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B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  P A M I Ę Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

                                 „Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
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                                      10 stycznia A.D.2019 
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           PETYCJA 
Do:  
 
Sz.P. Andrzej Duda – Prezydent „III RP” 
Sz.P. Jan Zbigniew Potocki – Prezydent „II RP” 
Sz.P. Marek Kuchciński – Marszałek Izby Poselskiej „III RP” 
Sz.P. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu „III RP” 
Sz.P. Mateusz Morawiecki – Premier Rządu „III RP”  
Sz.P. Ambasador USA w Polsce 
Sz.P. Ambasador Izraela w Polsce 
Sz.P. Ambasador Rosji w Polsce 
Sz.P. Ambasador Niemiec w Polsce 
Sz.P. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce 
Sz.P. Ambasador Francji w Polsce  
    
SSSzzzaaannnooowwwnnniii   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!                                                                                 

Nie ma ważniejszej sprawy dla rdzennych Polaków niż zakończenie 

Traktatem Pokojowym II Wojny Światowej z jednoczesnym określeniem 
Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie.  
 
Niestety, mimo upływu 74 lat od zakończenia działań wojennych ani „II RP”ani 
„PRL” ani „III RP” nie potrafiły zakończyć oficjalnie, w cywilizowany sposób II 
Wojny Światowej mimo, że granice Polski sprzed II Wojny Światowej i po II 
Wojnie Światowej diametralnie różnią się od siebie, per saldo ze zmniejszonym 
terytorium Polski.  
 
Tak zwycięzcy II Wojny Światowej, jak i niby przegrani, nie byli i nie są z różnych 
powodów za cywilizowanym zakończeniem II Wojny Światowej, poprzez 
Konferencję Pokojową, Kongres Pokojowy zakończony Traktatem Pokojowym.  
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Nie osiągnięto przez 74 lata Pokoju Bożego a jedynie tzw. pokój świecki 
rozumiany jako brak działań militarnych.  
 
Sytuacja ta doprowadziła do tego, że rządy, a raczej pseudo rządy „III RP” w 
Polsce w latach 1990-2015 tj. do czasu wskrzeszenia w 2016 roku Królestwa 
Polskiego były synonimem nowoczesnej „wojny bez wojny”, która to „wojna” 
w efekcie doprowadziła do totalnego zniszczenia Polski, a konkretnie 
zniszczenia polskiego przemysłu i wyludnienia kraju, bez jednego wystrzału.   
 

Na Polsce i na Polakach w latach 1990-2015 przeprowadzono eksperyment 

wojny hybrydowej, niszcząc ją w sposób niewiele mniejszy, niż podczas II 
Wojny Światowej. Sam ubytek ludności wyniósł 5-8 milionów Polaków, którzy 
zostali zmuszeni do emigracji zarobkowej. 
 
Podobne efekty wojny hybrydowej można zauważyć obecnie w Wenezueli, 
gdzie sytuacja tego państwa wygląda jak po długotrwałej, klasycznej wojnie.   
 
Wniosek z tego taki, że po II Wojnie Światowej nauczono się poprzez systemy 
polityczno-korporacyjne niszczyć poszczególne państwa złymi, agenturalnymi 
rządami, najczęściej z użyciem wirtualnej broni masowego rażenia tj. przy 
pomocy liberalnej demokracji, za którą stoją rządy agentów obcych państw i 
korporacji międzynarodowych. Wzorzec takich rządów upatrujemy w historii 
Królestwa Polskiego za czasów saskich (1696-1763), które w konsekwencji 
doprowadziły do rozbiorów Polski. 
 

Złe rządy można porównać swoim efektem do bomby atomowej. Właśnie 

taką eksplozję atomową złych rządów na obce zlecenie Polska doświadczyła 
w ostatnim czasie za rządów polskojęzycznych liberałów na obcym żołdzie.  
Koniec tej hybrydowej wojny z Polską i Polakami korelujemy ze wskrzeszeniem 
Królestwa Polskiego i elekcją Króla Polski w Roku Pańskim 2016.  
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Opisana wyżej wojna hybrydowa mająca swe źródła u pazernych 

lichwiarzy i masońskich państwach, paradoksalnie uderza obecnie 
rykoszetem w nich samych. Kto, pod kim dołki kopie... 
 
Na zrujnowanej gospodarce nie da się, bowiem, na dłuższą metę, zarabiać 
nawet w sposób spekulacyjny. Polska poprzez II Wojnę Światową, poprzez 
powojenne rządy komunistów a następnie liberałów zbiedniała, ale z czasem 
zbiednieli też mocodawcy tej antypolskiej operacji.  
 

W 1938 roku na Polskę napadły żydowskie Niemcy wraz z żydowską Rosją 

Sowiecką, za poparciem żydowskich USA i żydowskiego lobby Wielkiej 
Brytanii! Czyż nie? Można spokojnie słowo „żydowskie” zamienić na 
„masońskie”, ale będzie to eufemizm.  
 
Celem żydowskiej agresji na Polskę było przenicowanie narodowej Polski i 
Polaków w żydowską Polskę z Żydami jako Panami oraz z Polakami jako 
Gojami, a konkretnie w żydowskie „Polin”, z jednoczesnym powołaniem do 
życia państwa „Izrael” w Palestynie.  
Cel został osiągnięty, ale skutki tego dla oprawców są opłakane.  
Nie ma, bowiem zbrodni bez kary!  
 

Powojenna odbudowa Niemiec, Izraela, Rosji i Wielkiej Brytanii odbywała się 

przede wszystkim za zrabowane pieniądze i mienie z Polski. Rosja Sowiecka 
okupując Polskę do 1989 roku czerpała z tej okupacji ogromne korzyści. 
 
Po 1989 roku Polskę zaczęli okupować poprzez partyjnych oligarchów: 
Niemcy, Izrael, USA et consortes, co doprowadziło do katastrofy 
gospodarczej Polski.  
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Od niedawna próbuje się Światu wmówić, a brylują w tym amerykańscy 

Żydzi i Izrael, że za gehennę II Wojny Światowej odpowiadają Polacy! Że za 
holocaustem Żydów stoją Polacy!  
 
Jako Król Polski mówię tym, którzy tak kłamią: Biada Wam Łgarze! Nie mów 
fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu! Czyż to nie jest 
Przykazanie z Dekalogu Mojżesza?  
 
Lobby żydowskie w USA wylobbowało Akt S447 cynicznie wiedząc, że za 
wymordowaniem Polaków narodowości żydowskiej wyznania chasydzkiego 
stoją amerykańscy Żydzi posługujący się Żydem Adolfem Hitlerem. Czyż nie?  
 

Nam Polakom nie chodzi o mienie pożydowskie, bo te można 

odbudować. Nam Polakom chodzi o te 8-12 milionów zamordowanych 
podczas II Wojny Światowej obywateli Polskich, w tym 3 miliony polskich 
Żydów, których nie da się już uratować. Ile Oni są warci?  
Według nas:, co najmniej 1000 x Akt S447 i Żydzi amerykańscy wraz z 
Niemcami są nam z tego tytułu winni finansowe zadośćuczynienie.  
USA winno wyegzekwować w naszym imieniu tę kwotę od Żydów 
amerykańskich (reprezentowanych przez Kongres Żydów Amerykańskich) oraz 
od Niemiec.   
 

Nie licytujmy się jednak na odszkodowania, zadośćuczynienia czy 

reparacje! Nic to nie da, gdy za chwilę wszyscy wpadniemy w zależność od 
Chin.  
Nie możemy jednak budować Nowego Ładu gospodarczego na kłamstwie!  
 
Pomordowane Ofiary domagają się przede wszystkim Prawdy. 
 

Polska jest potrzebna Europie i Światu!   
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Wszyscy wiemy, jakie nacje i jakie organizacje, a nawet, jakie państwa 

stoją za międzynarodową demolką Polski ostatnich kilkudziesięciu lat.  
Nawołujemy je do opamiętania się!  
 

Nawołujemy też do opamiętania się międzynarodowe, żarłoczne 

korporacje wywołujące kryzysy wewnętrzne!  
Póki, co nie wymienimy ich nazw, ale jeśli nie zaprzestaną swojej zbrodniczej 
działalności wymienimy je i obłożymy infamią i banicją! 
 

Jednocześnie apelujemy do rządzących, aby wykazali dość odwagi, by ten 

autodestrukcyjny trend odwrócili. By nie poddawali się manipulacji i 
wykorzystywaniu przez obce lobby, loże czy wywiady. By stali się maksymalnie 
autonomiczni w swych decyzjach.  
 

Jednym z elementów uzdrowienia powojennej sytuacji w Europie i na 

Świecie jest stworzenie Nowego Ładu Ekonomicznego (NEO) w Europie 
poprzez Konferencję Pokojową, a następnie Kongres Pokojowy, który 
powinien odbywać się cyklicznie, co 25 lat ustalając na kolejne 25 lat 
pokojowe współdziałanie państw, narodów i korporacji na terenie Europy tj. 
na subkontynencie euroazjatyckim. Tylko w ten sposób można zapobiec 
wojnom. Logiczne jest, bowiem, że narodowa Europa rozwija się i będzie się 
rozwijać nierównomiernie, co powoduje konflikty i wojny. Lepiej, więc 
zwoływać cykliczne Kongresy Pokojowe niż rozwiązywać konflikty wojennie, 
co osłabia całą Europę wobec USA i Chin. Zważmy, bowiem, że o ile Europa 
była na przestrzeni ostatnich 200 lat areną wielu krwawych wojen, to USA na 
własnym terytorium wojen praktycznie nie miały a jeśli już, to były to wojny 
wewnętrzne, o zasięgu lokalnym.  
 



MEMORANDUM „NOWY ŁAD EUROPEJSKI – NOE” z 10 stycznia A.D.2019 

 
 

Strona 7 
 

Do tej pory w interesie USA było utrzymywanie nierównowagi w Europie a 

nawet podżeganie do wojny jeden przeciwko drugiemu, ale od czasu, gdy 
poważnym konkurentem USA jako światowego hegemona stały się Chiny 
dalsze osłabianie Europy nie leży w interesie USA, bo już w niedługim czasie 
USA bez sojusznika nie pokonają Chin i nawet nie wystarczy sojusz USA – Rosja.  
 
Czas najwyższy, by zdali sobie z tego sprawę amerykańscy Żydzi!  
 

Polityka amerykańska, a de facto żydowska wikłania się w konflikty na 

Bliskim Wschodzie, by bronić Izrael, a jednocześnie liberalna polityka 
gospodarcza pozwalająca kapitałowi amerykańskiemu spekulować na 
giełdzie i jednocześnie inwestować w Chinach, spowodowały stworzenie 
Wielkich Chin – Golema, z którym teraz ciężko będzie sobie w pojedynkę 
poradzić.  
 

Chiny leżą na kontynencie Eurazji, więc słuszne mogą mieć pretensje: Rosja i 

Europa do USA, że zbudowały nam bardzo groźnego sąsiada.  
Pamiętamy w Europie najazdy Mongołów w XIII wieku aż po Legnicę.  
Agresja Chin na Europę nie jest, więc tak nierealna jak się zdaje, bo broni nas 
przed Chinami tylko Rosja, a Europa za namową USA walczy z Rosją 
ekonomicznie sankcjami. Czyż to nie jest samobójstwo Europy?        
 

Projekt tzw. Unii Europejskiej a de facto IV Rzeszy Niemieckiej jest groźny dla 

Europy. Niemcy nie mają żadnego moralnego prawa przewodzić 
jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej przez 1000 lat. Trzeba, więc ten 
projekt budowania Rzeszy Niemieckiej vel Cesarstwa Niemieckiego jak 
najszybciej zamknąć, przypominając Niemcom o dwóch wojnach 
światowych w XX wieku i ich Ofiarach. 
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Problemem dla USA, budowania Wielkich Niemiec w postaci Unii 

Europejskiej, jest odwieczny sojusz Niemiec z Rosją, co może być w sytuacji 
zniszczenia, oddzielającego te agresywne państwa buforu, jakim jest 
Słowiańszczyzna, skierowanie sojuszu niemiecko-rosyjskiego przeciwko USA, 
tym bardziej, że Niemcy już raz wypowiedzieli USA wojnę w 1943 roku. Inną 
kwestią jest, czy nie było to wypowiedzenie na życzenie.  
 

Języczkiem u wagi bezpieczeństwa USA leży Wielka Polska – Wielka Lechia – 

Trójmorze. Niestety, Żydzi amerykańscy myślący portfelem, chcieliby ten teren 
nadal eksploatować, a nie budować Wielką Polskę i uniezależniać.  
Niestety Żydzi nie nadają się do budowania państwa, więc wszelkie projekty 
dalszej okupacji Polski przez Żydów nie doprowadzą do zbudowania 
czegokolwiek. Udowadnia to sam Izrael, który bez pomocy amerykańskiej 
zniknąłby z mapy Bliskiego Wschodu.  
Rolą, więc Donalda Trumpa – Prezydenta USA, jest przekonanie 
amerykańskich Żydów, że w interesie USA, a przede wszystkim Amerykanów 
leży budowa Wielkiej Polski, ale bez kurateli żydowskiej, która wysysa 
wyłącznie krew z Polaków, nie pozwalając Nam się rozwijać.  
 

Królestwo Polskie taką formułę pozbycia się Żydów z Polski proponuje USA, 

Izraelowi, Rosji i innym, gwarantując, że nikt nie będzie w Królestwie Polskim 
dyskryminowany ekonomicznie, o ile będzie respektował zasady cywilizacji 
Christianitas.     
 
Czas w tej części Europy skończyć z eksperymentem liberalnej demokracji 
partyjnej na rzecz Królestwa Polskiego z Sejmikami Ziemskimi!  
 
Żądamy, jako Królestwo Polskie pełnej suwerenności i niepodległości!  
Żądamy Traktatu Pokojowego gwarantującego nam nienaruszalność granic i 
wolność polityczną.  
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Nie ukrywamy, że jedynymi stratnymi na tym Traktacie winni być Niemcy i 
amerykańscy Żydzi, co odpowiada winie, jaką Niemcy i amerykańscy Żydzi 
solidarnie ponoszą za skutki II Wojny Światowej.  
 
Dalsze oszukiwanie Świata mające na celu wybielić amerykańskich Żydów i 
Niemców za II Wojnę Światową, historycznie nie obroni się, i jak nie my, to nasi 
wnukowie poznają Prawdę o tych czasach.  
 
Stańcie w Prawdzie amerykańscy Żydzi i Niemcy!    
 

Mimo upływu wielu lat, jest jeszcze możliwość, aby USA wymusiły na 

Niemcach i Rosji Konferencję Pokojową, nie tyle kończącą II Wojnę Światową, 
ile zapewniającą w Europie Nowy Ład Europejski (polityczno-ekonomiczny), 
niezagrażający bezpieczeństwu Europy i USA.  
 

Obecna Unia Europejska pod przewodnictwem Niemiec, wcześniej czy 

później skonfrontuje się z USA, co w konsekwencji wzmocni Chiny. Oczywiście 
istnieje prawdopodobny scenariusz sojuszu Rzeszy Niemieckiej z Rosją 
przeciwko USA, a nawet Chinom, co doprowadzi do kolejnej wojny światowej.  
 

Polska stanowiąca naturalny bufor pomiędzy agresywnymi Niemcami i 

Rosją musi wykazać się roztropnością i mądrością, by nie powtórzył się Pakt 
Ribbentrop – Mołotow. Tylko silna Polska w rozumieniu tylko silne Trójmorze vel 
Wielka Lechia może na zasadzie równowagi sił zapewnić pokój i powstrzymać 
naturalnych agresorów tj. Niemcy i Rosję przed połączeniem swoich sił.  
Za wszelką cenę należy, więc, póki to możliwe zneutralizować Niemcy 
Traktatem Pokojowym określającym Nowy Ład Europejski, o którym niżej.     
 
Aktywna rola Polski w tym PROCESIE ZMIAN jest nieoceniona.  
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O stanie granic Polski i o ustroju Polski po 1945 roku zdecydowali inni. 

Referendum w 1946 roku było sfałszowane a na tym sfałszowanym 
referendum zbudowano „PRL” i via „okrągły stół” „III RP”! Nie chodzi tu o 
bezpośredni atak na „III RP” ale o skonstatowanie faktów.     
 

Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że po 1944 roku Polska w ramach 

granic z 31 sierpnia 1939 roku, czyli sprzed wojny, wpadła w strefę wpływów 
sowieckich (ZSRR). Obszar sprzed wojny został powiększony o Ziemie 
Zachodnie jako zdobycz wojenna. Terytorium ex „II RP” + „PRL” zostało 
podzielone na Sowieckie Republiki Ludowe: 
 Polska Rzeczpospolita Ludowa. 
 Ukraińska Republika Ludowa. 
 Białoruska Republika Ludowa. 
 Litewska Republika Ludowa.  

Taki stan rzeczy miał miejsce do rozpadu ZSRR, czyli do przełomu lat 
1989/1990. 
 

Nie ulega raczej wątpliwości, że terytorium Polski ex „II RP”+ „PRL” po 1990 

roku zostało podzielone na strefy okupacyjne nowo powstałych państw:  
 Polska ukraińska – pod okupacją Ukrainy. 
 Polska białoruska – pod okupacją Białorusi. 
 Polska litewska – pod okupacją Litwy. 
 Polska żydowska – pod okupacją „III RP”. 

 
Polacy sprzed II Wojny Światowej zostali podzieleni w 1990 roku na cztery 
zabory czterech państw, z czego: 
 Polska ukraińska i żydowska znajdują się pod kuratelą USA. 
 Polska białoruska i litewska? znajdują się pod kuratelą Rosji.  

 
Oczywiście na powyższe stwierdzenia nie ma oficjalnie żadnych dowodów.  
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Reasumując, obecna Polska jest w gorszej sytuacji niż po III rozbiorze Polski, bo 
obecnie można się doliczyć, co najmniej czterech rozbiorców.  
 
Dodatkowo Polska żydowska nazywana oficjalnie „III RP” podlega 
podpodziałom na strefę niemiecką, amerykańską (USA) i prawdopodobnie 
strefę rosyjską.  
Żydzi w swej polityce okupacyjnej muszą bowiem w ramach „III RP” 
respektować interesy niemieckie, amerykańskie i rosyjskie.   
Wszystkie te wektory polityczne per saldo osłabiają Polskę, a tym samym siłę 
gospodarczą Europy. 
 

O ile Polacy mieszkający na Ukrainie, Białorusi i Litwie doskonale znają 

okupanta, o tyle Polacy mieszkający w „III RP”, a wcześniej w „PRL” są 
oszukiwani niby niepodległością i suwerennością. 
Ma to swoje reperkusje w ramach prawa międzynarodowego traktującego o 
prawach i obowiązkach okupanta. Mowa jest oczywiście o Konwencjach 
Haskich z 1899r.,1904r.,1907r., 1954r., 1961r., 1970r.  
Okupant udający rząd narodowy zadłuża Polskę i Polaków, rabuje dobra 
naturalne, niszczy środowisko, niszczy religię katolicką, co jest zabronione 
konwencjami haskimi. Paradoksalnie, lepiej jest być oficjalnie okupowanymi 
niż nieprawdziwie suwerennymi i niepodległymi. 
 

W sytuacji, gdy Królestwo Polskie zostało w 2016 roku wskrzeszone i został 

obrany Król elekcyjny Wojciech Edward I, sytuacja uległa diametralnej 
zmianie. W powyższych, bowiem wywodach zostało pominięte Królestwo 
Polskie ze swoimi granicami z XVIII wieku tj. z roku 1772, 1793, 1795.  
 
Na mapę polityczną Europy wróciło, bowiem państwo znane od ponad 
tysiąca lat i nikt przy trzeźwych zmysłach nie podważy prawa Królestwa 
Polskiego do Ziem okupowanych obecnie przez III RP, Niemcy, Ukrainę, Rosję, 
Białoruś i Litwę.  
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Obowiązkiem Króla Polski było na samym początku zakreślenie granic Korony 
Królestwa Polskiego, co też nastąpiło, a następnie próba odzyskania tych 
Ziem spod okupacji.  
 
Korona Królestwa Polskiego rozciąga się mnie więcej: 
 na Zachodzie - od Łaby i Soławy; 
 na Północy – od Morza Bałtyckiego i Ziemi Królewieckiej po Wilno; 
 na Wschodzie – od Wilna poprzez Mińsk do Lwowa;  
 na Południu – od Sudetów, Ziemię Spiską, Karpaty.   

 
Królestwo Polskie nie chce z nikim toczyć wojen o terytoria.  
 
Paradygmatem Królestwa Polskiego jest odzyskanie kontroli nad Ziemiami 
Korony Królestwa Polskiego poprzez Traktaty Pokojowe, kończące okres 
zaborów i wojen.  
 

Zdaniem Króla Polski możliwe jest zorganizowanie międzynarodowej 

Konferencji Pokojowej w roku 2019 z udziałem ze strony polskiej: III RP, II RP 
oraz Królestwa Polskiego. Potrzebna jest tylko wola polityczna przedstawicieli 
tych organizmów politycznych. Ewentualna obstrukcja III RP i/lub II RP będzie 
sygnałem dla zainteresowanych Konferencją państw, z kim należy rozmawiać 
w tej sprawie. 
 

My jako Król Polski proponujemy w dniu 18 stycznia 2019 roku otwarcie 

Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie, zakończonej w 
roku 2020 Kongresem Pokojowym, mającym na celu wypracowanie Nowego 
Ładu Europejskiego w sensie: państwowym, politycznym, ustrojowym, 
gospodarczym, monetarnym, etc., na najbliższe 5-25 lat. Powyższy fakt nie 
powinien być zaskoczeniem, bo informowaliśmy o naszych królewskich 
planach Memorandum „Pax Vobiscum” vel „Pax Oliviensis” z 14 października 
A.D.2017. 
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Proponujemy wyjściowo podzielić Europę na trzy obszary cywilizacyjne i co 

25 lat spotykać się na Kongresie Pokojowym w celu aktualizacji tego projektu. 
1. Obszar Zachodniej Europy pod patronatem Wielkiej Brytanii lub Francji i 

USA(deklasacja Niemiec). Robocza nazwa ROMANIA lub FRANKONIA.  
2. Obszar Środkowej Europy pod patronatem Wielkiej Polski vel Lechii 

(Korony Królestwa Polskiego) z równowagą wpływów gospodarczych 
USA i Rosji. Robocza nazwa LECHIA lub SŁAWONIA. 

3. Obszar Wschodniej Europy pod patronatem Wielkiej Rosji. Robocza 
nazwa RUSSIA lub SARMATIA. 

 
Obecna Unia Europejska winna zostać zastąpiona Trzema Uniami: 

1. Unia Rzymska (Romańska) z cywilizacją łacińską lub anglosaską.  
2. Unia Sławiańska (Lechicka) z cywilizacją Christianitas. 
3. Unia Sarmacka (Rusińska) z cywilizacją turańską lub prawosławną.  

 
Wszystkie te trzy Unie winny być w Sojuszu antychińskim. 
  
Należy rozważyć remonarchizację i monarchizację Europy oraz Rosji i USA. 
 
Ustrój demokracji już dawno zamienił się w ustrój oligarchii partyjnej, która 
czyni z Europy, USA i Rosji organizmy niekonkurencyjne wobec Chin jako 
krypto Cesarstwa, co grozi w konsekwencji i niedalekiej przyszłości ekspansją 
Chin na cały kontynent Eurazji oraz inne kontynenty. W Chinach jest jedna 
partia – Chińczycy.  
 
BUDŻET KONFERENCJI POKOJOWEJ – KONGRESU POKOJOWEGO 
 

Na koszty organizacji Konferencji Pokojowej, po zaakceptowaniu jej sensu 

przez zainteresowane Strony, (oprócz, co zrozumiałe Niemiec) potrzeba jest 
wyasygnowanie określonej sumy z budżetu „III RP” na rzecz Królestwa 
Polskiego, które formalnie reprezentuje Fundacja im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego „QUOMODO” z siedzibą w Poznaniu.  
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Szacujemy tę kwotę na 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) w roku 2019 
z czego 5% na koszty funkcjonowania Fundacji. Kwota ta winna być oficjalnie 
ujęta w budżecie III RP na rok 2019.  
Oczywiście, końcowy Traktat Pokojowy, może koszty organizacji Konferencji 
Pokojowej, odpowiednio zrefundować, dzieląc je na poszczególne państwa. 
W żadnym przypadku partycypacja w kosztach nie powinna być warunkiem 
uczestnictwa w Konferencji Pokojowej.   
 
Na miejsce obrad Konferencji Pokojowej i Kongresu Pokojowego 
proponujemy: Gdańsk Oliwa.             
       

 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 

Dano w Mieście Myszkowie, 10 stycznia A.D.2019, na Ziemi Korony 
Polskiej, w Czwartym Roku Naszego Panowania. 

 

 

www.królpolski.org.pl  

www.sejmwalny.org.pl  

www.metrykakoronna.org.pl   
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WPIS Nr 06/01/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 10 stycznia A.D.2019 

  MEMORANDUM  
NOWEGO ŁADU EUROPEJSKIEGO (NEO)  

z dnia 10 stycznia A.D.2019 

wydanego 
w Myszkowie 

na Ziemi Korony Polskiej 
www.metrykakoronna.org.pl  
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©2019 Wszelkie prawa intelektualne zastrzeżone na rzecz 
Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 

w Poznaniu 
 

 

 

www.quomodo.org.pl  

 


