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

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

„Victoria in Jesu Christo” 

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat. 

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 

                                       

OOOrrręęędddzzziiieee   NNNooowwwooorrroooccczzznnneee   

                                    PPPoookkkooojjjuuu   
                                          nnnaaa   222000222333   rrroookkk   

                         
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 

Nieśmiertelny Królu Królów, Królu Polski-Lehii – Jezu Chryste!  

Królowo Korony Polskiej – Maryjo! 

Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lehici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 
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Laudetur Jesus Christus Rex! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Zawsze Dziewica! 
 

Boże!  

Podaruj Sarmatii i Polsce-Lehii pokój!  

Połam strzały naszych wrogów! 
 

 
                            

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

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

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Le[c]hitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki 

Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, 

Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 

Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 

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

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

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

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

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

Wielmożnym, Szlachetnie Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież 

Hetmanom, Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską Królewską, ale też 

wszystkim szlachetnym Polakom - Lehitom, którym los Ojczyzny i leży na sercu, kierujemy niniejsze Orędzie 

Noworoczne Pokoju, jak następuje. 
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Na wstępie przypominamy Nasze królewskie pisma: 

 Memorandum o pokoju „Pax Vobiscum Pax Oliviensis” z 14 października A.D.2017 roku,  

 Nasze królewskie Memorandum z 10 stycznia A.D.2019 „Nowy Ład Europejski - NOE”,  

 Nasz Edykt Bożonarodzeniowy - Orędzie z 24 grudnia 2020 roku,  

 Nasze Memorandum Zjednoczeniowe z 2 lipca A.D.2022.  

Można je znaleźć, a następnie przeczytać na stronie www.metrykakoronna.org.pl.  

Celem głównym Edyktu-Orędzia z 24 grudnia 2020 roku było zapobieżenie pseudopandemii i 

przymusowych, Naszym zdaniem, docelowo ludobójczych „szczepień”.  

Bóg, póki, co, Nas wysłuchał, ale została zesłana na Ziemię kolejna plaga (czyżby według zaplanowanego 

scenariusza?), w postaci ludobójczej wojny w Europie – na Słowiańszczyźnie. 

Z deszczu pod rynnę? 

Kto planuje te plagi? 

Nie wdając się w teorie spiskowe, możemy domyślać się, że nie były to działania przypadkowe; że 

istnieje środowisko ludzi złych, uzurpujących sobie władzę nad całym Światem, a być może Wszechświatem. 

Nazwijmy to środowisko roboczo „Masonerią Najwyższego Szczebla - MNS”. 

Po owocach ich poznacie!  

Kierując się rozumem, wyraźnie widzimy, że w miejsce pseudopandemii, „MNS”, widząc opory, sabotaże, 

etc., a być może odniesiony, zaplanowany skutek tej pseudopandemii, jako „Support Mniejszy” do 

prawdziwej wojny, w postaci dezorganizacji wielu gospodarek, postanowiło przejść do kolejnej fazy tzn. do 

„Supportu Większego” III Wojny Światowej tzn. do wojennego starcia kinetycznego Rosji z Ukrainą.   

Słychać głosy, że jest to wojna zastępcza; że to „proxy war”; że to de facto wojna pomiędzy Rosją a USA, 

etc. 

http://www.metrykakoronna.org.pl/
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My przychylamy się do twierdzenia, że jest to support wojny światowej - początek „proxy war” starcia USA 

vs Chiny.  

Nie tylko, więc USA mają zamiar walczyć z Rosją (czytaj: z Chinami) do ostatniego Ukraińca, Polaka, etc., 

ale tez Chiny mają zamiar walczyć z USA do ostatniego Rosjanina, Białorusina, etc.  

Wychodzi na to, że obie strony chcą walczyć miedzy sobą do ostatniego Słowianina!  

Rodzą się pytania: dlaczego? Czy to możliwe?  

USA jest państwem rządzonym przez Żydów. To de facto Judeo-USA. 

Po roku 1990 gdy zrewidowano Układy w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Ziemie Słowiańskie, z okupacji 

sowieckiej (rosyjskiej) przeszły pod okupację Judeo-USA.  

Związek Sowiecki (ZSRR jako państwo powstałe pod zarządem Żydów) chciał zrzucić z siebie resztkę okupacji 

żydowskiej (raczej resztki wpływów żydowskich) za cenę oddania „światowym” Żydom Słowiańszczyzny. 

Powstaje wówczas Rosja (bez Żydów – akcja „Pomost”) ale i bez Słowiańszczyzny tzn. z terytorium 

okrojonym przez „wolne” i „niepodległe” państwa: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina tj. z terytorium 

mniejszym niż przed II Wojną Światową.  

I jedni (Judeo-anglo-sasi) i drudzy (Rosjanie) osiągnęli swoje ówczesne cele strategiczne (coś za coś) ale z 

pewnymi modyfikacjami. Życie, bowiem nie zna próżni.  

Judeo-USA powołała do życia byty polityczne w państwach słowiańskich kształtujące te państwa w kierunku 

Wielkiej Chazarii (Judeo-Europy). Zresztą nazwa „Europa”, nadana zachodniemu półwyspowi Azji, nawiązuje 

do Żydów z ros. Jewrei (Jewropa – Jewrei).  

Wcześniej wpływy żydowskie opanowały kraje tzw. Zachodniej Europy.  

Celem ostatecznym ma być powołanie do życia bytu politycznego pod nazwą Stany Zjednoczone Europy USE 

jako Judeo-USE i odpowiednik, a nawet zaoceaniczny łącznik wobec Judeo-USA. Koncepcje te nie są nowe. 

Wkład w koncepcję Stanów Zjednoczonych Europy ma polski myśliciel XVIII wieku Wojciech Jastrzębowski, 

który w dziele „O wiecznym pokoju miedzy narodami” opublikowanym 31 maja 1831 roku zawarł ten 

pomysł w 77 punktach.  

W XX wieku ideę Stanów Zjednoczonych Europy, po I oraz II Wojnie Światowej podchwycili myśliciele 

amerykańscy, brytyjscy i francuscy. 
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Termin „Stany Zjednoczone Europy” został użyty przez Winstona Churchilla w czasie wykładu w dniu 19 

września 1946 roku na Uniwersytecie Zuryskim (niem. Universität Zürich) w Szwajcarii. Churchill stwierdził, 

iż: 

  „Musimy zbudować rodzaj Stanów Zjednoczonych Europy. Tylko w ten sposób setki milionów ludzi będzie 
w stanie odzyskać proste radości i nadzieje, które czynią życie wartym przeżycia”. 
Z Wikipedia. 

Co stoi na przeszkodzie tej koncepcji w XXI wieku? Europejscy Indianie – SŁOWIANIE.  

Zachodnia Europa poprzez NATO już de facto jest częścią Judeo-USA.  

Słowianie ciężko dają się „oswoić”, więc od czasów I Wojny Światowej postanowiono ich sukcesywnie 

mordować.  

W międzyczasie, prewencyjnie, realny antysłowianizm, zastąpiono mitycznym antysemityzmem na 

Słowiańszczyźnie.  

Wojna Rosja – Ukraina jest de facto zaprojektowaną wojną ze Słowiańszczyzną i być może, jest  

porozumieniem Judeo-USA – CHINY, mówiącym o tym, że Judeo-USA przejmują Europę a Chiny Rosję. 

Jeśli jest to prawda, to możemy rozumem rozczytać zaplanowany dalszy scenariusz wojny Rosja – Ukraina.  

Przede wszystkim w roku 2023 do wojny ma przystąpić po stronie Ukrainy Polska, a po stronie Rosji 

Białoruś.  

Następnie, kolejne kraje słowiańskie będą wprowadzane do „proxy war” – wojny zastępczej. Już szykowana 

jest wojna na Bałkanach. 

Nie jest łatwo przeciwstawić się tej polityce ludobójstwa Słowian, w sytuacji gdy poszczególne kraje 

słowiańskie, są pod okupacją żydowską i mają zaaplikowany ustrój „demokracji amerykańskiej” gwarantujący 

stabilność tych okupacji.  

Widzimy obecnie wyraźnie: Judeo-Polskę i Judeo-Ukrainę, które to państwa mają za zadanie na rozkaz 

Judeo-USA rozpalić Wojnę Słowiańską, na początku z Rosją, popychaną do wojny przez Chiny.  

Dokładnie w taki sposób pozbyto się Słowian w Nadrenii oraz na Połabiu. Szczuto jedne plemiona 
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słowiańskie przeciwko drugim.  

By to zauważyć trzeba jednak na problem spojrzeć z „lotu ptaka”. Niewielu to robi a jeśli tak, to by 

mataczyć w myśl powiedzenia „wyjaśnienie jest wyższym szczeblem zagmatwania”.  

Większość, bowiem wie tyle, ile widzi tępymi oczy. Pisał o tym w „Odzie do młodości” Adam Mickiewicz: 

„Niechaj, kogo wiek zamroczy, 

Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 

Takie widzi świata koło, 

Jakie tępymi zakreśla oczy.” 

„Demokracja amerykańska” zmusza „tubylców - wyborców” do tępego zakreślania oczu.  

System partyjny odnosi się wyłącznie lub przede wszystkim do zagadnień wewnętrznych. Jak to mówią 

wyjadacze partyjni: „polityką zagraniczną nie wygrywa się wyborów”.  

Dokładnie w ten sam sposób, dzisiejsze USA, pozbyły się tubylczej ludności Indian. Przede wszystkim nie 

pozwoliły się im zorientować w ogólnej sytuacji i zjednoczyć.  

A co jednoczy? 

Odpowiedź jest prosta: król i królestwo!  

Dlatego ustrój oparty na królestwie nie jest tylko racją stanu Słowian, w tym Polaków ale jest to remedium 

na kolejną próbę wymordowania nas Słowian, co do jednego, z ewentualnymi rezerwatami Słowian jak w 

Judeo-USA jest z rezerwatami Indian.  

Jest to nie tyle racja stanu, ale racja życia dla Słowian, w tym dla Polaków. 

Plany „NSM” są rozpisane na każdy kraj słowiański i nie tylko. 

KILKA SŁOW O POLITYCE WEWNĘTRZNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII 

W przyszłym roku, w wyborach parlamentarnych w Polsce, mają wygrać partie polityczne (przede 

wszystkim na usługach Judeo-USA, Zachodniej Europy vel Judeo-USE i Rosji) prące do wojny. Przegrać mają 



ORĘDZIE NOWOROCZNE POKOJU na 2023 rok z 29 grudnia A.D.2022  

 
Strona 7 

 

wszyscy ci, którzy nawołują do pokoju, szczególnie do pokoju na Słowiańszczyźnie; którzy apelują, by 

Słowianie nie stali się mięsem armatnim. 

My, Król Polski-Lehii, apelujemy o bezwarunkowy pokój!  

Jesteśmy jednak realistami i wiemy, że zwolennicy wojny zrobią wszystko, by wygrać wybory i w ramach 

„demokracji amerykańskiej”, zamienić Polaków „demokratycznie” w mięso armatnie. 

Nie jesteśmy, jako Polacy, bez szans!  

Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam!  

Przede wszystkim musimy posługiwać się wiarą ale i rozumem – fides et ratio. 

W ustroju królewskim na najwyższym stopniu jest król, trochę niżej Senat. Jeszcze niżej Izba Poselska.  

Dlatego też apelujemy o to by w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu – do Izby Wyższej – do 

Senatu, głosować na Listę „Królewski Senat”, a co najmniej na bezpartyjnych (od wielu lat) kandydatów do 

Senatu.  

Naszym jednym z celów na 2023 rok jest: odpartyjnienie Senatu III RP.  

Senat III RP powinien mieć większe kompetencje: powinien np. nadzorować pracę eurodeputowanych 

(cykliczne wspólne Posiedzenia), a w przyszłości ich wybierać. Są to, bowiem nasi polityczni 

„ambasadorowie”.  

Senat III RP powinien wraz z Prezydentem, a w przyszłości z Królem, prowadzić politykę zagraniczną; 

powinien mianować ambasadorów i ich odwoływać wraz z Prezydentem, a w przyszłości z Królem; powinien 

mianować wraz z Prezydentem a w przyszłości z Królem, Ministra Spraw Zagranicznych.  

Rząd winien zajmować się sprawami wewnętrznymi. Od polityki zagranicznej jest Senat, Prezydent, Król.  

Izba Poselska winna być, przede wszystkim, do spraw wewnętrznych. Senat winien być, przede wszystkim, do 

spraw zewnętrznych. 

W wyborach do Senatu w 2023 roku zwracajcie Państwo uwagę na wszelkiej maści demagogów! 

Wielu polityków, partii i ruchów udaje polskich patriotów, a nawet jak Ruch Narodowy, funkcjonalnie i 
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instytucjonalnie uwłaszczyło się na polskim patriotyzmie. W rzeczywistości jednak jest to „koncesjonowana” i 

w pełni kontrolowana opozycja. Ich zadaniem jest dbanie o obecny ustrój; o obecny system. Stąd nie 

usłyszycie Państwo z ich ust propozycje reform ustrojowych. Tak: Grzegorz Braun, Robert Winnicki, Sławomir 

Mentzen oraz ich adherenci to de facto „utrwalacze obecnego ustroju i systemu”. Osoby te pełne 

patriotycznych i patetycznych frazesów odgrywają teatralnie rolę Tadeusza Rejtana. To tacy „rejtanowcy” 

rzucający się ze szkaplerzem na szyi lub ze słowami „Szczęść Boże!” do progów sali sejmowej (obecnie 

mównicy sejmowej), wiedząc z góry, że jako mniejszość sejmowa na patriotycznym gadaniu się skończy. 

Są to osoby w pełni świadome tego, co robią i jaka jest ich rola.  

Są dobrze opłacaną przez rządzących polityczną polską mniejszością, de facto legalizującą obecny ustrój i 

system.  

Z góry, za pieniądze, godzą się oni być politykami „opozycji”, od których oprócz górnolotnej mowy nic nie 

zależy.  

Biada tym cynikom i kunktatorom!  

Szczytem hipokryzji jest głoszenie, przez, co poniektórych, z triady: libertyni – narodowcy – monarchiści, 

poglądów monarchicznych. Rojalistą się jest, a nie, że się ma poglądy monarchiczne. To tak jak z tym i 

wierzącymi, a niepraktykującymi! Prosimy was nie nabierajcie się na plewy tych rokoszan i ich adherentów. 

Kolejną groźną warstwą są wszelkiej maści „gęgały”, które o wszystkim mówią, tylko nie o reformach w 

kraju. Są to najczęściej pudła rezonansowe i heroldowie czegoś nieuniknionego. Tacy swoiści „znieczulacze - 

anestezjolodzy” społeczni, byśmy jako Polacy uwierzyli w determinizm społeczny, że nie da się nic zrobić i 

byśmy szli potulnie na rzeź jak ortodoksyjni Żydzi podczas II Wojny Światowej. Pewnie i w ich środowiskach 

byli tacy „znieczulacze”.  

Nota bene.  

Adolf Hitler wytypowany przez „MNS” w 1933 roku na przywódcę Niemiec jako III Rzeszy prowadził politykę 

antyżydowską i antysłowiańską (szczególnie antypolską), sam będąc Żydem. 

Czy podobnie nie jest obecnie na Judeo-Ukrainie gdzie na czele stoi Żyd – Wołodymir Żełeński – zwolennik 

ideologii banderyzmu, opartego na antyrosyjskości, antysemityźmie i antypolskości? Przecież nikt rozsądny 

nie uwierzy, że wybrali go demokratycznie Ukraińcy? Nie dziwi, więc, że zachęca do wojny z Rosją, kosztem 

na razie Ukraińców, ale bez zmiany ideologii, a wręcz przeciwnie. Przecież banderyzm, jako ideologia 
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nacjonalistyczna – szowinistyczna, to m.in. antyrosyjskość.  

A co z Izbą niższą parlamentu – Izbą Poselską - zwaną mylnie w III RP Sejmem?  

Generalnie Układ polityczny z Magdalenki 1989 roku (raz my, raz wy) jest, jak widzimy trwały, ale Naszym 

zdaniem, jest do pokonania ich własną bronią.  

Kto „demokracją amerykańską” wojuje, od ...  

Przede wszystkim apelujemy do samorządów, szczególnie samorządów powiatowych, by utworzyły własne 

listy kandydatów do Izby Niższej parlamentu. Docelowo, to Rady Powiatów mają delegować Posłów na Sejm. 

Samorząd Powiatowy został w „demokracji amerykańskiej” (masońskiej) okradziony z praw pol itycznych na 

rzecz partii politycznych tworzonych najczęściej przez służby specjalne krajowe i zagraniczne. 

Możemy bez większego błędu wyrokować, że „PiS” to partia polityczna na usługach Judeo-USA i Izraela, 

„PO” to partia polityczna na usługach Judeo-USA i Niemiec oraz Izraela, SLD żyje nostalgią za Rosją itd. 

Zapewne Państwo Watykan ma tu też swoje partie i przedstawicieli, itd.  

„Posłowie” tych cudzoziemskich partii chodzą na „smyczy partyjnej” – niekonstytucyjnej tzn. na „dyscyplinie 

partyjnej”. Służą partii i ich mocodawcom, a nie Polakom. 

To trzeba zmienić! Trzeba tych „polityków” – niewolników – jurgieltników uwolnić z partyjnej smyczy! 

Listy samorządowe do Izby Niższej – Poselskiej winny mieć kolejność alfabetyczną lub losową. Nie łatwo 

oduczyć Polaków tzw. „jedynek”.   

Czas by Polacy postawili na Posłów reprezentujących własne Ziemie i Miasta, a nie partie polityczne będące 

na usługach obcych.  

KILKA SŁOW O POLITYCE ZAGRANICZNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII 

Królestwo Polskie-Lehii swoją politykę opiera na zawartych w historii traktatach Pokojowych od Pokoju 

w Budziszynie z 1018 roku, zawartego z Niemcami, poczynając.  

Przede wszystkim państwo musi mieć doktrynę polityczną polityki zagranicznej.  

Nasza doktryna stosunków międzynarodowych jest następująca:  
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1. Jesteśmy Słowianami żyjącymi w cywilizacji słowiańsko-chrześcijańskiej „Christianitas”.  

2. Obrona cywilizacji słowiańsko-chrześcijańskiej jest naszym głównym zadaniem. 

3. Wszystkie cywilizacje szanujące inne cywilizacje są nam bliskie.  

4. Cywilizacje i ideologie oparte na podboju i/lub nienawiści do innych; nieszanujące naszej cywilizacji 

są nam obce i wrogie. 

Na podstawie powyższej doktryny, postrzegamy wojnę rosyjsko-ukraińską, następująco:  

1. Rosja ma prawo bronić rosyjskich mniejszości narodowych przed skutkami ideologii banderyzmu. 

2. Rosja ma prawo czuć się zagrożona państwem uznającym ideologię banderyzmu.  

3. Rosja ma prawo upomnieć się o swoje historyczne lub uroszczone terytoria ale w sposób 

niewojenny. 

4. Ukraina z ideologią banderyzmu jest nam obca i wroga.  

5. Polska ma prawo czuć się zagrożona państwem uznającym ideologię banderyzmu. Polska ma prawo 

skierować ultimatum wobec takiego państwa, grożąc wojną prewencyjną. 

6. Polska ma prawo domagać się restytucji zagarniętych Ziem Polski w sposób niewojenny. 

7. Polska ma prawo bronić polskich mniejszości narodowych przed skutkami ideologii banderyzmu. 

8. Polska ma prawo domagać się:  

a. Porzucenia przez Ukrainę ideologii banderyzmu w zamian za pomoc militarną. 

b. Zwrotu – restytucji zagarniętych Ziem przez Ukrainę w zamian za pomoc militarną.  

9. Ukraina ma prawo bronić, uznane za swoje, terytorium.  

10. Ukraina winna rozważyć sojusz militarny z Judeo-USA, pod kątem świadomego szczucia Ukrainy do 

wojny, w interesie Judeo-USA i Chin.  

11. Tak Rosja jak Ukraina winny usiąść do stołu rokowań pokojowych, by zakończyć bratobójczą wojnę. 

12. Królestwo Polskie-Lehii proponuje stronom konfliktu Konferencję Pokojową w Gdańsku Oliwie.  

13. Królestwo Polskie-Lehii proponuje cykliczne Kongresy Pokojowe w Gdańsku Oliwie, by zapobiegać 
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wojnom.  

14. Królestwo Polskie-Lehii proponuje zawarcie przez państwa słowiańskie Unii Słowiańskiej – 

chrześcijańskiej (różnych wyznań) – Sarmatia Europea Christianitatis, jako antidotum na geoprojekt 

polityczny Judeo-USA i Judeo-USE oraz Chin, wymordowania Słowian, na podobieństwo 

wymordowania Indian amerykańskich. Jak łatwo się domyślić nie chodzi w projekcie eksterminacji 

Słowian tylko o aspekty etniczne ale przede wszystkim o słowiańskość i chrześcijaństwo (etos i 

religię).  

15. Królestwo Polskie-Lehii proponuje Rosji podział na: europejskie Państwo Moskiewskie, europejskie 

Państwo Nowogrodzkie oraz na azjatycką Syberię.  

16. Państwo Moskiewskie oraz Państwo Nowogrodzkie mogą wejść w skład Unii Słowiańskiej – Sarmatii 

Europejskiej Christianitatis, pod pewnymi warunkami. 

Królestwo Polskie-Lehii swoją politykę zagraniczną opiera na labilnych sojuszach, w zależności od 

bieżącej sytuacji. Nie możemy na przykład wykluczyć sojuszu z Rosją przeciwko Ukrainie gdyby ta miała 

zamiar napaść na Polskę. Pamiętamy Traktat rozbiorów Polski z Radnot z 6 grudnia 1656 roku (ukraińsko-

szwedzko-brandenbursko-siedmiogrodzki) ale pamiętamy też Rozejm w Niemieży z 3 listopada 1656 roku 

zawarty pomiędzy Polską a Rosją. Rosja nie przystępując do Traktatu w Radnot ocaliła Polskę. 

Uważamy, że w interesie, tak Polski jak Rosji, jest w przypadku dalszego upierania się Ukrainy przy 

ideologii banderyzmu, okrojenie Ukrainy z dwóch stron i pozostawienie Ukrainie wyłącznie Kijowszczyzny 

i/lub Zaporoża jako matecznika Kozaczyzny.  

Ukraina okupuje Ruś Czerwoną, Wołyń, Podole, etc., tzn. Ziemie należące historycznie, jako Ruś, do Korony 

Królestwa Polskiego.  

Reasumując Królestwo Polskie-Lehii opowiada się za pokojem ale takim, który w bliższej i dalszej 

perspektywie nie generuje wojny.  

Opowiadamy się od 2017 roku za Konferencją Pokojową w Gdańsku Oliwie – vide: Nasze Memorandum Pax 

Vobiscum z 14 października 2017 roku (www.metrykakoronna.org.pl).  

Ówczesne Nasze Memorandum Pokoju nie było potraktowane poważnie, więc mamy wojnę z prognozam i jak 

najgorszymi.  

http://www.metrykakoronna.org.pl/
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Musimy, więc wszyscy dokonać pokojowych zmian wewnętrznych, by zwolenników wojny odesłać na 

„emeryturę”.  

Bez pokoju wewnętrznego nie będzie pokoju zewnętrznego! 

Bez sugerowanych wyżej zmian wewnętrznych nie będzie zmiany polityki zewnętrznej! 

Sursum Corda!          

Dano w Myszkowie, 29 dnia grudnia A.D.2022, na Ziemi Korony Polskiej-Lehii, w Siódmym Roku Naszego 
Panowania.   

 

 Leh XIII Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae  
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DO METRYKI KORONNEJ 

29 grudnia A.D.2022 

 

www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   

www.sejmwalny.org.pl  

  

 

 

 

 

http://www.metrykakoronna.org.pl/
http://www.królpolski.org.pl/
http://www.sejmwalny.org.pl/
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A.D.2020 - A.D.2033 

Lata Łokietkowe  

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii 

 

 

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

po 244 latach od ostatniej koronacji Bolesława Śmiałego A.D.1076  

(wyjąwszy koronację Przemysła II oraz Wacława II)  
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A.D.2022 - A.D.2025 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego  

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii 

 

 

A.D.1025 – A.D.2025 
Millenium koronacji  

na Króla Polski 

Bolesława I Wielkiego Chrobrego 
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A.D.2022 

Rok Mikołaja Kopernika 

Monetarysty 

 

 

500. rocznica  

wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika 

na Sejmiku Gospodarczym w Grudziądzu 

Traktatu Politycznego o Monecie 

„Monetae cudendae ratio” 

21 marca A.D.1522 
 

 

 

 



ORĘDZIE NOWOROCZNE POKOJU na 2023 rok z 29 grudnia A.D.2022  

 
Strona 17 

 

 

 

 

 

AAA...DDD...MMMMMMXXXXXXIIIIII   

 

 


	A.D.2020 - A.D.2033
	Lata Łokietkowe
	Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii
	A.D.2022 - A.D.2025
	Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego
	Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii (1)
	A.D.2022
	Rok Mikołaja Kopernika
	Monetarysty
	500. rocznica
	wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika
	na Sejmiku Gospodarczym w Grudziądzu
	Traktatu Politycznego o Monecie
	„Monetae cudendae ratio”
	21 marca A.D.1522

