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My, Leh XI Wojciech

Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej Łaski Król elekt Polski-Lehii
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego – starożytnej Lehii; Król 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;

II

Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor Słowiańszczyzny
(szczególnie Moraw); Protektor Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa
Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA – ex
Wielka Luizjana oraz część Kanady - Quebec); Protektor Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa
Jerozolimskiego wszem wobec i każdemu z osobna Przywódcy każdego skrawka na Ziemi, szczególnie
skrawka nazywanego historycznie Le[c]hią a dzisiaj Polską, 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 –
Le[c]hitom, zjednoczonym w Naród Polski, którym los Ojczyzny leży na sercu, ślemy niniejsze królewskie
Orędzie.

Czcigodny Narodzie Polski!
Czcigodni Radcowie, Urzędnicy Najj. Rzpltej Królestwa Polskiego-Lehii!
Czcigodni Poddani Królestwa Polskiego-Lehii!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

”Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Kierujemy do was kolejne Orędzie, po Naszych Orędziach z 17 marca oraz 31 lipca A.D.2021
(www.metrykakoronna.org.pl).
Nie tracimy nadziei, że rządzący w III RP opamiętają się przed III Ognistymi Wiciami!

Wydarzenia

ostatnich tygodni zmuszają Nas do wypowiedzenia się w wielu palących kwestiach,
dotyczących Polski i Narodu Polskiego.

I. Casus Afganistan, czyli modus operandi islamizacji państwa „na demokrację amerykańską”.

Sytuacja w Afganistanie A.D.2021 to ewidentny Znak Boży, ostrzegający Polskę i Polaków, przed tym,
co może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości, w Polsce.
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Casus Afganistanu pokazuje wyraźnie Polakom, że USA są forpocztą islamu (orz talmudycznego judaizmu, o
czym dalej) dokonując świadomej dechrystianizacji poszczególnych regionów świata, sposobem „na
amerykańską demokrację”, czytaj „na masońską demokrację”.
USA wydają się użytecznym idiotą dla: Izraela, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Pakistanu, krajów Ligi Państw Arabskich, a szczególnie dla organizacji ortodoksyjnego, fundamentalistycznego
islamu, które to państwa i organizacje islamskie, wykorzystują USA do „gruntowania” podłoża, pod
krzewienie islamu i judaizmu talmudycznego.
USA ze swoją „demokracją masońską” o profilu libertyńskim i libertariańskim, są idealnym „narzędziem” do
przygotowania konkretnego terytorium pod islamizację lub judeizację.
Modus operandi jest proste: najpierw USA wchodzą politycznie lub militarnie do jakiegoś państwa aplikując
temu państwu ustrój „demokracji amerykańskiej”, polegający na budowaniu masońskiej republiki z własnym
„Parlamentem” i Prezydentem opartymi o wybory powszechne, tajne, a przede wszystkim proporcjonalne.
Oznacza to w praktyce, że garstka osób, z nadania USA, pod pozorem „demokracji”, może kontrolować całe
państwo.
W takim ustroju, USA zapewnia sobie w danym państwie szefów wiodących partii politycznych, szefów
Parlamentu oraz Prezydenta.
Stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków, można takie państwo eksploatować oraz w sposób
bezwojenny, przekazać pod kontrolę (władztwo, protektorat) innemu państwu.

Z takim właśnie manewrem mieliśmy do czynienia w latach 90-tych XX wieku, gdy Polska przeszła spod

„kurateli” sowieckiej pod kuratelę amerykańską. Zmiana Protektora odbyła się praktycznie w sposób
niezauważalny i bezbolesny.
Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że szykowana jest Polakom w niedługim czasie zmiana Protektora z
USA na Izrael i zamiana Polski w Polin.
Wszystko odbędzie się na podobieństwo Afganistanu, gdzie Talibami będzie Izrael.
Polska zostanie nagle pozbawiona naczelnych władz, a wojska rządowe, których nagle okaże się, że nie ma
w deklarowanej ilości 100 tyś., ale ok. 50 tyś., złożą broń. Polacy, całkowicie rozbrojeni, staną przed
faktami dokonanymi.
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Likwidując swoje państwo w Palestynie, Izrael sprowadzi do Polski, przemianowanej na Polin, ok. 4 mln
obywateli, którzy zajmą kluczowe stanowiska w państwie. Polacy będą gojami. Podobny los czeka Ukrainę.
Rosja, Niemcy, USA, Chiny, uznają żydowskie państwo Polin. Świat nie zareaguje. Arabowie odzyskają
Palestynę.
Generalnie wszyscy zadowoleni, oprócz Polaków.
Na terenach ex Polski zapanuje judaizm. Kościoły zamienione będą w synagogi.
Fantazja? Czyżby?
USA jest państwem masońskim, kontrolowanym przez kilka rodzin, powiązanych ze światem talmudycznego
judaizmu oraz islamu.
Judaizm talmudyczny (rabiniczny) oraz islam to powiązane religie, a raczej ideologie fundamentalistyczne,
nakierowane na zwalczanie chrześcijaństwa, na zwalczanie państw o profilu chrześcijańskim

Przed 2001 rokiem USA wspierały islamską fundamentalistyczną organizację Talibów, jako islamską
organizację, walczącą z Rosją, jeszcze wtedy Sowiecką, niby o niepodległość Afganistanu.
De facto Sowiecka Rosja miała wówczas ambicje budowania świata według koncepcji, polegającej na
budowie komunizmu na bazie judaizmu talmudycznego, rywalizującej z koncepcją amerykańskiego widzenia
świata, czyli budowy komunizmu na bazie islamu.
I jedni i drudzy, byli użytecznymi idiotami dla tych, co nienawidzą chrześcijaństwa.
Podobną rolę odgrywa obecnie w Europie tzw. Unia Europejska, której „wartości” są ewidentnie sprzeczne z
wartościami chrześcijańskimi. Ci z kolei, stawiają na komunizm ateistyczny.

Sowieci,

przez dziewięć lat (1979-1989) próbowali nie dopuścić do rządów w Afganistanie
fundamentalistów islamskich.
W roku 1989, w wyniku przemian politycznych w Rosji, Rosja wycofuje swe wojska z Afganistanu.
Mimo to, fundamentaliści islamiści, nie dochodzą do władzy.
To USA, za poduszczeniem Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Pakistanu
konsekwentnie budowały islamski front wyzwolenia Afganistanu.
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Po zamachu w roku 2001 na WTC (przypisywany Talibom) sytuacja uległa diametralnej zmianie.
Dlaczego?
Wydaje się, że dlatego, iż islamski fundamentalizm nie przejąłby szybko lub w ogóle władzy w Afganistanie!
Potrzebny był okres tzw. „demokracji amerykańskiej”, by zepsuć, zdemoralizować społeczeństwo Afganistanu,
przygotowując grunt pod jego fundamentalistyczną islamizację. Skoro nie dało się zrobić z Afganistanu
państwa talmudycznego (Chazarii), postanowiono zrobić z Afganistanu Kalifat lub Emirat. Byle nie było tam
chrześcijaństwa!
Zamach na WTC był idealnym pretekstem, by w Afganistanie zaprowadzić „demokrację amerykańską”,
polegającą na utworzeniu partii politycznych, na stworzeniu Ordynacji Wyborczej Proporcjonalnej (by rządziły
kontrolowane przez USA partie), na zainstalowaniu według tej Ordynacji, Prezydenta z nadania USA, etc.
Paradoksalnie, za takim ustrojem Afganistanu, opowiadały się: Pakistan, Arabia Saudyjska, ZEA, szkoląc i
finansując w międzyczasie Talibów, by w odpowiednim czasie, gdy społeczeństwo Afganistanu, po okresie
tzw. „demokracji amerykańskiej”, będzie całkowicie zdemoralizowane i bezbronne, przejąć w Afganistanie,
małym kosztem, pełnię władzy, budując tam islamski Emirat.
W Afganistanie, po 1989 roku, zbudowano dokładnie taką samą „demokrację amerykańską”, jaka
obowiązuje po 1989 roku w Polsce!
USA, po 1989 roku (Jałta II) kontrolują w Polsce wszystkie centralne Urzędy, przygotowując Polskę na
„wariant afgański”, czyli nagłe wycofanie swoich przedstawicieli – opróżnienie wszystkich kluczowych
urzędów i pozostawienie państwa bez władzy, z jednoczesnym zezwoleniem na przejecie władzy przez
„Talibów”.
Swoją drogą, ten wariant wystawienia państwa na wrogie przejęcie, przerobiła światowa masoneria w
dwudziestoleciu międzywojennym i praktycznie zrealizowała, we wrześniu 1939 roku, w Polsce. Nagle Polska
została bez najwyższych Urzędników: tj.: Prezydenta, Prymasa, Naczelnego Wodza, Marszałków Sejmu i
Senatu. Wszyscy nagle uciekli, a w ustroju II RP, nie było żadnych zastępców!
„Wariant afgański” A.D.2021 tj., przekazanie państwa w obce ręce, jest, więc de facto „wariantem polskim”
A.D.1939.
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Od 2014 roku twierdzimy, a od 2020 roku mówimy o tym bardzo głośno, że ustrój III RP jest ustrojem
przygotowanym na nagłe wrogie przejęcie Polski.
Gdyby nagle Prezydent Polski orz Marszałkowie Sejmu i Senatu nagle znikli – to Polski (III RP) nie ma i
nikt nie jest w stanie tego zmienić!
W ciągu jednego dnia, znika całe państwo!
A kto ten teren przejmie w administrację?
Wszyscy od razu pomyślą: Niemcy i Rosja!
Czy na pewno?
A może Izrael, którego państwo ma termin ważności do 2022 roku!
Czy Niemcy i Rosja, USA przed takim wariantem będą protestować, czy wręcz przeciwnie?
Czy Świat będzie protestował, gdy wmawia mu się od długiego czasu, że to Polacy mordowali Żydów
podczas II Wojny Światowej i zajmowali ich mienie; że to Polacy nie chcą tego mienia oddać (Ustawa o
kpa)?
Mało tego, Polacy niby boją się światowych, mediów tworząc Ustawę „Lex TVN”.
Czy to nie jest wystarczający powód, by Polskę oddać w ręce żydowskich Talibów?
Czy to dla Świata nie będzie wytłumaczeniem, że dzieje się dziejowa sprawiedliwość; że Żydzi idą po swoje
i na swoje!
W 2020 roku, ewidentnie Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński oświadczeniem z 6 maja A.D.2020 dokonali
zamachu stanu, czego efektem końcowym były niekonstytucyjne Wybory Prezydenckie A.D.2020, w dniach
28 czerwca, 12 lipca A.D.2020.
Była to pierwsza próba wygaszenia Polski, poprzez opróżnienie Urzędu Prezydenta!
Jako Królestwo Polski-Lehii rozczytaliśmy ten zamiar i obraliśmy na Prezydenta in spe „III RP” J.W.S. prof.
Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza.
Wytrąciliśmy na jakiś czas, masonerii, argument, że Polska bez Prezydenta stoi.
Kto wie, czy wówczas, masoneria światowa nie postanowiła przetestować wariantu przekazania państwa z
„demokracją amerykańską” w obce ręce, zaczynając od Afganistanu.
Talmudyści rezygnują z Afganistanu na rzecz islamu ale w zamian biorą Europę.
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Niestety, test ten, wypadł dla USA (mimo potężnej kompromitacji wizerunkowej) pomyślnie, bo żaden
żołnierz amerykański nie zginął, a państwo Afganistan zostało przekazane, bez strat własnych, Talibom,
których natychmiast uznały Rosja i Chiny.
Nie będziemy tutaj rozpisywać się o losie Afgańczyków, i innych, którzy w „demokrację amerykańską” w
Afganistanie naprawdę uwierzyli. Może tylko dodamy, że mogą się oni udać na tereny, gdzie funkcjonuje
jeszcze „demokracja amerykańska” ale bez gwarancji jak długo jeszcze ta „demokracja” tam przetrwa.
Przypomnijmy, że od 16 lipca 2016 roku, Polacy mają swojego Króla w Naszej osobie, a tam gdzie jest
Król, nie można mówić o braku państwa!

Prezydent „III RP” Aleksander Kwaśniewski zgodził się w 2002 roku wysłać kontyngent Wojska
Polskiego do krzewienia „demokracji amerykańskiej” w Afganistanie.
Kolejni Prezydenci III RP: ś.p. Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda kontynuowali tę
haniebną misję, która była eksperymentem politycznym, docelowo, na zgubę naszej Ojczyzny!
Po tym okresie, rozbrojenia moralnego i fizycznego Afgańczyków, poprzez „amerykańską demokrację”, Rząd
USA w 2019 roku, doszedł do wniosku, że przekaże władzę w Afganistanie... Talibom, czyli islamskim
fundamentalistom, tym samym, którzy niby dokonali zamachu na WTC w 2001 roku.
Miała to być tylko jedna z władz cywilnych, bowiem Amerykanie uważali (lub udawali, że uważają), że
proamerykańskie władze Afganistanu poradzą sobie z próbą przejęcia Afganistanu w 100% przez Talibów.
Chodziło niby Amerykanom o to, by wkomponować w system „demokratyczny” Afganistanu, partię
fundamentalistów islamskich.
Okazało się, że była to utopia.
Skorumpowana władza cywilna i wojskowa Afganistanu, poddała się bez walki Talibom, więc dlaczego
Talibowie mieliby się teraz dzielić władzą?
Rodzi się pytanie: czy Amerykanie nie wiedzieli o tym, co się wydarzy? Czy wręcz przeciwnie, zdecydowali
się przekazać pełnię władzy Talibom, zrzucając na Afgańczyków winę, że nie chcą walczyć za Ojczyznę?
Zwróćmy uwagę, że przekazanie państwa w obce ręce w Afganistanie, odbyło się w trybie BEZWOJENNYM.
Wystarczyło, że gwarant wojskowego bezpieczeństwa Afganistanu, tj. armia USA wycofał się z Afganistanu
oraz jednocześnie wycofały się władze cywilne i wojskowe Afganistanu!
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Nie potrzebny był nawet żaden majdan!
Bez jednego wystrzału Afganistan został przejęty przez Talibów!
Czy ta sytuacja nie może powtórzyć się w Polsce A.D.2021-2022?
Swoją drogą, opisana wyżej sytuacja w Afganistanie, w roku 2021, przypomina wypisz wymaluj sytuację
Polski z września 1939, gdy władze cywilne, wojskowe i duchowne, zrejterowały z pola walki, uciekając za
granicę, zostawiając, na pastwę dwóch okupantów, zdemoralizowanych i całkowicie rozbrojonych Polaków,
rządami Piłsudskiego, a następnie piłsudczyków.
Czy był to wówczas przypadek, czy świadome ubezwłasnowolnienie Polski i Polaków przez „piłsudczyków”
pod agresję Niemiec i Rosji?
A czy obecnie jest inaczej?
Przecież rządzą Polakami piłsudczycy!
Skoro metoda jest taka sama, to i skutek musi być ten sam!
Krzewiona w Polsce, po 1989 roku (zmiana okupanta z ZSRR na USA, na podobieństwo Afganistanu,
„demokracja po amerykańsku”, dokładnie ma te same cele tj.: zdemoralizowanie, zdechrystianizowanie i
całkowite rozbrojenie Polski i Polaków, w oczekiwaniu na zaplanowaną na Polskę, inwazję – jako
dokończenie II Wojny Światowej.

II. Nie oddamy guzika!

Nagłe niby odwrócenie sojuszy przez ex Prezydenta III RP - Andrzeja Dudę oraz Władze III RP
(Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki et consortes), którzy „Ustawą o kpa” (Ustawa zmieniająca Kodeks
Postępowania Administracyjnego) oraz „Ustawą Lex TVN” (Ustawa o mediach), wypowiadają jednocześnie
wojnę Izraelowi i USA, jest Naszym zdaniem ustawką pod przyszłą agresję!
Przypomina to wypowiedź generała Rydza Śmigłego na XII Zjeździe Związku Legionistów Polskich w 1935
roku (rok śmierci Piłsudskiego).
„Zjazd odbył się w dwudziestą pierwszą rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii 6 sierpnia 1914 roku z
krakowskich Oleandrów. W przemówieniu znalazły się zdania: „Płonne są rachuby na słabość Polski jej
wrogów. (…) Nie tylko nie damy całej Polski, ale nawet guzika”.
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Wypowiedź została sprowokowana przez pojawiające się coraz częściej sugestie niemieckie, iż Polska winna
wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez swoją część Pomorza eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej
łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi.
Edward Rydz-Śmigły przewodniczył Zjazdowi Legionistów jako Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (GISZ).
Mianowany został na to stanowisko w nocy z 12 na 13 maja 1935 roku, natychmiast po śmierci
poprzednika, „wyznaczony przez Marszałka Piłsudskiego jako pierwszy obrońca Ojczyzny, pierwszy
współpracownik Pana Prezydenta RP w rządzeniu państwem”.”
Vide: https://twojahistoria.pl/2018/02/07/nie-oddamy-ani-guzika-tak-rydz-smigly-odgrazal-sie-niemcom-w-1935roku-co-jeszcze-warto-o-nim-wiedziec/
Edward Rydz Śmigły to mianowany przez Prezydenta Moscickiego w dniu 1 września 1939 roku Wódz
Naczelny oraz następca Prezydenta na wypadek opróżnienia się Urzędu Prezydenta.
To ten sam człowiek, który nieudolnie kierował obroną Polski, w dniach 1-17 września 1939 roku i który
po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski od Wschodu, uciekł 18 września 1939 roku do Rumunii wydając
wcześniej rozkaz:
„Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami
nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i
miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny
z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.”
Czy takie zachowanie Władz II RP, we wrześniu 1939 roku, nie przypomina zachowania władz Afganistanu
A.D.2021?
Parafrazując, oznacza to: „My uciekamy, Wy oddajcie się bez walki okupantom!”.
Całkowicie bezbronni Polacy, wpadli wówczas pod okupację sowiecko-niemiecką. Zaczęła się nie tylko
okupacja ale zaplanowana wcześniej z premedytacją, eksterminacja elit Narodu Polskiego, z planem
wspólnego (niemiecko-rosyjskiego) wymordowania wszystkich Polaków (spotkanie NKWD z Gestapo w lutym
1940 roku w Zakopanem).

III. „Ustawa o kpa” – wystawienie Polaków na odstrzał.
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Theatrum odgrywane przez Andrzeja Dudę oraz Jarosława Kaczyńskiego, wobec Izraela i USA, ma
zantagonizować Polskę i Polaków wobec Izraela i USA oraz skompromitować Polskę w oczach opinii
publicznej w Europie i na Świecie.
Wychodzi, bowiem na to, że Polacy nie chcą oddać mienia, „pomordowanym przez Polaków w holocauście
Żydom”! Tak to jest przedstawiane na Świecie.
Po co była ta Ustawa, skoro w kodeksie cywilnym od dawna funkcjonuje termin zasiedzenia w dobrej (20
lat) i w złej wierze (30 lat)!
To ewidentna prowokacja Jarosława Kaczyńskiego oraz ex Prezydenta Andrzeja Dudy i wystawienie Polaków
na odstrzał!
„Ustawa o kpa” powiela zasady prawa cywilnego o zasiedzeniu i jest całkowicie zbędna!
Wyraża ona de facto votum nieufności wobec Sądów Administracyjnych (władza ustawodawcza i wykonawcza
nie ufa władzy sądowniczej).
A przecież Władza Sądownicza jest częścią władzy III RP.
A może jednak chodzi przy okazji o coś innego?
Z Naszego punktu widzenia „Ustawa o kpa” jest „Dekretem Dudy” nawiązującym do „Dekretu Bieruta” z
1945 roku.
„Ustawa o kpa” mówi tyle, że wszystko, co do 1992 roku zostało skradzione, zostaje z mocy prawa
zalegalizowane.
Rodzą się, więc pytania:
 Kto kradł przed 1992 rokiem?
 Czy nie jest to próba zalegalizowania skradzionego majątku w latach 1944-1992?
 A co z okradzionym polskim ziemiaństwem po1944 roku?
 A co z okradzionymi polskimi przedsiębiorcami po1944 roku?
 A co z uwłaszczeniem się komunistycznej nomenklatury partyjnej przed 1992 rokiem na majątku
narodowym?
 Czy jest to na pewno Ustawa antyżydowska czy raczej Ustawa antypolska?
Królestwo Polskie-Lehii, w Naszej osobie, nie uznaje „Ustawy o kpa”, jako całkowicie zbędnej i antypolskiej.
Pod pozorem uratowania kilku, kilkunastu kamienic, legalizuje się komunistyczną kradzież majątku
narodowego i prywatnego, idącą w miliardy, jak nie biliony złotych!
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Nadto, przegłosował tę „Ustawę o kpa” (odrzucenie poprawek Senatu) Sejm w trybie niekonstytucyjnym tzn.
po ogłoszeniu przerwy w obradach Sejmu w dniu 11 sierpnia 2021 roku, do 2 września 2021 roku, a
podpisał niekonstytucyjny ex Prezydent Andrzej Duda.
Wszystko to lipa, klasyczna ustawka!
Nota bene, dziwi Nas fakt, że po głosowaniu nad przerwą w obradach, w dniu 11 sierpnia 2021 roku,
Posłowie głosujący za przerwą, nie opuścili Sali Obrad – Izby Poselskiej.
Gdyby Izbę Poselską opuściło wówczas 231 Posłów nie byłoby quorum i Sejm zgodnie z Konstytucją z 1997
roku nie mógłby przyjąć żadnej Ustawy!

Wychodzi na to, że i niby „opozycji” zależało na Ustawie „o kpa” oraz na Ustawie „Lex TVN”.

IV. „Ustawa Lex TVN”.

Kolejna kontrowersyjna „Ustawa antagonizująca”, to tzw. Ustawa „Lex TVN”.
I tu podobnie!
Władza wykonawcza III RP oraz organy monitorujące rynek medialny, jakoby nie mogą skutecznie
wyegzekwować zaniechania próby obejścia prawa przez Korporację „Discovery”, rejestrującą spółkę słup w
Holandii.
Naszym zdaniem nie jest tak ważny właściciel stacji nadawczej, jak ważne są nadawane treści.
W Ustawie o mediach, nacisk powinien być położony na aksjologię mediów funkcjonujących w Polsce, a nie
tylko na strukturę własności.
Za treści fałszywe, demoralizujące, obrażające Polaków, religię chrześcijańską, etc., trzeba nakładać kary, a
nie dobierać sobie właścicieli stacji.
Co z tego, że „TV TRWAM” jest medium katolickim, gdy jednocześnie ta telewizja promuje szczepionki,
zawierające geny abortowanych płodów?
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V. Utrwalanie „demokracji amerykańskiej” w Polsce trwa w najlepsze, czyli Polak i przed
szkodą i po szkodzie głupi.

NNasiliły się sondaże promujące partie polityczne.
Mowa o wcześniejszych wyborach.
Zero refleksji, co naprawdę się stało!
Zero refleksji, kto naprawdę nam zagraża?

VI. Apel do każdego z Powiatów do opowiadanie się za Najjaśniejsza Rzeczpospolitą Królestwa
Polskiego-Lehii

Niniejszym apelujemy do poszczególnych Ziem: Wojewódzkich, Prowincjonalnych (ex Województwa), a

szczególnie do Ziem Powiatowych, do Rad Powiatowych i Starostów, do Polaków, opowiadajcie się za
Królestwem Polskim-Lehią!
Nie potrzebujemy partii politycznych!
Z każdego Powiatu powinien reprezentować nas na Sejmie Poseł, a z każdego Sejmiku Wojewódzkiego kilku
Senatorów!
Obecnie Rząd Morawieckiego obiecuje Powiatom 8 mld PLN dotacji.
To powiaty, w 95% generują przychody do budżetu, w kwocie ponad 400 mld PLN.
Oddawanie z tego budżetu, 2% Powiatom jest ochłapem!
Starostowie i Radni! Nie dajcie się wziąć na lep!
W Królestwie Polskim-Lehii budżet jest zdecentralizowany: podatki są dzielone na: Powiat (1/3),
Województwo (1/3), budżet państwa (1/3).
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W tej formule Powiaty i Województwa otrzymają kilka-kilkanaście razy więcej środków niż obecnie.
Rząd Morawieckiego chce przekupić samorządy ich własnymi środkami.
Panie Morawiecki! Wystarczy nie okradać samorządów!
Panowie: Kaczyński, Duda, Morawiecki!
Okradacie samorządy z pieniędzy i okradacie samorządy z władzy politycznej!
Kto i kiedy z Ziemi Powiecowej (Powiatowej) scedował na was władzę polityczną?
Czy Powiat nie potrafi wybrać sobie z grona Radnych Powiatowych Posła na Sejm?
Czy potrzebne są do tego Powiatowi, partie polityczne, wskazujące, kto z grona partyjnego ma
reprezentować dany Powiat?
Szefowie partii politycznych!
Jesteście Polakom do niczego nie potrzebni!
W godzinie „W” rozpłyniecie się jak kamfora, zostawiając Polaków na pastwę wrogów!
Ile wojska broni obecnie konkretnego Powiatu?
Nie ma Jednostek (Garnizonów) Obrony Powiatowej, a Obrona Terytorialna jest podległa wojskom
operacyjnym i wbrew nazwie nie będzie broniła określonego terytorium.
Ile Polacy mają broni?
Co z Obroną Cywilną?
Mamy Króla, swojego Prezydenta, V-ce Prezydenta, mamy Kanclerza Wielkiego Koronnego, mamy
Podskarbiego Wielkiego Koronnego mamy dwóch Wojewodów, mamy Kasztelanów, mamy Hetmana Wielkiego
Koronnego, mamy Prymasa Królestwa Polskiego!
Jesteśmy konkretnym alter państwem wobec Bolszewii!
Cieszy nas, że Ziemia Śląska – Sejm Śląski opowiada się za Królestwem Polski-Lehii!
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Mamy nadzieję na to, że kolejne, poszczególne Ziemie i większość Polaków opowie się wkrótce za
Królestwem Polskim-Lehią!
Precz z Bolszewią!
Precz z „amerykańską demokracją”!
Niech żyje demokracja królewska, z mocnymi finansowo i politycznie samorządami, reprezentowanymi
w Sejmie i Senacie!
Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!

Dano 18 sierpnia A.D.2021 w Myszkowie, na Ziemi Królestwa Polskiego-Lehii, w Szóstym Roku Naszego
Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

Zobacz na:
https://www.youtube.com/watch?v=LYHwGUaC8cs
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WPIS Nr 58/08/2021
DO METRYKI KORONNEJ

z 18 sierpnia A.D.2021

www.metrykakoronna.org.pl
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www.sejmwalny.org.pl
www.królpolski.org.pl

A.D.2020 - A.D.2033
Lata Łokietkowe
Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego
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20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka na Króla Polski
po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego.

A.D.2021
Rok Leha X Dzielnego
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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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