, okupowana i 
przygotowywana do neokolonializmu od 1944 roku. Najpierw siłowo 
wyniszczono żołnierzy niezłomnych, następnie ideologicznie przygotowano 
Polaków na inwazję obcych, w międzyczasie zmuszając ekonomicznie, co 
przedsiębiorczych Polaków do emigracji, by instalowane w Polsce 
korporacje nie miały żadnego realnego oporu, czyli konkurencji. 
 
Wszystko okraszono obcą agenturą nazywana lobbingiem działającą 
prawie legalnie poza obrębem własnych Ambasad na podobieństwo XVIII 
wieku i czasów wszechwładnych ambasadorów rosyjskich od Grzegorza 
Dołgorukowa (1701-1706) poprzez Friedricha von Leovenvolde (1730-1733), 
Otto Magnusa von Stackelberga (1772-1775), Jacoba Sieviersa (1793) do 
Osipa Igelstroma (1793-1795). 
  

W roku 1990 otwarto granice Polski dla międzynarodowych korporacji - 

konkwistadorów, które jak tajfun zniszczyły polski przemysł i handel. Przejęto 
równolegle emisję polskiej złotówki, by pilnować opłacalności 
funkcjonowania obcych korporacji i banków.  
Projekt Unii Europejskiej był pilnie potrzebny, by zabetonować w Polsce 
obce korporacje i banki, aby mogły się zakotwiczyć i dłużej żerować na 
Polsce i Polakach oraz by do Polski implementować tzw. prawo unijne 
sprzyjające konkwiście XXI wieku.  
Podobnie uczyniono z prawem podatkowym sprzyjającym obcym 
korporacjom. Polska i Polacy stali się żywicielem, a niektóre kraje Unii 
Europejskiej i nie tylko pasożytem.  
 
Od początku Unia Europejska broni międzynarodowych korporacji w 
Polsce, by mogły traktować Polskę cały czas jak żerowisko.  



ORĘDZIE DRUGOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 27 sierpnia A.D.2019 

 
Strona 5 

 

 
Żaden rozsądny Polak nie może popierać koncepcji Unii Europejskiej 
nakierowanej na utrwalanie systemu neokolonialnego w Polsce. 
  
Królestwo Polskie opowiada się od początku za integracją polityczno-
gospodarczą państw słowiańskich w formule Małej Lechii (Polska, Połabie, 
Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, a następnie Wielkiej Lechii  
(Bałtyk, Adriatyk, Morze Czarne, Morze Północne) pod przywództwem 
Królestwa Polskiego w ramach cywilizacji Christianitas jako organizm 
neutralny tak wobec Zachodu jak Wschodu, tak wobec Północy jak 
Południa.  
 
Polska nie ma żadnego interesu w budowie nowożytnego Cesarstwa 
Rzymskiego pod przewodnictwem Niemiec nazywanego Unia Europejska, 
bo wiemy jak to się skończy. Przypomnijmy sobie czasy Bolesława 
Krzywoustego, Władysława Hermana, czyli czasy rozbicia dzielnicowego 
Królestwa Polskiego w latach 1138-1320. Obecnie ówczesne rozbicie 
dzielnicowe gwarantuje rozbicie partyjne, czyli rozszarpywanie Polski na 
strzępy w układzie księstw partyjnych. 
 
Opowiadamy się za własnym ustrojem, za własnym systemem prawnym 
oraz za własną mennicą.  
 
Opowiadamy się za budową cywilizacji „Christianitas”, która w 
najmniejszym stopniu nie jest kompatybilna z cywilizacją czy anty-
cywilizacją zachodnioeuropejską.  
 
Polska, a przede wszystkim Polacy nie powinni wsiadać na pokład 
europejskiego Titanica i to do kajut pod pokładem, bez możliwości 
ewakuacji.  
 
Mamy swoją wielowiekową kulturę, swoją przepiękna historię, swoje 
tradycje, mamy wiarę opartą na nauczaniu Jezusa Chrystusa zgodną z 
naszym słowiańskim etosem i etnosem.  
 



ORĘDZIE DRUGOTERCJALNE KRÓLA POLSKI z 27 sierpnia A.D.2019 

 
Strona 6 

 

Mamy, co prawda okupantów żydowskich, udających Polaków na karku, 
zaganiających Polaków na europejski redyk, ale dzięki Bogu przyjdzie 
chwila dziejowa, pozwalająca zrzucić jarzmo czy gorset okupacji.  
 
Musimy być tylko sobą, być Polakami i nie kolaborować z wrogiem w 
żadnej postaci!     
 
(...) 
 

Odpowiedzialny Polak nie idzie głosować, gdy nie ma pewności, co z 

jego głosem się stanie; gdy nie ma pewności, czy Poseł, euro-Poseł, 
Senator, Prezydent zaraz po głosowaniu nie sprzeniewierzą się Wyborcom; 
gdy nie może nic zrobić by odwołać z urzędu wybranego przedstawiciela. 
  
Nikt rozsądny i rozumny nie idzie na wybory, na których udziela się 
pełnomocnictwa tajnego, czyli fikcyjnego, ale jednocześnie 
nieodwołalnego. Jest to w obecnych okolicznościach, tzn., gdy rządzą 
nami, żydo-masońscy okupanci, jakby podpisanie zgody na eutanazję 
Narodu Polskiego.  
Oprawcy potrzebują wspólników stąd tzw. powszechne wybory!  
 
Żaden rodowity, szlachetny Polak nie kolaboruje z wrogiem a kolaboracja 
jest uczestniczenie w żydo-masońskich pseudo wyborach.  
 
Okupanci są sprytni, pozwalając działać tzw. koncesjonowanej opozycji, 
by zwiększyć frekwencję, aby Polacy mieli większy wybór.  
Niestety, w sytuacji głosowania tajnego nikt nie ma pewności, co z jego 
głosem się dzieje, a sama wiarygodność bolszewickich wyborów jest bliska 
zeru. 
 
Rdzenny Polak może głosować inaczej jak jawnie!  
 

* * * 
Zobaczmy jak to rozbicie partyjne Polski wygląda na dziś tj. na 27 sierpnia 
A.D.2019: 
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W PKW zostało zarejestrowanych 39 Komitetów Wyborczych startujących do 
„wyborów” do „parlamentu” III RP: 
   

 W konsekwencji takiego rozdrobnienia partyjnego uformuje się kilka partii 
„sejmowych”, doprowadzając w efekcie do posłów „sejmowych” 
partyjnych z określonej ziemi „wyborczej” (okręgów wyborczych), co w 
konsekwencji doprowadzi do rozbicia terytorialnego (utrzymania tego 
rozbicia): 
 

                
           rozbicie partyjne Polski            rozbicie dzielnicowe Królestwa Polskiego 
                      (1989-2019)                                          (1138-1320) 
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Przedstawmy te Komitety Partyjne vel księstwa udzielne: 
 

1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 

2. KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW 

3. KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA 

4. KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA 
5. KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU 

6. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 

7. KOMITET WYBORCZY KORWIN 
8. KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ 
9. KOMITET WYBORCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
10. KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW 

11. KOMITET WYBORCZY PIAST - JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW 

12. KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA 

13. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

14. KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT 

15. KOMITET WYBORCZY PRAWICA 

16. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

17. KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE 

18. KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA 

19. KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA 

20. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 

21. KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP 

22. KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY 
23. KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ 
24. KOMITET WYBORCZY UNIA PRACY 
25. KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 
26. KOMITET WYBORCZY WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ 

27. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI POLACY 
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28. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY 

29. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA - RUCH ODDOLNY 

30. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 

31. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI RAZEM 

32. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 

33. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNA REWOLUCJA MAXA KOLONKO 

34. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA SOCJALNA 

35. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN 

36. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWE WYBORY 

37. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE 

38. KOMITET WYBORCZY ZGODA 
39. KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 

 
Każdy z tych powyższych 39 Komitetów reprezentuje wyjściowo 2,56% Ziemi 
III RP i traktuje ją jako samozwańcze księstwo udzielne, bo nie ma procedury 
w żadnym Okręgu Wyborczym na wyrażenie społecznej zgody na 
organizację konkretnego Komitetu Wyborczego, tak partyjnego, jak 
bezpartyjnego. Docelowo Komitety te chcą rządzić poprzez partyjnych lub 
bezpartyjnych „posłów” określonym terytorium III RP i niektórym z nich się to 
uda. Będą traktować te Ziemie jako Ziemie „wyborczo” podbite, a Ziemie 
konkurentów, zwanych opozycją, traktować jako Ziemie do pobicia i 
podbicia. Jest to klasyczna wojna domowa. 
Na czele Komitetów Wyborczych stoją samozwańczy „książęta” - rokoszanie, 
zbuntowani przeciwko Królowi i Królestwu Polskiemu, często podlegli 
prezesom partyjnym lub innym siłom politycznym. W sumie oni wszyscy, jak 
jeden, tworzą antykrólewską konfederację, którą my nazywamy 
ANTYKRÓLEWSKIM ROKOSZEM DUDY A.D.2019, jako, że to Prezydent III RP 
Andrzej Duda ogłaszając „wybory parlamentarne” w masońskim rycie 
partyjnym - bolszewickim stał się „z urzędu” Marszałkiem konfederacji 
antykrólewskiej, jak onegdaj w 1672 roku uczynił to w Szczebrzeszynie 
Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski, występując przeciwko Królowi 
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Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, w formule Konfederacji 
Szczebrzeszyńskiej.   
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_szczebrzeszy%C5%84ska  
 
Na to bolszewickie dictum, które nota bene przewidzieliśmy, powołaliśmy do 
życia KRÓLEWSKĄ KONFEDERACJĘ OPATOWSKĄ A.D.2019.        
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_go%C5%82%C4%85bska  
 
Jako Królestwo Polskie proponujemy przystępowanie Polaków do Naszej 
Królewskiej Konfederacji poprzez organizowanie się w Sejmiki Ziemskie 
różnego szczebla, szczególnie szczebla powiatowego i prowincjonalnego, 
wyłaniając na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym po 5 Posłów Ziemskich z 
każdej Ziemi Sejmikowej na Sejm Walny Królestwa Polskiego, którego 
najbliższa XII Sesja Rocznicowa przewidziana jest na 5 października A.D.2019.   
Sejm Walny Królestwa Polskiego zorganizowany jest w formule KRÓLEWSKIEJ – 
CHRYSTUSOWEJ tj. w ramach cywilizacji CHRISTIANITAS (nauka i nauczanie 
Jezusa Chrystusa), co odróżnia nas od formuły bolszewickiej – jakobińskiej – 
masońskiej „sejmu” na Wiejskiej, w ramach ideologii LIBERALNEJ czytaj 
satanistycznej. „Sejm” na Wiejskiej tak naprawdę (po „wyborach”) 
reprezentuje Loże Masońskie różnego rytu. A jak jest na Sejmie Walnym? 

50 Ziem Sejmu Walnego, 
z czego 41 Ziem Królestwa Polskiego 

i 9 Obszarów Polonijnych

 
Na Sejmie Walnym każda Ziemia Sejmikowa i Obszar Polonijny ma 5 Posłów Ziemskich 
i dwóch Senatorów, co daje 250 Posłów i 100 Senatorów. W Izbie Poselskiej 
głosowania odbywają się Ziemiami, w Senacie każdy Senator ma głos wolny (Voto 
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Senatorskie). Głosuje się bezwzględną większością tak w Izbie Poselskiej, jak w 
Senacie. Król ma prawo veta – nie pozwalam, ale z pisemnym uzasadnieniem! 
 
W tym miejscu napominamy wszystkich: organizatorów, wykonawców i 
popleczników ROKOSZU DUDY A.D.2019, aby odstępowali najpóźniej do 30 
września A.D.2019 od rokoszan, pod rygorem infamii, banicji i konfiskaty 
majątku w przyszłości.  
 
Albo stajecie przy rokoszanach albo przy Królu Polski; tertio non datur.  
 
Udział bierny (organizowanie i/lub kandydowanie) lub czynny (wzięcie 
udziału w „wyborach”) traktujemy jako opowiedzenie się po stronie 
ROKOSZU DUDY A.D.2019 ze wszelkimi tego królewskimi konsekwencjami, o 
czym wyżej.   
 
DRUGA PRÓBA UGODY Z ROKOSZANAMI   
 
W dniu 10 września A.D.2019 zwołujemy do Gdańska Oliwy przedstawicieli 
Elit Polskich na Pokojowy Zjazd, by sobie nawzajem wszystkie wątpliwości 
wyjaśnić. Wzywamy przede wszystkim rokoszan, by per argumentum 
przekonać drugą stronę do swoich racji.  
Proponujemy rokoszanom wycofanie swoich kandydatur z List Wyborczych, 
rozwiązanie Komitetów Wyborczych oraz rozwiązanie partii politycznych, a 
w konsekwencji przeproszenie się z Nami Aktem homagialnym 
indywidualnym lub zbiorowym. Pozwoli to na działalność polityczną w 
ramach Sejmu Walnego Królestwa Polskiego.  
W innym przypadku najpewniej potraktujemy rokoszan, po 30 września 
A.D.2019, każdego z osobna, jako popełniającego przestępstwo Obrazy 
Majestatu równoznacznego ze Zbrodnią Stanu Królestwa Polskiego, z 
wszelkimi tego konsekwencjami.       
 
Prosimy zauważyć, że w rzeczywistości to My proponujemy oddolną, 
królewską demokrację, opartą na Sejmikach Ziemskich, nawiązując do 
naszej królewskiej tradycji i tożsamości. Nikogo nie namawiamy do 
popierania monarchii, a jedynie do popierania królewskiej, a nie szatańskiej 
demokracji.  
Demokracja III RP oparta jest na szatańskim „dorobku” Rewolucji Francuskiej 
wywołanej przez masonów i na królobójstwie Króla Francji Ludwiku XVI – 
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wnuczka Marii Leszczyńskiej, prawnuczka Króla Polski Stanisława 
Leszczyńskiego.  
Jakobinizm nazywany w III RP demokracją niszczy Polskę, podobnie jak 
Rewolucja Francuska zniszczyła katolicką Francję.  
Dla każdego rozumnego Polaka oczywistym jest, że nie da się obronić Polski 
z jakobińskim ustrojem politycznym. W takim szatańskim ustroju Polacy – 
katolicy, wcześniej czy później skończą jak nasi bracia w wierze – 
Wandejczycy. Dlatego Polak – katolik powinien bronić Wiary i 
chrześcijańskiego Króla jak Wandejczyk. Nie da się bronić Wiary w Bolszewii, 
chyba, że wiary w Szatana!  
 

Wykazujemy  dużo cierpliwości i chęci Pojednania. Zwołaliśmy na dzień 

24 sierpnia A.D.2019 Zjazd Łęczycki Clerus & Secularus możnowładców, tak 
świeckich, jak duchownych do Łęczycy, nawiązując do Zjazdu 
Łęczyckiego z 1180 roku za czasów Kazimierza II Sprawiedliwego. Niestety 
oprócz Nas i Naszych królewskich dostojników nikt z możnowładców 
bolszewickich oraz osób duchownych nie pojawił się.  
Strząsnęliśmy, więc za radą Jezusa proch z nóg Naszych.  
 
Jednocześnie już teraz zwołujemy w dniu 22 sierpnia A.D.2020 rocznicowy 
Zjazd Łęczycki Clerus & Secularus A.D.2020.  
 
Mamy nadzieję, że do tego czasu wielu zrozumie, że tylko w Jedności i 
Zgodzie, ale jednocześnie wyłącznie w rycie królewskim cywilizacji 
CHRISTIANITAS, a nie w sytuacji rozbicia dzielnicowego (partyjnego) 
ideologii liberalnej – satanistycznej, możemy zbudować bezpieczną i 
zasobną Polskę z bezpiecznymi i zasobnymi Polakami.  
Miejmy nadzieję, że w międzyczasie Polacy poczują się KRÓLEWSKIM 
SZCZEPEM PIASTOWYM (LECHICKIM), a nie ciemną masą, jak chcą partyjni 
(udzielni) książęta vel kacyki w III RP. 
   

Warto na koniec odczytać jeszcze raz tekst Aktu Wdzięczności za Cud 

nad Wisłą z 25 sierpnia A.D.1920 ułożony przez Biskupa Przemyskiego św. 
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Józefa Sebastiana Pelczara i odczytany przez Nas 24 sierpnia A.D.2019 w 
kościele przyklasztornym oo. Bernardynów p.w. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Łęczycy oraz w dniu 25 sierpnia A.D.2019 na Przeprośnej Górce w 
Łęgonicach k/ Nowego Miasta nad Pilicą przed kościołem p.w. św. Rocha 
wzywając jednocześnie wszystkich ludzi dobrej woli, by potraktować ten 

tekst jako Śluby Łęczyckie i odczytywać je corocznie podczas 
Zjazdów Łęczyckich Clerus & Secularus.  
 

AAAKKKTTT   OOODDDDDDAAANNNIIIAAA   KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO      
OOOPPPIIIEEECCCEEE   NNNAAAJJJŚŚŚWWWIIIĘĘĘTTTSSSZZZEEEJJJ   PPPAAANNNNNNYYY   MMMAAARRRYYYIII   

[[[KKKRRRÓÓÓLLLOOOWWWEEEJJJ   KKKOOORRROOONNNYYY   PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEJJJ]]]   
 

   JJJako Król Polski elekt i Najwyższy Wódz Wojska Polskiego imieniem własnym i całego 

Narodu składam Tobie Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone Narodowi Polskiemu w ciągu 
[jedenastu] wieków, za wydźwignienie go z ciężkiej niewoli [zaborów] i za zwycięstwo Oręża 
Polskiego w walkach - za prawdziwy Cud nad Wisłą w roku 1920. 

   WWWdzięczni za Twoją opiekę błagamy Cię o nią nadal, my dzieci Twoje i Poddani Twoi, 

bądźże nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królową, oddal od nas grzechy i klęski, a 
przywróć nam pożądany pokój. 

   MMMy wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, aby Naród Nasz i 

Twój spełniał sumiennie posłannictwo dane Mu od Boga – by też na Jego ziemiach 
kwitnęły dobre obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny, prawdziwa oświata i wolność, 
poszanowanie prawa i władzy, sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli 
najbiedniejszych, jedność i zgoda wszystkich stanów i zawodów.  

   DDDo tego niech Nam dopomoże Bóg, Ty zaś, o Najmiłościwsza Królowo, wstaw się za 

Nami i wyproś Nam błogosławieństwo Niebios.  
Amen.         
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Tekst z tygodnika „Niedziela” nr 34/2019 – dodatek „Europa Christi”.  
https://www.niedziela.pl/artykul/144393/nd/Niedopelniony-Akt-Wdziecznosci-i-Oddania  

 

Polacy!  
Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!   
 
Dano 27 sierpnia A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w 
Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 

   

OOOrrręęędddzzziiieee   
wwwyyygggłłłooossszzzooonnneee   nnnaaa   żżżyyywwwooo      

nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

   
   „„„KKKrrróóólll   PPPooolllssskkkiii   WWWooojjjccciiieeeccchhh   EEEdddwwwaaarrrddd   III   ”””   

hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===fffYYYvvv666___qqqpppjjjlll888YYY   
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WPIS Nr 50/08/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 27 sierpnia A.D.2019 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   
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555222777      
RRROOOCCCZZZNNNIIICCCAAA   

EEELLLEEEKKKCCCJJJIII   NNNAAA   KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
JJJAAANNNAAA   III   OOOLLLBBBRRRAAACCCHHHTTTAAA   
222777   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa   AAA...DDD...111444999222   
222777   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa   AAA...DDD...222000111999   
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