J.K.M. Król Polski Wojciech Edward I
reprezentowany Unią Personalną
przez niżej podpisanego
Prezesa Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”

PISMO PRZEWODNIE DO MEMORANDUM
w formie Listu Otwartego
do
Madame l”Ambasadeur
Georgette Mosbacher
Ambasada USA przy „III RP”

Szanowna Pani Ambasador,
W załączeniu przesyłamy na Pani ręce, do Wiadomości Prezydenta Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Jego Ekscelencji Donalda Trumpa oraz Sekretarza
Stanu USA, Sz.P. Mike Pompeo Memorandum pn. „Nowy Ład Europejski –
NEO” z 10 stycznia 2019 roku.
W Memorandum tym zawarliśmy Nasz królewski pogląd na sytuację
geopolityczną w Świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak
formalnego

zakończenia

II Wojny Światowej w

postaci cywilizowanej

Konferencji Pokojowej po II Wojnie Światowej, zakończonej sprawiedliwym
traktatem pokojowym. Informujemy również w tym Memorandum o zamiarze
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otwarcia Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową w dniu 18
stycznia 2019 roku w Gdańsku Oliwie – Zakon ss. Brygidek, na Ziemi
Królestwa

Polskiego,

do

której

Uczestnictwa

niniejszym

zapraszamy

Przedstawicieli USA.
Choć wydawałoby się, że wspólna historia USA i Królestwa Polskiego,
oficjalnie datowanego na 1025 rok, a przerwana rozbiorami dokonanymi
przez niemieckie Prusy, habsburską Austrię i carską Rosję w latach 1772,
1793, 1795, dotyczyła tylko okresu lat 1783-1795 i przede wszystkim jest
kojarzona z osobami - poddanymi Królestwa Polskiego, takimi jak: Tadeusz
Kościuszko, czy Kazimierz Pułaski, to w rzeczywistości wkład Polski w
powstanie Stanów Zjednoczonych jest większy, niż się zdaje.
Otóż warto wiedzieć, że amerykańsko-brytyjskie Preliminaria Pokojowe
podpisane w Paryżu 30 listopada 1782 roku oraz Traktat Pokojowy z 3
września 1783 roku zawarty w Wersalu, a kończący Wojnę o Niepodległość
Stanów Zjednoczonych oraz formalnie zrywający uzależnienie kolonii w
Ameryce Północnej od Królestwa Wielkiej Brytanii, ratyfikowany następnie 14
stycznia 1784 roku przez Kongres Kontynentalny – federację trzynastu
kolonii, które następnie utworzyły USA, zostały podpisane za panowania i
pod patronatem ówczesnego Króla Francji Ludwika XVI – wnuczka Marii
Leszczyńskiej – Królowej Francji (żony Ludwika
XV) oraz jednocześnie prawnuczka Stanisława
Leszczyńskiego – Króla Polski w latach 17041709, 1733-1736.
Przypomnijmy, że w lutym 1778 roku zostały
podpisane:

„Francusko-Amerykański

Sojuszniczy”

stanowiący

Traktat

podstawę

do

wypowiedzenia wojny Wielkiej Brytanii przez
Francję

i

pomocy

Konfederatów,

wojskowej

szczególnie

na

przez

rzecz

wysłanie

francuskiej Floty admirała Charlesa d’Estaing
oraz

„Francusko-Amerykański

Traktat

o

Przyjaźni”, stanowiący podstawę do pomocy
gospodarczej, stanowiący podstawę do pomocy
gospodarczej Francji, które to Traktaty ze
strony amerykańskiej podpisał Benjamin Franklin, przyjęty w marcu 1778
roku na audiencji przez Króla Francji Ludwika XVI (patrz grafika obok).
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Gdyby nie polska krew w żyłach Ludwika XVI, kochającego jak każdy
Polak wolność, Stany Zjednoczone Ameryki byłyby zapewne dzisiaj albo
częścią Korony Brytyjskiej albo częścią Korony Francuskiej nazywając się np.
„Orlean” na podobieństwo Kanady wobec Korony Brytyjskiej.
Mamy nadzieję, że USA pamiętają wkład Królestwa Francji, a konkretnie
Króla Francji Ludwika XVI, w ¼ Polaka, w walce o niepodległość Stanów
Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że USA w dowód wdzięczności zrobią
wszystko, by we Francji powróciła monarchia z dynastią Bourbonów.
W tym miejscu dziękujemy USA za Orędzie Thomasa Woodrowa Wilsona
wygłoszone 8 stycznia 1918 roku w Kongresie USA zawierające 14 Punktów
Programu Pokojowego kończącego I Wojnę Światową, 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 powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.”
Faktem jest, że jednym z
doradców
T.W.Wilsona

Prezydenta
był

kompozytor

nasz

wielki

Ignacy

Jan

Paderewski (1860-1941), który
proponował

w

swoim

Memoriale z 11 stycznia 1917
roku

przekazanym

Prezydenta
utworzenie

na

ręce

T.W.Wilsona,
po

I

Wojnie

Światowej, w Europie Środkowej
Stanów

Zjednoczonych

Polski

ale w formule monarchicznej
Unii Królestw – Rzeczpospolitej Wielu Narodów (vide mapa powyżej).
Traktat Wersalski podpisany w dniu 28 czerwca 1919 roku przez Ignacego
Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego przewidywał powstanie

3
www.quomodo.org.pl

Republiki Polskiej (II RP). Docelowo bieg granicy wschodniej został ustalony
w Traktacie Ryskim z Sowietami w 1921 roku.
Po II Wojnie Światowej granice Polski w sposób poza-traktatowy zostały
ustalone, z odebraniem Polsce Kresów Wschodnich, a dołożeniem Ziem
Odzyskanych tzn. będących składową Królestwa Polskiego już za czasów
Króla Bolesława Chrobrego. Per saldo, obszar Polski znacznie zmniejszył się.

po I Wojnie Światowej

po II Wojnie Światowej

za Króla Bolesława Chrobrego

Przypomnijmy mapę Królestwa Polskiego przed zaborami w XVIII wieku
(poniżej), gdy Polska była około trzy razy większa niż obecnie.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Polska od XVIII wieku została
skrzywdzona rozbiorami państwowości Królestwa Polskiego, a następnie w
XX wieku skrzywdzona dwoma wojnami, których areną były dawne Ziemie
Królestwa Polskiego.
Najwyższy czas by te błędy naprawić. Dlatego nawołujemy USA do
uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie,
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mającej na celu przede wszystkim zakończenie II Wojny Światowej oraz, co
oczywiste zakończenie aktualnych konfliktów na Świecie.
Państwo pod nazwą III RP, Królestwo Polskie uznaje za okupanta, bowiem
powstało ono na podstawie sfałszowanego referendum w 1946 roku oraz
sfałszowanych wyborów do Sejmu w roku 1947, a następnie w wyniku układu
„Okrągłego Stołu”, czyli komunistów z postkomunistami z roku 1989 i w
wyniku kolejnych fałszowanych wyborów.
Propozycja Departamentu Stanu USA, zwołująca Konferencję nt. Bliskiego
Wschodu w dniach 13-14 luty 2019 roku w Warszawie na Ziemi Królestwa
Polskiego, na Zamku Królewskim jest dla nas zaskoczeniem.
Po pierwsze: nie wyrażaliśmy zgody na udostępnienie Zamku Królewskiego
w Warszawie na tę Konferencję, a ewentualne przyszłe skojarzenia tego
wydarzenia z Królestwem Polskim uważamy za nieuprawnione.
Okupant tj. III RP, który dysponuje bezprawnie całym majątkiem po
Królestwie Polskim, bez żadnej konsultacji z Nami, być może po konsultacji z
Przedstawicielami USA, tak zdecydował. Wyrażamy niniejszym oburzenie z
tego powodu.
Po drugie: nikt z nami nie uzgadniał zorganizowania tej Konferencji. W
związku z tym traktujemy ją, jako przedsięwzięcie Okupanta tj. III RP razem z
USA.
Po trzecie: kuriozalna jest sytuacja, gdy Okupant tj. III RP współorganizuje
na Ziemi Królestwa Polskiego Konferencję nt. Bliskiego Wschodu, a nie zrobił
nic, by zorganizować Konferencję nt. zakończenia II Wojny Światowej.
Po czwarte: zapowiedziana Konferencja nt. Bliskiego Wschodu a de facto
Iranu, która ma się odbyć w dniach 13-14 lutego 2019 roku w Warszawie,
mając na względzie wrogi stosunek USA i Izraela do Iranu, przypomina Nam
Konferencję, jaka odbyła się 29-30 września 1938 roku w Monachium, na
temat Czechosłowacji. Wówczas to: Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy
zaspokoili na rok apetyt Hitlera, wyrażając zgodę na przyłączenie części
terytorium Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej, dając Niemcom zaplecze
przemysłowe do wybuchu II Wojny Światowej. Co ciekawe, Układ Monachijski
przewidywał

również

rozstrzygnięcie

sporu

pomiędzy

Polską,

a

Czechosłowacją o część Śląska Cieszyńskiego, zwanego Zaolziem, oraz
5
www.quomodo.org.pl

przynależności Wolnego Miasta Gdańska. Konferencja taka nie doszła jednak
do skutku. Sam Układ Monachijski nie przybliżył Europy do pokoju, a zgoda
na aneksję Czech przybliżyła Europę do wojny. Naszym zdaniem USA i Izrael
prą do wojny z Iranem i szukają pretekstu do jej wywołania oraz zabiegają o
polskiego rekruta. Naszym zdaniem konflikt pomiędzy Iranem, a Arabią
Saudyjską, Izraelem i USA ma wybitnie charakter religijno ideologiczny.
Potrzebne jest więc Spotkanie Stron w formule dialogu międzyreligijnego,
który w Królestwie Polskim jest znany jako „Colloquium Charitativum”.
Różnice teologiczno-ideologiczne przekładają się na różnice polityczne, a te
na różnice ekonomiczne i inne, które doprowadzają w konsekwencji do
wojny, która i tak niczego nie rozwiązuje, a jeszcze bardziej komplikuje
sytuację. Wojna Iranu z Izraelem i USA przerodzi się szybko w Wojnę
Światową, powodując exodus Izraelczyków do Europy. Czy więc Izrael i USA
nie szukają czasem pretekstu do ogłoszenia upadłości projektu „Państwo
Izrael”? Królestwo Polskie konflikt ten, jak najbardziej interesuje, bo jego
skutki będą dotyczyć Polski i Polaków. W interesie Polski jest zażegnanie tego
konfliktu poprzez dialog międzyreligijny zwaśnionych Stron.
Po

piąte:

Królestwo

Polskie

traktuje

Iran

jako

genetycznych

współplemieńców oraz tych, co nam pomogli w ewakuacji Armii Generała
Władysława
Sowieckiej

Andersa
Rosji

mapa).

z

(vide

Szczególnie

wdzięczni Iranowi winien
być Izrael, bo dzięki części
Armii

Andersa

(Żydów)

pozostawionej
Palestynie,
Państwo

w
powstało

Izrael

w

1948

roku. Wdzięczna powinno
być też USA, bo bez Armii
Polskiej (II Korpus Polski) Kampania Włoska w 1944 na Półwyspie Apenińskim
mogła się dla USA skończyć tragicznie (vide: Operacja Shingle - Bitwa o
Anzio ze stycznia 1944 roku zakończona klęską wojsk USA). Gdyby nie
zwycięstwo Polaków pod Monte Cassino, Ankoną, Bolonią los wojny mógłby
być inny. Nota bene Amerykanie i Brytyjczycy zdradzili Armię Andersa
rozformowując większość wojsk na wysokości Bolonii, nie pozwalając
Żołnierzowi Polskiemu iść wyzwoleńczo do Polski, i przerzucając Wojsko
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Polskie do Anglii, co umożliwiło okupację Polski przez Sowietów przez 45-46
lat.
Po szóste: Królestwo Polskie pragnie mieć ze wszystkimi państwami
pokojowe stosunki. Królestwo Polskie jest neutralne w toczących się sporach
Iranu z Izraelem, Arabią Saudyjską, etc. Królestwo Polskie nie wyraża zgody
na użycie Żołnierzy Polskich poza granicami Europy po czyjejkolwiek stronie,
chyba żeby chodziło o obronę chrześcijan i cywilizacji Christianitas.
Po siódme: Królestwo Polskie uznaje USA i Izrael jako państwa wrogie z
powodu Just Act 447.
Po ósme: Królestwo Polskie może uznać Konferencję nt. Bliskiego Wschodu
w dniach 13-14 luty 2019 roku jako II Sesję Konferencji Pokojowej kończącej
II Wojnę Światową w Gdańsku Oliwie, pod warunkiem odpowiedniego
porozumienia

w

tej

sprawie

na

zasadach

cywilizacji

„Christianitas”,

obowiązującej w Królestwie Polskim, jako wspólnego mianownika dla
zwaśnionych stron. Naszym zdaniem tak wyznawcy islamu, jak judaizmu
chcą wciągnąć chrześcijan we własne nieporozumienia rozwiązywane w
formule wojennej. Królestwo Polskie proponuje formułę Pokoju Bożego.
Obawiamy się jednak, że tak wyznawcy judaizmu jak islamu nie uznają
pokoju jako znaczącej wartości. Obyśmy się mylili.
Mimo wszystkich powyższych zastrzeżeń, liczymy na to, że USA uzna, na
zasadzie wzajemności, Królestwo Polskie, wskrzeszone w 2016 roku i Nas
jako Króla Polski, obranego zgodnie z naszą wielowiekową tradycją na Sejmie
Elekcyjnym w Gdańsku Oliwie, w dniu 16 lipca 2016 roku, jako podmiot
prawa międzynarodowego.
Pozwoli to, na miejmy nadzieję, owocne negocjacje w ramach Konferencji
Pokojowej kończącej II Wojnę Światową i pełny powrót ma mapę polityczną
Europy i Świata Korony Królestwa Polskiego.
Widzimy możliwość współpracy z USA i Izraelem w każdej dziedzinie, ale
wyłącznie na zasadzie równości i nie dyskryminacji, przy poszanowaniu
przez USA i Izrael pełnej suwerenności i niepodległości Królestwa Polskiego.
Dano 14 stycznia 2019 roku w Myszkowie na Ziemi Królestwa Polskiego, w
Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Leszczyński – Wojciech Edward Rex Poloniae
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Adres do korespondencji:
Wojciech Edward Leszczyński
UP 1, ulica 3-Maja 9
Skr. poczt. 10
42-300 Myszków
Kopie do wiadomości:
Sz.P. Andrzej Duda – Prezydent „III RP”
Sz.P. Jan Zbigniew Potocki – Prezydent „II RP”
Sz.P. Marek Kuchciński – Marszałek Izby Poselskiej „III RP”
Sz.P. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu „III RP”
Sz.P. Mateusz Morawiecki – Premier Rządu „III RP”
Sz.P. Ambasador Izraela w Polsce
Sz.P. Ambasador Rosji w Polsce
Sz.P. Ambasador Niemiec w Polsce
Sz.P. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Sz.P. Ambasador Francji w Polsce
Sz.P. Ambasador Iranu w Polsce
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