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KRÓLEWSKIE ORĘDZIE INKORPORACYJNE
Czcigodni Polacy-Lehici!
Rodacy!
Według Prawa Bożego (naturalnego) i dobrze rozumianego, cywilizowanego prawa międzynarodowego, szczególnie według
zasady słuszności (equity), narody kolonialnie, zniewolone, mają prawo do wolności, czyli do powrotu do własnego państwa,
sprzed podboju kolonialnego i to na zasadzie sukcesji, czyli ciągłości kulturowo-cywilizacyjnej, a jeśli to możliwe, prawnoustrojowej i religijnej.
Podobnie jak rekultywuje się tereny, wcześniej z różnych powodów zniszczone, środowiska naturalnego, do stanu pierwotnego
(naturalnego), tak też narody skolonizowane należy „wypuścić z klatki”, by wróciły do swojego pierwotnego, naturalnego stanu
samoorganizacji.
Uwolnione z niewoli narody zorganizują się własny naturalny sposób. I tak, inaczej zorganizują się Indianie Ameryki
Środkowej, Północnej, inaczej zorganizują się Słowianie itd. Wynika to z zajmowanego terenu na kuli ziemskiej i cech –
predyspozycji narodowych. Inaczej funkcjonuje w środowisku tygrys bengalski, afrykański czy syberyjski. Podobnie z ludźmi,
zorganizowanymi w społeczności. Z biegiem czasu, człowiek przystosował swe życie do natury, a natura danej szerokości i
długości geograficznej, wywarła określony wpływ na człowieka. Sytuacja taka stanowi o bogactwie ludzkości, która rozwijała
się na przestrzeni dziejów w sposób naturalny – zgodny z naturą tj. wielokulturowo i wielocywilizacyjnie.
W sytuacji pokoju, kultura wyższa, podbija kulturę niższą, podobnie jest z cywilizacją (vide: Feliks Koneczny „O wielości
cywilizacji”). Niestety, wojny (wszelkiego typu) powodują, że często kultura niższa i/lub cywilizacja niższa może zdominować i
podbić cywilizację wyższą.
Etniczni mieszkańcy danego skrawka na kuli ziemskiej, zwanego inaczej etnicznym terytorium (dalej „Terytorium”) mają
naturalne (wynikające z natury) prawo organizować się w swoje własne etniczne państwo, zwane w dzisiejszej XXI-wiecznej
terminologii Państwem Narodowym.
Owszem, w międzyczasie, kolonizacja oraz postęp cywilizacyjny dokonały poważnych
zmian w ethosie i etnosie skolonizowanych narodów ale kultura (odrębność
kulturowa) danego narodu jest z reguły silniejsza niż dokonane w międzyczasie
zabiegi kolonialnego „udomawiania tubylców”.
Naród Polski ma wielowiekową kulturę słowiańską – etnochrześcijańską, która
opiera się wszelkim zabiegom trwałego podbicia nas i skolonizowania na modłę
kolonizatora.
Po okresie zaborów (kradzieży) naszej królewskiej państwowości (XVIII-XX wiek),
czyli po okresie germanizacji i rusyfikacji lat 1795-1918, przyszedł okres judeizacji
w latach 1918-1934 (Mały Traktat Wersalski), następnie okres germanizacji i
sowietyzacji w latach 1939-1944, okres sowietyzacji w latach 1944-1989. Obecnie,
po roku 1989 nastąpił okres powrotu do judeizacji, ateizacji i sodomizacji Polski pod płaszczykiem amerykanizacji Polski.
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Warto zwrócić uwagę, że podczas zaborów Polski, Żydzi byli uprzywilejowani, np. podczas tzw. „rabacji galicyjskiej” roku
1846, z poduszczenia wyższych urzędników austriackich (w sytuacji gdy Habsburgowie zaczynają wprowadzać na swój dwór
żydowskie rodziny bankierskie), zmanipulowani chłopi, wymordowali prawie całą szlachtę małopolską (ze szczególnym
uwzględnieniem eksterminacji szlachty podkarpackiej) ale ani jednego Żyda (w sytuacji, gdy największa ilość Żydów w czasach
rozbiorowych, mieszkała na Podkarpaciu). Po prostu, za każdą głowę szlachcica była wyznaczona nagroda pieniężna; za głowę
Żyda żadna.

Jako Polacy-Lehici, po okresie zaborów i XX wiecznej okupacji, chcemy być sobą!
Etymologicznie „naród” to suma rodzin, rodów, mówiąca tym samym lub podobnym językiem, mająca tą samą lub podobną
religię (wyznanie), mająca swoje własne zwyczaje, mająca podobne DNA, uznająca własną, wytworzoną na przestrzeni wieków
kulturę vel cywilizację oraz mającą własną historię swej państwowości (historię organizowana się w państwo na przestrzeni
dziejów).
Tereny, pomiędzy Dnieprem a Łabą, między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem, od niepamiętnych czasów
zamieszkiwały plemiona słowiańskie: Wenedowie, Lehici, Lachowie, Polachowie (Polacy), Sarmaci, Obotryci, Wieleci, Lutykowie,
Łużyczanie i wiele innych, z własnym ustrojem plemiennym i swoją słowiańską etno-chrześcijańską religią.
Historia państwowości przedpiastowskiej, czyli lehickiej, budzi dzisiaj wiele kontrowersji, choć nie ulega żadnej wątpliwości, że
organizacje państwowe – plemienne – słowiańskie, istniały na Ziemi, od Łaby do Dniepru, od niepamiętnych czasów.
Nie będziemy kruszyć kopii o to, czy Królestwo Polskie powstało za Dynastii Piastów, w czasach początków chrześcijaństwa na
Ziemi Polskiej, tzn. za czasów św. Wojciecha, czy stało się to o wiele wcześniej za czasów świętych Cyryla i Metodego. Nie
będziemy też kruszyć kopii, czy nowożytne chrześcijańskie Królestwo Polskie wywodzi się od Dynastii Piastów, czyli, czy
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wywodzi się od Piastuna – Lehickiego Rycerza - Koszyszka Starego z Kruszwicy, czy wywodzi się raczej z Dynastii Morawskich
Mojmirowiców – Czeskich Przemyślidów – Obotryckich Pernstejnów i jest w prostej linii dziedzictwem Świętopełka I
Morawskiego, czyli nie będziemy tutaj roztrząsać, czy Siemowit ojciec Lestka (Leha X Dzielnego) dziadka Mieszka I jest przez
historyków wymyślony za Gallem Anonimem w miejsce Świętopełka I Morawskiego (Księcia – Króla Wielkomorawskiego), lub
czy Siemowit był synem Świętopełka Morawskiego, a bratem Mojmira II i Świętopełka II, lub czy nieznana córka Świętopełka I
Morawskiego była żoną Lestka (Leha X Dzielnego) syna Siemowita? Nota bene, ta ostatnia wersja jest najbardziej
prawdopodobna, bo trudno dać wiarę, że do dziś historycy nie mogą ustalić, kim była żona Lestka (Leha X Dzielnego) –
dziadka Mieszka I.
Zostawmy to jednak historykom!

Na Sejmie Walnym Prekoronacyjnym w Płowcach, w dniu 20 stycznia A.D.2020, zgodnie uchwaliliśmy Konstytucję
Płowiecką (vide: www.metrykakoronna.org.pl), stwierdzającą, że Królestwo Polskie reprezentowane przez Nas, jako Dynastia
Leszczyńskich w pełni uznaje ciągłość, czyli sukcesję państw (królestw i księstw) lehickich oraz państw (królestw i księstw)
piastowskich i popiastowskich, stąd od tego czasu tytułujemy się „Król Polski-Lehii”, a Nasze królestwo tytułujemy: „Królestwo
Polskie-Lehii” lub „Korona Królestwa Polskiego-Lehii). Jesteśmy, więc od tego dnia w sposób prawny, sukcesorem generalnym
tych bytów politycznych oraz sukcesyjnym Panem i Dziedzicem (Heres et Dominus) Ziem – Terenów wchodzących historycznie
w skład tych bytów państwowych na przestrzeni dziejów.
Odwołujemy się w swoim Panowaniu do konkretnych Ziem - Terytoriów należących do Korony Królestwa Polskiego, konkretnie
określonych za Panowania Królów Polski z Dynastii Piastów - Jagiellonów:
Bolesława I Wielkiego Chrobrego oraz Zygmunta I Starego oraz innych królów i książąt na przestrzeni dziejów.
Problem inkorporacji danego Terytorium pod władztwo - zwierzchnictwo innego państwa, a więc też, innego władcy, jest
problemem prawnie i społecznie bardzo złożonym, szczególnie w dobie kolonializmu i neokolonializmu.
Europa Środkowa a dokładnie Słowiańszczyzna (plemiona – narody etnicznie słowiańskie) poddana została w ostatnich
kilkuset latach polityce podbojów quasi kolonialnych. Południe i Środek Słowiańszczyzny były kolonizowane przez Cesarstwo
Habsburskie oraz Portę Otomańską (Turcję); Północ Słowiańszczyzny była kolonizowana przez Niemcy (wcześniej przez Szwecję),
a konkretnie przez Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Habsburskie oraz Carat Rosyjski.
Królestwo Polskie w wieku XVIII uległo tej kolonialnej polityce państw - „wilków” i zostało rozszarpane przez Habsburgów,
Prusaków (Niemców) oraz Carską Rosję. Niestety, na tym proces kolonizacji Słowiańszczyzny, nie zakończył się.
Z powodu braku oznak asymiliacji Słowian do „cywilizacji” kolonizatorów, zmieniła się strategia podboju i uzależnienia
terenów Słowiańszczyzny. Przede wszystkim, kolonizatorzy postanowili wzniecić sztuczną wojnę między sobą (ale z rekrutem
słowiańskim), która miała de facto na celu m.in. ludobójstwo inteligencji Słowian, pod pozorem prawdziwej wojny. Następnie
plan, w powojenne sytuacji, przewidywał utworzenie „państw narodowych bez elit”, ale o ustroju łatwym do kontrolowania,
czyli w postaci masońskich przetestowanych a Afryce „republik bananowych” (gdzie inteligencja nie zdążyła się wyodrębnić) z
miejscowym kacykiem (najlepiej spośród tubylców) jako krypto Gubernatorem Protektora.

Druga Wojna Światowa, miała już wybitnie za cel, ludobójstwo Słowian z jednoczesnym zniszczeniem porządku wersalskiego;
aby żadne państwo nie miało traktatowego pochodzenia, ale pochodzenie spontaniczne, nieukorzenione, ani w tradycji ani w
historii. Takie byty para-państwowe jest łatwo wykorzystać do niecnych celów a następnie zlikwidować. Wojna z Jugosławią
była kolejną wojną ze Słowiańszczyzną, by podzielić Południowych Słowian na małe, marionetkowe państewka, niemające
oprócz Serbii, Macedonii, wielkich tradycji historycznych. Proces dezintegracji Słowiańszczyzny był prowadzony w XX wieku ręką
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niewidzialnych „neokolonialistów”, z których powoli wyłania się główny Protektor Słowiańszczyzny w postaci USA i Wielkiej
Brytanii, z pomocą amerykańskich Żydów i Izraela. Dodatkowo widać wyraźnie próbę judeizacji cywilizacji i wiary
(judeochrześcijaństwo) Polski i Ukrainy poprzez fasadowe wybory, po których na czele wszystkich urzędów stoją Żydzi lub co
najmniej filosemici. Czas z tym skończyć!
HISTORIA INKORPORACJI W KRÓLESTWIE POLSKIM.

W historii Królestwa Polskiego występowały inkorporacje Terytoriów np. w czasach Bolesława Krzywoustego (inkorporacja
utraconego wcześniej Pomorza Gdańskiego), inkorporacja tegoż samego Pomorza Gdańskiego (Prus Królewskich) za czasów
Kazimierza Jagiellończyka. Inkorporacja Rusi Czerwonej, Moraw, Czech, Łużyc za Bolesława Chrobrego, etc.
ALBO UNIA SŁOWIAŃSKA ALBO REZERWAT.

Wydaje się czymś naturalnym, że państwa słowiańskie (ex plemiona słowiańskie) mają tendencję do łączenia się w ten czy
inny sposób w całość. Łączy je przeszłość, kultura, podobny język, zwyczaje, podobna religia. Gdyby nikt nie przeciwdziałał
temu naturalnemu procesowi szybko wyłoniłaby się na Terenie Słowiańszczyzny: SLAVIA lub SARMACJA lub WENEDA lub LEHIA,
jako Związek Narodów Słowiańskich. Niestety, Słowianie mają naturalnych wrogów w postaci krajów kolonialnych
i neokolonialnych. Zwróćmy uwagę, że Korona Brytyjska to Wielka Brytania i m.in. Kanada i Australia jako kolonie. Proces
integracji Słowiańszczyzny będzie, więc utrudniany w sposób pokojowy lub wojenny. Nie tracimy jednak nadziei, że uda się
wcześniej, czy później zbudować UNIĘ SŁOWIAŃSKĄ jako ponadnarodowe państwo z jednym lub kilkoma ośrodkami władzy, tak
świeckiej jak duchownej. Taką ideą jest idea Trójmorza - Międzymorza.
Widząc zagrożenie anglosaskie, niemieckie, rosyjskie, żydowskie, chińskie jest to być może jedyne rozwiązanie, potrafiące
uchronić Słowian przez podzieleniem losu Indian amerykańskich i skończeniem w rezerwatach.
INKORPORACJA A UNIA W KRÓLESTWIE POLSKIM

Swoistą odmianą inkorporacji była Unia Polsko-Litewska (Rzeczpospolita Obojga Narodów) i zaproponowana w Hadziaczu w
1658 roku Unia Polsko-Litewsko-Kozacka (Rzeczpospolita Trojga Narodów). Mieliśmy, więc w naszej historii nie tylko formułę
inkorporacji wcześniej utraconych i podbitych przez naszych wrogów Ziem Ojczystych, ale formułę Unii (połączenia) z ziemiami
innych narodów, z dorozumianym, choć niepisanym, zwierzchnictwem Korony Królestwa Polskiego.
Logiczne, że trwała unia państw, jest możliwa wyłącznie, gdy państwa połączone w taką unię są tej samej cywilizacji i
kultury oraz mają podobne lub zbliżone zasady ustrojowe.
UNIA EUROPEJSKA JAKO KRYPTOPROJEKT ŻYDO-MASOŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH EUROPY
Z EKSTERMINACJĄ TUBYLCÓW WŁĄCZNIE.

Obecna Unia Europejska nie rokuje najmniejszych nadziei na przyszłość, bo de facto nie jest to unia, a klasyczna aneksja,
dokonywana na raty przez państwa frankońsko-niemieckie z cywilizacją bizantyńską i ustrojem masońskich republik,
dokonywana na okupowanych państwach słowiańskich, z historyczną cywilizacją łacińsko-grecką CHRISTIANITAS, ale narzucaną
im na siłę cywilizacją anglosaską - niemiecką oraz narzuconym im ustrojem „republik bananowych”.
Te narzucone po I i II Wojnie Światowej, ustroje republik bananowych, powodują, że Słowiańszczyzna jest powoli wchłaniana
przez żywioł frankońsko-niemiecki, a docelowo anglosaski. Słowiańszczyzna i Słowianie są traktowani w Unii Europejskiej jak
amerykańscy Indianie czy australijscy Aborygeni – niepożądani tubylcy na atrakcyjnych terenach.
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Zachodnia Europa i USA kompletnie nie zdają sobie sprawy, że Słowiańszczyzna, jak naturalny mur, chroni ich przez wrogim
„zajazdem”, czyli przed ich zazjatyzowaniem, a de facto przed ich zmongolizowaniem lub zislamizowaniem i zarabizowaniem
Europy. Demontując Słowiańszczyznę demontują naturalną tamę przed żywiołem mongolsko-chazarskim.
Tylko Słowiańszczyzna, której pozwoli się rosnąć w sposób naturalny, może uchronić Anglosasów, Franków, Żydów,
Skandynawów, a może i Świat przed współczesną „Wielką Mongolią” i cywilizacją turańską lub przed „Wielką Arabią” i
cywilizacją arabską.
Tak naprawdę o Europę walczą trzy żywioły: żydowski (Chazaria), mongolski (Chiny) i arabski (Turcja). Do tej walki włączają
się Stany Zjednoczone Ameryki ale są zbyt słabe wewnętrznie i zbyt daleko, by na trwale odnieść tu sukces.
Europa winna się podzielić na trzy etniczne Terytoria (wspólnoty polityczno-gospodarcze): Wielką Frankonię, Wielką Lehię
(Sarmatię Zachodnią) oraz Wielką Rosję (Sarmatię Wschodnią).
UNIA SŁOWIAŃSKA – SARMATIA EUROPEA CHRISTIANITATIS

Projekt tzw. Międzymorza to nic innego jak wola zespolenia wszystkich Plemion Słowiańskich Europy Środkowej w formule
Unii Słowiańskiej, którą My roboczo nazywamy Wielka Lehia, Sarmacja Zachodnia, Sarmatia Europea Christianitas, Weneda,
Slavia.
INKORPORACJA (IN CORPORE – CIAŁO DO CIAŁA)

Inkorporacja danego Terytorium w skład Korony Królestwa Polskiego-Lehii jest według naszego rozumienia, nie roszczeniem
do danego, obcego nam etnicznie terytorium, nie jest też podbojem militarnym, nie jest też aneksją, czyli implantacją
(przyłączeniem obcego etnicznie i historycznie terytorium), ale jest ZŁĄCZENIEM (ZJEDNOCZENIEM) W JEDEN ORGANIZM
PAŃSTWOWY INNEGO WCZEŚNIEJ SZTUCZNIE ROZDZIELONEGO TERYTORIUM tj. złączeniem, rozdzielonych (rozszarpanych)
wcześniej członków - terenów odwiecznego Królestwa Polskiego-Lehii, przez naszych wrogów (jak rozwścieczonych wilków).
Widzimy tu podobieństwo do legendarnego połączenia się rozsiekanych członków św. Stanisława biskupa i męczennika, stąd
właśnie ten Święty jest Patronem Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego.
Żaden rozumny Polak nie może pogodzić się z tzw. zaborami w końcu XVIII wieku, gdy trzy ościenne mocarstwa anektowały
i pożarły rozsiekane Królestwo Polskie. Jak powiedział Otto von Bismarck - Kanclerz Niemiec – polakożerca: „Polskę można
połknąć, ale nie można strawić!”. Stąd „wyplucie” Polski przez zaborców na początku XX wieku (Akt 5 listopada A.D.1916)
z jednoczesnym śmiertelnym zatruciem „Polską”. Trzej zaborcy znikają z map politycznych Europy i Świata. Upada Królestwo
Pruskie – Cesarstwo Niemieckie, upada Cesarstwo Austriackie, upada Carstwo Rosyjskie (Moskiewskie).
Wcześniej, Cesarstwo Rosyjskie TRAKTATEM WIEDEŃSKIM z 1815 roku przywłaszczyło sobie, co prawda tytuł Króla Polski i
nazwę Królestwo Polskie, wstawiając w miejsce królów lehickich - piastowskich, Dynastię Romanowów, ale pamiętamy jak to
się skończyło; jak zakończyła się ta Dynastia Romanowów w dniach 16/17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu? Jest to, więc
wyraźna przestroga dla tych, którzy przymierzają się do pożarcia Polski kolejny raz lub do uzurpacji tytułu Króla Polski
i Królestwa Polskiego!
ODRODZENIE POLSKI – TRAKTAT WERSALSKI A.D.1919, TRAKTAT POCZDAMSKI A.D.1945

Zwrócona z trzewi naszych zaborców Polska, zjednoczyła się, ale niestety w formule masońskiej (bananowej) republiki, po I
Wojnie Światowej, przy pomocy swoistego „naukowca” Frankensteina, czyli Józefa Piłsudskiego. Człowiek ten, wynajęty przez
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City od London, do zaprowadzenia masońskiego „porządku”, w Polsce pokrólewskiej, zaczął „zszywać” poszczególne części
Polski, tworząc żertwę dla naszych wrogów, a nie budując silnej Polski. Jakby „wyplutą” żertwę, przez śmiertelnie zatrutych
Polską zaborców, chciał powtórnie ją przemielić i przygotować Polskę jako potrawę strawną – nie zatrutą, dla naszych
odwiecznych wrogów. Początek nowego „pożerania Polski” dała nawałnica bolszewicka w 1920 roku, która jako pierwsza na
tą „żertwę”, przygotowaną „na szybko” przez Piłsudskiego, się rzuciła. Za pierwszym razem nie udało się! Trzeba było
„żertwę” lepiej przygotować dla naszych wrogów. Przygotowaną zamachem majowym 1926 roku Polskę – jako lepiej zmieloną
„żertwę” połknęły hiterowskie Niemcy i stalinowska Rosja, powstałe na trupach ledwo co, zdechłych z zatrucia Cesarskich
Niemiec i Carskiej Rosji. I znów sytuacja się powtórzyła, ale w szybszym tempie: Polska znów została wypluta, najpierw przez
jedną z dwu hien (1945), która to hiena (III Rzesza) wkrótce po tym zdechła, a następnie przez sowiecką Rosję, która
wypluła pożartą II RP, zmieloną w PRL, w 1989 roku, a sama zdechła! Część tej wcześniejszej „żertwy” tj. Polski – II RP
połknęły w latach 1990-1993: Litwa, Białoruś i Ukraina. Trzymają i nie chcą, póki, co, dobrowolnie ją zwrócić. Kolejny raz,
wyplutą „żertwę” Polski, polityczni macherzy zaczęli przygotowywać jako kolejną strawę do połknięcia lub strawienia. Tak
czynią: Litwa, Białoruś, Ukraina oraz „III RP”. Tak czyni też Rosja z Obwodem Królewieckim, częścią Królestwa Polskiego. Tak
też czynią Niemcy z Połabiem. Czas się temu przeciwstawić!
ODRODZENIE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

W dniach 18-20 marca A.D.2016 miał miejsce Sejm Walny Konstytucyjny, pod węzłem Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej,
pod przewodnictwem Marszałka Sejmu - Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, na którym to, Posłowie Ziemscy i Senatorowie
zdecydowali o wskrzeszeniu Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego.
Efektem tego były Sejmy Walne Konwokacyjne: w Darłowie, Łowiczu i Baranowie Sandomierskim, a następnie trzydniowy Sejm
Walny Elekcyjny w Gdańsku Oliwie (15-17 lipca), na którym w dniu 16 lipca A.D.2016 została wybrana Dynastia
Leszczyńskich do objęcia Tronu Korony Królestwa Polskiego, a następnie jako przedstawiciele tej Dynastii zostaliśmy obrani,
jako Wojciech Edward I de domo Leszczyński dziedzicznym Królem Polski – elektem, z żoną Iwoną Marią de domo
Leszczyńska Królową Polski – elektem.
De facto zostaliśmy wówczas, Królem, Królową i Królestwem bez Ziemi – bez Terytorium, choć de jure trudno uznać rozbiory
Królestwa Polskiego w wieku XVIII za legalne.

Właścicielowi należy się zwrot zagarniętej własności! Zwróciliśmy się, więc do władz III RP oraz do naszych sąsiadów
(Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina i inni) o zorganizowanie Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową. Niestety bez
rezultatu!
Widząc, jak w ostatnich miesiącach poważne zagrożenie zawisło nad II RP (praktycznie anihilowana) oraz nad III RP (próba
wygaszenia) oraz nad „trawionymi” przez Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę częściami Królestwa Polskiego, mając historyczne
doświadczenia oraz niezbywalne prawa i obowiązki, jako Król Polski, odzyskania i złączenia w jedno Ciało, awulsów,
postanowiliśmy zapobiec nieszczęściu dalszego „trawienia” przez Niemcy Połabia oraz okupacji Sambii (Obwodu Królewieckiego)
przez Rosję.
Inkorporacja tych Terenów, jak się wydaje, jest jedynym możliwym sposobem, by skłonić tych, co część Polski połknęli, by
dobrowolnie, z Pomocą Bożą, nasze awulsy nam zwrócili!
Stąd Akt Inkorporacji Terytoriów Połabia oraz Sambii do Korony Królestwa Polskiego oraz Apel do Rosji o dobrowolny zwrot
Królestwu Polskiemu Sambii - Obwodu Królewieckiego oraz Apel do Niemiec o dobrowolny zwrot Połabia, połączony
z Traktatem Pokojowym z Królestwem Polskim, kończącym okres po II Wojnie Światowej.
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Królestwo Polskie, po uznaniu przez Strony, niniejszego Aktu inkorporacji, jest skłonne zrezygnować z finansowych reparacji
wojennych, tak od Rosji jak od Niemiec.
INKORPORACJA TERENU A INKORPORACJA PAŃSTWA.

Inkorporacja danej Ziemi – Terenu jest aktem swoistego zgłoszenia pretensji, roszczeń w świetle prawa międzynarodowego.
Opinia światowa i państwa – okupanci, winny przyjrzeć się zasadzie słuszności zgłoszonych pretensji i je milcząco uznać jako
oczywiste lub poddać weryfikacji traktatowej.
Jako Królestwo Polskie nakłanialiśmy i nakłaniamy nadal do KONFERENCJI POKOJOWEJ kończącej II Wojnę Światową, a nawet
zalecamy organizowanie, co 25 lat KONGRESÓW POKOJOWYCH, na których pokojowo rozstrzyga się określone problemy, w tym
terytorialne.
Z uwagi na to, że nasze cywilizowane próby odzyskania naszej własności spełzły na niczym, postanowiliśmy użyć instrumentów
prawno-zwyczajowych. Jeżeli ktoś posiada własność legalnie, to jest w stanie przedstawić dowody nabycia własności lub co
najmniej je uprawdopodobnić.
POŁABIE
My, na podstawie analizy dziejów możemy oznajmić, że Ziemia – Terytorium Połabia (Ziemia pomiędzy Łabą – Soławą a
Odrą, należały kiedyś do Królestwa Polskiego. Świadczy o tym Traktat Pokojowy w Budziszynie z 30 stycznia 1018 roku
potwierdzony przez Stolicę Apostolską i Papieza.
Ponadto, jest rzeszą sprawiedliwą i słuszną, by po II Wojnie Światowej, Niemcy, jako agresor, wypłaciły Polsce reparacje
wojenne. Królestwo Polskie nie oczekuje reparacji wojennych w pieniądzu, a w ziemi – Terytorium.
Jesteśmy zainteresowani jako Królestwo Polskie-Lehii do podpisania z Niemcami Wieczystego Traktatu Pokojowego, regulującego
wszelkie spory od XVI wieku.
APEL DO NIEMIEC

Zwracamy się do władz Niemiec, by dobrowolnie, na zasadzie traktatowej zwróciły nam tj. Królestwu Polskiemu-Lehii Tereny
Połabia – obecnie Kraje Związkowe Niemiec:
❖
❖
❖
❖
❖

Schlezwig – Holstein – Województwo Obotryckie
Hamburg – Wolne Miasto Hamburg (Bogbór)
Mecklemburg – Vorpommern – Województwo Wieleckie
Berlin – Brandenburg – Brenna (Bralin), Województwo Lutyckie
Sachsen – Województwo Łużyckie

Wszystkim mieszkańcom w/w Krajów Związkowych zapewniamy wszelkie prawa nabyte, ochronę prawa własności oraz pełne
prawo pobytu i podwójne obywatelstwo. Zapewniamy autonomię nie mniejszą jak w obecnej Federacji Niemieckiej, z własnym
Sejmikiem Wojewódzkim i przedstawicielstwem na Sejmie Walnym.
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SAMBIA

My, na podstawie analizy dziejów możemy oznajmić, że Ziemia – Terytorium Sambii
należały się Królestwo Polskiemu w wyniku Traktatu Pokojowego z Zakonem Krzyżackim z
8 kwietnia 1525 roku, jak niżej.
Traktat krakowski (niem. Vertrag von Krakau, łac. Instrumentum pacis et concordiae

inter Sigismundum regem ac Regnum Poloniae et Albertum magistrum generalem Ordinis
Cruciferorum in Prussiae ducem creatum regni Poloniae feudatarium a quibusdam
principibus mediatoribus compositae. Datum et actum Cracoviae, 8 Aprilis anno 1525) –

traktat zawarty 8 kwietnia 1525, między Koroną Królestwa Polskiego i zakonem
krzyżackim, który kończył formalnie wojnę polsko-krzyżacką (1519–1521) i
ustanawiał sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu i powołanie lennego księstwa pruskiego,
które powierzono Albrechtowi Hohenzollernowi i jego męskim potomkom, z prawem do
sukcesji dla braci wielkiego mistrza: Jerzego Hohenzollern-Ansbach, Kazimierza
Hohenzollerna i Jana Hohenzollerna z ich potomstwem w linii męskiej.
Albrecht Hohenzollern stawał się świeckim władcą (księciem w Prusach), wyznaczonym przez zwierzchniego pana lennego –
czyli króla Polski (księcia całych Prus). Książę w Prusach miał otrzymać pierwsze miejsce wśród dostojników świeckich Senatu
Królestwa Polskiego. Po wygaśnięciu linii rodu, Prusy [Sambię] miało przejąć bezpośrednio Królestwo Polskie.
Z dziedziczenia wyłączona była linia elektorska Hohenzollernów.
Na wypadek wojny toczonej przez Królestwo (innej niż wojna o same Prusy) książę w Prusach miał wystawić zaledwie stu
rycerzy. Ustanowiono natomiast mieszane polsko-pruskie sądy do rozstrzygania spraw, które mogły zostać wytoczone księciu w
Prusach, lub też apelacji od werdyktów, jakie wydawały sądy księcia.
Formalną konsekwencją tego traktatu było złożenie hołdu (tak zwanego hołdu pruskiego) przez Albrechta Hohenzollerna
swojemu suwerenowi Zygmuntowi I Staremu 10 kwietnia 1525.
Testorami traktatu byli Fryderyk II legnicki i Jerzy Hohenzollern-Ansbach.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_krakowski
APEL DO ROSJI

Zwracamy się do władz Rosji, by dobrowolnie na zasadzie traktatowej zwróciły nam tj. Królestwu
Polskiemu-Lehii Tereny Sambii – obecnie Obwód Kaliningradzki. Zdając sobie sprawę ze znaczenia
militarnego tych Ziem dla całości Rosji zgadzamy się a priori na dzierżawę baz wojskowych na rzecz
Rosji. Wszystkim mieszkańcom Sambii zapewniamy wszelkie prawa nabyte, ochronę prawa własności oraz
pełne prawo pobytu i podwójne obywatelstwo.
Zachęcamy Władze Rosji, by przystąpiły do traktatowego uregulowania spraw zaborów Ziem Królestwa
Polskiego w XVIII – XX wieku, wojny roku 1733, interwencji rosyjskich na Ziemiach Królestwa Polskiego
po roku 1763. Jako dokument wyjściowy proponujemy Traktat Grzymułtowskiego Wiecznego Pokoju z 6
maja 1686 roku.
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Zapewniamy autonomię nie mniejszą jak w obecnej Federacji Rosyjskiej, z własnym Sejmikiem Wojewódzkim i
przedstawicielstwem na Sejmie Walnym.
APEL DO POLAKÓW
Apelujemy do Polaków, by poparli Nasze starania o odzyskanie Terenu Sambii, którą planujemy uczynić Województwem
Sambijskim ze stolicą w Królewcu oraz Terenu Połabia.
APEL DO ŚWIATA
Każdy, kto choć trochę interesuje się historią, zna historię Królestwa Polskiego i Unii Polsko-Litewskiej. Na przestrzeni dziejów
Królestwo Polskie nie prowadziło wojen zaborczych. To my, jako pierwsi na świecie w praktyce realizowaliśmy zręby
demokracji królewskiej (demokracja szlachecka) uchwalając Konstytucję NIHIL NOVI (nic o nas bez nas) na Sejmie Walnym
Radomskim w 1505 roku. To my organizowaliśmy się politycznie i gospodarczo w Sejmiki Ziemskie różnych szczebli,
zwieńczonych dwuizbowymi Sejmami Walnymi. To my podnieśliśmy na najwyższy poziom status Senatora i Consilium Senatus
(Rady Senatorskiej). To my pierwsi (i póki, co, ostatni) 447 lat temu uchwaliliśmy Konstytucję „PACTA CONVENTA” (nie można
dawać władzy królowi bez podpisanych WARUNKÓW SPRAWOWANIA WŁADZY). Do dzisiaj żaden Władca, Prezydent nie
podpisuje przed podjęciem swojego urzędu, Pacta Conventa. Stąd powszechne sprzeniewierzanie się tzw. obietnicom wyborczym
i programom wyborczym. Stąd działanie Prezydenta na szkodę Polaków np. poprzez sprowadzanie bez zgody Narodu obcych
wojsk na Terytorium Polski i to nie jako obcy autorament (komponent) Wojska Polskiego tylko jako całkowicie obce wojsko.
Wprowadzenie jakiegokolwiek obcego wojska na teren Rzeczypospolitej od zawsze uznawane było za Zdradę Stanu (czasy
saskie)! Na tym polega wojna, że obce wojska stacjonują na podbitym terenie! Bez wypowiedzenia wojny na Terytorium III RP
stacjonują wojska USA. Nie ma na to zgody Królestwa Polskiego, które uznaje te wojska jako wojska auksyliarne dla obecnego
okupanta Ziem Korony Królestwa Polskiego (III RP)!
KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII
Królestwo Polskie-Lehii jest od 16 lipca A.D.2016 tj. od Sejmu Walnego Konstytucyjnego Elekcyjnego reprezentowane przez
Króla Polski Elekta w Naszej osobie wraz z żoną jako Królową Polski.
Organami Królestwa Polskiego są: Sejmiki Ziemskie z Marszałkami, dwuizbowy Sejm Walny z Marszałkiem, Prezydent oraz V-ce
Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, Rząd J.K.M. z Kanclerzem Wielkim Koronnym i V-ce Kanclerzem
oraz Ministrami Większymi i Mniejszymi, Rada Senatu (Senatorowie Więksi), Rada Królewska, Rada Stanu, Trybunał Wielki
Koronny, Trybunał Stanu, Instygator Wielki Koronny. Urząd Prymasa Królestwa Polskiego Legatus natus, Hetman Wielki
Koronny, Podskarbi Wielki Koronny, Mincmistrz Wielki Koronny, Starostowie i Kasztelanowie. Jak widać z powyższego, jesteśmy
w pełni gotowi przejąć obowiązki władzy w inkorporowanych Terytoriach.
Dokumenty Królestwa Polskiego są publikowane na stronie www.metrykakoronna.org.pl.
DECYZJE
Na Sejmie Walnym w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 12 grudnia A.D.2020, podjęliśmy wspólnie i jednomyślnie, na podstawie prawa
narodów do samostanowienia, a przede wszystkim na podstawie prawa zwyczajowego i zasady słuszności, jako pierwotny
właściciel inkorporowanych Terytoriów tzn. jako ich sukcesyjny Pan i Dziedzic (Dominus et Heres), AKT INKORPORACYJNY o
inkorporacji do Korony Królestwa Polskiego, z dniem 1 stycznia A.D.2021 od godziny 00’01 następujących Terytoriów:
o Terytorium POŁABIA (Tereny na wschód od Łaby i Soławy z Wolnym Miastem Hamburg - Bogbór).
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o Terytorium SAMBII (obecny Obwód Królewiecki).
W tym samym momencie (data i czas) inkorporujemy (wcielamy) byty państwowe w postaci przynależności POŁABIA do
Niemiec oraz SAMBII do Rosji w organizm państwowy Korony Królestwa Polskiego.
Dla bezpieczeństwa tej czynności wyraźnie zaznaczamy, że jako Pan i Dziedzic tych inkorporowanych Terytoriów, czyli jako
Król Polski-Lehii, jednoczesnymi Panami i Dziedzicami tych Terytoriów czynimy dziedzicznych Naszych sukcesorów, jako Naszych
zstępnych, a jeżeli ich by zabrakło, to czynimy Panami i Dziedzicami tych Terytoriów wszystkich Naszych wstępnych – uznając
za bliższych i dalszych wstępnych - wszystkich Polaków, jako Naszych bliskich lub dalekich krewnych. Nie ma tu znaczenie
obywatelstwo tych osób ale zbliżone do Naszej Dynastii Leszczyńskich, DNA.
Naszą strategią, po inkorporacji tych terytoriów, jest wyznaczenie Naszych Wojewodów na tych Terenach, w celu pełnego
scalenia się tych Terytoriów w formie królewskiego ustroju Korony Królestwa Polskiego i koekwacji praw. Dlatego też z dniem
1 stycznia A.D.2021 nie uznajemy żadnych innych Władyków tych Terytoriów, uznając takich obcych Władyków od tego dnia
za persona non grata, o ile dobrowolnie nie zrzekną się swoich urzędów i nie przekażą swoich obowiązków z pisemnym
Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obydwie Strony na rzecz nominowanego przez Nas Wojewodę. Jeżeli tak
uczynią, zachowają swój dożywotni tytuł, ochronę oraz waloryzowane in plus dożywotnie uposażenie z oprawą wdowią wraz z
godnym locum na koszt Skarbu Królestwa Polskiego dla siebie i współmałżonka, na wypadek śmierci.

AKT
INKORPORACJI
TERYTORIUM SAMBII
oraz
TERYTORIUM POŁABIA
w skład

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII
ROK 2020 – ROK ŁOKIETKOWY ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO
12 XII A.D.2020
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
PREAMBULUM
W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca. Amen.
My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej Łaski Król Polski-Lehii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków,
Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Miśnieński, Milicki,
Lutycki, Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi Królewieckiej,
etc., etc., zatroskani o los Naszych Poddanych bezprawnie, przemocą wyzutych z Naszej królewskiej Opieki, dążąc do Złączenia
rozłączonych - rozsiekanych przez Naszych wrogów i zaborców-okupantów Członków Naszej Matki Ojczyzny – Korony
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Królestwa Polskiego, niniejszym Aktem Inkorporacyjnym, opartym na starożytnym, królewskim zwyczaju, np. na Akcie
Inkorporacyjnym Naszego Wielkiego Poprzednika - Kazimierza Jagiellończyka, który podobnym Aktem Inkorporacyjnym z 6
marca A.D.1454 inkoroporował do Korony Polskiej Prusy Królewskie; opartym nadto na zasadzie słuszności i sprawiedliwości
dziejowej oraz na Prawie Bożym (obyście byli jedno), popartym POWAGĄ MAJESTATU KRÓLEWSKIEGO, postanawiamy, i wszem
wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć oznajmiamy, co następuje:
(Art. 1)
Łaskawość, właściwa naszemu królewskiemu dostojeństwu, do której pobudza Bóstwo dlań przychylne, a którą w czynie
przejawia wrodzona i od początku istniejąca skłonność, co Prawda dopuszcza do łona miłosierdzia i osłony wszystkich
ubiegających się o uzasadnioną Naszą pomoc i opiekę, jednakże z większą szczodrobliwością skłania się do udzielenia
poparcia, obrony i ulżenia tym ludziom, którzy gorejąc w sercu wielkim uczuciem względem Nas i naszego Królestwa wierzą,
że jedynie Nasza, a nie inna prawica może łatwiej położyć kres różnorakim klęskom i uciskom, jakie dotąd zadawała im
samowładza rządzących, że jedynie Nasz sukcesyjny królewski Dom, od którego w dawnych czasach odpadli na skutek
niedozwolonego aktu wyzbycia, ma słuszne prawo rządzenia nimi i ich objęcia z chwilą wypowiedzenia przez nich
posłuszeństwa, nie tyle pysznej i zachłannej ile bezprawnej władzy. Zapewne, mocna stałość i szczera wierność tak
usposobionych ludzi zasługuje i musi znaleźć nie tylko wyróżnienie w odpowiednich pochwalnych wypowiedziach, ale i zapłatę
w dobrodziejstwach przywilejów królewskich.
(Art. 2)
Co do Nas jednakże, uważaliśmy, że nie należy udzielać czynnej pomocy w klęsce okupanta, lecz tłumaczyliśmy jednej
i drugiej stronie, że należy dążyć do pogodzenia się; nie chcieliśmy, bowiem, aby się wydawało, iż podsycamy rodzący się
pożar. Atoli z biegiem czasu, szczególnie w obecnej dobie zarazy, niezgoda stron do tego stopnia wzrosła i spotęgowała się,
że ziemianie i mieszczanie wspomnianych ziem, doszczętnie wyzuci z nadziei i przygnieceni ogromem krzywd, postanowili na
przyszłość całkowicie odmówić posłuszeństwa panom gwałcicielom, według swego widzimisię łamiącym ich prawa, przywileje
i wolnizny.
(Art. 3)
Każdy ma prawo być dobrze i sprawiedliwie rządzonym. W oparciu o Prawa Boskie i ludzkie, które postanawiają, że żadną
miarą nie należy dawać posłuchu Panom niesprawiedliwym, uprawiającym zbrodnię i grzech, Obywatele SAMBII i POŁABIA
wypowiedzieli w sposób domniemany posłuszeństwo i podległość Przedstawicielom, odpowiednio Rosji i Niemiec. Ponadto
za pośrednictwem samych wielmożnych i dostojnych mężów roztropnych, przedstawicieli i posłów swych, wyprawionych do Nas,
błagali w nowych poselstwach i prośbach, abyśmy raczyli: domagać się już nie tyle ich tolerowania, ile rządu i władzy nad
nimi, przyjąć ich oddanie się i poddanie, wierność i wieczyste posłuszeństwo, jako prawny, prawy i prawdziwy Pan i Dziedzic
wspomnianych ziem, wcielić, włączyć, zjednoczyć, za własne przyjąć, zespolić i scalić wspomniane ziemie z natury
i przeznaczenia powracające do Królestwa Polskiego-Lehii, z którego ciała były zagrabione wbrew prawu i godziwości
za niedawnej i jeszcze świeżej pamięci historycznej. Być może Obywatele SAMBII i POŁABIA zamierzali wyszukać sobie innego
zwierzchnika i poddać się mu, gdybyśmy przypadkiem odmówili Naszej protekcji i władzy, którą nie tyle nam ofiarowali, ile
zwracali.
(Art. 4)
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Rozmyślaliśmy i rozważaliśmy dawne czasy, kiedy niektóre z wspomnianych ziem były w posiadaniu królów i książąt polskich
na podstawie uzasadnionego i dziedzicznego prawa; zagarnęli je wreszcie siłą, podstępem i orężem Cesarz Niemiecki, Car
Rosyjski. Nigdy jednak nie przestały te Ziemie - Terytoria z mocy prawa należeć i stanowić własności naszego Królestwa
Polskiego-Lehii, jak to wynika z nieomylnej treści wielu orzeczeń i dokumentów Stolicy Apostolskiej, którzy przysądzali w
procesach te ziemie Królom Polskim. Traktat Budziszyński z 1018 roku potwierdziła Stolica Apostolska i sam papież.
(Art. 5)
Zaborcy tych Terenów wiarołomnie zerwali zawarte z Królestwem Polskim Pokoje i Przymierza m.in.: Pokój w Budziszynie z
1018 roku, Wieczysty Pokój z 1686 roku (Traktat Grzymułtowskiego), Pokój Ryski z 1921 roku i inne.
(Art. 6)
Nie można pokryć milczeniem bezprawia ze strony rozbiorców i okupantów, którzy wywłaszczali Polaków z ich majątków
poprzez sekwestry i konfiskaty. Nie można zapomnieć agresji z roku 1939 Niemiec i Rosji na Polskę.
(Art. 7)
Przeto: Przekonam, zachęceni i nakłonieni tym i wieloma innymi oczywistymi i prawnie uzasadnionymi względami, po
zasięgnięciu rady Senatorów, Radców, Posłów, Kasztelanów, Starostów i innych Nam wiernych Poddanych, za ich wyraźną wolą,
zatwierdzeniem, dziękczynieniem i zgodą, aby nie wydawało się, że opieramy się Woli Bożej, która w swym łaskawym
miłosierdziu uznała, że dziedzictwo nasze należy zwolnić od niedozwolonego zaboru i nam zwrócić, i aby nie wydawało się,
że naszych Poddanych, którzy proszą o naszą pomoc, opuszczamy w nieszczęściu i ucisku, z obawy, aby inny bezprawny
zaborca i tyran nie najeżdżał na nasze państwa, dziedziny, ziemię i ojcowiznę, co by nam przysporzyło większej wrogości, na
cześć wszechmocnego Boga i Bogurodzicy Panny Marii, św. Wojciecha męczennika, pierwszego męczennika Polski św.
Stanisława i całej hierarchii niebieskiej, dopuściliśmy, przyjęliśmy i na podstawie niniejszego pisma z pełną naszą
świadomością i wolą, a nie pod wpływem błędu, czy niebaczności, w imię Boże przyjmujemy i dopuszczamy dobrowolne
i samorzutne oddanie się, rząd, opiekę, władzę, poddanie, posłuszeństwo tak duchownych, jak świeckich, włościan, mieszczan,
ziemian i wszystkich mieszkańców Ziemi – Terytorium SAMBII oraz Ziemi – Terytorium POŁABIA.
(Art. 8)
Oznajmiamy, przeto wszystkim zarówno obecnym jak przyszłym: osobom duchownym i świeckim, całej lehicko-polskiej
społeczności mieszkającej na odwiecznych Ziemiach - Terytoriach Królestwa Polskiego-Lehii według stanu na Rok Pański 1025,
1772, 1919, 2020, a szczególnie Mieszkańcom żyjącym na Ziemiach – Terytoriach SAMBII oraz na Ziemiach – Terytoriach
POŁABIA, abyśmy raczyli zachować ich i bronić w prawach, wolnościach, wolniznach i przywilejach, a obawiający się
wytoczenia na ich terytorium nowych wojen i ucisków, a którzy publicznie twierdzą, że żadną miarą nie zniosą więcej jarzma
ucisków, klęsk, zarazy i ciężarów, pamiętając o polskich ofiarach I oraz II Wojny Światowej;
że z dniem 1 stycznia A.D.2021 od godziny 00’01 bierzemy Terytoria SAMBII oraz POŁABIA pod Naszą królewską opiekę,
inkorporując je do Korony Królestwa Polskiego-Lehii.
(Art. 9)
Wspomniane ziemie i państwa na nowo włączamy, jednoczymy, wchłaniamy i wcielamy do Królestwa Polskiego-Lehii.
Dopuszczamy, przyłączamy i przyjmujemy je do korzystania z uczestnictwa we wszystkich dobrach, prawach, wolnościach
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i uprawnieniach, które dotąd osiągnęli Obywatele Polscy-Lehii tych państw – Narodowości Polskiej, a w szczególności
uczestnictwa w obiorze Wyższych Urzędników Królestwa Polskiego-Lehii, ilekroć przyjdzie do narad w sprawie ich wyboru
i wprowadzenia na urząd. W imieniu własnym, naszych dziedziców i następców oraz całego Królestwa Polskiego-Lehii
przyrzekamy, że zawsze będziemy otaczali względami, łaską, życzliwością i królewskim uczuciem wspomniane ziemie i państwa
oraz prałatów duchownych i świeckich, włościan, mieszczan i mieszkańców miasteczek i ludzi każdego położenia, stanu
i dostojeństwa, którzy dotąd w nich przebywają i w przyszłości będą przebywać. Okażemy im, jako wiernym i Poddanym
naszym - Obywatelom, naszą królewską pomoc i obronę we wszelkich przeciwnościach i w napadach ze strony jakichkolwiek
ludzi. Nie dopuścimy do wyzbycia, oderwania i odcięcia ani ich, ani wspomnianych Ziem - Terytoriów od ciała i całości
naszego Królestwa Polskiego-Lehii.
(Art. 10)
Ponadto imieniem naszym, naszych dziedziców i następców przyrzekamy, że będziemy zachowywać, popierać i bronić osoby
duchowne i świeckie, włościan i mieszczan jako też poszczególnych mieszkańców naszych ziem polsko-lehickich w ich prawach,
wolnościach, pisanych przywilejach i świadectwach, nadanych im w sposób prawy i godziwy, w ramach wspomnianych
Terytoriów tj. SAMBII oraz POŁABIA, nawet w czasach zaborów. Być może będzie konieczna lustracja dóbr lub nostryfikacja
dokumentów ale domniemywa się i uznaje rękojmię wiary ksiąg wieczystych oraz transakcje na rynku nieruchomości
dokonywane w dobrej wierze. Nie można krzywd naprawiać, krzywdząc innych. Nie jest Naszą intencją wywłaszczać
kogokolwiek ze swej własności. Wręcz przeciwnie, wprowadzimy powszechne prawo, że nikogo nie można pozbawić jego
własnego domu i ojcowizny. Nie dozwolimy też na jakiekolwiek naruszenie i złamanie tych zasad. Nie możemy jednakowoż
wykluczyć, że dokonamy egzekucji starodawnych dóbr królewskich oraz dóbr rodowych ale bez pokrzywdzenia kogokolwiek (za
godziwym odszkodowaniem). Zachęcamy aby Ci Poddani - Obywatele, którzy swój majątek dzierżą z pogwałceniem praw
pisanych i Bożych oddali je dobrowolnie prawowitych właścicielom, a gdy ich brak oddali na Skarb Królestwa Polskiego (nie
mylić ze Skarbem Królewskim). W Królestwie Polskim obowiązuje Święte Prawo Własności.
(Art. 11)
Aby zaś w tych pierwszych chwilach, daj Boże szczęśliwych, swego poddania się nam i naszego przyjęcia odczuli, że na
wszystkich i na każdego z osobna rozciąga się prawica naszej szczodrobliwości, życzliwości i sprawiedliwości, oraz aby poznali,
że ze zmianą władców zmieniono także i usunięto ucisk: z naszej królewskiej hojności usuwamy, uchylamy i znosimy na
inkorporowanych Ziemiach - Terenach od 1 stycznia A.D.2021 podatek od pracy osobistej i od samozatrudnienia do wysokości
kwoty 100.000,00 PLN przychodu, odpowiednio corocznie waloryzowanej
(Art. 12)
Jako, że cała społeczność musi mieć świadomość pracy dla dobra wspólnego, każdemu Poddanemu-Obywatelowi Królestwa
Polskiego-Lehii gwarantujemy coroczną Dywidendę Narodową w wysokości podzielonego pro capita 50% corocznego przyrostu
dochodu narodowego i dodatkowej emisji pieniądza. Pozostałe 50% będzie dzielone w proporcji 49% na obronność,
bezpieczeństwo, edukację i zdrowie, a 1% na Skarb Królewski (nie mylić ze Skarbem Królestwa).
Być może zaproponujemy też Emeryturę Obywatelską należną każdemu Poddanemu-Obywatelowi po osiągnięciu odpowiedniego
wieku z dadatkiem za każde pracujące dziecko na Ziemi – Terytorium Królestwa Polskiego-Lehii.
(Art. 13)
Wszystkich włościan, mieszczan i mieszkańców wspomnianych Ziem - Terenów, których przeniesiono na prawo, warunki
i własność Królestwa Polskiego-Lehii i doń wcielono, będziemy obdarzać także tym uprawnieniem: godności i urzędy, które
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tam dotąd istnieją i w przyszłości zostaną ustanowione, będziemy nadawali – według praktyki stosowanej dawniej na
Ziemiach Królestwa Polskiego-Lehii - wyłącznie własnemu tuziemcowi, a nie cudzoziemcowi, czy obcemu, za wyjątkiem
Wojewodów.
(Art. 14)
Wszystkie znaczne sprawy dotyczące wymienionych Ziem - Terenów będziemy regulowali, omawiali i ostatecznie rozstrzygali
wraz z wspólną radą Panów Rady wymienionych Ziem.
(Art. 15)
Będziemy bronić, strzec i zachowywać wspomniane Ziemie – Terytoria, pozostające pod Naszym rządem i w ciele Królestwa
Polskiego, w ich dawnych kresach, granicach i krańcach. Żadną miarą nie zniesiemy, aby granice i Kresy tych Ziem –
Terytoriów, jako nieodłączne części naszego Królestwa - doznały jakiegoś uszczerbku lub były narażone na niebezpieczeństwo.
(Art. 16)
Inkorporacja wspomnianych Ziem – Terytoriów oznacza w praktyce objęcie ich Naszą królewską jurysprudencją i jurysdykcją.
Ponieważ Ziemie - Terytoria i ich mieszkańcy w rozstrzyganiu jakichkolwiek ich spraw i przy wymiarze sprawiedliwości
posługiwali się dotąd ustawami, czyli prawami inkorporowanych państw, z dniem inkorporacji prawa te nie mogą być w
użyciu sprzeczne z Naszymi królewskimi Konstytucjami umieszczonymi na www.metrykakoronna.org.pl. Postanawiamy
sukcesywnie nowelizować kodeksy prawa (koekwacja), by Poddanym-Obywatelom zapewnić i utrwalić nasze prawa królewskie
pod naszym zwierzchnictwem i rządem.
(Art. 17)
Bicie monety, mającej słuszną i wierną próbę i ciężar, uszlachetnia i użyźnia każdą ziemię. Postanawiamy, przeto, aby na
wspomnianych Ziemiach – Terytoriach używano monetę ZŁOTY POLSKI (PLN) wierną i słuszną, zawierającą podobiznę królów
polskich i napis naszej godności, bitą w dwóch miastach, mianowicie w Toruniu i Olkuszu (siedziba Mannicy Królestwa
Polskiego i Mincmistrza Wielkiego Koronnego) na podstawie KRÓLEWSKIEJ ORDYNACJI MENNICZEJ. Przez jakiś czas, zanim nie
uzyskamy pełnego zwierzchnictwa nad Mennicą, prawnym środkiem płatniczym będzie obecnie używana na tych Terenach
moneta. Przez monetę rozumiemy bilon, pieniądz papierowy oraz elektroniczny.
(Art. 18)
Dla należytego załatwiania spraw naszych państw często musimy odwiedzać różne miejscowości, a odległe od wspomnianych
ziem. Aby przeto na skutek naszej nieobecności ziemie te nie mogły w jakiejś części narazić się na niebezpieczeństwo lub
zagrożenie, wyznaczymy dla opieki nad nimi i rządu, szlachetnych i odpowiednich mężów - WOJEWODÓW, polegając na ich
poszanowaniu prawa, wierności i zasłudze, a kierując się jedynie własnym swobodnym uznaniem, choć po zasiągnięciu rady
Panów Rady wspomnianych Ziem - Terytoriów. Do nich będzie odwołanie w czasie naszej nieobecności, co do każdego braku
i wypadku, które powinni załatwić i naprawić swą przezornością, troskliwością i powagą. Sprawy generalne będą leżały w
gestii wyznaczonych przez Nas, królewskich Urzędników tj. Rządu J.K.M.
Inkorporowane Ziemie mają pełne prawo wysyłania swoich przedstawicieli Powiatowych (Posłów) na Sejm Walny do Izby
Poselskiej oraz po trzech Senatorów Mniejszych z każdego Województwa i jednego z Wolnego Miasta Hamburga (Bogbóru) na
Sejm Walny do Senatu.

AKT INKORPORACYJNY KRÓLA POLSKI z 12 grudnia A.D.2020 – „INKORPORACJA TERENÓW POŁABIA ORAZ SAMBII DO KORONY
KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII ”

Strona 15

(Art. 19)
Kupcom wspomnianych Ziem - Terenów i przybywającym do naszego Królestwa, postanawiamy tę na przyszłość zachować
wolność i uprawnienie: Ilekroć zdarzy się, że przybędą z swym towarem jakiegokolwiek rodzaju i gatunku do jakichkolwiek
bądź miejscowości, miast i miasteczek Królestwa, będzie im wolno składać towary w pomieszczeniach, sklepach, komorach lub
krytych budynkach, których swobodny najem powinien im być zapewniony, i według swego uznania wystawiać na sprzedaż.
Mają im stać otworem wszystkie królewskie – kupieckie drogi prowadzące do Naszego Królestwa. Muszą jednak zawsze
przestrzegać wyznaczonych szlaków kupieckich.
Dano w Golubiu-Dobrzyniu, na Ziemi Korony Królestwa Polskiego, 12 grudnia Roku Pańskiego 2020, w sobotę, po XVIII Sesji
Sejmu Walnego.
Przy wprowadzaniu w życie wszystkich powyższych artykułów będziemy mieli w Radzie Naszej królewskiej mężów szlachetnych.
W Piątym Roku Naszego Panowania.

Dano 12 grudnia A.D.2020 w Golubiu-Dobrzyniu, na Ziemi Korony Polskiej w Piątym roku Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae
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WPIS Nr 89/12/2020
DO METRYKI KORONNEJ
z 30 grudnia A.D.2020
AKT INKORPORACJI
SAMBII & POŁABIA
z dnia 12 grudnia A.D.2020
wydany
w Golubiu-Dobrzyniu
na Zamku Królewskim
na Ziemi Korony Polskiej
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