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„Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 
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Do: 
Marszałek Sejmu III RP  
Sz. P. Elżbieta Witek 
 
Marszałek Senatu III RP  
Sz.P. Tomasz Grodzki 
 
Premier Rządu III RP 
Sz. P. Mateusz Morawiecki  
 
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 

Szlachetni!  
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy! 
Laudetur Iesus Christus! 

Szanowni Państwo!  
 

Niniejszy List Otwarty jest bezpośrednim nawiązaniem i konsekwencją Naszego Orędzia do Polaków „Być 
albo nie być!” z 11 października A.D.2019 oraz Naszego Listu Otwartego z 18 października A.D.2019 do 
Prezydenta Andrzeja Dudy (vide: www.metrykakoronna.org.pl).  W Orędziu z 11 października A.D.2019 
bezbłędnie przewidzieliśmy, że po wyborach parlamentarnych III RP, przeprowadzonych w dniu 13 
października A.D.2019, Sejm III RP (jako dwuizbowy parlament) złożony będzie z 4-5 ugrupowań 
partyjnych. I tak się stało!  
 
Gdy przyjąć do wiadomości fakt, że w skład każdego z tych ugrupowań wchodzi po kilka partii 
politycznych, to należy skonstatować, że nastąpiło trwałe „rozproszenie partyjne” Parlamentu III RP, 
skutkujące jego niesterownością, bo każdy chce wiosłować w swoją stronę, a dodatkowo mostkiem 
kapitańskim Sejmu III  RP (dziobem) zawiaduje „Zjednoczona Prawica”, a mostkiem kapitańskim Senatu 
(rufą), przeciwnicy „Zjednoczonej Prawicy”.  
 
Powołany po wyborach, przez Prezydenta III RP i „Zjednoczoną Prawicę”, Rząd III RP pod 
przewodnictwem Mateusza Morawieckiego, mimo najszczerszych, dobrych chęci, naszym królewskim 
zdaniem, szybko rozkołysze tę niesterowną łódź do samozatopienia lub katastrofy włącznie.  
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Polacy nie zasługują na tak chybotliwy i niepewny Parlament i niepewny Rząd!  
Doprowadziła do tego wadliwa ordynacja wyborcza! 
 
Uprzedzaliśmy o takim biegu wypadków, wzywając ówczesny Sejm III RP w Odezwie Październikowej z 
30 września A.D.2019 (www.metrykakoronna.org.pl) do zmiany obecnej Ordynacji Wyborczej, z wyborów 
partyjnych na sejmikowe, by kolejne wybory parlamentarne odbywały się już w taki sposób, aby nie 
powtórzyć błędu z 13 października A.D.2019.  
Wówczas taka zmiana była możliwa, bo pełnię władzy miała „Dobra Zmiana”.  
 
Nie posłuchano Nas!  
 
Gdy na przykład Sejm III RP zostanie z różnych powodów rozwiązany w 2020 roku, sytuacja jeszcze 
bardziej się pogorszy, a wówczas możliwość zmian Ordynacji Wyborczej będzie zerowa.  
 
Stąd kolejny Nasz apel: ZMIEŃCIE ORDYNACJĘ WYBORCZĄ DO KOŃCA 2019 ROKU! Jest to trudniejsze niż 
przed 13 października A.D.2019 ale jeszcze możliwe! 
 
Dzięki partyjnemu samolubstwu i wierze w moc partyjnej demokracji (de facto oligarchii) doszliście 
Państwo wszyscy do politycznego pata i impasu, z którego bez Nas nie wyjdziecie!  
 
Może to doprowadzić do upadku Polski! Miejcie to na uwadze! Chyba, że właśnie o to chodzi?      
 

W Liście Otwartym z 18 października A.D.2019 nawoływaliśmy Prezydenta III RP Andrzeja Dudę do 
utworzenia wspólnie z Królestwem Polskim Rządu Jedności Narodowej, proponując Spotkanie w tej 
Sprawie z udziałem Prezydenta III RP Andrzeja Dudy oraz Prezesa „PiS” Jarosława Kaczyńskiego, w 
dniach 4-6 listopada A.D.2019. Chcieliśmy zapobiec rozkołysaniu łodzi, jaką jest Sejm i Senat III RP.   
 
Niestety do tego Spotkania nie doszło, ponieważ Andrzej Duda całkowicie zignorował Nasz List Otwarty 
z 18 października A.D.2019! Liczy na cud, czy świadomie dąży do upadku Parlamentu i Rządu?  
 

Z perspektywy czasu, należy obiektywnie uznać, że Nasza propozycja była godziwa i mogła zapobiec 
katastrofie, ku której obecnie zmierza Parlament i Rząd III RP.  
Co ciekawe, nie odrzucaliśmy w Naszej propozycji utworzenia Rządu Jedności Narodowej, wiodącej roli 
Mateusza Morawieckiego!  
 
Usilne staranie się, by tak wadliwą łodzią płynąć dalej, mimo jej oczywistej niesterowności doprowadzi, 
Naszym zdaniem, do katastrofy!  
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Stąd właśnie, w trosce o los Polek i Polaków skreślamy kolejny List Otwarty tym razem wyłącznie do 
osób, którzy tą niesterowną łodzią zawiadują i to nie z własnej winy.     
 

W naszej wcześniejszej koncepcji chodziło o utworzenie Rządu III RP, z uwzględnieniem wszystkich 
sił w Parlamencie III RP wraz z udziałem przedstawicieli Królestwa Polskiego.  
Rząd III RP Mateusza Morawieckiego zaaprobowany przez Sejm III RP, w dniu 19 października 
A.D.2019, jest Rządem partyjnym koalicji partyjnej pod przewodnictwem „PiS” tzw. Rządem 
„Zjednoczonej Prawicy”, który reprezentuje w rzeczywistości około 20% wszystkich uprawnionych do 
głosowania Polaków.  
Można spokojnie napisać, że jest to Rząd Mniejszości Narodowej, który dodatkowo „wisi na włosku”, 
mając rzeczywiste poparcie ok. 51% Posłów Sejmu III RP oraz w domniemaniu 48% Senatorów III RP. 
Owszem, ma obecnie poparcie Prezydenta III RP Andrzeja Dudy, ale biorąc pod uwagę „Wybory 
Prezydenckie” w 2020 roku, to poparcie może wkrótce utracić.  
 
Rodzi się, więc pytanie: czy nie warto było utworzyć stabilny Rząd Jedności Narodowej niewiszący na 
włosku minimalnej większości sejmowej i nieuzależniony od zmiany Prezydenta?  
 
Rodzi się dodatkowe pytanie: czy w takim niepewnym środowisku politycznym może skutecznie 
funkcjonować Rząd, wielkiego dumnego państwa, w Środkowej Europie, jakim jest Polska?   
 
Z uwagi na zlekceważenie Nas przez Prezydenta III RP Andrzeja Dudę oraz Prezesa partii „PiS” 
Jarosława Kaczyńskiego obie te osoby znalazły się od dnia 20 listopada A.D.2019 w Naszej NIEŁASCE 
KRÓLEWSKIEJ.  
[Nie czas i nie miejsce by szczegółowo tłumaczyć, czym jest łaska i niełaska królewska, dlatego warto śledzić dalsze losy 
osób będących w niełasce królewskiej, w tym przypadku losy Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Prezesa „PiS” Jarosława 
Kaczyńskiego. W największym skrócie są to pojęcia z zakresu transcendencji, więc ich wytłumaczenie nie jest proste, w sytuacji 
ludzi małej wiary, a szczególnie wobec ludzi małej pobożności i bez bojaźni Bożej. Stąd pozostaje tylko empirycznie 
przyglądać się, jak to w praktyce działa?] 
 

Będąc konsekwentnymi, w dniu 16 listopada A.D.2019 zwołaliśmy do Radziejowa na Kujawach, II 
Posiedzenie Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego, by zademonstrować, że Rząd Królestwa Polskiego jest gotowy i 
stabilny, by rządzić Polską.  
Zwróciliśmy się na tym Posiedzeniu do polskiej policji i polskiego wojska i innych resortów, by bacznie 
śledziły bieg wydarzeń i nie dali się pociągnąć na dno, razem z upadającym Parlamentem i Rządem III RP. 
Zawiązaliśmy jednocześnie w Radziejowie, w tym samym dniu, królewską Konfederację Generalną 
Radziejowską A.D.2019 mającą na celu m.in. reformę sądownictwa III RP, sprowadzająca się do instytucji 
„nagany królewskiej” dla sędziego za wydany niesprawiedliwy wyrok (jednoczesna kasata takiego wyroku), 
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gdzie druga nagana królewska eliminuje z urzędu sędziego konkretnego sędziego („sprawiedliwość Waszą 
sądzić będziemy”).  
 
Zaczęliśmy od Pierwszej Nagany królewskiej wydanej 16 listopada A.D.2019 w Radziejowie wobec Sędziego 
Piotra Bojarczuka za wydanie, naszym królewskim osądem, niesprawiedliwego wyroku apelacyjnego w sprawie 
dziennikarza Piotra Najsztuba.  
 

Perspektywy rządów partyjnych tzw. „Zjednoczonej Prawicy” są złe, a możliwość rychłego upadku Rządu 
Mateusza Morawieckiego bardzo duża.    
Mimo Naszej dobrej woli i wyciągniętej do współpracy ręki, została ona kolejny raz odrzucona, powodując w 
konsekwencji, że Sejm III RP (rozumiany jako sejm dwuizbowy) stał się DYSFUNKCYJNY, ponieważ Senat jest 
w opozycji do... Sejmu (Izby Poselskiej).  
Jest to jazda samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym.   
 
Czy kolejne wybory powszechne, według obecnej Ordynacji Wyborczej, mogą coś zmienić na lepsze?  
Na pewno będzie to niemożliwe, gdy nie będzie właściwej reakcji, o czym dalej. Czeka wówczas Polskę i 
Polaków okres permanentnych kryzysów sejmowych i rządowych, co zahamuje rozwój Polski i zagrozi jej 
bezpieczeństwu.  
 
Czy jest jakieś wyjście uprzedzające?  
 

Naszym zdaniem, jedynie współpraca z Królestwem Polskim, reprezentowanym przez Nas, może zapobiec 
katastrofie!   
 
Na czym miałaby polegać ta współpraca?   
 
Przede wszystkim na pogodzeniu się z faktem, że ustrój oligarchii partyjnych, pod przykrywką fasadowej 
demokracji, dobiega końca; że nadchodzi czas stałych Sejmików Ziemskich obierających i kontrolujących 
Posłów Ziemskich oraz czas dwuizbowego Sejmu Walnego (Izba Poselska, Senat); że nadchodzi czas, gdy nie 
Prezydent ale Król stoi na czele państwa, a na czele Rządu stoi nie Premier (Pierwszy Minister-Poseł) ale 
Pierwszy Minister Większy-Kanclerz z naciskiem na likwidację Urzędu Prezydenta i jednoczesne powołanie 
Urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego, który nota bene jest dziedzictwem Królestwa Polskiego od czasów 
znakomitych Kanclerzy jak: Iwo Odrowąż, Jan Łaski, Jan Zamoyski, Jerzy Ossoliński, Andrzej, Jan i Wacław 
Leszczyńscy i wielu innych. 
   
Przewidując, w najbliższym czasie kryzysy polityczne, a przede wszystkim trwały klincz polityczny, 
mogący doprowadzić do upadku Polski, uprzedzająco proponujemy nawiązać współpracę:  
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 pomiędzy Sejmem III RP a Sejmem Walnym na poziomie Marszałków i odpowiednich Komisji 
Sejmowych ds. nawiązania stosunków współpracy (konwergencji);  

 pomiędzy Rządem III RP a Rządem J.K.M. Królestwa Polskiego na poziomie Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu III RP oraz Przedstawicieli Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego w celu 
koordynacji działań w fazie konwergencji, a przede wszystkim dla zapewnienia kontynuacji władzy 
wykonawczej (Rządy III RP będą się często zmieniać, Rząd J.K.M. będzie stabilny).   

 

Składając niniejszą propozycję chcemy uniknąć walki politycznej oraz kryzysów sejmowych i rządowych, 
wyraźnie zagrażających Polsce i Polakom, a mogących doprowadzić w konsekwencji do bratobójczej wojny 
domowej lub wojny zewnętrznej, a w konsekwencji do kolejnego upadku Polski, do jej okupacji przez obce 
państwo lub państwa.   
 
Podobnie, jak zaawansowane technologie np. w lotnictwie są dublowane na wypadek awarii jednej z nich, 
tak być może, obecne ustroje polityczne, winny być dublowane w ewidentnej sytuacji zagrożenia, by uniknąć 
narodowej katastrofy.  
 
Naszym królewskim zdaniem, właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia.  
 
By uniknąć niepokojów społecznych i niekontrolowanej lub kontrolowanej rewolucji społecznej, lepiej 
rozpocząć proces pokojowej koegzystencji z formułą królewskiej asekuracji na wszelki wypadek. 
  
Oczywiście, obojętnie, jaka będzie decyzja Państwa (wyżej wymienionych), Królestwo Polskie będzie w 
sposób pokojowy i niezależny asekurowało poczynania władzy III RP. Jednocześnie w takim przypadku 
nie możemy nikomu gwarantować respektowania prawa własności i innych praw nabytych oraz innych 
praw, a szczególnie nie pociągnięcie do odpowiedzialności, w sytuacji gdy III RP finansowo lub 
politycznie zbankrutuje, a władzę przejmie Królestwo Polskie.      
 

Powyższa Nasza propozycja nie jest bezwarunkowa, bo obecny Sejm i Senat III RP kosztuje Polaków 
ponad 800 mln PLN podczas gdy Sejm Walny nie kosztuje Polaków nic; Rząd III RP kosztuje Polaków 
ponad 350 mln PLN gdy Rząd J.K.M. nie kosztuje Polaków nic; Prezydent III RP kosztuje Polaków 
ponad 160 mln PLN gdy Król Polski nie kosztuje Polaków nic.   
 
Nie chodzi jednak o to, by Polacy utrzymywali dodatkowo alternatywne państwo jako „dodatkowy bak 
paliwa” ale aby to alternatywne państwo utrzymywało się samo, jak robi to obecnie, ale już na innych, 
cywilizowanych warunkach.  
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W tym miejscu należy cofnąć się do tzw. rozbiorów Polski w latach 1772, 1793, 1795 czyli do 
upadku Królestwa Polskiego i jednocześnie do roku 1918, czyli do roku, w którym jakoby Polska 
ODZYSKAŁA niepodległość.  
 
Semantycznie niepodległość mogło ODZYSKAĆ li tylko Królestwo Polskie, natomiast Republika Polska 
jako nowy byt polityczny mogła, co najwyżej UZYSKAĆ niepodległość jak kraje, które pierwszy raz w 
sensie państwowym, pojawiły się wówczas na mapie politycznej Europy i świata.  
ODZYSKAĆ - UZYSKAĆ. Niby niewielka różnica ale bardzo istotna.   
 
To w 1917 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, jako sukcesor Królestwa Polskiego może mówić 
o odzyskaniu niepodległości Królestwa Polskiego, o czym powiadomiła Polaków i świat Proklamacją z 7 
października A.D.1918. Niestety, w dniu 14 listopada A.D.1918 Rada Regencyjna rozwiązała się, czyli w 
ujęciu monarchicznym - abdykowała. Pojawił się, bowiem wówczas Józef Piłsudski, który powołał do 
życia I Republikę Polską (mylnie podaje się II RP, jakoby było to odrodzenie Państwa Polskiego jako 
republiki ale nigdy wcześniej niemonarchicznej Republiki Polskiej nie było, chyba, że chodzi o 
nawiązanie do Insurekcji Kościuszkowskiej?).  
 
I Republika Polska upadła w wyniku II Wojny Światowej i pojawiła się po 1944 roku II Republika w 
formule PRL, która następnie w roku 1989 w wyniku tzw. „okrągłego stołu” przetransformowała się w 
III Republikę Polską, trwająca do dziś, jako III RP tj. jako nie monarchiczne państwo z Prezydentem na 
czele.  
 

W dniach 18-20 marca A.D.2016 na Sejmie Walnym Konstytucyjnym w Rydzynie, na Zamku 
Leszczyńskich, wskrzesiliśmy instytucjonalnie Królestwo Polskie, by już w dniu 16 lipca A.D.2016 na 
Sejmie Walnym Elekcyjnym w klasztorze pocysterskim w Gdańsku Oliwie obrać na Króla Polski elekta, 
niżej podpisanego, a następnie powołać: 
 w dniu 15 września A.D.2016 w Rydzynie - Radę Królewską, 
 w dniu 6 stycznia A.D.2017 w Licheniu Starym - Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus 

w osobie J.E. Jana Pawła Lenga.  
 w dniu 24 lutego A.D.2017 w Gdańsku Oliwie - Rząd J.K.M. Królestwa Polskiego,  
 w dniu 16 lipca A.D.2017 w Wejherowie - Radę Stanu Królestwa Polskiego, 
 w dniu 27 kwietnia A.D.2019 w Gdańsku Oliwie - Trybunał Wielki Koronny.  

Tym samym, w ciągu kilku lat powołaliśmy wszystkie główne organy Królestwa Polskiego.  
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Pojawił się w tym momencie problem przejęcia – przekazania - oddania władzy przez III RP na 
rzecz uformowanego, historycznie uzasadnionego Królestwa Polskiego ale pojawił się też ważniejszy 
problem: co się stało w międzyczasie (od czasów zaborów) ze Skarbem Królewskim oraz z królewskimi 
nadaniami, królewszczyznami, miastami królewskimi, etc.  
 

Podczas Sejmu Walnego Elekcyjnego 16 lipca A.D.2016 przyjęliśmy z żoną urząd dziedzicznego Króla 
i Królowej Polski razem z Uchwałą Sejmową - Konstytucją o zwrocie naszych rodowych nieruchomości w 
Lesznie, Rydzynie, Gołuchowie, Baranowie (Sandomierskim), a przede wszystkim w Warszawie (Jurydyka 
Leszno oraz Wilanów – ex Milanów).   
Tym samym, razem z tytułem królewskim, otrzymaliśmy na Sejmie Walnym uposażenie dotyczące tzw. 
Skarbu Króla czyli tzw. Szkatuły Królewskiej (prywatnego majątku Króla i Królowej), by Król i Królowa 
mieli własne środki aby mogli normalnie tzn. z królewską powagą i królewskim majestatem 
funkcjonować. Trzeba w tym miejscu odróżnić Skarb Króla (nazywany dla odróżnienia Szkatułą 
Królewską) od Skarbu Królestwa.  
 
Obecnie w III RP, majątkami miasta prywatnego Leszczyńskich: Leszna i Rydzyny, dóbr Leszczyńskich w 
Gołuchowie i Baranowie (Sandomierskim), a przede wszystkim dobrami Leszczyńskich w Warszawie 
(Jurydyka Leszno i Wilanów–ex Milanów) zarządzają i czerpią z niego pożytki, podmioty trzecie, w 
ramach III RP. Oczywiście dzieje się to na podstawie tzw. prawa kaduka, z pominięciem świętego 
prawa własności Królestwa Polskiego.  
Naturalne jest, więc, że zwracamy się z żądaniem do Państwa jako przedstawicieli Sejmu i Senatu III 
RP oraz Rządu III RP o przekazanie - zwrot tego majątku w sposób cywilizowany, szczególnie Jurydyki 
Leszno, na naszą rzecz (formalnie na rzecz Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 
www.quomodo.org.pl). Zastrzegamy, że nie jest Naszą intencją kogokolwiek wywłaszczać bez słusznego 
odszkodowania chyba, że nabył majątek w złej wierze i/lub bez słusznej zapłaty.   
  
Jurydyka Leszno powstała poprzez nadanie królewskie Jana II Kazimierza z 8 stycznia 1648 roku i 
wykup terenu przez Ród Leszczyńskich poza murami ówczesnej Warszawy przez: Jana Leszczyńskiego – 
Kanclerza Wielkiego Koronnego i Bogusława Leszczyńskiego – Podskarbiego Wielkiego Koronnego, 
odziedziczonej następnie przez Stefana Leszczyńskiego Starostę Ostrzeszowskiego – Wojewodę Kaliskiego, 
od którego wywodzi się nasza linia genealogiczna. Nota bene tenże Stefan Leszczyński był właścicielem 
terenu z Pałacem Jana Andrzeja Morsztyna z przyległościami – obecnego terenu tzw. Pałacu Saskiego 
w ruinie. 
Chodzi tu (Jurydyka Leszno) o obecny teren miasta Warszawy zawarty pomiędzy obecnym Placem 
Bankowym z Pałacem Leszczyńskich (obecnie używany przez władze Warszawy), a obecnymi ulicami: ul. 
Elektorską, ul. Żelazną ul. Nowolipie, ze środkowym traktem pośrodku tj. Aleja Leszno obecnie znaną 
jako Aleja Solidarności. 
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Jurydyka Leszno w Warszawie zwrócona Leszczyńskim, umożliwi godne funkcjonowanie Króla i Królowej 
Polski na własnym, a nie na darowanym czy ufundowanym majątku. Umożliwi też również odzyskanie 
Pałacu Leszczyńskich jako godnej siedziby dla Króla i Królowej – elektów.    
 
Sprawa Zamku Królewskiego w Warszawie, Wawelu oraz pozostałych Zamków Królewskich jest kwestią 
wielu uzgodnień i kwestią przyszłości, bo jest to majątek Królestwa Polskiego, a nie majątek prywatny 
Króla i Królowej.     
 
Wymaga to, więc uzgodnienia, które majątki – królewszczyzny wchodzą w skład Królestwa Polskiego, 
które miasta są Miastami Królewskimi, aby zapewnić godziwe dochody Królestwu Polskiemu na 
utrzymanie Królestwa Polskiego.  
 

Niniejsza koncepcja funkcjonowania Królestwa Polskiego przewiduje pokojowe przejmowanie władzy 
królewskiej bez inwazyjnego przejmowania majątku, co często wiąże się z wywłaszczeniami tych, którzy 
nabywali majątki pokrólewskie w dobrej wierze.  
 
Oczywiście, wcześniej czy później, należy dokonać lustracji dóbr królewskich, ale bez założonej z góry  
intencji pokrzywdzenia kogokolwiek. Zgódźmy się jednak, że prawowita własność polega na nabyciu 
rzeczy za uczciwie zarobione pieniądze, w dobrej wierze, lub otrzymaniu jej od prawowitego właściciela 
za zasługi dla Królestwa Polskiego.  
 
Rodzi się tu problem obecnego korzystania z dóbr prywatnych Rodu Leszczyńskich oraz z dóbr 
królewskich bez finansowej rekompensaty, co jest niedopuszczalne!  
Tę sprawę też trzeba jak najszybciej ucywilizować, tym bardziej, że pojawiają się, co rusz dziwni 
spadkobiercy dóbr, znajdujących się na prywatnych dobrach szlacheckich, w tym magnackich, lub 
królewskich! Do tych pierwszych mają prawo tylko prawowici, pierwotni spadkobiercy, do drugich 
Królestwo Polskie.  
Warto w tym miejscu nadmienić, że tzw. królewskie PRAWO KADUKA dotyczyło dóbr bezspadkowych i 
leżało wyłącznie w gestii Króla Polski z ograniczeniami, jakie to prawo ze sobą niosło.  
 
Wszelkie obecne mienie bezspadkowe w Królestwie Polskim (w ramach III RP) leży w Naszej królewskiej 
jurysdykcji.  
 

Reasumując, kierujemy Naszym zdaniem godziwą propozycję współpracy pod rygorem niełaski 
królewskiej dla każdego z Państwa z osobna, gdy Wasze pojedyncze stanowisko będzie odmowne. 
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Liczymy na Waszą życiową mądrość i myślenie w kategoriach wieloletnich, ze szczególnym 
uwzględnieniem daru roztropności.  
 

By urzeczywistnić Naszą propozycję, wymagane jest Spotkanie w tej sprawie z udziałem Waszym lub 
Waszych Przedstawicieli (max. po 5 osób) z pięcioma Przedstawicielami Królestwa Polskiego, zakończone 
ewentualnie Spotkaniem Marszałka Sejmu i Senatu, Premiera Rządu III RP oraz Króla Polski w celu 
podpisania odpowiedniego Oświadczenia w tej sprawie.  
 

Proponujemy termin spotkania Przedstawicieli na 4-6 grudnia br. 
 
Z wyrazami uszanowania, 
 

  Wojciech Edward Rex Electus Poloniae 
 
Dano 25 listopada A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w Czwartym Roku Naszego 
Panowania.  
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WPIS Nr 61/11/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 25 listopada A.D.2019 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   
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