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ZZZiiieeemmmiiiaaa   LLLuuubbbuuussskkkaaa   

   
„Nie zorientowanie się w warunkach czasu jest zawsze dla narodów źródłem strat wielkich” 

Roman Dmowski 
   

 
 

GENRALNE CONVENTY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO 
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GENEZA POWSTANIA GENERALNYCH CONVENTÓW POKOJU 

 

Generalne Conventy Pokoju zostały powołane do życia Decyzją Króla Polski Wojciecha Edwarda I,  
w dniu 9 stycznia A.D.2018.  
 
Król Polski Wojciech Edward I uznał, że rok 2018 jako Millennium Pokoju w Budziszynie 1018-2018, jest 
Opatrznościowo dedykowany Sejmikom (Conventom) Pacyfikacyjnym, znanym w naszej tradycji Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.  
 
Na Decyzję Króla Polski wpłynęło też Memorandum Pokoju z 14 października A.D.2017 wypracowane przez 
Radę Królewską i wygłoszone przez Króla w Pałacu ss. Brygidek w Gdańsku-Oliwie, zmierzające do 
wewnętrznego Pokoju w Polsce poprzez planowany w dniach 1-3 maja A.D.2018  „Pokojowy Zjazd Oliwski” w 
Gdańsku – Oliwie oraz Pokoju zewnętrznego poprzez zorganizowanie w roku 2018 lub 2019 Międzynarodowej 
Konferencji Pokojowej (Kongresu Pokojowego) w Gdańsku – Oliwie, kończącej (-ego) II Wojnę Światową.      
 
Generalne Conventy Pokoju są de facto Sejmikami Generalnymi Pacyfikacyjnymi, które mają swoją długą 
historię w Królestwie Polskim.  
 

Musimy, jako rdzenni Polacy nauczyć się, po czasach niespokojnych czy wojennych, oprócz martyrologii 
krzepiącej Ducha Narodowego, uspokajać sytuację poprzez szeroko rozumiany Sakrament Pokuty i Pojednania 
oraz musimy na nowo nauczyć się zawierać Pokoje, poprzedzone i zwieńczone Sejmikami Ziemskimi i Sejmem 
Walnym o charakterze pacyfikacyjnym.  
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Historia Królestwa Polskiego notuje Sejmy Walne Pacyfikacyjne w latach: 1586, 1589, 1673, 1698, 1699, 1717, 
1736. 
 

Rozpętanie wojny nie jest sztuką rządzenia, choć zdarzają się jako siła wyższa lub wyższa konieczność tzw. 
Wojny Sprawiedliwe.  
 

Zawarcie sprawiedliwego Pokoju Bożego jest sztuką rządzenia. 
   

Królestwo Polskie zawierało wiele pokojów, które „III  RP” jako republika masońska okupująca Polskę wraz 
ze swoimi starszymi siostrami – bliźniaczkami tj. „II RP” oraz „PRL” (siostry, bo pochodzą od tej samej „matki” – 
masonerii światowej), stara się nie pamiętać lub wręcz nie pamięta, ale które nadal obowiązują w Królestwie 
Polskim. 
 

Notable z „III RP” podobnie jak notable z „PRL” i „II RP” nie potrafili, nie chcieli, nie umieli, nie mogli zawrzeć 
Pokoju po II Wojnie Światowej. Jednoznacznie świadczy to o tym, że Polska została pokonana i upokorzona 
oraz, że jest nadal okupowana od 1944 roku.   
 

Pokój należy się ponad 10 mln Polaków, którzy stali się ofiarą II Wojny Światowej. Nie spoczywają Oni do 
dzisiaj w Pokoju. 
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Pamiętajmy też o milionach zgwałconych kobiet i o dzieciach pochodzących z gwałtów wojennych oraz z 
eksperymentów eugenicznych.  
 

Pamiętajmy o cierpieniach porwanych przez Niemców dzieci polskich podczas II Wojny Światowej. Mało, kto 
pamięta, że zaraz po wojnie był Urząd „Pełnomocnika Rządu Polskiego do spraw rewindykacji dzieci 
zrabowanych przez hitlerowców”. Dokładnie opisuje proceder kradzieży dzieci przez Niemców taki właśnie 
Pełnomocnik, a konkretnie R.Z. Hrabar w opracowaniu pt.: „Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939-1945)”.        
 

Naszym królewskim zdaniem „III RP” jako okupant nie ma zdolności pokojowej, czyli nie jest w stanie 
zawrzeć Pokoju po II Wojnie Światowej. Być może głównym zadaniem „III RP” jest do takiego Pokoju nie 
dopuścić. A to właśnie z zawartego Pokoju wynikają ewentualnie reparacje wojenne i roszczenia.   
„III RP” jak zasłonę dymną zgłasza roszczenia finansowe, bez zawartego Pokoju. Jest to żenująca sprawa, bo 
pogarsza i tak trudną sytuację Polski i Polaków na arenie międzynarodowej.  
Brak zawartego Pokoju zachęca, co poniektóre kraje lub organizacje do bezpodstawnych żądań finansowych, a 
ponadto do przedstawiania historii II Wojny Światowej w wypaczonym świetle gdzie z ofiar próbuje się zrobić 
katów a z katów ofiary.  
 

Naszym królewskim zdaniem, „II RP” z mocy Konstytucji z 1935 roku winna dążyć do zawarcia Pokoju!  
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Po co nam Polakom niby budowany przez „III RP” „dobrobyt”, gdy w międzyczasie jesteśmy postrzegani na 
świecie jak mordercy i barbarzyńcy. Potrzebny jest, więc test prawdy dla „III RP” i „II RP” i żądanie przez 
każdego rdzennego Polaka od „III RP” i „II RP” Pokoju kończącego II Wojnę Światową. 

Królestwo Polskie dostarczając poprzez Królewskiego Emisariusza „Zaproszenie na Zjazd Oliwski”, za 
pisemnym pokwitowaniem zaprosiło:  
 Prezydenta RP,  
 Rząd RP,  
 Szefa Partii „PiS”,  
 Episkopat Polski,  
 Sąd Najwyższy,  
 Marszałków Sejmu i Senatu,  
 Posłów i Senatorów, 
 Inne osobistości według ustalonej precedencji. 

na Pokojowy Zjazd Oliwski w dniach 1-3 maja A.D.2018 w celu omówienia przygotowań do Międzynarodowej 
Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę Światową.  
 
Jest rzeczą oczywistą, że Królestwo Polskie nie wyklucza udziału w „Pokojowym Zjeździe Oliwskim” 
Przedstawicieli „II RP”, a nawet „PRL” oraz Mężów Stanu pokroju Ignacego Paderewskiego i Romana 
Dmowskiego w tym Pokojowym Zjeździe.  
 

Pokojowy Zjazd Oliwski jest testem dobrej woli i intencji dla „III RP”, „II RP”, „Episkopatu Polski” i innych.  
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Nie można osiągnąć Pokoju zewnętrznego, gdy nie ma Pokoju wewnętrznego! 
 

Królestwo Polskie na przestrzeni dziejów zawarło wiele Pokojów, Unii i Traktatów.  
Przytaczamy poniżej te najważniejsze:  
 

1. POKÓJ WIECZYSTY W BUDZISZYNIE – zawarty 30 stycznia A.D.1018 w Budziszynie na Łużycach. 
pomiędzy Królestwem Polskim reprezentowanym przez Króla, a być może Cesarza Bolesława Wielkiego 
Chrobrego, a Cesarstwem Rzymskim – reprezentowanym przez Cesarza Henryka II. Ustalał on wieczyste 
granice z Królestwem Polskim na Łabie i Soławie. Pokój w Budziszynie gwarantował Papież Benedykt VIII. 

2. POKÓJ KALISKI – zawarty 8 lipca 1343 roku w Kaliszu pomiędzy Królestwem Polskim a Krzyżakami. 
3. TRAKTAT W NAMYSŁOWIE – zawarty 22 listopada 1348 roku pomiędzy Królestwem Polskim, a 

Księstwem Świdnicko-Jaworowskim i Królestwem Czech. 
4. POKÓJ W TORUNIU – zawarty 1 lutego 1411 roku pomiędzy Królestwem Polskim, a Krzyżakami.  
5. POKÓJ W LUBOWLI – zawarty 15 marca 1412 roku pomiędzy królestwem Polski, a Królestwem Węgier i 

Niemiec. 
6. UNIA W HORODLE – zawarta 2 października 1413 roku pomiędzy Polską, a Litwą. 
7. POKÓJ WIECZYSTY W POLANOWIE – zawarty 14 czerwca 1634 roku pomiędzy Królestwem Polskim, a 

Carstwem Rosyjskim. 
8. II POKÓJ TORUŃSKI – zawarty 19 października 1466 pomiędzy Królestwem Polskim, a Krzyżakami. 
9. UNIA BRZESKA z 1596 roku – Unia Cerkwi Prawosławnej z Kościołem Łacińskim w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów.  
10. UNIA HADZIACKA – zawarta 16 września 1658 roku pomiędzy Królestwem Polskim, a Kozaczyzną 

(Ukrainą), 
11. POKÓJ W OLIWIE – zawarty 3 maja 1660 roku pomiędzy Królestwem Polski, a Królestwem Szwecji.  
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12. POKÓJ ANDRUSZOWSKI – zawarty 30 stycznia 1667 roku pomiędzy Królestwem polskim, a Carstwem 
Rosyjskim.  

13. POKÓJ WIECZYSTY GRZYMUŁTOWSKIEGO – zawarty 6 maja 1686 roku w Moskwie pomiędzy 
Królestwem Polskim, a Carstwem Rosyjskim.  

14. TRAKTAT W KARŁOWICACH – zawarty 26 stycznia 1699 roku pomiędzy Królestwem Polskim, 
Republiką Wenecką, Monarchią Habsburgów, Carstwem Rosyjskim, a Imperium Osmańskim (Turcją). 

15. TRAKTAT W ALTRANSTADT – zawarty 24 września 1706 pomiędzy Królestwem Polski, elektoratem 
Saksonii, a Królestwem Szwecji. 

16. TRAKTAT WERSALSKI – zawarty 28 czerwca 1919 roku kończący I Wojnę Światową. 
17. TRAKTAT RYSKI – zawarty 18 marca 1921 roku w Rydze pomiędzy „II RP”, a Rosją i Ukrainą. 
18.  OSTATNI SEJM WALNY PACYFIKACYJNY – zwołany 4 kwietnia 1736 roku kończący wojnę 

domową po śmierci Augusta II i elekcji na Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.  
  

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Jest zrozumiałe, że władze „III RP” jako okupant Polski i Polaków odnoszą się i być może jeszcze spory czas 
odnosić się będą do Królestwa Polskiego z dystansem (jak posiadacz do właściciela), jako, że Królestwo Polskie 
jest władzą odwieczną i prawowitą.  
 

To od rdzennych Polaków zależy, czy nadal będą biernie akceptować okupację Polski, mając status 
„Obywatela III RP” vel „Obywatela Republiki masońskiej w Środkowej Europie” z cywilizacją kosmopolityczną – 
nieokreśloną w ramach budowy New World Order, czy wolą być Poddanymi J.K.M. i żyć w Królestwie Polskim z 
cywilizacją „Christianitas”.    
 

 



SUMMARIUSZ   
z Posiedzenia Lubuskiego Conventu Pokoju w dniu 20 stycznia A.D.2018 – Szprotawa 

X 
 

 
SUCCISA VIRESCIT! 

(ODRĄBANE ODRASTA) 

Królestwo Polskie nie zostało wskrzeszone (nie zmartwychwstało) po to, by obalić władzę „III RP”, ale by 
drogą konwergencji, najpierw wpływać, następnie współrządzić z władzą „III RP”, aby w konsekwencji 
zunifikować to rządzenie w ustrój monarchii republikańskiej z Królem Polski na czele, jako Panującym wraz z 
Kanclerzem Wielkim Koronnym jako Rządcą, zastępującym w jednej osobie dzisiejszego Prezydenta i Premiera, 
aby prowadzić Polaków ku doczesnej pomyślności ale i wiecznemu zbawieniu, w ramach cywilizacji 
„Christianitas”.  
 

W Królestwie Polskim nie przewiduje się partii politycznych, ale wolność Sejmikowania Ziemskiego. 
To dana Ziemia, a nie partia polityczna deleguje Deputatów – Posłów na Sejmiki Prowincjonalne i Generalne 
oraz na Sejm Walny, czyli do władzy prawodawczej oraz deleguje Urzędników Ziemskich i Sędziów do 
sprawowania władzy wykonawczej i sądowniczej. Jednocześnie Sejmiki Ziemskie i Sejm Walny w pełni 
odpowiadają za Urzędników i Funkcjonariuszy. Corocznie oceniają ich pracę i służbę i mogą ich na corocznym 
Sejmiku i Sejmie Walnym Relacyjnym wymienić. 
Jak widać nie jest to rewolucja, ale powrót do naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych.  
 

Rozum i logika podpowiada, że skoro „III RP” nie przedstawia siebie jako okupanta rdzennych Polaków, to 
powinna bez żadnych oporów z rad rdzennych Polaków korzystać i w interesie rdzennych Polaków rządzić i z 
rdzennymi Polakami się spotykać. 
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Królestwo Polskie reprezentuje przede wszystkim rdzennych Polaków, czyli Polaków z krwi i kości, od 
wieków żyjących i mieszkających na Ziemi Polskiej.  
 

Nie każdy „Polak” – Obywatel „III RP” z urzędu jest Polakiem – Poddanym Królestwa Polskiego.  
 

Tak, jak przy przyznawaniu obywatelstwa w „III RP” potrzebne są pewne kryteria do spełnienia, tak samo, aby 
stać się Poddanym Królestwa Polskiego trzeba spełnić określone kryteria.  
Jednym z takich kryteriów jest służenie Królestwu Polskiemu, czyli respektowanie prawa Królestwa Polskiego, 
które zbliżone jest do Prawa Bożego zawartego w Dekalogu.  
 

Królestwo Polskie wybrało model konwergencji ustrojowej „III RP” w Królestwo Polskie i proponuje innym 
Narodom swoistą Unię Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa Polskiego, proponując im wspólny kod 
kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.  
 

Król Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza” pod 
patronatem Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. 
Unię „Christianitas”. Królestwo Polskie widzi możliwość federacji państw tj. Wielkiej Lechii, Szwecji i Turcji, 
szanując ich inne podłoże religijne i cywilizacyjne.  
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Tak, więc Królestwo Polskie (Królestwo Lechii) vel Regnum Lechiae ma za zadanie zbudowanie Korony 
Królestwa Polskiego (Corona Regnum Poloniae vel Corona Lechiae) w Unii „Christianitas” z sąsiadami tj. z 
Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, a być może także z Zachodnią Rosją (Obwód Królewiecki), Szwecją, 
Finlandią, Danią, Meklemburgią, Brandenburgią, Saksonią, Czechami (Morawami), Słowacją i Węgrami, by 
następnie jako Korona Królestwa Polskiego (Lechia Minore - Lechia Mniejsza) wejść w skład Imperium Wielkiej 
Lechii (Lechia Majore Empire) obejmującej dodatkowo: Bawarię, Lotaryngię, Bar, Liechtenstein, Austrię, Veneto 
(Wenecja), Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię (Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię, 
Grecję, Bośnie i Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.      

 

***** 
SKŁAD LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU 

KRÓLESTWA POLSKIEGO 
na Posiedzeniu A.D.2018  

w dniu 20 stycznia A.D.2018 
1. J.K.M. Wojciech Edward I 
2. J.W. X. dr Henryk Nowik 
3. J.W. Andrzej Wayda – Marszałek, Starosta Generalny Ziemi Lubuskiej 
4. J.W. Stanisław Stojanowski – V-ce Marszałek, V-ce Starosta Ziemi Lubuskiej 
5. J.W. Cezary Mariusz Tousty – Marszałek, Starosta Generalny Pomorza Wenedyjskiego 
6. J.W. Marian Redes – Starosta Generalny Nadodrza, Marszałek Ziemi Zachodniopomorskiej – 

Wenedyjskiej 
7. J.W. Alfred Łubniewski – Podskarbi Wielki Koronny 
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PRZEBIEG OBRAD  

(DIARIUSZ) 
Posiedzenia Generalnego Lubuskiego Conventu Pokoju  

 
w Szprotawie – Iławie (dawn. Ilva) 

w dniu 20 stycznia A.D.2018 
 

Król: wita wszystkich Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków! 
Król: mówi o rocznicy koronacji Króla Władysława Łokietka – 20 stycznia A.D.1320 [698 rocznica]. 
Król: dziękujemy Staroście, Marszałkowi Ziemi Lubuskiej J.W. Andrzejowie Wayda, V-ce Marszałkowi J.W. 
Stanisławowi Stojanowskiemu, Wielebnemu Xiędzu doktorowi Henrykowie Nowikowi. 
Król: witamy Kanclerza Wielkiego Koronnego J.W. Cezarego Mariusza Tousty, Starostę Generalnego Nadodrza 
J.W. Mariana Redesa oraz Podskarbiego Wielkiego Koronnego J.W. Alfreda Łubniewskiego. 
Król: jest nas siedmiu wspaniałych!  
Król: znajdujemy się na Plebanii Parafii p.w. Andrzeja Apostoła w gościnie u Proboszcza [J.W. X. Ryszarda 
Walnera]. 
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Król: niedaleko stąd jest Pomnik Spotkania dwóch Cesarzy: Ottona III i Bolesława Wielkiego Chrobrego. 
 

 
 

 
foto 20 styczeń A.D.2018 
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Król: stąd przyszła nam do głowy idea [Pokój w Budziszynie] zwoływania w 2018 roku Sejmików Generalnych w 
konwencji Sejmików Pacyfikacyjnych vel Generalnych Conventów Pokoju, w tym przypadku Lubuskiego 
Conventu Pokoju. 
Król: proponujemy obiór Marszałka tego Posiedzenia.  
Król: wstaje i intonuje modlitwę „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”. 
Król: Duchu Święty zstąp na te obrady i uczyń je owocnymi. 
Król: czyta proponowany Porządek Obrad: 
  

Wiodące tematy obrad 

Lubuskiego Conventu Pokoju 
(Propozycje od Tronu) 

 
A. Znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000. 
B. Znaczenie spotkania Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Ilvie (dzisiejsza Szprotawa). Spotkanie dwóch Cesarzy? 
C. Co z zakończeniem II Wojny Światowej? 
D. Sprawa Połabia. 
E. Organizacja „Zjazdu Oliwskiego” na wiosnę A.D.2018. 
F. Organizacja „Konferencji Pokojowej – Kongresu Pokojowego” w Gdańsku-Oliwie.   
G. Sprawa Wojsk USA w Polsce. 
H. Sprawa polityki zagranicznej III RP wobec UE i Niemiec. 
I. Sprawa Niemiec bez Rządu. Jak to się skończy? 
J. Czy Izrael i USA dążą do wojny z Iranem i Pakistanem? 
K. Zakaz stacjonowania Wojska Polskiego poza granicami Europy.  
L. Czy Izrael to państwo, czy lotniskowiec USA? 
M. Czy Izrael i USA chcą wykorzystać Wojsko Polskie do wojny na Bliskim Wschodzie? 
N. Dlaczego III RP tak sprzyja Ukrainie? Rzeczpospolita Polska czy Rzeczpospolita Polin?  
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O. Fuzja z Ukrainą, Białorusią, Litwą i Ziemiami Połabskimi. Rzeczywistość czy utopia? Czy „Unia Rydzyńska” A.D.2016 jest 
nadal aktualna?  

 
UCHWAŁA W SPRAWIE UKRAINY 

Propozycja „Unii Rydzyńskiej”  
z 16 września A.D. 2016 

 
W nawiązaniu do 358 rocznicy Unii Hadziackiej z 16 września 1658 roku proponujemy Narodowi Ukraińskiemu alias Kozackiemu oraz 
rządzącym Ukrainą do przystąpienia do „Unii Rydzyńskiej” tj. do przyłączenia Księstwa Kijowskiego vel Księstwa Rusi Czerwonej do 
Korony Królestwa Polskiego – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów.  
 

P. Co zamierza Władimir Putin po wyborach prezydenckich? 
Q. Dlaczego III RP nie współpracuje z Rosją? Kto wyrówna Polakom straty za utracone korzyści?  
R. Czy członkostwo w UE ma przyszłość?  
S. Członkostwo czy anszlus? Czy III RP może opuścić UE? 
T. Dlaczego III RP nie ma mennicy?  
U. Czy III RP będzie zmierzała do wspólnej waluty Euro?  
V. Inne. 

(Debata, Uchwały, Rezolucje, Solucje) 
 
Król: opowiada o orszaku w roku 1000 Cesarza Ottona III via Szprotawa (Ilva) do Gniezna. 
Król: za 10 dni tj. 30 stycznia A.D.2018 minie 1000 rocznica Pokoju w Budziszynie, zawartego pomiędzy 
[Królestwem Polskim] a Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. 
Król: na naszych Ziemiach całe Cesarstwo Rzymskie podpisało Wieczny Pokój w Budziszynie z Królem Polski 
Bolesławem Wielkim Chrobrym. 
Król: Bolesław Wielki Chrobry w roku 1018 prawdopodobnie staje się Cesarzem całej Europy! 
Król: kto będzie rządził w Europie A.D.2018?  
Król: kto zostanie Marszałkiem Lubuskiego Conventu Pokoju? 
Król: kto się odważy? 
Król: głosujmy [jawnie] nad obiorem Marszałka Lubuskiego Conventu Pokoju A.D.2018. 
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Król: Marszałkiem tego Posiedzenia Generalnego Conventu Pokoju został jednogłośnie (pięć głosów za, dwa 
wstrzymujące się) J.W. Stanisław Stojanowski – Ziemia Lubuska. 

***** 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: dziękuje za zaufanie, wita wszystkich obecnych. 
- Jesteśmy w Iławie [dzielnica Szprotawy] w miejscu gdzie spotkali się dwaj potężni władcy ówczesnej Europy: 
Cesarz Rzymsko-Niemiecki Otton III i Król Bolesław Chrobry. Nie przybyłby Cesarz Rzymski gdyby Bolesław 
Chrobry nie był władcą potężnym. To Spotkanie [w Szprotawie] dla nas i dla naszej historii jest rzeczą ważną. 
Historia, która minęła ma wpływ na czasy dzisiejsze. Tamto spotkanie, a po śmierci Ottona III wojny, które trwały 
pomiędzy Cesarstwem Rzymskim, a Królem Chrobrym zaważyły na obecnych czasach. Stało się tak, że Król 
wygrał tę walkę i [po Pokoju w Budziszynie] Niemcy stali się sojusznikami Bolesława Chrobrego i w tym samym 
roku 1018 poszli z nim na Kijów. Ziemie Królestwa Polskiego obejmowały Miśnię, Milsko i Łużyce oraz część 
Ziemi Połabskiej. Pamiętamy o tym! W [ewentualnie] zawartym po II Wojnie Światowej [Traktacie Pokojowym] 
trzeba uwzględnić ustalenia Pokoju w Budziszynie! Będziemy dzisiaj w tym miejscy w Iławie – Szprotawie 
dokładnie w tym miejscu, gdzie spotkali się dwaj Cesarze i postaramy się wyobrazić, jak tamto Spotkanie mogło 
się odbywać. Dzisiaj jesteśmy na Ziemi Lubuskiej, graniczącej z Niemcami ale też [jest reprezentowane] całe 
Pomorze Zachodnie, pamiętajmy też o Dolnym Śląsku, który [również] graniczy z Niemcami.  
- Są sprawy, które postaramy się omówić. Po wstąpieniu Polski do UE sprawy niemieckie uległy pewnemu 
zasłodzeniu. Grała tu rolę poprawność polityczna, która ciążyła na realnych sprawach polsko-niemieckich. 
Doszło do tego, że Niemcy poczuli się przywódcą w Europie ale ze względu na to, że pomogli Polsce w wejściu 
do UE rościli sobie prawo do przewodzenia stosunkom polsko-niemieckim. Nasze samorządy, czy władze 
państwowe, poddały się temu! W pewnym momencie samorządy tych Ziem tj. Pomorze Zachodnie, Ziemia 
Lubuska i Dolny Śląsk, a nawet Wielkopolska doszły do porozumienia, do wniosku, że nie może dominować 
przywództwo niemieckie.  
- W roku 2002/2003 był pomysł Senatu Berlina, by utworzyć REGION ODRY. Miał się on składać z Krajów 
Związkowych: Meklemburgii, Brandemburgii, Saksonii i Berlina, a po stronie polskiej z Ziemi Lubuskiej, Ziemi 
Dolnośląskiej i Wielkopolski. Był to REGION ODRY, który miał powstać na prawie niemieckim. Nasze Ziemie 
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zorientowały się, że jest to niebezpieczne i dały temu odpór! Niemcy, aby to załagodzić, że…. ten twór jest za 
duży. Nie chcecie, by do Berlina dążyły inne Ziemie o.k. ale po stronie polskiej będzie więc wyłączona 
Wielkopolska. To również nie przeszło! Wszystkie ugrupowania samorządów dały temu odpór! Niemcy ustąpili, 
ale nie do końca! Weszły ugrupowania terytorialne. Chodziło o wspólne fundusze. Ugrupowanie terytorialne 
działają nadal, ale z mniejszym rozmachem niż gdyby powstał REGION ODRY. 
- W Samorządach nadgranicznych Gubin, Słubice-Frankfurt dokonują próby zbliżenia swoich samorządów. Są to 
próby i jest to niezgodne z prawem, ale próby są czynione!  
- Ponieważ zrobiłem pewien wstęp chcąc pokazać jak przeszłość wpływa na przyszłość i teraźniejszość i jak 
polityka państwa niemieckiego w stosunku do państwa polskiego przebiega. Gdzie Niemcy chcą zaznaczyć swój 
wpływ na nasze Ziemie, czując się mocni, bo udało im się zgermanizować Słowian Połabskich we Wschodnich 
Niemczech. Zrobili to bezkarnie!  
I bezkarnie nie uznają mniejszości polskiej w Niemczech i roszczą sobie pretensje do tego, że Polska nie 
poddaje się ich wpływom. Ja Państwa zapraszam do przeczytania mojego artykułu „Polacy Niemcy Cywilizacje” 
gdzie pokazuję, że Polska i Niemcy różnią się od siebie cywilizacyjnie. 
Król: czy może Pan Marszałek przeczytać ten artykuł? 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski czyta artykuł pt.: „Polacy Niemcy Cywilizacje”. 
 
„Nie zorientowanie się w warunkach czasu jest zawsze dla narodów źródłem strat wielkich”  
Roman Dmowski 
 
„W ostatnich kilkunastu latach polsko – niemieckie relacje, także te dotyczące pogranicza, nie były i w dalszym 
ciągu nie są tworzone w sposób prawidłowy. Zbyt głębokie ukłony naszych władz państwowych i 
samorządowych w stosunku do różnego szczebla władz niemieckich czyni te relacje asymetrycznymi na 
niekorzyść strony polskiej. Problem ukłonów czy inaczej mówić nadmiernej uległości strony polskiej dotyczy nie 
tylko polityków i samorządowców, ale także naukowców i dziennikarzy.  
Znam publikacje licznych autorów, w których gotowość do uległości była dobitnie zaznaczona. Uprawianie 
polityki nie jest sprawą prostą. Uprawianie jej w stosunku do Niemiec jest szczególnie trudne, między innymi ze 
względu na historyczne zaszłości, z którymi Niemcy nie mogą lub nie chcą sobie poradzić. Ale jest jeszcze jeden 
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powód trudności, niezwykle istotny, a nagminnie pomijany w rozważaniach, bez którego nie jest się w stanie 
zrozumieć tego, co dzieje się w stosunkach polsko – niemieckich i tego, co dzieje się na naszym pograniczu. 
Tym powodem są różnice cywilizacyjne między naszymi narodami. Powszechnie twierdzi się, bardzo 
uogólniając, że wszyscy w Europie należymy do cywilizacji zachodniej.  
Jednak nasz wielki uczony historiozof prof. Feliks Koneczny w swoich pracach naukowych stwierdził, że naród 
polski i naród niemiecki należą do dwóch odrębnych cywilizacji: Polacy – do cywilizacji łacińskiej, Niemcy – do 
bizantyńskiej. Różnice między cywilizacjami są znaczne. W cywilizacji łacińskiej źródłem prawa jest etyka. Stoi 
ona nad prawem dotyczącym każdej dziedziny życia zbiorowego. Nawet polityka nie jest jej pozbawiona. 
Obowiązuje też sprzeciw sumienia, co dla ludzi wychowanych w cywilizacji łacińskiej nie jest czymś 
nadzwyczajnym. Dualizm prawny, jaki występuje w cywilizacji łacińskiej to równoczesne istnienie prawa 
publicznego i prywatnego.  
Prawo prywatne funkcjonuje w obyczajach rodzinnych, stowarzyszeniach, spółdzielniach, partiach politycznych, 
cechach, izbach zawodowych itp. Wtrącanie się państwa do statutów i regulaminów powyższych instytucji 
oznacza wprowadzenie elementów obcych cywilizacji. Siłą cywilizacji łacińskiej jest zdolność do pracy 
organicznej, do samoorganizacji, do samo naprawiania się, do oddolnego działania. Ludzie wychowani w tej 
cywilizacji są otwarci, szczerzy, kochający Boga i swoją ojczyznę, potrafiący dla niej bezinteresownie pracować, 
a w jej obronie oddać życie. Inna jest cywilizacja bizantyńska. Powstała ona na przeciwieństwach z rzymskim 
Zachodem. Państwo i prawo znalazło się nad etyką i tak jest do dzisiaj.  
Państwo ma być skuteczne, a niekoniecznie etyczne. Polityka też nie krępuje się etyką, jest od niej wolna, a więc 
często barbarzyńska. Obowiązuje państwowe ujednolicenie form – rozkaz to rozkaz, porządek, karność, 
posłuszeństwo. Mechanizuje to życie zbiorowe, odsuwa odpowiedzialność wzwyż, usprawiedliwia nawet 
przestępstwo. Rozgrzesza obywatela w służbie państwa z najcięższych nawet zbrodni (np. wojennych), 
stawiając się ponad sumieniem i religię. Władza świecka zawłaszcza wszystkie dziedziny życia, również religię. 
Ten krótki szkic dwóch odrębnych cywilizacji przedstawiłem po to, żeby uzmysłowić czytelnikom, jakie trudności 
wynikające z różnic cywilizacyjnych, a co za tym idzie z różnic mentalnych, formacyjnych, wychowawczych, 
tradycyjnych, moralnych i prawnych trzeba przezwyciężyć, aby się porozumieć.  
Nie jest to łatwe, gdy nadaje się na dwóch różnych falach. Różnice między Polakami a Niemcami są 
powszechnie zauważalne, ale ci, co je widzą sądzą, że są to różnice kulturowe. Mylą się, Polacy i Niemcy różnią 



SUMMARIUSZ   
z Posiedzenia Lubuskiego Conventu Pokoju w dniu 20 stycznia A.D.2018 – Szprotawa 

XX 
 

się cywilizacyjnie. Nam by nie przyszło do głowy podarować burmistrzowi Guben tablice informacyjne z 
większymi napisami po polsku niż po niemiecku, a Niemcy z Guben nie mieli żadnych oporów, żeby tak uczynić. 
Podarowali tablice z trzy razy większymi napisami po niemiecku niż po polsku burmistrzowi Gubina, a ten je 
przyjął i ustawił bez zastrzeżeń. Różnimy się i ta różnica jest wyraźna.  
Drugi przykład. W czasie misji polityczno-gospodarczej władz samorządowych województwa w Brandenburgii w 
marcu 2004 roku doszło do spotkania z przedstawicielami tamtejszego parlamentu. Gdy ówczesny 
wicemarszałek Edward Fedko ze słowiańską wylewnością szeroko informował o planach województwa na 
najbliższe lata, ze strony Brandenburczyków nie padła żadna informacja dotycząca ich planów. Na moje 
jednoznaczne pytanie o ich politykę wobec naszego województwa po wstąpieniu Polski do UE odpowiedź była 
taka, że polityką zagraniczną zajmuje się u nich władza wykonawcza i oni nie znają planów dotyczących tego 
zagadnienia. Gdy to samo pytanie trzy tygodnie później zadałem premierowi Brandenburgii na sesji Sejmiku, z 
jego krótkiej odpowiedzi wynikało, że polityka wobec naszego województwa będzie taka, jaką nakreśli mu 
władza ustawodawcza. Koniec, kropka. Żadnej informacji.  
Z rozbawieniem obserwowałem zaskoczone i przestraszone twarze niektórych radnych, członków zarządu i 
dyrektorów departamentów obawiających się, że będę drążył ten temat wprawiając w zakłopotanie szanownego 
gościa. Różnimy się, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przykład trzeci. Gdy w ramach tej samej misji 
przebywaliśmy w Saksonii zapytałem tamtejszego deputowanego do krajowego parlamentu pana von Carlowitza 
jak u nich zachowuje się opozycja w stosunku do rządzącej koalicji. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna: 
„Współpracujemy”. Oto jak postępują Niemcy – współpracują i tą wspólną pracą budują to swoje silne państwo, 
aż zazdrość bierze. Gdy usilnie starałem się wdrożyć tę zasadę w naszym Sejmiku, oddzielić to, co 
samorządowe od tego, co polityczne napotkałem trudności nie do przezwyciężenia. Na drodze tej inicjatywy 
stanęli specjalizujący się i zaprawieni w politycznych bojach, wzorem dawnej szlachty sejmikowej, nieliczni radni 
i kilku dziennikarzy regionalnych mediów, którzy nie rozumieli i nie widzieli potrzeby budowania zgody w Sejmiku 
i jedności narodowej w Polsce. Różnimy się. Polacy i Niemcy są inni. Jak w takim razie mają dochodzić do 
wspólnych wniosków ludzie ukształtowani przez dwie różne cywilizacje? Jak mają znaleźć wspólny język narody 
o tak różnych mentalnościach? Są to pytania także do architektów superpaństwa pod nazwą „Europa”, w którym 
dotychczasowe narody mają być wymieszane (zaplanowana wymuszona migracja ludności), a tym samym 
zniwelowane, a państwa wtopione w jeden scentralizowany organizm polityczno–gospodarczy z własną 
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konstytucją. Miesza się narody, miesza się cywilizacje nie krępując się żadną etyką. Wspólna transgraniczna 
przyszłość, Region Odry, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), to tylko twory przejściowe 
na drodze do budowy superpaństwa. Czy to się uda? Znawca cywilizacji prof. Koneczny powiedziałby, że nie. 
Wynika to z pewnych prawidłowości opisanych przez niego na podstawie wieloletniego studiowania tego 
zagadnienia i obserwacji. Otóż, profesor stwierdził, że: — Nikt nie może być cywilizowany na dwa sposoby. — 
Cywilizacje na styku muszą się zwalczać (rywalizować ze sobą). — Przy równouprawnieniu i braku walki 
zwycięża niższa (w omawianym przypadku bizantyńska). — Mechaniczne mieszanki cywilizacyjne giną, bo są 
niespójne. (Nie ma trwałych syntez między cywilizacjami).  
Czy zatem uda się pomysłodawcom UE wymieszać cywilizacje tak, aby ta mieszanka przetrwała? Na razie 
obserwujemy wielki chaos, upadek moralności, deprawację młodzieży, wypaczanie zasad, dyktaturę 
relatywizmu, kryzys prawdy, napór obcych kultur i religii, demokrację rozbudowaną do granic absurdu, 
przeradzającą się w ochlokrację itd., itd. Pojawiło się zanegowanie wartości życia, a wolność, która dziś jest 
utożsamiana z samowolą, została oderwana od odpowiedzialności.  
Czy nie są to objawy upadku cywilizacji?  
Takimi samymi objawami charakteryzował się upadający Rzym również poddany mechanicznej syntezie 
cywilizacji. Czy my na naszym pograniczu poprzez nasze działania nie dokładamy swojej cegiełki do tego 
nieszczęścia? Każda cywilizacja dąży do ucywilizowania sąsiadów na swoją modłę. Odbywa się to w dużej 
mierze bezwiednie. Ważną rolę odgrywa wychowywanie dzieci. Chodzi o to, kto czyje dzieci będzie wychowywał. 
Jak na razie to na polsko – niemieckim pograniczu wiele polskich dzieci jest wychowywanych w niemieckich 
przedszkolach i szkołach, a polskie emigrantki i nie tylko emigrantki rodzą niemieckich obywateli. Wiele dzieci 
solidarnościowych emigrantów z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, obecnie ludzi dorosłych, po 
skończonych studiach reprezentuje stronę niemiecką nie tylko w sprawach gospodarczych.  
Wielu polskich obywateli przyjęło niemieckie obywatelstwo ciesząc się z „awansu” na Niemca. Która cywilizacja 
wygrywa? Odpowiedź jest prosta: bizantyńska.  
To Niemcy wygrywają! Dzieje się tak na skutek naszej bierności i braku dostatecznej wiedzy.  
Dzisiaj, nawet w Zielonej Górze bardziej dba się o przeszłość niemiecką miasta niż o sprawy polskie. Wielu 
mieszkańców wie, że jest obelisk w „Oderwaldzie”, że w Wilkanowie istnieje wieża Bismarcka, ale prawie nikt nie 
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wie, że jest tablica w centrum miasta, poświęcona 60. rocznicy powrotu Ziemi Lubuskiej do Macierzy, której to 
wmurowania byłem inicjatorem.  
 

          
 

 

foto 21 stycznia A.D.2018 
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Nie będę tu wspominał kłopotów związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej usytuowanie od przecież polskich 
władz samorządowych. Jeden z filarów Sejmiku ubiegłej kadencji prof. Marian Eckert przewodniczący komisji 
współpracy zagranicznej i promocji województwa, uważał, że Niemców nie należy się lękać, gdyż są oni 
przychylnie nastawieni do Polski i Polaków. Rozmawiałem wiele razy z prof. Eckertem o polsko – niemieckich 
sprawach i wiele razy przyjaźnie się z nim nie zgadzałem. Mój sceptycyzm wynikał nie tylko z tego, że Niemcy 
nie mają uporządkowanej przeszłości z nami, ale także, dlatego, że my Polacy dobrze Niemców znamy. Mamy 
przecież świadomość tego, że w UE najbardziej ludnym krajem, o najmocniejszej gospodarce, o najsilniejszej 
armii, o największych wpływach politycznych są Niemcy. UE coraz bardziej staje się ich europejską kolonią i 
zaczyna funkcjonować jako Euro-Germania. To Niemcy rozdają karty w Europie. To one mają decydujący wpływ 
na tworzenie europejskiego prawa. Oddanie naszych losów pod niemieckie decyzje i niemieckie prawo 
(olbrzymie wpływy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości) nie jest dla nas Polaków korzystne. Mogliśmy się 
o tym przekonać śledząc wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące Polski.  
Czy trzeba powtarzać Polakom, że zwierzchność sądów unijnych zagrozi możliwością odbierania nam naszych 
nieruchomości? W Łodzi, na Warmii, na Mazurach i na Śląsku roszczenia Niemców są już problemem. A z 
drugiej strony, skoro Niemcy są tak przychylnie nastawionym do Polski krajem jak niektórzy twierdzą, to 
dlaczego wprowadzili do swojej konstytucji kontrowersyjny, budzący wątpliwości interpretacyjne art.116 
nawiązujący do granic Rzeszy Niemieckiej z 1937 roku i utrzymują go? Nie jest to przypadek, lecz przemyślane 
posunięcie. Szkoda tylko, że nasi znawcy niemieckich problemów, politycy, dziennikarze nabrali wody w usta i 
milczą jak przysłowiowe groby. Będąc radnym wojewódzkim miałem okazję przysłuchiwać się dyskusjom nad 
planami zagospodarowania przestrzennego pogranicza i województwa lubuskiego, w których również 
uczestniczyła strona niemiecka. Miałem nieodparte wrażenie, że niemieccy projektanci opracowują plany 
zagospodarowania przestrzennego – chociaż o tym nie mówili – nie tylko niemieckiej strony pogranicza, ale 
także polskiej.  
Czyj, zatem plan będzie realizowany po polskiej stronie i kto na tym skorzysta okaże się po ratyfikacji Traktatu 
Reformującego UE. Jeszcze tylko dodam, że opinie o planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubuskiego obok lubuskich i sąsiednich samorządów lokalnych wyraziły także wydziały rozwoju przestrzennego 
Berlina i Brandenburgii(!). Natomiast nie przypominam sobie, aby to Brandenburgia zabiegała o podobne opinie 
u naszych władz samorządowych. A czy mogłoby być inaczej? Pracując w komisji współpracy zagranicznej 
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Sejmiku miałem sposobność niejako z bliska obserwować działalność strony niemieckiej w różnych dziedzinach 
naszego życia. Wyciągając wnioski z tych obserwacji zgłosiłem pilną potrzebę szczegółowego archiwizowania 
wszelkich rozmów z Niemcami na wszystkie poruszane z ich udziałem tematy. I taka archiwizacja była 
sporządzana. Jak jest teraz, nie wiem. Obecnie nie mam bezpośredniego dostępu do dokumentów Urzędu 
Marszałkowskiego. A szkoda. Co do Regionu Odry. Nie ma wątpliwości, że Region Odry jest polityczną myślą 
Berlina zrodzoną przed kilku laty. I co ciekawe, w ciągu tych lat po obu stronach granicy zmieniły się parlamenty, 
rządy, ludzie się w nich wymienili, a niemiecki pomysł Regionu Odry trwa i jest przekazywany następcom jak 
sztafetowa pałeczka, ewoluuje i przybiera coraz realniejsze kształty. I nikt w tej ewolucji nie przeszkadza. Panuje 
zadziwiająca jednomyślność i przyzwolenie.  
W tak sprzyjającej Niemcom atmosferze niemiecki pomysł w unijnym wykonaniu może się wkrótce 
urzeczywistnić. Kto chce, ten dostrzeże jak Niemcy świetnie wykorzystują do realizacji swoich odwiecznych 
celów w Polsce Unię Europejską i fakt przynależności do niej naszego kraju. Starożytni Rzymianie śledząc te 
poczynania niewątpliwie skomentowaliby je następująco: „Nova, sed non nova.”- ‘W sposób nowy, ale to samo.” 
Niemcom tak naprawdę nie chodzi o przejęcie poprzez Region Odry części unijnych pieniędzy przeznaczonych 
dla polsko – niemieckiego pogranicza jak się ich o to podejrzewa, ale o stworzenie i utrwalenie silnych powiązań  
gospodarczych, infrastrukturalnych, społecznych, samorządowych, a w końcu i politycznych naszych zachodnich 
województw z ich krajami związkowymi. Takich powiązań, bez których funkcjonowanie naszych Ziem 
Zachodnich byłoby niemożliwe, a ich zerwanie groziłoby poważnymi konsekwencjami. Przy rosnącym 
oddziaływaniu Berlina na te Ziemie, przy malejącym oddziaływaniu na nie Warszawy, osłabianiu z nią związków, 
może stać się tak, że Niemcy w ramach UE opanują nasze Ziemie Zachodnie zanim zdamy sobie z tego sprawę. 
Gdy to dostrzeżemy, będzie już za późno. Sądzę, że już dzisiaj tereny zachodniej Polski Niemcy uważają za 
swoje, bo unijne. Warto się zastanowić, czy koncepcja Regionu Odry nie jest czasem niemieckim pomysłem na 
stopniowe obalanie Poczdamu. Bo to, że jest elementem „pokojowej wojny” przeciwko Polsce jest niemal pewne. 
Boleję, że polskie rządy nie mają klarownej polityki wobec naszych Ziem Zachodnich. Że dba się tylko o poziome 
połączenia drogowo – kolejowe te między Polską a Niemcami kosztem połączeń pionowych włącznie między 
naszymi województwami zachodnimi (Co z „Odrzanką?). Że środki przyznane naszemu województwu w ramach 
nowego regionalnego programu operacyjnego są najniższe w kraju. Te i inne fakty tu niewymienione świadczą o 
ignorancji ludzi odpowiedzialnych za ten stan rzeczy lub o silnym proniemieckim lobby w Polsce. Region Odry 
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nie jest jedynym pomysłem niemieckim dotyczącym pogranicza. Był plan Stolpego, był „polsko – niemiecki dom” 
i był berliński dokument  programowy pt.: „Interesy kraju związkowego Berlina w regionie nadodrzańskim”. Jak 
widać niemiecka aktywność jest niewyczerpalna, a bezpośredni wpływ Berlina przekracza granice Polski. 
Dziwne jest, że polska strona inicjatywę zagospodarowania zachodnich obszarów Polski ca³kowicie oddała w 
niemieckie ręce, akceptując niemieckie propozycje i przyjmując niemiecki wniosek, aby to Berlin koordynował 
prace nad tworzeniem superregionu, a potem nim rządził. Jest to brak politycznego przewidywania albo 
polityczna indolencja. Na koniec sprawa Prus i ich dziedzictwa. Jest problem. Z prusactwem zawsze były 
problemy. Ten, kto zna historię Polski wie, o czym myślę. Dzisiaj prusactwo odradza się i to nie tylko w 
Niemczech. Są fakty potwierdzające przypuszczenie, o którym głośno mówi redaktor Michalkiewicz, że również 
w Polsce, niestety funkcjonuje „partia pruska”. A przecież stosunki między Polską a Niemcami nie mogły być 
budowane przy współudziale pruskiej ideologii i w oparciu o pruską tradycję zakłamywania przeszłości. 
Prusactwo nie służy ani Polsce, ani Niemcom, ani Europie.  
I Europa wielokrotnie przekonywała się o tym. My Polacy też mamy swoje historyczne doświadczenia. Prusy i 
stronnictwo pruskie obecne w polskiej polityce od kilku wieków, zawsze doprowadzały do podważania interesów 
narodowych Polaków, nigdy do ich umacniania. Przeżyliśmy zabory dokonane z pruskiej inicjatywy (z inicjatywy I 
rozbioru Polski wyszedł absolutystyczny król pruski Fryderyk II), germanizację polskich dzieci i dorosłych, obie 
wojny światowe zainspirowane pruską ideologią.  
Wystarczy!  
Kanclerz Niemiec Konrad Adenauer swego czasu powiedział: „Ten, kto przeniesie stolicę Niemiec do Berlina, 
wskrzesi ducha Prus”. I stało się. Dzisiaj w Niemczech są ludzie, którzy nie wyzbyli się pruskiej mentalności 
mimo likwidacji Prus. Są coraz prężniejsi. Ich macki sięgają również pogranicza, zwłaszcza po polskiej stronie. 
Jeżeli RFN w dalszym ciągu będzie tolerowało pruską ideologię w swoim państwie i nie ukróci jej wpływów, to 
stosunki między Polską a Niemcami ciągle będą dalekie od normalizacji. Jak już wspomniałem uprawianie 
polityki na polsko – niemieckim pograniczu zawsze było trudne. I dzisiaj nie jest łatwe. Jesteśmy jako państwo 
pod szczególną „troską” naszego zachodniego sąsiada, poddani jego hegemonii. „Polska tworzy centralny punkt 
w politycznym myśleniu i działaniu każdego kanclerza federalnego Niemiec, moich poprzedników – i moim” 
powiedziała obecna kanclerz Niemiec na spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 
2007 roku. Twardo i bez dwuznaczności. Natomiast naszą politykę wobec Niemiec oceniam jako szamotaninę, 
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ponieważ Niemcy i tak robią to, co uważają za stosowne. Wbrew pozorom członkostwo Polski i Niemiec w UE 
nie uczyniło wzajemnej polityki centralnej i regionalnej klarowniejszą. Unijna ideologia, unijne zasady, narzucane 
sposoby zachowywania się, wszędobylska polityczna poprawność tylko utrudniają wzajemne rządowe i 
przygraniczne kontakty, które nie są budowane w oparciu o prawo naturalne i prawdę, lecz w oparciu o wymóg 
chwili. Są sztuczne jak ta cała Unia Europejska, która rysuje przyszłość w kolorach „Ody do radości” i wszystko 
przelicza na pieniądze. My Polacy, niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do UE i jej ideologii musimy 
pamiętać o tym, że nasz interes narodowy jest ponad wszelką ideologię i że jako Polacy mamy obowiązki 
polskie. Wobec naszej Ojczyzny i wobec przyszłych pokoleń Polaków. Mam nadzieję, że artykuł ten poruszy 
umysły i sumienia przynajmniej nielicznej rzeszy Czytelników, którym w dowód sympatii dedykuję fragment 
wiersza Kazimierza Józefa Węgrzyna: 
 
Niech mnie kłamcy nie uczą prawdy, 
niech mnie tchórze nie uczą odwagi, 
bo nie oni będą mi miarą, 
sprawiedliwym języczkiem u wagi. 
 
Jeszcze boli mnie moja Polska. 
Dzięki Bogu za to cierpienie, 
za niepokój w gołębim sercu, 
co się tłucze o żebra kamieniem.” 
     
[artykuł opublikowany w „Nad Odrą” Nr 1/2008]  
 
J.W. Stanisław Stojanowski: jest to artykuł, który ukazał się w 2018 roku 
Król: czy był Pan wówczas Radnym w Sejmiku Lubuskim? 
J.W. Stanisław Stojanowski: nie, byłem po kadencji. 
Król: pisał Pan, więc wolnym głosem! 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: tak! 
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J.W. Cezary Mariusz Tousty: dziękujemy Marszałkowi!  
- Już czas najwyższy stwierdzić, że 100 letnia Bolszewia nie jest w stanie wygrać z 1000 letnią Rzeszą 
Niemiecką! Z Pana wypowiedzi widać wyraźnie bezradność Bolszewii. Tylko Królestwo Polskie może zaradzić, 
bo jest prawnym sukcesorem tego, co działo się tutaj 1000 lat temu m.in. jest sukcesorem Pokoju w Budziszynie. 
Pokój w Budziszynie to prawo, które należy dotrzymać! Bolszewia nie ma do tego prawa! Niemcy zrobili 
wszystko, by nie móc się do tego Pokoju w Budziszynie odwołać! Tylko Król i Korona Polska są prawnymi 
sukcesorami! I wszystko się porządkuje, a knowania niemieckie szlag trafia! Polska jest od Łaby na prawie 
polskim, a nie na prawie unijnym czy Brukseli.  
- My jako Królestwo Polskie jesteśmy sukcesorami o ile Polacy to zrozumieją!  
- Niestety Polacy kochają Bolszewię!  
- Rok temu obchodziliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski ale nie obchodziliśmy 1050 rocznicy Królestwa Polskiego! 
Skoro jest religia, to jest państwo. Tylko oparcie się o państwo może wspomagać religię. Rzesza Niemiecka 
mówi o 1000-leciu. Bolszewia jest bezradna! Kto przyjeżdża z Bolszewii do Niemiec, ten z automatu klęka przed 
nimi.  
- Mówiliśmy o cywilizacjach! U nich {panuje] bizantyńska u nas łacińska! Ale łacińska na dole; u góry panuje 
cywilizacja bizantyńska. Tak jak było na Pomorzu na Sejmie Pomorskim w Trzebiatowie [w roku 1534] 
decydującym o tym, jaka wiara będzie panująca na Pomorzu. Doły powiedziały: katolicka, a góra powiedziała: 
protestancka.  
- Mamy gigantyczny problem wynikający z postawy, że nie odwołujemy się do historii. Cały system jest 
stworzony, byśmy nie odwoływali się do historii. Dlaczego jest atak na obecny serial w TV o Królestwie Polskim 
[„Korona królów”]?  
- Uczymy w szkołach o historii Mezopotamii, Rzymu, etc., a nie uczymy się o naszej historii!  
- Myśmy [Słowianie] uznali rozumem, że jest jeden Stworzyciel. Nie szliśmy w wielobóstwo. Na początku był Rod 
– rodzina.  
- Obecnie w Europie tworzy się prawo szatańskie. Wygrywa zawsze gorszy pieniądz! Kiedyś bizantyński, a 
obecnie protestancki. My jesteśmy barankami do zarżnięcia..., trzeba stanąć w prawdzie, jeśli dzisiaj nie 
uznamy, że jesteśmy prawnym spadkobiercą czasów Chrobrego lat 1003-1018....  
- Wzywamy Niemców do respektowania Pokoju w Budziszynie!  
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- Wzywamy Niemców do wydania [Królestwu Polskiemu] Ziem do Łaby [i Solawy]! 
Król: pacta sunt servanda! 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: wzywamy Niemcy i Europę do respektowania Pokoju w Budziszynie! Jeśli nie 
będziemy respektować pokojów, to nie będziemy uznawać Boga! Bo Pokój, to jest Bóg! Szatan to jest chaos! 
- Jeśli Europa nie będzie respektować Pokoju w Budziszynie, to Europy już nie ma! I to my, Polacy musimy 
powiedzieć! Czas najwyższy by to powiedzieć! Dzięki temu, że tu jesteśmy, że możemy mówić do każdego 
Człowieka w Polsce, w Europie i na Świecie!  
- Wzywamy Europę do wywiązania się i dopilnowania, by Pokój w Budziszynie został zrealizowany w 100%.   
- Niemcy korzystają z wojen! To co mają Niemcy pochodzi [m.in.] z Polski!  
- Niemcy wymordowali nam wielu księży, a każdy ksiądz to jedna Parafia!  
Król: pamiętajmy o Dachau – obozie koncentracyjnym dla księży! 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: zamiast święcić 1050 lat państwa polskiego Bolszewia chce świętować 100 
rocznicę odzyskania niepodległości! Nas sprowadzili do roli psa! 
J.W. X. dr Henryk Nowik: a co robi obecny Rząd „III RP”? 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: „III RP” współpracuje z USA. Niemcy chcą pozbyć się wojsk 
okupacyjnych USA na ich terenie i chcą je przesunąć do Polski… 
 

***** 
Król: [do obecnych] przepraszamy, że Wam przerwiemy! Trzeba skonkludować! My się tutaj szanujemy! 
Odnieśmy się do słów Kanclerza Wielkiego Koronnego J.W. Cezarego Mariusza Tousty, jako odpowiednika 
Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Trzeba skonfrontować mowę Kanclerza Niemiec i Kanclerza Królestwa Polski.  
Król: jako Królestwo Polskie pytamy się Niemiec: czy było coś takiego jak Pokój w Budziszynie? 
Król: czy był Zjazd Gnieźnieński w roku 1000? 
Król: czy było nałożenie korony i wręczenie włóczni św. Maurycego Bolesławowi Chrobremu? 
Król: czy było przekazanie Tronu Karola Wielkiego Chrobremu w Akwizgranie przez Ottona III?   
Król: czy Pokój w Budziszynie podpisał Wasz Biskup Gero i parafował go ówczesny Papież [Benedykt VIII]? 
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Król: jeśli tak, to czy on [Pokój w Budziszynie] obowiązuje, czy nie? 
Król: jeśli obowiązuje, to nasz Kanclerz jako władza wykonawcza Was o tym informuje, w sensie wykonania jego 
postanowień! 
Król: Kanclerz Wielki Koronny jest władzą wykonawczą w Królestwie Polskim, a Król nakazał Kanclerzowi 
wykonać postanowienia Pokoju w Budziszynie! 
Król: Król mówi do Kanclerza: w interesie Królestwa Polskiego i Wielkiej Lechii jest respektowanie Postanowień 
Pokoju w Budziszynie!  
Król: a jeżeli Niemcy nie będą chcieli respektować postanowień Pokoju w Budziszynie to oświadczamy, że 
interesy Królestwa Polskiego wydłużają się [automatycznie] do Ziem nad Renem, a może i dalej! 
Król: mówimy wyraźnie Niemcom! Jeśli nie chcecie respektować Pokoju w Budziszynie to Nas interesuje 
granica z Francją! 
Król: a najlepiej z Lotaryngią i Bar, bo to jest Nasza Dziedzina, Dziedzina Dynastii Leszczyńskich [w 1736 roku 
Stanisław Leszczyński w zamian za abdykacje jako ex Król Polski otrzymał Księstwo Lotaryngii i Bar]. 
 

 
Lotaryngia (obecnie część Francji) 
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Król: a co z Niemcami? Będziemy ich cywilizować! Będziemy ich nawracać! Nie będziemy rozstrzeliwać ich 
księży protestanckich! Takich zamiarów nie mamy!  
Król: ostrzegamy [Niemców] tu ze Szprotawy! Mamy już [wskrzeszone] Królestwo Polskie!  
Król: a kto przysłał w 1918 roku Piłsudskiego? Niemcy!  
Król: a kto wysłał Lenina do Rosji? Niemcy! 
Król: opcja pruska [Niemcy ze stolicą w Berlinie] jest dla Nas nie do przyjęcia! 30 kwietnia A.D.2018 jest datą 
graniczną. Nie ma co liczyć na zasiedzenie! Bolszewia [zapewnie] nie będzie mówiła nic o Pokoju w 
Budziszynie! Nie było Chrztu Polski ale był Chrzest Królestwa Polskiego! Mieszko jako Król ochrzcił Królestwo 
Polskie. Ponad 1000 lat trwa Królestwo Polskie i prawdopodobnie Cesarstwo Wielkiej Lechii. 
Król: kto ma rządzić w Europie? Niemcy nie mają żadnych [moralnych] praw do rządzenia w Europie! Poprzez 
wojny sprzeniewierzyli się przywództwu w Europie! Europą musi ktoś pokojowo kierować! Musimy wybrać 
przewodnika „Stada”! Niemcy nie mają żadnych praw ani predyspozycji do tego! Za 100 lat Niemców będzie 
25% na ich Ziemi. Stąd Niemcy muszą kalkulować wojnę!  
Król: dzisiaj jest 20 stycznia A.D.2018. Dzisiaj mija 698 rocznica koronacji Króla Polski Władysława Łokietka. 
Łokietek koronował się na Wawelu 20 stycznia A.D.1320 roku. 
Król: Europa się pauperyzuje! Wyprzedziły nas [Europę]: USA, Chiny. Niemcy proponują Europie system 
feudalny. Nie może nami jedna [wroga nam] nacja rządzić! Zobaczcie jak Merkel kupiła sobie „pieski” w Brukseli! 
Czy Timmermansy i inni nie znają historii? Kto wyzwalał dzisiejszą Belgię i Holandię [podczas II Wojny 
Światowej była też Polska Strefa Okupacyjna niedaleko Holandii - Maczków]? 
Król: byli kolejni Henrycy [Cesarze] sto lat później, za czasów Krzywoustego. Pamiętamy o Bitwie Pod Psim 
Polem [A.D.1109 za czasów Cesarza Henryka V Salickiego]. Kolejna wielka klęska Niemców! 
Król: Piłsudski nie usłuchał [Ferdinanda] Focha [Marszałka Franci] aby uderzyć prewencyjnie na Niemcy!  
Król: żywotnymi interesami Królestwa Polskiego jest odzyskanie Połabia, bo po co nam Kresy Wschodnie, gdy 
wcześniej czy później Niemcy wywołają wojnę! Należy [pilnie] osłabić Niemcy!    
Król: pomiędzy rokiem 1002 a 1018 trwała wojna Słowiańszczyzny pod przewodnictwem Króla Bolesława 
Chrobrego z Cesarstwem Rzymskim pod przywództwem niemieckiego Cesarza Henryka II. Niemcy wojnę 
przegrali [bitwa pod Niemczą A.D.1017] i bojąc się inwazji Chrobrego nad Ren zaproponowali pokój. Stąd Pokój 
w Budziszynie zawarty 30 stycznia 1018 roku.  
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Król: do Niemców! Nie oszukujcie, że nie ma Królestwa Polskiego! Jest tutaj Król Polski Wojciech Edward 
Leszczyński. 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: skoro nie obchodzono 1050 rocznicy Królestwa Polskiego, a obchodzi się 100 lat 
niepodległości… 
J.W. X. Henryk Nowik: była Szydło, Macierewicz, jest Morawiecki. Kto tak mocno zadziałał? Jakie siły pracują na 
rzecz Pokoju w Budziszynie? 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: nikt nie pracuje! My nie robimy tego od dzisiaj, dla przyjemności! Robimy to od 
trzech lat! My rządzących [w III RP] nie znamy do końca! Przykładem jest wypadek Premier Szydło z 
Cinqecento. Od razu doprowadzono do tego, że kierowca Cinquecento przyznał się do winy, by odzyskać kwotę 
z ubezpieczenia. Nie jestem w stanie powiedzieć, kim są obecnie rządzący w Bolszewii. 
J.W. X. Henryk Nowik: Królestwo Polskie nawiązuje do Budziszyna! Jakie w naszej historii były tendencje pro-
budziszyńskie! Co oznacza „nocna zmiana”? 
 

***** 
Król: obserwujemy Was Radcowie! Na słowa Marszałka Conventu Pokoju Ziemi Lubuskiej J.W. Stanisława 
Stojanowskiego dictum wypowiedział Kanclerz Wielki Koronny J.W. Cezary Mariusz Tousty pokazując nasze 
[królewskie] papiery w postaci Pokoju w Budziszynie. Tylko Królestwo Polskie może rościć sobie prawo 
wypełnienia Pokoju w Budziszynie! I apelujemy do nich. Jesteśmy na Ziemi Lubuskiej. Powinniśmy spotkać się w 
Budziszynie i wykonać ten Pokój.  
- Chcemy objąć pod panowanie Połabie.  
- Niemcy Połabscy wolą zostać przyłączeni do Królestwa Polskiego!  
- Żądamy tylko opuszczenia Berlina przez Rząd i Oficjeli niemieckich.  
- Przyjechaliśmy poinformować Niemców, że chcemy wykonać Pokój w Budziszynie!  
- Nie chcemy Was na Ziemi Połabskiej i nie chcemy Stolicy Niemiec w Berlinie!  
- Pokój w Budziszynie był wieczny! 
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Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: ani „II RP” ani „III RP” nie są w stanie wymusić od Niemców 
uznania Pokoju w Budziszynie! Tylko Królestwo Polskie jest w stanie narzucić Niemcom jego respektowanie ze 
wszelkimi konsekwencjami. Być może nie trzeba mówić Niemcom, że mają się wycofać za Łabę, bo to wynika z 
Pokoju w Budziszynie. 
Król: możemy prosić USA i Rosję o wsparcie w realizacji Pokoju w Budziszynie! 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: należy zredagować treść Uchwały Królestwa Polskiego 
odnoszącego się do Pokoju w Budziszynie! 
J.W. Alfred Łubniewski: rządy po 1939 roku są instalowane - Plan [Maurycego] Gomberga. Wstępny podział 
świata 16 państw. Sikorski dogadał się ze Stalinem. Hitlerowskie Plany Odessa i Akcja Wisła doprowadziły, że 
wszystkie te obecne rządy są instalowane. Kaczyński, Kopacz, Szydło. Pani Szydło była w szkole prymusów 
Sanhendrynu w Waszyngtonie. Wyjeżdżają tam i podpisują dokumenty w Sanhendrynie. Co oni tam podpisują? 
Każą potem na siebie głosować!  Tylko Król może za sprawą Sejmików [Ziemskich] doprowadzić Polskę do 
suwerenności! 

 
***** 
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NOTA 

Plan podziału Świata na 16 państw – a mit drugiej wojny światowej. 
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Z tego artykułu dowiesz się, że: 

 W szkole Cię okłamano: To nie Stalin wymyślił, że Polska będzie komunistyczna, a USA. 
 USA planowało, by Polska była częścią ZSRR (jak np. Litwa czy Ukraina). 
 W szkole Cię okłamano: Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie nic nie ustalano, a już na pewno nie ustalano, że 

Polska będzie w obozie wschodnim. 
 W szkole Cię okłamano: To nie Izrael powstał w konsekwencji Holokaustu, a Holokaust wymyślono po to, by powstało 

państwo Izrael. 
 W szkole Cię okłamano: To nie atak na Pearl Harbor spowodował przystąpienie USA do wojny, a USA planowało udział w 

wojnie wcześniej. Pearl Harbor to tylko pretekst sprowokowany przez USA. 
 USA zaplanowały światowy komunizm jeszcze przed wojną, dlatego teraz prawie cały świat jest komunistyczny. 
 USA zaplanowały rozbrojenie społeczeństw, by zapobiec buntom, dlatego w większości państw świata posiadanie broni jest 

nielegalne. Posiadać broń po wojnie mogły tylko USA, BCN/UK i ZSRR. W efekcie wynalezienia broni atomowej, układ ten 
zmodyfikowano. Po prostu uznano, że Ci co nie posiadają takiej broni w konsekwencji są zdemilitaryzowani. 

Nie będę tu knuł różnych teorii spiskowych, bo po co. Dowody są jawne, tylko po prostu przemilczane. Nie dowiesz się o nich w 
szkole, gazecie czy telewizji. Po prostu tak, jak do polskich kronik, tak i do amerykańskich bibliotek nikt nie zagląda. 

Komu zależy na prawdzie, może wybrać się do Biblioteki Kongresu USA i odszukać tam tzw. Mapę Maurycego Gomberga (Żyda z 
pochodzenia). Komu nie chce się chodzić, może tę mapę obejrzeć online na stronie Library of Congress (www.loc.gov). A link do 
samej mapy to: https://www.loc.gov/resource/g3200.ct001256/. (druga mapa powyżej) 

Mapa nazywa się: Outline of Post-war new world map (Schemat powojennej mapy nowego świata). 

Ale o co chodzi? 

Dlaczego ta mapa jest tak ważna? Otóż mapa powstała około października 1941, a opublikowano ją 25 lutego 1942. Na mapie 
widnieje data publikacji (25 lutego 1942) oraz pieczątka “COMPLETED OCTOBER 1941″. 

No i co to ma do rzeczy? 
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Otóż to, że: 

1. Powstała PRZED atakiem na Pearl Harbor (7 grudnia 1941)! 
2. Powstała PRZED powstaniem tzw. Endloesung den Judenfrage (Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej) (20 stycznia 

1942). Z Wikipedii: “Wykonywanie tego zbrodniczego planu rozpoczęło się w tym obozie na wiosnę 1942 r.” 
3. Powstała kiedy Niemcy i Japończycy wygrywali wojnę. Zaczęli przegrywać dopiero w zimie 1942-1943. 

 
 

 

Europa 1942 
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Co z tego wynika? 

Pewnie pamiętacie szkolną propagandę, że biedne USA zostały wciągnięte do wojny przez złych Japończyków, którzy zaatakowali 
bazę biednych Amerykanów, więc Amerykanie musieli przystąpić do wojny przeciwko Japonii, a później Hitler wypowiedział wojnę 
USA. Otóż z mapy Gomberga wynika, że USA już w październiku 1941 planowały, że będą brać udział w wojnie. Mało tego wiedziały 
już, że będą walczyć przeciw Niemcom i Japonii. A do tego wiedziały już, że wygrają. 

Na mapie wyraźnie widać, że zaplanowano istnienie tylko 16 powojennych państw. Wśród tych państw nie ma np. Polski, Niemiec 
czy Francji, ale jest… Izrael! Na mapie nazywa się on Hebrewland i zajmuje terytorium współczesnego Izraela, Jordanii/Palestyny i 
skrawków Arabii Saudyjskiej czy Syrii. Jak to się ma w takim razie do retoryki, że państwo Izrael powstaje dlatego, by Holokaust 
nigdy się nie powtórzył? Holokaust zaczął się na wiosnę 1942 (czyli już po powstaniu mapy) i dotyczył przede wszystkim Słowian 
(ponad 1/3 ofiar) i Chińczyków (prawie 1/3 ofiar), Żydów w holokauście zginęło stosunkowo niewielu (1-2mln z 73mln, w tym 
Słowian 30 mln – szczegóły w artykule o Holokauście). 

To nie koniec państw żydowskich na mapie. Otóż Mandżuria (dziś Chiny) według mapy miała zostać wcielona do ZSRR, ale część tej 
Mandżurii miała zostać Birobidżańskim Dystryktem Żydowskim! (Zobacz też: Birobidżan) 

Na mapie wyraźnie również widać Stany Zjednoczone Ameryki Południowej (obecnie Unia Narodów Południowoamerykańskich), 
Stany Zjednoczone Europy (obecnie Unia Europejska), Unię Republik Afrykańskich (obecnie Unia Afrykańska), Sfederowane 
Republiki Arabskie (obecnie Liga Arabska). 

Z ciekawszych smaczków najbardziej zwracają uwagę: Kanada i Ameryka Środkowa w USA, Indonezja w BCN/UK (w tym czasie 
podlegała pod Holandię), Iran i Mongolia w ZSRR (rewolucja islamska nastąpiła tam dopiero w 1979 r.), Niemcy, Włochy i Japonia 
to strefy kwarantanny odpowiednio ZSRR, Unii Europejskiej i USA. Niepodległe: Turcja, Grecja czy Irlandia. Europejska część Turcji 
w ZSRR. Ciekawe są też Kuryle leżące w ZSRR!!! A to z ich powodu Rosja i Japonia są nadal w stanie wojny (Rosja zajęła je dopiero 
we wrześniu 1945). 

Co ciekawe, nie przewidziano rozpadu Hindustanu (na Indie, Pakistan, Bangladesz itd.) czy powstania ASEAN (na mapie 
rozdzielone między Chiny i BCN/UK). 
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Na mapie widać wyraźnie, że USA planowały Polskę jako jedną z sowieckich republik z obwodem królewieckim po stronie polskiej, 
ale zachodnimi ziemiami po stronie niemieckiej. Nie planowano też rozdziału Niemiec i Austrii. Tak, więc pitolenie o złym Stalinie i 
dobrym wujku Samie (w tym kontekście) jest wyssaną z palca propagandą. 

Wywołanie ataku na Pearl Harbor. 

Ach te biedne USA, prawda? Tyle okrętów, tyle samolotów i tyle żołnierzy zamordowanych bestialsko przez Japończyków… 
Hollywood jest bezwzględne… ale po kiego grzyba Japończyki miałyby ten Pearl Harbor atakować? Przecież to jasne jak słońce, że 
przegrają, prawda? Byli niespełna rozumu, czy jak? 

Otóż odpowiedź jest i prosta i skomplikowana na raz… tą odpowiedzią jest geografia… generalnie jest to temat na zupełnie inny 
wykład/artykuł. W skrócie: Japońce dokonały samobójczego ataku na USA z dokładnie takiej samej przyczyny z jakiej Niemce 
zaatakowały ZSRR. Embargo i blokada morska. 

W wielkim skrócie: 

Świat dzieli się na jeden superkontynent (Eurazja i Afryka) i wyspy okalające (większe nazywane są dla prestiżu kontynentami). 
Dzieciom naszym nawet się wciska, że Europa to oddzielny kontynent, a przecież to półwysep. Gdyby to był kontynent to Hindustan 
i Turkoarabia też powinny być kontynentami, bo też są oddzielone od Azji tak samo jak Europa. Ale propaganda to propaganda i 
albo się pewnie rzeczy widzi, albo jest się lemingiem :). 

Kontrolę nad światem ma ten, kto rządzi superkontynentem. Ten superkontynent dzieli się na tych co mają brzeg i tych, co nie mają 
brzegu. Ci co mają brzeg – kontrolują morza. Ci co nie mają brzegu – kontrolują lądy i powietrze (bo latać trzeba nad nimi). 
Transport morski jest najtańszy na świecie i to kilkukrotnie albo kilkudziesięciokrotnie od każdego innego – czyli ten kto kontroluje 
morze, ten ma kasę. Najbogatszym krajem świata zawsze będzie potęga morska i ona zawsze rozdaje karty: 

Kolejno odkąd znamy historię: 

1. Sumerowie 
2. Egipt 
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3. Grecja 
4. Rzym 
5. Arabia 
6. Francja 
7. Anglia 
8. USA 
9. Chiny 

 

Wszystkie pozostałe państwa na brzegu muszą się dostosować do mocarstwa morskiego, bo jak nie, to się nakłada embargo (blokuje 
wybrzeże) i mają pozamiatane, aż się nie dostosują. Które z nich zostanie potęgą decyduje również geografia np. Klimat, Demografia 
itd. 

Państwa bez brzegu lub odcięte cieśninami rządzą się innymi prawami. One zawsze są biedniejsze, ale mają podstawową zaletę – nie 
można im narzucić embargo – idealny przykład: Rosja. Możesz nałożyć im embargo na wszystko, ale ich to nie rusza, bo i tak są 
biedni i i tak sobie poradzą. Embargo na taki kraj jak Francja spowodowałby jego bankructwo praktycznie natychmiastowe. Rosja, 
Kazachstan czy Turkmenistan przeżyją nawet jak wstrzymasz z nimi handel całkowicie, bo one po prostu z handlu nie żyją. Z tego też 
wynika, że wszystkie centra finansowe świata położone są w zasadzie nad morzem: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Pekin, Sydney, Rio de 
Janeiro itd. 

W efekcie – w przypadku wojny między państwami morskimi nie ma znaczenia ilość czołgów. Tylko statki się liczą. Co z tego, że 
masz milion czołgów, jak żarcie/ropa/złoto nie przypłynie? A jak nimi się dostaniesz do wroga skoro on ma więcej statków? 
Sterowcem przewieziesz? 

W drugiej wojnie światowej, co z tego, że Niemcy miały czołgi i armie jak na morzu królowała Wielka Brytania i mogli jej naskoczyć. 
Nie przewiozą czołgów na wyspę, bo zostaną zatopione, stąd cyrki z rakietami. Kiedy Wielka Brytania zrobiła embargo na Niemcy, te 
musiały zaatakować ZSRR, by mieć dostęp do surowców. Nie ma bata. 

Amerykanie wiedzieli, że jeśli nałożą embargo na Japonię, to ma ona zasadniczo dwa wyjścia: 

1. Poddać się 
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2. Zaatakować USA 
W obu przypadkach USA wygrywa, więc postanowiło wprowadzić embargo.  

Z Wikipedii: 

“The United States embargoed scrap metal shipments to Japan and closed the Panama Canal to Japanese shipping.[7]“ 

“The U.S. froze Japanese assets on July 26, 1941, and on August 1 established an embargo on oil and gasoline exports to 
Japan.[11][12] The oil embargo was an especially strong response because oil was Japan’s most crucial import, and more than 80% of 
Japan’s oil at the time came from the United States.[13]“ 

W skrócie: ponad 80% ropy w Japonii pochodziło z USA. 26 lipca 1941 USA zamroziło japońskie środki, a 1 sierpnia nałożyło 
embargo na ropę. Jakiś czas Japonia negocjowała, ale negocjacje nie przyniosły rezultatu, a Amerykanie celowo zostawili Pearl 
Harbor odsłonięte, by je zaatakować (by mieć pretekst do wojny). Nie trzeba było długo czekać: 7 grudnia 1941 doszło do 
zaplanowanego przez USA ataku. Amerykanie nawet odebrali informacje od szpiegów, że atak nastąpi, ale nic nie zrobili: 

Wikipedia: “Only one message from the Hawaiian Japanese consulate (sent on 6 December), in a low level consular cipher, included 
mention of an attack at Pearl; it was not decrypted until 8 December.[54]“ 

Atak na Pearl Harbor był już planowany wcześniej: 

Wikipedia: “In 1924, General William L. Mitchell produced a 324-page report warning that future wars (including with Japan) 
would include a new role for aircraft against existing ships and facilities. He even discussed the possibility of an air attack on Pearl 
Harbor, but his warnings were ignored. Navy Secretary Knox had also appreciated the possibility of an attack at Pearl Harbor in a 
written analysis shortly after taking office. American commanders had been warned that tests had demonstrated shallow-water 
aerial torpedo attacks were possible, but no one in charge in Hawaii fully appreciated this.” 

No to jak? Biedne Amerykany zostały zaatakowane i MUSIAŁY przystąpić do wojny, czy może Amerykany planowały przystąpić do 
wojny, ale potrzebna była wersja dla podręczników. No bo jak to tak, wojna bez obrony demokracji? 
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Globalny Socjalizm. 

Jak jeszcze nie macie dość, to pod mapą można znaleźć bardzo ciekawe dalekosiężne plany dla świata. 

Przypis zaczyna się od standardowego pitolenia o miłosierdziu USA czyli: My USA, we współpracy z naszymi sojusznikami… 

1. W punkcie piątym jest napisane, że wszystkie państwa poza USA, BCN/UK i ZSRR zostaną po wojnie zdemilitaryzowane. 
2. W punkcie szóstym jest napisane, że po wojnie nastąpi Pax Americana. 
3. W punkcie siódmym jest napisane, że cała zachodnia półkula będzie pod całkowitą kontrolą USA. 
4. W punkcie dwunastym jest napisane, że wszystkie państwa mają się wyrzec kolonii i wysp strategicznych (oczywiście poza 

USA, BNC/UK i ZSRR) 
5. W punkcie piętnastym jest napisane, że powstanie Światowa Liga Narodów (obecnie ONZ). 
6. W punkcie szesnastym jest napisane, że powstanie Sąd Światowy (obecnie Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz Trybunały w 

Hadze i Kuala Lumpur) 
7. W punkcie osiemnastym jest napisane, że powstaną Zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Europy (obecnie mamy 

zdemilitaryzowaną Unię Europejską) 
8. W punkcie dziewiętnastym jest napisane, że powstaną Zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Skandynawii (dziś są częścią 

UE/UZE) 
9. Punkt dwudziesty szósty wymiata i mówi wprost: Teren ziemi świętej antycznych Hebrajczyków znany dziś jako Palestyna i 

Transjordania (…) ze względów historycznych i BEZWGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI ZŁAGODZENIA POWOJENNEGO 
PROBLEMU UCHODŹCÓW będzie zjednoczony jako zdemilitaryzowana niepodległa republika hebrajska. – Wyraźnie 
zakładano emigrację Żydów do Palestyny z powodu Holokaustu, który jeszcze się NIE ZACZĄŁ! 

10. W punkcie trzydziestym trzecim jest napisane, że imigracja z Niemiec, Japonii i Włoch na zachód zostanie wstrzymana. 
11. W punkcie trzydziestym czwartym jest napisane, że Nadrenia i Prusy Wschodnie (województwo Warmińsko Mazurskie i 

obwód królewiecki) zostaną opróżnione z Niemców i permanentnie zdegermanizowane. – Co faktycznie się stało! 
12. W punkcie trzydziestym piątym – dedykowanemu pani Eryce Steinbach – jest napisane, że wszystkie osoby narodowości 

niemieckiej, włoskiej i japońskiej zostaną permanentnie wypędzone z podbitych terenów, a ich majątki skonfiskowane na 
poczet reparacji wojennych. 

13. Punkt 39 jest absolutną gwiazdą i błyszczy nam po dziś dzień. To ten punkt zmienił wiek XX w wiek niekończącego się 
komunizmu światowego. Podpunkty idą tak: 

1. Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych 
2. Nacjonalizacja bankowości, inwestycji, kolei i elektrowni na całym świecie 
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3. Nacjonalizacja fabryk broni 
4. Rządowa kontrola handlu i dostaw 
5. Ustanowienie globalnego systemu monetarnego 
6. Światowy limit odsetek do 2% rocznie (tu chyba chodzi o inflację, bo wszystkie państwa sztucznie kreują ją do 2,5% 

rocznie) 
Teraz już wiesz, dlaczego prawie wszędzie na świecie jest socjalizm/komunizm. Nie daj się nabrać na telewizyjne bzdury o 
kapitalizmie w USA czy Europie. W kapitalizmie rządu praktycznie nie ma, bo każdy jest kowalem swojego losu. Tylko w socjalizmie 
możesz spotkać państwową edukację (najniższa jakość za najwyższą cenę – obecnie w Polsce płacisz 1000 PLN miesięcznie na 
ucznia), państwową służbę zdrowia (najniższa jakość za najwyższą cenę – obecnie w Polsce płacisz 340PLN miesięcznie – a w 
Malezji za kilkukrotnie wyższy standard ok. 120PLN – bo jest prywatna), państwowe emerytury (koszt ok. 700 PLN na miesiąc przez 
40 lat, by dostawać z powrotem 700PLN przez 10 lat – przy czym socjalistyczni zbrodniarze dostają kilka razy więcej), nieskończoną 
ilość podatków (w Polsce obecnie podatki wynoszą sumarycznie 80-90% zarobków) itd. itd. To wszystko wymyślili nasi wujkowie zza 
oceanu, którzy tak dzielnie walczą z komunizmem i totalitaryzmem na wszystkich kontynentach wprowadzając swoją ich wersję za 
pomocą wojska i odmiany słowa “demokracja” przez przypadki. 

To tyle jeśli chodzi o szkolne bzdury o Jałtach, Amerykach, Rosjach, Izraelach, kapitalizmach i innych w zderzeniu z faktami… 

Posted on 2016/04/11 by phoenix   

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/plan-podzialu-swiata-na-16-panstw-mit-drugiej-wojny-swiatowej/  

***** 
J.W. X. Henryk Nowik: idea [królewska] jest wspaniała! Musimy szukać sprzymierzeńców! Gdzie ich szukać? W 
Kościele! Ale w Kościele jest jak jest! Ale mimo to jest tam najwięcej możliwości! W jakim kierunku pójść? Trzeba 
podjąć Uchwałę!   
Król: tylko Profesor Andrzej Nowak coś powiedział o Pokoju w Budziszynie. Inni koncesjonowani profesorowie 
milczą na ten temat. Niemcy jak widzą niebezpieczeństwo, to dopiero wówczas zawierają pokój! Nie przedstawia 
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się właściwie rangi tego Pokoju jako Pokoju zawartego z całym Cesarstwem Rzymskim [Królestwo Polskie 
pokonało Cesarstwo Rzymskie w wojnie lat 1002-1017]. 
Król: mieliśmy jako Królestwo Polskie zdolność do podpisywania pokojów!  
Król: Tak Łokietek, jak Kazimierz Wielki budowali Królestwo Polskie z Radą Królewską, z niewielką ilością osób, 
nie z tłumami. Każdy oczekuje tłumów! Jezus też uciekł od tłumu! Nam są potrzebni ludzie rozumni z legitymacją 
do rządzenia!   
Król: niektóre kraje a szczególnie Niemcy powinny zainteresować się nami jako Królestwem Polskim! 
Król: myśmy nie wywoływali wojen!  
- Polska może być przywódcą Europy, Eurazji, Świata!  
- To myśmy intronizowali Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Świata, Wszechświata!  
- Może nas [Królestwo Polskie] obśmiewają jak Jezusa Chrystusa?  
- Może nad Niemcami wisi miecz Demoklesa!  
- Proponowalibyśmy nie lekceważyć Jezusa Chrystusa!  
- Może wisi kara nad Niemcami!  
- Chcemy temu zapobiec! Chcemy zapobiec nieszczęściu w Europie! 
 
Król: Panie Marszałku prosimy konkludować!  
 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: redaguje treść Uchwały, w dalszym ciągu obowiązuje Wieczny 
Traktat [Pokojowy] zawarty pomiędzy Królestwem Polski a Niemcami w Budziszynie w 1018 roku z wszelkimi z 
niego wypływającymi konsekwencjami.  
Król: jeżeli Traktat Pokojowy w Budziszynie z 1018 roku wymaga aktualizacji to jesteśmy gotowi spotkać się z 
Niemcami w Gdańsku-Oliwie … 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: wówczas Cesarstwo Rzymskie to obecne: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, 
Holandia …. czyli Zachodnia Europa. 
Król: uwypuklamy kwestię granicy na Łabie.  
- apelujemy do III RP aby wsparli nasz wysiłek!  
- jako gwarant USA i Rosja!  
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-  chcemy respektować Traktat z Budziszyna z 1018 roku! Myśmy go nie naruszyli! Naruszyli go Niemcy!        
J.W. Cezary Mariusz Tousty: od Pokoju w Budziszynie praktycznie nie podpisaliśmy z Niemcami Traktatu 
Pokojowego. III RP domaga się reparacji etc., [mówią] mamy prawo [do reparacji] bez dokumentów! My się 
odwołujemy do Świętego Prawa Podpisanego Pokoju, które podpisało Królestwo Polskie i Cesarstwo 
Niemieckie!  
Król: Traktat ratyfikował [gwarantował] Papież! 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: jest to dokument, który żaden Czart nie jest w stanie spalić!  
Król: tylko Strony mogą go zmienić! 
J.W. Cezary Mariusz Tousty: i to jest najważniejsze. Podpisany Traktat! To jest wartość najważniejszą na 
Świecie. Podpis jest najważniejszy! My nie mówimy o abstrakcji, o tym co nam się uroiło. Pokazujemy dokument 
i nawołujemy respektujcie go! 
J.W. X. Henryk Nowik: na pewno poprzez dzisiejszą Uchwałę ucieszy się [Donald] Trump! 
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: głosujemy w sprawie tej Uchwały!  
Wszyscy Uczestnicy Conventu (sześć osób głosuje „za”). 
Król: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy tę Uchwałę.   
Marszałek Conventu J.W. Stanisław Stojanowski: Uchwała jest zatwierdzona. Dziękuję za debatę! 
Król: odmówmy „Ojcze Nasz!”, „Zdrowaś Mario!” w imię Ojca i Syna… 
Król: uznajemy te obrady za owocne 
Król: Victoria in Jesu Christo! 
Król: Króluj nam Chryste!  
 
Czas trwania obrad: 1h 54min. 17sec. 
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***** 
REZOLUCJA 

 LUBUSKIEGO CONVENTU POKOJU 
z 20 stycznia A.D.2018 

SZPROTAWA 
W SPRAWIE POKOJU W BUDZISZYNIE Z 30 STYCZNIA 1018 ROKU 

 
1. Królestwo Polskie respektuje postanowienia Traktatu Pokojowego w Budziszynie. 
2. Królestwo Polskie nawołuje Niemcy i Kraje Europy Zachodniej wchodzące w 1018 roku w skład 

Cesarstwa Rzymskiego o respektowanie i wykonanie Traktatu Pokojowego w Budziszynie. 
3. Traktat Pokojowy w Budziszynie mogą uaktualnić wyłącznie Strony tego Traktatu.  
4. Królestwo Polskie wzywa Stolicę Apostolską – Państwo Watykan, jako Gwaranta Traktatu w 

Budziszynie, do jego wykonania. 
5. Królestwo Polskie przez 1000 lat nie naruszyło Traktatu Pokojowego w Budziszynie.  
6. Cesarstwo Rzymskie - Niemieckie oraz III Rzesza Niemiecka naruszyli Traktat Pokojowy w 

Budziszynie. 
7. Królestwo Polskie apeluje do Rosji i USA [kolejność alfabetyczna] o wsparcie Królestwa 

Polskiego w wykonaniu Traktatu w Budziszynie.  
8. Królestwo Polskie apeluje do „III RP” o poparcie Królestwa Polskiego w realizacji Traktatu 

Pokojowego w Budziszynie.   
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9. Niemcy i Kraje Europy Zachodniej wchodzące w 1018 roku w skład Cesarstwa Rzymskiego oraz 
Stolica Apostolska – Państwo Watykan powinny w sprawie Pokoju w Budziszynie wypowiedzieć 
się w rozsądnym terminie, pod rygorem uznania, że Traktat Pokojowy w Budziszynie jest z winy 
Niemców i Krajów Europy Zachodniej wchodzących w 1018 roku w skład Cesarstwa Rzymskiego 
oraz z winy Stolicy Apostolskiej – Państwa Watykan zerwany. 

10. Wskazujemy pierwszy graniczny termin na wypowiedzenie się Stron wymienionych w pkt.9 na 30 
kwietnia A.D.2018.  

11. Nie dajemy gwarancji wyznaczenia kolejnego terminu na wypowiedzenie się Stron wymienionych 
w pkt.9.  

12. Pokój w Budziszynie powinien być jednym z ważniejszych dokumentów, podczas negocjacji 
pokojowych kończących II Wojnę Światową.  

13. Królestwo Polskie na podstawie Pokoju w Budziszynie określa swą granicę na Zachodzie na 
Łabie i Soławie. 
 

Uchwałę Lubuskiego Conventu Pokoju Królestwa Polskiego przyjęto jednogłośnie w dniu 20 stycznia A.D. 2018. 
Uchwałę zatwierdził w dniu 20 stycznia A.D.2018 oraz manu propria podpisał w dniu 2 marca A.D.2018 Król 
Polski Wojciech Edward I. 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Metryce Koronnej z 14 dniowym vacatio legis. 
 
Szprotawa, 20 dnia stycznia A.D.2018 
  

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
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Transmisja całych obrad na  

Kanał: „Kongres Pokojowy” 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8UyTRLwCuUM  
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WPIS Nr 24/03/2018  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 2 marca A.D. 2018 
www.metrykakoronna.org.pl 
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SUPLEMENT 
 
  

LLLIIICCCHHHEEEŃŃŃSSSKKKIIIEEE   MMMEEEMMMOOORRRAAANNNDDDUUUMMM   PPPOOOKKKOOOJJJUUU   
RADY POKOJU 
z 6 stycznia A.D.2018 

LICHEŃ STARY 
W SPRAWIE NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH   

  
Rada Królewska niniejszym Memorandum zawiesza warunkowo do 28 lutego A.D.2018 
stosowanie obraźliwych słów, przymiotników etc., oraz swój negatywny, wrogi stosunek do III RP i 
jej Przedstawicieli aby umożliwić i ułatwić przystąpienie do rozmów i negocjacji w celu nawiązania 
stosunków dyplomatycznych. 
  

UZASADNIENIE 
 

1. W interesie Polski i Polaków jest zgoda pomiędzy III RP, a Królestwem Polskim.  
2. Nie da się osiągnąć Pokoju bez udziału wszystkich znaczących sił politycznych. 
3. Pokój wewnętrzny jest warunkiem osiągnięcia pokoju zewnętrznego. 
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4. Królestwo Polskie na najbliższej Radzie Królewskiej wyznaczy Królewskich Emisariuszy 
Pokoju, którzy w konkretnym, wyznaczonym na Radzie dniu, przypadającym w okresie do 28 
lutego A.D.2018 odwiedzą Kancelarie: Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz Rządu III RP, aby 
wysondować gotowość drugiej strony do podjęcia rozmów pokojowych i dyplomatycznych 
oraz ustalić ich szczebel.  

 
Wyniki głosowania:  
 

1. J.W. Brygida Andreasik – głos „za” 
2. J.W. Alfred Łubniewski – głos „za” 
3. J.W. Marian Redes – głos „za” 
4. J.W. Grzegorz Kiełbowski – głos „za” 
5. J.W. Marek Chatou – głos „za” 
6. J.W. Rafał Burszewski – głos „za” 
7. J.W. Krzysztof Magnuszewski – głos „za” 
8. J.W. Zygmunt Hazuka – głos „za” 
9. J.W. Jarosław Kierznikowicz – głos „za” 

 
Uchwałę w dniu 6 stycznia A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 16 stycznia A.D.2018 manu propria podpisał i 
pieczęcią królewską opatrzył:  
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
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   DEZYDERAT 
 RADY POKOJU 
z 6 stycznia A.D.2018 

LICHEŃ STARY 
W SPRAWIE INTENCJI WSPÓLNYCH Z III RP OBCHODÓW  

ODNOWIENIA ŚLUBÓW LWOWSKICH  
ORAZ ŚLUBÓW INTRONIZACYJNYCH. 

  
1. Rada Królewska niniejszą Dezyderatem składa ofertę wspólnych obchodów:  

 Odnowienia Ślubów Lwowskich 7 kwietnia A.D.2018 w Katedrze Szczecińskiej. 
 Odnowienia Ślubów Intronizacyjnych w ostatnią niedzielę października A.D.2018    

w Kościele Farnym w Brześciu Kujawskim.  
2. Tekst Ślubów Lwowskich według brzmienia oryginalnego z niewielkimi 

uwspółcześnieniami.  
3. Tekst Ślubów Intronizacyjnych z imprimatur Episkopatu oraz Prymasa Królestwa 

Polskiego. 
 

UZASADNIENIE 
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1. Wspólne Odnowienie Ślubów Lwowskich i Intronizacyjnych jest gwarancją wspólnego Ducha, 
a to gwarancją skutecznego wspólnego działania. 

2. Królestwo Polskie zaprasza wszystkich ludzi i organizacje do uczestnictwa w tych 
Uroczystościach.  
 

Wyniki głosowania:  
 

1. J.W. Brygida Andreasik – głos „za” 
2. J.W. Alfred Łubniewski – głos „za” 
3. J.W. Marian Redes – głos „za” 
4. J.W. Grzegorz Kiełbowski – głos „za” 
5. J.W. Marek Chatou – głos „za” 
6. J.W. Rafał Burszewski – głos „za” 
7. J.W. Krzysztof Magnuszewski – głos „za” 
8. J.W. Zygmunt Hazuka – głos „za” 
9. J.W. Jarosław Kierznikowicz – głos „za” 

 
Uchwałę w dniu 6 stycznia A.D.2018 zatwierdził, a w dniu 16 stycznia A.D.2018 manu propria podpisał i 
pieczęcią królewską opatrzył:  
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
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www.królpolski.org.pl  
 
 

MMXVIII 
Millennium Pokoju w Budziszynie 

Millennium Zdobycia Kijowa przez Bolesława Chrobrego  
 
 
 

  
 


