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«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu».

My,

Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej Łaski Król elekt Polski-Lehii
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego – starożytnej Lehii; Król Lachów, Lechów, Le[c]hitów,
Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski,
Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano;
Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor Słowiańszczyzny
(szczególnie Moraw); Protektor Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa
Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA – ex
Wielka Luizjana oraz część Kanady - Quebec); Protektor Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa
Jerozolimskiego wszem wobec i każdemu z osobna Przywódcy każdego skrawka na Ziemi, szczególnie
skrawka nazywanego historycznie Le[c]hią a dzisiaj Polską, wszem wobec i każdemu z osobna, komu to
wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Szlachetnie Urodzonym,
Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, Regimentarzom, etc.,
Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim szlachetnym Polakom –
Le[c]hitom, którym los Ojczyzny i Dobro Świata leży na sercu, ślemy w formie Apelu przesłanie do Polaków
– Le[c]hitów, a przed wszystkim do Urzędników III RP oraz do Przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, by
wzięli udział w pokojowej transformacji ustrojowej: od Bolszewii do Królestwa Polskiego.
Niniejszy Apel królewski Chęciński nawiązuje do 690. rocznicy Walnego Zjazdu Wszystkich Ziem Królestwa
Polskiego, który miał miejsce 26 maja A.D.1331 w Chęcinach i bywa poczytywany za początek polskiego,
królewskiego parlamentaryzmu.
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Rys historyczny Zjazdu w Chęcinach A.D.1331
690. rocznica Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach z 1331 roku

Rocznica ta jest świętem szczególnym, ze względu na wyjątkową doniosłość zjazdu, jaki odbył się pod
chęcińską twierdzą. Uważany jest on przez część historyków za pionierski w procesie tworzenia polskiego
parlamentaryzmu szlacheckiego. Warto przybliżyć tę ciekawą historię, sięgającą prawie siedmiu wieków
wstecz.
26 maja 1331 r. nie był dniem przypadkowym dla omawianych wydarzeń. Wtedy to bowiem
upływał rozejm zawarty z Zakonem Krzyżackim, z którym Korona Królestwa Polskiego toczyła od
kilkudziesięciu lat nieustanne konflikty. Nowy wielki mistrz zakonu Luther von Braunschweig znany był
ze swojej wojowniczości, tak więc należało się spodziewać potyczki militarnej z północnym sąsiadem. Król
Władysław I Łokietek postanowił więc zwołać do Chęcin zjazd rycerstwa, który podjąć miał kluczowe dla
kraju decyzje.
Dlaczego Chęciny? Z oczywistych powodów. Warownia stanowiła silny punkt oporu, była
jednym z kluczowych miejsc na mapie ówczesnej Polski i co ważne – usytuowana była centralnie na
ówczesnym terytorium królestwa. Na okres dwóch ostatnich Piastów przypada rozbudowa twierdzy, która
wielokrotnie odwiedzana była przez władców, co potwierdzają przekazy źródłowe i itineraria (opisy
podróży). Tutaj też wydawali dokumenty, gromadzili państwowe skarby (czasowo przeniósł tu bowiem skarby
koronne król Łokietek), rozbudowywali samo miasto. Z tego okresu pojawiają się na kartach historii pierwsi
zarządcy zamku, przekształceni później w chęcińskich starostów grodowych.
Unikatowy wymiar wiecu w Chęcinach polegał na jego uniwersalistycznym charakterze. Nie
był to bowiem klasyczny colloquium generale, lecz jak to określił słynny XV-wieczny kronikarz Jan Długosz
„walny zjazd wszystkich ziem” Polski (generalis omnium terrarum conventus). Z kolei XIX-wieczny
dziejopisarz Joachim Lelewel, ojciec polskiej historiografii, w swym dziele pt. Polska wieków średnich pisał,
że „Nigdy wprzódy podobnie uroczystych obrad Polska nie widziała”. Wynikało to głównie z faktu, że pod
chęciński zamek zjechało się rycerstwo z wszystkich ziem ówcześnie wchodzących w skład państwa polskiego,
wchodzących w skład dzielnic Wielkopolski i Małopolski. Wśród zebranych znajdowali się m.in. kasztelan

Apel królewski Chęciński z dnia 26 maja A.D.2021
www.królpolski.org.pl e-mail: korona.krolestwa.polskiego@gmail.com
Korona Królestwa Polskiego

IV

krakowski Spycimir z Tarnowa, wojewoda sandomierski Mszczuj z Chrzelowa, wojewoda krakowski Mikołaj
z Bogorii czy kanclerz wielkopolski Piotr z Bytynia.
Ważkie kwestie państwowe podejmowano na ww. zjeździe. Wspomniany koniec rozejmu
z Zakonem Krzyżackim wróżył nowy konflikt zbrojny. Król miał już około 70 lat, sytuacja wymagała
energicznych i sprawnych działań. Na dodatek dość nieudolnie kluczową prowincją wielkopolską zarządzał
Wincenty z Szamotuł, którego należało zastąpić kimś bardziej odpowiednim. Łokietek postanowił więc
pozbawić go namiestnictwa i przekazać rządy swojemu jedynemu synowi – Kazimierzowi, późniejszemu
królowi. Był to ważny krok dla młodego księcia, dzięki temu nabierał on cennego doświadczenia
w zarządzaniu krajem. Zjazd rycerski był też pierwszym etapem przygotowań do wyprawy na północ, której
apogeum była bitwa pod Płowcami, wygrana przez stronę polską. Warto też dodać, że wiec z 1331 r. nie
był jedynym, jaki odbył się w Chęcinach. W 1330 r. również pojawia się wzmianka o zjeździe pod
warownią, a i częste pobyty króla w tym miejscu mogą wskazywać na to, że możni bywali często w naszym
zamku.
Niektórzy historycy widzą w tymże zjeździe moment kluczowy dla rozwoju polskiego
parlamentaryzmu. Wiec był zjazdem ogólnopolskim, a więc swoim zasięgiem i znaczeniem dorównywać mógł
późniejszym szlacheckim sejmom. Warto zaznaczyć, że zarówno rozwój sejmu wiąże się też z rozwojem
całego aparatu związanego z jego funkcjonowaniem, w tym sejmików poselskich i relacyjnych, wiążących się
ściśle z tą dziedziną życia politycznego. Chęciny były stolicą powiatu, jednego z siedmiu w dawnym
województwie sandomierskim. Miejscowa szlachta brała walny udział w życiu zarówno swojej ziemi, jak
i całego kraju. Historia Zamku w Chęcinach jest niezwykle bogata i różnorodna, a niegdysiejsze znaczenie
tego obiektu powinno być podkreślane i wyróżniane. Z tego powodu warto pielęgnować tradycję i święta,
a jednym z nich jest właśnie rocznica zjazdu z 1331 roku. Polski parlamentaryzm szlachecki pomimo swoich
ciemnych i jasnych stron na zawsze pozostanie na kartach historii Europy pewnego rodzaju unikatem.
Dobrze, że i Chęciny mają w tym swój niepośledni udział.
Z okazji 690. rocznicy Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach, na Placu 2 Czerwca stanie wystawa
czasowa przybliżająca historię wydarzeń z 1331 roku oraz postać króla Władysława Łokietka.

Konrad Szymański, Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny
Źródło: http://www.checiny.pl/asp/de_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=15438
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Szanowni!
Senatorowie Senatu III RP
Posłowie Izby Poselskiej Sejmu III RP
Radni Powiatowi wszystkich Powiatów III RP
Starostowie III RP
Przedstawiciele wolnych zawodów w III RP
Czcigodni!
Radcowie, Urzędnicy Królestwa Polskiego!
Poddani Królestwa Polskiego-Lehii!
Szanowni Polacy!

Niniejsze Apel jest konsekwencją Naszego Komunikatu z 24 lutego A.D.2021 oraz Naszego Orędzia –
Przesłania Ognistych Wici z 17 marca A.D.2021 (vide: www.metrykakoronna.org.pl).
Pierwszym Pismem powołaliśmy do życia „Ponadpartyjny Reformatorski Ruch Społeczny „Radło”.
Drugim Pismem rozesłaliśmy Ogniste Wici, jako królewskie zawołanie do politycznego organizowania się
Polaków, w sytuacji quasi wojennej tzn. (nie)wypowiedzianej Narodowi Polskiemu przez Przedstawicieli III RP
(Bolszewia) wojny biologiczno-genetyczno-chemicznej, zwanej „Pandemią” oraz (nie)wypowiedzianej polskim
Przedsiębiorcom wojny ekonomicznej, zwanej „Polski (Nowy) Ład”.
Dzisiejsza 690. rocznica Walnego Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach 26 maja A.D.1331 jest
idealnym momentem przywrócenia Polakom-Le[c]hitom pamięci o korzeniach polskiego, królewskiego
parlamentaryzmu.
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Mijało wówczas 11 lat od 1320 roku, w którym Władysław Łokietek z żoną Jadwigą zostali 20
stycznia na Wawelu przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Janisława ukoronowani na Króla i Królową Polski, po
ponad 200 latach bezkrólewia.
Koronacje: Przemysła II w roku 1295 oraz Wacława II w roku 1300 były de facto nieudanymi próbami
restytucji Królestwa Polskiego.
Koronacje te, tak Przemysła II jak Wacława II odbywały się za zgodą Cesarstwa Niemieckiego, czyli
wchodziły te „królestwa” w skład Cesarstwa Niemieckiego (Rzymskiego).
Władysław Łokietek dzięki misji Biskupa Włocławskiego Gerwarda z Ostrowa uzyskał bullę jako Akt
Przyzwolenia a nie Akt Zgody papieża Jana XXII, który wyraźnie stwierdził w bulli, że nie ma nic przeciwko
koronacji Władysława Łokietka, bo Polacy samodzielnie mogą korzystać ze swoich praw - swojego
królewskiego dziedzictwa.
Królestwo Polskie Władysława Łokietka nawiązało wprost do Królestwa Polskiego Bolesława Chrobrego, nie
oczekując niczyjej zgody na koronację.
Pamiętamy okoliczności utraty Pomorza Gdańskiego w roku 1308 (12 lat przed koronacją) przez „elekta”
Władysława Łokietka. Pamiętamy rzeź obrońców i mieszkańców Gdańska oraz wypędzenie wszystkich
mieszkańców Tczewa – siedziby Księcia Pomorskiego Kazimierza (bratanka Władysława Łokietka). Zamek
Książęcy w Tczewie został rozebrany i prawdopodobnie przeniesiony do Malborka (sic!).
Ostatni bastion obrony Pomorza w Świeciu – Zamek Książecy, broniony przez Księcia Pomorskiego
Przemysława (drugiego bratanka Władysława Łokietka) oraz hetmana Bugumiła uległ po długim oblężeniu
Krzyżaków.
Rozpoczęła się walka o odzyskanie Pomorza Wschodniego (Gdańsko-Sambijskiego), która trwa do dziś.
Pamiętamy okoliczności utraty Śląska, gdy około roku 1227 rozbite dzielnicowo Księstwa Śląskie za
wyjątkiem Księstwa Świdnickiego Bolka, zhołdowały się wobec Króla Czech Jana Luksemburskiego, czyli
wobec Cesarstwa Niemieckiego.
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Podobny opór zjednoczeniowy wobec Królestwa Polskiego stawiało Mazowsze trzymające z Krzyżakami i
Litwinami. Zostało inkorporowane do Korony dopiero w roku 1526 po śmierci ostatnich Książąt
Mazowieckich.

Władysław Łokietek jako Król wiedział, że koronacja nie gwarantuje przetrwania Królestwa Polskiego.
Klucze do zwycięstwa była, więc jakość rządzenia i utrzymanie tronu.
Właśnie 26 maja A.D.1331 kończył się rozejm z Krzyżakami i trzeba się było liczyć z wojną.
Krzyżacy dogadali się ze swoim ziomkiem Janem Luksemburskim na tronie czeskim i zaplanowali na latojesień 1333 roku rozprawienie się z Królestwem Polskim jak to zrobili Brandenburczycy z Przemysłem II w
roku 1296. Na Królestwo Polskie uderzyli Krzyżacy z północy, a Czesi z południa, pod przywództwem Króla
Czech – Niemca - Jana Luksemburskiego, mającego również pretensje do tronu polskiego po Wacławie II
jako ożenionego z Elżbietą Przemyślidką, córką Wacława II z pierwszą żoną Gutą von Habsburg (drugą żoną
Wacława II była Ryksa Elżbieta - córka Przemysła II).
Opatrzność chciała, że niezhołdowany Czechom vel Cesarstwu Niemieckiemu Książe Świdnicki Bolko (Bolesław
II Mały) zatrzymał wojska czeskie, które nie dotarło pod Kalisz (skierowało się na Głogów, który był
opuszczony po otruciu Księcia Przemka), jako miejsce zbiórki przed frontalnym atakiem na Wielkopolskę i
Małopolskę (Pomorze i Śląsk zostały już zagarnięte).
Wykorzystał tę sytuację Władysław Łokietek i rozbił armię krzyżacką pod Płowcami 27 września 1331
roku. Niestety wkrótce zmarł.
Zabór przez Niemców, ledwo, co Zjednoczonego Królestwa Polskiego, nie doszedł do skutku.
Nastały czasy Kazimierza Wielkiego (1333-1370) – czasy pełnego odrodzenia Królestwa Polskiego.
Co spowodowało, że pokonaliśmy Niemców w roku 1333?
Czy miał znaczenie zwołany dwa lata wcześniej w Chęcinach - Walny Zjazd Ziem Polskich?
Podobnie jest obecnie!
Gdy nie zjednoczymy sił, w ramach odrodzonego po 221 latach w 2016 roku Królestwa Polskiego, to
obecne rozbicie partyjne (odpowiednik rozbicia dzielnicowego) doprowadzi, wcześniej czy później, do aneksji
Ziem Polskich przez Niemcy i Rosję.
Nie miejmy żadnych złudzeń!
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Jak temu zapobiec?
Musimy przejść transformację z Bolszewii w Królestwo Polskie.
Stąd Nasze działania i Nasz dzisiejszy Apel.

Apelujemy przede wszystkim do Senatorów i Posłów III RP, by porzucili „służbę” w Bolszewii i jako
synowie i córki marnotrawne wrócili do Województw i Powiatów – do domu rodzinnego.
Senator ma służyć Województwu, Poseł ma służyć Powiatowi.
Niech, więc każdy Senator Senatu III RP porzuci barwy partyjne i ubierze barwy Ziemi Wojewódzkiej, która
go wybrała!
Niech, więc każdy Poseł Izby Poselskiej, nazywanej Sejmem, porzuci barwy partyjne i ubierze barwy Ziemi
Powiatowej, która go wybrała!
Wracajcie na Ojcowiznę!
Porzućcie służbę u obcych! Służbę w Bolszewii! Służbę dla partii!
Niech każdy Poseł zrezygnuje z legitymacji partyjnej i wstąpi do królewskiego Koła/Klubu Poselskiego
„Radło”. Podobnie niech uczynią Senatorowie.
Wybierzcie sobie, za radą Jezusa, Szefa Koła/Klubu, jako Waszego sługę.
Koło/Klub „Radło” ma reprezentować interes poszczególnych Ziem:
❖ w Senacie - Ziem Wojewódzkich;
❖ w Sejmie – Ziem Powiatowych.
Koła a następnie kluby „Radło” w Sejmie i Senacie mają stanowić przyczynek do pokojowej transformacji
Sejmu i Senatu na Wiejskiej w Sejm Walny Królestwa Polskiego.
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Temu celowi 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
mieszczan, 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).
❖ Apel 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.
❖ Apel do Rad Powiatów oraz Starostów, by jak ojciec przyjęli „synów” i „córki” marnotrawnych. By
zaczęli współpracować ze swoimi Posłami, odzyskując ich i uwalniając z uścisku partyjnego.
❖ Apel do Rad Powiatów oraz Starostów o fakcie, że PRAWEM ZWYCZAJU ukształtowanym od ponad
500 lat, mają niezbywalne prawo wybierania swojego przedstawiciela(i) na Sejm Walny do Izby
Niższej – Izby Poselskiej (www.sejmwalny.org.pl).
❖ Apel do Sejmików Wojewódzkich i Marszałków tych Sejmików, by jak ojciec przyjęli „synów” i
„córki” marnotrawnych. By zaczęli współpracować ze swoimi Senatorami, odzyskując ich i
uwalniając z uścisku partyjnego.
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❖ Apelowanie do Sejmików Wojewódzkich i Marszałków tych Sejmików o fakcie, że PRAWEM
ZWYCZAJU nadal mają niezbywalne prawo wybierania swoich przedstawicieli na Sejm Walny do Izby
Wyższej - Senatu. (www.sejmwalny.org.pl).

Mamy nadzieję, że Senatorowie i Posłowie na Wiejskiej wysłuchają Naszego Apelu!
Mamy nadzieję, że Polacy w samorządach przyjmą po chrześcijańsku synów i córki marnotrawne!
Mamy nadzieję, że z odrodzonym Sejmem Walnym, nawiązującym do Walnego Zjazdu Ziem Polskich w
Chęcinach, sprzed 690 lat, sprostamy wyzwaniom, jakie stoją przed Polakami.
Uczyliśmy Europę i Świat w XVIII-XX wieku Parlamentaryzmu Krajowego, niestety zawłaszczonego przez
masonerię światową w postaci partii politycznych jako ich ekspozytur.

Musimy obecnie nauczyć Europę i Świat Parlamentaryzmu Lokalnego - Wojewódzkiego i Powiatowego w
ramach PARLAMENTARYZMU HIERARCHICZNEGO-KRÓLEWSKIEGO.
Mamy tradycję:
❖ wieców,
❖ sejmików ziemskich powiatowych,
❖ sejmików ziemskich wojewódzkich,
❖ sejmików ziemskich prowincjonalnych-generalnych
❖ Sejmów Walnych.
Nie potrzebujemy partii politycznych vel loży masońskich, które w sposób uzurpatorski zagarnęły władzę
ekonomiczną i polityczną lokalnym samorządom.
Skoro udało się to Władysławowi Łokietkowi w roku 1320-1331 to dlaczego miałoby nam wszystkim to się
nie udać?
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Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!

Dano 26 maja A.D.2021 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej-Lehii, w Szóstym Roku Naszego Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae
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WPIS Nr 28/05/2021
DO METRYKI KORONNEJ

z 26 maja 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

2200 ssttyycczznniiaa AA..DD..11332200 –– KKoorroonnaaccjjaa WWłłaaddyyssłłaawwaa ŁŁookkiieettkkaa nnaa KKrróóllaa PPoollsskkii
ppoo 118822 llaattaacchh ttzzww.. rroozzbbiicciiaa ddzziieellnniiccoowweeggoo..
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A.D.2021

Rok Leha X Dzielnego

1100 rocznica śmierci Leha X (921-2021)
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