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List Otwarty - Zaproszenie
Fundacji Leszczyńskich
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”
z siedzibą w Poznaniu

dla:
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przy III RP
gen. Wojska Polskiego Rajmunda Tomasza Andrzejczaka
Hetmana Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego-Lehii
płk Wojska Polskiego Jana Gustawa Grudniewskiego
Myszków, XVI listopada A.D.2022

Dotyczy: zaproszenia na konferencję: „Doktryna obronna dla Polski i Polaków”.
I. WSTĘP.

W

niniejszym Piśmie występujemy, przede wszystkim, jako Prezes Fundacji im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego „QUOMODO” z siedzibą w Poznaniu - KRS 0000260424, która to Fundacja ma za statutowy
cel: m.in. rozwój demokracji w Polsce. Zgodnie z § 6 pkt. 16 Statutu, celem Fundacji jest m.in.:

„monitorowanie instytucji państwa pod kątem respektowania praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania Konstytucji oraz dobrych praktyk rządzenia”.

II. ZAGADNIENIE TERETYCZNE ROLI WOSKA W SPOŁECZEŃSTWIE.
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W obecnym ustroju III RP opartym na Konstytucji z 1997 roku, rola wojska jest bardzo ogólnie
zdefiniowana:

Podobnie ogólnie zdefiniowane są obowiązki obronne obywatela polskiego:

W Konstytucji z 3 maja 1781 roku ostatni jedenasty (11) artykuł brzmi:

W nieformalnej pre-Konstytucji Królestwa Polskiego tj. w traktacie politycznym „Głos wolny wolność
ubezpieczający” napisanym przez Króla Polski Stanisława I Leszczyńskiego w 1733 roku jeden pełny rozdział
pt. „Wojsko”, przeznaczony jest na omówienie problemu wojska i wojskowości w państwie.
Zaczyna się ten rozdział tak:

„Jużem to powiedział poprzednio, że cztery materie w każdego rządzie państwa są pryncypialne, od których
pochodzą wszystkie, które się tylko mogą pojawić; te są: wojsko, sprawiedliwość, skarb i polities.
A że te cztery oddzielne części stanowią integralną całość, wchodzę w analizę każdej materii (zagadnienia) z
osobna i zaczynam od wojska, o którym chcąc mówić, przychodzi mi taka imaginacja, że gdybym chciał
nowe państwo erygować, od czego bym zaczął? Bez wątpienia - od wojska, przez które od wieków wszystkie
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państwa nabywano i któremi je konserwowano. Same historie świadczą, że w każdej osiadłości „prawo do
broni (obrony) ma pierwszeństwo przed prawem obywatelskim” (jus armorum preacedebat jus civile).
W erekcji tego wojska założyłbym sobie trzy cele:
Pierwszy, aby każdy obywatel, przy pomocy wojska miał zapewnione bezpieczeństwo. I żeby nie snadno, kto
się odważył zakłócić spokój publiczny.
Drugie, aby w sytuacji napaści od nieprzyjaciela, mogła być Rzeczpospolita pewna skutecznej obrony.
Trzeci, żeby przez waleczne wojska cały naród wbił się w taką reputację, przez, którą aby się stał całemu
światu poważny i potężny”.
Polecamy przeczytać, każdemu zainteresowanemu sprawami publicznymi, cały Traktat Stanisława
Leszczyńskiego „Głos wolny...”.
Uzupełnimy w tym miejscu nasz wywód kolejnymi fragmentami z Rozdziału „Wojsko”:

„Grzech pierworodny nierządu naszego [rok 1733 – czasy saskie] w tem osobliwie, i jako główną przyczynę
podaję, że Rzeczpospolita jest tak wyzuta z wszelkiej władzy swojej, że każdy z poddanych tej władzy
chciałby ją sobie przywłaszczyć i nad nią panować, a zatem nie trzeba się spodziewać, żeby nam wojsko
bezpieczeństwo warowało, żebyśmy mogli być od samego wojska bezpieczni, póki jako najgruntowniej nie
ubezpieczymy powagę Rzeczypospolitej, i póki subordynacja nie pozwoli odróżnić pana od sługi, i panowania
od poddaństwa, natenczas wojsko, upewniam, że zapewni wewnętrzne bezpieczeństwo”
(...)

„ ... jeśli nieprzyjaciel znajdzie wrota otwarte do kraju, nie snadno go można wypędzić, wojować zaś na
swoich śmieciach, cóż za ruina kraju?
(...)

... nie masz takiego stworzenia żeby mu natura nie dała sposobu do obrony”.
(...)

„Przypominam targi o nasze prowincje, gdyśmy się znajdowali w fatalnym położeniu podczas ostatniej wojny
szwedzkiej, kiedy trzy narody wojujące przez tyle lat wojowały ze sobą z ostatnią opresją i ruiną naszego
kraju. Każdy z nich deklarował się być protektorem wolności naszej tak dalece, żeśmy już byli prawie
zawojowani, nie wiedząc jeszcze, kto nasz nieprzyjaciel, każdy się mając za opiekuna naszego.”
(...)

„Ostrożność nie ujmuje nic odwadze.”
(...)

„Trzymajmy się tedy tej zbawiennej polityki: nigdy nie zaczynać bellum ofensivum ale być zawsze w
gotowości ad defensivum.”
Jak widać z powyższego, aplikujący na króla, podczas elekcji A.D.1733 Stanisław Leszczyński napisał
„program wyborczy” – swoiste pacta conventa, gdzie zagadnieniu wojska i wojskowości poświęcił sporo
miejsca, plasując to zagadnienie, jako najważniejsze w państwie.

III. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ – „DOKTRYNA OBRONNA DLA POLSKI I POLAKÓW”.
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W

dniu 8 października 2022 roku w Krakowie miał miejsce Sejm Małopolski.
Małopolska jest historycznym obszarem Polski – Lachii, obejmującym obecne (w ramach III RP)
województwa: krakowskie, świętokrzyskie, lubelskie, rzeszowskie (podkarpackie) – jako tzw. Małopolska
Zachodnia.
Małopolska Wschodnia (województwa: lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie) znajduje się obecnie pod
jurysdykcją Ukrainy.
Podczas obrad Sejmu Małopolski podjęta została Uchwała, jak niżej:

UCHWAŁA
SEJMU MAŁOPOLSKI
Nr 04/2022.10.08/SM
8 października A.D.2022 - Kraków
w sprawie:
Czy jesteś za zaproszeniem do Małopolski (Krakowa) na Sejm Małopolski lub do innego gremium Szefa Sztabu
Generalnego gen. Rajmunda Tomasza Andrzejczaka, by przedstawił doktrynę obronną dla Małopolski oraz stan
obronności Małopolski?
10 Kart Zielonych "za" – popieram.
1 Karta Żółta - wstrzymuje się - votum separatum.
Brak sprzeciwu.
Król powagą majestatu Uchwałę zatwierdza.
Konkluzja:
Należy znaleźć termin (datę), w którym Szef Sztabu Generalnego WP przy III RP, wspólnie z Hetmanem
Wielkim Koronnym pojawią się w Krakowie, by przedstawić swoje doktryny obronne dla Małopolski, tak
wobec wojny klasycznej, jak wobec wojny tzw. hybrydowej. Może to być spotkanie wspólne lub oddzielne.
Wydaje się, że jest dobra okazja by Szef Sztabu Generalnego WP przy III RP, podjął współpracę z
Hetmanem Wielkim Koronnym, tam gdzie doktryny obu panów nie są sprzeczne. Szef Sztabu Generalnego
WP przy III RP forsuje doktrynę obronną wyłącznie przy pomocy wojsk regularnych. Hetman Wielki Koronny
forsuje doktrynę obronną zgrupowaniami Gminnej Samoobrony Obywatelskiej, czyli tworzenia partyzantki ex
ante guerra. Jedno wobec drugiego jest komplementarne - uzupełniające się, więc nie powinno być sporu
osobistego.

Leh XI Wojciech Edward I – Rex Electus Lehiae-Poloniae
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Wykonując niniejszym tę Uchwałę, niniejszym zapraszamy Panów na KONFERENCJĘ poświęconą DOKTRYNIE
OBRONY POLSKI I POLAKÓW, zorganizowaną przez Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
„QUOMODO”.
Konferencja, z Naszym udziałem, odbędzie się w Krakowie, w dniu 27 listopada 2022 roku, przy ulicy św.
Wawrzyńca 6 - „Miodosytnia”, w godz. 15’30 – 17’30, gdzie będą – miejmy nadzieję – obecni
przedstawiciele wielu środowisk społecznych, zatroskanych o stan bezpieczeństwa Krakowa i całej
historycznej Małopolski.

Historycznie, rzecz ujmując, głównodowodzącymi wojskami w Królestwie Polskim byli Hetmani, natomiast od
1918 roku są nimi nominalnie Szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W tym miejscu warto wspomnieć o genezie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

„Dnia 25 października 1918, w Warszawie, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa
Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął generał porucznik Tadeusz Rozwadowski.
Na pamiątkę tego aktu Rady Regencyjnej dzień 25 października obchodzony jest jako święto instytucji
polskiego Sztabu Generalnego.”
Źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztab_Generalny_Wojska_Polskiego

Szanując dziedzictwo Rady Regencyjnej, wydaje się słusznym, aby dwaj najwyżsi przedstawiciele Wojska
Polskiego, tak III RP, jak Królestwa Polskiego, przedstawili swój punkt widzenia (koncepcje, doktryny, etc.)
na zagadnienie DOKTRYNY OBRONNEJ DLA POLSKI I POLAKÓW.
Każdego, zdrowo myślącego Polaka interesuje zapewne, stan jego osobistego bezpieczeństwa oraz stan
bezpieczeństwa jego rodziny oraz bezpieczeństwa jego majętności i terenu, na którym mieszka.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że Polska, z dnia na dzień, może wejść w konflikt wojenny, a teren
historycznej Małopolski, z uwagi na jej rolę logistyczną, przy udzielaniu wsparcia przez Rząd III RP na rzecz
Ukrainy, jest najbardziej narażony, tak na ewentualną agresję, jak na ataki rakietowe skierowane na
infrastrukturę krytyczną oraz na cele cywilne.
Ponadto, Małopolska, jest miejscem ewakuacji dla milionów Ukraińców, co stwarza określone problemy dla
jej mieszkańców. Małopolska, siłą rzeczy, już jest lub niedługo będzie, poddana wojnie hybrydowej, mającej
określone cele do osiągnięcia.
Za przyjęcie zaproszenia z góry dziękujemy!
Z wyrazami szacunku,

Wojciech Edward Leszczyński
Prezes Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”
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WPIS Nr 67/11/2022
DO METRYKI KORONNEJ

z 16 listopada A.D.2022
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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