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Królewska Ziemia Kaszubska

Województwo Pomorskie - Kaszubskie
Korony Królestwa Polskiego
Królewskie Miasto Gdańsk
23 kwietnia A.D.2018
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Sejm Walny
„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21)
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”
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GENEZA ODRODZENIA SEJMU WALNEGO
SUCCISA VIRESCIT!
(ODRĄBANE ODRASTA)

Sejm Walny

to kluczowy, najważniejszy organ w Ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królewskiej, który
ukonstytuował się około końca XIV wieku jako Zgromadzenie Stanowe Królestwa Polskiego.
Wcześniejsze Zgromadzenia nazywano Wiecami.
Sejm Walny z czasem stał się organem przedstawicielskim Stanu Rycerskiego – Izby Poselskiej oraz Stanu
Senatorskiego – Senatu. W roku 1493 wykształcił się Sejm Walny dwuizbowy.
Senatorami byli dostojnicy świeccy oraz dostojnicy kościelni.
Stan Rycerski z czasem reprezentowała Szlachta, a więc ta część społeczeństwa – wspólnoty Narodowej, która
zajmowała się życiem publicznym (de publicis). Nie było wówczas powszechnej edukacji i z biegiem czasu Stan
Rycerski musiał zacząć się edukować, by sprostać wymogom cywilizacji Zachodniej – łacińskiej. Z czasem
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normalnym stało się kształcenie szlacheckiej młodzieży w Padwie, Bolonii, Pradze i innych centrach
uniwersyteckich.
Powstają na Ziemiach Królestwa Polskiego Akademia Zamoyskiego, Akademia Lubrańskiego i Szkoły
Klasztorne, Kolegiackie a przede wszystkim od XVI wieku Szkoły (Gimnazja) Jezuickie o bardzo wysokim
poziomie nauczania.
Warto przypomnieć Sejm Walny z roku 1422 w Niepołomicach na który Król Polski Władysław Jagiełło zwołał
przedstawicieli wszystkich Stanów tj. chłopstwa, mieszczaństwa, szlachty, dostojników i urzędników.
Właśnie do tego typu Sejmu Walnego nawiązaliśmy w odrodzonym w Roku Pańskim 2016 Królestwie Polskim.
RYS HISTORYCZNY SEJMU WALNEGO 2014-2018
W roku 2014 (lato) Wojciech Edward Leszczyński z rodu Leszczyńskich zwołał Trzema Uniwersałami Sejmiki
Ziemskie przedsejmowe.
W dniu 31 sierpnia A.D.2014 powstał na You Tube Kanał Sejm Walny przedstawiający m.in. obrady Sejmu
Walnego.
Link: „Sejm Walny” https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
Następnie w 2014 roku (jesień) Wojciech Edward Leszczyński z rodu Leszczyńskich zwołał Trzema
Uniwersałami Sejm Walny do Niepołomic w dniach 4-5 października A.D.2014 na Zamek Królewski.
W dniu 5 października A.D.2014 po 221 latach (1793-2014) obyło się Pierwsze Posiedzenie Sejmu
Walnego w Niepołomicach pod laską marszałkowską J.W. Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, na
którym oficjalnie i formalnie wskrzeszono Sejm Walny.
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W roku 2015 obyło się dziewięć Sesji Sejmu Walnego: w Łęczycy, w Kętach, w Trzebnicy, w Darłowie, w
Bobolicach – Leśniowie, w Kole, w Niepołomicach, w Konstantynowie Łódzkim – Ignacewie (Sejm Walny
Gospodarczy) i ostatni w tym roku w Starym Wiśniczu w dniu 19 grudnia A.D.2015 na którym postanowiono, że
od 2016 roku Sejm Walny będzie miał charakter Sejmu Walnego Konstytucyjnego, Konwokacyjnego i
Elekcyjnego. Wszystkim Sejmom Walnym w 2015 roku przewodniczył Marszałek Sejmu Walnego J.W.
Wojciech Edward Leszczyński.
Pierwsza Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego miała miejsce w dniach 18-20 marca A.D.2016 w Rydzynie na
którym oficjalnie i formalnie zostało wskrzeszone Królestwo Polskie oraz Korona Królestwa Polskiego (forma
potencjalnych Unii Królestwa Polskiego z innymi państwami). Marszałek Sejmu Walnego – J.W. Wojciech
Edward Leszczyński
II Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Darłowo – 22-24 kwietnia A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
III Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Łowicz – 28 maj A.D.2016. Marszałek Sejmu
Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
IV Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Baranów Sandomierski – 9-11 września A.D.2016.
Marszałek Sejmu Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
V Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Elekcyjnego – Gdańsk Oliwa – 15-17 lipca A.D.2016 na którym w dniu
16 lipca A.D.2016 obrano J.W. Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego na Króla Polski. W dniu 17 lipca A.D.2016
Marszałkiem Sejmu Walnego został obrany J.W. Jarosław Kierznikowicz.
VI Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego pacyfikacyjnego – Rydzyna – 15-16 wrzesień A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
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VII Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego – Stary Wiśnicz – 16-17 grudzień A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
VIII Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego – Czerna – 13-15 grudzień 2017. Marszałek Sejmu
Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
IX Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego – Gdańsk Oliwa – 23-25 maj A.D.2018. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
SEJM WALNY A.D.2018
Obecnie Ziemie Królestwa Polskiego okupowane przez „III
RP” - marionetkowe państwo okupacyjne, podzieliliśmy na 41
Okręgów Sejmikowych – Prowincje Sejmikowe.

Dodatkowo podzieliliśmy Świat na dodatkowych 9 Obszarów
Polonijnych – Ziemie Seymów Polonijnych.
Każda Prowincja – Ziemia Sejmikowa i Obszar - Seym Polonijny
mają do obsadzenia 5 Miejsc Poselskich na Sejmie Walnym ale
mając tylko Jeden Głos Ziemski. Tak, więc na Sejmie Walnym jest
reprezentowanych obecnie 50 Ziem, każda z Jednym Głosem.
W sumie mamy na Sejmie Walnym 50 x 5 = 250 Posłów Ziemskich z czego 9
x 5 = 45 Posłów Polonijnych, którzy stanowią 18% stanu całego Sejmu Walnego.
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Ważne!
W ramach 5 Przedstawicieli każdej Ziemi na Sejmie Walnym powinny być reprezentowane wszystkie Stany tj.:
1. Marszałek Sejmiku Prowincjonalnego.
2. Starosta Prowincjonalny (Powiatowy) – rotacyjnie.
3. Burmistrz - rotacyjnie.
4. Wójt - rotacyjnie.
5. Sołtys - rotacyjnie.
Zasada ta nie dotyczy Seymów Polonijnych.
Przy głosowaniu Ziemiami na Sejmie Walnym, wcześniej dana Ziemia musi wypracować uzgodnione Stanowisko
danej Ziemi, przyjmując zasadę wewnętrznych uzgodnień, czyli wewnętrznego, antycypacyjnego głosowania z
prawem veta dla Sołtysa.
Wygląda to w praktyce tak, że przy głosowaniu nad Uchwałą Sejmu Walnego głosy wcześniej uzgodnione
wewnętrznie oddają Marszałkowie w imieniu Ziemi, którą reprezentują.
Gdyby Marszałek zagłosował inaczej niż wcześniej ustalono wewnętrznie każdy Poseł z tej Ziemi ma prawo
krzyknięcia „veto”, jako sprzeciw wobec dokonanego uzgodnienia.
W takim przypadku Marszałek Sejmu Walnego zobowiązany jest zaprosić na mównicę „vetującego” i
pozostałych przedstawicieli danej Ziemi, by „vetujący” wyjaśnił swój sprzeciw i by zarządzić głosowanie w
ramach danej Ziemi.
Widząc efekt głosowania w ramach danej Ziemi „veto” zostaje uznane lub obalone, czyli w efekcie Głos danej
Ziemi jest przyjęty zgodnie z tym jak głosował Marszałek tej Ziemi czy inaczej. Oczywiście mogą być wówczas
jednocześnie wyciągnięte konsekwencje tak wobec „vetującego”, że bez powodu zatamował obrady, jak wobec
Marszałka danej Ziemi, że głosował w imieniu Ziemi niezgodnie z uzgodnieniami wewnętrznymi.
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NIHIL NOVI
Każda Sesja Sejmu Walnego z pakietami przyjętych Uchwał a podpisanych przez Króla jest następnie
przekazywania do Sejmików Prowincjonalnych oraz na Seymy Polonijne celem ich ratyfikacji w ściśle
określonym terminie.
Gdy większość Ziem i Obszarów ratyfikuje konkretną Uchwałę wchodzi ona w życie; gdy większość Ziem i
Obszarów odrzuci daną Uchwałę jest ona abrogowana.
Sesje Sejmu Walnego zwołuje Król UNIWERSAŁAMI KRÓLEWSKIMI, ogłaszanymi publicznie Trzema Wiciami i
umieszczonymi w internetowej Metryce Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl) oraz na internetowym profilu
królewskim www.królpolski.org.pl oraz na portalu www.sejmwalny.org.pl.
Król w Uniwersałach przedstawia powody zwołania Sejmu Walnego oraz propozycje OD TRONU do Porządku
Obrad.
W poszczególnych Uniwersałach Król określa Regulamin Obrad Sejmu Walnego, który zwyczajowo ewoluuje.
Docelowo będzie uchwalona na 25 lat Konstytucja „O Sejmach Walnych Zwyczajnych i Extraordynaryjnych”.
Na Sejmie Walnym powinni pojawiać się reprezentanci ziemscy wcześniej obrani na Sejmikach Ziemskich.
Przejściowo praktycznie każdy Poddany, któremu bliskie są sprawy publiczne może pojawić się na Sejmie
Walnym. Wspólnym mianownikiem Posłów jest niewzruszalna cywilizacja Królestwa Polskiego „Christianitas”
przyjęta Konstytucyą na Sejmie Walnym w Baranowie Sandomierskim w 2016 roku, czyli Nauka i Nauczanie
Jezusa Chrystusa.
Nie ma obecnie sztywno ustalonego quorum Sejmu Walnego. Przyjęliśmy zwyczajowo, że jeśli na Sejmie
Walnym reprezentowane są 2-3 Ziemie może on obradować. Co logiczne, im mniej Ziem na Sejmie Walnym tym
ostrożniejsza winna być tematyka.
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Ponieważ na ostatnim Sejmie Walnym w 2015 roku w Starym Wiśniczu Sejm Walny postanowił, że od 2016 roku
Sejm Walny będzie miał charakter Konstytucyjny czyli będzie stanowił prawa fundamentalne – kardynalne, więc
na podobieństwo Sejmu Walnego Konstytucyjnego lat 1788-1792, dopiero po ukończeniu Sejmu Walnego
Konstytucyjnego, cały dorobek Uchwał tegoż Sejmu będzie przekazany Ziemiom Sejmikowym i Seymom
Polonijnym do ratyfikacji w głosowaniu nad całym pakietem Konstytucji, a nie nad konkretnymi Konstytucjami.
Przyjmuje się, że Konstytucje uchwalone na Sejmie Walnym obowiązują od momentu podpisania ich przez
Króla.

Królestwo Polskie
Jest zrozumiałe, że okupacyjne władze „III RP” odnoszą się i być może jeszcze spory czas odnosić się będą do
Królestwa Polskiego nieufnie, jako, że Królestwo Polskie jest władzą odwieczną i prawowitą, ponad okupacyjną
władzą „III RP” istniejącą od niedawna na Ziemi Królestwa Polskiego i to bez umocowania ze strony Królestwa
Polskiego, a takie postawienie sprawy może budzić i zapewne budzi szereg kontrowersji.
Nie istnieje, więc problem czy Królestwo Polskie uznaje „III RP”, ale istnieje problem czy „III RP” uznaje Edykty
Króla, Uchwały Rady Królewskiej, Uchwały Sejmu Walnego, etc., czyli czy uznaje Decyzje podejmowane przez
Organy Królestwa Polskiego?
Królestwo Polskie powstało z wolą pokojowego przejęcia władzy od III RP nawet z pewnym okresem
współrządzenia ale po absencji Przedstawicieli III RP na Pokojowym Zjeździe Oliwskim w dniach 1-3 maja
A.D.2018, Królestwo Polskie przestawiło swoje działanie na wyrugowanie z Ziemi Królestwa Polskiego okupanta.
W Królestwie Polskim nie przewiduje się partii politycznych, ale wolność Sejmikowania Ziemskiego.
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To dana Ziemia a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny oraz Urzędników Ziemskich i za nich
odpowiada. Może ich na corocznym Sejmiku Relacyjnym wymienić. Jak widać nie jest to rewolucja ale powrót do
naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych.
Królestwo Polskie proponuje swoistą Unię Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa Polskiego państwom
działającym na odwiecznych Ziemiach Korony Królestwa Polskiego (Litwa, Białoruś, Ukraina, Sambia) oraz
sąsiadom (Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia) proponując im wspólny kod kulturowy –
cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.
Król Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza” pod patronatem
Korony Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię
„Christianitas”.
Tak, więc Królestwo Polskie (Królestwo Lechii) vel Regnum Lechiae ma za zadanie zbudowanie Korony
Królestwa Polskiego (Corona Regnum Poloniae vel Corona Lechiae) w Unii „Christianitas” z sąsiadami tj. z
Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, a być może także z Zachodnią Rosją (Obwód Królewiecki), Szwecją,
Finlandią, Danią, Meklemburgią, Brandenburgią, Saksonią, Czechami (Morawami), Słowacją i Węgrami, by
następnie jako Korona Królestwa Polskiego (Lechia Minore - Lechia Mniejsza) wejść w skład Imperium Wielkiej
Lechii (Lechia Majore Empire) obejmującej dodatkowo: Bawarię, Lotaryngię, Bar, Liechtenstein, Austrię, Veneto
(Wenecja), Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię (Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię,
Grecję, Bośnie i Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.

Wojciech Edward Rex Poloniae

XII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 23 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Sejm Walny Pacyfikacyjny w Oliwie
23-25 maja A.D.2018
(Cel zwołania)

G

łównym celem obrad Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego winny być zagadnienia:
 jak osiągnąć Boży Pokój na Ziemi Polskiej?
 określenie strategii - sposobu wygaszania państwa nazywanego „III RP” – republiki masońskiej, zarządzanej przez Żydów,
filosemitów, syjonistów - aby pokojowo, bez krzywdy i ucisku, płynnie przejść do naszej odwiecznej tradycji ustrojowej tzn. do
reipubliki królewskiej – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 omówienie wyborów samorządowych A.D.2018 w których „III RP” kolejny raz spróbuje lokalnie zbolszewizować Polskę. Na tę próbę
Królestwo Polskie powinno wystawić listy królewskie, szczególnie do Sejmików Wojewódzkich, Powiatów oraz na Prezydentów
(Burmistrzów) Miast Królewskich: Brześć Kujawski, Darłowo, Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Kruszwica, Leszno, Lublin, Łęczyca,
Łuków, Opole, Płock, Przemyśl, Rawa Mazowiecka, Szczecin, Tykocin, Wiślica, Wrocław, i innych.

Z

amiana Obywateli w Poddanych jest procesem złożonym ale raczej w kategoriach mentalnych i wiąże się z ogólnonarodową
METANOJĄ tzn. zmianą systemu myślenia z obywatelskiego – stadnego, niewolniczego, na królewski – personalistyczny, twórczy. Chodzi
generalnie o przejście z cywilizacji turańskiej, żydowskiej, anglosaskiej (prymat dobra jednostki, grupy nad dobrem wspólnym)
aplikowanej Polakom od 1944 i od 1989 roku, do cywilizacji „Christianitas”, opartej na wolności każdej jednostki ale myślącej przede
wszystkim w duchu dobra wspólnego (prymat dobra wspólnego nad dobrem jednostki czy grupy).
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W

ramach „III RP” zabito w Polakach, poprzez zindoktrynowaną edukację publiczną vel bolszewicką tzw. personalizm katolicki, czyli
jednostkowy, szeroki rozwój jednostki w ramach Talentów otrzymanych od Boga. Generalnie chodziło bolszewii o zabicie ducha homo –
politicus na rzecz wyzutego z ducha homo – sovieticus.
Homo – politicus to Poddany - Samarytanin troszczący się o dobro wspólne, o drugiego Człowieka. To ideał Urzędnika myślącego
kategoriami pożytku publicznego i dobra wspólnego.
Homo sovieticus to Obywatel – „szczur” myślący tylko jak przeżyć w trudnych warunkach, nawet kosztem drugiego człowieka i nawet
kosztem sprzedaży swojej duszy, swojej wolnej woli na usługi rządzących. To bezkrytyczny Urzędnik chcący przypodobać się władzy,
kosztem swoich współbraci. Nie przeszkadza mu działanie szkodliwe wobec dobra wspólnego. To konformista i koniunkturalista;
najczęściej pasożyt z punktu widzenia społeczeństwa, jako całości.
Ponieważ zbliżają się wybory samorządowe A.D.2018 bolszewia jest w panice, bo ma za zadanie kolejny raz sfałszować wybory, by ich
ludzie znów przez 4 lata „rządzili” vel grasowali na Ziemi Polskiej. Coraz jednak trudniej jest znaleźć w pełni dyspozycyjnych Obywateli –
szczurów na listy wyborcze.
Dlatego to My aby ich zastąpić musimy szukać Poddanych, którzy mogą startować do wyborów z List Królestwa Polskiego, szczególnie do
Sejmików Wojewódzkich, do Powiatów oraz na Prezydentów i Burmistrzów, szczególnie Miast Królewskich.
Wstydem dla Królewskiej Polski jest fakt, że królewskimi Miastami rządzą Żydzi, filosemici, bolszewicy, neomarksiści.
Sejmiki Wojewódzkie dysponują środkami unijnymi, które są przeznaczone do niszczenia Polski i polskości. Stąd bolszewia zrobi bardzo
wiele, by to ich przedstawiciele tam zasiadali i nadal niszczyli Polskę i Polaków, nota bene za ich własne pieniądze.
Województwa stricte królewskie jak:
 Wielkopolska,
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 Pomorze Królewskie (Gdańskie),
 Małopolska,
 Brzesko Kujawskie (Kujawsko-Pomorskie)
 Święta Warmia ( Warmińsko-Mazurskie)
 Staropolskie (Świętokrzyskie)
powinny mieć Sejmiki Wojewódzkie Królewskie, a nie bolszewickie.

S

ztuczką finansową tworu politycznego jakim jest Unia Europejska (czytaj: Unia Niemiecka vel Rzesza Niemiecka) jest pobieranie
uczciwie zarobionych składek m.in. od Polski i zamiana ich na masońskie granty niszczące polską kulturę, sztukę a przede wszystkim
polski katolicyzm.
Unia Europejska jako twór ateistyczno-masoński prowadzona przez protestanckie Niemcy jest zainteresowana zniszczeniem polskiego
katolicyzmu. Unia Europejska buduje mix cywilizacyjny tzn. cywilizację turańską, żydowską i anglosaską. Nie ma tam miejsca dla
chrześcijaństwa – dla cywilizacji Christianitas.
Coś jednak się zmienia!
Wypada zauważyć, że kilka dni temu Prezydent Francji Sz. P. Emmanuel Macron spotkał się z Episkopatem Francji i francuskimi
katolikami w Kolegium Bernerdynów w Paryżu.
Na to spotkanie zapewne miała wpływ postawa i męczeńska śmierć pułkownika Beltrame.
(...) Macron przywołał tu przykład niedawnej bohaterskiej śmierci pułkownika Beltrame. Dla jednych łączy ona powołanie
wojskowego i wierność Republice, a dla drugich jest przejawem żarliwej wiary katolickiej. Prezydent dodał, że „te wymiary są ze
sobą splecione”.
Takich słów i przykładów padło więcej. – Nie trzeba wracać aż do budowniczych katedr i Joanny d'Arc. Najnowsza historia oferuje
nam tysiące przykładów, od porozumienia [tzw. świętej unii czyli porozumienia wszystkich partii w obliczu wojny] z 1914, po Ruch
Oporu, od Sprawiedliwych, po odnowę Republiki, od Ojców Europy, po twórców nowoczesnego syndykalizmu, od doniosłej powagi i
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chwili po zamordowaniu księdza Hamela, po śmierć pułkownika Beltrame. Tak, Francja stała się silniejsza dzięki zaangażowaniu
katolików – pojednawczo mówił Macron.
Prezydent ma jednak swoiste pojęcie „świętości”, bliższe oświeceniowej idei „braterstwa”. Zastrzegając, iż nie łamie idei
laicyzmu, sprecyzował: – Mamy męczenników i bohaterów wszystkich wyznań, w tym ateistów. Uważam, że laickość nie polega
na zaprzeczaniu duchowości w imię doczesności, ani na wymazywaniu sacrum z aspektu społecznego.
Źródło: http://www.pch24.pl/macron-i-katolicy--czego-naprawde-chce-od-kosciola-v-republika-,59709,i.html#ixzz5DDv9ps00

W

interesie Żydów rządzących Polską nie jest budowanie cywilizacji „Christianitas”, a wręcz przeciwnie tzn. budowanie cywilizacji
żydowskiej!
Stąd judeizacja polskiego życia publicznego (Chanuki, Muzeum Żydów, Muzeum Ghetta, Cmentarz Żydowski, emerytury dla Żydów, Dni
Judaizmu etc.) oraz judeizacja dominującej religii rzymsko-katolickiej w kierunku religii jerozolimsko-żydowskiej (ekumenizm, synkretyzm,
Dni Judaizmu, Przedstawiciel Episkopatu Polski ds. kontaktów z judaizmem, etc.).
Żydzi wręcz ostentacyjnie wyrażają na Ziemi Królestwa Polskiego skrajny antypolonizm. Jest to niedopuszczalne!
Trzeba rozumieć, że antypolonizm Żydów oparty jest na Talmudzie w którym Polacy jako Goje są ludźmi niższej kategorii.
Alby więc My na swojej Ziemi doprowadzimy Żydów do porządku albo Żydzi zrobią z nami – Polakami to, co próbowali już zrobić z Polakami
skrajni nacjonaliści – szowiniści, rasiści, podczas II Wojny Światowej.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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PRZEBIEG OBRAD
(DIARIUSZ)
IX Sesji I Posiedzenia Sejmu Walnego

w Gdańsku Oliwie
w dniu 23 kwietnia A.D.2018
Król: witam wszystkich Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów, Polaków.
Król: znajdujemy się w Zakonie Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Gdańsku Oliwie u ss. Brygidek.
Król: uważaliśmy za stosowne zwołać trzydniowy Sejm Walny wobec obecnej sytuacji wewnętrznej
i geopolitycznej.
Król: Sejm niniejszy był zwołany Trzema Wiciami. W międzyczasie nastąpiła zmiana miejsca obrad ze Szczecina
na Gdańsk Oliwę. Trzecie Wici jako obowiązujące wskazały Gdańsk Oliwę.
Król: Sejm niniejszy jest prawowicie zwołany. Można by przeczytać Uniwersały zajrzeć na strony:
www.królpolski.org.pl, www.metrykakoronna.org.pl, www.sejmwalny.org.pl.
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Król: każdy [zainteresowany] mógł uczestniczyć w Sejmie Walnym.
Król: Sejm niniejszy zwołany jest w formule Sejmu Walnego Konstytucyjnego. Jest to IX Sesja Sejmu Walnego
zwołanego w tej formule. Możemy podejmować Konstytucye.
Król: generalnie od 2017 roku obradujemy w formule, że podejmowane Uchwały czy Konstytucye od razu może
aprobować obecny na obradach Król Polski. Pojawia się obecnie jednak pewien wyjątek tzn. sprawa Aktu S 447
procedowanego w USA w Kongresie, który ma być przyjęty lub odrzucony w dniu 24 kwietnia A.D.2018 [późnym
wieczorem czasu polskiego], czyli podczas naszych obrad. Zajmiemy się więc tą sprawą w dniu 25 kwietnia
A.D.2018 podczas ostatniego Posiedzenia Sejmu Walnego w dniu 25 kwietnia A.D.2018. Gdy Kongres USA
zaakceptuje Akt S 447 wówczas Sejm Walny Królestwa Polskiego podejmie zapewne odpowiednią Uchwałę
retorsyjną - odwetową, a My jako Król pierwszy raz wstrzymamy się z aprobatą tej Uchwały do czasu, aż Akt S
447 podpisze lub odmówi podpisu Prezydent USA Donald Trump.
Król: warto zauważyć, że zaistniała bardzo ciekawa coincidenza (zbieg okoliczności), ponieważ jednocześnie z
nami obraduje RADA KARDYNAŁÓW w Rzymie (23-25 kwietnia A.D.2018), która zajmie się m.in. reformą Kurii
Rzymskiej.

Na swojej 24. sesji obraduje w Watykanie Rada Kardynałów – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jej
prace trwać będą do środy 25 kwietnia. Została ona ustanowiona 13 kwietnia 2013 roku celem wypracowania reformy
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Kurii Rzymskiej i pomocy papieżowi w zarządzaniu Kościołem powszechnym. Watykański komunikat nie podaje tematyki
obrad. Jak ujawnił niedawno koordynator tego gremium, kard. Oscar Rodríguez Maradiaga Nowa konstytucja apostolska
o Kurii Rzymskiej jest już „niemal gotowa”.

Jednocześnie honduraski purpurat zaznaczył, że w pracach nad tym dokumentem konieczny jest jeszcze etap
konsultacji z poszczególnymi dykasteriami oraz rewizji i udoskonaleń. Jedną z kwestii które trzeba jeszcze
dopracować jest sprawa roli nuncjuszy w doborze kandydatów do biskupstwa. Kard. Rodríguez zastrzegł, że tak
poważny dokument nie można wypracowywać w pośpiechu. „Prosimy Boga, aby można ją było opublikować w
ciągu roku” – zaznaczył.
Jak zauważa portal vaticaninsider w związku z obowiązującą normą, mianowania na poszczególne stanowiska w
Kurii Rzymskiej na okres pięcioletni, a także faktem, iż niektórzy z purpuratów mają więcej niż 75 lat można
niebawem oczekiwać zmian w składzie tego gremium.
W skład Rady Kardynałów wchodzą obecnie:
75 letni kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) będący jednocześnie koordynatorem Rady,
Również 75 letni kard. Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), 84 - letni kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa
(Chile); 73 letni kard. Oswald Gracias (Indie; 64- letni Reinhard Marx (Niemcy); 78-letni Laurent Monsengwo
Pasinya (Demokratyczna Republika Konga); 73- letni Sean O’Malley (USA); 76 - letni George Pell
(Watykan/Australia) i 63 letni sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin (Watykan/Włochy).
Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest 70-letni bp Marcello Semeraro (Włochy).
Zdaniem watykanistów możliwe zmiany dotyczą zastąpienia przede wszystkim kardynałów Francisco Javiera
Errázuriza oraz Georga Pella. Ale zmiany personalne w tym gremium mogą być szersze.
Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/35134/Watykan-obraduje-Rada-Kardynalow-K-9
Król: Rada Kardynałów obraduje w składzie Papież i 9 kardynałów i nas jest obecnie 9 plus Król.
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Król: dzisiaj jest święto św. Wojciecha Patrona Polski. Na tych Ziemiach Pomorskich i dawnego Gdańska św.
Wojciech chrzcił mieszkańców. Nie nawracał ale chrzcił. Jest to dowód na panujące etno-chrześcijaństwo na
tych Ziemich. W Gdańsku jest Trakt św. Wojciecha i Wzgórze św. Wojciecha gdzie św. Wojciech chrzcił
Mieszkańców około w roku 997 udając się następnie z Gdańska do Prus, gdzie został zamordowany 23 kwietnia
A.D.997.
Święty Wojciech, znany też pod imieniem Adalbert przyjętym na bierzmowaniu, jest najważniejszą postacią
wśród świętych Kościoła katolickiego czczonych na Pomorzu. Urodził się ok. 956 r., zmarł 23 kwietnia 997 r.
Pochodził z Czech, był biskupem praskim. Za zachętą i zgodą cesarza Ottona III, którego poznał w Rzymie,
rozpoczął w 996 r. pracę misyjną wśród pogan, przygotowując się do niej również na terenie Polski.
W kwietniu 997 r. udał się do Gdańska i Prus, gdzie w czasie misji został zamordowany.
Jego męczeństwo zdobyło wielki rozgłos w całej Europie. Został kanonizowany w roku 999, a Bolesław Chrobry
sprowadził szczątki św. Wojciecha do Gniezna. Dało to początek wielkiego kultu świętego.
Jest postacią znaną nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, stając się jednym z głównych patronów.
Jest on też patronem Pomorza: diecezji elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej oraz archidiecezji gdańskiej. Jego
postać pojawia się często w akcentach marynistycznych dekoracji wielu naszych świątyń.
Dzięki opisowi ostatniej wyprawy św. Wojciecha po raz pierwszy na kartach historii pojawia się nazwa już
wówczas polskiego, portowego miasta Gdańsk (GYDDANYZC). Zapis ten pochodzi z dzieła Vita sancti Adalberti –
„Żywot świętego Wojciecha”, powstałego pod koniec X wieku w Rzymie, z którego wiadomo, że 6 kwietnia św.
Wojciech zjawił się w Gdańsku.
Z Gniezna podróżował częściowo lądem oraz prawdopodobne drogą wodną. W pobliżu dzisiejszej Bydgoszczy,
wsiadł do łodzi i popłynął w dół Wisły. Do Gdańska przybył w towarzystwie swego przyrodniego brata
Gaudentego-Radzima, kapłana Benedykta-Boguszy oraz 30 wojów.

XX

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 23 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Ochrzciwszy licznych mieszkańców Gdańska, w dzisiejszej dzielnicy Gdańska św. Wojciech i odprawiwszy
zbrojnych, rozpoczął swą ostatnią podróż. Po przybyciu na północ od Elbląga załoga łodzi pozostawiła
misjonarzy samych. W jednym z kolejnych dni misji św. Wojciech poniósł męczeńską śmierć z rąk pogan.
Najnowsze źródła podają, że św. Wojciech zginął 23 kwietnia 997 r. w dzisiejszej wsi Święty Gaj (parafia
Kwietniewo), która leżała kiedyś nad brzegiem zalewu. Zaczerpnijmy cytat z pracy zbiorowej „Sanctus Adalbertus
– Łódź św. Wojciecha” (1997), w której za kronikarzem podano: „Nazajutrz zaś pożegnawszy się ze wszystkimi,
wstępuje do łodzi i uniesiony na morze znika oczom wszystkich, którzy już nigdy potem nie mieli go ujrzeć.
Szybko płynąc, przebywa drogę i po kilku dniach wysiada na brzeg morski, a łódź wraz z uzbrojoną strażą
zawraca”.
Charakterystyczny fakt podróży wodą – Wisłą do Gdańska i dalej do Prus, w słowiańskiej łodzi, jest interesującą
kanwą szeregu dekoracji w świątyniach Pomorza, ilustrujących postać św. Wojciecha w czasie jego działalności
misyjnej. Przybycie Wojciecha łodzią do kraju Prusów uwiecznione zostało na najwcześniejszym chyba znanym
wyobrażeniu tej sceny, na drzwiach katedry w Gnieźnie. Drzwi Gnieźnieńskie to słynne dzieło nieznanych
twórców i jak ustalono powstało w drugiej połowie XII wieku (prawdopodobnie ok. 1175 r.). Pokrywa je
płaskorzeźba, odlew z brązu, z obrazami ilustrującymi sceny z całego życia św. Wojciecha. Na jednym z nich jest
właśnie scena z łodzią słowiańską, postacią świętego oraz mnichów i orszakiem zbrojnych.
W kilku miejscowościach Polski północnej rozwinął się szczególny kult św. Wojciecha. Mamy też liczne kościoły,
głównie na Pomorzu Wschodnim, z interesującymi nas dekoracjami marynistycznymi nawiązującymi do tego
kultu. Peregrynację do tych kościołów rozpoczniemy od ziem Pomorza Gdańskiego i dawnych Prus nad Zalewem
Wiślanym. Pierwszym będzie miejsce początku pobytu św. Wojciecha na Pomorzu – Gdańsk i jego dzielnica
Święty Wojciech, gdzie w centrum osiedla znajduje się kościół pw. św. Wojciecha.
Przyjmuje się, że w tych okolicach był początek misji św. Wojciecha, tutaj ochrzcił pierwszych Gdańszczan.
Kościół usytuowany jest nad rzeką Radunią, nad nim wznosi się wzgórze leśne Pod Dębem.
Tam też był pierwszy grób, w którym spoczywały zwłoki św. Wojciecha w latach 997-1000, później decyzją
Bolesława Chrobrego przeniesione do Gniezna.
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We wnętrzu kościoła postać świętego znajduje się na cennym barokowym obrazie olejnym w prezbiterium.
Obraz z roku 1694 był darem króla Polski Jana III Sobieskiego w czasie jego podróży do Gdańska. Na obrazie na
pierwszym planie widzimy świętego trzymającego krzyż i wspartego na włóczni, spoglądającego ku górze na
ukazującą się Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręku; za nim na drugim planie zarysowuje się tafla wody oraz okręt.
Drugim elementem we wnętrzu jest tablica z płaskorzeźbą odlaną z brązu, stanowiąca replikę fragmentu drzwi
gnieźnieńskich. Kolejny akcent marynistyczny można dzisiaj podziwiać u wejścia do świątyni, po prawej stronie.
Jest nim wolnostojący, potężny, obrobiony kamienny element. Na jego wierzchołku wykuta jest jakby głowica
cumownicza. Jak się domniema kamień jest autentyczną pamiątką, pochodzi z X wieku, i do niego właśnie miała
zacumować łódź św. Wojciecha w chwili przybycia do Gdańska.
Za pobliskim kanałem rzeki Radunia, na wyniosłym wzgórzu znajduje się miejsce dla wiernych licznych
pielgrzymek zbierających się tutaj na modlitwie. Jest to obszar najwcześniejszych śladów i pamiątek związanych z
historią św. Wojciecha na tym terenie.
W drodze ku szczytowi wzgórza, za mostem, naprzeciwko kościoła ustawiono kamienną kolumnę.
Na kolumnie stoi figura postaci św. Wojciecha. Jest to rzeźba w drewnie, polichromowana, wykonana w stylu
barokowym, z XVIII wieku. Św. Wojciech w prawej ręce trzyma krzyż, w lewej wiosło – narzędzie związane z
jego męką, a dzisiaj atrybut świętego.
Najważniejszym elementem pamięci św. Wojciecha na wzgórzu jest miejsce jego pierwszego grobu (lata 9971000). Dzisiaj znajduje się tam murowana kaplica.
Dolne partie kaplicy są częścią dawnego grobu z kamieni polnych.
Przypuszcza się, że w XI wieku stał tutaj, nad grobem, pierwszy drewniany kościół, który w XIV wieku zastąpiono
nadbudowaną konstrukcją z cegieł, tworząc jakby kaplicę. We wnętrzu znajdują się ciekawe malowidła ścienne.
Wykonał je techniką kazeinową w roku 1953 artysta malarz Edmund Szyfter. Wśród dziewięciu obrazów jeden
zasługuje na naszą szczególną uwagę, gdyż zawiera elementy marynistyczne nawiązujące do podróży św.
Wojciecha trasą wodną.
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Przedstawiono na nim moment przybycia św. Wojciecha na łodzi do miejscowości Dębno, obecnie Gdańsk i
cumowanie łodzi do kamiennego pachoła, o którym była mowa wcześniej. Na obrazie widać postać św.
Wojciecha, w tle łódź z postawionym żaglem.
Postać św. Wojciecha znajduje się także w dekoracji jednego z ołtarzy bocznych w bazylice pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. Ołtarz konsekrowany w 1757 r., dedykowany jest trzem świętym
biskupom: Wojciechowi, Stanisławowi i Tomaszowi Becketowi. Rzeźba św. Wojciecha znajduje się w niszy
mieszczącej się w głównej części ołtarza. Jedna z dwóch umieszczonych tam figur amorków dzierży wiosło.
Kult św. Wojciecha na całym Pomorzu został wzbogacony i uwypuklony w 1966 r. w czasie obchodów
tysiącletniej rocznicy chrztu Polski. Jeden z przykładów dekoracji z tego okresu znajdujemy w Chojnicach, w
kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w którym na uwagę zasługują dużych rozmiarów malowidła. Na jednym z
obrazów widzimy grupy słowiańskich wojów i łódź, a w niej św. Wojciecha wraz z towarzyszącymi mu
mnichami oraz żołnierzami.
W Sztutowie w pobliżu Zalewu Wiślanego znajduje się niewielki kościół pw. św. Wojciecha. U wejścia nad
drzwiami głównymi wita wiernych murowana płaskorzeźba przedstawiająca św. Wojciecha w łodzi z
rozpostartym żaglem. We wnętrzu dekorowanym po 1992 r. zauważamy kolorowe witraże okien w bocznej
ścianie wschodniej. Na obrazie jednego z nich umieszczono postać św. Wojciecha w pozycji półleżącej, w łodzi
między szuwarami jakby Zalewu Wiślanego – nad nim opiekuńcze symbole – postać Matki Bożej, a obok nasz
narodowy symbol – biały orzeł bez korony, z rozpostartymi skrzydłami. Między witrażami wisi olejny obraz św.
Wojciecha; w tle widać powierzchnię wody Zalewu.
Kolejna dekoracja upamiętniająca postać św. Wojciecha znajduje się na dziedzińcu przy kościele pw.
Wniebowzięcia Matki Bożej Królowej Wychodźstwa Polskiego we Władysławowie.
Na wydzielonym kwietniku stoi pomnik św. Wojciecha. Masywna, wykuta w granicie rzeźba pokazuje świętego
w szatach liturgicznych, wspartego na wiośle niczym na pastorale biskupim. Pomnik ten nawiązuje do najstarszej
części świątyni – pierwszego, z lat przedwojennych, kościółka pw. św. Wojciecha.
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Podsumowując ten krótki przegląd akcentów marynistycznych w kulcie św. Wojciecha w Polsce Północnej,
zauważymy, że występują one przede wszystkim na Pomorzu Wschodnim, a wśród tych elementów są jedynie
dwa rodzaje – łódź słowiańska oraz wiosło. Ten pierwszy niesie w sobie znaną symbolikę chrześcijańską kościoła
jako nawy czy łodzi, drugi zaś jest atrybutem świętego i jak ster okrętowy może w symbolice tej wyrażać siłę
kierowania tą nawą.
Źródło: http://niedziela.pl/artykul/117998/nd/Marynistyczne-elementy-w-kulcie-Sw
Król: mamy dzisiaj szczególny dzień; obraduje Sejm Walny Królestwa Polskiego, obraduje Kolegium Kardynałów
w Rzymie, obraduje Kongres USA.
Król: oddajemy głos Marszałkowi Sejmu Walnego J.W. Jarosławowi Kierznikowiczowi.
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz (M.J.K.): wita Króla, przybyłych Senatorów, Posłów
Ziemskich.
M.J.K.: otwiera IX Sesję Sejmu Walnego stukając trzykrotnie laską marszałkowską.
M.J.K.: proponuje odmówienie Modlitwy „Ojcze Nasz” po łacinie.
Marszałek intonuje „Ojcze Nasz” po łacinie.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in
terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
ebitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Król intonuje „Zdrowaś Maria”.
M.J.K. czyta Ewangelię dnia.
Ewangelia (J 12, 24-26)

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
Słowa Ewangelii według świętego Jana
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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy,
uczci go mój Ojciec».
Król: Duchu Święty zstąp na te Obrady i uczyń je owocne!
M.J.K.: Marszałek czyta Porządek Obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SEJMU WALNEGO
23-25 kwietnia A.D.2018
PROPOZYCJE OD TRONU
A. Aprobata Edyktów Królewskich.
B. Sprawa żydowska na Sejmie Walnym. Należy odnieść się do kwestii żydowskiej w kontekście:
 Statutów Kaliskich – przywilejów nadanych Żydom jakoby przez księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego, potwierdzonych
następnie przez Naszych poprzedników tj. Króla Kazimierza Wielkiego w 1334 roku, Króla Kazimierza Jagiellończyka w 1453
roku oraz Króla Zygmunta Starego w 1539 roku. Proponujemy kasatę tych przywilejów!
 Encykliki papieża Benedykta XIV „A quo primum” zabraniającej piastowania wszelkich urzędów przez Żydów w Królestwie
Polskim tak na urzędach kościelnych jak świeckich. Proponujemy od roku 2019 wprowadzenie podatku Pogłównego od każdego
Żyda (matka, babka, prababka – Żydówka) rezydującego w Królestwie Polskim, płaconego na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego
w kwocie 500,00 (pięćset) PLN (złotych) miesięcznie. Dla Żydów piastujących stanowiska, urzędy, funkcje etc., włącznie z
urzędami kościelnymi – księża, biskupi, na Ziemi Korony Polskiej, proponujemy nałożyć podatek od urzędu w kwocie od
1.000,00 (tysiąc) PLN złotych) do 10.000 (dziesięćtysięcy) PLN (złotych) w zależności od zajmowanego urzędu, funkcji etc.,
mający za zadanie finansowo zniechęcać Żydów do zajmowania stanowisk publicznych. Żydowscy lobbyści, żydowskie fundacje
oraz gminy żydowskie na Ziemi Korony Polskiej winni być również odpowiednio progresywnie opodatkowani.
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 okupacji Polski od 1944 roku przez Żydów. Proponujemy nałożenie na Gminy Żydowskie jednorazowej daniny w kwocie minimum
365 miliardów PLN (złotych) z możliwością rozłożenia tej daniny na raty. Za każdy rok dalszej okupacji Polski, począwszy od
2019 roku Gminy Żydowskie winny płacić Królestwu Polskiemu daninę w kwocie 100 mld (miliardów) PLN (złotych) rocznie.
Danina żydowska będzie w 99% przeznaczana na dywidendę społeczną na rzecz każdego dorosłego, rdzennego Polaka –
Poddanego Królestwa Polskiego.
C. Sprawa planowanego w USA Aktu S 447 - HR 1226 dotyczącego „haraczu” na rzecz Gmin Żydowskich za bezspadkowe mienie ofiar
holocaustu. Jako odpowiedź na planowany Akt 447 proponujemy:
 opodatkowanie progresywne wyznaniowych gmin żydowskich do 90%.
 Przygotowanie symetrycznego Aktu – Ustawy o odszkodowaniu za bezspadkowe mienie Polaków pozostawione w USA.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za polskie osadnictwo w Stanie Texas.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za wojnę siedmioletnią lat 1756-1763 w której USA zdobyło (niby
kupiło) francuską Luizjanę, a w której Stronami były m.in.: Saksonia (w unii personalnej z Królestwem Polskim) oraz Rosja, w
której Królestwo Polskie (niby neutralne) stało się teatrem przemarszu wosk rosyjskich na Berlin (na Prusy).
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie finansowej od państwa Izrael za zbudowanie fundamentów tego państwa i
udzielone temu państwu pożyczki finansowe.
D. Sprawa pilnej, pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
 „III RP” nie ma żadnych aktywów politycznych!
 „III RP” zaprosiła obce wojska do Polski!
 „III RP” zaciąga długoterminowe zobowiązania finansowe bez konsultacji z Narodem Polskim (zakup rakiet „Patriot”).
 „III RP” generuje coroczny deficyt budżetowy grożący niewypłacalnością! Świadoma polityka reprezentantów „III RP” zadłużania
państwa, aż do upadłości w celu wrogiego przejęcia za długi!
 Królestwo Polskie ma potężne aktywa polityczne!
 „III RP” może być wykorzystana do wywołana wojny z Rosją na Ziemi Polskiej jako lokalny konflikt (ustawka: Izrael – Ukraina NATO – Rosja), na podobieństwo Paktu Ribbentrop – Mołotow, w celu wymordowania Polaków.
E. Proponowany sposób pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie:
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 Spotkanie podczas „Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” (1-3 maja A.D.2018) pomiędzy Przedstawicielami „II RP”, „III RP”,
Episkopatu Polski i Królestwa Polskiego w celu nawiązania kontaktu i omówienia problemów i zaprezentowania stanowisk.
 Królestwo Polskie proponuje w obecny system ustrojowy „III RP” wpleść system ustrojowy Królestwa Polskiego jako ustrój
historyczny i właściwy dla Polski i Polaków.
 Królestwo Polskie proponuje w schemat ustrojowy „III RP” wprowadzić następujące organy Królestwa Polskiego:
1. Król Polski nad Prezydentem „III RP”.
2. Kanclerz Wielki Koronny nad Premierem „III” RP w celu unifikacji Urzędu Prezydenta i Premiera w urząd Kanclerza
Wielkiego Koronnego z czterema – sześcioma Ministrami. Pojawi się Urząd Podministra dla obecnych Ministrów
resortowych.
3. Hetman Wielki Koronny – obronność koronna.
4. Hetman Wielki Polny – obronność terytorialna.
5. Mincmistrz Wielki Koronny – emisja pieniądza.
6. Rachmistrz Wielki Koronny – rachunkowość i sprawozdawczość.
7. Statystyk Wielki Koronny – rzetelna statystyka.
8. Demograf Wielki Koronny – dbałość o rodzinę, repatriację i imigrację.
9. Podskarbi Wielki Koronny – Skarb Królestwa Polskiego.
10.Trybunał Racji Stanu Królestwa Polskiego zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy są sprawdzane nie pod kątem
konstytucyjności ale pod kątem Racji Stanu Królestwa Polskiego i interesu Narodu Polskiego.
11.Trybunał Koronny Administracyjny i Unijny (chodzi o potencjalne Unie z innymi państwami w ramach Korony Królestwa
Polskiego – Małej i Wielkiej Lechii) w Lublinie.
12.Trybunał Koronny w Piotrkowie (Trybunalskim). Instancja kasacyjna.
13.W okresie przejściowym „synchronizacji ustrojowej”: Sejmus i Senatus – Parlament Królewski Ziemski usytuowany nad
obecnym Sejmem i Senatem, kształtujący doktryny oraz ratyfikujący prawo stanowione w Sejmie i Senacie.
 Sejmus składa się z jednego Posła Wyższego – Deputowanego z każdego Powiatu, wysyłanego z grona Radnych
Powiatowych w zależności od tematu Posiedzenia Sejmusu (nie ma konieczności wyborów). Diety pokrywa w 100% Powiat.
 Senatus składa się z 5 Deputowanych – Radnych Sejmiku Wojewódzkiego; 16 x 5 = 80 Senatorów Wyższych. Grono może
być powiększone o Przedstawicieli Metropolii – Biskupów – Metropolitów.
 Docelowo dwuizbowy Sejm Walny w Kole.
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14.Sejmiki Ziemskie Powiatowe.
15.Województwo – zawiaduje Wojewoda wskazywany przez Króla oraz Podwojewoda wskazywany przez Sejmik Wojewódzki.
16.Prowincja jako dodatkowy obszar administracyjny w Województwie. Zawiaduje Prowincją Starosta Prowincjonalny
wskazywany przez Króla, Podstarostę wskazuje Sejmik Prowincjonalny (rotacyjne kadencje Starostów Powiatowych jako
jednocześnie Starostów Prowincjonalnych).
17.Sprawa uposażenia Króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn aby budżet Króla nie zależał od dobrej woli Sejmów.
18.Zwrot Pałacu Leszczyńskich (obecny Urząd Miasta Warszawy) jako prywatna siedziba rodu Leszczyńskich, Wilanowa
(dawnej Milanów) jako rezydencji podmiejskiej (sfinansowanej nota bene przez Leszczyńskich), Pałacu Leszczyńskich w
Baranowie Sandomierskim, Zamku Leszczyńskich Gołuchowie i Rydzynie na rzecz Króla Polski Wojciecha Edwarda i
Dynastii Leszczyńskich.
19.Zwrot na rzecz Królestwa Polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Krakowie (Wawel), Niepołomicach, Kruszwicy,
Łęczycy.
20.Sprawa uposażenia urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego.
21.Sprawa uposażenia Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
22.Wspólne (początkowo) obrady Parlamentu Niższego i Wyższego w budynku Sejmu na Wiejskiej. Docelowo budowa
Parlamentu Królewskiego w Kole (Wielkopolska).
 powyższa propozycja zmienia diametralnie ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z republiki masońskiej budującej cywilizację
NWO w republikę królewską budującą cywilizację „Christianitas”.
F. Sprawa roty Ślubów Lwowskich (możliwa prelekcja dr Stanisława Krajskiego):
 czy rota historyczna?
 czy rota Episkopatu Polski? Vide: Teksty Ślubów na końcu.
G. Sprawa wyborów samorządowych:
 skoncentrowanie uwagi na wyborach do Sejmików Wojewódzkich,
 wybory do Powiatów,
 wybory do Miast Królewskich,
 strategia wyborcza,
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możliwe koalicje wyborcze z ruchami niepartyjnymi,
ostateczna nazwa Królewskiej Listy Wyborczej,
ostateczne hasło wyborcze.
Obiór 16 Pełnomocników Wojewódzkich ds. Wyborów Samorządowych A.D.2018.

H. Sprawa planowanego REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO:
 Stanowisko Królestwa Polskiego.
 Czy „ochlos” może stanowić o ustroju państwa?
 Jaka odpowiedź Królestwa Polskiego na zaproponowane pytania referendalne?
 Jak zdobyć czas antenowy w referendum?
I. Sprawa wyłonienia 8-osobowej Deputacji Królestwa Polskiego na „Pokojowy Zjazd Oliwski” w dniach 1-3 maja A.D.2018.
J. Sprawa savoir-vivre podczas „Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” – możliwa prelekcja Stanisława Krajskiego – „Ceremoniał & Etykieta
Dyplomatyczna”.
K. Sprawa możliwego spotkania Przedstawicieli USA i Korei Północnej w Polsce na negocjacjach pokojowych. Możliwa pomoc Królestwa
Polskiego w negocjacjach i mediacjach.
L. Sprawa Mennicy Królewskiej.
M. Podstawowe wytyczne na Konferencję Pokojową kończącą II Wojnę Światową.
N. Co z „II RP”?
O. Co z Prezydentem „II RP”?
P. Co z sądownictwem „III RP”?
Q. Co z prawnikami „III RP”?
R. Co ze szkolnictwem „III RP”?
S. Stanowisko Królestwa Polskiego wobec Episkopatu Polski w likwidacji.
T. Stanowisko Królestwa Polskiego wobec ingresu Prymasa Królestwa Polskiego J.E. abpa Jana Pawła Lenga 16 czerwca A.D.2018 w
Licheniu.
U. Jak kształtować relacje Królestwo Polskie a Stolica Apostolska i Państwo Watykan.
V. Stosunek Królestwa Polskiego do nuncjuszy Stolicy Apostolskiej w Polsce.
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Król: mamy przywilej zagajania Obrad Sejmu Walnego.
Król: to co Nas nurtuje i co zawarliśmy w Uniwersale [zwołującym Sejm Walny] nawiązuje do tradycji zwoływania
Sejmu poprzez Króla Trzema Wiciami.
Wchodzi na obrady J.W. Stefan Grabski – Ziemia Gdańska.
Król: za chwilę Senatorowie wypowiedzą tzw. Vota Senatorskie.
Król: obecnie o Polskę toczy się walka! Rządzi na tej Ziemi obecnie marionetkowe państwo „III RP”. Walka toczy
się o przestrzeń życiową. Obecnie o przestrzeń życiową na Ziemi Polskiej walczą Żydzi przy pomocy USA.
[Historycznie, najpierw Niemcy dokonując od zachodu agresji na Polskę 1 września A.D.1939, a następnie
sowiecka Rosja dokonując od wschodu agresji na Polskę 17 września A.D.1939 obiecali Żydom w Polsce, że
jeśli ci im pomogą, to zbudują im własne państwo. Słowa dotrzymali, choć oficjalnie Nowy Izrael powstał w 1948
roku w Palestynie, a w Polsce sowiecka Rosja zmontowała żydobolszewickie państwo PRL zamienione
następnie w III RP (Rzeczpospolita Przyjaciół). Zapewne długofalowy, realizowany plan przewiduje zmiękczenie
Polaków i zamianę Polski w żydowski Polin].
Król: Prawdopodobnym motywem II Wojny Światowej było pchnięcie Hitlera przez amerykańskich Żydów do
wojny z Polską w celu wymordowania polskiej inteligencji, a następnie wymordowanie spolszczonych,
chasydzkich Żydów, by na koniec mogli tu przybyć Żydzi „rothschildowi” aby rządzić Polakami vel gojami.
Plan ten nie do końca się udał [lub został zmodyfikowany] i w miejsce Żydów „rothschildowych” przybyli po 1944
na sowieckich czołgach Żydzi sowieccy (chazarscy).
[Zapewne w Jałcie ustalono okupację Polski i Polaków przez sowieckich Żydów przez 45 lat i oddanie władzy na
rzecz Żydów „rothschildowych” około roku 1990 poprzez zaaranżowany „okrągły stół” (teatr dla gawiedzi). Może
być też wersja, że Rosja przechodząc transformację przekazała bolszewicko-żydowską arendę Polski w
amerykańskie ręce, a ci przekazali Polskę i Polaków w arendę Żydom „rothschildowym”.]
Król: obecnie następuje jakby finalne rozstrzygnięcie losu Polski. Dlatego Nas jako Króla interesuje Wasze
zdanie.
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Król: obradujemy nad przyszłością Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
Król: obradująca równolegle Rada Kardynałów zajmie się m.in. reformą Kurii Rzymskiej. My proponujemy 12
Patriarchów (Apostolatów) na Świecie z tego 3 w Europie. Na Patriarchę Europy Środkowej (Słowiańszczyzny)
zaproponowaliśmy J.E. abpa Jana Pawła Lenga. Miejsce tego Patriarchy: Vielhrad lub Licheń.
Król: „III RP” chce reformować Polskę bez reformy Kościoła.
Król: nikomu na Świecie nie zależy na państwie polskim! Mogą w każdej chwili powołać do życia - proklamować
np. Polin – państwo żydowskie na Ziemi Polskiej. Póki co, fałszuje się historię Polski przedstawiając Żydów jak
gospodarzy na tej Ziemi, a nas jako agresorów i morderców. Stąd Muzeum Żydów „Polin”, itd.
Król: w USA Żydzi muszą swoje interesy lobbować, bo amerykańscy masoni nie dopuszczają Żydów do
bezpośrednich rządów w USA. Był wyjątek Franklin Delano Roosevelt.
Król: mówi o Prymasie Królestwa Polskiego.
Król: 1050 lat historii Królestwa Polskiego to jest ogromne dziedzictwo. Nie możemy tego zmarnować!
Król: 14 października A.D.2017 tj. dzień po 100 rocznicy „Objawień Fatimskich” wygłosiliśmy „Memorandum
Pokoju”. Obecnie chcemy ten zamysł kontynuować.
Casus Beltrama we Francji jak Joanna D’Arc.
Król: dla nas organem wykonawczym jest Bóg w Trzech Osobach i Matka Boża.
Król: szanujmy się tytulaturą! To nas odróżnia od bolszewii.
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VOTA SENATORSKIE:
J.W. Kanclerz Wielki Koronny Cezary Mariusz Tousty - Senator: mówi o Świętym Wojciechu.
Święty Wojciech przybył na te Ziemię aby przeciwstawić się niewolnictwu, którym zajmowali się Żydzi.
Słowianie miłowali i miłują Pokój. Mieliśmy Boga Roda. Mieliśmy i mamy dobre nastawienie do ludzi z zewnątrz!
Dlatego od samego początku Żydzi traktowali nas za niewolników. Jest potężna nierównowaga. W Senacie USA
przeszła już Ustawa S 447. Wmawia się nam, że to myśmy mordowali Żydów. Jan Karski wytłumaczył
amerykanom w 1943 roku, kto mordował Żydów. Teraz rozumiemy, dlaczego Żydzi nami rządzą od 1944 roku.
J.W. Kanclerz Wielki Koronny Cezary Mariusz Tousty - Senator:
Były już I Wici – decyzja Senatu USA aprobująca Akt S 447 wypowiedzenia Polsce wojny, jutro będą II Wici –
decyzja Kongresu USA aprobująca Akt S 447 a ewentualny podpis Prezydenta USA na Akcie S 447 to będą III
Wici – będzie to ostateczne wypowiedzenie Polsce wojny!
J.W. Kanclerz Wielki Koronny Cezary Mariusz Tousty - Senator:
Na Polsce zarabia się rocznie bilion złotych. Poprzez Akt S 447 chodzi o to byśmy nie mogli więcej poskoczyć!
Chodzi o bogactwa narodowe Polski!
Dziwię się Polakom, że inwestują w bolszewię!
Ta sama bolszewia nie uznaje roszczeń Polaków żyjących tu od 1000 lat. Jeśli ktoś zgłasza takie roszczenia jest
totalnie niszczony. Oni nie uznają Świętego Prawa Własności. Tu nie ma gwarancji żadnego biznesu!
Rdzenni Polacy ustawiają się nieufnie do obecnego systemu III RP.
Polacy zdaja sobie sprawę, że są traktowani jak niewolnicy. Mamy do czynienia z władzą III RP z władzą
marionetkową.
Dla nas narodowość oznacza patriotyzm!
Te trzy dni mogą mieć kolosalne znaczenie!
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Dojdzie do duchowego skonfliktowania się wszystkich systemów: Polska, Watykan, Waszyngton. Na 100%
będziemy prowadzić wojnę duchową. Ty my reprezentujemy cywilizację łacińską [Christianitas], Watykan –
bizantyńską, Waszyngton – masońską.
To co jest piękne w danym okresie niekoniecznie od razu wygrywa. Prawdopodobnie my wyprzedzamy Świat o
50 – 100 lat. Większość uznaje system partyjny za oczywisty. My chcemy zmienić bieg historii.
Tu w Oliwie powinno być dziś 100 tyś. ludzi!
Musimy wrócić do korzeni, do ogniska! Obecny Świat wymyślił Szatan. Mamy do czynienia ciągle ze zgniłym
„kompromisem”. My wymyśliliśmy „consensus”. Dlatego spotykamy się u Brygidek. Święta Brygida napominała
Papieży przed fałszywym miłosierdziem. Miłosierdzie tak, ale łącznie [koniunkcja] ze sprawiedliwością.
J.W. Kanclerz Wielki Koronny Cezary Mariusz Tousty - Senator:
Tu z Oliwy mówimy: jeśli Kościół i Papież [Franciszek] nie przyjmą „Sprawiedliwości i Miłosierdzia” [łącznie], to
za pól roku Papież [Franciszek] umrze!
Ktoś, kto zmienia Prawo Naturalne [Boże] i mimo napomnień nie zmienia się nie powinien żyć!
Dlatego być może te trzy dni będą najważniejsze w historii!
Podpisanie Aktu S 447 zmieni nasze życie! My Talmudu nie przyjmiemy za prawo!
J.W. Starosta Generalny Nadodrza Marian Redes - Senator:
Od czasów Lutra odwrócono pojęcia! Przestaliśmy się rozumieć! Porozumienie jest bardzo trudne!
Mieliśmy 123 lata niewoli i znowu kłopoty!
Z komunizmu bolszewickiego wpadliśmy w komunizm neomarksistowski.
Jest bezwzględnie konieczne obniżenie podatków! Dobra naturalne są własnością Narodu, a nie państwa!
Nie mamy pokoju z Niemcami ani z Rosją!
Król: chcielibyśmy nie tyle przejąć władzę ale przystąpić do władzy jako władza dominująca z Królem na czele!
Powinniśmy w dniach 1-3 maja 2018 roku zawrzeć PRZYMIERZE.
Jak rozmawiać z Episkopatem Polski?
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Król: powinniśmy zbojkotować referendum konstytucyjne Prezydenta Andrzeja Dudy.
J.W. Starosta Generalny Nadodrza Marian Redes - Senator:
Tylko w strukturze hierarchicznej wiadomo, kto za co odpowiada.
Obecnie w III RP mamy trzy ośrodki władzy – rozproszone.
Mamy Sejm, Senat, Kneset. Mamy Unię Europejską, Mamy Waszyngton. Mamy Tel Awiw.
J.W. Podskarbi Wielki Koronny Alfred Łubniewski – Senator:
Dlaczego Żydów na przestrzeni dziejów wypędzano z wielu krajów?
III RP tworzy zbieżnie ustawodawstwo w Polsce naprzeciw Aktu S 447.
Wprowadza się historię Żydów, której nigdy nie mieli. Proszę zwrócić uwagę na podręczniki szkolne.
II Wojna Światowa wybuchła, by powstało państwo Izrael i by Polska została pod protektoratem Izraela.
W 1968 roku podczas konfliktu izraelsko – arabskiego uzupełniono stan armii żydowskiej Żydami z Polski. Stąd
wydarzenia 1968 roku w Polsce.
Projekt „Polin” - przetransportowanie izraelskich Żydów do Polski.
Sprawa wody w Polsce.
Król: co zrobić gdy Kongres USA podpisze Akt S 447?
J.W. Podskarbi Wielki Koronny Alfred Łubniewski – Senator:
Kongres USA to podpisze!
Król: to jest przygotowanie do wojny!
J.W. Podskarbi Wielki Koronny Alfred Łubniewski – Senator:
Tak!
Znają doskonale bogactwa Polski!
Jesteśmy najstarszym Narodem na Ziemi! Wynika to z wykopalisk.
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Król:
Przypominamy o „Memoriale Pokoju” z 14 października A.D.2018
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz (M.J.K.):
Polonia w USA jest zaniepokojona Aktem S 447.
Tworzy się nową rzeczywistość prawną. Następuje talmudyzacja prawa stanowionego w USA.
GŁOSY WOLNE:
J.W. Wiesław Janiszewski – Ziemia Gdańska:
Jestem przerażony! Przestraszonych Polaków jest bardzo mało!
Jest wielu pobożnych Polaków ale oni wierzą w Opatrzność Bożą.
Zebraliśmy się onegdaj 17 lipca 2016 roku gdzie mówiłem o nowych technologiach; o mennicy energetycznej, o
kredycie społecznym. Była to opozycja pieniądza wobec mamony.
Dokonuje się zamach na konstytucję biologiczną Narodu.
Nie możemy korzystać z geotermii, która powinna być wykorzystana na terenie całego kraju.
W każdej gminie powinny być dwa odwierty!
Król: by to zrobić trzeba mieć władzę!
J.W. Wiesław Janiszewski – Ziemia Gdańska:
Trzeba rozwalić Ministerstwo Energii.
Król: bolszewia tłamsi wynalazczość!
Na temat emisji pieniądza nie ma nic!
Kto trzyma kasę [mennicę] ten rządzi!
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J.W. Wiesław Janiszewski – Ziemia Gdańska:
Jest to trudny temat.
Jest przepowiednia, że Naród Polski musi się przestraszyć!
Wydaje się, że Naród Polski się wystraszył!
Król:
W 2016 roku było za wcześnie z naszymi wynalazkami.
Obecnie jest podobnie.
J.W. Cezary Mariusz Tousty Kanclerz Wielki Koronny - Senator:
Na jakiej platformie chce Pan to zrobić (do Wiesława Janiszewskiego)?
Król: my musimy zdobyć WŁADZĘ!
J.W. Cezary Mariusz Tousty:
Kto dzisiaj chce poświęcić życie za Królestwo?
Król: budowanie państwa to jest bardzo złożony problem.
Powinniśmy się skoncentrować na zdobyciu WŁADZY!
Trzeba się modlić, modlić, modlić!
Jest glosowanie w USA nad Aktem S 447, a my mamy mówić o wynalazkach?
Widzicie jak działa Trump! Jaki jest chwiejny! To jest człowiek niebezpieczny! Nie jest spójny!
Panie Wiesławie! Przepraszamy ale mówi Pan nie na temat!
J.W. Wiesław Janiszewski:
Opracowanie polskiej Konstytucji. Realizacja idei jedności Słowiańskiej. Mennica pieniędzy energetycznych
kredytu społecznego.
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J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz:
Nie róbmy walki przy stole! Uspokójmy sytuację!
Idźmy w kierunku władzy!
Jesteśmy rozgrywani mediami. My się podniecamy, kłócimy!
Pojawia się problem Konstytucji ale nie ma demokracji w systemie demokracji.
Musimy powrócić do tradycji.
Król: przypomina Uchwały Rady Królewskiej oraz Rady Pokoju z 6 stycznia A.D.2018 z Lichenia:

DEZYDERAT
RADY KRÓLEWSKIEJ
z 6 stycznia A.D.2018
LICHEŃ STARY
W SPRAWIE AKTU 447 PROCEDOWANEGO W USA
1. Rada Królewska żąda aby Prezydent USA J.W. Donald Trump w imię dobrych relacji polskoamerykańskich nie podpisywał – odmówił podpisania Aktu 447 umożliwiającego amerykańskim Żydom
zgłoszenie roszczeń wobec mienia bezspadkowego pozostawionego w Polsce przez polskich Żydów
wymordowanych przez Niemców podczas II Wojny Światowej.
2. Królestwo Polskie pragnie zauważyć, że Żydzi w Polsce mieli obywatelstwo polskie, a nie amerykańskie.
3. Przypominamy USA bohatera Polski Witolda Pileckiego i jego raport o mordach Żydów w Polsce
przekazany władzom USA.
4. Przypominamy USA, że podpisały z PRL odpowiednie porozumienie w tej sprawie. W dniu 16 lipca 1960
roku, Polska pod rządami Władysława Gomułki podpisała ze Stanami Zjednoczonymi układ, na mocy
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5.
6.
7.

8.

którego wypłaciła amerykańskiemu rządowi 40 mln dolarów. W zamian za to, amerykański rząd zobowiązał
się do rozdysponowania tych pieniędzy wśród swoich obywateli o pochodzeniu żydowskim, których
majątek został pozostawiony lub znacjonalizowany w Polsce po II wojnie światowej. W ten sposób
całkowicie uregulowano i zaspokojono roszczenia amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego.
Królestwo Polskie zastrzega sobie ewentualne przypozywanie państw, podmiotów i instytucji, które
wspierały lub współpracowały z Niemcami podczas II Wojny Światowej w holocauście Żydów.
Królestwo Polskie uważa, że wszelkie roszczenia wynikające z tytułu zniszczeń i strat wojennych należy w
sposób cywilizowany załatwiać na Konferencjach/Kongresach Pokojowych.
Królestwo Polskie zwraca uwagę, że po II Wojnie Światowej nie obyła się Konferencja/Kongres Pokojowy
uczestników II Wojny Światowej co powoduje, że nie ma ustalonych trwałych granic ani nie jest zamknięta
sprawa roszczeń, co może doprowadzić do kontynuacji wojny lub wybuchu kolejnej.
Królestwo Polskie nawołuje: USA, Rosję, Chiny, Niemcy, Japonię, Włochy, Izrael i wiele innych państw
oraz organizacji a nawet podmiotów czy instytucji do uczestnictwa w zwołanej na jesień 2018 roku przez
Królestwo Polskie Konferencji.Kongresie Pokojowym w Gdańsku – Oliwie.

Uchwałę w dniu 6 stycznia A.D.2018 zatwierdził i w dniu 11 stycznia A.D.2018 manu propria podpisał: Król Polski
Wojciech Edward.

DEZYDERAT
RADY POKOJU
z 6 stycznia A.D.2018
LICHEŃ STARY
W SPRAWIE INTENCJI WSPÓLNYCH Z III RP OBCHODÓW
ODNOWIENIA ŚLUBÓW LWOWSKICH
ORAZ ŚLUBÓW INTRONIZACYJNYCH.
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1. Rada Królewska niniejszą Dezyderatem składa ofertę wspólnych obchodów:
 Odnowienia Ślubów Lwowskich 1 kwietnia A.D.2018 najprawdopodobniej w Katedrze
Szczecińskiej;
 Odnowienia Ślubów Intronizacyjnych w ostatnią niedzielę października A.D.2018 w Kościele
Farnym w Brześciu Kujawskim.
2. Tekst Ślubów Lwowskich według brzmienia oryginalnego z niewielkimi uwspółcześnieniami.
3. Tekst Ślubów Intronizacyjnych z imprimatur Episkopatu oraz Prymasa Królestwa Polskiego.

UZASADNIENIE
1. Wspólne Odnowienie Ślubów Lwowskich i Intronizacyjnych jest gwarancją wspólnego Ducha, a to
gwarancją skutecznego wspólnego działania.
2. Królestwo Polskie zaprasza wszystkich ludzi i organizacje do uczestnictwa w tych Uroczystościach.
Uchwałę w dniu 6 stycznia A.D.2018 zatwierdził i w dniu 16 stycznia A.D.2018 manu propria podpisał: Król Polski
Wojciech Edward.

LICHEŃSKIE MEMORANDUM POKOJU
RADY POKOJU
z 6 stycznia A.D.2018
LICHEŃ STARY
W SPRAWIE NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
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Rada Królewska (Pokoju) niniejszym Memorandum zawiesza warunkowo do 28 lutego A.D.2018 stosowanie
obraźliwych słów, przymiotników etc., oraz swój negatywny, wrogi stosunek do III RP i jej Przedstawicieli aby
umożliwić i ułatwić przystąpienie do rozmów i negocjacji w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych.

UZASADNIENIE
1.
2.
3.
4.

W interesie Polski i Polaków jest zgoda pomiędzy III RP, a Królestwem Polskim.
Nie da się osiągnąć Pokoju bez udziału wszystkich znaczących sił politycznych.
Pokój wewnętrzny jest warunkiem osiągnięcia pokoju zewnętrznego.
Królestwo Polskie na najbliższej Radzie Królewskiej wyznaczy Królewskich Emisariuszy Pokoju, którzy
w konkretnym, wyznaczonym na Radzie dniu, przypadającym w okresie do 28 lutego A.D.2018
odwiedzą Kancelarie: Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz Rządu III RP, aby wysondować gotowość
drugiej strony do podjęcia rozmów pokojowych i dyplomatycznych oraz ustalić ich szczebel.

Uchwałę w dniu 6 stycznia A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 16 stycznia A.D.2018 manu propria podpisał i
pieczęcią królewską opatrzył:

Wojciech Edward Rex Poloniae
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J.W. Krzysztof Magnuszewski – Ziemia Gdańska:
Mam zastrzeżenia do prowadzenia tych obrad. Najważniejsze to są osoby, które przyjechały z daleka.
Przekazuję głos tym osobom.
Król:
Przypomina skrócony Porządek Obrad konkretnego dnia tj. 23 kwietnia A.D.2018:

I Posiedzenie IX Sesji

Sejmu Walnego
23 kwietnia A.D.2018
w Dzień Świętego Wojciecha
Patrona Polski
poświęcone:






Słów kilka o Świętym Wojciechu i Jego Misji.
Słów kilka o Świętej Brygidzie i Jej Misji.
Znaczenie Sejmu Pacyfikacyjnego.
Przypomnienie „Memorandum Pokoju” z 14 października A.D.2017.
Debata Sejmowa zakończona wezwaniem do Zjazdu Pokojowego w Gdańsku Oliwie w dniach 1-3 maja A.D.2018.

Król: Jak zachęcić do przyjazdu na Zjazd Pokojowy w Gdańsku Oliwie 1-3 A.D.2018.
Król: przypomina Memorandum Pokoju z 14 października A.D.2017
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MEMORANDUM OLIWSKIE „PAX VOBISCUM” – „PAX OLIVIENSIS” z 14 października A.D. 2017
BÓGMIŁOŚĆHONOROJCZYZNA
WIARAOJCZYZ NAPAMIĘĆSZ LACHET NOŚĆWOLNOŚĆ

„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

MEMORANDUM OLIWSKIE

PAX VOBISCUM
PAX POLONIAE, PAX EUROPA, PAX MUNDI, PAX CHRISTIANA

PAX OLIVIENSIS
ogłoszone 14 października A.D. 2017
w Gdańsku Oliwie
w Zakonie Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy
ss. Brygidek
przez
Króla Polski

Wojciecha Edwarda I
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Stoi teraz przede mną dziesięciu Radców Stanu Królestwa Polskiego oraz obok mnie – Wojciecha Edwarda Rex
Poloniae - dwaj reprezentanci Królestwa Polskiego; po mojej prawej ręce Kanclerz Wielki Koronny J.W. Cezary
Mariusz Tousty, po mojej lewej ręce Podkanclerz Wielki Koronny J.W. Stefan Kramarski.

XLIII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 23 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

D
Drro
od
dzzyy PPa
ańńssttw
wo
o!!
Zgodnie z przyrzeczeniem, jakie wcześniej daliśmy, że w dniu 14 października A.D. 2017 wygłosimy Memorandum
Pokoju w Gdańsku Oliwie dla Miasta Gdańska, dla Polski, Europy i Świata, nazwane „Pax Vobiscum”, które możemy
też nazywać „Pax Poloniae”, „Pax Europa”, „Pax Mundi”, „Pax Christiana” a przede wszystkim „Pax Oliv iensis”, w
dniu dzisiejszym czynimy to.
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Jesteśmy w Gdańsku Oliwie, w mieście pokoju, w mieście zawarcia Traktatu Pokojowego po „potopie” szwedzkim
A.D. 1660.
Uważamy, że jest to godne miejsce aby Nasze Memorandum Pokoju tutaj wygłosić.
Zanim to zrobimy pomódlmy się!
„Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Mario…”.
A ponieważ jesteśmy u ss. Brygidek pomódlmy się Modlitwą nowennową
IX dnia do św. Brygidy:
Św. Brygido! Orędowniczko pokoju i Patronko Europy!
Św. Brygido! Ciebie Jan Paweł II ustanowił
Patronką Europy, gdyż Twoje starania na rzecz pokoju
Były niezłomne i mocne, prosimy Cię w naszych
Czasach, wstawiaj się u Pana Naszego Jezusa Chrystusa
w intencji pokoju, który jest zagrożony w świecie
i wyproś pokój tam, gdzie już trwa wojna, tam gdzie
panuje niesprawiedliwość i gdzie człowiek nie umie
się wyrwać ze szponów zła.
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Wierzymy, że dzięki
Twojemu orędownictwu miłosierny Bóg obdarzy
udręczona Ziemię pokojem. Amen.
Św. Brygido, wypraszająca nam pokój,
módl się za nami,
Św. Brygido, Patronko Europy,
módl się za nami,
Św. Brygido, orędowniczko jedności,
módl się za nami.
Proszę bardzo, siadajcie Państwo!
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Pokazujemy ostatnie wydanie „Niedzieli” z tytułami” „Głos z Nieba”, „100 lat Fatimy”. Wczoraj [13 października
A.D.2017] zakończył się „okres napomnienia” tj. okres pięciu miesięcy od pierwszego objawienia 13 maja do
ostatniego objawienia 13 października.
My, bez zbędnej zwłoki, a widzimy, co się dzieje na przykład pomiędzy Węgrami a Ukrainą, [konflikt o utrudnianie
nauczania na Ukrainie w języku węgierskim] postanowiliśmy „dzień, po”, czyli 14 października A.D. 2017 wygłosić
niniejsze Orędzie – Memorandum.
Kanclerze, którzy dzisiaj stoją obok Nas, czyli zastępcy Króla gwarantują sukcesję władzy, gdyby coś Nam się stało.
To Memorandum jest jakby Orędziem, Przesłaniem, Odezwą do wszystkich Narodów i państw Świata, do ludzi dobrej
woli, do ludzi pokoju - żeby przyjęli pokój.
Mottem Naszego Orędzia jest, tak jak powiedzieliśmy „Pax Vobiscum”.
Z tego miejsca, z Gdańska Oliwy mówimy Światu, mówimy wszystkim ludziom zamieszkującym kulę zie mską: „Pokój
Wam!”
Przede wszystkim chcemy złożyć to „Orędzie Pokoju”, to przesłanie pokoju krajom, które z nami sąsiadują, czyli
Ukrainie mówimy: „Pokój Wam!”, mówimy Białorusi: „Pokój Wam!”, mówimy Litwie: „Pokój Wam!”, mówimy Rosji:
„Pokój Wam!”, mówimy Niemcom: „Pokój Wam!”, mówimy Czechom: „Pokój Wam!”, mówimy Słowacji: „Pokój
Wam!”.
Mówimy też „Pokój Wam!” wszystkim nieprzyjaciołom Syrii.
Jest wśród nas J.W. Nabil Al Malazi – przedstawiciel Syrii, Legat Królestwa Polskiego ds. kontaktów z Syrią, z Państwem
Syryjskim i światem arabskim, którego wczoraj obraliśmy na ten królewski Urząd. Wszystkim sąsiadom Syrii mówimy z
tego miejsca, z Królestwa Polskiego „Pokój Wam!”.
Mówimy też wszystkim, którzy toczą wojny na kuli ziemskiej: „Pokój Wam!”.
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Mówimy wszystkim rodzinom, uczonym, politykom, partiom politycznym: „Pokój Wam!”. Stańcie się Jedno! Próbujcie
się jednoczyć! Nie dzielcie się!
Teraz pozwolimy sobie przeczytać Orędzie z komentarzem nad którym trzy dni debatowaliśmy, nad którym dwa dni
Rada Królewska debatowała i poczyniła pewne poprawki, które pozwolę sobie, co jakiś czas, ustnie skomentować.
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Jeżeli ktoś chciałby zajrzeć do tekstu pisanego z komentarzem znajdzie go na stronie www.metrykakoronna.org.pl,
www.królpolski.org.pl. Zajmie to zapewne kilka dni. Dzisiaj mówimy to Orędzie w ujęciu wykładni. Oznacza to, że to
co uradziliśmy w dwa dni, spróbujemy syntetycznie przedstawić odsyłając jednak Sz. Czytelnika do obrad, które
można w całości obejrzeć na You Tube [linki poniżej].

Do Rządów i Państw
Niemcy, Rosja, USA, Francja, Wielka Brytania,
Słowacja, Ukraina, Litwa, Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa,
Węgry, Czechy, Austria, Włochy, Japonia, Syria
i innych państw i narodów Świata!
Preambuła.
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Przed Tobą wszyscy ziemscy królowie i władcy nikczemnym są tylko prochem.
W twojej obecności, wobec Twojej potęgi Boże, kreślimy to Memorandum dotyczące europejskiego, pokojowego
ładu, stosowne do Stanu, do któregoś powołać Nas raczył dnia 16 lipca A.D. 2016 tu w Gdańsku Oliwie.
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I. O POKÓJ W EUROPIE I NA ŚWIECIE – POKÓJ WAM!
Zacytujemy teraz główne motto tego Orędzia. Zasadza się ono na Słowach Jezusa Chrystusa wyrażonych w Piśmie
Świętym - Ewangelii:
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni, więc uczniowie mówili
do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój
wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus:
"Uwierzyłeś, dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
Jak zauważyliście Państwo, powołujemy się w Naszym motto na Słowa Jezusa wypowiedziane Uczniom po
zmartwychwstaniu: „Pokój Wam!”.
„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście, więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między
wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy, do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na
nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli, do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli, do jakiego
miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta
przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej
będzie w ów dzień niż temu miastu.”
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Przesłanie pokoju polega na tym, że powinni go wszyscy ludzie dobrej woli przyjąć. Jeśli go nie przyjmą,
prawdopodobnie czeka ich los Sodomy albo jeszcze gorszy.
Jak widać z powyższego, ukrzyżowany przez Żydów Jezus, zmartwychwstając nie odgrażał się oprawcom, nie żądał
nawet przeprosin, żądał ich nawrócenia – życia w pokoju Bożym.
Królestwo Polskie w XVIII wieku zostało ukrzyżowane przez trzech zaborców – Prusy, Austrię, Rosję. Co ciekawe, wszyscy
przywódcy zaborców byli Niemcami (Caryca Katarzyna II była Niemką z dynastii askańskiej).
W tym miejscu sugerujemy, że istnieją narody, które bardziej lub mniej kochają pokój, ale to Orędzie kierujemy do
wszystkich a szczególnie do tych, którzy nie kochają pokoju.
W dniu 5 listopada 1916 roku monarchowie Austro-Węgier i Niemiec podczas spotkania w Pszczynie proklamowali
powstanie Królestwa Polskiego.
Na krótko, bo w latach 1916 – 1918 Królestwo Polskie zostało wskrzeszone w formule niezależnej od Rosji, ale znów
Niemcy wysyłają (jak zrobili to wcześniej wysyłając Lenina do Rosji, a wcześniej wysyłając Nikołaja Repnina czy Otto
Magnusa von Stackelberga jako Posłów Nadzwyczajnych pod koniec XVIII wieku do Warszawy) Józefa Piłsudskiego,
trzymanego w Magdeburgu na czarną godzinę.
Co ciekawe, jako więzień polityczny, mógł Józef Piłsudski w Magdeburgu pobierać dla poprawienia zdrowia kąpiele
zdrowotne. Czy kąpiele zdrowotne funduje się wrogowi? Piłsudski jako więzień otrzymywał jedzenie z pobliskiej
restauracji oraz mógł zwiedzać Magdeburg. Czy tak traktuje się więźnia czy rezydenta?
W stałym kontakcie z Józefem Piłsudskim był członek Rady Regencyjnej Zdzisław Lubomirski.
W dniu 31 października 1918 roku w Magdeburgu z Piłsudskim rozmawiał delegat Urzędu Spraw Zagranicznych Niemiec
Harry Kessler, sondując lojalność Piłsudskiego wobec powstającej Republiki Weimarskiej. Wkrótce zapadła decyzja
przewiezienia Piłsudskiego i towarzysza więziennego Sosnkowskiego do Berlina.
W Berlinie Piłsudskiego i Sosnkowskiego potraktowano z wszelkimi honorami. Podjęto obu obiadem w prestiżowej
restauracji, po czym wieczorem 9 listopada specjalnym pociągiem, złożonym z parowozu i salonki pierwszej klasy, Polacy
pod eskortą niemieckiego oficera i żołnierzy zostali przewiezieni do Warszawy. Do miasta przyjechali 10 listopada
o godzinie siódmej rano. Na dworcu powitała ich niewielka grupa osób, wśród których znajdowali się książę Zdzisław
Lubomirskim jako przedstawiciel Rady Regencyjnej oraz Adam Koc z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej.
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Dokładnie w tym samym czasie w Niemczech wybuchła rewolucja listopadowa i władzę przejęło SPD
(Socjaldemokratycznej Partii Niemiec).
W dniu 11 listopada 1918 roku państwa Ententy zgodziły się na zawieszenie broni z ledwo co powstałą Republiką
Niemiecką, podpisując je w wagonie kolejowym w Campiegne.
Co działo się wówczas w Polsce wiemy. Przejęcie władzy wojskowej i rozwiązanie Rady Regencyjnej, czyli swoista
detronizacja króla, a w to miejsce proklamowanie bez najmniejszej konsultacji społecznej republiki partyjnej – nazwanej
później „II RP”, z konstytucją marcową 1921 roku wzorowaną na konstytucji francuskiej.
Józef Piłsudski tym samym zaszczepił odrodzonej Polsce ustrój wynikający wprost z rewolucji francuskiej.
Piłsudski prowadził politykę proniemiecką podobnie jak obecnie Jarosław Kaczyński prowadzi politykę proukraińską.
Królestwo Polskie uważa, że po rozbiorach Polski – ukrzyżowaniu, po akcie z 5 listopada 1916 roku – skonaniu, nadszedł
czas na zmatwychwstanie Królestwa Polskiego.
Stąd Nasze słowa „Pokój Wam!”
Polacy!
Nie bójcie się obecnych okupantów, jak onegdaj Uczniowie Jezusa bali się Żydów!
Posyłamy Was po pokój. Mówcie: „Pokój temu państwu!” Gdy rządzą tam i mieszkają ludzie godni pokoju pokój spocznie
na nich, jeśli nie powróci do Was.
Mówimy, więc przede wszystkim rządzącym w III RP – Pokój Wam!
Mówimy Niemcom, Rosjanom, Słowakom i wszystkim innym państwom – Pokój Wam!
II. SŁOWIAŃSZCZYZNA – WIELKA LECHIA - MIEJSCE POKOJU!
W tradycji słowiańskiej pokój był stawiany bardzo wysoko w hierarchii wartości.
Przypomnijmy, że słowo „pokój” oznacza pomieszczenie rodzinne w naszych polskich domach.
Imiona słowiańskie zawierają często człon „mir” – starosłowiańskie określenie pokoju. Stąd Mirosław, Mojmir, Borzymir,
Małomir, Jaromir, Chociemir, Mirogod.
Imiona ostateczne w Słowiańszczyźnie nadawano dzieciom podczas postrzyżyn w wieku 7 lat. Znano wówczas
charakter dziecka, a ponieważ imiona w tradycji słowiańskiej miały wymiar życzeniowy stąd oprócz w w iększości
pokojowych imion jedno wyróżniało się zdecydowanie. Było to imię Kazimierz (kazi mir) oznaczającego tego, co ma
niszczyć pokój. Co ciekawe były to często imiona z dynastii Piastów np. Kazimierz Odnowiciel syn Mie szka II, Kazimierz
II Sprawiedliwy, Kazimierz III Wielki, Kazimierz IV Jagiellończyk.
Oznaczało to w praktyce, że nie każdy pokój i spokój był dobry dla królestwa.
Jednym z takich złych pokoi jest niewola narodowa!
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Mieliśmy podczas rozbiorów polskiej państwowości wiele lat pokoju, a jednocześnie był to czas zniewolenia Polaków.
Obecnie mamy pozorny pokój, a jednocześnie Polacy czują się zniewoleni!
Nie jest to dobry pokój.
Pokój musi być sprawiedliwy, czyli Boży!
Jako Polacy jesteśmy nosicielami – misjonarzami pokoju!
Jeszcze gorszą rzeczą jest stan powojenny bez zawartego pokoju. Właśnie z takim stanem rzeczy mamy o becnie do
czynienia w Europie i na świecie po II Wojnie Światowej.
Komu służy obecne zawieszenie broni zwane pokojem zamiast rozejmem, bez dążenia do zawarcia pokoju p o II
Wojnie Światowej?
To zawieszenie broni służy tym, którzy na II Wojnie Światowej skorzystali i tym, którzy boją się obarczenia
odpowiedzialnością za określone działania lub zaniechania podczas II Wojny Światowej.
Kto więc powinien dążyć do zawarcia pokoju po II wojnie Światowej?
Przyjmując, że wojna łupieżcza jest grzechem ciężkim, to paradoksalnie bardziej powinno zależeć na sakramencie
pokuty i pojednaniu grzesznikowi, który zgrzeszył przeciwko bliźniemu, niż skrzywdzonemu. Gdy taka o soba lub cały
naród - agresor nie chce przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania skazuje siebie na potępienie wieczne, na
upadek.
Czy możemy stać bezczynnie i czekać na upadek Niemiec czy Rosji jako agresorów wobec Polski?
Jednym z obowiązków chrześcijanina jest napominanie grzeszników. Mówi o tym Św. Katarzyna ze Sieny:
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„Jakikolwiek urząd zajmuje się w prawie cywilnym czy w prawie Boskim, nie można się na nim utrzymać w stanie łaski bez
świętej sprawiedliwości. Kto nie jest karcony i nie karci, jest jak członek, który zaczyna gnić; gdy zły lekarz przykłada od
razu tylko maść do rany, nie wypaliwszy jej przedtem, wtedy całe ciało zakaża się i gnije.
To samo dotyczy prałatów i innych dostojników, którzy widzą, że poddany ich zakażony jest zgnilizną grzechu
śmiertelnego; jeśli poprzestaną na przyłożeniu maści pochlebstwa, nie uciekając się do nagany, chory członek nie
ozdrowieje nigdy, lecz zakazi inne członki, zjednoczone z pierwszym w tym samym ciele, pod jednym pasterzem.
Gdyby natomiast byli prawdziwymi i dobrymi lekarzami, jakimi byli ci chwalebni pasterze, użyliby maści dopiero po
wypaleniu rany ogniem nagany.
Gdyby zaś członek ten upierał się przy swym występku, odcięliby go od zgromadzenia, aby nie zakażał innych zarazą
grzechu
śmiertelnego.
Oni jednak tak nie postępują: udają raczej, że nic nie widzą.
Wiesz, czemu?
Bo korzeń miłości własnej żyje w nich i wydaje złą odrośl służalczej bojaźni. Boją się utracić stanowisko, dobra doczesne i
wysokie urzędy, więc milczą. Czynią jak ślepcy, którzy nie wiedzą, jak utrzymać się na stanowisku. Gdyby wiedzieli, że
zachowuje się je tylko przez sprawiedliwość, przestrzegaliby jej. Lecz ponieważ są pozbawieni światła, nie rozumieją
tego. Wydaje się im, że zachowają się przez niesprawiedliwość, nie karcąc błędów swych poddanych. Ale zwodzi ich
własna
namiętność
zmysłowa,
żądza
władzy
i przewodzenia.
Nie karcą i dlatego, że czują w sobie te same błędy lub jeszcze większe. Świadomość własnych błędów odbiera im
zapał i stanowczość. Spętani służalczą bojaźnią, udają, że nic nie widzą. A jeśli nie mogą nie widzieć, wstrzymują się od
nagany, dając się ująć pochlebstwom i licznym darom, nawet sami wynajdują usprawiedliwienia, byle nie karać. Do
nich odnoszą się słowa, które wyrzekła moja Prawda: Ślepi są i wodzowie ślepych; a ślepy jeśliby ślepego prowadził, obaj
w dół wpadają (Mt 15, 14; Łk 6, 39).
Tak, więc powinniśmy napomnieć rządzących i mieszkańców Niemiec i Rosji, ale też Francji, Anglii i USA i innych
biorących czynnie udział w II Wojnie Światowej:, dlaczego nie dążycie do cywilizowanego zakończenia wojny Traktatem
Pokojowym w formule Sakramentu Pokuty i Pojednania?
Odrodzone w 2016 roku Królestwo Polskie, które na Sejmie walnym elekcyjnym obrało Nas w dniu 16 lipca na Króla
elekta, nałożyło jednocześnie na Nas ipso facto obowiązki chrześcijańskiego króla.
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Jednym z takich obowiązków jest zadbanie o pokój na Ziemi Korony Polskiej z wcześniejszym określeniem obszaru Korony
Polskiej – Królestwa Polskiego.
Od razu wyjaśniamy, że Królestwo Polskie jest tworem mniejszym terytorialnie niż Korona Królestwa Polskiego – Wielka
Lechia, która historycznie oznacza Rzeczpospolitą Wielu Narodów.
W skład Rzeczpospolitej Wielu Narodów wchodziło w pewnym momencie Księstwo Litewskie, Księstwo Pruskie vel Prusy
Książęce, Księstwo Bari i Rosano, elektorat – Księstwo Saksonii, Księstwo Ruskie, etc.
Szanując dziedzictwo naszych przodków w Naszym zainteresowaniu terytorialnym są wszystkie Ziemie wchodzące
onegdaj w skład Korony Polskiej oraz szeroko pojęte Ziemie Słowiańskie, jako co najmniej naturalny sprzymierzeniec,
koalicjant, tak w czasie pokoju jak w czasie wojny.
Obszar ten określiliśmy od północy na wybrzeże Bałtyku i Gotlandię od zachodu na rzekę Łabę, wskazując od razu na
historyczny Limes Saxoniae i Limes Sorabicus, od wschodu na rzekę Dniepr, od południa na Karpaty, a w sensie Wielkiej
Lechii na obszar pomiędzy Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym.
Nasz niniejszy Memoriał w sensie prawnym jest Notą Dyplomatyczną wzywającą Strony - reprezentantów państw, aby
na Ziemi Królestwa Polskiego i Korony Polskiej zawarły z nami i pomiędzy sobą wielostronny Traktat Pokojowy,
uwzględniający słuszne, historyczne pretensje Królestwa Polskiego i Korony Polskiej, pod rygorem „strząśnięcia prochów z
nóg” i zajęcia jednostronnego stanowiska przez Nas.
Oznacza to tyle, że Strony powinny przystąpić do rozmów pokojowych. Jeśli nie przystąpią wówczas Królestwo Polskie
jednostronnie przez Proklamację przedstawi Nasze jednostronne stanowisko z założeniem, że pokój powinien być Boży.
Pokój nie może być fikcją, fasadą a w rzeczywistości krzywdzi jedną ze Stron.
Właśnie w tej chwili mamy taki pokój a właściwie spokój tzn. sytuacje gdy nie ma formalnego pokoju w postaci Traktatu
Pokojowego. Nie ma, więc formalnego zakończenia II Wojny Światowej. Mamy, więc spokój, ale nie jest to pokój.
W tym miejscu, wzywamy odpowiednie organy ONZ do zajęcia w tej sprawie stanowiska, a przede wszystkim określenia
czy w sensie prawa międzynarodowego od 1939 roku trwa na Ziemi Królestwa Polskiego i Korony Polskiej wojna czy
pokój?
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Jeśli trwa wojna to żądamy uczynienia wszystkiego, co możliwe by zawarty został formalny traktatowy pokój, a jeżeli trwa
pokój, to wnosimy o wsparcie Naszych wysiłków w zakończeniu go formalnym Traktatem Pokojowym.
III. ISTOTNE FAKTY HISTORYCZNE Z PUNKTU WIDZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO.
 W 1660 roku został zawarty tu, w Gdańsku Oliwie [w niedalekim stąd klasztorze Cystersów] Traktat Oliwski
gwarantujący wieczny pokój ze Szwecją i Brandenburgią (Niemcami);
 w 1686 roku zawarty zostaje pokój pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją zwany Traktatem Grzymułtowskiego,
którym oddajemy Rosji Smoleńszczyznę i Ruś Kijowską za wieczny pokój z Rosją;
 w 1698 roku August II spotyka się z Carem Rosji Piotrem I i odbywa tajna konferencję w Rawie Ruskiej z Piotrem I na
temat planowanej wojny ze Szwecją;
 w 1699 roku zawarty został Pokój Karłowicki z Turcją, reprezentującą wówczas w Europie świat islamu;
 w 1697 roku Królem Polski zostaje August II Sas;
 w 1700 roku August II, bez zgody Sejmu Walnego, wypowiada wojnę Szwecji;
 w dniu 17 lutego 1720 roku zawarty zostaje w Poczdamie Traktat Prusy – Rosja o korupcji polskich elit, o ciągłej
anarchizacji polskiego życia publicznego;
 w dniu 13 września 1732 roku w Wiedniu zostaje podpisany tajny Układ Austria – Rosja do którego 13 grudnia 1732
roku przystąpiły Prusy – znany jako Traktat Leowenwolda - w którym strony zobowiązały się nie dopuścić w
przyszłości na tron Królestwa Polskiego Króla Stanisława Leszczyńskiego przebywającego jako tytularny Król Polski
na emigracji we Francji;
 w 1733 roku na Sejmie Walnym elekcyjnym na Króla Polski powtórnie zostaje obrany Stanisław Leszczyński;
 w 1733 roku następuje agresja militarna Rosji w sojuszu z wojskiem saskim na Królestwo Polskie w obronie tronu Króla
uzurpatora Augusta III, a przeciwko wojsku koronnemu ze Stanisławem Leszczyńskim, oblężenie Gdańska, w którym
przebywał legalny Król Polski Stanisław Leszczyński. Warto pamiętać, że w zamian za abdykację 21 stycznia 1736
roku Król Stanisław Leszczyński, Leszczyńscy i Królestwo Polskie otrzymali Księstwo Lotaryngii i Bar. Tak, więc
Lotaryngia i Bar - bufor pomiędzy Niemcami a Francją należy od 1736 roku do Królestwa Polskiego;
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 w 1772, 1793 oraz w 1795 roku Carska Rosja, Prusy i Austria (Cesarstwo Niemieckie) dokonały wspólnie i w
porozumieniu rozbiorów Królestwa Polskiego. Warto pamiętać, że wówczas Prusy i Austria należały do związku
państw (elektoratów) niemieckich, czyli do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tak, więc
należałoby mówić, że rozbiory dokonało Cesarstwo Niemieckie oraz Cesarstwo Rosyjskie z Carycą Niemką –
Katarzyną II na czele. Rozbiory dokonali więc Niemcy. Modus operandi był ściśle niemiecki;
 w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim ustalono ład europejski poprzez wskrzeszenie Królestwa Polskiego w unii
personalnej z Cesarzem Rosji;
 Aktem 5 listopada 1916 roku Prusy i Austria zgodziły się na restytucję Królestwa Polskiego, które przetrwało do 11 14 listopada 1918 roku;
 w lipcu (z 16 na 17) 1918 roku w Jekaterymburgu zamordowany zostaje Król Polski i jednocześnie Car Rosji Mikołaj II
Romanow wraz z całą rodziną, co spowodowało brak sukcesji na tronie Króla Polski i Cara Rosji, w takiej sytuacji
powołuje się radę regencyjną;
 dnia 7 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłasza niepodległość rozumianą jako
zerwanie unii personalnej z Cesarstwem Rosji, które w międzyczasie przestało istnieć;
 w dniach 11-14 listopada 1918 roku Józef Piłsudski dokonuje zamachu stanu na Królestwo Polskie powołując do
życia II RP;
 w dniu 26 sierpnia 1939 roku Rosja i Niemcy podpisują Traktat Ribbentrop – Mołotow;
 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka militarnie zaatakowała II RP;
 3 września 1939 roku Słowacja militarnie zaatakowała II RP;
 17 września 1939 roku Sowiecka Rosja militarnie zaatakowała II RP;
 okupacja III Rzeszy Ziem Polskich trwała do 1944 -1945 roku;
 okupacja Sowieckiej Rosji Ziem Polskich trwała do 1993 roku, gdy wojska Sowieckiej Rosji opuściły Polskę;
 nadal trwa okupacja Ziem Polskich przez państwo będące sukcesorem PRL tj. III RP;
 nie ma Traktatu Pokojowego kończącego II Wojnę Światową stąd zmuszeni jesteśmy otworzyć Konferencję
Pokojową, by zakończyć tę wojnę w sposób formalny, zapobiegając kontynuacji wojny w postaci działań
militarnych;
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 nie ma ustalonych granic państwa nazywanego „Polska Rzeczpospolita Ludowa” trwającego w latach 1944 do
1989;
 nie ma ustalonych granic państwa nazywanego „III Rzeczpospolita Polska” funkcjonującego na Ziemi Królestwa
Polskiego od 1989 roku do nadal, apelujemy w tym miejscu do przedstawicieli III RP abyśmy wspólnie osiągnęli
pokój wewnętrzny pomiędzy Królestwem Polskim a III RP w postaci odpowiedniego Traktatu Pokojowego;
 są ustalone granice Traktatem Wersalskim z 1919 roku, które są okupowane przez państwa: Litwa, Białoruś, Ukraina;
 podczas II Wojny Światowej Wojsko Polskie walczyło na różnych frontach jako aliant; walczyło pod Monte Cassino,
Bolonią, Padwą w wyzwoleniu Włoch, walczyło w wyzwoleniu Belgii i Holandii, walczyło pod Tobrukiem w Libii, pod
Narvikiem w Norwegii, walczyło w obronie Anglii, w obronie Lotaryngii, walczyło z Armią Czerwoną o wyzwolenie
Polski, oraz o pokonanie Niemiec poprzez sforsowanie Odry, aż do Berlina. Wszystkie Ziemie Wyzwolone i
Obronione przez Armię Polską są tzw. zdobyczami wojennymi w myśl prawa wojennego skodyfikowanego w
Konwencje Genewskie i Haskie;
 obecnie na Ziemi Królestwa Polskiego funkcjonuje państwo nazywające siebie III RP powstałe po tzw. „okrągłym
stole” w 1989 roku; dla Królestwa Polskiego państwo to jest nielegalne, a co najważniejsze nie reprezentuje
interesów Królestwa Polskiego; zdaniem Królestwa Polskiego jest to państwo okupacyjne, o czym świadczy fakt, że
nie zrobiło nic, aby rozpocząć procedurę dyplomatyczną, zmierzająca do zawarcia Traktatu Pokojowego
podobnie jak nie uczyniło tego PRL. Słyszymy o roszczeniach finansowych, jakie zgłasza III RP wobec Niemiec.
Królestwo Polskie uważa to za błąd. Królestwo Polskie zgłasza przede wszystkim roszczenia terytorialne. Roszczenia
finansowe mogą zostać wyartykułowane przez Królestwo Polskie ewentualnie tylko wobec Państwa Watykan.
IV. STANOWISKO KRÓLESTWA POLSKIEGO W RAMACH OTWARTEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ – KONGRESU POKOJOWEGO.
 nie wskazujemy zwycięzców i zwyciężonych;
 zajmujemy się przeszłością nie definiując cezury;
 wysuwanie przez III RP roszczeń finansowych wobec Niemiec jest z punktu widzenia Królestwa Polskiego szkodliwe i
zmierza do kontynuacji militarnych działań tj. kontynuacji II Wojny Światowej;
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 Królestwo Polskie nie wysuwa roszczeń finansowych, a jedynie roszczenia terytorialne w ramach reparacji za
krzywdy, jakie doznało Królestwo Polskie na przestrzeni od 1697 roku (sfałszowana elekcja Augusta II) do 2017 roku;
 od Niemiec w ramach reparacji wojennych domagamy się terenów na wschód od Łaby i obecnie zajmowane
tzw. "Ziemie odzyskane". Przypominamy, że Brandenburgia vel Prusy była zhołdowana wobec Królestwa Polskiego
a Traktaty Welawsko-Bydgoskie z 1657 roku, potwierdzone Pokojem Oliwskim z 1660 roku, zrywające zależność
lenną Prus od Korony Polskiej za cenę wieczystego pokoju (przymierza), zostały naruszone przez Brandenburgię vel
Prusy rozbiorami Królestwa Polskiego, co czyni je nieważnymi.
 Saksonia jako elektorat była wkładem własnym Augusta II - elektora Saksonii, który został Królem Polski w 1697 roku
do Korony Królestwa Polskiego (Unia personalna z Saksonią).
 Berlin zdobywali podczas II Wojny Światowej m.in. Polacy więc Rosja nie miała prawa oddawać zdobyczy
wojennej tj. NRD bez zgody Polski. Królestwo Polskie na to oddanie Niemcom zdobyczy wojennej nie godzi się! W
tym miejscu przypominamy historyczne granice "Limes Saxoniae" i "Limes Sorabicus".
 Niemcy miały i mają problem z Królestwem Prus, które za czasów Bismarcka podbiło Niemcy (kraje niemieckie)
zamieniając je w domenę pruską jako „II Rzesza Niemiecka”;
 od Rosji w ramach reparacji wojennych domagamy się Ziemi Królewieckiej jako Ziemi historycznie należącej do
Korony Królestwa Polskiego oraz Smoleńszczyzny za złamanie Traktatu Grzymułtowskiego;
 od Litwy, Białorusi i Ukrainy domagamy się Ziem przyznanych nam Traktatem Wersalskim w 1919 roku. Zwracamy
uwagę, że obecna Ukraina poprzez nacjonalistyczną ideologię banderyzmu staje się państwem skrajnie
nacjonalistycznym – szowinistycznym na podobieństwo III Rzeszy Adolfa Hitlera. Jest to sytuacja bardzo groźna dla
Królestwa Polskiego tym bardziej, że III RP sprzyja tej antypolskiej polityce Ukrainy;
 od Słowacji w ramach reparacji wojennych domagamy się całego Spiszu należącego do Polski od czasów
Bolesława Chrobrego;
 mamy zastrzeżenia do Francji i Anglii (Wielkiej Brytanii) za zajęte stanowiska podczas II Wojny Światowej,
szczególnie za niedotrzymanie bilateralnych umów z II RP.
Mamy nadzieję, że USA, Francja, Wielka Brytania i Chiny na forum międzynarodowym poprą Nasze roszczenia.
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Na Ziemi Połabskiej utworzone zostaną trzy województwa: Wenedyjskie, Łużyce Dolne i Łużyce Górne. Gwarantujemy na
tym terenie Niemcom respektowanie ich praw nabytych, ochronę prawa własności etc. Gwarantujemy autonomię tych
Województw opartą na Sejmikach Ziemskich - Landtagi. W ciągu 25 lat winna nastąpić pełna koekwacja prawa
stanowionego i podatkowego z Królestwem Polskim. Gwarantujemy pełną wolność polityczną, ekonomiczną i religijną
ale wyłącznie w duchu cywilizacji "Christianitas".
V. NASZ PROPONOWANY SPOSÓB PROCEDOWANIA.
Po oficjalnym otwarciu Konferencji Pokojowej - Kongresu Pokojowego w Gdańsku - Oliwie 14 października A.D.2017 roku i
powiadomieniu ONZ o tym wydarzeniu, na wiosnę 2018 roku wyślemy Powiadomienia o Zjeździe Ambasadorów
głównych Interesariuszy tj. USA, Rosji, Anglii, Francji, Niemiec, Chin, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Watykanu, Turcji, Izraela,
Syrii i innych w celu przedstawienia swoich Stanowisk. Szczególny znaczenie ma tu Syria gdzie toczy się wojna.
Zjazd Ambasadorów odbędzie się pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w ramach
Królestwa Polskiego i będzie miał na celu wypracowanie sposobu procedowania w celu uzyskania consensusu.
Właśnie my tu obecni jesteśmy w pewnym sensie Komitetem Założycielskim i Organizacyjnym powołanych dzisiaj
Organów - Organizacji.
Celem Konferencji Pokojowej – Kongresu Pokojowego będzie uzyskanie Wiecznego Pokoju na bazie cyklicznych spotkań
Kongresowych, co 5, 10, 15, 20 lat.
VI. OFICJALNE OTWARCIE – PROKLAMACJA – POWOŁANIE DO ŻYCIA.
Niniejszym proklamujemy utworzenie i otwarcie:
I. RADA POKOJU ŚWIATA z siedzibą w Gdańsku Oliwie.
1. Nazwa własna: „Rada Pokoju”, „Rada Pokoju Świata”.
2. Cel: zapewnienie trwałego pokoju na świecie.
3. Rada Pokoju powinna być lustrzanym odbiciem Rady Bezpieczeństwa ONZ ale stać na straży praw
pokrzywdzonych - ofiar, a nie agresorów.
4. Wypracowanie takiego skutecznego sposobu działania oraz zdobycia takiego międzynarodowego
szacunku i powagi, by Rada Bezpieczeństwa ONZ nie miała większego znaczenia.
5. Interwencje rozjemcze przy pojawiających się konfliktach.
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6. Zapewnianie negocjacji i mediacji pokojowych podczas konfliktów.
7. Proponowany skład: 5 członków stałych oraz 10 niestałych.
8. Wśród 5 członków stałych – jeden przedstawiciel Królestwa Polskiego, jeden państwa Syria, jeden państwa
Węgry, jeden państwa Serbia, jeden państwa Grecja.
8.1.

Reprezentantem Królestwa Polskiego w Radzie Pokoju został obrany jednogłośnie przez Radę
Królewską J.W. Andrzej Jankowski z Olkusza.

8.2.

Reprezentantem Syrii w Radzie Pokoju zastał zaproponowany jednogłośnie przez Radę Królewską J.W.
Nabil Al Malazi z Aleppo w Syrii.

8.3.

Rada Pokoju może odbywać Posiedzenia lub Sesje zajmując swoje stanowisko poprzez Uchwały Rezolucje podjęte jednomyślnie.

8.4.

Rada Pokoju do czasu jej pełnego ukonstytuowania się znajduje się pod patronatem Króla Polski i
Królestwa Polskiego.

II. KONFERENCJA POKOJOWA w Gdańsku Oliwie.
1. Nazwa własna: „Konferencja Pokojowa w Gdańsku – Oliwie” lub „Konferencja Oliwska 2017”. W Gdańsku i
Wieluniu wybuchła II Wojna Światowa.
2. Cel: zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych, szczególnie II Wojny Światowej; zawarcie Traktatu
Pokojowego kończącego II Wojnę Światową, która wybuchła 1 września 1939 roku.
3. Konferencja Pokojowa do czasu jej pełnego ukonstytuowania się znajduje się pod patronatem Króla Polski i
Królestwa Polskiego.
III. KONGRES POKOJOWY w Gdańsku Oliwie.
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1. Nazwa własna: „Kongres Oliwski” – „Pax Oliviensis”. Gałązka oliwna – Góra Oliwna jako symbol pokoju.
2. Cel: cykliczne, okresowe ustalanie wielosektorowego ładu światowego.
3. Kongres Pokojowy do czasu jej pełnego ukonstytuowania się znajduje się pod patronatem Króla Polski i Królestwa
Polskiego.
4. Cel: zawarcie międzynarodowych Przymierzy/Standardów:
















Monetarnego – Pax Denarum,
Bankowego – Pax Pecunia,
Rezerw i długów, okresy cyklicznych rozliczeń i umorzeń,
Kursowego,
Ekonomicznego,
Handlowego,
Wojskowego,
Migracyjnego,
Ekologicznego,
Żywnościowego,
Demograficznego,
Surowcowego,
Religijnego,
Cywilizacyjnego.
Innych.

IV. LIGA ŚWIĘTA „CHRISTIANITAS”.
1. Nazwa własna: „Liga Święta Christianitas”, „Liga Święta”.
2. Cel: zawarcie sojuszy polityczno-wojskowych w celu obrony wiary chrześcijańskiej i chrześcijan. Nie chodzi o
siłowe krzewienie chrześcijaństwa (Paweł Włodkowic).
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3. Liga Święta Christianitas do czasu jej pełnego ukonstytuowania się znajduje się pod patronatem Króla Polski i
Królestwa Polskiego.
V. EUROPEJSKA LIGA NARODÓW CYWILIZACJI „CHRISTIANITAS”.
1. Nazwa własna: „Europejska Liga Narodów”,„Liga Narodów Christianitas”, „Liga Narodów”.
2. Liga Narodów Christianitas do czasu jej pełnego ukonstytuowania się znajduje się pod patronatem Króla
Polski i Królestwa Polskiego.
3. Cel: obrona europejskiej cywilizacji „Christianitas”.
4. Weryfikacja religii i ideologii. Zasady i pryncypia cywilizacyjne.
W niniejszym Memorandum nie chodzi o literalne trzymanie się jego treści ale o zrozumienie jego ducha.
W celu uzupełnienia oddajemy głos Kanclerzowi Wielkiemu Koronnemu.
VII. GŁOS WOLNY Kanclerza Wielkiego Koronnego
J.W. Cezary Mariusz Tousty.
Najjaśniejszy Królu!
Panie Siostry! Panowie Bracia!
Szlachetni Polacy!
Zastanawialiśmy się przez trzy lata jak spuentować naszą działalność i co w naszej działalności jest najważniejsze.
Opatrzność wskazała te słowa Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, czyli doświadczył największej zbrodni, jaką
ludzie mogą zrobić drugiemu człowiekowi i w naturalny sposób czy ludzki sposób mogliśmy oczekiwać od niego, że
kiedy On zmartwychwstanie to powie: „Śmierć Rzymowi”, „Śmierć tym, którzy mnie ukrzyżowali, doprowadzili do
ukrzyżowania”. A On przyszedł i do swoich Apostołów powiedział najważniejsze Słowa w dziejach, historii ludzkości, czyli
„Pokój mój Wam daję!” O co tu chodzi?
O to, że ci Apostołowie, którzy tam byli, tak samo w naturalny sposób się obawiali podobnej śmierci jak Jezus Chrystus,
bo skoro On tak zginął to wiadomo było, że dla nich jest to samo. Ale tymi Słowami właśnie „Pokój Wam daję” jakby
zdjął z nich przeświadczenie, że mają się bać, że On jest zawsze i wszędzie z nimi, że będzie z nimi do końca ich dni i
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cokolwiek się stanie z nimi, to On będzie z nimi, czyli On im podał rękę i stworzył tak jakby krąg „Nie bójcie się. Pokój z
Wami”, czyli daję Wam pokój wewnętrzny, Waszym sumieniom, umysłom, itd.
Ale też przez Was przesyłam pokój do wszystkich moich wrogów i mówię, ostrzegam, przedstawiam: „Jeśli nie przyjmiecie
tego pokoju, to będzie najgorsza kara z możliwych”, bo jeśli człowiek sprawiedliwy wysyła pokój innym i robi to w celu
jakby zażegnania, czy przekreślenia od siebie restrykcji w stosunku do napastnika, to musi mieć świadomość, że spotka
się z największą karą, jaka może spotkać człowieka, narody i systemy – będzie gorzej niż w Sodomie.
I On w tych słowach zagwarantował ludzkości takie działanie i my po 2 tyś. lat, od momentu, kiedy On to wypowiedział,
wypowiadamy te same Słowa kierowane do całego Świata: „Pokój Wam dajemy!”.
W ten sposób możecie skorzystać z tego dla dobra swojego i wszystkich najbliższych. Drugiej możliwości nie będzie! Sami
zgotujecie sobie ten los! Sami! Nie my! Nie my przyłożymy rękę do tego, że Wy zostaniecie zniszczeni!
Tylko przez to, że nie docenicie tego, że my chcemy żyć w pokoju, że my dajemy Wam serce na dłoniach a Wy to
odrzucacie!
Nie ma większego prawa jak danie komuś pokoju, czując w sobie nieprawdopodobną urazę, która istnieje w moim życiu
i przez pokolenia!
Tak jak Polska przez pokolenia została wielokrotnie skrzywdzona i nigdy praktycznie myśmy nie uzyskali zadośćuczynienia
za to. Nigdy!
My dzisiaj zaczynamy dzień, w którym upominamy się za to, że miliony Polaków zostało na tych Ziemiach
zamordowanych. I to nie, dlatego, że pluli naszym wrogom, nie, dlatego, że mówili, że my ich zniszczymy, wymordujemy,
że jeśli będzie Polska w Niemczech czy Rosji, to będziecie tam niewolnikami, że będziemy z Was żyć, etc., etc. Ale
dlatego, że mówiliśmy, że chcemy pokoju, że chcemy się łączyć z Wami, chcemy budować pokój.
Polska przeważnie wychodziła z inicjatywą pokoju. Najdłużej funkcjonująca Unia to była Unia Polsko-Litewska. Unia
Europejska ma raptem 40 lat a Unia Polsko-Litewska trwała kilkaset lat. I w imię tej Unii Polsko-Litewskiej Polska - Litwa była
Imperium. Była najpotężniejszym krajem w Europie. My to wszystko żeśmy przerobili. Znamy to. Potrafimy to
wyartykułować i potrafimy to realizować. My to potrafimy. Inni, inne kraje, inne systemy mówią, że my to wyczytamy i
będziemy to robić. My to jako Polacy, jako Słowianie potrafimy, potrafimy szanować pokój. Dziękuję.
LXII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 23 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa
VIII. GŁOS WOLNY Podkanclerza Wielkiego Koronnego
J.W. Stefan Kramarski.
Jego Królewska Mość!
Jaśnie Wielmożny Panie Kanclerzu!
Szlachetni Polacy!
Ja tylko chciałbym powiedzieć: „Pokój Wam Polacy!”
Najwyższy czas żebyśmy jako Polacy skończyli między sobą wszelkie waśnie i zaczęli dla dobra Polski i świata pracować!
XI. Mowa końcowa Króla. Konkluzja.

P

roklamowaliśmy dzisiaj podmioty prawa międzynarodowego:







G

Radę Pokoju,
Konferencję Pokojową,
Kongres Pokojowy,
Ligę Świętą „Christianitas”,
Ligę Narodów cywilizacji „Christianitas”.

dańsk Oliwa ma obecnie możliwości konferencyjno-biurowe do zorganizowania tak siedzib organizacji

międzynarodowych jak przeprowadzenia Konferencji Pokojowej i Kongresu Pokojowego. .
Podpiszmy tu obecni Akt Proklamacji tych organów i organizacji.
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J

ako Królestwo Polskie mamy moralne prawo zwołać te organy i organizacje pokojowe.

C

ieszymy się, że w 100 rocznicę Fatimy jakby głos z nieba pozwolił Nam przybyć do Gdańska Oliwy i że wśród nas jest

przedstawiciel Syrii - świata arabskiego – fatimskiego. Fatima to córka Mahometa. To pewien znak!

Z

amiast walczyć, powinniśmy pokojowo rozwiązywać wszelkie problemy.

Na tym kończymy.
Podziękujmy modlitwą Panu Bogu: „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Mario…”
Święta Brygido!
Pomóż nam! Pomóż Nam! Polsce i Światu, żeby panował wieczny pokój!
W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.
Amen.
Dano 14 października A.D. 2017 w Gdańsku-Oliwie, na Ziemi Korony Polskiej, w drugim roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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SYGNATARIUSZE
AKTU PROKLAMACJI
z 14 października A.D. 2017
1. Wojciech Edward Rex Poloniae – Ziemia Myszkowska
2. Cezary Mariusz Tousty – Kanclerz Wielki Koronny – Ziemia Darłowska
3. Stefan Kramarski – Podkanclerz Wielki Koronny – Ziemia Kłobucka
4. Jarosław Kierznikowicz – Marszałek Sejmu Walnego – Ziemia Wejherowska
5. Marian Redes – Starosta Generalny Nadodrza – Ziemia Szczecińska
6. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny – Ziemia Łobezka
7. Danuta Regin – Mic – Lekarz Wielki Koronny – Ziemia Olsztyńska
8. Nabil Al Malazi – Legat Królestwa Polskiego ds. kontatktów ze światem Arabskim – Ziemia Aleppo (Syria)
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9. Krzysztof Jan Magnuszewski – Senator – Ziemia Gdańska
10. Andrzej Jankowski – Ziemia Olkuska
11. Jan Krzanowski – Starosta Generalny Podkarpacia – Ziemia Krośnieńska
12. Marek Chatou – Starosta Generalny Mazowsza – Ziemia Warszawska
13. Wiesław Janiszewski – Ziemia Gdańska
14. Rafał Burszewski – Ziemia Tczewska
15. Ryszard Gawlicki – Starosta Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej – Ziemia Elbląska

Modlitwa do Świętej Brygidy!
Święta Brygido!
Pomóż nam! Pomóż nam!
Polsce i Światu!
Żeby panował Wieczny Pokój!
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen

LXVI

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 23 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Król: w ramach powyższego Memorandum Pokoju dzisiejsze Spotkanie (Sejm Walny Pacyfikacyjny) jest
kontynuacją idei Pokoju Powszechnego w Polsce i na Świecie.
Zamysł Nasz jest taki żebyśmy przez trzy dni wypracowali sposób konferowania na Konferencji Pokojowej
wewnętrznej, która ma się odbyć w dniach 1-3 maja A.D.2018. By na tej Konferencji były reprezentowane
wszystkie najważniejsze byty polityczne i religijne (II RP, PRL, III RP, Episkopat Polski) abyśmy mogli
wypracować wspólne stanowisko na zaplanowaną na jesień 2018 lub wiosnę 2019 MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ POKOJOWĄ (KONGRES POKOJOWY) kończącą II Wojnę Światową z przesłaniem
cyklicznych (co 25 lat) OLIWSKICH KONGRESÓW POKOJOWYCH, resetujących napięcia międzynarodowe i
ustalające zasady pokojowego współistnienia na najbliższe 25 lat.
Król: możemy na Sejmie Walnym Pacyfikacyjnym skorygować tezy i plany zawarte w Memorandum Pokoju z 14
października A.D.2018. Na przykład: czy zwołujemy na jesień 2018 roku lub wiosnę 2019 roku RADĘ
AMBASADORÓW działających na Ziemi Polskiej w ramach III RP. Czy jest palący problem konfliktu w Syrii i
zachowanie USA.
Król: a może odwołajmy te trzydniowe spotkanie (Oliwski Zjazd Pokojowy) za tydzień?
Może to było szaleństwo zwoływać taki Zjazd?
Przyjechaliśmy do Oliwy by poznać głos poszczególnych Ziem.
Przypominamy 100-lecie Fatimy w 2017 roku.
W dniu 13 maja A.D.2017 w 100-lecie początku objawień modliliśmy się w Turzy Śląskiej w Sanktuarium
Fatimskim.
W dniu 13 października A.D.2018 w 100-lecie końca objawień modliliśmy się w Gdańsku Oliwie.
W dniu 14 października A.D.2018 wystosowaliśmy Memorandum Pokoju zwołując m.in. Oliwski Zjazd Pokoju.
Staramy się być konsekwentni w działaniu.
Widzimy dziś wolę zawarcia Pokoju USA – Korea Północna. Dlaczego nie w Polsce, w Gdańsku Oliwie?
Dlaczego nie zwołać konferencji światowej a nie dwustronnej czy trzystronnej?
Żeby to jednak zrobić z naszym udziałem musimy wpierw w Polsce uzyskać zgodę i pokój.
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My w Polsce nie mamy zgody! Okupanci mówią: my nie oddamy raz zdobytej władzy! Doprowadzimy do rozlewu
krwi…
Ale jeżeli będzie moc sprawcza Jezusa i Maryi to Ja głęboko wierzę, że tak daleko zajdą zdarzenia, że Pokój
może się zdarzyć. My musimy w to głęboko wierzyć!
Gdybyście mieli wiarę jak to ziarnko gorczycy tobyście górę przenieśli!
Ja w to głęboko wierzę!
Oddaję Marszałkowi głos.
J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz:
To wystąpienie przybliżyło nam sens tego Spotkania.
Zachęcamy wszystkich Polaków do działania!
Proszę Pana Krzysztofa Magnuszewskiego o wypowiedź w tej sprawie.
Chodzi nam o prestiż Pokojowego Zjazdu Oliwskiego w dniach 1-3 maja A.D.2018.
Dlatego mamy zapewnione prestiżowe sale u Brygidek oraz w Olivia Business Centre – sacrum i profanum.
J.W. Krzysztof Magnuszewski – Ziemia Gdańska:
Pierwsza sprawa to brakuje osób podczas gdy akty [intronizacyjne] są odczytywane.
Powiedzmy coś o 100-leciu [niepodległości].
Na temat naszego stosunku do ustawy zawetowanej przez Prezydenta o IPN.
Zmiana koncepcji funkcjonowania państwa w formule dojścia do monarchii.
Mamy przedstawicieli Ziemi Gdańskiej. Powinniśmy się zastanowić się nad problemami Ziemi Gdańskiej.
Rola Panów Wiesława Janiszewskiego i Mariana Redesa w strukturze władzy Królestwa Polskiego.
Rola Jarosława Kaczyńskiego w zmieniającym się systemie władzy.
Król: nad tym całym pakietem trzeba głosować.
Proponujemy głosować nad każdym punktem aby zmienić Porządek Obrad.
J.W. Krzysztof Magnuszewski – Ziemia Gdańska:
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Wszystkie moje punkty są objęte moim zdaniem Porządkiem Obrad.
J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz:
Mamy Porządek Obrad do omówienia.
J.W. Krzysztof Magnuszewski – Ziemia Gdańska:
Mówiłem kilka minut. Nie ma moim zdaniem zainteresowania tym, co proponuję.
Sejm to miejsce gdzie nie powinno się dominować. To zły przykład jak zostałem potraktowany.
Nie ma zainteresowania, więc wycofuję mój pakiet.
Sprawa głosowania nad tematyką obrad jest według mnie niepoważna.
J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz:
Czytam Porządek Obrad.
Mamy do wypracowania modus operandi.
J.W. Kanclerz Wielki Koronny Cezary Mariusz Tousty:
Wszystko co Pan wymienił jest nie na temat.
Chcieliśmy usłyszeć od Pana środowisk jak oni widzą Pokój w Polsce.
Król:
My chcemy zawieszenie broni!
J.W. Zyta Nadworna – Ziemia Gdańska:
Cieszymy się z Panowania J.K.M. Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego.
Po 10 kwietnia A.D.2010 cały czas wyglądałam dobrych wieści. Nie było takich wiadomości.
Jak odsunąć III RP od rządzenia naszą Ojczyzną?
Co należy zrobić by ktoś przybył na Konferencję? Miejmy nadzieję, że są tam ludzie dobrej woli...
Puste fotele będą bardzo wymowne…
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Ważna sprawą jest Akt S 447 w USA. Jak to się dzieje, że obce państwo ingeruje w nasze finansowe sprawy.
Dlaczego obce mocarstwo ingeruje w nasze sprawy?
Sprawa żydowska jest moim zdaniem najważniejsza!
Chciałabym zapytać o emisariuszy Królestwa Polskiego. Kto był i z jakim rezultatem?
Król:
J.W. Pan Cezary Mariusz Tousty był osobiście w siedzibie Episkopatu Polski, kancelarii Prezydenta III RP,
kancelarii Sejmu i Senatu, Rządu III RP. Nie rozmawiał z nikim osobiście. Osobiście wręczył Zaproszenia na
„Pokojowy Zjazd Oliwski”.
Wszyscy Posłowie i Senatorowie otrzymali Zaproszenie przez kancelarię Sejmu.
Król: czy jest sens zaprosić Żydów a konkretnie Gminy Żydowskie w Polsce?
J.W. Andrzej Nadworny – Ziemia Gdańska:
Zagadnienia, które Panowie poruszyliście mnie interesują.
Czy dzisiaj na ten temat dyskutować tego nie wiem. Król ma rację bo porządek musi być!
Bez wątpienia to z czym mamy do czynienia jest nieskuteczne.
Sprowadza to nas i inne kraje do wpadnięcia w czeluść.
Mowa o porozumieniu w Ventotene znajdującego się przy wejściu do UE.
Chyba nie ma gorszego systemu od demokracji. Trzeba wrócić do korzeni! Nie ma tu żadnych wątpliwości.
Trzeba zwracać się do Boga bo sami ludzie nie są w stanie przeprowadzić.
To co mamy to może być kara Boska.
Powrót do Boga może spowodować, że Bóg okaże nam łaskę.
Jak zachęcić Episkopat do współpracy? Raczej nie ma dobrych kroków ze strony hierarchów.
Król:
Pamiętamy o Zjeździe w 1180 roku w Łęczycy duchownych i świeckich.
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11 lipca A.D.2014 roku wysłaliśmy pierwsze pisma do Episkopatu z zaproszeniem na Spotkanie władzy świeckiej
i duchownej.
Musimy się uporządkować. Musimy wytypować 8 (osiem) osób do rozmów na Konferencji Pokojowej.
Na tym polega sejmowanie (dawn. siejmowanie) aby jedni przekonywali drugich do swoich racji.
J.W. Andrzej Sochacki – Ziemia Mazowiecka – Warszawa – Targówek:
Obecnie podróżuję spotykając się z kombatantami.
Propaguję zbieractwo archiwaliów wojennych.
Wielu kombatantów ma pamiątki wojenne.
Pod koniec maja jadę w podróż dokoła Azji. Już 8 razy okrążyłem świat.
Jak ja podróżuję „po polsku” można zobaczyć.
W zeszłym roku okrążyłem 32 kraje afrykańskie.
Zwiedziłem 163 kraje na świecie.
Teraz nie będzie wojny. W Syrii Rosja i USA testują broń.
Afryka jest w 85% muzułmańska.
Buduje się dużo meczetów. Jeden minaret musi widzieć drugi.
Teraz bym chciał promować Królestwo Polskie.
Ludzie nie wiedzą, że my się spotykamy.
Napawa radością, że Królestwo Polskie się odradza.
Wielu Polaków wstydzi się Polski poza Polską.
Dziękuję Wam za przyjęcie.
Król: to my Panu dziękujemy za przybycie!
Ogłaszamy przerwę na kolację!
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Miejsce obrad Sejmu Walnego:

Gdańsk Oliwa
DDwwoorreekk pprrzzyy KKllaasszzttoorrzzee ssss.. BBrryyggiiddeekk

Ul. Polanki 124, Gdańsk Oliwa
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Obrady Sejmu Walnego
transmitowane na żywo
na
na Kanale:

„Sejm Walny”
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==YYttllYYQQIIjj33RRnncc
Sporządzono w Myszkowie 12 dnia maja A.D.2018

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 45/05/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 12 maja A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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Z KRONIKI SEJMU WALNEGO
KRÓLESTWO POLSKIE
NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ
EUROPY I ŚWIATA
Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego
z podpisem Króla
15-16 września A.D. 2016
J.W. Król Polski stwierdził, że Królestwo Polskie nie może abstrahować od sytuacji geopolitycznej w Europie i na
Świecie.
Zmiana ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z masońskiej republiki na chrześcijańską monarchię parlamentarną
– Królestwo Polskie musi wywołać określone negatywne skutki i działania innych republik masońskich, w związku z
czym pożądane jest działanie prewencyjne.
Stąd, licząc na oddziaływanie i poparcie Sejmu Walnego pożądane jest sformułowanie Apelu do Europy i
Europejczyków oraz do Ameryki i jej mieszkańców.
Głównym celem Królestwa Polskiego winny być podjęte wysiłki propagujące remonarchizację Europy.
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Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego
do Narodów Europy
„Pax Europa – Pax Christiana”
z 16 września A.D.2016

Uznając Prawo naturalne i Boże,

że wywyższony będzie poniżony, a poniżony będzie wywyższony, jako
Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy „Świętego
Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. z Królestwem Polskim wspólnie odbudować królewskość i
chrześcijańskość Europy.

Apelujemy

do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji Europy i ścisłej współpracy
europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na pokojowej
dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim obecnych ustrojów państwowych, tj. przejściu
z republik z „demokracją” na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których przestrzegane będzie pryncypialne
prawo braku ucisku poddanych.

Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku z proponowaną dekompozycją ładu
europejskiego:
1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z dodatkową sugestią, by w ramach własnej
Monarchii wyodrębniła autonomie Księstwa Nowogrodzkiego.
2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim.
3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim albo sama stała się
samodzielnym Księstwem Białej Rusi.
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4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się ponownie Księstwem Kijowskim lub
Księstwem Rusi Czerwonej.
5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem.
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem.
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem.
8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem Wielkiego Księstwa
Morawskiego w którego skład winna wejść Słowacja.
9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem.
10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.
11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się przejść na wyznanie rzymsko-katolickie
porzucając Luteranizm.
12. Proponujemy powstanie Księstwa Królewieckiego-Wenedyjskiego z prośba do Rosji o przekazanie tych Ziem
pod władztwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
13. Sugerujemy powstanie Księstw Łotwy i Estonii.
14. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw, by weszły w skład Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
15. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby zanegowali własny swój imperialny charakter i
uznali dążenie tych Żywiołów imperialnych za niewłaściwe.
16. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone Chrześcijańskie Królestwo Francji.
17. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę Rzeczypospolitej Wielu Narodów, a na miejsce
spotkań negocjacyjnych wyznaczamy królewskie Miasto Rydzynę w Wielkopolsce.
18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do diaspory
Żydowskiej oraz do wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i Nas Europejczyków.
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UCHWAŁA W SPRAWIE UKRAINY
Propozycja „Unii Rydzyńskiej”
z 16 września A.D. 2016

W nawiązaniu do 358 rocznicy Unii Hadziackiej z 16 września 1658 roku proponujemy Narodowi Ukraińskiemu
alias Kozackiemu oraz rządzącym Ukrainą do przystąpienia do „Unii Rydzyńskiej” tj. do przyłączenia Księstwa
Kijowskiego vel Księstwa Rusi Czerwonej do Korony Królestwa Polskiego – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu
Narodów.
UCHWAŁA W SPRAWIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
„Pax America – Pax Christiana”
z 16 września A.D. 2016

Apelujemy do Narodów Ameryki Północnej, szczególnie do etno mieszkańców i chrześcijańskich imigrantów,
szczególnie do Polonii, o budowanie w Ameryce państwowości monarchicznej w duchu „Christianitas”.

1. Pragnęlibyśmy, aby USA stało się chrześcijańskim Królestwem respektującym prawa do określonych Ziem
Meksyku.
2. Chcielibyśmy, aby Meksyk stał się chrześcijańskim Królestwem.
3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem.
Dano 16 września 2016 roku w Rydzynie na Ziemi Korony Królestwa Polskiego.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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MMXVIII

Millennium
Pokoju w Budziszynie

1018 - 2018
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Millennium
Wyprawy Kijowskiej
&
zdobycia Kijowa
przez Bolesława Wielkiego Chrobrego
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