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„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
KRÓLEWSKIE
W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA II WOJNY SWIATOWEJ
ORAZ ZAPEWNIENIA POKOJU NA ZIEMI POLSKIEJ I W EUROPIE
Chcemy zapewnić Królestwu Polskiemu i Polakom pokoju w Naszym
Królestwie, w Europie i na Świecie.
II wojna światowa została wywołana przez dwa totalitarne systemy
ustrojowe tj. III Rzeszę Niemiecką okupującą Narody Niemieckie oraz
Związek Sowiecki okupujący wiele Narodów od Rosjan począwszy, a na
Czukczach skończywszy.
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Tymi dwoma systemami ustrojowymi przewodzili ukryci Żydzi tj. Adolf Hitler
oraz Iosif Wissarionowicz Dżukaszwili zwany „Stalinem”. Nota bene zmiana
nazwisk to cecha charakterystyczna zachowania się Żydów, przyjmujących
dla zmylenia otoczenia, inne tożsamości.
Tak Hitler, jak Dżukaszwili byli stymulowani do wojny przez żydowskie lobby
wojskowe, a ci z kolei byli stymulowani przez niektóre kręgi finansowe, a
konkretnie bankowe.
Celem wojny miało być de facto powstanie na terenie Rzeczypospolitej
państwa żydowskiego o cechach chazarskich, nawiązującego do
Królestwa Chazarii.
Układy partykularne z Teheranu, Jałty i Poczdamu zapewne zadośćuczyniły
temu wymogowi ale z korektą siedziby państwa Izrael z Ziemi Polskiej na
Ziemię Palestyńską.
Być może chodziło o długofalowe uwiarygodnienie chazarskich pseudo
Żydów, czyli Chazarów jako „Żydów”, że mają oni cokolwiek wspólnego,
oprócz zapożyczonej religii judaistycznej z prawowiernymi i prawdziwymi
Żydami, których resztki dogorywały w Palestynie.
Być może jednak mocarstwa USA i ZSRR doszły do wniosku, że są
rozgrywane przez „Żydów” i nie mogą pozwolić sobie na powstanie
Państwa Chazarii w Środkowej Europie, aby nie spuścić „Żydów” ze smyczy.
A wiadomo, że „Żydzi” potrafią kumulować pieniądze, które zawsze się
przydają. Lepiej, więc jak kumulują je pod kontrolą.
Dodatkowo „Żydzi” żerujący na przedsiębiorczych Polakach mogliby w
bardzo szybkim czasie zbyt się wzbogacić i zbyt usamodzielnić.
Najbardziej jednak prawdopodobnym powodem była chciwość
Dżukaszwilego, który postanowił nie dzielić się z nikim polskimi nabytkami,
traktując Polskę jako żydowską (odmiany sowieckiej) zdobycz wojenną.
Twarda okupacja Polski przez ZSRR z czasem, po likwidacji polskiego
elementu narodowego i zastąpieniu go elementem kosmopolitycznym
(eufemizm) przerodziła się w okupację miękką.
Po transformacji ustrojowej ZSRR w Rosję, ta ostatnia widzi swoje obecne
interesy w Polsce w zakupie przez Polskę po korzystnych cenach surowców
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strategicznych jak gaz i ropa. Cały czas ma kontrolę nad grupami
zsowietyzowanych generałów i polityków.
I. Ustrój Polski
Po II wojnie światowej został nam zaaplikowany najlepszy, z punktu
widzenia kontroli imperialnej, ustrój w postaci masońskiej „demokracji”
partyjnej.
Ustrój ten jest plastyczny i można go dowolnie modyfikować przy kolejnych
przesileniach w ten sposób, że zawsze istota kolonialna państwa, któremu
zaaplikowano ten ustrój, pozostaje bez zmian.
W skrócie, ustrój ten polega na tym, że w zależności od wektorów
politycznych (pochodnych wektorów gospodarczych) ciągle rządzą w
Polsce partie obce, a nie narodowe.
Jako dogmat można przyjąć tezę, że po II wojnie światowej nie jest
możliwe, by w Polsce rządziła partia narodowa.
Po 1989 roku, tj. po rządach partii reprezentujących przede wszystkim
interesy ZSRR, zaczęły w Polsce rządzić partie reprezentujące interesy
Niemiec, Izraela (syjonistów) i Rosji.
I tak, po rządach syjonistyczno-sowieckich „PiS-PSL” („LPR” był dostawką by
Polacy się zbytnio nie buntowali) przyszła kolej na partię niemiecko-rosyjską
„PO-PSL”, a następnie na partię syjonistyczno-amerykańską „PiS” (dla
osłony „Kukiz15”). Status quo po 1944 roku zostaje zachowane!
Aby w Polsce rządzili Polacy należy zlikwidować demokrację partyjną na
demokrację sejmikową!
Królestwo Polskie nie uznaje i nie akceptuje działalności partii politycznych
uznając je za ekspozytury lub potencjalne ekspozytury obcych mocarstw, a
przede wszystkim uznając je za wykonawców partykularnych interesów,
kosztem Polski i Polaków.
Królestwo Polskie uznaje działające partie polityczne in gremio za
organizacje nielegalne, szkodliwe dla interesów Królestwa Polskiego oraz
szkodliwe dla Polaków.
Królestwo Polskie zdaje sobie sprawę, że tak Rosja jak USA, Wielka Brytania
oraz, co oczywiste, Niemcy nie są zainteresowani zakończeniem II Wojny
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Światowej w sposób cywilizowany tj. Poprzez Konferencję Międzynarodową
i podpisanie odpowiedniego Traktatu Pokojowego.
Brak tego zainteresowania wynika z faktu, że wszystkie te kraje (oprócz
Niemiec) brały udział w rozbiorze Polski po 1944-1945 roku i ten stan
posiadania pragną zachować jak najdłużej.
Kolejne, rządzące Polską po 1944 roku „Rządy” reprezentują interesy
okupantów, a nie Polaków!
Kolejne partyjne „Rządy” utrwalają tą niepisaną okupację Polski!
Wskrzeszone formalnie do życia Królestwo Polskie poprzez decyzje Sejmu
Walnego Konstytucyjnego oraz poprzez obiór Króla Polski w 2016 roku
całkowicie zmieniło sytuację.
Polska i Polacy mają od tego czasu swojego reprezentanta i nie muszą już
przyjmować dyktatu okupanta.
II. Polityka gospodarcza okupantów po 1944 roku.
Po 1944 roku Polska i Polacy byli eksploatowani przez ZSRR, by po 1989 roku
przejść z kolonii sowieckiej w kolonię niemiecko-amerykańską.
Od tego czasu skolonizowali Polskę przede wszystkim Niemcy niszcząc
polski, państwowy przemysł i państwowe przedsiębiorstwa.
Obecnie okupacja Polski przeszła w ręce syjonistów i amerykanów
kontrolujących Kolonię Polską nazywaną „III RP”.
III. Polityka zagraniczna okupantów po 1944 roku.
Po 1944 roku Polska weszła w orbitę organizacji RWPG czyli w rolę jednej z
kolonii ZSRR. Temu tez była podporządkowana polityka zagraniczna, czyli
ścisły sojusz militarno-gospodarczy z państwami RWPG.
Po1989 roku Polska weszła na orbitę kontrolowaną przez światową lichwę i
wylądowała ostatecznie w Unii Europejskiej jako organizacji kolonialnej pod
przewodnictwem Niemiec.
Polityka zagraniczna „III RP” to polityka sojuszu militarno-gospodarczego z
krajami Zachodu i USA (NATO) oraz z syjonistami, szczególnie z Izraelem.
IV. Stan polskich sił zbrojnych.
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Rządy partii niemiecko-rosyjskiej „PO-PSL” doprowadziły do ograniczenia
polskiej regularnej, zaciężnej armii nie dbając jednocześnie o obronę
terytorialną. Tym samym partie te rozbroiły Polskę doszczętnie.
Chodziło o to, by potencjalny konflikt wojenny na Ziemi Polskiej nigdy nie
mógł zakończyć się zwycięstwem Polski i Polaków.
Sytuacja taka jednak powodowała brak zdolności wypowiedzenia wojny
(sic!).
Obecne rządy partii „PiS” zmieniły politykę wojskowości na zwiększenie siły
polskich sił zbrojnych z jednoczesną, partyjną kontrolą Obrony Terytorialnej.
Obrona Terytorialna wpadła w ręce partyjne i jest pod całkowitą kontrolą
partii „PiS” stając się Obroną Partyjną „PiS”.
Być może polscy generałowie sił zbrojnych są odporni na próby nacisku na
wywołanie konfliktu z Rosją, więc partia „PiS” postanowiła ten konflikt
wywołać przy pomocy polskiej młodzieży, czyli partyjnej „Obrony
Terytorialnej”.
Chodzi o to, by polską młodzież, nie znajdującą się w Siłach Zbrojnych jako
żołnierze, uznać za żołnierzy w ramach „Obrony Terytorialnej” i w czasie
wywołanego konfliktu zbrojnego potraktować jak mięso armatnie i pod
pozorem wojny wymordować (kolejny „Katyń”).

CEL MEMORANDUM
Celem niniejszego Memorandum jest uświadomienie Polakom zagrożeń
jakie obecny syjonistyczno-amerykański, okupacyjny Rząd w Polsce,
reprezentowany przez organizację partyjną „PiS” stwarza na Ziemi Polskiej.
Przede wszystkim, syjoniści prą do wojny Polski (pod szyldem „III RP”) z Rosją.
Stąd akceptacja przez „PiS” embarga na handel z Rosją nałożona przez
UE, pod pretekstem aneksji Krymu, gdzie największe straty ponosi Polska i
Polacy. Chodzi o gospodarcze osłabienie Polski i Polaków, by niezbyt
długo się bronić w przypadku konfliktu.
Psychopatyczni liderzy „PiS” na zlecenie syjonistów i Izraela pchają Polskę
do wojny z Rosją lub co najmniej do sojuszu antychińskiego!
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Opatrzność czuwa nad losami Polski i obecnie USA pod rządami
Prezydenta Donalda Trumpa, jak się zdaje, nie są już marionetką w rękach
syjonistów amerykańskich.
USA w końcu dostrzegając potęgę gospodarczą Chin zorientowało się, że
tylko sojusz z Rosją może pozwolić pokonać gospodarczo i militarnie Chiny.
Rosja nie jest już obecnie w stanie sprostać gospodarczo Chinom i Syberia
raczej nie zostanie długo w ramach państwowości Rosji, a wówczas
skokowo USA zostałoby przegonione przez Chiny.
W interesie Rosji jest mieć dobre stosunki z Polską i z Chinami.
Obecnie „PiS” zaprasza wojska amerykańskie na Ziemie Polskie w nadziei
wywołania konfliktu zbrojnego z Rosją, aby w końcu na Ziemi stricte Polskiej
i okupowanej przez Ukrainę stworzyć wymarzoną dla „Żydów” Wielką
Chazarię - Polin. Ani USA ani Rosja nie są zwolennikami takiego
samodzielnego państwa lichwiarzy.
Izrael bez „kroplówki” amerykańskiej nie utrzyma swej państwowości w
Palestynie i szuka rozwiązania w Europie Środkowej gdzie wyjściowo chcą
być Panami ale zgodzą się też być sługami, bo nikt na świecie ich nie
chce.
Należy w tym miejscu podkreślić, że scenariusz rozwoju wypadków może
być inny i sojusz przeciwko Chinom już jest zawarty pomiędzy USA a Rosją.
Wówczas pod pretekstem rosyjskiej fobii „PiS” chce Polskę wmontować w
koalicję antychińską, sprowadzając na nasze Ziemie wojska USA, byśmy np.
nie wybrali neutralności.
Polska jest jednym z nielicznych liczących się krajów Europy, która w
historii nie wojowała z Chinami, a co ważniejsze, która nie kolonizowała
Chin.
Chiny mają długą pamięć i pamiętają kolonizację swojego terytorium
przez Anglię, Prusy, Francję et consortes. Dlatego w Europie ich naturalnymi
partnerami są Polska i Białoruś.
Tak Rosja jak USA nie chcą dopuścić do dużych inwestycji chińskich w
Polsce i Białorusi, a szczególnie do odbudowy „szlaku jedwabnego”. Casus
„kanału śląskiego” Bałtyk – Morze Czarne - Adriatyk gdzie Amerykanie
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interweniowali aby nie powstał, mimo, że w pełni chcą go sfinansować
Chińczycy, dobitnie dowodzi jak boją się inwestycji chińskich w Polsce
Amerykanie.
Istnieje więc domysł, że pobyt wojsk amerykańskich w Polsce ma
antychiński wymiar.
Ponadto Amerykanie szukają taniego rekruta, a z Polski przyjaznej Chinom
chcą na siłę zrobić jej wroga, jak to się udało z Afganistanem czy Irakiem.
Chcą za wszelką cenę wmontować
amerykańskiej przeciwko Chinom.

Polskę

do

koalicji

rosyjsko-

Królestwo Polskie oświadcza, że pragnie mieć dobre i przyjazne stosunki z
Republiką Chin. Na dowód tego pragniemy, by to Chiny zajęły się
egzekucją reparacji należnych Królestwu Polskiemu ze strony Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Rosji, Austrii (za zabory) i ewentualnie innych.
Nawołujemy USA, Rosję, Anglię, Niemcy i inne kraje do uczestnictwa w
zwołanej przez Nas oficjalnie w najbliższym czasie Konferencji Pokojowej w
Gdańsku-Oliwie. Tylko wspólne uporanie się z trudną przeszłością może
zapewnić Europie i Euro-Azji trwały pokój. Nie stawiamy warunków
wstępnych. Konferencja powinna być poprzedzona Spotkaniem
Ambasadorów aby wypracować formułę obradowania i formułę Traktatu
Pokojowego. Powinniśmy tez powołać w Europie Radę Ambasadorów aby
corocznie spotykać się w Gdańsku-Oliwie w celu zapewnienia trwałego
powszechnego, wiecznego pokoju.

Polacy!
Rządzą Polską ludzie, pragnący wojny w interesie światowych lichwiarzy!
Omamieni są oni wizją, a raczej obietnicą powstania na Ziemi Polskiej
państwa „Żydów” – Wielkiej Chazarii.
Polska w sensie roszczeń ma ogromne aktywa ze strony Niemiec, Rosji,
Anglii etc. Aktywa te idą w miliardy, jak nie w biliony dolarów i euro.

Nie mamy powodów do wojny ze swoimi wierzycielami!
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Mając tak ogromne aktywa powiększone o roszczenia z tytułu zaborów
XVIII-XX wieku, nie jest w interesie Polski żadna wojna.
„PiS” udaje, że broni Zachód Europy przed Rosją, w sytuacji, gdy de facto
Rosji należałoby zrobić w Polsce korytarz do zaprowadzenia w Europie
Zachodniej cywilizacji „Chrystianitas”, co prawda odmiany prawosławnej
ale zapewne lepszej od islamu. Nie chodzi tu o wojnę z Zachodem ale o
interwencję na Zachodzie Europy. W innym przypadku, wcześniej czy
później powstanie Europejski Półwysep Arabski
Państwa Europy Zachodniej same z siebie się nie zrechrystianizują. Jest już
za późno i tylko interwencja Rosji (być może w ramach reaktywowanej Ligi
Świętej z 1815 roku) może to zmienić.
By sytuacja więcej się nie powtórzyła, sama Rosja powinna stać się
monarchią i nie tylko powinna zrechrystianizować Europę ale też ją
zremonarchizować!
Podobnie USA winny stać się monarchią w ramach cywilizacji
„Chrystianitas” i dopiero wówczas taka siła może uczynić świat lepszym.
Kto na to nie chce pozwolić?
Tylko „Żydzi” będą się temu sprzeciwiać ale miejmy nadzieję, że tak USA jak
Rosja będą w stanie temu lichwiarskiemu lobby się oprzeć.
A jaki w tym wszystkim interes Polski?
Rosja nie jest w stanie na dłużej utrzymać zdobyczy w podbitej Europie i
powinna zgodzić się na istnienie Królestwa Polskiego w formule sejmikowej,
w ramach cywilizacji „Christianitas”.
Sprawa religii panującej w Polsce jest ważna ale nie najważniejsza, bo na
pewno lepsze jest prawosławie od islamu, a ponadto nasi hierarchowie
religii rzymsko-katolickiej tak pobłądzili i zjudaizowali tę religię, że bez
powrotu do źródeł wiary, nie można im gwarantować dalszego
hierarchowania w ramach oficjalnej religii rzymsko katolickiej, a de facto
religii judaistycznej.
Naszym zdaniem nadszedł czas do unifikacji wiary w Jezusa Chrystusa i
powrotu do czasów unickich z wyznaczeniem Partiarchy dla Europy
Środkowej. Nie interesuje Nas Patriarcha watykański. Obierzemy Go sobie
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sami. Preferujemy kościół apostolski, a nie kościół państwowy jakim stał się
Watykan.
Watykan jest stracony, bo obecni kardynałowie nie są w stanie
zreformować kościoła rzymsko-katolickiego, a tylko go modernizować, co
w konsekwencji doprowadzi do jego upadku.
Reasumując, prosimy Was Polacy o branie lokalnych spraw w swoje ręce.
Uczcie się sejmikowania ziemskiego i nie pozwólcie działać na Waszym
terenie żadnej partii politycznej z powodów wyżej opisanych.
Popierajcie też Królestwo Polskie i Naszą osobę jako Króla Polski gdzie tylko
możecie.
Pacyfikujcie ludzi z „PiS” pragnących wojny lub w sposób nieświadomy
dążących do wojny.
Przestrzegajcie też Wasze dzieci, by nie podlegały rozkazom żadnego
partyjnego Dowódcy.
Z Naszej strony zapewniliśmy Królestwu Polskiemu Hetmana Wielkiego
Koronnego jako Naczelnego Wodza w osobie J.W. Jana Grudniewskiego.
Żaden inny Dowódca (nie podlegający strukturom Królestwa Polskiego) bez
Naszej zgody i bez zgody Rady Królewskiej (w czasie pokoju) lub bez Naszej
zgody i Rady Wojennej lub Koła Generalnego (w czasie wojny) nie może
Wam wydawać legalnych rozkazów.
Generałów Wojska Polskiego prosimy o rozsądek i robienie wszystkiego, by
uniknąć wojny.
Liczymy na Was Generałowie, że wcześniej czy później staniecie przy boku
Króla i Hetmana Wielkiego Koronnego.
Dano 28 marca A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku
Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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