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B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  P A M I Ę Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
 

                                               

 

 

                                          OOOLLLIIIWWWSSSKKKIIIEEE   

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

   PAX OLIVIENSIS 

            ogłoszone 14 października A.D. 2017 

MMM EEE MMM OOO RRR AAA NNN DDD UUU MMM    
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                       w Gdańsku Oliwie  
      w Zakonie Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy 
                                   ss. Brygidek 
                                        przez 
                                    Króla Polski 

                 Wojciecha Edwarda I 

   
   
WWWiiitttaaammm   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   ssszzzlllaaaccchhheeetttnnnyyyccchhh   PPPooolllaaakkkóóówww,,,   LLLaaaccchhhóóówww,,,   LLLeeeccchhhóóówww,,,   
WWWeeennneeedddóóówww,,,   SSSaaarrrmmmaaatttóóówww!!!   
   
DDDrrrooodddzzzyyy   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!   
 
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.   
   
   
   



MEMORANDUM OLIWSKIE „PAX VOBISCUM” – „PAX OLIVIENSIS” z 14 października A.D. 2017   

 
Strona 3 

 

DDDrrrooodddzzzyyy   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!   
 
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 Oliviensis”, w dniu dzisiejszym 
czynimy to. 
 
DDDrrrooodddzzzyyy   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!   
 
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.  
 
Wierzymy, że dzięki  
Twojemu orędownictwu miłosierny Bóg obdarzy 
udręczona Ziemię pokojem. Amen. 
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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! 
 

 
 
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.  
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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 ziemską: „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!”. 
 
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.  
                
DDDrrrooodddzzzyyy   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!   
 
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 
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odsyłając jednak Sz. Czytelnika do obrad, które można w całości obejrzeć 
na You Tube [linki poniżej].    
 

DDDooo   RRRzzząąądddóóówww   iii   PPPaaańńńssstttwww      
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.  

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 
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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.”  

DDDrrrooodddzzzyyy   PPPaaańńńssstttwwwooo!!!   
 
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).  
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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. 

Dokładnie w tym samym czasie w Niemczech wybuchła rewolucja 
listopadowa i władzę przejęło SPD (Socjaldemokratycznej Partii Niemiec).  
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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. 
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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 
większości 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 Mieszka 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!  
 
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 obecnie 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 po 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?  
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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 osoba 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:  
„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 
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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. 
  
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 
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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?  
 
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;   
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 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;  

  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 czerwcu 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; 
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 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; 

 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; 
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 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;  

 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. 
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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.  

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 



MEMORANDUM OLIWSKIE „PAX VOBISCUM” – „PAX OLIVIENSIS” z 14 października A.D. 2017   

 
Strona 18 

 

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. 

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.  
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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, 



MEMORANDUM OLIWSKIE „PAX VOBISCUM” – „PAX OLIVIENSIS” z 14 października A.D. 2017   

 
Strona 20 

 

 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.  

 
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! 
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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 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!  
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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.                             
 
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. Rekapitulacja.  
 
Proklamowaliśmy dzisiaj podmioty prawa międzynarodowego: Radę Pokoju, 
Konferencję Pokojową, Kongres Pokojowy, Ligę Świętą „Christianitas”, Ligę 
Narodów cywilizacji „Christianitas”.  
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Gdańsk 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.  
 
Jako Królestwo Polskie mamy moralne prawo zwołać te organy i organizacje 
pokojowe. 
Cieszymy 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!  
 
Zamiast 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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UCZESTNICY  
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) 

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 
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 WPIS Nr 64/10/2017  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 20 października A.D. 2017 

MEMORANDUM KRÓLEWSKIE  

      „„„PPPAAAXXX   VVVOOOBBBIIISSSCCCUUUMMM   ---   PPPAAAXXX   OOOLLLIIIVVVIIIEEENNNSSSIIISSS”””         
z dnia 14 października A.D. 2017 

ogłoszone 
w Gdańsku Oliwie u ss. Brygidek  

na Ziemi Korony Polskiej 
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OOOdddccczzzyyytttaaannniiieee   AAAkkktttuuu   PPPrrroookkklllaaammmaaacccjjjiii   

 https://www.youtube.com/watch?v=Yi_ADX-ttLM  
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TRIDUUM REGIUM DISPUTANDUM 
I Dzień Debaty – 11 października A.D.2017  

  Rada Stanu Królestwa Polskiego  

https://www.youtube.com/watch?v=NLlzm4QkWL0 

II Dzień Debaty – 12 października A.D.2017  

  Rada Królewska – Cz. I   

https://www.youtube.com/watch?v=4cHWWCLMmi4 

  Rada Królewska – Cz. I  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZgGIPaZBoc  

III Dzień Debaty – 13 października A.D.2017  

  Rada Królewska – Cz. I  

https://www.youtube.com/watch?v=9SoArudyhQw  

  Rada Królewska – Cz. I  

https://www.youtube.com/watch?v=A1aBr8ocqNo  
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