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III Ogniste Wici
Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

z 30 sierpnia A.D.2021
Myszków
Królestwo Polskie-Lehii

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,

II

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); 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 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, którym los Ojczyzny i Dobro
Świata leży na sercu, a przede wszystkim Samorządowcom, ślemy w formie III Ognistych Wici niniejsze
Orędzie.

Lekarzu, ulecz samego siebie!
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie!

Polacy!
Rodacy!
Samorządowcy!

W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (Jezus nieprzyjęty w Nazarecie), z góry jakby skazani jesteśmy na
niepowodzenie! Ale mimo to, próbujemy! W końcu, minęło prawie 2000 lat od narodzin Jezusa!
Gdybyśmy byli Niemcem, Żydem, Francuzem etc., to by Nas słuchano, ale Polaka, jednego z nas?
Być może, właśnie, dlatego, od czasów Władysława Jagiełły, obieraliśmy sobie obcych królów.
Wiśniowiecki, Sobieski, Leszczyński, Poniatowski - ci nie, bo to nasi!
Żadnemu z nich, nie udało się utworzyć dziedzicznej Dynastii.
Przypadek?
Jagiellonowie, Walezjusze, Batory, Wazowie, Sasi! No tak! Tacy mogli nami, Polakami rządzić!
Ale nasz rodak? Polak? Nigdy!
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Nie chcesz mieć własnego króla, to będziesz miał obcego!
Jezus w Nazarecie był wśród swoich. Za głoszoną tam Prawdę, chciano go stamtąd wypędzić, a nawet zabić!
Dlaczego?
Bo był jednym ze swoich! Czy to nie jest syn Józefa?
Zapewne i o nas powiedzą: Czy to nie jest syn Stanisława?
Mimo to, podobnie jak Jezus, nie zrażamy się!
Od dnia elekcji tj. od 16 lipca A.D.2016 cierpliwie tłumaczymy Polakom, co znaczy Najjaśniejsza
Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii.
Tłumaczymy, ze mamy przepiękne dziedzictwo królewskiej Rzeczypospolitej z pełną samorządnością Sejmików
Ziemskich; że mamy ponad 550-letnią tradycję Sejmu Walnego dwuizbowego, składającego się z Izby
Rycerskiej – Poselskiej (obieranej oddolnie) oraz z Izby Senatorskiej (Rady Królewskiej).
Mieliśmy i chcemy mieć monarchię mixtą tzn. z elementami pełnej oddolnej samorządności.
Pamiętamy Konstytucyę „NIHIL NOVI” Sejmu Walnego z 1505 roku – „NIC O NAS BEZ NAS!”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_%C5%81askiego
Widzimy powyżej grafikę Sejmu Walnego, ze Statutu Jana Łaskiego A.D.1506 (Zbiór Praw Sejmowych –
protoplasty dzisiejszego Dziennika Ustaw). Pośrodku Król, obok Senatorowie – Rada Królewska, wokół
Posłowie Ziemscy.
Dzisiejszy Sejm na Wiejskiej jest parodią naszej wielowiekowej demokracji szlacheckiej.
Instytucja Sejmu i Senatu A.D.2021 została zawłaszczona przez oligarchie partyjne, całkowicie oderwane od
samorządnej polskiej Ziemi.
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To rewolucja francuska, wywołana przez masonerię wymyśliła najpierw kluby, a następnie partie polityczne
by móc rządzić, pod pozorem demokracji, podbitymi narodami!
To Józef Piłsudski zaaplikował Polsce w 1921 roku Konstytucję Marcową, opartą na rewolucyjnych wzorcach
francuskich.
Mimo, że w Polsce nie było rewolucji francuskiej, zaaplikowano nam zatrute owoce tej rewolucji w postaci
partii politycznych.
Ta sytuacja, całkowicie niezgodna z polską tradycją samorządności sejmikowej trwa do dziś!
Czas z tym skończyć!
Czas zdjąć francuski model pseudo demokracji i wrócić do demokracji polskiej – oddolnej, opartej o lokalny,
ziemski Samorząd!

Niniejsze Orędzie, jest nawiązaniem do Orędzia – I Ognistych Wici z 17 marca A.D.2021 oraz do
Orędzia II Ognistych Wici z 31 lipca A.D.2021! (vide: www.metrykakoronna.org.pl).

Nasze apele do Władz III RP niewiele dały.
Stąd III Wici!
Chcieliście wojnę, to ją macie!
Zgodnie z naszą słowiańską tradycją, niniejszym rozpalamy III Ogniste Wici – nawołujemy Samorządy do
konfrontacji z władzą III RP.
Nie możemy, bowiem pozwolić, by dzisiejsza władza, przypominająca władzę Chwostka z czasów Popielidów
– Pompiliuszy z IX wieku, traktowała nas i nasze dzieci, jak trzodę, prowadzoną na rzeź!
Dlatego, z Myszkowa nad Wartą, z miejsca, z którego prawdopodobnie, Plemię Myszków wyruszyło w 840
roku do Kruszwicy, by rozprawić się z Popielem II, zwanym Chwostkiem (ogonkiem), a który to Chwostek,
za namową żony Niemki, sprzeniewierzył się wcześniej poddanym oraz stryjom, trując ich zatrutym winem,
by panować w Lec[h]ii niepodzielnie i despotycznie, wołamy do dzisiejszych „Chwostków” i ich akolitów:

WYRUSZAMY NA WAS Z MYSZKOWA!

Zbrojnie? Sami?
Nie! Nie zbrojnie! I nie sami!
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Po pierwsze, z Jezusem Chrystusem - Królem Polski i Maryją – Królową Korony Polskiej!
Takie hetmaństwo gwarantuje nam pewne zwycięstwo!
Po drugie, ze świadomymi Polakami!
Po trzecie, nie z gołymi rękami ale z łaską Bożą – z męstwem, mądrością i roztropnością!

I. CZAS NA DECENTRALIZACJĘ WŁADZY POLITYCZNEJ. PARTIE POLITYCZNE, NIE SĄ
POLAKOM DO NICZEGO POTRZEBNE! TO WYNALAZEK MASONERII!

Apelujemy do samorządów, szczególnie do samorządów powiatowych i wojewódzkich!
Obecna, uzurpatorska władza, oparta na partiach politycznych, okradła Wasze Ziemie Powiatowe oraz Ziemie
Wojewódzkie z przyrodzonego Wam prawa władztwa nad zamieszkiwaną przez Was, od wieków, Ziemią.
Gospodarz winien rządzić własnym gospodarstwem, a nie partyjna klika!
Albo rządzisz albo jesteś rządzony!
To nie partyjni „piraci” i „kłusownicy”, którzy onegdaj skradli Waszym ojcom i dziadom, władzę polityczną,
ale Wy sami macie przyrodzoną, naturalną władzę na Waszej Ziemi praojców.
Przybyłe za: Piłsudskim, Bierutem, Gomułką, Kwaśniewskim „demokratyczne” (masońskie) Konstytucje, a w
nich, wklejone sprytnie, masońskie „Ordynacje Wyborcze” do polskiego Sejmu i Senatu, pozwoliły, pod
pozorem masońskiego „prawa konstytucyjnego”, partiom politycznym, jak korsarzom na morzu (prawo
morskie) skraść Waszym dziadom i Waszym ojcom, w ”majestacie masońskiego prawa”, władzę polityczną,
przynależną od wieków, Waszym Ziemiom.
Przypomnijmy w tym miejscu Przywilej Cerekwicko-Nieszawski Króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka z
1454 roku: „Odtąd nic nie będzie stanowione w Królestwie Polskim, bez zgody Sejmików Ziemskich!”.
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Kolejni Królowie Polscy i My jako ich sukcesor - Leh XI Wojciech Edward I – Rex Poloniae-Lehiae - w pełni
podtrzymujemy Przywilej Cerekwicko-Nieszawski A.D.1454!
Nie zgadzamy się jednocześnie, udzielić jakiejkolwiek władzy na Ziemi Królestwa Polskiego, partiom
politycznym i ich szefom. Wręcz przeciwnie!
Partie polityczne, in gremio, uznajemy za złodziei praw politycznych Polaków!
Traktujemy partie polityczne jako organizacje mafijne, niebezpieczne dla życia publicznego!
Tym samym, oddajemy Wam, Samorządowcy Powiatowi oraz Samorządowcy Wojewódzcy, z dniem
dzisiejszym, tj. z dniem 30 sierpnia A.D.2021, pełne władztwo nad Powiatami – nad Ziemią (po)Wiecową Powiatową oraz nad Województwami – nad Ziemią Wiecową Generalną.
Władza polityczna Powiatu jest władzą naturalną, przyrodzoną i niezbywalną.
Jakiekolwiek przekazanie lub przejęcie tej władzy jest prawnie nieskuteczne!
Odpowiedzialnymi za:
 władztwo w Powiatach, czynimy każdego z osobna Starostę Powiatowego i każdego z osobna
Radnego Powiatowego!
 władztwo w Województwach, czynimy każdego z osobna Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego i
każdego z osobna Radnego Sejmiku Wojewódzkiego!
Powagą Majestatu Królewskiego, odbieramy jednocześnie niniejszym, wszelką władzę nad Powiatami
i Województwami Korony Królestwa Polskiego-Lehii, wszystkim, bez wyjątku, partiom politycznym
i kryptopartiom!
Nie pozwalamy wtrącać się tym „szemranym środowiskom” w sprawy Powiatów i Województw!
Wara Wam! Partie polityczne i kryptopartie od Powiatów i Województw!
Won z Polski!
Won z Królestwa Polskiego-Lehii!
Starostowie mają się słuchać, od 1 września A.D.2021, wyłącznie Radnych Powiatowych, a Wojewodowie
mają się słuchać wyłącznych Radnych Sejmiku Wojewódzkiego!
UWAGA!
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Posłuszeństwo to, ma swoją granicę, w sytuacji Uchwał, zdecydowanie godzących w moralność, Porządek i
Rację Stanu Królestwa Polskiego-Lehii (www.metrykakoronna.org.pl).
Podstawowym prawem politycznym Powiatu jest jego reprezentacja na Sejmiku wyższego szczebla oraz
reprezentacja na Sejmie Walnym w Izbie Niższej Poselskiej.
Podstawowym prawem politycznym Województwa jest jego reprezentacja na Sejmie Walnym w Izbie Wyższej
Senatorskiej.
Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze Sejmiki Wojewódzkie nie są oparte na powyższej zasadzie tj. na
reprezentacji Powiatów ale docelowo w ramach reformy Ordynacji Wyborczej do Sejmików Wojewódzkich
powinno tak być!
Zdajemy sobie też sprawę, że tak Powiaty (Rady Powiatów) jak Sejmiki Wojewódzkie, są A.D.2021 jeszcze w
części upartyjnione ale docelowo w ramach reformy Ordynacji Wyborczej do Samorządów tak ma nie być!
Liczymy tez na świadomość Polaków, by do Samorządów nie wybierać już nigdy nikogo z partii politycznej.
Cieszy nas postawa Rzeszowian, podczas przedterminowych Wyborów na Prezydenta Rzeszowa, w czerwcu
2021 roku, w których wygrał przedstawiciel Rady Miasta - Konrad Fijołek, a nie członek partii i to z
zewnątrz!
Wybory Prezydenta Rzeszowa pokazały, że Polacy nie chcą we władzach samorządowych „obcych” i nie
chcą ludzi partii.
Mimo, że Rada Miasta Rzeszowa nie potrafiła wybrać swojego kandydata na Prezydenta (co byłoby
logiczne), to jeden odważny Radny Miasta pokonał teoretycznie mocniejszych (a na pewno zasobniejszych)
rywali. To powinno wszystkim Samorządowcom dać do myślenia! Rządzą Wami obcy, bo sami nic chcecie
sobą rządzić!
Czas na nieposłuszeństwo samorządowe wobec uzurpatorskich władz centralnych!
By takie nieposłuszeństwo było skuteczne, musi być powszechne!
Dali Wam przykład Polacy w sierpniu 1980 jak protestować należy!
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Czas na spłatę długu!

Samorządowcy!
Albo służycie Polakom – własnym Ziemiom, albo służycie partyjnym koteriom!

II. POLSKA DLA POLAKÓW!

Celem głównym tego samorządowego nieposłuszeństwa wobec partyjnych „korsarzy morskich”, jest
zmuszenie tych „korsarzy” do opuszczenia „Statku Korsarskiego” (obecnego Sejmu i Senatu), a następnie
przejęcie go przez Samorządy Powiatowe i Wojewódzkie, i następnie (po zwycięskich wyborach) zatopienie
tego Statku (zmiana Konstytucji i Ordynacji Wyborczej) z wcześniejszą przesiadką na dwuizbowy Sejm Walny,
składający się z reprezentantów Powiatów (Izba Niższa Poselska) oraz z reprezentantów Sejmików
Wojewódzkich (Izba Wyższa - Senat) obieranych w jawnych wyborach pośrednich elektorskich przez
Samorządy Powiatowe i Wojewódzkie.
Koniec z oszustwami wyborczymi! Koniec z korsarstwem partyjnym!

III. KONIECZNOŚĆ DZIEJOWA.

Tylko państwo z władzą zdecentralizowaną, może zapobiec zakusom wrogiego przejęcia Polski i Polaków!
Państwo z władzą zdecentralizowaną, może też zapobiec, wdrażaniu agendy światowej masonerii –
globalistów, traktujących Polskę, jako własność grupki osób (oligarchii partyjnych).
Stąd, życiowa konieczność odbicia Polski z rąk „korsarzy” i „piratów – bioterrorystów”!
Przypominamy Wam wrzesień 1939 roku, gdy cała Władza Centralna, w tym wojskowa, uciekła za granicę.
Los samorządowców został wówczas przesądzony. Sprawdźcie, co stało się na Waszej Ziemi z ówczesnymi
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samorządowcami. Znajdziecie ich groby w Piaśnicy, Szpęgawsku, Palmirach, etc. Tak kończy się centralne
zarządzanie państwem i zgoda samorządów na taki ustrój!
Sytuacja może się powtórzyć! Władze Centralne uciekną, a Was (wpisanych zapewne na listy proskrypcyjne)
czeka los Waszych poprzedników z 1939 roku.
Vide: https://muzeum1939.pl/28-pazdziernika-1939/kalendarium/2805.html

Partie polityczne, to onegdajsi morscy korsarze i piraci, którzy pod protekcją lokalnej i światowej
masonerii, łupią na Ziemi Polskiej, Polaków!
Służy im do tego „abordaż”, czyli tzw. „wybory parlamentarne”, podczas których, partie polityczne, mafie i
kliki wyzuwają Powiaty i Województwa z ich przyrodzonej władzy politycznej. Traktują następnie Powiaty i
Województwa jak pryz – morską zdobycz wojenną.
Vide: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pryz
Podczas tzw. „wyborów parlamentarnych”, Władze Powiatowe (Starosta i Radni Powiatowi), oraz Władze
Wojewódzkie (Marszałek i Radni Wojewódzcy) bez walki, od wielu już lat, oddają nad sobą, i to bez
jednego „wystrzału”, i bez jednego sprzeciwu, oraz bez żadnej walki politycznej, władzę nad Polakami,
hordom partyjnym – politycznym „piratom”, „korsarzom” i „kłusownikom”.
To musi ulec zmianie!
Dlaczego?
Istnieje, bowiem możliwość pojawienia się koncepcji wśród globalistów i naszych odwiecznych wrogów:
„ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej”.
Widać, bowiem przesłanki - kolejne zakusy, eksterminacji Narodu Polskiego!

Dziedzictwo naszych ojców zobowiązuje!
W dniu 30 sierpnia A.D.2021 przypada 41. rocznica tzw. Porozumień Sierpniowych A.D.1980.
Przypomnijmy szósty z 21 Postulatów:
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
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b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad
programem reform.
Skoro nasi Ojcowie mogli skutecznie sprzeciwić się PRL, to i my możemy to uczynić wobec PRL-bis!

IV. CZAS NA DECENTRALIZACJĘ PODATKÓW.

Powiaty i Województwa w III RP są całkowicie, politycznie ubezwłasnowolnione, mimo, że generują Z
JEDNEGO POWIATU do budżetu „korsarzy” ponad 1 (jeden) mld PLN podatków rocznie, które „windą
podatkową” – „odsysaczem podatkowym” są bezpośrednio przesyłane do Centrali.
Te podatkowe żniwa „na cudzym” są możliwe, bo kluczowe urzędy oraz sądy są obsadzane przez
„korsarzy”.
Narzucana jest samorządom: edukacja centralna, centralne wzorce kulturowe, centralne systemy zdrowotne,
ubezpieczeniowe, bankowe i inne.
Parlament III RP, zwany Sejmem i Senatem, to de facto „Statek Korsarski” - „Statek Piratów”.
Załoga tego statku składa się z „korsarzy” i kilkunastu załogantów abordażowanych statków (dla
kamuflażu), nakładający na każdy zdobyty statek (Powiat i Województwo) drakońskie podatki, a od
niedawna, nakładając dodatkowe obciążenia i sankcje, w tym lockdown (przymus pozostawania w kabinach,
chodzenie po pokładzie w maseczkach, konieczność poddania się określonym procedurom medycznym, etc.).
No i chodzą słuchy, że być może wkrótce dojdzie, do wyrzucania pasażerów zdobytych statków za burtę!
By zrobić innym miejsce!
Na początek tych niepokornych, a następnie pozostałych!
Jeden „Statek Korsarki” z kapitanem obranym przez „piratów”, zawiaduje podbitą przez hordy partyjne
polską flotą składającej się z 16 flotylli wojewódzkich, a te z poszczególnych „statków” powiatowych.
Każdy polski Powiat, a jest ich w Polsce 380, jest jak zdobyty przez piratów statek handlowy, a każde
polskie Województwo, a jest ich 16, jest traktowane jak podbita flotylla wojewódzka.
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Dlaczego tak potężna flota handlowa, należąca do Polaków, nie może pokonać garstki piratów na
dziurawych łódkach?
Bo nie potrafi się sprzeciwić i zorganizować w królewską flotę!
Bo nie było do tej pory admirała tej floty!
Nie było króla!
Ale już jest!

V. SYNDROM SZTOKHOLMSKI POLAKÓW.

Co kilka lat, przyglądają się te bogate statki kupieckie – Powiaty, zorganizowane w bezbronne floty
wojewódzkie, jak hordy partyjne i pseudopartyjne, jak „piraci” i „korsarze” na dziurawych łódkach walczą o
władztwo na tą przebogatą polską flotą handlową.
Kapitanowie tych statków (Starostowie Powiatowi), z przepastnie wyładowanymi ładowniami i bogatymi
pasażerami, wraz z załogą (Radnymi Powiatowymi) przyglądają się tej „walce na wiosła” hord partyjnych –
„piratów”, „korsarzy”, walczących w łódkach, naprędce skleconych, za wcześniej skradzione pieniądze z
Powiatów lub pożyczonych u obcych, by następnie oddać „zwycięzcom” tej pożałowania godnej „walce na
wiosła”, swoje poszczególne statki (Powiaty) i flotylle (Województwa) na łup tym „korsarzom” - zwycięzcom.
Kapitanowie flot wojewódzkich (Marszałkowie Sejmików Wojewódzkich), przyglądają się biernie temu
abordażowi. Nie protestują, nie walczą!
Partyjne hordy – „korsarze” nakładają na zdobyty każdy statek i jego pasażerów podatki, a raczej haracz
lub okup.
Decydują jak ma być zamustrowana załoga, jak mają zachowywać się pasażerowie, etc.
Być może, wystawiają każdy statek z pasażerami z osobna lub całą flotyllę wojewódzką lub nawet całą
flotę, w zastaw światowym bankierom!
Czas nie pozwolić abordażować się przy najbliższych wyborach parlamentarnych!
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Marszałkowie i Radni Wojewódzcy!
Starostowie i Radni Powiatowi!
Od 16 lipca A.D.2021 roku jesteśmy Waszym królem; Waszym Admirałem każdej flotylli wojewódzkiej i
każdego statku powiatowego - każdego Województwa i Powiatu z osobna!
To My wydajemy rozkazy, a nie „korsarze” czy „piraci”!
Przede wszystkim sprzeciwcie się uzurpatorskiej władzy „korsarzy” i „piratów”, prawem lokalnym,
powiatowymi, wojewódzkim!
Szczególna rola przypada tu Sejmikom Wojewódzkim, które całkowicie biernie przyglądają się temu, co
wyprawia tzw. „władza centralna”.
W USA kilka Stanów sprzeciwiło się władzy centralnej! W Polsce żadne Województwo!
W Polsce nie ma żadnego „Texasu” (nomen omen budowanego przez Polaków – vide Leopold Moczygemba).
Po co, więc Polakom fasadowe Sejmiki Wojewódzkie?
Kogo one reprezentują? Polaków, czy partie polityczne?

Samorządowcy!
Nie uznawajcie w ramach tzw. sprzeciwu samorządowego, obecnej władzy centralnej – partyjnej, jako
uzurpatorskiej władzy „pirackiej”. Po drugie, przygotujcie się do kolejnej walki o Wasze statki, o Wasze
flotylle – do kolejnych Wyborów Parlamentarnych.
Wybierzcie pilnie, najlepiej jeszcze we wrześniu br., z Waszego grona tzn. z grona Waszych Radnych
Powiatowych, po trzech kandydatów na Posła Sejmowego: Poseł Powiatowy, Pierwszy Zastępca Posła
Powiatowego oraz Drugi Zastępca Posła Powiatowego.
Podczas najbliższych Wyborów Parlamentarnych, będziecie startować z jednej Listy Wyborczej jako Komitet
Wyborczy Wyborców. Robocza nazwa listy KWW Samorządowcy „Radło”.
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Ponieważ jest 41 Okręgów Wyborczych musimy podzielić się na 41 regionalnych Flot Powiatowych,
reprezentowanych przez Przedstawicieli Powiatów (wcześniej obranych Posłów).
Kolejność na Liście Wyborczej będzie prawdopodobnie losowana z podziałem na grupy: Posłów (najwyżej),
Pierwszych Zastępców (w środku) i Drugich Zastępców (na dole).
Podobną organizację proponujemy Sejmikom Wojewódzkim (Marszałkom i Radnym), by ze swego grona, w
głosowaniu jawnym, wybrali swoich przedstawicieli do Senatu, w danym okręgu, na obszarze Województwa,
w ramach KWW Samorządowcy „Radło”.
Ponieważ do Senatu jest 100 Okręgów Wyborczych musimy podzielić się na 100 regionalnych Flotylli,
reprezentowanych przez Przedstawicieli Sejmików Wojewódzkich (wcześniej obranych kandydatów na
Senatorów).
Do Senatu Okręgi są jednomandatowe, sytuacja jest, więc o wiele prostsza.

Całemu projektowi patronuje Królestwo Polskie-Lehii, w Naszej osobie, oraz w osobie Marszałka Sejmu
Walnego - Prezydenta – J.W. Jarosława Kierznikowicza.
Wrześniowy opór władz lokalnych – Wojewódzkich i Powiatowych, wobec próby represji na Polakach,
poprzez nieformalny przymus stosowany przez „piratów” na dorosłych i dzieciach, by „dobrowolnie”
przystępowali do eksperymentu medycznego, polegającego z grubsza, na zgodzie Polaków, na modyfikację
genetyczną swojego organizmu i organizmu swoich dzieci, powinien wymusić samozatopienie tego Statku
Pirackiego (rozwiązanie Sejmu i Senatu).
„Piratom” gwarantujemy, w takim przypadku, akt łaski do 30 września A.D.2021.
Wszelkie partie polityczne oraz kryptopartie, niniejszym uznajemy za Wrogów Królestwa Polskiego!

VI. POLITYCZNA ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW.

Polaków, szczególnie tych chodzących na „pirackie” wybory parlamentarne, prosimy o zrozumienie
powagi sytuacji i nie popieranie żadnej partii ani kryptopartii politycznej.
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Podczas głosowania, prosimy na oddawanie głosu na Listy Wyborcze, pod Naszym królewskim patronatem.
Śledźcie strony internetowe:

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

VII. OBECNA SYTUACJA POLITYCZNA.

Polska A.D.2021 jest w sytuacji politycznej bardzo trudnej.
Rządzi Polską, ekspozytura masońska, zadłużając Polskę (w tym samorządy) w tempie gigantycznym.
Ekspozytura ta realizuje masońską agendę depopulacji ludzkości, w tym konkretnym przypadku, depopulację
Polski.

OD 2020 ROKU NASTĘPUJE WYGASZANIE POLSKI.
Mamy niekonstytucyjnego ex Prezydenta Andrzeja Dudę wybranego wadliwie z winy: Kaczyński, Gowin,
Morawiecki, Witek, tzn. w niekonstytucyjnym terminie.
Mamy Marszałka Sejmu na Wiejskiej – Elżbietę Witek w sytuacji nadużycia uprawnień (reasumpcja
głosowania na Posiedzeniu Sejmu na Wiejskiej w dniu 11 sierpnia A.D.2021) i możliwym głosowaniu we
wrześniu A.D.2021 za odwołaniem z Urzędu Marszałka Sejmu.
Mamy prowadzone przez Prokuraturę śledztwo przeciwko Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu.
Vide: https://www.money.pl/gospodarka/sprawa-grodzkiego-sledczy-przesluchali-180-swiadkow-6611554428705696a.html

Trzy główne osoby w państwie III RP „wiszą na włosku“. Wisi też na włosku Rząd III RP, nie mający
większości parlamentarnej.
Czas skończyć z ustrojem partyjnym, z Szefem partii na czele, na rzecz ustroju samorządowego z Królem na
czele.
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Obecnie Polacy są oszukiwani wszelkiego typu sondażami.
My przedstawiamy graficznie obecną sytuację następująco:

Nasz Komunikat Specjalny na

https://www.youtube.com/watch?v=n5yM335GtTg

Fakty:
1. Już 17% ogółu wszystkich Polaków popiera monarchię konstytucyjną.
2. Około 50% Polaków nie chodzi na Wybory Parlamentarne (partyjne).
3. Sondażownie podają poparcie dla danej partii nie odejmując 50% (nie dzieląc na pół) Polaków
niechodzących na Wybory Parlamentarne.
4. Sondażowe poparcie dla partii trzeba, więc dzielić na połowę!
5. Nie uwzględniona w sondażach, jest apartyjna Lista Samorządowa „Radło”, która może liczyć, co
najmniej, na ponad 25% poparcie, jak niżej. Zepchnijmy partie do narożnika!
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Na pewno KWW Samorządowcy „Radło” mogą zdobyć w wyborach Parlamentarnych co najmniej 25%
poparcia Polaków, co może przełożyć się na stworzenie większości parlamentarnej w kierunku zmiany
Konstytucji – Ordynacji Wyborczej, likwidującej masoński ustrój partyjny, na rzecz ustroju królewskiego –
samorządowego.

Jako Królestwo Polskie-Lehii mamy obranych:
Króla Polski-Lehii
Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus
Prezydenta Polski
V-ce Prezydenta Polski
Hetmana Wielkiego Koronnego
Kanclerza Wielkiego Koronnego
Podskarbiego Wielkiego Koronnego
Premiera Rządu J.K.M.
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Wojewodę Gdańskiego
Wojewodę Zachodniopomorskiego
Marszałka Sejmu Walnego
Kasztelanów
Nie obawiajcie się, więc Samorządowcy „bezkrólewia” po partiach politycznych!

VIII. PRZYSZŁOŚĆ.

W przyszłości powinniśmy zrezygnować z wyborów bezpośrednich do Parlamentu, na rzecz wyborów
pośrednich – elektorskich – samorządowych.
Póki co, musimy zdobyć „Statek Korsarzy” i go zatopić (zmienić Konstytucję i Ordynację Wyborczą na rzecz
wyborów elektorskich).
Gdy Powiaty obsadzą Radnymi, jako Posłami Sejm, a Sejmiki Wojewódzkie Senat, i będą tych przywilejów
właściwie pilnować, partie polityczne znikną, jako organizmy szkodliwe, a przede wszystkim, jako całkowicie
zbędne!
Mieszkańcy danej Ziemi będą sprawować kontrolę nad Radnymi – Posłami Ziemskimi i Senatorami w
cyklicznych wyborach samorządowych. Winny też powstać Sejmiki Powiatowe, sprawujące nadzór nad
Radnymi Powiatowymi w sposób ciągły, na podobieństwo Sejmików Wojewódzkich sprawujących kontrolę nad
Senatorami.
Do mrocznej historii Polski winien przejść Poseł partyjny!
Do łask winien wrócić Poseł Ziemski!

Zadania rozpisane!

Nakazujemy rozpalać Trzecie Ogniste Wici!
Sursum Corda!
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Victoria in Jesu Christo!
Pod twoją Obronę!

Dano 30 sierpnia A.D.2021 w mieście Myszków, na Ziemi Myszków Korony Polskiej-Lehii, w Szóstym Roku
Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

WPIS Nr 62/08/2021
DO METRYKI KORONNEJ

z 30 sierpnia A.D.2021

III Ogniste Wici z 30 sierpnia A.D.2021
www.królpolski.org.pl e-mail: korona.krolestwa.polskiego@gmail.com

Korona Królestwa Polskiego

XIX

www.metrykakoronna.org.pl

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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