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„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie...” (J 17, 20-26).
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”.
(...) beze Mnie nic nie możecie uczynić!

W

dniu 14 października A.D.2017 w Gdańsku Oliwie wygłosiliśmy

„Memorandum Pokoju” nawołując wszystkie znaczące siły polityczne w
Polsce do zorganizowania na wiosnę A.D.2018 Konferencji Pokojowej
wewnętrznej, a na jesieni A.D.2018 Konferencji Pokojowej Międzynarodowej.
W Orędziu Noworocznym z 31 stycznia A.D.2017 napisaliśmy m.in.:
„Żądamy aby Rząd i Prezydent III RP zorganizowali w 2018 roku razem z Nami
oraz Przedstawicielami II RP KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU OLIWIE,
pod rygorem wezwania do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec władzy,
która nie chce pokoju a sięga po miecz!

Zjazd Oliwski ”
„Z

W związku z tym proponujemy
na wiosnę A.D.2018
wszystkich sił polskich, tak świeckich jak duchownych, którym zależy na
wewnętrznym Pokoju i Pojednaniu w naszej Ojczyźnie - Polsce.
Nie stawiamy warunków wstępnych. Każdy, komu leży na sercu dobro
Ojczyzny winien się stawić!
Oczywiście chcemy pokoju!”
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N

astępnie 12 lutego A.D.2018 dostarczyliśmy pocztą dyplomatyczną w

imieniu Królestwa Polskiego Zaproszenie do przedstawicieli Władz świeckich i
Kościoła rzymsko-katolickiego „III RP” na Pokojowy Zjazd Oliwski, mający za
zadnie zapewnić Państwu Polskiemu, rozumianemu za św. Augustynem, jako
zgodne zrzeszenie ludzi, Pokój wewnętrzny.
Pisaliśmy w nim:
„Motyw Pokojowego Zjazdu Oliwskiego.
Otóż Polska ma obecnie niepowtarzalną szansę, by po pierwsze, przewodzić
Światu chrześcijańskiemu, stając się, po abdykacji Francji, Pierwszą Córą
Kościoła, a po wtóre, by przewodzić Światu świeckiemu, budując idealny
ustrój tj. Państwo Boże w ramach cywilizacji „Christianitas”, pod
przewodnictwem Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata.
Jakie są niezbędne warunki by to osiągnąć?
Jest jeden zasadniczy warunek tzn. osiągnięcie Pokoju Bożego wewnątrz
Polski oraz na tym fundamencie zbudowanie wzorcowego idealnego ustroju
państwa – Państwa Bożego.
Czy jesteśmy daleko od tego ideału?
Nie jesteśmy, o ile obecnie rządzący i hierarchowie polscy wspólnie
zdecydują się podjąć drogę zmierzającą do Pokoju wewnętrznego i do
budowy Państwa Bożego.
Jak to osiągnąć?
PRIMO:

P

rzede wszystkim wszystkie władze powinny odnawiać w kwietniu Śluby

Lwowskie Króla Jana Kazimierza, intronizujące Matkę Bożą na Królową Polski
oraz w październiku/listopadzie odnawiać Śluby Intronizujące Jezusa
Chrystusa na Króla Wszechświata i Króla Polski.
SECUNDO:
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W

ramach Królestwa Bożego trzeba przyjąć, że przyrodzonym ustrojem

jest Królestwo na Ziemi (przyjdź Królestwo Twoje), a ponieważ Polska ma
historię i tradycję królewskości, nota bene od 966 roku immanentnie złączoną
z Kościołem katolickim, to nie wydaje się trudne wrócić do Królestwa
Polskiego, odrzucając wszelkie uprzedzenia i sofizmaty.
Zwróćmy uwagę, że Europa w sporej swej części jest monarchiczna.
TERTIO:

Z

aplanować i zrealizować transformację obecnego ustroju republiki z

Prezydentem na czele i partyjnym Sejmem, na ustrój republiki z Prezydentem
jako V-ce Królem oraz Królem na czele, z Sejmikami Ziemskimi jako fundament
demokracji oddolnej i Sejmem Walnym.
Zamiast obecnej partyjnej Republiki winniśmy zbudować Republikę królewską
– Monarchię parlamentarną, jakby nie było nasz ustrojowy wynalazek.
QUARTO

P

rzekonać obce wektory polityczne, że tak eufemistycznie napiszemy, do

tego, że nowy ustrój Polski nawiązuje do naszej narodowej tradycji i ma na
celu między innymi uwzględniać wszystkie interesy naszych sąsiadów bliższych
i dalszych (na podstawie oficjalnych, a nie tajnych oświadczeń o interesach
w Polsce) o ile nie naruszają interesów innych, a przede wszystkim nie
naruszają Racji Stanu Polski.
Dobrym przykładem werbalizacji określenia interesów w Polsce było
wystąpienia J.W. Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie 6 lipca
A.D.2017 w którym Prezydent USA opowiedział się za Trójmorzem, co należy
odczytać, że Polska powinna rozważyć ten projekt [wielonarodowej,
słowiańskiej Unii] zamiast tkwienia w projekcie niemieckim budowania IV
Rzeszy Niemieckiej pod przykrywką budowania Unii Europejskiej.
Obecnie na kontynencie Eurazji budowane są następujące cywilizacje:
 Imperium Chińskie z własną cywilizacją;
 Federacja Rosyjska budująca cywilizację turańską;
 Federacja Niemiecka (Cesarstwo Rzymskie lub Imperium Karolingów)
budująca cywilizację bizantyńską;
 Turcja (próba restytucji Imperium Osmańskiego) budująca cywilizację
arabską;
 Wielka Brytania & USA budujące cywilizację anglosaską;
 Wielki Izrael vel Wielka Chazaria (rozproszone Imperium żydowskie) z
cywilizacją żydowską (Izrael, znaczące wpływy w Polsce i na Ukrainie).
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W Polsce od 1000 lat mamy do czynienia z cywilizacją łacińsko-chrześcijańską
odmiany słowiańskiej, która jest napierana od Wschodu przez cywilizację
turańską, od Zachodu przez cywilizację bizantyńską, a od środka walczą o
Polskę cywilizacje: żydowska, arabska, anglosaska.
Pozostawiając napieranie tych płyt bez reakcji, któraś z tych płyt lub kilka płyt
jednocześnie zmiażdży naszą łacińsko-chrześcijańską - słowiańską cywilizację,
którą My nazywamy „Christianitas”.
Jeśli zbliża się powódź, buduje się wały ochronne. Gdy zbliża się potop buduje
się arkę. A w Polsce nie broni się własnej cywilizacji, ale otwiera się na oścież
polskie wrota na przyjęcie cywilizacyjnych „koni trojańskich”: Made in
Germany, Made in Israel, Made in Arabia Saudyjska, Made in USA.
W kulturze, mediach, sztuce wlało się wręcz tsunami obcych Polsce
cywilizacji.
Nie robiąc nic lub robiąc niewiele, zostaniemy wkrótce wyłącznie wielkim
placem archeologicznym naszej cywilizacji słowiańskiej. A bez tej cywilizacji
Świat stanie się uboższy i mniej pokojowy!
QUINTO

O

kreślenie ostatecznego celu budowania Królestwa Polskiego jako

zrzeszenie państw słowiańskich – Słowiańszczyzny – Wielkiej Lechii – Trójmorza,
alternatywy wobec Imperium USA, Rosyjskiego, Chińskiego oraz ZachodnioEuropejskiego i innych.
SEXTO

Z

akończenie II Wojny Światowej Międzynarodową Konferencją Pokojową w

Gdańsku-Oliwie zorganizowaną na jesieni 2018 roku w ramach obchodów
Millennium Pokoju w Budziszynie lub na wiosnę roku 2019.
Zakończenie II Wojny Światowej Traktatem Pokojowym to szansa na
reaktywację Pokojowej Ligi Narodów tym razem z siedzibą w Gdańsku-Oliwie
(w okresie międzywojennym w Gdańsku rezydował Wysoki Przedstawiciel Ligi
Narodów) i szansa na wyznaczenie miejsca na Świecie do negocjacji
pokojowych, tak incydentalnych, jak okresowych. Należy pamiętać, że od
czasu Króla Stanisława Leszczyńskiego byliśmy, jako Polacy prekursorami Idei
Pokoju Powszechnego.
Rok 2019 będzie nie tylko 80-tą rocznicą agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku
ale też 500-ną rocznicą gdy Sejm Walny w Toruniu dnia 11 grudnia A.D.1519
za Króla Zygmunta Starego wypowiedział Krzyżakom wojnę zakończoną
zhołdowaniem Prus Książęcych w roku 1525.
My mamy swoje memento i Niemcy mają swoje memento!
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W

ydaje się słuszne by, co 25 lat Świat spotykał się na Konferencji

Pokojowej w Gdańsku-Oliwie, nie czekając na wojnę!
Zacznijmy od Pierwszej tego typu Konferencji Pokojowej i zakończmy
pokojowo pojawiające się roszczenia wynikające z nie zakończonej II Wojny
Światowej.
By jednak doprowadzić do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji
Pokojowej, sami wpierw musimy uporać się z Pokojem wewnętrznym.

B

ez pochylenia się nad tekstem encykliki „Quas Primas” wszystko, co

powyżej napisaliśmy, wyda się niemożliwe do realizacji.
Naszym zdaniem Encyklika „Quas Primas”
dalekowzroczna.
Ojciec Święty Pius XI pisze w tej Encyklice:

byłą

Opatrznościowa

i

„Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę
królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo
niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie,
jak zgoda i pokój.
Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską
książąt i władców pewną czcią religijną, tak też uzacnia obowiązki i
posłuszeństwo obywateli.
Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych, a
sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im
byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż oni zastępują Chrystusa,
gdyż nie godzi się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom.
Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi. Jeżeli panujący i
prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle
z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to
zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo
zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na
godność ludzką swoich podwładnych.
Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się
ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem
chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa
jako na ludzi do niego z natury podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny
niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego
posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa
Boga i Człowieka.
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Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze
się wytwarza królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się
świadomi tej łączności, która ich jednoczy; a świadomość ta jak oddala i
usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i zmniejsza przykrości tych zatargów.
Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo Chrystusa objęło w rzeczy samej wszystkich,
jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, jaki Król pokoju
przyniósł na ziemię, Ten - mówimy - który przyszedł pojednać wszystko, który
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam służył i który będąc Panem
wszystkich dał Siebie za przykład pokory i ustanowił szczególnie prawo
nakazujące miłość, Ten wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie jest a
brzemię moje lekkie?
O, jakiegoż zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby poszczególni ludzie i rodziny i
państwa pozwoliły się rządzić Chrystusowi. "Wówczas to wreszcie - że użyjemy
słów, które poprzednik nasz Leon XIII przed 25 laty do wszystkich biskupów
wypowiedział - będzie można uleczyć tyle ran, wówczas to będzie nadzieja,
że prawo dawną powagę odzyska, miły pokój znowu powróci, z rąk miecze i
broń wypadną, gdy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i posłuszni
Mu będą a każdy język wyznawać będzie, że Pan nasz Jezus Chrystus jest w
chwale Boga Ojca.
(...)
A ponadto, czyż nie jest widocznym, że doroczna uroczystość Chrystusa Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni się do oskarżenia tego publicznego
odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek
zeświecczenie - i do naprawienia tego zła? Albowiem, im więcej najsłodsze
Imię naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem się pomija na
międzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym głośniej wyznawać Je
należy i tym usilniej uznawać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa
Pana.
(...)
A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa
Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w
ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą
bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym
samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który
to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X każdego roku odnawiać nakazał.
(...)
Niechaj, więc obowiązkiem i staraniem Waszym będzie, Czcigodni Bracia,
aby w dniu oznaczonym przed tą doroczną uroczystością wygłoszono w
każdej parafii kazania do ludu, w których by ten lud dokładnie pouczony o
istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano, by tak życie urządził i
ułożył, iżby ono odpowiadało życiu tych, którzy wiernie i gorliwie słuchają
rozkazów Boskiego Króla.
(...)
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Doroczny obchód tej uroczystości napomni także i państwa, że nie tylko
osoby prywatne, ale i władcy i rządy mają obowiązek publicznie czcić
Chrystusa i Jego słuchać: przypomni im bowiem sąd ostateczny, w którym ten
Chrystus, co Go nie tylko z państwa wyrzucono, lecz przez wzgardę
zapomniano i zapoznano, bardzo surowo pomści te zniewagi, ponieważ
godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie stosunki w państwie
układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w
wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i
wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów.

NOWELIZACJA - UAKTUALNIENIE
„ZAPROSZENIA NA ZJAZD OLIWSKI” z 12 lutego A.D.2018.
SKŁAD DELEGACJI KRÓLESTWA POLSKIEGO

W

dniach 23-25 kwietnia A.D.2018 w Gdańsku-Oliwie obradował Sejm

Walny, który m.in. w głosowaniu jawnym obrał skład Delegacji Królestwa
Polskiego na rozmowy pokojowe w dniach 1-3 maja A.D.2018.
1. J.K.M. Wojciech Edward Rex Poloniae – Ziemia Myszkowska.
2. J.W. Jarosław Kierznikowicz – Marszałek Sejmu Walnego Korony
Królestwa Polskiego – Ziemia Wejherowska.
3. J.W. Cezary Mariusz Tousty – Kanclerz Wielki Koronny – Ziemia
Sławieńska.
4. J.W. Marian Redes – Podkanclerz Wielki Koronny – Ziemia Szczecińska.
5. J.W. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny – Ziemia Łobeska.
6. J.W. Rafał Burszewski – Ziemia Tczewska.
7. J.W. Jerzy Jaśkowski – Ziemia Gdańska.
8. J.W. Zbigniew Kozłowski – Przedstawiciel Polonii Kanadyjskiej.
9. J.W. Zbigniew A. Wesołowski – Przedstawiciel Fundacji Zbigniewa
A.Wesołowskiego
„Światowy Ruch Polaków i Polonii” – Ziemia
Szczecińska.
Obrano ponadto dwie osoby „rezerwowe”.
OKREŚLENIE STRON ROZMÓW KONFERENCJI POKOJOWEJ
W trakcie obrad Sejmu Walnego oprócz strony Rządowej oraz Duchownej
wyraźnie oznaczono Strony rozmów Pokojowych w Gdańsku-Oliwie:
1. Strona reprezentująca Królestwo Polskie.
2. Strona reprezentująca „III RP” jako sukcesora PRL.
3. Możliwa reprezentacja „PRL” jako bytu odrębnego od „III RP”.
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4. Strona reprezentująca „II RP”.
5. Strona reprezentująca Episkopat Polski (Strona reprezentująca
Episkopat Królestwa Polskiego) będzie nieobecna, by nie było konfuzji).
6. Strona reprezentująca Gminy Żydowskie w Polsce z Naczelnym
Rabinem w Polsce.
GODZINY I MIEJSCE OBRAD
UWAGA!
Zrezygnowaliśmy z rundy Rozmów o godzinie 10-tej.
Pozostały, więc trzy rundy Spotkań i Rozmów:

Dzień I - 1 maja A.D.2018 o godz. 16’00 do 18’00-19’00 w Centrum



Ekumenicznym w Gdańsku Oliwie przy ulicy Polanki 124.


Dzień II



Dzień III - 3 maja A.D.2018 o godz. 16’00 do 18’00-19’00 w Centrum

– 2 maja A.D.2018 o godz. 16’00 do 18’00-19’00 w Olivia
Business Centre – Olivia Six w Gdańsku Oliwie przy ulicy Grunwaldzkiej
472A.
Ekumenicznym w Gdańsku Oliwie przy ulicy Polanki 124.

UROCZYSTE MSZE ŚWIĘTE W TRAKCIE OBRAD
W dniu 3 maja A.D.2018 w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Delegacja Królestwa Polskiego będzie uczestniczyła w uroczystych Mszach
Świętych:
 O godz. 12’00 w Mszy Św. w Intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej pod
przewodnictwem J.E. abpa Sławoja Leszka Głodzia.
 O godz. 13’00 w Mszy Św. Odpustowej pod przewodnictwem J.E. bpa
Janusza Ostrowskiego, w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie przy ulicy Polanki 131.
STRONA TECHNICZNA I PROTOKOLARNA OBRAD

P

onieważ podczas Zjazdu w Łęczycy A.D.1180 udział wzięło ze strony

Duchownej 8 (ośmiu) biskupów, więc przyjmujemy to jako wzorzec.
Każda ze Stron: Rządowa, Duchowna, Królewska może, więc przybyć i zasiąść
przy Oliwskim Stole Pokoju w składzie 8-10 osobowym tak, by przy stole
znajdowało się jednocześnie maksymalnie 24-30 osób – Uczestników Zjazdu
plus po dwóch Protokolantów i po jednym Sekretarzu (obieg dokumentów),
czyli łącznie 36 osób.
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Proponujemy transmisję na żywo via TV oraz via internet.
KONKLUZJE ZJAZDU I PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
Na zakończenie powinna zostać wydana Konkluzja Pokojowego Zjazdu
Oliwskiego zawierająca: Sprawy uzgodnione consensualnie oraz zawierająca
Protokół Rozbieżności.
Oliwski Stół Pokoju jest prostokątny. Strony uzgodnią miejsca tak, by
naprzeciw siebie siedzieli „odpowiednicy” np. Król – Prezydent, etc.

Oliwski Stół Pokoju
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD (UCHWALONY NA SEJMIE WALNYM).

A. Sprawa pokojowej transformacji w Królestwo Polskie.
 Aktywa II RP.
 Aktywa PRL.
 Aktywa III RP.
 Aktywa Królestwa Polskiego.
 Czy Strony mają zdolności koncyliacyjne.
 Czy Strony mają inny wybór niż Królestwo Polskie?
 Zjednoczenie, inkluzja, inkorporacja, etc.
 Czy dla Polski i Polaków korzystne jest istnienie państwowych bytów rozdzielnych?
 Polska jak Św. Stanisław – Zjednoczenie Członków.
B. Proponowany sposób pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie:
 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.
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 Królestwo Polskie proponuje w obecny wadliwy - serwilistyczny system
ustrojowy „III RP” wpleść narodowy, suwerenny ustrój Królestwa Polskiego jako
ustrój historyczny i najbardziej właściwy dla Polski i Polaków.
 Królestwo Polskie proponuje do schematu ustrojowego „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.Rada Stanu Królestwa (Państwa) Polskiego.
12.12-osobowa Rada Królewska.
13.12-osobowa Rada Prezydencka.
14.Trybunał Koronny Administracyjny i Unijny (chodzi o potencjalne Unie z
innymi państwami w ramach Korony Królestwa Polskiego – Małej i
Wielkiej Lechii) w Lublinie.
15.Trybunał Koronny w Piotrkowie (Trybunalskim). Instancja kasacyjna.
16.Sejmus i Senatus – Parlament Królewski Ziemski usytuowany nad
obecnym partyjnym 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.
17.Sejmiki Ziemskie Powiatowe, Prowincjonalne, Wojewódzkie. Na początek
ratyfikacja Ustaw przez Sejmiki Wojewódzkie; docelowo przez Sejmiki
Prowincjonalne.
18.Województwem zawiaduje Wojewoda wskazywany przez Króla oraz
Podwojewoda wskazywany przez Sejmik Wojewódzki.
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19.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).
20.Duże Miasta – Kasztelanowie zamiast Prezydentów.
21.Sprawa uposażenia Króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn aby
budżet Króla nie zależał od dobrej woli Sejmów.
22.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.
23.Zwrot na rzecz Królestwa Polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie,
Krakowie (Wawel), Niepołomicach, Kruszwicy, Łęczycy.
24.Sprawa uposażenia urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego.
25.Sprawa uposażenia Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
26.Wspólne (początkowo) obrady Parlamentu Niższego i Wyższego w budynku
Sejmu na Wiejskiej. Docelowo budowa Parlamentu Królewskiego w Kole
(Wielkopolska).
27.Struktura poborów podatków oddolnie z powołaniem Skarbów
Powiatowych, Prowincjonalnych, Wojewódzkich. Osłabienie budżetu
Centralnego kosztem budżetów ziemskich.
 powyższa propozycja zmienia diametralnie ustrój Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej z republiki budującej cywilizację „?” w republikę królewską
budującą cywilizację „Christianitas”.
C. Sprawa odnawiania Ślubów Lwowskich i Ślubów Brzeskich.
D. Sprawa wyborów. Sejmiki Ziemskie eliminują tzw. cykliczne „wybory”. Kasata partii
politycznych. Nie ma tzw. „Opozycji” – wszyscy solidarnie odpowiadają za rządzenie.
E. Sprawa planowanego REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO:
 Stanowisko Królestwa Polskiego.
 Czy „ochlos” może stanowić o ustroju państwa?
F. Sprawa Mennicy Królewskiej.
G. Sprawa reformy Episkopatu Polski.
H. Sprawa Konkordatu.
I. Kto nominuje Biskupów?
J. Sprawa Gmin Żydowskich w Polsce – kto nominuje Rabinów?
K. Sprawa uwłaszczenia Polaków na skradzionej w 1946 roku Ziemi zabranej tzw.
obszarnikom (ziemiaństwu).
L. Wizja neo-Ziemiaństwa polskiego – każdy Polak ma prawo do Ziemi. Nadania Ziemi
państwowej rdzennym Polakom.
Ł. Budownictwo mieszkaniowe rozproszone.
M. Domy z drewna + dla młodych Polaków.
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ZNACZENIE POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO DLA RDZENNYCH POLAKÓW?

J

est wiele motywów Pokojowego Zjazdu Oliwskiego:

 Potrafimy pokojowo rozwiązywać wewnętrzne problemy.
 Nie chcemy więcej bratobójczej „Bitwy pod Mątwami”z 1666 roku!
 Nie chcemy dalej czekać aż gałązka „III RP” całkowicie uschnie i ktoś
ją odetnie. Pamiętamy upadek Rzeczpospolitej za czasów Saskich. Od
1697 roku gałąź usychała, aż w 1772, 1793, 1795 przycięto ją „do
korzenia”. Na szczęście nie wyrwano Jej z korzeniami tak, że mogła się
odrodzić.
 Wszczepione dziczki zaborców uschły i odpadły!
 Kolejne dziczki tj. „II RP”, „PRL”, „III RP” wszczepione w Królestwo Polskie,
również nie przyjęły się i albo już uschły albo usychają.
 Wskrzeszone Królestwo Polskie to naturalny pień wyrastający z
naturalnego korzenia. Succisa virescit! Odrąbane odrasta!

K

rólestwo Polskie nawołuje wszystkie Siły polityczne do Jedności. By się

zjednoczyć w JEDNO musimy mieć wspólny mianownik. My określamy go jako
cywilizację „Christianitas”.
Jeśli ktoś nie chce się łączyć w ramach tej cywilizacji winien jest Polakom
informację jasną i konkretną: jaką cywilizację buduje lub ma zamiar
budować!
W ramach projektu referendum konstytucyjnego, jakie upiera się
przeprowadzić Prezydent III RP Andrzej Duda pierwszym pytaniem powinno
być:
JAKĄ CYWILIZACJĘ CHCĄ BUDOWAĆ POLACY?
I konkretnie winny być wymienione cywilizacje:
 Christianitas (grecko-łacińska - słowiańska);
 Żydowska;
 Arabska;
 Turańska,
 Bizantyńska;
 Anglosaska;
 Mieszane.
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P

okojowy Zjazd Oliwski ma za zadanie zachęcić Siły polityczne i Episkopat

Polski do budowy cywilizacji „Christianitas” lub w przypadku bojkotu Zjazdu
ma zdemaskować prawdziwe zamiary Sił politycznych działających w Polsce.

J

ako chrześcijański Król mamy obowiązek zaproponować Pokój Boży

wszystkim Siłom politycznym, które Naszym zdaniem nie budują cywilizację
„Christianitas” ale jakąś inną, obcą Polakom.
Jeśli Siły te nie pojawią się na Pokojowym Zjeździe Oliwskim i nie przyjmą
Naszego „Pokój Wam” strzepniemy sandały i pójdziemy dalej.
Biada będzie „Zaproszonym”, którzy na Nasze „Pokój temu domowi” nie
odpowiedzą. Los ich będzie gorszy od Sodomy!

N

a koniec apelujemy do J.W. Donalda Trumpa – Prezydenta USA, oraz

innych Przywódców Świata nasze Proklamacje z 14 października A.D.2017
zawarte w „Oliwskim Memorandum Pokoju”:
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.
6. Zapewnianie
konfliktów.

negocjacji

i

mediacji

pokojowych

podczas

7. Proponowany skład: 5 członków stałych oraz 10 niestałych.
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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.
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,
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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).
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.

B

ylibyśmy zaszczyceni gdyby J.W. Donald Trump na negocjacje pokojowe

z Koreą Północną wybrał Gdańsk Oliwę i Nasze pośrednictwo doceniając
powołaną do życia Radę Pokoju Światowego.
Victoria in Jesu Christo!
Dano 30 kwietnia A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej w Trzecim
Roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Kontakt:
Wojciech Edward Leszczyński
„Pokojowy Zjazd Oliwski”
e-mail: kongres.pokojowy@gmail.com
tel.: 537 245 869

WPIS Nr 44/04/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 30 kwietnia A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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Obrady
Pokojowego Zjazdu Oliwskiego A.D.2018
transmitowane na żywo
na
na Kanale:

Konferencja Pokojowa Gdańsk – Oliwa
Dzień I – 1 maja A.D.2018
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==xxll77ggqqPP9966kk11M
M

Dzień II – 2 maja A.D.2018
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==ooZZhh55CC55zznnUUQQ00

Dzień III – 3 maja A.D.2018
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==66wwqq55vv775566zz77M
M
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MMXVIII

Millennium
Pokoju w Budziszynie

1018 - 2018
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