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UNIWERSAL  ZWOLANIE 
RADY KRÓLEWSKIEJ 

na 
II Posiedzenie Rady Królewskiej 

dnia 8 października A.D. 2016 

Gdańsk-Oliwa 
Seminarium Archidiecezji Gdańskiej 

ex Opactwo Cystersów 
 

My, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta 
w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski - Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki 
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, 
Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; 
Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., zwołuje w dniu 8 października A.D. 
2016 roku POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ. 
 
Dano w Myszkowie ba Ziemi Korony Polskiej 2 dnia października A.D. 2016 
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
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Kilka słów o Radzie Królewskiej 
Cele zwoływania Rady Królewskiej 
Tematyka obrad Rady Królewskiej 

 
Rada Królewska została powołana do życia Decyzją Króla podjętą w dniu 
16 sierpnia A.D. 2016. 
 
Skład Rady Królewskiej na dzień zwołania Rady tj. na dzień 8 października 
A.D. 2016 wygląda następująco:  
 
1. Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – 
Pierwszy Doradca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy 
geopolityki i polityki międzynarodowej Królestwa Polskiego, sprawy 
kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy 
Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy 
stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, 
rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i 
transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich 
wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza 
Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc. 
 
2. Elżbieta Łochyńska – Senator – sprawy współpracy Małopolski ze 
Śląskiem, sprawy wyznawców religii protestanckiej w Polsce, sprawy 
współpracy z Morawami i Czechami, sprawa intronizacji Jezusa Chrystusa 
na Króla Polski, sprawa promocji internetowej idei Sejmików Ziemskich i 
Sejmu Walnego, sprawa organizacji najbliższych wyborów 
samorządowych, być może jeszcze w formule ordynacji III RP, etc., etc. 
 
3. Jarosław Kierznikowicz - Senator – Marszałek Sejmu Walnego – 
sprawy Pomorza Kaszubskiego - Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza 
Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi 
śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki 
morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, 
infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia 
gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, etc., etc. 
 
4. Zygmunt Hazuka – Senator – Hetman/Admirał – sprawy obrony 
Pomorza Wenedyjskiego, sprawy obrony Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), 
sprawy stoczni wojennych i wojennych portów morskich, żeglugi 
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śródlądowej, sprawy obrony gospodarki morskiej, obrony handlu 
morskiego i obrony transportu morskiego, sprawy budowy floty wojennej, 
obrona infrastruktury morskiej, obrona morskich wód terytorialnych, 
sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, 
etc., etc. 
 
5. Marian Redes – Senator – sprawy wysokich technologii, energetyki, 
energii, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc., etc. 
 
6. Janusz Bauerek – Senator – Marszałek Sejmu Śląskiego – obrona 
Śląska, gospodarka Śląska, sprawy kopalin szczególnie kopalń, sprawa 
Kanału Śląskiego łączącego Wisłę z Odrą oraz Śląsk z Dunajem i Renem, 
sprawa żeglugi rzecznej Śląsk – Bałtyk (Morze Wenedyjskie), sprawa 
obrony polskich kopalń przed kapitałem zagranicznym, sprawa wysokich 
technologii przeróbki węgla i innych kopalin, sprawa połączenia 
gospodarczego Śląska z Pomorzem Wenedyjskim, sprawa samorządności 
Górnego Śląska i integracji całego Śląska, etc., etc. 
 
7. Stefan Kramarski – Senator – Podmarszałek Wielki Koronny - sprawy 
podatkowe, sprawy małej i średniej przedsiębiorczości, sprawy prawa 
własności w tym praw ochrony własności intelektualnej (przemysłowej), 
sprawy reform gospodarczych, etc., etc. 
 
8. Ryszard Henryk Kozłowski – Senator – sprawy geologii Ziemi Korony 
Polskiej, sprawy wysokich technologii w energetyce, sprawy energii, 
sprawy geotermii na Ziemiach Korony Polskiej, sprawy realizacji strategii 
energetyki rozproszonej, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc,, 
etc.  
 
9. Andrzej Marcin Piszczek – Sekretarz Sejmu Walnego – 
Przewodniczący Komisji Sejmu Walnego ds. religii i wyznań – sprawy 
wyznań i religii na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego. Sprawy 
organizacji kościoła katolickiego w Polsce.  
 
10. Małgorzata Ewa Piszczek – Przewodnicząca Komisji Sejmu Walnego 
ds. Rodziny, sprawy rodziny w Koronie Królestwa Polskiego, etc., etc.  
 
11. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny, sprawy Skarbu 
Koronnego, Skarbu Królewskiego, królewszczyzn, majątku narodowego, 
etc., etc. 
 
Na Sekretarza i Protokolanta obrad Rady Królewskiej mianuję Adriannę 
Dominikę Chmiel. 
 
Rozpatrywany są kolejne kandydatury na Członków Rady Królewskiej 
(Radców Stanu) m.in. Hetmana Polnego Koronnego - Jana Grudniewskiego 
etc. 
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RYS HISTORYCZNY RADY KRÓLEWSKIEJ 
 

 Rada Królewska za Króla Kazimierza Wielkiego 
 
Rada Królewska (łac. Curia Regis) na Ziemi Korony Polskiej powstała już w 
średniowieczu. Rada zajmowała się decydowaniem o najważniejszych 
sprawach państwa. Jej prawa nie były prawnie ustalone - określał je 
zwyczaj i praktyka. Jedyna prawna regulacja kompetencji Rady pochodzi 
z 1422 r., gdy postanowiono, iż Król musi uzyskać zgodę Rady w 
sprawach dotyczących bicia monety. 
 
Wskrzeszając Królestwo Polskie wskrzeszamy jakby automatycznie pewne 
organy królestwa i urzędy, bez których nie może funkcjonować Królestwo.  
Jednym z takich organów jest Rada Królewska jako zalążek monarchii 
konstytucyjnej, oświeconej, a nie monarchii absolutnej. 
 
Rada Królewska po tak długim okresie nie funkcjonowania Królestwa 
Polski (bezkrólewia) ma za zadania wraz z Królem w pełni reaktywować 
funkcjonalność Królestwa Polskiego, a nie tylko jego byt.  
 
Królestwo Polskie musi przejąć jak najszybciej władzę zwierzchnia na 
Ziemi Korony Polskiej od okupantów, którymi obecnie są: III RP – 
państwo okupacyjne narzucone Polakom w 1944 roku przez umawiające 
się strony tj. USA, Rosję i Anglię oraz inni okupanci o czym dalej.  
 
Polacy muszą wiedzieć, że są Poddanymi w Królestwie Polskim, a nie 
niewolnikami w III RP.      
 
Przejęcie władzy powinno odbyć się w sposób pokojowy w myśl 
międzynarodowego prawa o dekolonizacji.  
 
CELE ZWOŁYWANIA RADY 
 
Celem zwoływania Rady Królewskiej jest systematyczne i ciągłe 
utwierdzanie w świadomości Polaków, że istnieje alternatywne państwo – 
Królestwo Polskie - wobec okupanta jakim jest III RP, oraz wobec innych 
okupantów, o czym dalej, tj. że istnieje alternatywny sejm (Sejm Walny), 
istnieją alternatywne instytucje samorządowe (Sejmiki Ziemskie), istnieje 
alternatywny Rząd (obecna Rada Królewska) i alternatywny Prezydent 
(Król).  
 
Oprócz władzy sądowniczej już obecnie dysponujemy pełną strukturą alter 
państwa – Królestwa Polski.  
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W naszej koncepcji ustrojowej, powołanie ławników w sprawach karnych, 
obieralność sędziów na urzędy Sędziów Pokoju przez Sejmiki Ziemskie, 
powołanie Trybunałów apelacyjnych w Piotrkowie i Lublinie zamyka 
budowę trzeciej władzy tj. władzy sądowniczej jako atrybutu alter 
państwa.  
 
Jak widać jesteśmy A.D. 2016 w pełni gotowi do przejęcia władzy 
od namiestników kolonizatorów-okupantów.   
 
Zdajemy sobie sprawę, że obecna uzurpatorska władza okupacyjna III RP 
będzie ociągała się z przekazaniem nam pełni władzy ale to tym gorzej dla 
tej władzy. Wcześniej czy później przyjdzie przesilenie społeczne i Polacy 
obalą tę władzę, bez możliwości zwoływania „okrągłego stołu” (negocjacji 
kapitulacyjnych).  
 
Chcielibyśmy uniknąć rewolucji i dlatego apelujemy do okupanta czyli do 
przedstawicieli III RP, od Prezydenta w dół: przekażcie nam jako legalnym 
reprezentantom Narodu polskiego władzę zwierzchnią. Możecie liczyć na 
godne traktowanie i nie prześladowanie.  
W przypadku przekazania nam władzy w inny sposób niż w sposób 
pokojowy, na powyższe gwarancje nie możecie liczyć!   
 
Przekazanie władzy winno się odbyć do końca 2016 roku! 
 
Polacy mają dość rządów władzy okupacyjnej. W ostatnim czasie opuściło 
Polskę około 8 milionów osób, a reszta się waha.  
Jest to objaw polityki wojennej jaką prowadzi wobec Polaków kolonizator 
tj. III RP w postaci swoistego ustroju „komunizmu wojennego” tzn. 
„wyciskania z Polaków soków” – z jednej strony i oddawanie wrogom za 
bezcen naszych przedsiębiorstw i infrastruktury – z drugiej strony, bez 
jakiejkolwiek próby obrony suwerenności Polski i Polaków.  
 
Trudno, więc przyjąć inną tezę niż ta, że wojna w Polsce od 1939 roku 
cały czas trwa, tym bardziej, że po II wojnie światowej z Polską nie 
zostały podpisane żadne traktaty pokojowe; narzucono nam natomiast 
rządy okupacyjne, a część terytorium II RP sprzed 1939 roku, objęte 
powagą Traktatu Wersalskiego, okupują obecnie bez żadnego tytułu 
prawnego: Litwa, Białoruś i Ukraina.  
 
Można dokonać logicznej i prawnej konstatacji, że w myśl prawa 
międzynarodowego, według stanu na rok 2016, terytorium II RP wedle 
zasady prawa rzymskiego i prawa międzynarodowego przyjętego po 
wojnie tzn. ”status quo ante bellum” 1 okupują w części Litwini i 
Ukraińcy i w całości Białorusini oraz narzuceni Polsce kolonizatorzy 
nazywani III RP.   
 
Jeśli chodzi o terytorium Królestwa Polskiego zagarniętego trzema 
bezprawnymi „zaborami ziemi” w XVIII wieku, okupantami są dodatkowo 
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Rosjanie okupujący zhołdowane na rzecz Korony Polskiej Prusy Książęce 
oraz Ziemię Smoleńską.  
  
Jeśli chodzi o pierwociny Królestwa Polskiego okupantami Ziem Połabskich 
Królestwa Polskiego są Niemcy, a konkretnie: 

 Łużyc (Ziemi Łużyczan) - Saksonia,  
 Lucic (Ziemi Wieletów) - Brandenburgia,  
 Ziemi Obodrytów - Meklemburgia.  

 
Wydaje się na pierwszy rzut oka, że trudno będzie odzyskać pwłną 
suwerenność, tym bardziej, że okupanci Polski tj. III RP kolaboruje z 
okupantem ukraińskim i litewskim, a przede wszystkim z okupantem 
niemieckim poprzez akces do tzw. Unii Europejskiej (de facto jest to Unia 
Niemiecka) i poprzez akces do „NATO” organizacji wojskowej broniącej w 
tym przypadku zdobyczy niemieckich, litewskich, ukraińskich, a przede 
wszystkim mającej obecnie zaasekurować okupanta głównego tj. III RP, 
która coraz bardziej na Ziemi Polskiej czuje się niepewnie. Stąd Ustawa 
1066 o obcej interwencji i zaproszenie wojska NATO, a konkretnie USA na 
Ziemie Polskie w celu utrwalania władzy okupacyjnej III RP.  
 
W tym miejscu przestrzegamy USA: nie ma zgody Królestwa 
Polskiego na Wasze stacjonowanie w Polsce tylko na podstawie 
zaproszenia władz okupacyjnych – III RP.  
 
Wkroczenie Waszego wojska na teren Królestwa Polskiego potraktowany 
zostanie jako „casus belli” z wszelkimi tego konsekwencjami!  
 
Jako Królestwo Polskie nie chcemy być wrogami USA, więc namawiamy 
Was do zgody, pamiętając o orędziu Prezydenta Wilsona z 1918 roku 
wygłoszone w Kongresie. Pamiętamy jednak też Waszą zdradę Polski w 
Teheranie i Jałcie.  
 
Jest być może ostatni czas na naprawienie błędów!   
 
Brak poparcia nas przez USA, czyli suwerennego Królestwa Polskiego pod 
protekcją Jezusa Chrystusa spowoduje wcześniej czy później upadek USA.  
I odwrotnie. Poparcie nas może spowodować Wasze odrodzenie się ale pod 
warunkiem wyzwolenia się spod wpływów arabsko-żydowskich i pod 
warunkiem zamienienia ustroju USA z republiki masońskiej w monarchię 
chrześcijańską.  
 
Obecny Wasz ustrój tj. masońskiej demokracji doprowadzi Wasze 
narody, w tym Polonię amerykańską do nieszczęść.  
 
Przypominamy Wam w tym miejscu postać franciszkanina księdza Leona 
Moczygemby, który w chrześcijański sposób budował Texas w XIX wieku.  
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Rosja ma „Cara”, którego Wasza „demokracja” okrążona jak każda 
demokracja tłuszczem korupcji, nie zmoże.  
Potrzebny jest chrześcijański Król Królestwa Ameryki Północnej dla 
równowagi światowej. 
Nie wspierajcie więc dłużej żydo-masońskiej III RP i Ukrainy, bo 
przegracie własne państwo!  
 
Jeśli nas nie posłuchacie, rzucimy na Was klątwę! 
 
Wycofajcie swoje poparcie wobec Ukrainy i wobec III RP. Zrewidujcie 
traktat teheransko-jałtańsko-poczdamski. Oddajcie Polsce wolność i 
ziemię. Podejmijcie dziedzictwo Woodrow Wilsona, który jako stabilizację 
pokoju w Europie widział niepodległą Polskę.  
Przypomnijmy Jego orędzie do Kongresu USA z 8 stycznia 1918 roku 
streszczone w 14 punktach, z których punkt 13 brzmiał: 

„Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach 
zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym 
dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, 
integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana 
przez konwencję międzynarodową.” 
 
Namawiamy USA i Rosję do ostatecznego zakończenia II wojny światowej 
i zwołania państw uczestników tej wojny w celu wypracowania i podpisania 
odpowiedniej Konwencji międzynarodowej na wzór Traktatu Wersalskiego 
po I wojnie światowej.  
 
Europie potrzebny jest reset w stosunkach międzynarodowych i trwały 
pokój nawiązujący do Świętego Przymierza z 1815 roku.  
 
Narody Europy winny mieć możliwość wypowiedzenia się czy chcą republik 
czy chcą monarchii? Europa zmiksowana republikańsko-monarchistycznie 
wiedzie do chaosu i wojny. Oczywiście ważną rolę winny odgrywać tu USA 
i Rosja jako ponad europejscy partnerzy Europy.  
 
Wiemy doskonale, że wrogami takiego porozumienia będą Arabowie i 
Żydzi (judaiści udający Żydów). Ale czy oni dają Europie i USA coś 
dobrego?  
 
Tak Arabowie jak judaiści udający Żydów niszczą Europę i USA, chcąc je 
zislamizować, co wcześniej czy później doprowadzi do wojny z Rosją, jak 
doprowadziło do wojny na mikroskalę w Syrii.  
 
Prawosławna Rosja obawia się islamu. Mamy na to dowody na Kaukazie 
np. w Czeczenii.  
 
Rosja pryncypialnie nie pozwoli na przewagę islamu w Europie. Forsowanie 
więc idei islamizacji Europy nieuchronnie wiedzie nas do wojny z Rosją. 
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Wręcz rodzi się obecnie pytanie dla Europejczyka: czy być w niewoli 
rosyjskiej, czy w jasyrze mułzumańskim?  
 
Wiemy, że lobby judaistyczne jest silne w USA i wiedzie Rząd USA na 
zgubę. Zamiast zaprowadzić w świeckim Iraku demokrację wojsko USA 
razem z polskim wskrzesiło tam islam! (sic!) Czy o to chodziło? Kto na tym 
skorzystał? Skorzystali Arabowie i Żydzi (judaiści). Wzmocniliśmy islam na 
życzenie amerykańskich judaistów! Czy ma być tak nadal? Wyrugowano 
chrześcijaństwo z Libanu, a obecnie próbowano to zrobić w Syrii. Na czyje 
życzenie? Oczywiście na życzenie judaistów amerykańskich. Kto korzysta 
na tych konfliktach? Wyłącznie Arabowie i Żydzi (judaiści). Traci USA i 
Europa. Wzmacnia się Rosja.  
 
Czas by mieszkańcy USA dostrzegli w Żydach amerykańskich a de facto w 
przebierańcach – lichwiarzach judaistach śmiertelnych wrogów cywilizacji 
amerykańskiej i europejskiej (jakby nie było chrześcijańskiej).  
W islamskiej USA i w islamskiej Europie Żydzi – judaiści doskonale sobie 
poradzą, bo tam też rządzący będą potrzebować pieniędzy. Straci świat, 
bo upadnie cywilizacja łacińska.  
 
Albo USA się zrechrystianizuje i przeorganizuje w chrześcijańskie 
królestwo albo upadnie i stanie się Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi Ameryki Północnej. 
 
Albo Europa się zrechrystianizuje i przeorganizuje w 
chrześcijańskie królestwa albo upadnie i stanie się w części 
arabska jak Półwysep Arabski. 
  
Polska nigdy nie była podbita przez mułzumanów i nigdy na to nie pozwoli! 
 
Toczyliśmy wiele wojen z Turcją i per saldo okazały się one przez nas 
wygrane i zakończone wieczystym pokojem w Karłowicach w 1699 roku. 
Tak my, jak Turcja przestrzegamy tego pokoju.  
 
Przypomnijmy w tym miejscu, że już raz, jako chrześcijańskie Królestwo 
Polskie uratowaliśmy Rzym i chrześcijańską Europę przed nawałą 
mułzumańską w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem 12 września 1683 roku 
pod przywództwem Króla – hetmana Jana III Sobieskiego.  
 
Gdy trzeba będzie staniemy znów w obronie chrześcijaństwa ale lepiej, by 
nie było takiej potrzeby.  
 
TEMATYKA OBRAD RADY KRÓLEWSKIEJ - 8 października A.D.2016 
      
Przede wszystkim Rada Królewska powinna się zająć: 
 Intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Rezolucja. 
 Sprawa dalszej okupacji Polski przez III RP. Ultimatum. 
 Sprawa wezwania obcych wojsk do Polski przez III RP. Rezolucja. 
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 Sprawa okupacji Ziem Królestwa Polskiego przez Rosję, Litwę, 
Białoruś, Ukrainę, Niemcy. Rezolucja. 

 Sprawa zakończenie II wojny światowej – zwołanie Stron – 
Uczestników II Wojny Światowej w sprawie wypracowania i 
podpisania Traktatów Pokojowych – Konwencji Międzynarodowej 
kończącej II wojnę światową. Propozycja Gdańska na siedzibę 
obrad. Memorandum. 

 Sprawa rechrystianizacji Europy i powrotu do idei Świętego 
Przymierza i idei Europejskiej Ligi Narodów zamiast Unii 
Europejskiej. Memorandum. 

 Inne. 
 
Rada była zwołana poprzez umieszczenie niniejszego UNIWERSAŁU na stronie 
internetowej: www.sejmwalny.org.pl oraz www.królpolski.org.pl  
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
 
 
PRZYPOMNIENIE OSTATNICH OBRAD RADY KRÓLEWSKIEJ  
z 15-16 września A.D. 2016 
 
Po dwudniowych obradach Rada Królewska wypracowała zarys Regulaminu Rady 
Królewskiej: 

 Radę zwołuje Król w sprawach ważnych dla Królestwa. 
 Radzie przewodniczy Król. 
 Król otwiera obrady Rady na stojąco. Wszyscy Członkowie Rady również 

stoją. Król zwraca się swoim zawołaniem „Victoria in Christo”, a następnie 
formułą ”Króluj nam Jezu Chryste – Królu Wszechświata, Królu Polski, Królu-
Królów, Panie Panów!” Respons: „Zawsze i wszędzie”. 

 Rada jest organem kolegialnym podejmującym Uchwały większością głosów; 
 Nie jest wymagane quorum Rady dla ważności jej Uchwał. 
 Trzykrotna nieobecność na Radzie Królewskiej bez uwzględnionego przez 

Króla usprawiedliwienia pozbawia Członka Rady statusu czynnego Radcy 
Stanu, a wyłącznie Radcy Stanu w stanie spoczynku. 

 Rada Królewska jest zwoływana obowiązkowo poprzez stronę 
www.królpolski.org.pl i osobiste powiadomienia Członków Rady ale w taki 
sposób, by każdy Członek Rady mógł z terenu Królestwa Polskiego dotrzeć 
na Posiedzenie Rady. Przyjmuje się, że takim bezpiecznym terminem jest 
zwołanie Rady Królewskiej co najmniej 3 (trzy) dni przed jej Posiedzeniem. 

 Członek Rady Królewskiej ma immunitet królewski na czas wykonywania 
obowiązków w Radzie. 

 Członek Rady Królewskiej ma zagwarantowany głos wolny.  
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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. 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. 

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. 
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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. 

 

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.   

 
Rada Królewska zamknęła I Posiedzenie 16 września 2016 roku. 
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PRZYPISY 
 

1 Status quo ante bellum – zasada prawa międzynarodowego, wedle 
której strony prowadzące konflikt zbrojny godzą się na jego zakończenie 
przez powrót do stanu posiadania sprzed wybuchu wojny. 

Termin wywodzi się z prawa rzymskiego. Zasada była szeroko stosowana 
na przestrzeni dziejów: takim ustaleniem zakończyły się np. wojna 
brytyjsko-amerykańska i wojna iracko-irańska. Po II wojnie światowej jest 
ona jedną z zasad prowadzenia konfliktów zbrojnych – zgodnie z nimi, o 
ile nawet dojdzie do wygranej wojny, aneksje i inne zmiany terytorialne 
nie są dokonywane. Wikipedia 

 


