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Króla Polski 

 

KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      
z dnia 24 lutego  A.D.2021 
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My, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii 

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

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

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

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

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

Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, 

Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA - Wielka Luizjana oraz część Kanady - 

Quebec), Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa Jerozolimskiego, wszem wobec i każdemu z osobna, 

komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Szlachetnie 

Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, 

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

szlachetnym Polakom - Lehitom, którym los Ojczyzny i Dobro Świata leży na sercu, oznajmiamy, że 

PODJĘLIŚMY DECYZJĘ powołania do życia organizacji społecznej, pod Naszym królewskim Patronatem, pod 

nazwą: 

PPPooonnnaaadddpppaaarrrtttyyyjjjnnnyyy   RRReeefffooorrrmmmaaatttooorrrssskkkiii   RRRuuuccchhh   SSSpppooołłłeeeccczzznnnyyy   

„„„RRRAAADDDŁŁŁOOO”””   
        

Czcigodni Radcowie, Urzędnicy Królestwa Polskiego! 

Czcigodni Poddani!  

Szanowni Polacy! 

Od razu zaznaczamy, że sam ruch i nazwa: „Ponadpartyjny Reformatorski Ruch Społeczny” został 

wyartykułowany przez J.W. Jana Gustawa Grudniewskiego w dniu 12 grudnia 2015 roku w Warszawie, 

podczas ustnej odezwy wyrażonej przed Trybunałem Konstytucyjnym.  

Vide: https://www.youtube.com/watch?v=dh9NxqGafxg  

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/watch?v=dh9NxqGafxg
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O ruchu tym, pisze również Autor - J.W. Jan Gustaw Grudniewski – Hetman Wielki Koronny, w swojej 

książce „Totalna Obrona Narodowa. Jak Polska ma zachować swoją suwerenność leżąc między mocarstwami: 
Rosją a Niemcami?”, Warszawa 2019, str. 80 w Rozdziale 15 pt.: „Potrzeba przewidywania zdarzeń. „Złoty 
podział społeczny”.   
 

Ze swojej strony, jako Król elekt, dołożyliśmy do nazwy ruchu wyraz „Radło” w nawiązaniu do narzędzia 

rolniczego sprzed 6000 lat, służącego do pielęgnacji, spulchniania ziemi. 

 

Wyszliśmy z założenia, że musimy tym abstrakcyjnym „radłem”, poprzez edukację oraz inicjatywy 

zjednoczeniowe, „spulchnić” pustynię polityczną, na jakiej obecnie (po czasach zaborów i okupacji 

żydobolszewickiej) żyją Polacy.  

 

Z punktu widzenia dzisiejszej techniki np. komputerów, czy nawet telefonów komórkowych, radło jest bardzo 

prostym, wręcz prymitywnym narzędziem ale to właśnie to proste, prymitywne urządzenie spowodowało, że 

bezpłodna ziemia stała się nagle ziemią płodną.  

Pamiętajmy, że słowo kultura, które poprzedza cywilizację pochodzi od (łac. colere, wł. coltivare) 

pielęgnacji, uprawy ziemi. Jaka jest kultura uprawy ziemi (szeroko rozumianej), taka jest kultura w ogóle. 

Ziemia bowiem to nasza Matka – żywicielka.  

Słowo kultura wywodzi się również od słowa „kult”, który poprzedza wiarę. 

Jak wiemy, Słowianie to plemię wybitnie rolnicze. Na przestrzeni dziejów nie zajmowaliśmy się podbojami i 

kolonizowaniem Świata ale byliśmy postrzegani jako eksporterzy żywności, jako rolnicy i pasterze.  

Wszyscy rdzenni Polacy jesteśmy Włościanami, mamy korzenie na włościach, nazywanych obecnie 

pogardliwie wsiami. Nota bene proponujemy zmianę nazwy „wieś” (staropolskie oznaczenie niewiadomego 

miejsca) na staropolskie „włość” (konkretne miejsce na Ziemi). Czyli nie wieśniak ale włościanin, jak pisano 

jeszcze w metrykach urodzenia w XIX wieku. Szlachetny włościanin to szlachcic. Każdy szlachcic miał 

obowiązek mieszkać na włości, pod rygorem utraty szlachectwa na rzecz mieszczanina. 

Przypomnijmy sobie, że mieszczaństwo zostało dopuszczone do spraw publicznych dopiero w Konstytucji 3 

Maja z 1791 roku. Polski szlachcic to w 100% włościanin, podczas gdy zachodni szlachcic to prawie w 

100% mieszczanin.  

 

Myślenie włościanina jest diametralnie inne od myślenia mieszczanina!  

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
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W „Sejmie” na Wiejskiej oraz w „Senacie” na Wiejskiej, zasiadają w zdecydowanej większości mieszczanie, 

oderwani od ziemi. Stąd rozwój Polski, widzą oni w przemyśle, innowacjach przemysłowych, technologii 

materiałowej, etc., ale nie w rolnictwie i hodowli, które chcą zamienić w przemysł (przemysłowa uprawa 

roślin genetycznie modyfikowanych, genetyczna hodowla zwierząt genetycznie modyfikowanych, choćby przez 

paszę GMO).  

 

Mieszczanie najchętniej zlikwidowaliby krajowe rolnictwo i hodowlę w ogóle! Przecież można importować!  

 

Włościanie dla nich są jak Indianie dla anglosasów, do eksterminacji.  

 

Dzisiejsi „Posłowie” i „Senatorowie” to w większości mieszczanie - partyjni fundamentaliści – fanatycy.  

Vide: „piątka dla zwierząt” zmierzająca do likwidacji ferm norek; GMO, świńska grypa, ptasia grypa, etc. 

Fanatycy ci zachowują się tak, abyśmy w ramach ochrony zwierząt i roślin, jako Naród, pomarli z głodu.  

Na pewno ludzie ci, jako użyteczni idioci, są wykorzystywani przez światowych „depopulistów”.  

   

Chodzi, więc o to, by Ruch Społeczny „Radło”, sposób „uprawy” i „pielęgnacji”, zmienił bezpłodną 

„ziemię polityczną” Polski, w ziemię „politycznie płodną”.  

 

Chodzi o to, by ziemia zaczęła „rodzić” naturalnych przywódców stada (homo politicus), zastępowanych 

obecnie sztucznie, osobami partyjnymi, w pewnym sensie genetycznie, a na pewno mentalnie, poprzez 

indoktrynację zmodyfikowanymi.  

Osoby partyjne są w większości osobami, które za pieniądze sprzedają swoją wolna wolę. Skoro pojawił się 

popyt to i znalazła się podaż.  

Większość osób partyjnych to „polityczne słupy”.  

 

Czas z tym nędznym procederem Posła, Senatora „na słupa” skończyć, na podobieństwo zwalczania 

zakładania firm „na słupa”, by na przykład wyłudzić podatek VAT.  

 

W przypadku Posła i Senatora „na słupa”, wyłudza się antypolskie i antynarodowe Ustawy oraz wyłania się 

antypolski i antynarodowy Rząd.  

 

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow


 

 
 

 

 

 
Komunikat królewski z dnia 24 lutego A.D.2021  

  www.królpolski.org.pl  e-mail: korona.krolestwa.polskiego@gmail.com    Korona Królestwa Polskiego 

V 

Temu celowi tj. zwalczaniu patologii, polegającej na wyborach Posłów, Senatorów „na „słupa” mają służyć 

następujące działania: 

❖ Rozbicie quasi monopolu partyjnego, poprzez zmianę Ordynacji Wyborczych do Parlamentu oraz do 

Samorządu. Przede wszystkim rezygnacja z wyborów powszechnych do Sejmu – Izby Poselskiej 

oraz do Senatu, na rzecz wyborów elektorskich scedowanych na Rady Powiatów, jeśli chodzi o 

Sejm – Izbę Poselską oraz scedowanych na rzecz Sejmików Wojewódzkich i Prezydenta (w 

przyszłości również Króla i V-ce Prezydenta) jeśli chodzi o Senat. Konkretnie, każdy obecny Powiat 

Ziemski obiera ze swego grona Radnych Powiatowych, w formule jawnego głosowania Rady 

Powiatu JEDNEGO POSŁA ZIEMSKIEGO (nota bene w podobny sposób obierany jest obecnie 

Starosta), najlepiej włościanina, a Powiat Grodowy (miasto na prawach powiatu) obiera ze swego 

grona, w formule jawnego głosowania Rady Powiatu DWÓCH POSŁÓW GRODOWYCH, najlepiej 

mieszcan, co daje obecnie: (314 x 1) + (66 x 2) = 446 Posłów (314 włościan oraz 132 

mieszczan); każdy Sejmik Wojewódzki obiera (ze swego grona) po 3 Senatorów, co daje 16 x 3 

=48, Prezydent nominuje 52 Senatorów, co łącznie daje 100 Senatorów (kombinacje mogą być 

inne, np. więcej Senatorów obierają Sejmiki Wojewódzkie, mniej Prezydent). De facto jest to 

powrót do normalności, do naszej słowiańskiej tradycji, czyli do sytuacji znanej od ponad 500 lat, 

gdy Posłów na Sejm Walny (Wiec Walny) wybierały Sejmiki Wiecowe (Powiatowe).  

 

SŁÓW KILKA O POWIECIE. KTO TO JEST POSEŁ?  
Słowo „powiat” pochodzi od „ziemi wiecowej - powiecowej” (dzisiejszej ziemi powiatowej), na obszarze, 

której odbywał się Wiec. Poseł Ziemski (Wiecowy) to ten, który zanosi „słowo” (decyzję) z Wiecu 

Ziemskiego na Wiec Walny. Posłować, oznacza zanosić „słowo” wiecowe (być po słowie), zanosić 

decyzję Wiecu na Wiec Walny. Zwrot „po słowie” oznacza dać sobie słowo (np. zaręczyć się). Poseł 

Ziemski jest, więc „po słowie” z własnym Wiecem, jest jakby zaręczony (zaprzysiężony) z Wiecem i 

własną Ziemią, składa porękę, przyjmując Urząd Posła, że nie zdradzi własnej Ziemi, własnego Wiecu.  

Logiczne, że przedstawiciel partii, wybrany przez daną Ziemię (Okręg Wyborczy) będąc następnie 

Posłem lub Senatorem partii np. Poseł, Senator „PiS”, Poseł, Senator „PO” etc., jest tym, który 

zerwał zaręczyny z Ziemią i który jako Poseł zaręczył się z partią. Jest to, więc zdrajca, ale co 

ważniejsze jest to zdrajca, tracący całkowicie legitymację do sprawowania Urzędu Posła lub Senatora 

danego Okręgu Wyborczego. Poseł czy Senator partyjny nie ma, więc właściwej legitymacji (mandatu) 

do sprawowania Urzędu. To tak, jakby ktoś w pociągu, okazywał bilet na autobus czy tramwaj. 

Konduktor poprosi wówczas o właściwy bilet albo wysadzi pasażera z pociągu. Taki partyjny Poseł czy 

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
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Senator jest fałszywym Posłem i Senatorem – fałszywym Pełnomocnikiem (falsus procurator) – Art. 

103 k.c. oraz firmantem (firmactwo), czyli kimś, który udaje, że jest przedstawicielem Ziemi (Okręgu 

Wyborczego), podczas gdy reprezentuje partię i jej mocodawców.    

   

❖ Promocję ugrupowań, proponujących taką zmianę w Konstytucji oraz w Ordynacjach Wyborczych – 

do parlamentu oraz samorządu. 

❖ Bojkot ugrupowań politycznych próbujących utrzymać monopol partyjny (ugór polityczny) i 

promujących dalsze upartyjnianie Polski i Polaków.  

❖ Utworzenie ruchu społecznego w celu zorganizowania środowisk politycznych w tym, świadomych 

przedstawicieli partii o konieczności zmiany Ordynacji Wyborczych do Parlamentu oraz 

Samorządów. 

❖ Apelowanie do Rad Powiatów oraz Starostów o fakcie, że PRAWEM ZWYCZAJU nadal mają prawo 

wybierania swojego przedstawiciela(i) na Sejm Walny do Izby Niższej – Izby Poselskiej 

(www.sejmwalny.org.pl).  

❖ Apelowanie do Sejmików Wojewódzkich i Marszałków tych Sejmików o fakcie, że PRAWEM 

ZWYCZAJU nadal mają prawo wybierania swoich przedstawicieli na Sejm Walny do Izby Wyższej - 

Senatu. (www.sejmwalny.org.pl).  

❖ Apelowanie do Prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że powinien dążyć do zmiany Ordynacji 

Wyborczych oraz do zmiany Konstytucji, nawiązując m.in. do Prerogatyw Prezydenta II RP, 

wynikających z Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, dającej w Art. 13 pkt (2) ust. f) prerogatywę 

Prezydentowi Rzeczypospolitej „powoływania senatorów, piastujących mandat z wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej”. Według ówczesnej Ordynacji Wyborczej z 8 lipca 1935 roku Prezydent wybierał 

32 Senatorów z 96, czyli dokładnie 1/3 Senatorów.      

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO SENATU z 8 lipca 1935 roku (wyciąg): 
Warunkiem koniecznym posiadania czynnego prawa wyborczego do Senatu było spełnienie 
któregokolwiek z poniższych warunków: 
1. z tytułu zasługi osobistej: obywatele odznaczeni Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti 

Militari, Krzyżem lub Medalem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia 
Polski lub Krzyżem Zasługi; 

2. z tytułu wykształcenia: 

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
http://www.sejmwalny.org.pl/
http://www.sejmwalny.org.pl/
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1. obywatele, którzy ukończyli szkołę wyższą lub zawodową stopnia licealnego, liceum 
pedagogiczne lub szkołę podchorążych; 

2. obywatele, którzy ukończyli jedną ze szkół równorzędnych z określonymi powyżej albo 
posiadali stopień oficerski; 

3. z tytułu zaufania obywateli: 
1. obywatele piastujący stanowiska z wyboru w samorządzie terytorialnym, a mianowicie: 

członkowie rad (sejmików) wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich tudzież 
członkowie zarządów miejskich; 

2. obywatele piastujący stanowiska we władzach samorządu gospodarczego oraz w zarządach 
organizacji gospodarczych i zawodowych, a mianowicie: radcowie izb rolniczych, 
przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, przewodniczący zarządów cechów oraz 
oddziałów tych zrzeszeń przemysłowych i rzemieślniczych związków gospodarczych, które 
objęte były prawem przemysłowym, przewodniczący zarządów kółek rolniczych, 
zrzeszonych w Związku Izb i Organizacji Rolniczych, wreszcie przewodniczący zarządów 
oddziałów (kół) tych pracowniczych organizacji zawodowych, które liczyły, co najmniej 
1000 płacących składki członków; 

3. przewodniczący zarządów kół miejscowych (oddziałów, organizacji 
miejscowych) stowarzyszeń wyższej użyteczności; 

4. członkowie zarządów wyższych szczebli organizacyjnych określonych powyżej zrzeszeń.  

Czynne prawa wyborcze do Senatu mieli tylko ci obywatele, którzy spełniali którykolwiek z powyższych 
warunków, ukończyli 30 lat i mieli czynne prawo wyborcze do Sejmu. 

Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej_IV_kadencji_(1935%E2%80%931938)   

Jak widać, nie proponujemy rewolucji, ale powrót do źródeł.  

 

Nie możemy dalej tolerować sytuacji, że polski Parlament opanowany został w większości przez antypolskie 

partie polityczne (czytaj: kliki i kamaryle finansowane przez „obcych”).  

Nie możemy tolerować sytuacji, że polski Parlament reprezentują kliki i kamaryle zamiast sprawdzeni 

reprezentanci samorządu oraz najzacniejsi Polacy. 

http://www.królpolski.org.pl/
mailto:krol.wojciech.edward@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej_IV_kadencji_(1935%E2%80%931938
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Obecna Ordynacja Wyborcza do Parlamentu wypacza sens polskiego, historycznego, dwuizbowego Parlamentu 

(Sejmu Walnego), który z Parlamentu Narodowego stał się de facto Parlamentem Partii Politycznych, 

niemających z Narodem Polskim wiele wspólnego.  

 

Z tym fasadowym „Parlamentem” (Sejmem na Wiejskiej) czas skończyć, na rzecz 

Parlamentu Narodowego (Sejmu Walnego!    
 

Naszym królewskim Radcom wysłaliśmy w dniu 23 lutego A.D.2021 e-mail o następującej treści 

(dokonane pewne zmiany): 

  
”Każdy z Was ma własne wyobrażenie o istniejącej rzeczywistości politycznej. 
 Każdy z Was ma własną ideę polityczną. 
 Każdy z Was ma swoje racje. 
 
Niestety [dla butnych jedynowładców], Jezus dał nam, ludziom, pełną gwarancję, że w pojedynkę oraz bez 
Niego, nic nie możemy uczynić (tam gdzie dwóch, trzech w imię moje...). 
 
Ponieważ Nasze królewskie wysiłki, Waszej integracji, w formule zaparcia się samego siebie i pójścia za 
Nami, jako Królem elektem, nie odnoszą pożądanego efektu, stąd formuła bardziej zrozumiała i dla Was 
jakby "bezpieczniejsza". 
 
Otóż, podobnie jak w 1938 roku nasi przodkowie zrozumieli, że partyjne podziały to żydowska hucpa i 
zorganizowali się podczas wyborów parlamentarnych w 1938 roku w "Obóz Zjednoczenia Narodowego" i co 
logiczne (matematyka wyborcza) wygrali wówczas (wygrała Polska) ze zjednoczonymi partiami żydowskimi i 
ukraińskimi, tak obecnie proponujemy Wam uczestnictwo z dobrodziejstwem Waszego politycznego 
inwentarza (z zachowaniem Waszej tożsamości politycznej) w ruchu społecznym "PONADPARTYJNY 
REFORMATORSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO".  
 
Powinniśmy wspólnie spulchniać ziemię polityczną Polski, doprowadzoną przez naszych wrogów  do pustyni 
politycznej, na której widać tylko oazy partyjne, zarządzające tą pustynią. Na pustyni tej panuje głód i 
nędza, w oazach panuje zbytek i buta!  
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Na takiej pustyni politycznej, żyją obecni Polacy, uzależnieni w pełni od tych partyjnych oaz (co skapnie z 
partyjnego stołu?).  
 
Wielu w ramach swojego autorskiego pomysłu politycznego (sprzeciwu) kopie na pustyni samodzielnie 
doszukując się politycznej "wody", by założyć własną oazę.  
 
My proponujemy zintensyfikować wysiłki i zacząć orać całą pustynię i ją systematycznie oraz planowo 
użyźniać, by zneutralizować znaczenie partyjnych oaz.  
Stąd niniejsza Nasza propozycja i praca na rzecz życia sejmikowego. 
 
Póki, co, tych samodzielnych "kopaczy" (poszukiwaczy politycznej wody) chcemy zintegrować pod wspólnym 
mianownikiem CHRISTIANITAS, w ramach proponowanego ruchu.  
 
Celem Ruchu Społecznego „Radło” jest pomoc w zdobyciu władzy parlamentarnej przez samorządy (Izba 
Poselska w 100%, Senat w ~50%) oraz zdobycie części władzy parlamentarnej przez Prezydenta i Króla 
(~50% Senatu) z jednoczesnym pozbawieniem jakiejkolwiek władzy parlamentarnej partii politycznych, które 
staną się całkowicie zbyteczne i powinny podlegać kasacie, jak kiedyś klasztory!  
 

Jesteśmy w stanie zorganizować PONADPARTYJNY RUCH POLITYCZNY jako pomost do Sejmu na Wiejskiej, 

proponując pozapartyjną lub ponadpartyjną współpracę obecnym Posłom i Senatorom na Wiejskiej. 
 
Gdy pozyskamy trzech Posłów Sejmu na Wiejskiej otworzymy Koło Poselskie, gdy piętnastu utworzymy Klub 
Poselski, gdy pozyskamy ponad 50% Posłów i Senatorów oraz Pana Prezydenta, zmienimy Ordynacje 
Wyborcze do Parlamentu i Samorządu.  
 
Obecnie, w interesie Polski, jest popieranie środowiska poselskiego i senatorskiego „PiS”, „Porozumienia”, 
„Solidarnej Polski”, ale nie Zarządy tych partii (kacyków partyjnych), ewidentnie dążących do wcześniejszych 
wyborów parlamentarnych, co dla Polski może być zgubne!   
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Rozpad tzw. koalicji „PiS” ("Zjednoczona Prawica") jest Naszym zdaniem tylko kwestią czasu, bo to, co 
przygotowuje Rząd Morawieckiego w ramach tzw. "Nowego Ładu"  jest zapewne skrajnie antypolskie i wielu 
Posłów i Senatorów z "koalicji" tego nie zaakceptuje. 
 
Ci zbuntowani Posłowie i Senatorowie powinni mieć alternatywę polityczną! Podobnie jest z Posłami i 
Senatorami konserwatywnymi tzw. „opozycji”.  
Docelowo chcielibyśmy, by co najmniej 90% Posłów i Senatorów „PiS” wstąpiło do naszego Ruchu „Radło”. 
Wówczas okaże się, że butni przywódcy „PiS” są bez „wojska”; że królik jest nagi.  
 

Nie popieramy w najmniejszym stopniu Rządu Morawieckiego, a wręcz przeciwnie żądamy jego jak 

najszybszej dymisji.  
Jest to Rząd antypolski, antynarodowy, całkowicie skompromitowany antypolskim zachowaniem podczas 
"pandemii"!  
 
Proponujemy Rząd "techniczny" (Narodowy) z J.W. Mirosławem Piotrowskim na czele! 
 
Apelujemy do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu na Wiejskiej, uznających cywilizację CHRISTIANITAS za 
wspólny mianownik, do wstępowania w szeregi Ruchu Społecznego "Radło". 
 
Przywództwo Ruchu "Radło" winno być kolegialne z rotacyjnością Przewodniczącego (np. co 6 miesięcy).  
Jako pierwszego Przewodniczącego Ruchu Społecznego "Radło" proponujemy J.W. Jana Gustawa 
Grudniewskiego - Hetmana Wielkiego Koronnego.  
Zdecydujemy o składzie Prezydium Ruchu „Radło” podczas planowanego na maj-czerwiec br. I Zjazdu 
Założycielskiego. 
 
Prosimy nie stawiajcie na pierwszym miejscu Waszych partii czy ruchów, ale na pierwszym miejscu winna 
być pomyślność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
 
Każdy z Was z Waszym ugrupowaniem winien ubogacić całość. 
 
Nasza rola, jako Króla elekta jest patronacka (abyście byli Jedno), organizacyjna i nadzorcza.  
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Logiczne, że chodzi również o wspólny start w wyborach parlamentarnych do Izby Poselskiej oraz do Senatu 
z jednej LISTY, być może z Listy „Ruch Społeczny Radło”.  
 
Przyciągajcie i zachęcajcie innych do Społecznego Ruchu "Radło".   
 
My, równolegle będziemy tworzyć, oddolny ruch powiatowy (integracji Rad Powiatów i Starostów) w celu 
dalszego tworzenia alter Sejmu - Sejmu Walnego Królestwa Polskiego-Lehii.  
Najlepiej, by kiedyś te dwa Sejmy (królewski i III RP), poprzez zmianę Ordynacji Wyborczej, zintegrowały się 
w jeden polski, narodowy Sejm Walny!  
 

Sami odpowiedzcie sobie na następujące pytania: 

❖ Czy bardziej reprezentatywny jest Sejm Walny – Izba Poselska złożona z Radnych Powiatowych czy 
Sejm na Wiejskiej złożony z przedstawicieli partii politycznych?   

❖ Czy bardziej reprezentatywny jest Sejm Walny – Senat złożony z przedstawicieli Radnych Sejmików 
Wojewódzkich oraz przedstawicieli Prezydenta (w przyszłości również Króla i V-ce Prezydenta) czy 
Senat na Wiejskiej złożony z przedstawicieli partii politycznych?  

 
Zadzwonimy dziś, tj. 23 lutego A.D.2021 po godz. 18-tej do niektórych z Was w celu omówienia tego 
politycznego Projektu.  
Vide: Conversatorium założycielskie: https://www.youtube.com/watch?v=ot8h_Ef_Nvw  

 

Z poważaniem,  
     

Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo! 

 

Dano  24 lutego A.D.2021 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Szóstym Roku Naszego Panowania.     
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 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae 
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WPIS Nr 07/02/2021  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 24 lutego A.D.2021 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  

 

                        www.królpolski.org.pl   
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A.D.2020 - A.D.2033 

Lata Łokietkowe  

Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego 
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A.D.2021 

Rok Leha X Dzielnego  

   

1100 rocznica śmierci Leha X (921-2021) 
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