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Króla Polski-Lehii

Leha XI Wojciecha Edwarda I
O OBOWIĄZKU
POWSZECHNEJ SAMOOBRONY OBYWATELSKIEJ
„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości
swojej. Wszyscy, przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.
Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły
narodu.”
Z Konstytucji 3 Maja A.D.1791 – Rozdział XI – Siła Zbrojna Narodowa.
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W

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

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 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, Samorządowcom, a szczególnie
Radnym Powiatowym i Starostom Powiatowym, którym los Ojczyzny i Dobro Słowiańszczyzny leży na sercu,
niniejszym wydajemy w ramach III Ognistych Wici królewską Odezwę o powszechnym obowiązku samoobrony
obywatelskiej.

Rodacy!

Historia zaświadcza, że w każdym państwie, prawo broni (siły), poprzedza prawa cywilne. Innymi słowy,
ten, kto ma władzę dyktuje prawa cywilne.
Aby, więc Naród zapewnił sobie prawa obywatelskie, musi wpierw zapewnić sobie realną władzę
obywatelską!
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Sięgnijmy

do Traktatu Ustrojowego Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego „Głos wolny wolność
ubezpieczający”, do rozdziału: „Wojsko”.
Traktat ten był wydany w roku 1733, w czasach anarchii saskiej, gdy Król Stanisław, po raz drugi
pretendował (skutecznie) na Króla Polski, po śmierci saskiego (niemieckiego) uzurpatora - Augusta II
Wettyna.

„Rzeczpospolita wyzuta jest z wszelkiej władzy swojej, tak, że każdy z poddanych tej władzy chciałby ją
sobie przywłaszczyć i nad nią panować; a zatem nie trzeba się spodziewać, by nam wojsko bezpieczeństwo
warowało, żebyśmy mogli być od samego wojska bezpieczni, póki jak najgruntowniej nie ubezpieczymy
powagę Rzeczypospolitej, i póki subordynacja nie odróżni pana od sługi, i panowania od poddaństwa;
natenczas dopiero wojsko, zapewniam, utrzyma bezpieczeństwo [Narodu]”.
„Nie masz wieśniaka, żeby swej chaty nie ogrodził dla bezpieczeństwa swego; nie masz tego stworzenia,
żeby mu natura nie dała sposobu do obrony; my zaś tak zuchwali jesteśmy, że nie zapewniając obrony
naszej, dajemy okazję i zachęcamy nieprzyjaciela do tego, aby kiedy zechce, napadał na nas.”
„Tak wojny, jedna po drugiej się na nas [jak rzeki] zlewają, darmo czekamy, żeby minęły, nie
spodziewajmy się ich końca, jeżeli je wszystkimi siłami nie zatamujemy; a zatem wyznajmy, że ostrożność
nie ujmuje nic odwadze, bez której owszem odwaga degeneruje się, albo w nieważną lekkomyślność, albo,
[co gorsze] niczego się nie bojąc i nie dbając o bezpieczeństwo swoje, w nikczemne niedbalstwo.
Qui timet, cavet; qui negligit, incidit – Kto się boi, ten się strzeże; kto się zaniedbuje, ten [ścięty] upada.”
„Trzymajmy się tedy, tej zbawiennej polityki: nigdy nie zaczynać bellum ofensivum [wojny ofensywnej], ale
być zawsze w gotowości ad defensivum [do obrony].”

Jak

widać z powyższego, Król Stanisław, przestrzegał Polaków żyjących w wieku XVIII, przed
nieroztropnością, przed brakiem zapewnienia skutecznej obrony.
Wiemy jednakowoż, że już podczas Sejmu Niemego w 1717 roku, Sasi i Rosjanie, ograniczyli liczbę wojska
koronnego oraz władzę hetmańską, zabraniając jednocześnie Polakom sejmikowania (czytaj: organizowania
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pospolitego ruszenia). Taki narzucony Polsce ustrój gwarantowanej bezbronności, spowodował po kilkunastu
latach upadek naszej państwowości. Zrywy Konfederacji Dzikowskiej roku 1734 oraz Konfederacji Barskiej
roku 1767 nie pomogły! Siła złego na jednego!

Dlatego też, z całego serca popieramy projekt doktryny obronnej Naszego Hetmana Wielkiego Koronnego
J.W. Jana Gustawa Grudniewskiego „Totalna Obrona Narodowa”, a przede wszystkim „Gminna Samoobrona
Obywatelska”.

W

sytuacji Narodu Polskiego, położonego pomiędzy odwiecznymi wrogami tj. Niemcami i Rosją, nie
możemy liczyć na zwycięską kampanię obronną, prowadzoną wojskami regularnymi. Jest to utopia.
Doświadczeni wrześniem roku 1939 i 6-letnią okupacją lat 1939-1945, wyraźnie widzimy, że podczas
kampanii wrześniowej roku 1939 zginęło ok. 66 tyś. polskich żołnierzy, natomiast podczas okupacji lat
1939-1945 zginęło 6-11 mln Polaków.
Dramatem dla Narodu Polskiego, była nie tyle, klęska wrześniowa, ile 6-letnia okupacja.
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Pytanie: dlaczego tak się stało?
Odpowiedź: dlatego, że II RP nie postawiła na samoobronę obywatelską ale na wojska regularne!
Gdyby nie organizacja „Gryf Pomorski” zamieniona z czasem na „Armię Krajową”, być może okupacja
niemiecko-rosyjska, byłaby prowadzona do ostatniego Polaka.
Uratowała nas samoobrona obywatelska, nazywana, w czasie wojny, partyzantką!
Gdyby na Wołyniu’1943 był jeden uzbrojony mężczyzna na wiosce (jeden leśny), nie zginęłoby ponad 200
tyś. Polaków, zamordowanych widłami, nożami, piłami.

Bezbronność mieszkańców zachęca do brutalnej agresji.
Niemiecka samoobrona czyli Selbstschut.
Z Wikipedii:
„W okresie międzywojennym w Polsce istniała szeroka siatka organizacji współpracujących z
nazistowskimi Niemcami przeciw państwu polskiemu. Organizacje te to między innymi: Jungdeutsche
Partei (działała na terenie całej Polski), Deutsche Vereinigung (Pomorze Gdańskie), Deutscher
Volksbund (Śląsk), Deutscher Volksverband (Łódzkie), oraz filialne stowarzyszenia i związki. Razem zrzeszały
one 25% ludności niemieckiej.
Organizacje te utrzymywały tajne kontakty z partyjnymi i państwowymi centralami berlińskimi: NSDAP,
Auslandsorganisation, Gestapo, SD, Abwehrą itp. Prowadziły też wrogą działalność dywersyjną (szpiegowską,
sabotażową, prowokacyjną, polityczno-destrukcyjną), opierając się na wytycznych przekazywanych z owych
organizacji.
Już w październiku 1938 agenci SD organizowali Selbstschutz na terenie Polski. Przedstawiciele
mniejszości niemieckiej, którzy mieli polskie obywatelstwo, otrzymywali szkolenie w zakresie sabotażu oraz
walki partyzanckiej. Niektórych kierowano na dodatkowe kursy do Rzeszy lub rządzonego przez
nazistów Wolnego Miasta Gdańska.”
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(...)
„W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Selbstschutz uczestniczył w działaniach
eksterminacyjnych wymierzonych w polską inteligencję, a brutalność jego członków budziła zaniepokojenie w
kierownictwie SS. Członkowie tej organizacji byli dla Polaków szczególnie niebezpieczni ze względu na
znajomość stosunków i uwarunkowań społecznych. Ponadto działając w szeregach Selbstschutzu mogli
uregulować zadawnione sąsiedzkie spory i zagarnąć mienie należące do aresztowanych i mordowanych
Polaków. Do końca 1939 roku z rąk bojówek Selbstschutzu zginęły dziesiątki tysięcy Polaków, z czego
najwięcej na terenach Pomorza. Zdaniem Jochena Böhlera do końca 1939 Selbstschutz wraz z Policją
Bezpieczeństwa zamordował ponad 40 tys. osób – około 30 tysięcy na obszarze Pomorza Gdańskiego, 10
tysięcy w Wielkopolsce, 1500 na Górnym Śląsku i 1000 w rejencji ciechanowskiej (w tym samym czasie w
Generalnym Gubernatorstwie zgładzono 5000 Polaków). Szczególnie okrutnie zbrodnie miały miejsce w
organizowanych przez Selbstschutz aresztach i prowizorycznych obozach koncentracyjnych. Na okupowanym
Pomorzu istniało ich 19. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bydgoszcz,
Brodnica, Chełmno, Dorposz Szlachecki, Kamień Krajeński, Karolewo, Lipno, Łobżenica, Nakło nad
Notecią, Nowy Wiec k. Skarszew, Nowe nad Wisłą, Piastoszyn, Płutowo, Sępólno Krajeńskie, Solec Kujawski,
Tuchola, Wąbrzeźno, Wolental k. Skórcza, Wyrzysk. Polacy i Żydzi więzieni w obozach Selbstschutzu byli
torturowani i mordowani w najbrutalniejszy sposób. Relacje świadków mówią m.in. o nagminnych
przypadkach gwałtów na kobietach i dziewczynkach, dobijaniu rozstrzeliwanych za pomocą łopat czy
zakopywaniu ich żywcem. Bywało, iż matki zmuszano do układania w wykopanych dołach swoich dzieci.”

Kto ma wyobraźnię, może zidentyfikować dzisiejszych przedstawicieli „Selbstschut”-u w Polsce. Czy ci ludzie,
zaopatrzeni w broń agresora-okupanta, zachowaliby się inaczej niż w 1939-1940 roku?
A czy okupant na te samosądy, zachowałby się inaczej, niż w latach 1939-1940 w okupowanej Polsce, lub
w latach1943-1944 na Wołyniu?

Dlatego dramatem dzisiejszej Polski i Polaków jest wiara

Polaków, że stutysięczna armia nas obroni.

Regularna armia, broni przede wszystkim Władzę, a nie Naród.
Dramatem Polaków jest dokładnie taka sama doktryna wojenna „III RP” jaka była za „II RP”. Skutek nie
może być inny! Polacy są cały czas wystawieni i narażeni na śmierć.
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Ilość 100.000 żołnierzy, to 40-tu żołnierzy na jedną gminę.
Niestety, specyfika polskiej armii i doktryny „III RP”, to większe zgrupowania taktyczne i to praktycznie bez
zawodowej rezerwy (brak powszechnego poboru).
Tak, więc w pierwszych dniach wojny, w 70% gmin nie będzie nawet jednego zawodowego polskiego
żołnierza; będzie, więc wiele „Wołyniów”.
Wiele gmin będzie całkowicie bezbronnych! Mogą być one podbite kompanią lub nawet plutonem wojska
przeciwnika, szczególnie wtedy, gdy uda się zorganizować przeciwnikowi na podbitym obszarze taki
„Selbstschut” lub „Istriebitelny batalion”.
A czy w Polsce A.D.2021 ciężko znaleźć „germanofilów” lub „rusofilów” w każdej gminie?

Tak, więc musimy się jako Polacy zreorganizować politycznie i wojskowo.
To samorządy gminne, wiejsko-gminne, miejskie i powiatowe, muszą odzyskać utraconą na rzecz partii
politycznych (uzurpatorów) władzę polityczną i część władzy wojskowej w postaci Gminnej Samoobrony
Obywatelskiej.

Państwo okupacyjne, jakim jest „III RP”, nie obroni Polski i Polaków.
Dlatego trzeba władzę (demokrację partyjną) „III RP” rozparcelować na demokrację samorządową, na
Powiaty, poprzez wydelegowanie przez Powiaty, przedstawicieli na Sejm Walny do Izby Poselskiej, z
jednoczesnym zdecentralizowaniem poboru podatków z jednoczesnym zorganizowaniem w każdej gminie
„Gminnej Samoobrony Obywatelskiej”.
To nie partie mają bronić w Polsce „partyjnej demokracji” (czytaj oligarchii partyjnej), ale to samorządy
powiatowe i gminne mają bronić demokracji oddolnej – samorządowej oraz zapewnić realne bezpieczeństwo
mieszkańcom każdej gminy, poprzez powołanie do życia „Gminnej Samoobrony Obywatelskiej” wg
doktrynalnej koncepcji Hetmana Wielkiego Koronnego J.W. Jana Gustawa Grudniewskiego.
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Nie dajmy się wymordować jak nasi przodkowie podczas II Wojny Światowej.
Wojna jest przedłużeniem polityki!
Jeśli chcemy wybić się na suwerenność musimy liczyć się z wojną!
By tej wojny nie przegrać lub wręcz jej zapobiec musimy się przeorganizować!
Na kogo liczymy!
Przede wszystkim na władze i świadomych mieszkańców każdej gminy!
Mniej marszów niepodległości, a więcej czynów niepodległościowych!
Wystarczy nie pozwolić więcej odebrać przyrodzonej władzy samorządom przez partie polityczne!

Widzimy jak Władza Centralna „III RP” polubiła pandemię i ograniczanie swobód obywatelskich pod jej
płaszczykiem. Nie walczy się z bioterroryzmem ale ze skutkami bioterroryzmu. Nie walczy się z
producentami wirusów ale walczy się ze skutkami ataków bioterrorystycznych.
Skoro wirus jest wyhodowany w laboratorium, to czy twórcy wirusa i beneficjenci pandemii zaniechają jego
„dystrybucji”?
Trzeba ścigać „dealerów” wirusa, a nie faktycznych lub potencjalnych „konsumentów” wirusa!
Władza, która przyzwyczaiła się żyć z pandemią i z pandemii, nie jest w stanie zwalczyć pandemii.
Trzeba tę walkę podjąć w samorządach!

Podobnie

sprawa ma się z uchodźcami czy nachodźcami, którzy mogą nagle okazać się „zielonymi

ludzikami”.
Tylko samorządy i formacje samorządowe mogą sobie z tym problemem poradzić!
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Nie rezygnujemy z wojsk regularnych (armii koronnej), które winny być wojskami typu specjalnego

–
narodowym żądłem, by np. żadne laboratorium na świecie produkujące wirusy nie czuło się bezpiecznie; by
żadna siła knująca przeciwko Polsce nie czuła się bezpiecznie!

Czasy są takie, że tradycyjna wojna przechodzi do lamusa. Wojna się globalizuje! Rozprasza!
Dlatego jednoczmy się pod buławą hetmańską Hetmana Wielkiego Koronnego – Jana Gustawa
Grudniewskiego.
Wysłuchajmy, co Hetman, ma nam Polakom do powiedzenia i jak chce nas zorganizować!
Zastanówmy się czy My Polacy, mamy alternatywę!
Czy wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce, czy F-35, czy Abramsy nas obronią!
Pamiętajmy, o 6-11 milionach bezbronnych Polaków, zamordowanych w latach 1937-1956.
Sursum Corda!
Laudetur Iesus Christus!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Dano 25 października A.D.2021 w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Królestwa Polskiego-Lehii, w Szóstym roku Naszego
Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae
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WPIS Nr 79/10/2021
DO METRYKI KORONNEJ
z 25 października A.D.2021

www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
www.quomodo.org.pl
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