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

My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej łaski Król Elekt 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, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 
Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 
Królewieckiej, etc., etc., zgłaszający Pretensje do Królestwa Jerozolimy (dziedzictwo Bony Sforza - żony 
Zygmunta I Starego, wniesione do Królestwa Polskiego), zgłaszający Pretensje do Ziem zakupionych lub 
otrzymanych przez Polaków w XVIII i XIX wieku w Teksasie (szczególnie przez Leopolda Moczygembę), 
zgłaszający Pretensje do Wielkiej Luizjany (należącej wcześniej do Królestwa Francji za panowania Ludwika 
XV oraz Marii Leszczyńskiej), wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie 
Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, 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, którym los Ojczyzny leży na sercu, niniejszą 
Konwokacją rozsyłamy: 

PPPooojjjeeedddyyyńńńccczzzeee   WWWiiiccciii   
wzywając Was, szlachetni Polacy – według stanu i godności – Posłowie Ziemscy Korony Królestwa 
Polskiego-Lehii – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, Marszałkowie Ziemscy, Senatorowie, 
Kasztelanowie, Starostowie na:  

  Zjazd – Pielgrzymkę, do Radzymina i Warszawy 
Szlakiem Cudu nad Wisłą jako Objawienia Radzymińskiego   
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WYCIĄG Z GEOGRAFII HISTORYCZNEJ  
KRÓLESTWA POLSKIEGO 

Województwo Mazowieckie  
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego 
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 Mazowsze z czasów Królestwa Polskiego 
W ogólnym podziale [królewskiej] Rzeczypospolitej na 3 prowincye: Wielkopolskę, Małopolskę 
i Wielkie Księstwo Litewskie – Mazowsze zaliczało się do prowincyi Wielkopolskiej.  
 

Obszerna ta ziemia, jedno ciało z Polską od wieku X do XII składająca, stawszy się (roku 
1207) dzielnicą Konrada [Mazowieckiego] (brata młodszego Leszka Białego), częstym odtąd 
ulegając przez półtrzecia wieku podziałom, stanowiła odrębną całość pod względem 
dynastycznym, politycznym, społecznym i prawnym. W końcu tej doby trzy główne dzielnice 
mazowieckie, w miarę wygasania książąt, wcielane do Korony (w latach 1462, 1495 i 1526), 
zamienione zostały na trzy województwa: Rawskie, Płockie i Mazowieckie. Zanim o każdem z 
tych województw podamy oddzielne wiadomości, poprzedzić je musimy ogólnym poglądem na 
całe Mazowsze i cyframi wziętemi z dawnych źródeł urzędowych i późniejszych obliczeń. 

Cała kraina mazowiecka posiadała w wieku XVI rozległości mil kwadratowych 578, a na tej 
przestrzeni w trzech województwach: powiatów 33, parafii 446, miast i miasteczek 94, wsi 
5990.  

Kiedy właściwa Wielkopolska na 1051 mil kwadratowych powierzchni miała ogółem wsi 6471, 
Małopolska na 1013 mil kwadratowych wsi 5500, Mazowsze, jak widzimy, względnie do swej 
przestrzeni, posiadało podwójną liczbę wiosek, czyli, gdy na przeciętnej mili kwadratowej 
Wielkopolska miała około 6 wiosek, Małopolska 5, to Mazowsze miało ich 10.  

Powiat na przykład Ciechanowski posiadał na przeciętnej mili kwadratowej 23 wsi, Bielski 21, 
Płoński 20, a podobnie wielkiego stosunku wsi małych a gęstych, nigdzie indziej, w żadnej 
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dzielnicy Polski się nie spotyka. – Tak w Wielkopolsce, jak i Małopolsce nie masz żadnego 
powiatu, któryby się mógł równać, pod względem gęstości zasiadłych w nim wiosek, z 
powiatami: Ciechanowskim, Bielskim, Płońskim, Sąchodzkim, Mławskim lub Nowomiejskim.  

W Wielkopolsce była tylko ziemia Łęczycka, w części Kujawska i Dobrzyńska, które, licząc na 
milę kwadratową od 10 do 14 wsi, zbliżały się do gęściej zasiadłych powiatów mazowieckich. 
Zwraca jednak na to uwagę prof. Pawiński, że owe powiaty wielkopolskie, mające większą 
liczbę wiosek, albo graniczą bezpośrednio z Mazowszem, albo leżą w bliskiem z Mazurami 
sąsiedztwie. Widocznie zatem były wspólne przyczyny, które wywołały jednakowe 
ukształtowanie się stosunków zasiedlenia. 

Ludność ogólna Mazowsza w XVI wieku byłaby nierównie większą, gdyby nie przyległe obszary 
Podlasia, a zwłaszcza Litwy i Rusi, na które licznie i ciągle od XIV wieku przenosiła się 
szlachta mazowiecka. Głównym czynnikiem, który wpłynął na tę gęstość mazowieckiej 
ludności, dorównywającej najludniejszym okolicom łęczyckim, kujawskim i dobrzyńskim, była 
nie dobroć gleby, bo ta przeciętnie jest gorszą na Mazowszu, ale ogromny stosunek liczebny 
drobnej szlachty mazowieckiej, jako warstwy niezależnej od nikogo w dziedziczeniu ziemi. 
Statystyka nasza wieku XVI daje pod tym względem ciekawe bardzo wiadomości. Gdy na 
przykład w Wielkopolsce roku 1571 obok 40.274 łanów czyli gospodarstw kmiecych w 
dobrach szlachty folwarcznej, duchowieństwa i w królewszczyznach istniało jeszcze poza 
obrębem tychże 2052 łanów, to jest zagród dziedzicznej drobnej szlachty, to w trzech 
województwach mazowieckich, obok 23.361 łanów kmiecych, istniało 12.031 łanów szlachty 
zagrodowej, bezkmiecej, zatem całe rzesze szlacheckie uprawiające własną ręką zagon 
rodzinny. 

Święcki, opisując Mazowsze za czasów Zygmunta III, podnosi większe zaludnienie województwa 
Mazowieckiego, w porównaniu z Płockiem i Rawskiem, i podaje liczbę osiadłych w niem rodzin 
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szlacheckich na 45.000, nadmieniając przytem, iż żadna z nich nie jest tak biedną, żeby 
przynajmniej jednego męża na koniu nie mogła wystawić na wojnę. Liczba Święckiego jest 
mocno przesadzona. W każdym jednak razie, w trzech województwach Mazowsza mogło 
znajdować się około 32.000 rodzin zagrodowców dziedzicznych i właścicieli folwarcznych, co 
stanowiło przeszło trzecią część ogólnej w tych ziemiach ludności rolniczej. Z pewną też chlubą 
możemy dziś powiedzieć, iż nie tylko w całej Słowiańszczyźnie, ale i w całej ówczesnej 
Europie nie było drugiego kraju, w którym by tak znaczny odłam ludności rolniczej używał 
dobrodziejstw wolności osobistej i swobodnego dziedziczenia ziemią. 

Królewszczyzny, jak wiadomo, powstały na Mazowszu z dawnych dóbr książąt mazowieckich, 
po wcieleniu ich księstw do Korony. Ten spadek po książętach, z którego powstały tak zwane 
w XVI wieku dobra stołu królewskiego, był w ogóle na Mazowszu niewielki. Wsie królewskie 
grupują się albo około dawnych „grodów”, czyli zamków obronnych i należą do starej 
formacyi, albo powstały w XIV–XVI wieku z karczunku w borach mazowieckich, czyli, jak 
wówczas mawiano, „na surowym korzeniu”. Ogółem wszystkich takich wsi królewskich na 
Mazowszu było wówczas 262, a w tej liczbie województwo Mazowieckie posiadało 208, 
Rawskie 42, a Płockie 12. Najwięcej, bo 81, było ich w ziemi Czerskiej, w jej połowie 
wschodniej na prawym brzegu Wisły, gdzie leżały dawniej puszcze książąt 
mazowieckich: osiecka, starogrodzka i dębska, w których, dopiero gdy ustały napady 
Jadźwingów i Litwinów, mógł się rozpocząć ruch kolonizacyjny. Przy porównaniu Mazowsza z 
Małopolską, okazuje się, że w tej ostatniej nie masz ani jednego powiatu lub województwa, w 
któremby stosunek wsi królewskich był tak mały, jak np. w województwie Płockiem. 

Wielką własność prawie wyłącznie stanowiły na Mazowszu dobra duchowieństwa. Gdy wsi 
królewskich znajdowało się na całem Mazowszu 262, to duchownych było około 500 (w 
ogólnej liczbie wszystkich wsi 5.990). Największe dobra ziemskie posiadało biskupstwo płockie, 
które stanowiło główną duchowną metropolię Mazowsza. Miało ono w XVI wieku ogółem wsi 
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232. Drugie miejsce po biskupie płockim zajmował arcybiskup gnieźnieński, posiadający w 
dwóch kluczach: łowickim i skierniewickim około 20 mil kwadratowych obszaru i 123 wiosek. 
Takiego jednolitego skupienia dóbr nie przedstawiała żadna, nawet w innych częściach Polski, 
własność duchowna. Biskup krakowski posiadał tylko w kluczu kieleckim 10 mil kwadratowych 
a w bodzętyńskim 8 mil kwadr. przestrzeni. Łączące się z sobą klucze biskupstwa płockiego i 
archidyakonii pułtuskiej, pomiędzy rzekami Narwią i Bugiem, tworzyły terytoryum z 
powierzchnią, 18 do 20 mil kwadratowych wynoszącą. Dobra te jednak były to przeważnie 
puszcze leśne, bo długo narażone na ustawiczne najazdy i uprowadzanie ludu w niewolę przez 
Jadźwingów i Litwę, nie miały tak dogodnych warunków do kolonizacyi i rozwoju rolniczego, 
jak słynące z rozkwitu dobra łowieckie arcybiskupów gnieźnieńskich. 

Proboszcz płocki posiadał tak zwane księstwo Sieluńskie, złożone z 3 kluczów, z których dwa 
leżało w ziemi Rożańskiej, a trzeci w powiecie Ostrołęckim ziemi Łomżyńskiej. Za to dóbr 
klasztornych posiadało Mazowsze bardzo mało. Uderza tu przedewszystkiem brak tych licznych 
i bogatych opactw, w jakie obfitowała np. ziemia Krakowska. Mazowsze posiadało tylko dwa 
opactwa: czerwińskie kanoników lateraneńskich i w samym Płocku benedyktyńskie. Największe 
uposażenie miało opactwo czerwińskie, posiadające wsi własnych 58. 

Wybitne piętno własności ziemskiej społeczeństwa mazowieckiego uderza nas gdy spojrzymy 
na stare spisy wiosek z nazwiskami ich posiadaczów. Oto poza większą własnością królewską i 
duchowną, nie masz stanowczo na Mazowszu wielkiej własności prywatnej. W rękach 
pojedynczych rodzin nie było tu nigdy obszarów ziemi, dających przewagę w kraju jednostkom. 
Na całem Mazowszu nie było wcale takich rodów, jakich setki miała Małopolska, a dziesiątki 
Wielkopolska, któreby posiadały po kilkanaście lub kilkadziesiąt wsi i folwarków. Fortuny 
złożone z kilku folwarków i wiosek należały już w Mazowszu do nielicznej wielkiej własności. 
Nie było tu wcale magnatów, tylko gdzieniegdzie zamożniejsze domy szlachty. Jeżeli w 
Małopolsce było mnóstwo właścicieli kilkowioskowych, w Wielkopolsce jednowioskowych, to na 
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Mazowszu, nie mówiąc o zagrodowej i bezkmiecej szlachcie, najwięcej wsi podzielonych było na 
kilka małych folwarczków, których właściciele miewali po kilku zaledwie kmieci, a często nie 
miewali ich wcale. Myliłby się, ktoby sądził, że np. wojewodowie, kasztelani i podkomorzowie 
na Mazowszu, byli to wszystko możni posiadacze ziemscy. W województwie Rawskiem jeszcze 
mniej widzimy zamożniejszych rodzin, niż w Płockiem. Wiek XVI przedstawia tu ciągłe 
podziały folwarków. Był to już możny szlachcic, który miał na kilku wioskach po kilka łanów 
folwarcznych i po kilku kmieci. Najmożniejszym był w Rawskiem dom Gostomskich, zwłaszcza 
Anzelma, wojewody rawskiego, słynnego autora najlepszej w XVI wieku polskiej książki o 
„Gospodarstwie”, którego rodową włością była wieś Gostomia Wielka i kilka innych wsi 
przyległych, ale już nie w całości do wojewody należących. 

Źródło: https://literat.ug.edu.pl/glogre/0023.htm  
 

Województwo Mazowieckie 
z czasów  

Królestwa Polskiego 
 

Województwo mazowieckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca w latach 1529–1795, należąca do prowincji 
wielkopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 200 km². W jego skład wchodziło 10 ziem, 
tworzących razem 23 powiaty. Siedzibą wojewody był Warszawa. Sejmik generalny obradował 
w kościele św. Marcina w Warszawie. 
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Po śmierci ostatniego z książąt mazowieckich Janusza III Sejm Mazowiecki złożył 10 
września 1526 przysięgę na wierność królowi polskiemu. 20 września król Zygmunt I 
Stary ustanowił nowy urząd tymczasowego namiestnika dla Księstwa, vicesgerenta, którym miał 
być oddzielnie nominowany każdorazowy wojewoda mazowiecki. Pierwszym wicesgerentem 
został Feliks Brzeski. 

Na zwołanym w początkach roku 1529 sejmie mazowieckim zawarto między Mazowszanami 
a delegatami koronnymi 11 lutego ugodę, mocą której Księstwo zostało wcielone 
do Korony na prawach województwa, a szlachta mazowiecka zrównana w prawach i 
obowiązkach z koronną. Ugodę tę zatwierdził Zygmunt Stary przywilejem piotrkowskim w dniu 
27 grudnia 1529 r. Przywilej ten znosił wszystkie ciężary, daniny i świadczenia, do których 
szlachta mazowiecka była zobowiązana na rzecz książąt, natomiast zatwierdzał prawa, 
przywileje i wolności, jakie jej dotąd przysługiwały. Mazowsze zachowywało odrębność sądową 
ujętą w spisanych statutach (Zwód Prażmowskiego z 1530, następnie Zwód Goryńskiego z 
1540). 

Województwo mazowieckie wprowadzało do Senatu Rzeczypospolitej dwóch senatorów 
większych: wojewodę mazowieckiego i kasztelana czerskiego, a mniejszych aż sześciu: 
kasztelanów wiskiego, wyszogrodzkiego, zakroczymskiego, warszawskiego, ciechanowskiego i liwskiego. 

Herbem województwa mazowieckiego był orzeł srebrny bez korony z przepaską na ogonie, 
w polu czerwonym. 

Popis rycerstwo mazowieckie odbywało w każdej ze swoich ziem. Mundurem sejmowym 
wszystkich ziem województwa mazowieckiego był: kontusz ciemno-szafirowy, wyłogi i żupan 
barwy słomianej, guzy z literami X.M., na pamiątkę dawnej udzielności Księstwa Mazowieckiego. 
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KRÓLEWSKA DELIBERACJA PRZEDZJAZDOWA 
PRZYCZYNY ZWOŁANIA PRZEZ NAS ZJAZDU RADZYMIŃSKO-WARSZAWSKIEGO  

 
„Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu!”    

 
Terminologia: 
Bolszewia – chazarski ruch polityczny o zasięgu światowym, oparty na ideologii (pseudoreligii) 
judaizmu talmudycznego, reprezentowany przez „kulturowych Żydów”, a de facto faktycznych 
lub kulturowych Chazarów, niemających wiele wspólnego, 
oprócz języka hebrajskiego i ideologii (pseudoreligii) 
judaizmu talmudycznego z historycznymi Żydami, jako 
narodowością.  
Najczęściej członkowie tego ruchu przynależą do 
masonerii. Ruch ten jest finansowany m.in. z emisji 
pieniądza (w okupowanym przez Chazarów kraju) 
zmonopolizowanej przez rodzinę Rothschildów.  
                                                                                       Zasięg kaganatu chazarskiego w latach 650–850. 

O historycznej Chazarii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie  
 
Celem tego ruchu, jest zajmowanie najwyższych urzędów w okupowanym państwie i czerpanie z 
tego korzyści, z jednoczesnym przekazaniem emisji pieniądza na rzecz rodziny Rothschildów, co 
zapewnia środki pieniężne bez limitu, (co najwyżej z hiperinflacją). Obie strony są zadowolone! 
To taki system nieusuwalnego pasożyta. 
 
Żydowskie nazwiska Chazarów (wcześniejsze przed zamianą lub obecne), mają sprawiać 
wrażenie, szczególnie w Europie i USA, że ludzie Bolszewii należą do narodu żydowskiego, a 
nie do „narodu” chazarskiego.  



 

 
 

 
 

 
Konwokacja na Zjazd Radzymińsko-Warszawski – Radzymin, Warszawa  

w dniu 7 października A.D.2020  
  e-mail: zjazd.oliwski@gmail.com   Zjazd Oliwski Elit Narodowych        

 

XII

 
Przyjmujący(a) tożsamość chazarską, de facto staje po stronie historycznych Żydów, którzy 
ukrzyżowali Jezusa. Jest to, więc ruch antychrześcijański, satanistyczny. 
 
Państwo Izrael ma niewiele wspólnego z historyczną Judeą i jest de facto enklawą - Małą 
Chazarią, której marzy się, powołać do życia, na miejscu Polski i Ukrainy, mityczny Polin – 
Wielką Chazarię.  
Chazaria vel Bolszewia opanowała Polskę od czasów Piłsudskiego i przygotowała swoimi 
pseudo rządami przedwojenną Polskę na eksterminację chasydzkich Żydów i polskiej elity.  
 
Brunatna Bolszewia = Chazaria niemiecka – okupanci Niemiec i Niemców. 
Czerwona Bolszewia = Chazaria rosyjska – okupanci Rosji i Rosjan. 
Biała Bolszewia = Chazaria amerykańska – okupanci USA i Amerykanów. 
Czerwono-Czarna Bolszewia = Chazaria ukraińska – okupanci Ukrainy i Ukraińców. 
Bolszewia = Chazaria polska - okupanci Polski i Polaków.  
 
II Wojna Światowa była de facto zaplanowanym ludobójstwem, pod płaszczykiem wojny. 
 
Po II Wojnie Światowej Polskę opanowała Czerwona Bolszewia z czasem stając się Bolszewią 
narodową – polską, służącą obecnie Białej Bolszewii (amerykańskiej).  
Rozpoczęto po wojnie proces zmiany mentalności Polaków, poprzez wdrażanie ustroju 
socjalistycznego - kahalnego, sprzecznego z naszą mentalnością. Niepokornych Polaków z całą 
bezwzględnością eliminowano.  
Cel ostateczny: wyhodowanie homo sovieticus, a de facto homo Chazarus. 
Stąd kilkudziesięcioletnia podprogowa talmudyzacja vel „judeizacja” Polski i Polaków, tak w 
życiu świeckim, jak duchowym. Prawa i zachowanie ludzkie relatywne; religia bez ducha. 
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Już obecnie wielu Polaków ma mentalność chazarską – antychrześcijańską i talmudyczną 
(relatywną). Obecnie zamiast socjalizmu wdrażany jest ustrój socjalizmu turbo – państwa 
według Campanelli („Miasto Słońca”), czyli państwa pod przywództwem „Metafizyka”, który nie 
lubi rodziny i prywatnej własności.    
 
Klasyczną partią chazarską jest „PiS”, pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego, swoistego 
„Metafizyka”.  
 
Obecnie przygotowuje się chazarską fikcyjną opozycję wobec „PiS” w postaci „Polska 2050”, 
aby ewentualnie przekazana, wcześniej, czy później władza trafiła z ręki lewej do prawej lub 
v-ce versa, pozwalając cały czas zmieniać mentalność Polaków – Lehitów - Słowian na 
mentalność chazarską (indoktrynacja połączona z obskurantyzmem). To takie pieczenie kotleta, 
który co jaki czas trzeba, aby się lepiej upiekł, odwrócić!  
 
Niepokorni, widzący, co się dzieje, zostaną w ten czy inny sposób, wyeliminowani z życia 
publicznego lub eksterminowani.  
 
Chyba że zdarzy się kolejny cud!                    

 
Dano 29 września A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
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Mija 100 lat od Cudu nad Wisłą!  
 
Nie wdając się w szczegóły Bitwy Warszawskiej, nie ulega wątpliwości, że to Objawienia 
Maryjne w dniach 14-15 sierpnia Roku Pańskiego 1920, spowodowały panikę w szeregach 
Armii Czerwonej i zagwarantowały zwycięstwo Wojskom Polskim.  
 
Po 100 latach sytuacja zaczyna być podobna. Bolszewia kolejny raz, chce rozprawić się 
definitywnie z Polakami!  
 

Odnosi się wrażenie, że przegłosowanie w dniu 17 września A.D.2020, w 81 rocznicę agresji 
Armii Czerwonej na Polskę, przez bolszewicki Sejm, „Ustawy o ratyfikacji Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej 
współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.” (obie daty związane 
rocznicowo z Bolszewią) de facto jest pierwszym krokiem Aktu pełnej kapitulacji III RP przed 
agresorem (w tym przypadku amerykańskim, jako Białą Bolszewią), czego brakło w sierpniu 
1920 roku (zwycięstwo) oraz, co paradoksalne we wrześniu 1939 roku, mimo klęski. Wówczas 
to bowiem, władze II RP uciekły z Polski i zaczęły obowiązywać „z urzędu” Konwencje Haskie 
i Genewskie, na wypadek wojny i okupacji.  
Mimo obowiązywania tych Konwencji, Żydzi – Chasydzi zostali systemowo wymordowani przez 
Bolszewię niemiecką przy pomocy zindoktrynowanych (zbolszewizowanych) Niemców.  
Tym razem wewnętrzna Bolszewia, czyli władze III RP, formalnie reprezentujące Polaków, w 
majestacie prawa przekazują polską suwerenność w obce ręce. Gdyby chodziło tu tylko o 
suwerenność nie byłoby problemu, bo czy okupacja bolszewicka z protektoratem USA, czy 
okupacja USA w czystej postaci – niewiele to zmienia. Jednakowoż, odnosi się wrażenie, że z 
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okupacji miękkiej – genewskiej, Polska ma wpaść w fazę okupacji eksterminacyjnej, bez 
przestrzegania jakichkolwiek konwencji międzynarodowych. Dlaczego?  
Satanistyczny Świat, nie może doczekać się zniszczenia chrześcijańskiej Polski, wiernej nauczaniu 
Jezusa Chrystusa – Króla Polski i wiernej Maryi – Królowej Polski.  
 
Pytanie: czy na pewno wiernej? 
 
Stąd Nasza Pielgrzymka dziękczynna do Radzymina (nota bene, do miasta, kiedyś należącego 
do Leszczyńskich) oraz do Warszawy, a konkretnie przed Cudowny Obraz „Matki Bożej 
Łaskawej ze strzałami” znajdujący się obecnie w Kościele Jezuickim – Sanktuarium NMP 
Łaskawej w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej 10.          

PLAN PIELGRZYMKI 
PPPuuunnnkkkttt   ZZZbbbooorrrnnnyyy   

777   pppaaaźźźdddzzziiieeerrrnnniiikkkaaa   AAA...DDD...222000222000   
DDDwwwooorrrzzzeeeccc   CCCeeennntttrrraaalllnnnyyy   www   WWWaaarrrssszzzaaawwwiiieee   

GGGooodddzzz...   111111’’’444555      

RRRAAADDDZZZYYYMMMIIINNN   
 

1. Sanktuarium Jana Pawła II – Votum za 1920. 
2. Kapliczka „Na Zjawieniu” w Radzyminie. 
3. Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. 
4. Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej A.D.1920. 
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Cyprian Kamil Norwid („Promethidion”) - fragment 

O! gdybym jedną kaplicę zobaczył, 

Choćby jak pokój ten, wielkości takiej, 

Gdzie by się polski duch raz wytłumaczył, 

Usymbolicznił rozkwitłymi znaki, 

Gdzie by kamieniarz, cieśla, mularz, snycerz, 

Poeta - wreszcie Męczennik i rycerz 

Odpoczął w pracy, czynie i w modlitwie... 

- Gdzie by czerwony marmur, cios, żelazo, 

Miedź, brąz i modrzew polski się zjednały 

Pod postaciami, co, niejedną skazą 

Poryte, leżą w nas, jak w sercu skały - 

O! - to bym w liściach rzeźbionych paproci 

I w koniczyny treflach, i w stokroci, 

I w kos zacięciu łukiem - i we freskach 

(O bazylianek mówiących męczeństwie...), 

O! - to bym w drobnych nawet arabeskach, 

Z naturą rzeczy polskiej w pokrewieństwie 



 

 
 

 
 

 
Konwokacja na Zjazd Radzymińsko-Warszawski – Radzymin, Warszawa  

w dniu 7 października A.D.2020  
  e-mail: zjazd.oliwski@gmail.com   Zjazd Oliwski Elit Narodowych        

 

XVII 

Nierozplątanym będących - doślepił, 

Że to Miłości balsam brąz ten zlepił... 

. . . . . . . . . . 

Izrael wiarą bardzo się rozszerzył 

(Toteż największą z godzin miał godzinę), 

Lecz póty wierzył, aż się przeniewierzył, 

Gdy Wcielonego zobaczył w dziecinę!... 

To strach mnie nieraz przechodzi zimnicą 

(Czy może słabość), gdy tej naszej wiary, 

Co ma dośpiewać się zmartwychwstalnicą, 

Nie widzę, aby Miłości filary 

Podejmowały ciężką piramidę; 

I drżę - i nucąc psalm - sierota!... idę... 

TŁO HISTORYCZNE PIELGRZYMKI RADZYMIŃSKIEJ 
  
Od powietrza, głodu, ognia i wojny...  
Nasza Ojczyzna została oficjalnie i publicznie zawierzona przez Episkopat Polski 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu i oddana pod opiekę Maryi Królowej Polski. 
Przed ostateczną konfrontacją z bolszewikami biskupi zainicjowali ogólnopolską 
nowennę w intencji Ojczyzny.  
Ta wielka modlitwa narodu rozpoczęła się 6 sierpnia, w święto 
Przemienienia Pańskiego, i trwała do 15 sierpnia, czyli do uroczystości 
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Wniebowzięcia Najświętszej Panny, który to dzień przyniósł "Cud nad 
Wisłą".  
Metropolita warszawski, kard. Aleksander Kakowski zarządził całodzienną 
adorację Najświętszego Sakramentu we wszystkich kościołach Warszawy. O 
wstawiennictwo błagano św. Andrzeja Bobolę (wówczas jeszcze błogosławionego) 
oraz bł. Władysława z Gielniowa - od wieków uznawanych za szczególnych 
opiekunów Rzeczpospolitej. Jak zapisał jeden ze świadków tamtych dni: "Huk 
armat spod Radzymina mieszał się z modlitwą: "Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a nieśmiertelny... Od powietrza, głodu, ognia i wojny! Zachowaj nas, 
Panie!".  
 
Nowenna generała Hallera  
Szczególna nowenna o zwycięstwo dla Polski odprawiona została w warszawskim 
kościele Najświętszego Zbawiciela przed kopią cudownego wizerunku Matki Bożej 
Częstochowskiej. Wziął w niej udział gen. Józef Haller wraz ze swymi żołnierzami. 
Przez dziewięć dni wczesnym rankiem wojskowi ze sztandarami przybywali tutaj 
na Mszę św. Na twarzach żołnierzy widać było skupienie i wzruszenie. Wraz z 
wojskiem przed obrazem Jasnogórskiej Pani modlili się mieszkańcy Warszawy. 
Wszyscy przyjmowali Komunię św. Wielu leżało krzyżem. Gen. Haller - jeden z 
głównodowodzących w Bitwie Warszawskiej - był powszechnie znany ze swojej 
wielkiej czci dla Maryi.  
Do końca swoich dni dawał wyraz przekonaniu, że to Ona jest 
sprawczynią "Cudu nad Wisłą".  
 
Źródło: http://www.nasza-arka.pl/2010/rozdzial.php?numer=8&rozdzial=6    
 

WARSZAWA 
Msza św. w Sanktuarium N.M.P. Łaskawej w Warszawie, ul. Świętojańska 10. 

Godz. 20’00 
Poprzedzona różańcem i godzinkami o godz. 19’00 

Dano 29 września A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
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ORGANIZATOREM 
Obrad Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego Konstytucyjnego  

w Sierakowie 
jest: 

 
 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 

www.quomodo.org.pl  
 
Dano 29 września A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae  
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www.królpolski.org.pl     

 
WPIS Nr 68/09/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 
z 29 września A.D.2020 

www.metrykakoronna.org.pl  
   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  
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Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
„QUOMODO” 
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29 września A.D.2020 
 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 
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