DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

DIARIUSZ

SEJMU WALNEGO
KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO
IX Sesja Posiedzenie V
Gdańsk Oliwa
II

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Królewska Ziemia Kaszubska

Województwo Pomorskie - Kaszubskie
Korony Królestwa Polskiego
Królewskie Miasto Gdańsk
25 kwietnia A.D.2018
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Sejm Walny
„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21)
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”
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GENEZA ODRODZENIA SEJMU WALNEGO
SUCCISA VIRESCIT!
(ODRĄBANE ODRASTA)

Sejm Walny

to kluczowy, najważniejszy organ w Ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królewskiej, który
ukonstytuował się około końca XIV wieku jako Zgromadzenie Stanowe Królestwa Polskiego.
Wcześniejsze Zgromadzenia nazywano Wiecami.
Sejm Walny z czasem stał się organem przedstawicielskim Stanu Rycerskiego – Izby Poselskiej oraz Stanu
Senatorskiego – Senatu. W roku 1493 wykształcił się Sejm Walny dwuizbowy.
Senatorami byli dostojnicy świeccy oraz dostojnicy kościelni.
Stan Rycerski z czasem reprezentowała Szlachta, a więc ta część społeczeństwa – wspólnoty Narodowej, która
zajmowała się życiem publicznym (de publicis). Nie było wówczas powszechnej edukacji i z biegiem czasu Stan
Rycerski musiał zacząć się edukować, by sprostać wymogom cywilizacji Zachodniej – łacińskiej. Z czasem
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normalnym stało się kształcenie szlacheckiej młodzieży w Padwie, Bolonii, Pradze i innych centrach
uniwersyteckich.
Powstają na Ziemiach Królestwa Polskiego Akademia Zamoyskiego, Akademia Lubrańskiego i Szkoły
Klasztorne, Kolegiackie a przede wszystkim od XVI wieku Szkoły (Gimnazja) Jezuickie o bardzo wysokim
poziomie nauczania.
Warto przypomnieć Sejm Walny z roku 1422 w Niepołomicach na który Król Polski Władysław Jagiełło zwołał
przedstawicieli wszystkich Stanów tj. chłopstwa, mieszczaństwa, szlachty, dostojników i urzędników.
Właśnie do tego typu Sejmu Walnego nawiązaliśmy w odrodzonym w Roku Pańskim 2016 Królestwie Polskim.
RYS HISTORYCZNY SEJMU WALNEGO 2014-2018

W

roku 2014 (lato) Wojciech Edward Leszczyński z rodu Leszczyńskich zwołał Trzema Uniwersałami Sejmiki
Ziemskie przedsejmowe.
W dniu 31 sierpnia A.D.2014 powstał na You Tube Kanał Sejm Walny przedstawiający m.in. obrady Sejmu
Walnego.
Link: „Sejm Walny” https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
Następnie w 2014 roku (jesień) Wojciech Edward Leszczyński z rodu Leszczyńskich zwołał Trzema
Uniwersałami Sejm Walny do Niepołomic w dniach 4-5 października A.D.2014 na Zamek Królewski.
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W dniu 5 października A.D.2014 po 221 latach (1793-2014) obyło się Pierwsze Posiedzenie Sejmu
Walnego w Niepołomicach pod laską marszałkowską J.W. Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, na
którym oficjalnie i formalnie wskrzeszono Sejm Walny.
W roku 2015 obyło się dziewięć Sesji Sejmu Walnego: w Łęczycy, w Kętach, w Trzebnicy, w Darłowie, w
Bobolicach – Leśniowie, w Kole, w Niepołomicach, w Konstantynowie Łódzkim – Ignacewie (Sejm Walny
Gospodarczy) i ostatni w tym roku w Starym Wiśniczu w dniu 19 grudnia A.D.2015 na którym postanowiono, że
od 2016 roku Sejm Walny będzie miał charakter Sejmu Walnego Konstytucyjnego, Konwokacyjnego i
Elekcyjnego. Wszystkim Sejmom Walnym w 2015 roku przewodniczył Marszałek Sejmu Walnego J.W.
Wojciech Edward Leszczyński.
Pierwsza Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego miała miejsce w dniach 18-20 marca A.D.2016 w Rydzynie na
którym oficjalnie i formalnie zostało wskrzeszone Królestwo Polskie oraz Korona Królestwa Polskiego (forma
potencjalnych Unii Królestwa Polskiego z innymi państwami). Marszałek Sejmu Walnego – J.W. Wojciech
Edward Leszczyński
II Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Darłowo – 22-24 kwietnia A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
III Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Łowicz – 28 maj A.D.2016. Marszałek Sejmu
Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
IV Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Konwokacyjnego – Baranów Sandomierski – 9-11 września A.D.2016.
Marszałek Sejmu Walnego – J.W. Wojciech Edward Leszczyński
V Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Elekcyjnego – Gdańsk Oliwa – 15-17 lipca A.D.2016 na którym w dniu
16 lipca A.D.2016 obrano J.W. Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego na Króla Polski. W dniu 17 lipca A.D.2016
Marszałkiem Sejmu Walnego został obrany J.W. Jarosław Kierznikowicz.
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VI Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego pacyfikacyjnego – Rydzyna – 15-16 wrzesień A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
VII Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego – Stary Wiśnicz – 16-17 grudzień A.D.2016. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
VIII Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego – Czerna – 13-15 grudzień 2017. Marszałek Sejmu
Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
IX Sesja Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego – Gdańsk Oliwa – 23-25 maj A.D.2018. Marszałek
Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz.
SEJM WALNY A.D.2018

O

becnie Ziemie Królestwa Polskiego okupowane przez „III
RP” - marionetkowe państwo okupacyjne, podzieliliśmy na 41
Okręgów Sejmikowych – Prowincje Sejmikowe.

Dodatkowo podzieliliśmy Świat na dodatkowych 9 Obszarów
Polonijnych – Ziemie Seymów Polonijnych.
Każda Prowincja – Ziemia Sejmikowa i Obszar - Seym Polonijny
mają do obsadzenia 5 Miejsc Poselskich na Sejmie Walnym ale mając
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tylko Jeden Głos Ziemski. Tak, więc na Sejmie Walnym jest reprezentowanych obecnie 50 Ziem, każda z
Jednym Głosem.
W sumie mamy na Sejmie Walnym 50 x 5 = 250 Posłów Ziemskich z czego 9 x 5 = 45 Posłów Polonijnych,
którzy stanowią 18% stanu całego Sejmu Walnego.
Ważne!
W ramach 5 Przedstawicieli każdej Ziemi na Sejmie Walnym powinny być reprezentowane wszystkie Stany tj.:
1. Marszałek Sejmiku Prowincjonalnego.
2. Starosta Prowincjonalny (Powiatowy) – rotacyjnie.
3. Burmistrz - rotacyjnie.
4. Wójt - rotacyjnie.
5. Sołtys - rotacyjnie.
Zasada ta nie dotyczy Seymów Polonijnych.
Przy głosowaniu Ziemiami na Sejmie Walnym, wcześniej dana Ziemia musi wypracować uzgodnione Stanowisko
danej Ziemi, przyjmując zasadę wewnętrznych uzgodnień, czyli wewnętrznego, antycypacyjnego głosowania z
prawem veta dla Sołtysa.
Wygląda to w praktyce tak, że przy głosowaniu nad Uchwałą Sejmu Walnego głosy wcześniej uzgodnione
wewnętrznie oddają Marszałkowie w imieniu Ziemi, którą reprezentują.
Gdyby Marszałek zagłosował inaczej niż wcześniej ustalono wewnętrznie każdy Poseł z tej Ziemi ma prawo
krzyknięcia „veto”, jako sprzeciw wobec dokonanego uzgodnienia.
W takim przypadku Marszałek Sejmu Walnego zobowiązany jest zaprosić na mównicę „vetującego” i
pozostałych przedstawicieli danej Ziemi, by „vetujący” wyjaśnił swój sprzeciw i by zarządzić głosowanie w
ramach danej Ziemi.
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Widząc efekt głosowania w ramach danej Ziemi „veto” zostaje uznane lub obalone, czyli w efekcie Głos danej
Ziemi jest przyjęty zgodnie z tym jak głosował Marszałek tej Ziemi czy inaczej. Oczywiście mogą być wówczas
jednocześnie wyciągnięte konsekwencje tak wobec „vetującego”, że bez powodu zatamował obrady, jak wobec
Marszałka danej Ziemi, że głosował w imieniu Ziemi niezgodnie z uzgodnieniami wewnętrznymi.
NIHIL NOVI

K

ażda Sesja Sejmu Walnego z pakietami przyjętych Uchwał a podpisanych przez Króla jest następnie

przekazywania do Sejmików Prowincjonalnych oraz na Seymy Polonijne celem ich ratyfikacji w ściśle
określonym terminie.
Gdy większość Ziem i Obszarów ratyfikuje konkretną Uchwałę wchodzi ona w życie; gdy większość Ziem i
Obszarów odrzuci daną Uchwałę jest ona abrogowana.
Sesje Sejmu Walnego zwołuje Król UNIWERSAŁAMI KRÓLEWSKIMI, ogłaszanymi publicznie Trzema Wiciami i
umieszczonymi w internetowej Metryce Koronnej (www.metrykakoronna.org.pl) oraz na internetowym profilu
królewskim www.królpolski.org.pl oraz na portalu www.sejmwalny.org.pl.
Król w Uniwersałach przedstawia powody zwołania Sejmu Walnego oraz propozycje OD TRONU do Porządku
Obrad.
W poszczególnych Uniwersałach Król określa Regulamin Obrad Sejmu Walnego, który zwyczajowo ewoluuje.
Docelowo będzie uchwalona na 25 lat Konstytucja „O Sejmach Walnych Zwyczajnych i Extraordynaryjnych”.
Na Sejmie Walnym powinni pojawiać się reprezentanci ziemscy wcześniej obrani na Sejmikach Ziemskich.
Przejściowo praktycznie każdy Poddany, któremu bliskie są sprawy publiczne może pojawić się na Sejmie
Walnym. Wspólnym mianownikiem Posłów jest niewzruszalna cywilizacja Królestwa Polskiego „Christianitas”
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przyjęta Konstytucyą na Sejmie Walnym w Baranowie Sandomierskim w 2016 roku, czyli Nauka i Nauczanie
Jezusa Chrystusa.
Nie ma obecnie sztywno ustalonego quorum Sejmu Walnego. Przyjęliśmy zwyczajowo, że jeśli na Sejmie
Walnym reprezentowane są 2-3 Ziemie może on obradować. Co logiczne, im mniej Ziem na Sejmie Walnym tym
ostrożniejsza winna być tematyka.
Ponieważ na ostatnim Sejmie Walnym w 2015 roku w Starym Wiśniczu Sejm Walny postanowił, że od 2016 roku
Sejm Walny będzie miał charakter Konstytucyjny czyli będzie stanowił prawa fundamentalne – kardynalne, więc
na podobieństwo Sejmu Walnego Konstytucyjnego lat 1788-1792, dopiero po ukończeniu Sejmu Walnego
Konstytucyjnego, cały dorobek Uchwał tegoż Sejmu będzie przekazany Ziemiom Sejmikowym i Seymom
Polonijnym do ratyfikacji w głosowaniu nad całym pakietem Konstytucji, a nie nad konkretnymi Konstytucjami.
Przyjmuje się, że Konstytucje uchwalone na Sejmie Walnym obowiązują od momentu podpisania ich przez
Króla.

Królestwo Polskie

J

est zrozumiałe, że okupacyjne władze „III RP” odnoszą się i być może jeszcze spory czas odnosić się będą
do Królestwa Polskiego nieufnie, jako, że Królestwo Polskie jest władzą odwieczną i prawowitą, ponad
okupacyjną władzą „III RP” istniejącą od niedawna na Ziemi Królestwa Polskiego i to bez umocowania ze strony
Królestwa Polskiego, a takie postawienie sprawy może budzić i zapewne budzi szereg kontrowersji.
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Nie istnieje, więc problem czy Królestwo Polskie uznaje „III RP”, ale istnieje problem czy „III RP” uznaje Edykty
Króla, Uchwały Rady Królewskiej, Uchwały Sejmu Walnego, etc., czyli czy uznaje Decyzje podejmowane przez
Organy Królestwa Polskiego?
Królestwo Polskie powstało z wolą pokojowego przejęcia władzy od III RP nawet z pewnym okresem
współrządzenia ale po absencji Przedstawicieli III RP na Pokojowym Zjeździe Oliwskim w dniach 1-3 maja
A.D.2018, Królestwo Polskie przestawiło swoje działanie na wyrugowanie z Ziemi Królestwa Polskiego okupanta.
W Królestwie Polskim nie przewiduje się partii politycznych, ale wolność Sejmikowania Ziemskiego.
To dana Ziemia a nie partia deleguje Deputatów – Posłów na Sejm Walny oraz Urzędników Ziemskich i za nich
odpowiada. Może ich na corocznym Sejmiku Relacyjnym wymienić. Jak widać nie jest to rewolucja ale powrót do
naszych polskich tradycji, do korzeni ustrojowych.
Królestwo Polskie proponuje swoistą Unię Państw i Narodów w ramach Korony Królestwa Polskiego państwom
działającym na odwiecznych Ziemiach Korony Królestwa Polskiego (Litwa, Białoruś, Ukraina, Sambia) oraz
sąsiadom (Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia) proponując im wspólny kod kulturowy –
cywilizacyjny tj. Unię „Christianitas”.
Król Polski nie ukrywa ambicji realizacji projektu wskrzeszenia „Wielkiej Lechii” vel „Trójmorza” pod patronatem
Korony Królestwa Polskiego, proponując jako wspólny mianownik wspólny kod kulturowy – cywilizacyjny tj. Unię
„Christianitas”.
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
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(Wenecja), Sycylię, Kalabrię, Bazylikatę i Apulię (Włochy), Słowenię, Serbię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię,
Grecję, Bośnie i Chercegowinę, Macedonię, Mołdawię.

Wojciech Edward Rex Poloniae

Sejm Walny Pacyfikacyjny w Oliwie
23-25 kwietnia A.D.2018
(Cel zwołania)

G

łównym celem obrad Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego winny być zagadnienia:
 jak osiągnąć Boży Pokój na Ziemi Polskiej?
 określenie strategii - sposobu wygaszania państwa nazywanego „III RP” – republiki masońskiej, zarządzanej przez Żydów,
filosemitów, syjonistów - aby pokojowo, bez krzywdy i ucisku, płynnie przejść do naszej odwiecznej tradycji ustrojowej tzn. do
reipubliki królewskiej – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 omówienie wyborów samorządowych A.D.2018 w których „III RP” kolejny raz spróbuje lokalnie zbolszewizować Polskę. Na tę próbę
Królestwo Polskie powinno wystawić listy królewskie, szczególnie do Sejmików Wojewódzkich, Powiatów oraz na Prezydentów
(Burmistrzów) Miast Królewskich: Brześć Kujawski, Darłowo, Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Kruszwica, Leszno, Lublin, Łęczyca,
Łuków, Opole, Płock, Przemyśl, Rawa Mazowiecka, Szczecin, Tykocin, Wiślica, Wrocław, i innych.
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Z

amiana Obywateli w Poddanych jest procesem złożonym ale raczej w kategoriach mentalnych i wiąże się z ogólnonarodową
METANOJĄ tzn. zmianą systemu myślenia z obywatelskiego – stadnego, niewolniczego, na królewski – personalistyczny, twórczy. Chodzi
generalnie o przejście z cywilizacji turańskiej, żydowskiej, anglosaskiej (prymat dobra jednostki, grupy nad dobrem wspólnym)
aplikowanej Polakom od 1944 i od 1989 roku, do cywilizacji „Christianitas”, opartej na wolności każdej jednostki ale myślącej przede
wszystkim w duchu dobra wspólnego (prymat dobra wspólnego nad dobrem jednostki czy grupy).

W

ramach „III RP” zabito w Polakach, poprzez zindoktrynowaną edukację publiczną vel bolszewicką tzw. personalizm katolicki, czyli
jednostkowy, szeroki rozwój jednostki w ramach Talentów otrzymanych od Boga. Generalnie chodziło bolszewii o zabicie ducha homo –
politicus na rzecz wyzutego z ducha homo – sovieticus.
Homo – politicus to Poddany - Samarytanin troszczący się o dobro wspólne, o drugiego Człowieka. To ideał Urzędnika myślącego
kategoriami pożytku publicznego i dobra wspólnego.
Homo sovieticus to Obywatel – „szczur” myślący tylko jak przeżyć w trudnych warunkach, nawet kosztem drugiego człowieka i nawet
kosztem sprzedaży swojej duszy, swojej wolnej woli na usługi rządzących. To bezkrytyczny Urzędnik chcący przypodobać się władzy,
kosztem swoich współbraci. Nie przeszkadza mu działanie szkodliwe wobec dobra wspólnego. To konformista i koniunkturalista;
najczęściej pasożyt z punktu widzenia społeczeństwa, jako całości.
Ponieważ zbliżają się wybory samorządowe A.D.2018 bolszewia jest w panice, bo ma za zadanie kolejny raz sfałszować wybory, by ich
ludzie znów przez 4 lata „rządzili” vel grasowali na Ziemi Polskiej. Coraz jednak trudniej jest znaleźć w pełni dyspozycyjnych Obywateli –
szczurów na listy wyborcze.
Dlatego to My aby ich zastąpić musimy szukać Poddanych, którzy mogą startować do wyborów z List Królestwa Polskiego, szczególnie do
Sejmików Wojewódzkich, do Powiatów oraz na Prezydentów i Burmistrzów, szczególnie Miast Królewskich.
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Wstydem dla Królewskiej Polski jest fakt, że królewskimi Miastami rządzą Żydzi, filosemici, bolszewicy, neomarksiści.
Sejmiki Wojewódzkie dysponują środkami unijnymi, które są przeznaczone do niszczenia Polski i polskości. Stąd bolszewia zrobi bardzo
wiele, by to ich przedstawiciele tam zasiadali i nadal niszczyli Polskę i Polaków, nota bene za ich własne pieniądze.
Województwa stricte królewskie jak:
 Wielkopolska,
 Pomorze Królewskie (Gdańskie),
 Małopolska,
 Brzesko Kujawskie (Kujawsko-Pomorskie)
 Święta Warmia ( Warmińsko-Mazurskie)
 Staropolskie (Świętokrzyskie)
powinny mieć Sejmiki Wojewódzkie Królewskie, a nie bolszewickie.

S

ztuczką finansową tworu politycznego jakim jest Unia Europejska (czytaj: Unia Niemiecka vel Rzesza Niemiecka) jest pobieranie
uczciwie zarobionych składek m.in. od Polski i zamiana ich na masońskie granty niszczące polską kulturę, sztukę a przede wszystkim
polski katolicyzm.
Unia Europejska jako twór ateistyczno-masoński prowadzona przez protestanckie Niemcy jest zainteresowana zniszczeniem polskiego
katolicyzmu. Unia Europejska buduje mix cywilizacyjny tzn. cywilizację turańską, żydowską i anglosaską. Nie ma tam miejsca dla
chrześcijaństwa – dla cywilizacji Christianitas.
Coś jednak się zmienia!
Wypada zauważyć, że kilka dni temu Prezydent Francji Sz. P. Emmanuel Macron spotkał się z Episkopatem Francji i francuskimi
katolikami w Kolegium Bernerdynów w Paryżu.
Na to spotkanie zapewne miała wpływ postawa i męczeńska śmierć pułkownika Beltrame.
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(...) Macron przywołał tu przykład niedawnej bohaterskiej śmierci pułkownika Beltrame. Dla jednych łączy ona powołanie
wojskowego i wierność Republice, a dla drugich jest przejawem żarliwej wiary katolickiej. Prezydent dodał, że „te wymiary są ze
sobą splecione”.
Takich słów i przykładów padło więcej. – Nie trzeba wracać aż do budowniczych katedr i Joanny d'Arc. Najnowsza historia oferuje
nam tysiące przykładów, od porozumienia [tzw. świętej unii czyli porozumienia wszystkich partii w obliczu wojny] z 1914, po Ruch
Oporu, od Sprawiedliwych, po odnowę Republiki, od Ojców Europy, po twórców nowoczesnego syndykalizmu, od doniosłej powagi i
chwili po zamordowaniu księdza Hamela, po śmierć pułkownika Beltrame. Tak, Francja stała się silniejsza dzięki zaangażowaniu
katolików – pojednawczo mówił Macron.
Prezydent ma jednak swoiste pojęcie „świętości”, bliższe oświeceniowej idei „braterstwa”. Zastrzegając, iż nie łamie idei
laicyzmu, sprecyzował: – Mamy męczenników i bohaterów wszystkich wyznań, w tym ateistów. Uważam, że laickość nie polega
na zaprzeczaniu duchowości w imię doczesności, ani na wymazywaniu sacrum z aspektu społecznego.
Źródło: http://www.pch24.pl/macron-i-katolicy--czego-naprawde-chce-od-kosciola-v-republika-,59709,i.html#ixzz5DDv9ps00

W

interesie Żydów rządzących Polską nie jest budowanie cywilizacji „Christianitas”, a wręcz przeciwnie tzn. budowanie cywilizacji
żydowskiej!
Stąd judeizacja polskiego życia publicznego (Chanuki, Muzeum Żydów, Muzeum Ghetta, Cmentarz Żydowski, emerytury dla Żydów, Dni
Judaizmu etc.) oraz judeizacja dominującej religii rzymsko-katolickiej w kierunku religii jerozolimsko-żydowskiej (ekumenizm, synkretyzm,
Dni Judaizmu, Przedstawiciel Episkopatu Polski ds. kontaktów z judaizmem, etc.).
Żydzi wręcz ostentacyjnie wyrażają na Ziemi Królestwa Polskiego skrajny antypolonizm. Jest to niedopuszczalne!
Trzeba rozumieć, że antypolonizm Żydów oparty jest na Talmudzie w którym Polacy jako Goje są ludźmi niższej kategorii.
Alby więc My na swojej Ziemi doprowadzimy Żydów do porządku albo Żydzi zrobią z nami – Polakami to, co próbowali już zrobić z Polakami
skrajni nacjonaliści – szowiniści, rasiści, podczas II Wojny Światowej.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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PRZEBIEG OBRAD
(DIARIUSZ)
IX Sesji V Posiedzenia Sejmu Walnego

w Gdańsku Oliwie
w dniu 25 kwietnia A.D.2018
Uczestnicy Sejmu Walnego:
Król Polski Wojciech Edward
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz
J.W. Cezary Mariusz Tousty – Ziemia Sławieńsko-Koszalińska – Senator.
J.W. Marian Redes – Ziemia Szczecińska – Wenedyjska – Senator
J.W. Jerzy Jaśkowiak – Ziemia Gdańska
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J.W. Stefan Grabski – Ziemia Gdańska - Senator
J.W. Krzysztof Magnuszewski – Ziemia Gdańska - Senator
J.W. Zyta Nadworna – Ziemia Gdańska
J.W. Andrzej Nadworny – Ziemia Gdańska
J.W. Rafał Burszewski – Ziemia Tczewska
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz (M.J.K.): witam w trzecim dniu obrad IX Sesji V
Posiedzenia Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego w Gdańsku Oliwie.
M.J.K.: trzykrotnie stuka laską marszałkowską, proponuje modlitwę.
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Mario…
Król: Duchu Święty zstąp na te obrady aby były owocne.
M.J.K.: przeczytam Ewangelię Dnia (25 kwietnia A.D.2018):
Ewangelia:
(Mk 16, 15-20)
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły.

W Imię Ojca i Syna i Ducha….
Król: jeszcze raz: Duchu Święty zstąp na te obrady i uczyń je owocnymi.
Król: Panie Marszałku proszę przeczytać Porządek dzisiejszych Obrad.
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz (M.J.K.):
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IV Posiedzenie IX Sesji

Sejmu Walnego
25 kwietnia A.D.2018
685 rocznica koronacji Króla Kazimierza III Wielkiego 1333-2018
23 rocznica wydania Encykliki Jana Pawła II z 25 maja A.D.1995 „Ut unum sint” – Wezwanie do jedności chrześcijan.

od godz. 10’30 do godz. 13’00
poświęcone:








Jak osiągnąć pokój na świecie?
Liga Święta „Christianitas” a cywilizacja „Chrystianitas”.
Koronacja królewska. Czy Polacy są gotowi na monarchię?
Czy kościół katolicki jest gotowy na monarchię?
Kult Świętej Brygidy.
Przesłanie Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego.
Zaproszenie na Zjazd Oliwski 1-3 maja A.D.2018

Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz (M.J.K.): chciałbym
złożyć dodatkowy punkt do Porządku Obrad. Chodzi o nasze stanowisko
wobec tego chorego chłopczyka w Anglii z Liverpoolu [Alfie Evans].
Król: Dziękujemy!
Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, sarmatów, Wenedów, Polaków!
Król: znajdujemy się u ss. Brygidek w Gdańsku Oliwie. Dziękujemy Marszałkowi Sejmu Walnego J.W.
Jarosławowi Kierznikowiczowi i Wszystkim Posłom Ziemskim za przybycie na te obrady Sejmu Walnego.
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Król: dzisiaj mamy 25 kwietnia A.D.2018.
Król: dziś w nocy tj. 24 kwietnia w USA, a u nas z 24 na 25 kwietnia A.D.2018 Kongres USA podjął Uchwałę –
Akt S 447 o wywłaszczeniu Polaków na rzecz Żydów z tyt. jakoby pozostawionego w Polsce bezspadkowego
mienia zamordowanych w Polsce Żydów [większość to Polacy pochodzenia żydowskiego] podczas II Wojny
Światowej.
Tym samym musimy sobie przypomnieć fragment Porządku Obrad trzydniowego Sejmu Walnego, który
zawarliśmy w Uniwersale zwołującym niniejszą IX Sesję Sejmu Walnego, szczególnie ten fragment dotyczący
problematyki żydowskiej:
A. Aprobata Edyktów Królewskich.
B. Sprawa żydowska na Sejmie Walnym. Należy odnieść się do kwestii żydowskiej w kontekście:
 Statutów Kaliskich – przywilejów nadanych Żydom jakoby przez księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego, potwierdzonych
następnie przez Naszych poprzedników tj. Króla Kazimierza Wielkiego w 1334 roku, Króla Kazimierza Jagiellończyka w 1453
roku oraz Króla Zygmunta Starego w 1539 roku. Proponujemy kasatę tych przywilejów!
 Encykliki papieża Benedykta XIV „A quo primum” zabraniającej piastowania wszelkich urzędów przez Żydów w Królestwie
Polskim tak na urzędach kościelnych jak świeckich. Proponujemy od roku 2019 wprowadzenie podatku Pogłównego od każdego
Żyda (matka, babka, prababka – Żydówka) rezydującego w Królestwie Polskim, płaconego na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego
w kwocie 500,00 (pięćset) PLN (złotych) miesięcznie. Dla Żydów piastujących stanowiska, urzędy, funkcje etc., włącznie z
urzędami kościelnymi – księża, biskupi, na Ziemi Korony Polskiej, proponujemy nałożyć podatek od urzędu w kwocie od
1.000,00 (tysiąc) PLN złotych) do 10.000 (dziesięćtysięcy) PLN (złotych) w zależności od zajmowanego urzędu, funkcji etc.,
mający za zadanie finansowo zniechęcać Żydów do zajmowania stanowisk publicznych. Żydowscy lobbyści, żydowskie fundacje
oraz gminy żydowskie na Ziemi Korony Polskiej winni być również odpowiednio progresywnie opodatkowani.
 okupacji Polski od 1944 roku przez Żydów. Proponujemy nałożenie na Gminy Żydowskie jednorazowej daniny w kwocie minimum
365 miliardów PLN (złotych) z możliwością rozłożenia tej daniny na raty. Za każdy rok dalszej okupacji Polski, począwszy od
2019 roku Gminy Żydowskie winny płacić Królestwu Polskiemu daninę w kwocie 100 mld (miliardów) PLN (złotych) rocznie.
Danina żydowska będzie w 99% przeznaczana na dywidendę społeczną na rzecz każdego dorosłego, rdzennego Polaka –
Poddanego Królestwa Polskiego.
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C. Sprawa planowanego w USA Aktu S 447 - HR 1226 dotyczącego „haraczu” na rzecz Gmin Żydowskich za bezspadkowe mienie ofiar
holocaustu. Jako odpowiedź na planowany Akt 447 proponujemy:
 opodatkowanie progresywne wyznaniowych gmin żydowskich do 90%.
 Przygotowanie symetrycznego Aktu – Ustawy o odszkodowaniu za bezspadkowe mienie Polaków pozostawione w USA.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za polskie osadnictwo w Stanie Texas.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za wojnę siedmioletnią lat 1756-1763 w której USA zdobyło (niby
kupiło) francuską Luizjanę, a w której Stronami były m.in.: Saksonia (w unii personalnej z Królestwem Polskim) oraz Rosja, w
której Królestwo Polskie (niby neutralne) stało się teatrem przemarszu wosk rosyjskich na Berlin (na Prusy).
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie finansowej od państwa Izrael za zbudowanie fundamentów tego państwa i
udzielone temu państwu pożyczki finansowe.
Król: najpierw jednak zagaimy. transmisję obrad Sejmu Walnemu można obejrzeć na Kanale You Tube „Sejm
Walny”.
Można tez obserwować strony: www.sejmwalny.org.pl, www.królpolski.org.pl, www.metrykakoronna.org.pl.
Król: Królestwo Polskie od czasów koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku ma, co najmniej 1000 lat.
Koronacja królewska może nastąpić dopiero przy pełnej świadomości królewskości Narodu Polskiego.
Kolejnym problemem jest kler, który jako depozytariusz Królestwa Polskiego jakby nie zauważa dziedzictwa
Królestwa Polskiego. Przypominamy (szczególnie biskupom) o ingresie J.E. abpa Jana Pawła Lenga, który
nastąpi 16 czerwca A.D.2018 w Licheniu.
Król: teraz chcielibyśmy Państwu nas oglądającym przedstawić i omówić artykuł [dostępny w internecie] Anny
Grześkowiak-Krwawicz z Warszawy pt. „Rzeczpospolita – pojęcie i idea w dyskursie politycznym
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans”.
- Rzeczpospolita to coś więcej niż republika.
- Rzeczpospolita to połączenie państwa z ludem; to coś metafizycznego.
- Rzeczpospolita to związek Króla Senatu i Stanu Rycerskiego.
- Rzeczpospolita to nie klasyczne państwo oderwane od Narodu. To lity organizm polityczny i narodowy – to
organiczna Jedność.
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- Rzeczpospolita jest JEDNA. Nie może być II RP czy III RP. Tak jak ma się jedną matkę. Kolejna matka to
macocha.
- III RP to „macocha” wobec I RP czyli wobec Królestwa Polskiego.
- Rzeczpospolita to organizm – jedność, jak ciało ludzkie.
- Rzeczpospolita królewska - Królestwo Polskie to Najjaśniejsza Rzeczpospolita – to jedność.
- Rzeczpospolita to pewien ład polityczny.
- Rzeczpospolita to nie jest synonim państwa.
- III RP nie może używać zwrotu „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”, bo zwrot ten dotyczy naszej królewskiej Matki –
Królestwa Polskiego. III RP powinna używać zwrotu Najjaśniejsza III Rzeczpospolita (Najjaśniejsza Macocha).
Król: teraz pomówmy o Traktacie „O Monecie” Mikołaja Kopernika:
- kto tu trzyma kasę? Kto tu trzyma pieniądze?
- w Królestwie kasę i mennicę trzyma Król!
- w bolszewii nie wiadomo, kto trzyma kasę i kto ma mennicę!
- w kierunku mamony jako bożka szli protestanci i Żydzi!
- Ordynacja Mennicza Zygmunta Starego.
- dodatkowa emisja przeznaczana była na obronę Rzeczypospolitej.
- Prymas i Kanclerz Wielki Koronny Królestwa Polskiego odpowiadali za jakość wyrobionej w Mennicy monety.
Król: co się działo w 1526 roku w USA gdy u nas w Królestwie Polskim była już Ordynacja Mennicza? Z tego, co
wiemy Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb w roku 1492.
Król: rodzą się pytania: jak wygląda obecna Ordynacja Mennicza III RP? Kto emituje pieniądze papierowe i
monety oraz kto emituje pieniądz elektroniczny?
Król: dzisiaj problem bicia monety wymknął się spod kontroli.
Król: bez suwerennej monety nigdy nie będziemy suwerenni.
Król: protestantyzm skoncentrował się na fałszowaniu monety!
Król: szacujemy, że dodruku pieniądza w Polsce jest około 70 mld PLN, a być może jest to 400 mld PLN.
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Król: nie ma w budżecie Morawieckiego pozycji „wpływ z emisji pieniądza”.
Król: prawdopodobnie to osoby trzecie emitują polskie złotówki i to być może w formie kredytu bankowego. Nie
tworzy to równych szans dla polskich firm, które nie są podpięte pod „banki emisyjne”.
Król: po tym, co się stało wczoraj tj. 24 kwietnia A.D.2018 w USA, gdy Kongres USA przegłosował Akt S 447
sprawa Mennicy w Polsce nabiera ogromnego znaczenia. Po prostu ten, który emituje pieniądze może te
pieniądze przeznaczyć na wyimaginowane roszczenia lub oile emituje polska walutę sam sobie może wypłacić te
roszczenia.
Król: dodatkowa emisja pieniądza jest własnością Narodu, a nie państwa, a tym bardziej osoby czy podmiotu
trzeciego.
Król: my jako Królestwo Polskie powołaliśmy do życia w Olkuszu Mennicę Królewską z Mincmistrzem Wielkim
Koronnym na czele – J.W. Józefem Kamyckim. [Oczywiście póki co, nie emitujemy pieniądza, by nie było
chaosu monetarnego. Mamy jednak taki zamiar w przyszłości, szczególnie wówczas, gdy bolszewia nie ujawni
Polakom prawdy, kto emituje polskie pieniądze i nie ucywilizuje problemu menniczego, poprzez powołanie do
życia Mennicy i po ujawnieniu ile jest emitowanych corocznie dodatkowych pieniędzy, przez kogo i gdzie one
trafiają. Gdy bolszewia zechce przejść na EURO zaczniemy emitować królewski pieniądz dla ratowania
suwerenności Polski].
Król: co to były Sejmy Pacyfikacyjne?
Najczęściej były to Sejmy po elekcji i koronacji królów dla uspokojenia sytuacji.
Król: Chronologia Sejmów Walnych dwuizbowych Królestwa Polskiego obejmuje okres od 1493 roku do 1793
oraz od 2014 roku.
Król: bolszewia ukradła Sejm [organ państwowy] Królestwu Polskiemu, a konkretnie ukradła pojęcie „Sejmu
Walnego”.
Król: de facto po 1944 roku mamy do czynienia z Knesetem w Polsce.
Król: bolszewia po II Wojnie Światowej zlikwidowała Senat, czyli cofnęła nas do stanu sprzed 1493 roku,
stwierdzając, że w Polsce nie ma już polskich elit. Dziwi ówczesna postawa kościoła rzymsko-katolickiego, bo w
Senacie honorowym Marszałkiem był kiedyś Prymas Królestwa Polskiego, dbającego o zgodność prawa
stanowionego z Prawem Bożym.
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Król: problem Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykan.
Król: oddajemy głos Marszałkowi Sejmu Walnego J.W. Jarosławowi Kierznikowiczowi (M.J.K.).
M.J.K.: czyta powtórnie Porządek Obrad.
Król: bardzo ważna jest sprawa Aktu S 447. TO JEST SPRAWA PILNA. POWINNIŚMY PODJĄĆ UCHWAŁĘ
RETORSYJNĄ!
My jako Król od razu nie podpiszemy tej Uchwały ale poczekamy na decyzję Sz. P. Donalda Trumpa.
Król: cały czas dokonywana jest eksterminacja Polaków (chemtrails, szczepionki, etc.). Nasi wrogowie nie chcą
już wywłaszczać Polaków z mienia i ziemi; oni chcą polską Ziemię wywłaszczyć z Polaków [szykowany jest
kolejny holocaust Polaków].
Król: Żydzi amerykańscy nie chcą wywłaszczyć Polaków z dóbr ale chcą dobra „wywłaszczyć” z Polaków
[wymordować prawowitych właścicieli].
Król: kto mieczem wojuje od miecza ginie!
Pamiętamy, co zrobili Krzyżacy. Załatwili sobie glejt u papieża, że można „pogan” nawracać siłą [w praktyce
oznaczało to mordowanie tubylców i zasiedlanie zdobytych w ten sposób ziem przyjezdnymi – osadnikami].
Zmieniło się to dopiero na Soborze w Konstancji [1414-1418] gdy Paweł Włodkowic (z Brudzenia) pokonał
argumentami antagonistę ze strony krzyżackiej Jana Falkenberga i Jana z Bambergu]. Włodkowic twierdził, że
nikt nie ma prawa przekonywać innych do swojej religii przemocą, siłą.
Król: sytuacja obecnie uległa zianie i poganami dla nas Polaków są obecnie Niemcy [i Żydzi].
Król: Akt S 447 jest swoistym kuriozum ale może okazać się zbawieniem dla Polski. Może bowiem istnieć
koncepcja wymordowania wszystkich Polaków i zastąpienia nas Żydami. Wówczas z kolei lobby polskie w USA
na podstawie precedensu Aktu S 447 upomni się o mienie bezspadkowe po Polakach od Żydów (sic!). [I historia
może się powtórzyć ale wobec Żydów. Tak więc Akt S 447 wbrew pozorom jest aktem, który jest wersją
„haraczu” od Polaków, a nie holocaustu Polaków. Ma on – ten Akt o tyle dobre strony, że Żydzi nie mogą
spokojnie myśleć o eksterminacji Polaków w celu przejęcie ich majątku. Kto pod kim dołki kopie…].
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Król: dodatkowo Akt S 447 per analogum dotyczy mienia bezspadkowego Indian amerykańskich, czy polskich
pierwszych osadników w USA np. w Teksasie. [Pamiętajmy, że w USA obowiązuje tzw. prawo precedensowe].
Król: Akt S 447 po podpisaniu przez Donalda Trumpa wystraszy wszystkich kolonizatorów, którzy dokonywali
eksterminacji tubylczej ludności [Australia, Kongo Belgijskie, etc.].
Król: paradoksem jest fakt, że amerykańscy Żydzi domagają się rekompensat za wymordowanie polskich Żydów.
Otrzymali już stosowne rekompensaty od Niemiec i Szwajcarii. Pytanie: jakim prawem? Czyżby nagle Żydzi
amerykańscy identyfikowali się etnicznie i religijnie z Żydami polskimi? Czy amerykańscy Żydzi mają coś
wspólnego etnicznie i religijnie z Żydami – Chasydami w Polsce? [nota bene istnieje poważna hipoteza, że Żydzi
amerykańscy finansowali działania Hitlera, a więc finansowali holocaust Żydów polskich. Czy morderca –
wspólnik ma prawo do mienia zamordowanej osoby? Dodatkowe pytanie: co stało się z mieniem ruchomym, a
szczególnie ze złotem zamordowanych Polaków w tym pochodzenia żydowskiego, szacowanym na co najmniej
na 1.000 (tysiąc) ton złota. Wiemy, że trafiało ono do Niemiec ale co dalej stało się z tym złotem? Mamy, więc
jako Polacy roszczenia zwrotne do Żydów amerykańskich o sprzyjanie holocaustowi Polaków pochodzenia
żydowskiego i zrabowanie ich mienia jako wspólnicy Niemiec i mamy roszczenia bezpośrednio do Niemiec o
zabór mienia ruchomego Polaków, w tym Polaków pochodzenia żydowskiego dokonanego podczas II Wojny
Światowej i żądanie od Niemiec zwrotu, co najmniej 1.000 (tysiąc) ton złota lub równowartości w Ziemi].
Król: przede wszystkim musimy sobie zastrzec własność, jest tu Król. Domena królewska – Króla Polski, Ziemia
Naszych Poddanych – rdzennych Polaków sięga Ziemi od Łaby do Dniepru i od Bałtyku do Karpat. Wara komuś
od tej własności! Jest to domena królewska!
Król: Żydzi przybywali na Ziemie Słowiańskie za czasów św. Wojciecha jako handlarze niewolników ale ten
zabronił Żydom handlu słowiańskimi niewolnikami! [Król Bolesław Wielki Chrobry to potwierdził i prawdopodobnie
przegonił Żydów z Polski!].
Król: kolejne pytanie: dlaczego Żydzi atakują tylko Polaków, a nie Hiszpanów, Portugalczyków, Niemców i
innych, którzy przeganiali ich z tych krajów tylko z podręcznym bagażem! Przecież oni tam też pozostawiali
bezspadkowy majątek!
[Rodzi się jeszcze kolejne pytanie: przecież II Rzeczpospolita trwała tylko 21 lat (1918-1939), a więc może
chodzić wyłącznie o majątek, którego dorobili się Żydzi w tym okresie. Jeśli pochodzi on sprzed 1918 roku a po
1795 to oznacza, że Żydzi „dorobili” się go w zaborach: niemieckim, rosyjskim i austriackim. Najczęściej
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przejmowali oni majątki rekwirowane Polakom po powstaniach narodowych. Polacy nie mogli udzielać gwarancji
Żydom skradzionych majątków lub nawet majątków, których Żydzi dorobili się podczas zaborów. Prawo
własności żydowskiej gwarantowali wówczas Żydom Niemcy, Rosjanie i Austriacy. Polska i Polacy nigdy nie
uznali prawa własności tych żydowskich majątków!
Rodzi się też zasadne pytanie, czy Izrael wypłacił Palestyńczykom rekompensatę finansową za ich majątki i
Ziemię zagarnięte w 1948 roku?]. Co Żydzi z 1948 roku mieli wspólnego z Judeiczykami sprzed 2000 lat?
Przede wszystkim czekamy na uregulowanie przez Administrację USA kwestii bezpadkowego mienia
pozostawionego przez Indian amerykańskich].
Król: prawdopodobnie kraje te wypędzały Żydów oficjalnym Aktem Wypędzenia. Tym samym majątek zdobyty po
dacie takiego Aktu Wypędzenia jest nielegalny i stąd Żydzi nie mogą domagać się ani zwrotu ani rekompensat z
tytułu posiadania, czy utraty nielegalnego majątku.
[Rodzi się, więc pytanie jakim prawem Żydzi przejmowali kamienice w XIX oraz XX wieku? Za czasów Królestwa
Polskiego nie byli oni nawet Obywatelami Królestwa Polskiego.
Przyjrzyjmy się problemowi Żydów za czasów Sejmu Czteroletniego, czyli za czasów ostatnich lat Królestwa
Polskiego – I Rzeczypospolitej.
Jedną z osób, która zajęła się tym problemem jest profesor Jan Ziółek.
Zacytujmy fragment Jego Opracowania ogólnie dostępnego w internecie, jako domena publiczna.
SPRAWA ŻYDÓW NA SEJMIE CZTEROLETNIM
Jan Ziółek
emerytowany profesor Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Streszczenie.
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/THist6/Ziolek.pdf
Po ogłoszeniu i przyjęciu Konstytucji 3 Maja Sejm Czteroletni nadal pracował nad zasadniczymi dla państwa
ustawami. Jedna z nich miała rozstrzygnąć kwestie mniejszości narodowych, w tym także Żydów.
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W tej sprawie Sejm powołał specjalną komisję, w skład której weszły tak znakomite postaci życia politycznego, jak
Hugo Kołłątaj, Mateusz Butrymowicz, Tadeusz Czacki i Franciszek Jezierski.
Komisja ta rozpatrywała projekty w kwestii żydowskiej przedstawiane przez różne osoby, m.in. przez działaczy
żydowskich. Na tej podstawie powstał własny projekt, którego jednak Komisja nie zdążyła przedłożyć Sejmowi ze
względu na wojnę z Rosją w 1792 r.
Temat został postawiony dość prowokująco, gdyż w dotychczasowej historiografii stanowisko Żydów wobec
Konstytucji 3 Maja oceniane nie było. Mówiło się natomiast dużo o reformach, które nic nie przyniosły Żydom.
Ich dotychczasowa sytuacja polityczna w Rzeczypospolitej w niczym się nie zmieniła.
Zagadnienie zatem nie jest nowe, pragnę jedynie spojrzeć na nie poprzez nadzieję, jaką wiązali Żydzi z „Ustawą
rządową”.
Na wstępie postawmy sobie pytanie, czy Żydzi polscy mieli motywację, by bronić Konstytucji 3 Maja?
Odpowiedź nie jest prosta. Przeciwko można wysunąć wiele spraw związanych z sytuacją polityczną i społeczną
Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Eisenbach podnosi problem, że chociaż 70% ludności żydowskiej mieszkało w miastach, to nie zaliczano jej do
stanu mieszczańskiego, nie byli więc obywatelami miast korzystającymi z przywilejów i praw miejskich.
Wiele miast w Polsce szlacheckiej posiadało przywilej „de non tolerandis Judaicis”, inne ustanawiały dla
Żydów oddzielne dzielnice mieszkaniowe.
Lepiej było w niektórych miastach prywatnych, gdzie ich właściciele traktowali Żydów na równi z chrześcijanami.
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Odrębność stanowa Żydów pogłębiała się w stosunku do innych warstw społecznych dawnej Rzeczypospolitej,
odrębnością religii, obyczajów i stroju.
Mimo to ludność żydowska w Polsce starała się łączyć swoje losy z losami państwa i narodu, w którym żyła,
wewnętrznie tak samo rozwarstwiona i podzielona jak ludność kraju osiedlenia.
Podział ten pogłębiał się w końcu XVIII w. na skutek rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej.
Proces akumulacji kapitału doprowadził do znacznego rozwarstwienia ludności żydowskiej. Powstała nieliczna
grupa bogatych kupców i bankierów oraz duża masa biedoty żydowskiej. Pod względem kulturowym rosła
przepaść między tymi warstwami.
Trzeba tu jeszcze dodać, że sama organizacja gmin żydowskich (kahały) regulująca życie duchowe i ekonomiczne,
stwarzała wśród Żydów polskich taką samą sytuację, jaką wśród chrześcijan szlachta i duchowieństwo, które – jak
stwierdza żydowski historyk Hirszhorn – doprowadzała do walk religijnych w łonie żydostwa. W walce z uciskiem
ze strony kahału, masy żydowskie niekiedy znajdowały poparcie chrześcijańskiej biedoty, gdyż cele obu grup były
wspólne. Tak było w Lutomiersku, gdzie biedota miejska wystąpiła przeciwko szlachcie i dzierżawcom, a biedota
żydowska przeciwko rabinowi. Jest to typowe miasteczko ówczesnej Rzeczypospolitej, w którym 60% ludności
stanowili Żydzi.
Na taką sytuację, jedynie zasygnalizowaną, nakładają się reformy epoki stanisławowskiej, które nie mogły
pominąć ludności żydowskiej.
Dyskusje sejmowe w latach 1768 i 1775 ograniczały się do podatku pogłównego i dopiero Sejm Czteroletni na
szerszej płaszczyźnie potraktował kwestię żydowską.
Powołał specjalną komisję, w skład której weszli tak znakomici posłowie, jak Hugo Kołłątaj, Mateusz
Butrymowicz, Tadeusz Czacki i Franciszek Salezy Jezierski.
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Komisja rozpatrywała rozmaite projekty w kwestii żydowskiej. Opracowała także własny projekt, ale nie zdążyła
przedstawić go Sejmowi.
Warto w tym miejscu przypomnieć kilka ciekawszych propozycji reform dotyczących społeczeństwa żydowskiego.
Do wybitniejszych w duchu liberalnym zaliczyć należy projekt bezimiennego autora pt. „Żydzi, czyli konieczna
potrzeba reformowania Żydów w krajach Rzeczypospolitej”, wydany dwukrotnie w Polsce w 1782 i 1785
r. i przetłumaczony na język niemiecki przez żydowskiego lekarza dra Eliasza Ackorda.
Drugi to projekt Butrymowicza zatytułowany „Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych
krajowi obywatelów” (1789).
Trzeci to projekt Tadeusza Czackiego ogłoszony w „Rozprawie o Żydach i karaitach” (1807).
Projekt Hugona Kołłątaja wydrukowany w drugim tomie „Prawa politycznego narodu polskiego” i wreszcie
projekt Ignacego Chołoniewskiego zachował się w rękopisie.
Ukazało się również kilka projektów autorów żydowskich.
Do najciekawszych należały – Mendla Satanowela, Abrahama Hirszowicza, Salomona Polonusa – lekarza
wileńskiego i Szymela Wolfowicza z Wilna zatytułowany „Więzień w Nieświeżu do sejmujących stanów o
potrzebie reformy Żydów” (1791).
Do konserwatywnych, nic Żydom nieobiecujących, należy zaliczyć projekt ekskanclerza Andrzeja Zamoyskiego z
roku 1776 i elaborat rabina chełmskiego Herszla Józefowicza pt. „Myśl stosowna do sposobu uformowania
Żydów w pożytecznych obywateli państwa”.
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Cechą wspólną projektów liberalnych rozwiązania kwestii żydowskiej, jest wiara w reformy oparte na
racjonalizmie. Do najbardziej zagorzałych zwolenników reform dla Żydów polskich należał Butrymowicz, poseł
piński i Jezierski kasztelan Łukowski.
Mimo wcześniejszych dyskusji, ustawa o miastach, która weszła do Konstytucji [3 Maja], nie
dopuściła narodu żydowskiego do obywatelstwa polskiego.
Punkt 8 art. I zabraniał prowadzenia handlu w miastach „nieobywatelom”. Natomiast punkt 10 w
tym artykule mówił, że do „obywatelstwa w księgę miejską mogą być zapisani tylko
chrześcijanie”.
Zakwestionowane zostało w ten sposób prawo Żydów do osiedlania się w miastach. Nie wprowadzono jednak
prawa rugowania Żydów z miast, w których mieszkali dotychczas.
Mimo uchwalenia praw miejskich i Konstytucji nie ustała dyskusja na Sejmie.
24 maja 1791 roku Potocki – poseł bracławski domagał się zwiększenia pogłównego, na co Butrymowicz zażądał
od deputacji przyspieszenia prac nad projektem reformy odnoszącej się do Żydów, dowodząc, że więcej przyniesie
krajowi pożytku urządzenie ludności starozakonnej, niż obciążanie jej nowymi podatkami.
Trzeba tu wspomnieć również o publicystyce, która była niezbyt przychylna stanowi żydowskiemu.
Występując w obronie chłopa polskiego, domagała się niedopuszczania Żydów do osiedlania się w karczmach, a
dla poddźwignięcia stanu kupieckiego – chrześcijańskiego, niedopuszczała Żydów do praw miejskich.
Czytamy w broszurze nieznanego autora, co następuje:
„Trzeba, ażeby prawo skasowało wszystkie kontrakty Żydom na szynk służące, aby wszyscy Żydzi ustąpili z
karczem, aby odtąd nikt nie był zmuszonym płacić za ten trunek, który na bórg napił. A kto by na taki dług
nagabał, równie ma być karany, jak gdyby cudzą własność wydzierał”.
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Odzywały się inne głosy domagające się „odłączenia ich od miast i wsiów naszych, a dać im puste pola na
granicach tureckich” lub „Najprzód wynajdźmy środki jakby naród ten mógł być upolerowany, a potem dopiero
przypuśćmy go do praw obywatelskich”.
Domagano się nawet, by dzieci żydowskie nauczane były w szkołach chrześcijańskich.
Antyżydowskie akcenty dominowały na elekcjach sejmikowych. Można się tu posłużyć przykładem starej
Warszawy, gdzie w instrukcji dla swego plenipotenta, mówi się, by ten domagał się, „iżby Żydzi do uprawy roli
zobowiązani zostali”.
Więcej: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/THist6/Ziolek.pdf .
******
[Żydzi za prawo pobytu w Warszawie obłożeni zostali tzw. podatkiem biletowym.
Jak widać z powyższego za czasów Królestwa Polskiego Żydzi nie mieli żadnych praw obywatelskich,
szczególnie w Miastach].
Dopiero Kościuszko obiecywał Żydom pewne prawa zachęcając do insurekcji. Stąd Berk Joselewicz z oddziałem
Żydów w szeregach powstania kościuszkowskiego.
„Warszawa trzymała się względem Żydów Statutu Janusza – Księcia Mazowieckiego z roku 1525, który
wszystkim niekatolikom wzbronił przystępu do miasta”. Walerian Kalinka „Sejm Czteroletni”. Nikt nigdy tego
Statutu nie uchylił. Kolejni Królowie potwierdzali ten Statut z niewielkimi modyfikacjami.]
Król: jakim prawem [Żydzie] to przejąłeś skoro nie masz prawa tu być! Jest to dyskryminacyjne ale z drugiej
strony było to obronne [a życie potwierdza, że było to słuszne.]
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Król: nasza naiwność od czasów Bolesława Pobożnego [Statuty Kaliskie z 1264 roku] polegała na tym, że nigdy
oficjalnie nie wypędziliśmy z Polski Żydów [na podobieństwo wypędzenia Arian po potopie szwedzkim].
„W 1658 roku uchwałą sejmu polsko-litewskiego nakazano im [Arianom] w ciągu trzech lat zmienić wyznanie lub
opuścić Rzeczpospolitą. Po upływie tego terminu, przynależność do zboru braci polskich miała być karana
śmiercią. W 1659 roku wymogi te zaostrzono, dopuszczona została zmiana wyznania wyłącznie na katolicyzm,
czas do wyboru skrócono do 2 lat, czyli do lata 1660!”
Wikipedia hasło: „Bracia polscy”.
Król: jako Królestwo Polskie nie powinniśmy uznawać żadnej własności żydowskiej na Ziemi Królestwa
Polskiego. W ten sposób zabezpieczamy własność rdzennych Polaków.
Król: Moneta [Pieniądz] jest własnością wszystkich Polaków. Uosabia tą własność Król.
Król: jeśli podejmiemy Uchwałę, że na Ziemi Korony Królestwa Polskiego nie uznajemy żadnej własności
żydowskiej oraz innej niepolskiej a tylko uznajemy [i chronimy] własność rdzennych Polaków to zabezpieczymy
tę własność na rzecz Narodu polskiego. Możesz jako obcokrajowiec dzierżawić ziemię na 30, 100 lat ale nigdy
na własność. Nasi Królowie – zacni poprzednicy być może nie zrobili tego, choć jak wiemy osoba bez indygenatu
oraz Żydzi nie mieli prawa własności w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przede wszystkim nie mogli nabywać
majątków.
Król: My możemy kasować dotychczasowe przywileje np. Kaliskie ale pamiętajmy, że prawo nie działa wstecz!
Prawo musi działać tylko wprzód, bo to jest nasza kultura łacińska.
Król: Posłowie! Gdy będziecie się wypowiadać, weźcie ten problem pod uwagę, bo my jesteśmy organem
sprawczym, skutecznym!
Król: tu nie jest gęgownia, że sobie pogęgamy jak robią to inni ale musimy skutecznie patologiom i destrukcji
zapobiegać!
Król: jesteśmy Sejmem Walnym – organem uchwałodawczym – prawodawczym Królestwa Polskiego. Każdy
Poseł Ziemski mógł na trzydniowe obrady przyjechać i wypowiedzieć się!
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Król: Jest Marszałek Sejmu Walnego, jest Król, są Posłowie Ziemscy – Izba Poselska, są Senatorowie, są
experci, są goście – obserwatorzy. Wszystko odbywa się lege artis; według naszego królewskiego prawa i
zwyczaju.
Król: faktem jest, że powinno tu nas być maksymalnie 41 x 5 = 205 Posłów Ziemskich, a jest nas 10 osób
reprezentujących kilka Ziem: gdańską, koszalińsko-sławieńską, szczecińską. Minimalnie powinny być
reprezentowane dwie Ziemie i dwie – trzy osoby. „Tam gdzie dwóch trzech w imię moje tam jestem pośród Was.”
Król: jest nas opatrznościowo dzisiaj 10 (dziesięć) osób. Pamiętacie Stary Testament – Księgę Rodzaju?
Bóg w gościnie u Abrahama.
(…) „16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, 17 a Pan mówił sobie:
«Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? 18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu,
i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. 19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom
swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co
obiecał Abrahamowi». 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są
bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł:
«Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy
także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim
mieszkają? 25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co
bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan
odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł
znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. 28 Gdyby wśród tych
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę
tam czterdziestu pięciu». 29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie
dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». 30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę:
może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». 31 Rzekł Abraham:
«Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na
tych dwudziestu». 32 Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam
dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych
rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.

dziesięciu». 33 Wtedy

Pan, skończywszy
XXXIII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Król: jeżeli jest 10 (dziesięciu) Sprawiedliwych w Polsce to Pan Bóg nie pozwoli zniszczyć Polski!
Król: nas jest 10 Sprawiedliwych ale musimy być mądrzy!
Król: nie możemy gęgać! Kto prawem walczy, od prawa ginie!
Król: oni zrobili Akt S 447, my zrobimy Akt Sejmowy z 25 kwietnia A.D.2018.
Król: tu [Żydzi] nie możecie kupować legalnie żadnej nieruchomości.
Król: pamiętamy przed czym przestrzegał nas papież Benedykt XIV w Encyklice „A Quo Primum”
[vide: https://www.youtube.com/watch?v=ZIi8IA-369w ]
Król: papież napisał w tej Encyklice: Strzeżcie się Żydów! Nie dopuszczajcie Żydów do stanowisk publicznych –
na urzędy, tak świeckie jak duchowne.
Król: Konstytucja Sejmu Walnego skierowana przeciw Żydom ma „imprimatur” Benedykta XIV.
Król: powinniśmy przegłosować Uchwałę retorsyjną przeciwko tym Żydom, którzy nie będą chcieli opuścić Polski.
Kiedyś tę Uchwałę – Konstytucyę wyegzekwujemy!
[Przypomnijmy sobie Akt – Konstytucyę z 1764 roku podjętą na Sejmie Konwokacyjnym (Volumina Legum Tom
VII):

Pogłówne żydowskie.
Jako dostatecznie wiemy, że nad podatek in vim pogłownego żydowskiego summy 220,000 złot. Polskich
konstytucyą anno 1717 ogolnie postanowioney, żydzi starsi za prywatnemi swemi dyspozycyami y
dyspartymentami daleko większe summy, z niemałym całego żydowstwa uciemiężeniem, osobliwie w
miasteczkach Krolewskich y szlacheckich mieszkaiącego, wybierać, y na swoy pożytek, oraz prywatne expensa
obracać zwykli; a Rzeczposp. z pomiarkowania słusznego daleko większy z podatku żydowskiego bez ciężkości
onych mieć może emolument; przeto znosząc wspomnioną in vim pogłownego ugodzoną ut supra summę, a na

podobieństwo konstytucyi r. 1624 pogłowne generalne od wszystkich żydow y
Karaimow, tak w miastach, iako y wsiach Krolewskich, duchownych, y szlacheckich, ustanawiamy w
ten sposob: aby po wypłaceniu przeszłym zwyczaiem za rok teraźnieyszy 1764
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należącego od żydow podatku, na dalsze czasy wszyscy żydzi i Karaimy oboyga
płci, od roku urodzenia rachuiąc, nullo excepto, od każdey głowy po złot. dwa
corocznie niżey opisanym sposobem płacili.
Stanowiemy zatym y przykazuiemy wszystkim generalnie żydom y Starszym ich Kahałnym, tak w Małey iako y
Wielkiey-Polszcze, tudzież wszystkich ogolnie Prowincyach do Korony należących, oraz Starostow y
tenutaryuszow dobr Krolewskich, tudzież duchownych y świeckich panow obwieszczamy y obliguiemy, aby
wcześnie, to iest zaraz, skoro tylko ninieysza ustawa publikowana będzie, nayprzod w każdym mieście, gdzie
iest kahał żydowski, sam Rabin z Kwartalnym, y trzecim Szkolnikiem, a gdzie Rabina niemasz y Kwartalnego,
tak dway żydzi naylepsi gospodarze, z Szkolnikiem od zwierzchności wybrani, rewizyą głow wszystkich
żydowskich, nietylko w tym mieście y miasteczku będących, ale y tam, gdzie sie tylko ktorego kahału rozciąga
parafia, zaczynali, ktorą to rewizyą, chcąc mieć iak nayrzetelnieyszą, Starostow wszystkich, tentaryuszow,
niemniey panow duchownych y świeckich obowięzuiemy, aby oni czyli sami przez siebie, czyli przez swoich
ekonomow y rządzcow, do wyznaczonych ut supra w każdym mieście y miasteczku na rewidowanie głow żydow
y Karaimow, iednego ieszcze katolika, szlachcica, wiary godnego, y nienotowanego przydali, y przydanemu
przykazali, aby oni wraz nierozdzielnie y nieodstępnie, wszystkie mieszkania żydowskie w mieście lub
miasteczku, (do ktorego żydzi z wszystkich wsiow do tego kahału czyli paraffii należących, pod klątwą żydowską
stawać maią) y wszystkich, nietylko w mieszkaniach się znayduiących żydow y żydowek, y ich dzieci y
służących, ale też y w podrożach będących, bądź w dwoch miastach domostwa maiących, de nomine et
cognomine wiernie spisali, y podpisali, et pro die 2da Ianuari a. 1765 z temiż inwentarzami do pryncypalnych
Grodow Woiewodztwa czyli Ziemi, albo Powiatu, dokąd Kommissarze niżey wyrażeni są wyznaczeni, na ten sam
dzień ziechać powinni, stawić się maią, y przed temiż Kommissarzami nayprzod Rewizorowie szlachta
zwyczaiem swoim, a zaś żydzi swym na Rodale zwyczaiem, forma in statuto descripta w szkole, ieżeli tam
będzie, in eam rotham maią przysiądz.
My NN. przysięgamy: iż czyniąc tę rewizyą we wszystkich mieyscach y mieszkaniach, wszystkie specifice osoby
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żydowskie y Karaimskie od naystarszey aż do naymnieyszey głowy, w mieszkaniach, parafiach, y podrożach
będące, żadnego nie opuściwszy, według ustawy Seymowey rzetelnie spisaliśmy, żadnym względem, ani
nienawiścią nie uwodząc się, żadnych datkow nie braliśmy, y obietnic wszelkich nie akceptowaliśmy, ani onych
akceptować będziemy, y sprawiedliwie ten na nas włożony obowiązek rewizorski wypełniliśmy.
A panow dobr duchownych y świeckich ostrzegamy, iż gdyby z nich ktory do uczynienia tego wszystkiego w
dobrach swoich żydow y Karaimow nie przymusił, y szlachcica katolika wiary godnego przydać zaniedbał, lub też
takowey rewizyi albo exekucyi bronił, y quoris praetextu oney nie dopuścił, taki każdy, to iest duchowny w swoich
Kapitułach y na funkcyach, a świecki na Seymikach y Seymach, tudzież sądach, omni activitate ipso facto
carere ma; ale insuper o nieposłuszeństwo ninieyszemu prawu, ad instantiam skarbu Koronnego, lub
czyiążkolwiek, na Kommissyą Skarbową Ekonomiczną zapozwany, to iest świecki siedzeniem przez niedziel
dwie wierzchniey wieży, a tenże świecki y duchowny dwoma tysiącami grzywien przez nieodwłoczne
onych zapłacenie, praecisis quibusvis dilationibus et diffugiis juris, skazani być powinni, o co fortis
executio, etiam za pierwszą kondemnatą y dekretem z dobr y prowentow contravenientum per Officium
competens, adhibito adminiculo skarbu, uczyniona być ma. Duchowny zaś pro poenis personalibus ad
jurisdictionem spiritualem, a zakonnik ad superiores odesłany będzie. A taż iurysdykcya duchowna
nieodwłoczną ad mentem ninieyszey ustawy de spirituali persona, karę y exekucyą czynić będzie powinna,
naywięcey intra spatium sześciu niedziel, pod winą tysiąca grzywien, in foro Commissoriali Thesauri
Regni wskazać mianą.
Naznaczamy zatym za Kommissarzow do Małey Polski. Do Woiewodz. Krakowskiego, a Powiatow Krakowsk.
Proszowskiego, Lelowskiego y Xięskiego, y Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego. Urodzonych Alexandra
Miłkowskiego, Komornika Krakowskiego, ....... Morskiego. Do Powiatow Bieckiego, Sandeckiego, Czchowskiego
y Szczerzeckiego. UU. Anastazego Garlickiego Podwoiewodzego Sandeckiego, Iozefa Iordana Podwoiewodz.
Bieckiego. Do Woiew. Sandomir. a Powiatow Sandomirskiego, Wiślickiego, y Pilznińskiego. UU. .......
Trzecieskiego, Stanisława Potoczyńskiego. Do Powiatu Radomskiego, Ziemi Stężyckiey, y Powiatow
Opoczyńskiego y Chęcińskiego, UU. Franciszka Kochanowskiego, Libiszewskiego Regenta Opoczyńskiego. Do
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Woiewodz. y Powiatu Kiiowskiego, y Powiatu Zytomirskiego. UU. Iana Pruszyńskiego Miecznika Kiiowskiego,
Iozefa Trypolskiego. Do Powiatu Owruckiego. UU. Piotra Dybowskiego, Antoniego Wasilkowskiego. Do
Woiewodz. Ruskiego, a Ziemi Lwowskiey. UU. Rocha Czechowicza, Adama Białoskorskiego. Do Powiatu
Zydaczewskiego. Urodz. Nereusza Broniewskiego. Do Ziemi Przemyskiey. UU. Bazylego Bilińskiego, Antoniego
Borzęckiego. Do Ziemi Sanockiey. UU. Kaietana Cieszanowskiego, Klemensa Brzezińskiego. Do Ziemi Halickiey
UU. Iozefa Poradowskiego Komornika Granicz. Halic. Macieia Karwosieckiego. Do Ziemi Chełmskiey, UU.......
Karskiego Cześnikowicza Latyczewsk. Iozefa Dydyńskiego Stolnikow: Latyczewsk. Do Woiewodz. Wołyńskiego,
Powiatow Łuckiego y Włodzimirskiego. UU. Iana Markowskiego. Ierzego Falkowskiego Vices-Gerenta
Grabowieckiego. Do Powiatu Krzemienieckiego. Urodzon. Antoniego Wolskiego, Ierzego Omiecińskiego. Do
Woiewodztwa Podolskiego, y Powiatow Kamienieckiego, y Czerwonogrodzkiego. Urodzonego ...... Leśniewicza
Miecznika......, Gorwidowskiego Łowczyca Czerwonogrodzkiego. Do Powiatu Latyczewskiego. Urodzonego
Antoniego Kurowickiego, ...... Godlewskiego Komornika Granicz. Płoc. Do Woiewodz. Lubelskiego, a Powiatow
Lubelskiego y Urzędowskiego, y Ziemi Łukowskiey. Ur. Iozefa Głuskiego Woyszczyca Lubelskiego, Antoniego
Suchodolskiego Komornika Granicznego Lubelsk. Do Woiewodz. Bełzkiego, a Powiatow Bełzkiego y
Lubaczewskiego. Urodz. Kazimierza Głogowskiego Vices-Gerenta Grodz Grabow. Spirydyona
Sobieszczańskiego. Do Powiatow Buskiego, Grabowieckiego y Horodelskiego, Urodz. Iana Gintowta
Miecznikowicza Bełzkiego Pawła Wydżgę Vices-Gerenta Grodzk. Grabowieckiego. Do Woiew. Podlaskiego, a
Ziemi Drohickiey y Mielnickiey. Ur. Iana Czarnockiego, Burgrab. Grodz. Drohick. Pawła Siestrzewitowskiego
Burgrab. Grodzk. Mielnick. Do Ziemi Bielskiey. Ur. Macieia Wnorowskiego Vices-Gerenta Bielskiego. Do Woiew.
Bracławskiego. Ur. Antoniego Trzecieskiego, Walentego Oraczewskiego. Do Wielkiey Polski, Wdztwa
Poznańskiego. Ur. Hermenegilda Chrzanowskiego Pis. Grodzk. Nakielsk. Antoniego Ryszewskiego. Do Woiew.
Kaliskiego, Ur. Piotra Korytowskiego, Ignacego Byszewskiego. Do Woiew. Sieradzkiego. Ur. Stanisława
Stawskiego Burgrab. Grodz. Piotrkowskiego. Do Ziemi Wieluńskiey Ur. Antoniego Morszkowskiego Pisarza
Grodzk. Wieluńsk. Iozefa Madalińskiego. Do Woiew. Łęczyckiego. Ur. Walentego Kobrzyńskiego, Iana Dobka.
Do Woiew. Brzeskiego Kuiawskiego. Ur. ......Pogonowskiego Pisarza Grodzk. Brzesk. Andrzeia Mniewskiego. Do
Woiew. Inowrocławskiego. Ur. Franciszka Moszczeńskiego Regenta Brzesk. Andrzeia Dobieckiego. Do Ziemi
Dobrzyńskiey. Urodz. Iana Ośiałowskiegoo Regenta Grodz. Bobrownickiego Woyciecha Kolczyńskiego. Do
Woiew. Płockiego. Ur. Antoniego Nizsczyckiego Cześnika Zawskrzyńsk. Walentego Bońkowskiego Skarbnika
XXXVII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Płockiego. Do Woiew. Mazowieckiego, Ziemi Czerskiey, Warszawskiey, Wyszogrodzkiey, Zakroczyńskiey, y
Ciechanowskiey. Ur. Floryana Małowieskiego Vice-Reg. Ziemi Wyszogrodzk. Tomasza Kraiewskiego. Do Ziemi
Wiskiey, Łomżyńskiey, Rożańskiey, Liwskiey y Nurskiey. Ur. Marcina Truszkowskiego Burgrab. Wizk. Dominika
Mchowieckiego Komornika Ciechanowskiego. Do Woiew. Rawskiego. Ur. Woyciecha Domaszowskiego. Do
Ziemi Sochaczewskiey. Ur. Marcina Goiszewskiego Komornika Ziemskiego Sochaczewskiego. Do Ziemi
Gostyńskiey, Urodz. Iana Magnuszowskiego Komornika Ziemskiego Sochaczewskiego, Do Woiewodz.
Chełmińskiego. Ur....... Dzierzgowskiego, Pawła Przeradowskiego. Do Woiewodz. Malborskiego. Ur. Rocha
Płacheckiego, Vice-Regenta Skarszewsk. Leona Butlera. Do Woiew. Pomorskiego. Ur. ......Owidzkiego Regenta
Skarszewskiego, Franciszka Rembielińskiego.
Ktorzy na dzień wyżey wyrażony, drugi miesiąca Stycznia, w roku następuiącym 1765 do Kancellaryi
Grodzkiey pryncypalney swego Woiewodztwa, albo Ziemi y Powiatu, tam gdzie są wyznaczeni ziechawszy, y
przed temiż aktami, a gdzieby Grod wakował, przed bliższemi, w przytomności szlachty na ten czas znayduiącey
się nayprzod iurament in eam rotham:
Ja N. przysięgam etc. etc. iako przysiąg, tak katolikow, iako y żydow, Rewizorow, wiernie y z pilnością słuchać,
regestra od tychże wypisane y podpisane odebrać, y z odebranych taryffę pogłownego żydowskiego w
naznaczonych mieyscach, przyłączaiąc do miasta każdego parafie żydowskie tam należące, układać będę. Tęż
taryffę iako naypilniey wypiszę, iednę z nich do aktow tuteyszych per oblatam podam, drugą takowąż
niezawodnie do rąk Pisarza Skarbowego na naybliższey komorze będącego z regestrami Rewizorskiemi
odeszlę, a to wszystko czyniąc żadnym faworem, ani boiaźnią, datkiem lub obietnicą nie uwiodę się, ale
szczegulnie naznaczoną mi od Stanow Rzeczyposp. pensyą kontentować się będę, y włożony na mnie
obowiązek Kommissarski wiernie y sumiennie wypełnię. Tak mi Boże dopomoż y niewinna męka Syna Iego:
wykonawszy, iuyzdykcyą swoią ufundowawszy, Rewizorom szlachcie y żydom regestra, rewizye żydowskich y
Karaimskich głow przez nich podpisane produkować, produkowane skorrygować, y każdy kahał osobno z
żydowską parafią co do głow zasummowawszy, przysięgę nayprzod od katolikow szlachty, a potym od
żydow super realem cinscriptionem regestrorum, sposobem wyżey opisanym, sprawiedliwie odbierać, a z
XXXVIII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

takowych wszystkich regestrow rękami Rewizorow podpisanych, y zaprzysiężonych, taryffę pogłownego
zydowskiego y Karaimskiego, Woiewodztwa Ziem, czyli Powiatow zleconych, z wyrażeniem każdego miasta y
miasteczka z parafiami iako nayporządniey ułożyć y wypiasć, zasummować, rękami własnemi podpisać, y iednę
z nich do aktow tychże per oblatam podać, drugą takowąż, tudzież rewizye wszystkie od Rewizorow z podpisami
ich odebrane, y przez siebie podpisane, do naybliższey komory na ręce Pisarza Skarbowego za rewersem
odesłać będą powinni, co intra spatiumniedziel naywięcey ośmiu subsequi ma; przy odebraniu ktorey taryffy
skarb Koronny ma każdemu Kommissarzowi po tysiącu złotych za kwitem ręcznym nieodwłocznie zapłacić.
Gdyby zaś ktorzy z naznaczonych Kommissarzow od tey funkcyi wymawiali się, tedy nie dłuższy będą mieli
czas, iak tylko ad ultioms Octobris roku teraźnieyszego, w ktorym czasie, uczyniwszy manifest wprzod Grodowy,
maią pisać, y manifest swoy posłać do Kommissyi Ekonomiczney, ktora na mieysce wymawiaiących się ma
innych substituere; a tak substituti, iako y teraz naznaczeni Kommissarze, włożonemu obowiązkowi zadosyć
uczynić powinni, in casu zaś niewypełnienia praemissorum, maią carere activa voce et insuperzapozwani ad
instantiam Instigatoris Regni na tęż Kommissyą Ekonomiczną (gdzie tylko sola et vera infirmitate, juramento
corporali comprobanda, excusari mogą) pro negligentia siedzeniem wieży przez niedziel cztery, y zapłaceniem
dwoch tysięcy grzywien maią być skarani. A taż Kommissya Ekonomiczna ma zaraz po upadłym terminie, (lub
też gdyby hoc interstitio czasu miał ktory Kommissarz z wyznaczonym umrzeć) ad primam et certam notitiam,
innego Kommissarza substituere moc mieć będzie.
A gdzieby casu aliquo ta Kommissya do Woiewodztw, Ziem y Powiatow na ułożenie taryff naznaczona w czasie
wyznaczonym skutku wziąść nie mogła, tedy Kommissya Ekonomiczna sposoby ad effectuandum potrzebne,
rezolwuiąc omnes intervenientes casus obmyślić, y ad executionem przywieść powinna, a takowa taryffa
generalna ze wszystkich Woiewodztw, Ziem y Powiatow uformowana do lat piąciu trwać będzie powinna; według
ktorey płacenie tego podatku pogłownego, takowym sposobem być ma, to iest: arendarze żydzi i karaimi
parafialni po wsiach mieszkaiący, sami do swych kahałow gdzie należą, a kahały de proprio (choćby też ktorego
roku nie w zupełney liczbie głow zlustrowanych były) do skarbu Koron. y komory w tym Woiewodztwie, w ktorym
się znayduią, z ułożenia Kommissyi Skarbowey, a nie panowie za nich, dwiema ratami, Marcową y
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Septembrową, zaczynaiąc a die 1 Ianuarij roku przyszłego 1765 punktualnie za kwitami Pisarzow komor, bez
brania kwitowego y groszowego, pod exekucyą skarbową lub woyskową, za wydaniem delaty dla woyska,
oddawać powinni. Po ktorym czasie nowa rewizya y taryffa przez Lustratorow, ktorych wcześnie Kommissya
Skarbowa naznaczy, nastąpić ma. Ieżeliby zaś fałszywa rewizya albo taryffa ktorych dobr nastąpiła, tedy na
poprawienie oney, gdzie będzie potrzeba, inszych Kommissarzow klub Rewizorow, przez ktorychby się
co devium być
pokazało, tanquam
damnificatores skarbu
publicznego
przykładnie
ukarać
ma.
Gdyby zaś wszyscy co do iednego żydzi y Karaimi z ktorego miasta wyiść, albo wymrzeć mieli, tedy w
takowym przypadku, za poprzysiężeniem przez pana lub dyspozytora owego miasta na Kommissyi
Ekonomiczney, że ci żydzi nie z przyczyny dworskiey, ale własney swoiey zuchwałości y swawoli z miasta
wyszli, czyli in casu morticinii wymarli, a pan maiątkow ich, procz za długi albo swoie, albo kredytorskie, non in
majori pretio, nie zabrał, na ten czas od płacenia pogłownego fundusz wolny być powinien, a domy y inne w
mieście superficies żydowskie, za poprzedzaiącą przez Urząd Mieyski taxą, na spłacenie tego podatku obrocone
być maią.
A że ryczałtowe pogłowne żydowskie constitutione a. 1717 postanowione teraz się znosi, a generalne od głowy
postanawia się, zaczym ziazdy wszystkie, dyspartymenta, y inne omnis generis po miastach, miasteczkach y
parafiach żydowskich impozycye, exakcye, y extorsye żydowskie dotąd praktykowane, od czasu wyżey
wyrażonego secunda Ianuarij a. 1765 aby in subsequens, bądź iakimikolwiek pretextem wymyślane, albo
uniwersałami Podskarbińskiemi czyli Woiewodzińskiemi nakazane nie były, na zawsze znowiemy i zakazuiemy,
a to sub poena sześciu tysięcy grzywien, et sequestratione żydow sprzeciwiaiących się, na Kommissyi
Ekonomiczney ad instantiam thesauri, seu injurati, decernenda.
Ze zaś długi generalne żydowskie czyli w generalności wszystkich, czyli Woiewodzkich kahałow tyczące się,
maią być dawniey przez Starszych Ziemskich zaciągnione, zaczym wszyscy starsi niezawodnie powinni ziechać
na kwartalną kadencyą Kommissyi Skarbowey w Lutym a. 1765 odprawiać się maiącą, z wszelkiemi papierami,
skryptami y regestrami długi pozaciągane pokazuiącemi, dla informowania, roztrząśnienia y przez przysięgi
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nawet, gdzie będzie potrzeba, rezolwowania y obmyślania sposobow, do uspokoienia onych przez żydow
nastąpić mianego.”
Jak widać z powyższego Sejm Walny Konwokacyjny (przedelekcyjny) zakończył epokę saską tolerowania Żydów
w Rzeczpospolitej, płacących co najwyżej ryczałt od żydowskiej głowy, a najczęściej nie płacąc nic,
doprowadzając w konsekwencji do sytuacji, że szlachta i Poddani królewscy znaleźli się w kieszeni Żydów.
Można przyjąć, że Żydzi w Rzeczpospolitej byli podatkowo uprzywilejowani mimo nie posiadania żadnych praw
obywatelskich ani majątkowych.
ŻYDOWSKIE ZARZĄDZANIE PAŃSTWAMI czyli „ŻYDZI DWORSCY” W EUROPIE W XVII I XVIII WIEKU
JAKO PREKURSORZY ŻYDOWSKICH DOMÓW BANKOWYCH ORAZ CITY OF LONDON.
Niestety siła finansowa Żydów w Rzeczpospolitej i poza Rzeczpospolitą była już zbyt silna i reforma podatkowa
1764 roku chcąca skutecznie opodatkować Żydów doprowadziła do pierwszego (1772r.) i kolejnych rozbiorów
królewskiej państwowości polskiej. Znaczny udział w upadku Królestwa Polskiego mieli Żydzi osadzając na
tronie Królestwa Polskiego w 1697 roku Wettyna znanego jako August II Wiarołomny. Zacytujmy z Wikipedii
hasło August II:
„Elekcję Augusta II sfinansowały domy bankowe [Żydów] Issachara Berenda Lehmanna i Samsona
Wertheimera. 27 czerwca 1697 roku ogłoszony został królem przez mniejszość szlachty, przekupionej
przez Rosjan z polecenia cara Piotra I na sejmie elekcyjnym, po bardzo burzliwym,
wielomiesięcznym interregnum, trwającym od śmierci Jana III Sobieskiego 17 czerwca 1696 roku.
Większość wybrała wówczas kandydata francuskiego księcia Conti. Wikipedia.
Jak widać dwa Domy Żydowskie (protoplaści Rothschildów i City Londyn)
zniszczyły Królestwo Polskie.

Lehman & Wertheimer
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Kim byli ci Żydzi? Otóż byli oni tzw. DWORSKIMI ŻYDAMI (uprzywilejowanymi).

Issachar Berend Lehmann, Berend Lehmann, Yissakhar Bermann Segal, Yissakhar ben
Yehuda haLevi, Berman Halberstadt (ur. 23 kwietnia 1661 w Essen, zm. 9 lipca 1730
w Halberstadt) – żydowski bankier, dostawca dla armii Augusta II Mocnego, elektora Saksonii,
króla Polski oraz dla szeregu innych książąt niemieckich. Wikipedia
Samson Wertheimer (17 stycznia 1658 r. - 6 sierpnia 1724 r.) Był naczelnym rabinem Węgier
i Moraw oraz
rabinem Eisenstadt . Był
także
austriackim finansistą , dworskim
Żydem i Shtadlanem dla austriackiego cesarza Leopolda I.
Przyjechał do Wiednia 2 grudnia 1684 roku i związał się z bankierem Samuelem Oppenheimerem ,
dzieląc się przywilejem rezydencji tego ostatniego. Podczas nieobecności Oppenheimera
Wertheimer reprezentował go w transakcjach z rządem austriackim. Wkrótce Wertheimer zyskał
zaufanie cesarza Leopolda I , który przedstawił swój portret Wertheimerowi i jego synowi Wolfowi,
a 15 grudnia 1701 roku, po tym darze otrzymał kolejny tysiąc dukatów na sukces finansisty w
uzyskaniu córki króla w Polsce 1 milion florenów od jej ojca po ślubie z szwagrem Leopolda,
księciem Karolem Filipem.
W hiszpańskiej wojnie o sukcesję Wertheimer zjednoczył się z Samuelem Oppenheimerem, by
zdobyć pieniądze niezbędne na wyposażenie armii cesarskiej i na zaopatrzenie w zapasy. Po
niepowodzeniu Oppenheimera i jego nagłej śmierci w 1703 r. Wertheimer utrzymał kredyt państwa
i znalazł nowe źródła dochodów. 29 sierpnia 1703 r. Cesarz mianował go czynnikiem dworskim i
przedłużył na dwadzieścia lat jego przywileje wolnego kultu religijnego, dóbr i immunitetu
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podatkowego. Józef I , który zastąpił swego ojca 5 maja 1705 roku, potwierdził tytuł i przywileje
Wertheimera.
Pod panowaniem cesarza Józefa I Wertheimer utrzymał swoją pozycję finansisty i wierzyciela
państwa. Był w osobistych stosunkach z księciem Eugeniuszem Sabaudzkim , któremu zapłacił
300 000 florenów obiecanych przez Józefa I, Karola VI . dodając kolejne 100 000
florenów. Podczas wojny tureckiej Wertheimer zaciągnął duże pożyczki dla rządu. Tytuł
" Landesrabbiner ", który Żydzi Węgiers przekazali Wertheimerowi, stał się skuteczny przez Karola
VI. (26 sierpnia 1711). Wertheimer, według współczesnego opisu jednego z jego krewnych,
Abrahama Leviego, został nazwany "Juden Kaiser". Dziesięciu cesarskich żołnierzy stało jako
strażnicy przed swoim domem. Posiadał wiele pałaców i ogrodów w Wiedniu oraz liczne osiedla i
domy w Niemczech, np. We Frankfurcie nad Menem, Worms i innych miastach. Zakładał szkoły i
rozdawał duże kwoty pieniędzy w Europie i Ziemi Świętej. Alienowani Żydzi nie mogli pozostać
przez noc w Wiedniu bez pisemnego zezwolenia od niego.
Wikipedia.
Czytając biogram Żydów Lehmana oraz Wertheimera widzimy, że tak na Dworach protestanckich jak i na
katolickim Dworze Wiedeńskim sprawy finansowe w końcu XVII oraz na początku XVIII wieku opanowali
rabiniczni (talmudyczni) Żydzi. Nie może więc dziwić pojawienie się w XIX wieku Rothschildów a następnie
Wojny Światowe.
Żydzi Dworscy doprowadzili Świat do demonarchizacji aby stać się nieformalnymi monarchami – Żydowskimi,
nieformalnymi „królami” każdego demokratycznego państwa – republiki. Stąd powołali do Życia loże masońskie
a te zbudowały USA i a te zrzuciły z tronów nieposłusznych Królów.
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Żydzi nienawidzili i nienawidzą katolickiej Polski. Stąd zabory a następnie masońskie rządy II RP oraz
bolszewickie rządy PRL, a obecnie żydomasońskie rządy III RP. Zapewne w koncepcji Żydów Dworskich Polska
ma być albo zjudaizowana albo ma zniknąć z mapy Europy.
Jako Królestwo Polskie mamy roszczenia wobec Żydów za zniszczenie naszej królewskiej państwowości. Są to
roszczenia finansowe niewyobrażalne i stąd dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności karnej i Boskiej
rabinicznych Żydów za zniszczenie w XVIII wieku Królestwa Polskiego].
Król: czyta propozycję Konstytucyi ”O Żydach w Królestwie Polskim”:
UCHWAŁA – KONSTYTUCYA „O ŻYDACH W KRÓLESTWIE POLSKIM”
 Kasata Statutów Kaliskich – przywilejów nadanych Żydom jakoby przez księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego,
potwierdzonych następnie przez Naszych poprzedników tj. Króla Kazimierza Wielkiego w 1334 roku, Króla Kazimierza
Jagiellończyka w 1453 roku oraz Króla Zygmunta Starego w 1539 roku.
 Egzekucja Encykliki papieża Benedykta XIV „A quo primum” zabraniającej piastowania wszelkich urzędów przez Żydów w
Królestwie Polskim tak na urzędach kościelnych jak świeckich.
 Proponujemy od roku 2019 wprowadzenie podatku Pogłównego od każdego Żyda (matka, babka, prababka – Żydówka)
rezydującego w Królestwie Polskim, płaconego na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego w kwocie 500,00 (pięćset) PLN (złotych)
miesięcznie.
 Dla Żydów piastujących stanowiska, urzędy, funkcje etc., włącznie z urzędami kościelnymi – księża, biskupi, na Ziemi Korony
Polskiej, proponujemy nałożyć podatek od urzędu w kwocie od 1.000,00 (tysiąc) PLN złotych) do 10.000 (dziesięćtysięcy) PLN
(złotych) w zależności od zajmowanego urzędu, funkcji etc., mający za zadanie finansowo zniechęcać Żydów do zajmowania
stanowisk publicznych.
 Żydowscy lobbyści, żydowskie fundacje oraz gminy żydowskie na Ziemi Korony Polskiej winni być również odpowiednio
progresywnie opodatkowani do 90% przychodu.
 Z tytułu okupacji Polski od 1944 roku przez Żydów proponujemy nałożenie na Gminy Żydowskie jednorazowej daniny w kwocie
minimum 365 miliardów PLN (złotych) z możliwością rozłożenia tej daniny na raty. Za każdy rok dalszej okupacji Polski,
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począwszy od 2019 roku Gminy Żydowskie winny płacić Królestwu Polskiemu daninę w kwocie 100 mld (miliardów) PLN
(złotych) rocznie. Danina żydowska będzie w 99% przeznaczana na dywidendę społeczną na rzecz każdego dorosłego, rdzennego
Polaka – Poddanego Królestwa Polskiego.
UCHWAŁA – KONSTYTUCYA RETORSYJNA NA AKT S 447
Sprawa planowanego w USA Aktu S 447 - HR 1226 dotyczącego „haraczu” na rzecz Gmin Żydowskich za bezspadkowe mienie
ofiar holocaustu. Jako odpowiedź na Akt S 447 proponujemy:
 Opodatkowanie progresywne wyznaniowych gmin żydowskich do 90-99% ich przychodów.
 Przygotowanie symetrycznego Aktu – Ustawy o odszkodowaniu za bezspadkowe mienie Polaków pozostawione w USA. Kwota ta
jest szacunkowo równa roszczeniom żydowskim w Polsce.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za polskie osadnictwo w Stanie Texas.
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie od USA za wojnę siedmioletnią lat 1756-1763 w której USA zdobyło (niby
kupiło) francuską Luizjanę, a w której Stronami były m.in.: Saksonia (w unii personalnej z Królestwem Polskim) oraz Rosja, w
której Królestwo Polskie (niby neutralne) stało się teatrem przemarszu wosk rosyjskich na Berlin (na Prusy). Polacy mieli poważny
wkład w stworzenie państwa USA – osadnictwo Polaków w USA, Pokój Paryski vel Wersalski z 3 września 1783 roku (tekst
poniżej).
 Przygotowanie projektu Ustawy o rekompensacie finansowej od państwa Izrael za zbudowanie fundamentów tego państwa i
udzielone temu państwu pożyczki finansowe.
Król: mamy swój formalny udział w powstaniu USA. Chodzi o wojnę siedmioletnią oraz udział Królestwa Francji
rządzonego od 10 maja 1774 roku do 21 stycznia 1993 roku przez Króla Francji Ludwika XVI wnuczka Marii
Leszczyńskiej i prawnuczka Stanisława Leszczyńskiego.
Król: mamy swój formalny udział w Powstaniu Izraela w 1948 roku.
Król: mamy prawa do Stanu Texas (Leon Moczygemba – Franciszkanin, który odkupił wielkie połacie Ziemi od
Irlandczyków).
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„Dnia 18 października 1824 urodził się o. Leopold Moczygemba, franciszkanin, pionier polskiego osadnictwa w Teksasie.
Moczygemba (w źródłach można znaleźć również formę nazwiska „Moczygęba”) przyszedł na świat w Płużnicy Wielkiej na Górnym
Śląsku. Uczył się w Gliwicach i Opolu, a następnie w Rzymie. Będąc we Włoszech wstąpił do zakonu franciszkanów.
- Biskup Galveston w Teksasie pojechał do Europy, żeby szukać kogoś, kto będzie posługiwał ludności jako ksiądz. W końcu
znalazł Leopolda Moczygembę - wyjaśniał Robert Kloch, proboszcz parafii Panna Maria w Teksasie, bohater reportażu Ewy
Michałowskiej "Panna Maria z Teksasu".
W Teksasie mocno rozwijało się osadnictwo niemieckie, wśród którego posługę misyjną pełnili głównie właśnie franciszkanie.
Jak biblijny Józef
Moczygemba utrzymywał korespondencję z braćmi, którzy pozostali na Śląsku i zajmowali się rolnictwem. Od nich dowiedział się,
że w rodzinnych stronach panuje wielki nieurodzaj. Franciszkanin zachęcił swoich braci do podróży przez ocean, gdzie żyznej ziemi
było pod dostatkiem. Bracia Leopolda - Antoni, August, Jan i Józef - zdecydowali się na śmiały krok: razem z rodzinami udali się w
nieznane, szukać lepszego jutra. Pierwszą grupę osadników stanowiło w sumie ponad 100 osób. Tak zaczęło się polskie
osadnictwo w Teksasie.
Źródło: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1531989,ks-Leopold-Moczygemba-%E2%80%93-patriarcha-Polonii-w-Teksasie

Król: mamy prawa do miasta Chicago!
Vide: http://dziennikzwiazkowy.com/ameryka/chicago-wlasnoscia-kazimierza-pulaskiego-miasto-zbudowano-naziemi-podarowanej-generalowi/
Pokój wersalski lub pokój paryski – traktat zawarty 3 września 1783w Wersalu, kończący wojnę o niepodległość
Stanów Zjednoczonych oraz formalnie zrywający uzależnienie kolonii w Ameryce Północnej od Królestwa Wielkiej
Brytanii. Na mocy traktatu Brytyjczycy uznali niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponadto zrzekli się na rzecz
Hiszpanii Florydy, Minorki, a na rzecz Królestwa Francji kilku wysp antylskich (m. in. Saint Lucia, Tobago), kilku miast w
Indiach Wschodnich oraz Saint-Pierre i Miquelon, Senegalu i Gorei w Afryce.
Wikipedia

Ostateczny traktat pokojowy 1783 [zawarty w Wersalu pod Paryżem za panowania Króla Francji Ludwika XVI
wnuczka Królowej Francji Marii Leszczyńskiej a prawnuczka Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.
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„W imię Najświętszej i niepodzielnej Trójcy.
Radując się Boską Opatrznością, rozporządzając sercami najspokojniejszego i najsilniejszego księcia Jerzego
Trzeciego, dzięki łasce Bożej, króla Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii, obrońcy wiary, księcia Brunszwiku i
Luneburga, łuku - skarbnik i książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego itd., a także Stanów Zjednoczonych
Ameryki, aby zapomnieć o wszystkich przeszłych nieporozumieniach i różnicach, które nieszczęśliwie przerwały
dobrą korespondencję i przyjaźń, które wzajemnie pragną przywrócić, oraz o ustanowienie tak korzystnego i
satysfakcjonujące współżycie między obydwoma krajami na zasadzie wzajemnych korzyści i wzajemnej wygody,
które mogą promować i zapewniać zarówno wieczny pokój, jak i harmonię; a mając ten pożądany koniec już
położył fundament pokoju i pojednania przez Tymczasowe Artykuły podpisane w Paryżu 30 listopada 1782 r.,
przez komisarzy upoważnionych do każdej części, które artykuły zostały uzgodnione, które mają być
wprowadzone i stanowią Traktat Pokojowy zaproponowano, że zostanie zawarta między Koroną Wielkiej Brytanii
a wspomnianymi Stanami Zjednoczonymi, ale który traktat nie zostanie zawarty do czasu uzgodnienia warunków
pokoju między Wielką Brytanią a Francją, a jego Królewska Mość powinien być gotowy do zawarcia takiego
traktatu; a traktat między Wielką Brytanią i Francją, który został już zawarty, jego Britannic Majesty i Stany
Zjednoczone Ameryki, w celu pełnego zastosowania wyżej wymienionych artykułów tymczasowych, zgodnie z
jego postanowieniem, zostały ustanowione i mianowane, to jest mówią jego Britannic Majesty ze swojej strony,
David Hartley, Esqr., członek parlamentu Wielkiej Brytanii, a także ze Stanów Zjednoczonych, John Adams,
Esqr., spóźniony komisarz Stanów Zjednoczonych Ameryki na dworze Wersal, późny delegat w Kongresie ze
stanu Massachusetts i główny sędzia wspomnianego państwa oraz pełnomocnik ministra wspomnianych Stanów
Zjednoczonych do ich wysokiego potencjału Stanów Zjednoczonych Generalnych Niderlandzkich Niderlandów;
Benjamin Franklin, Esqr., Późny delegat w Kongresie z Pensylwanii, przewodniczący konwencji tego państwa
oraz pełnomocnik ministra Stanów Zjednoczonych Ameryki na dworze wersalskim; John Jay, Esqr., Późny
prezydent Kongresu i główny sędzia stanu Nowy Jork oraz pełnomocnik ministra w Stanach Zjednoczonych na
dworze w Madrycie; pełnomocnikami do zawarcia i podpisania obecnego traktatu ostatecznego; którzy po
wzajemnym przekazaniu swoich pełnych uprawnień uzgodnili i potwierdzili następujące artykuły.
Artykuł 1:
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Jego Brittanic Majesty uznaje wymienione Stany Zjednoczone, a mianowicie: New Hampshire, Massachusetts
Bay, Rhode Island i Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pensylwania, Delaware,
Maryland, Wirginia, Karolina Północna, Karolina Południowa i Georgia, za wolne suwerenne i niepodległe
państwa, że traktuje je jako takie, a dla siebie, swoich spadkobierców i następców, zrzeka się wszelkich
roszczeń wobec rządu, przyzwoitości i terytorialnych praw tego samego i każdej jego części.
Artykuł 2:
I że można zapobiec wszelkim sporom, które mogą wyniknąć w przyszłości na temat granic wspomnianych
Stanów Zjednoczonych, niniejszym zostaje uzgodnione i zadeklarowane, że następujące są i będą ich
granicami, a mianowicie; od północno-zachodniego kąta Nowej Szkocji, a mianowicie tego kąta, który tworzy
linia biegnąca na północ od źródła rzeki St. Croix do wyżyn; wzdłuż wspomnianych wyżyn, które dzielą rzeki,
które opróżniają się do rzeki Św. Wawrzyńca, od tych, które wpadają do Oceanu Atlantyckiego, do północnozachodniej części rzeki Connecticut; dalej wzdłuż środka tej rzeki do czterdziestego piątego stopnia szerokości
północnej; stamtąd przez linię zachodnią na wspomnianej szerokości geograficznej, aż do momentu uderzenia w
rzekę Iroquois lub Cataraquy; stamtąd wzdłuż środka wspomnianej rzeki do jeziora Ontario; przez środek
wspomnianego jeziora, aż dojdzie do połączenia wody między tym jeziorem a jeziorem Erie; stąd w połowie
wspomnianego połączenia do jeziora Erie, przez środek wspomnianego jeziora, aż dotrze do połączenia
wodnego między tym jeziorem a jeziorem Huron; stamtąd wzdłuż środka wspomnianej komunikacji wodnej do
jeziora Huron, stamtąd przez środek wspomnianego jeziora do komunikacji wodnej między tym jeziorem a
jeziorem Superior; stąd przez Jezioro Superior na północ od Wysp Królewskich i Phelipeaux do Długiego
Jeziora; stąd przez środek wspomnianego Długiego Jeziora i połączenie wody między nim a Jeziorem Leśnym,
do wspomnianego Jeziora Lasu; stąd przez wspomniane jezioro do najbardziej wysuniętego na północ punktu
jego krańca, a stamtąd w kierunku zachodnim do rzeki Missisipi; dalej linią, która zostanie narysowana wzdłuż
środka rzeczki Missisipi, aż do jej najdalej wysuniętą na północ część trzydziestego pierwszego stopnia
północnej szerokości geograficznej, południe, linią, która ma być narysowana na wschód od wyznaczenia linii
ostatnio wspomnianej na szerokości trzydziestu jeden stopni równika do środka rzeki Apalachicola lub
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Catahouche; stamtąd wzdłuż jego środka do skrzyżowania z rzeką Flint, a stamtąd prosto do główki rzeki Świętej
Marii; a stamtąd środkiem rzeki Świętego Marii do Oceanu Atlantyckiego; na wschód, przez linię biegnącą przez
środek rzeki Saint Croix, od ujścia w Zatoce Fundy do źródła, a od jej źródła bezpośrednio na północ do wyżej
wymienionych wyżyn, które dzielą rzeki, które wpadają do Oceanu Atlantyckiego z te, które wpadają do rzeki
Świętego Wawrzyńca; pojmowanie wszystkich wysp w obrębie dwudziestu mil od jakiejkolwiek części wybrzeży
Stanów Zjednoczonych i leżących pomiędzy liniami, które należy odciągnąć na wschód od punktów, w których
powyższe granice między Nową Szkocją z jednej strony a Wschodnią Florydą z drugiej strony będą odpowiednio
dotknij Zatoki Fundy i Oceanu Atlantyckiego, z wyjątkiem tych wysp, które są lub były dotychczas w granicach
wspomnianej prowincji Nowej Szkocji.
Artykuł 3: Uzgodniono, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą nadal cieszyć się niezakłóconym prawo do
łowienia ryb każdego rodzaju w Grand Bank i na wszystkich innych brzegach Nowej Fundlandii, także w Zatoce
Świętego Wawrzyńca i we wszystkich innych miejscach na morzu, gdzie mieszkańcy obu krajów używali w
jakimkolwiek czasie ryb. A także, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą mieli swobodę przyjmowania ryb
wszelkiego rodzaju na takiej części wybrzeża Nowej Fundlandii, jak będą używać brytyjscy rybacy (ale nie będą
suszyć ani leczyć tego samego na tej wyspie), a także na wybrzeżach. , zatoki i zatoczki wszystkich innych
posiadłości jego Brittanic Majesty w Ameryce; oraz że amerykańscy rybacy mają swobodę suszenia i leczenia
ryb w każdym z nieutrudnionych zatok, zatok i potoków Nowej Szkocji, Wysp Magdalenskich i Labradoru, o ile to
samo pozostanie nierozstrzygnięte, ale tak szybko, jak to samo lub każde z nich zostanie uregulowane, nie
będzie dozwolone, aby wspomniani rybacy osuszali lub leczyli ryby przy takim osiedleniu bez wcześniejszego
porozumienia w tym celu z mieszkańcami, właścicielami lub posiadaczami ziemi.
Artykuł 4: Uzgodniono, że wierzyciele po obu stronach spotykają się bez żadnej prawnej przeszkody w
odzyskaniu pełnej wartości w funtach szterlingach wszystkich wierzytelności w dobrej wierze, dotychczas
zakontraktowanej.
Artykuł 5: Uzgodniono, że Kongres gorąco zaleci to ustawodawcom odpowiednich państw, aby zwrot wszystkich
dóbr, praw i własności, które zostały skonfiskowane, należące do prawdziwych podmiotów brytyjskich; a także o
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majątkach, prawach i własnościach osób zamieszkałych w dzielnicach znajdujących się w posiadaniu na jego
ręku i którzy nie nosili broni przeciwko tym Stanom Zjednoczonym. Osoby posiadające wszelkie inne
oświadczenia będą miały swobodną wolność podróżowania do dowolnej części lub części któregokolwiek z
trzynastu Stanów Zjednoczonych i pozostaną w niezmienionym dwunastu miesiącach w ich staraniach o zwrot
takich nieruchomości, praw i własności jak może zostać skonfiskowany; Kongres również gorąco poleci kilku
państwom ponowne rozpatrzenie i rewizję wszystkich aktów lub przepisów dotyczących lokali, tak aby uczynić
wspomniane ustawy lub akty całkowicie spójnymi nie tylko ze sprawiedliwością i sprawiedliwością, ale iz duchem
pojednania, który na powrót błogosławieństw pokoju powinien przeważać. Kongres ten również gorąco poleci
kilku państwom, że nieruchomości, prawa i nieruchomości tych ostatnich osób zostaną im zwrócone, zwracając
się do wszystkich osób, które mogą obecnie posiadać w dobrej wierze cenę (jeśli takowe istnieją). zostały
przekazane), które takie osoby mogły zapłacić przy zakupie któregokolwiek z wymienionych gruntów, praw lub
nieruchomości od czasu konfiskaty. Uzgodniono, że wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek interesy w
skonfiskowanych krajach, albo przez długi, ugody małżeńskie, albo w inny sposób, nie spotykają się z żadną
zgodną z prawem przeszkodą w ściganiu ich słusznych praw.
Artykuł 6: Nie będzie żadnych przyszłych konfiskat ani nie wszczęto żadnych postępowań przeciwko
jakiejkolwiek osobie lub osobom za lub ze względu na część, którą on lub oni mogli podjąć. w obecnej wojnie i że
żadna osoba nie może z tego powodu ponieść żadnej przyszłej straty lub szkody, ani w swojej osobie, wolności
ani własności; oraz że ci, którzy mogą zostać uwięzieni na takich oskarżeniach w czasie ratyfikacji traktatu w
Ameryce, zostaną natychmiast oswobodzeni, a wszczęte postępowanie zostanie umorzone.
Artykuł 7: Będzie trwały i trwały pokój między jego Brittanic Majesty i wymienione stany oraz między podmiotami
jednego i obywateli drugiego, dlatego wszystkie wrogie działania zarówno na morzu, jak i na lądzie ustają.
Wszyscy więźniowie po obu stronach będą osiągana na wolności, a jego Brittanic Majesty z całą możliwą
prędkością, bez powodowania zniszczeń, lub niszczenia jakichkolwiek Murzynów lub innych dóbr amerykańskich
mieszkańców, wycofuje wszystkie swoje armie, garnizony i floty ze Stanów Zjednoczonych, oraz z każdego
postu, miejsca i portu w obrębie tego samego; pozostawiając we wszystkich fortyfikacjach amerykańską
artylerię, która może w niej być; a także zarządzi i spowoduje, że wszystkie archiwa, zapisy, akty i dokumenty
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należące do któregokolwiek z wymienionych państw lub ich obywateli, które w czasie wojny mogły wpaść w ręce
jego oficerów, zostaną niezwłocznie przywrócone i dostarczone do właściwych stanów i osób, do których należą.
Artykuł 8: Nawigacja rzeki Missisipi, od źródła do oceanu, na zawsze pozostanie wolna i otwarta dla poddanych
Wielkiej Brytanii i obywateli Stanów Zjednoczonych.
Artykuł 9 : W przypadku gdy powinno się tak zdarzyć, że jakiekolwiek miejsce lub terytorium należące do Wielkiej
Brytanii lub do Stanów Zjednoczonych powinno zostać podbite przez uzbrojenie któregokolwiek z nich przed
przybyciem wspomnianych artykułów tymczasowych do Ameryki, przyjmuje się, że to samo zostaną
przywrócone bez trudności i bez konieczności jakiegokolwiek odszkodowania.
Artykuł 10: Uroczyste ratyfikacje niniejszego traktatu, przyspieszone w należytej i należytej formie, zostaną
wymienione między umawiającymi się stronami w ciągu sześciu miesięcy. lub wcześniej, jeśli to możliwe, do
obliczenia od dnia podpisania niniejszego traktatu. Na dowód czego my, niżej podpisani, ich pełnomocnicy
ministrowie, w imieniu i na mocy naszych pełnomocnictw, podpisaliśmy z naszymi rękami obecny traktat
ostateczny i spowodowaliśmy, że pieczęcie naszych ramion zostały na nim przymocowane. W Paryżu, trzeciego
dnia we wrześniu roku Pańskiego tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy.
HARTLEY (SEAL) JOHN ADAMS (SEAL) B. FRANKLIN (SEAL) JOHN JAY (SEAL)
Król: dnia 5 listopada A.D.1916 Aktem w Pszczynie Królestwo Polskie odzyskuje swoją niepodległość. Niestety
Józef Piłsudski zamachem stanu w dniach 10-14 listopada A.D.1918 obalił Radę Regencyjną, czyli obalił
Królestwo Polskie. Powstała II RP – masońska Republika Polska.
Król: w Bawarii od czerwca w urzędach będą mogły wisieć krzyże! Warto to zauważyć!
Król: zauważcie gdzie pojawił się Hitler – austriacki Żyd. W katolickiej Bawarii. Widzimy rechrystianizację
Niemiec, o którą w Apelu Rydzyńskim prosiliśmy.
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KRÓLESTWO POLSKIE
NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ
EUROPY I ŚWIATA
Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego
z podpisem Króla
15-16 września A.D. 2016
Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego
do Narodów Europy
„Pax Europa – Pax Christiana”
z 16 września A.D.2016

Uznając Prawo naturalne i Boże,

że wywyższony będzie poniżony, a poniżony będzie wywyższony, jako
Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy „Świętego
Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. z Królestwem Polskim wspólnie odbudować królewskość i
chrześcijańskość Europy.

Apelujemy

do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji Europy i ścisłej współpracy
europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na pokojowej
dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim obecnych ustrojów państwowych, tj. przejściu
z republik z „demokracją” na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których przestrzegane będzie pryncypialne
prawo braku ucisku poddanych.
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Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku z proponowaną dekompozycją ładu
europejskiego:
1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z dodatkową sugestią, by w ramach własnej
Monarchii wyodrębniła autonomie Księstwa Nowogrodzkiego.
2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim.
3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim albo sama stała się
samodzielnym Księstwem Białej Rusi.
4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się ponownie Księstwem Kijowskim lub
Księstwem Rusi Czerwonej.
5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem [Województwem].
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem [Województwem].
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem [Województwem].
8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem Wielkiego Księstwa
Morawskiego w którego skład winna wejść Słowacja.
9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem.
10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.

11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa [Landy] Niemieckie zdecydowały się przejść
na wyznanie rzymsko-katolickie porzucając Luteranizm.
Król: wspomina pobyt Jana Pawła II w Gdańsku na Zaspie.
Król: oddajemy głos Marszałkowi Sejmu Walnego.
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz: daję głos wolny Doktorowi Jerzemu Jaśkowskiemu.
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J.W. Jerzy Jaśkowski – Ziemia Gdańska:
- monety były bite na Ziemi Polskiej przed Mieszkiem I.
- Lelewel był agentem City [Londyn].
- nie było żadnej Esterki.
- nie ma pojęcia masonerii.
- masoneria to wywiad City Londyn.
- różnice walutowe – kursy.
- sztucznie utrzymywane kursy walutowe.
- rezerwa walutowa.
- dla przemysłu są potrzebne trzy rzeczy: ludzie, surowce, woda. WODY PRZEWIEŹĆ SIĘ NIE DA!
- Amerykanie przenieśli przemysł do Chin i zniszczyli wodę.
- Chiny zostały z workami pieniędzy. Pozwolono im wykupywać tereny za dolary.
- Mateusz Morawiecki Premier powiedział, że jesteśmy cudzą własnością!
- FED w 2007 roku po kryzysie pozwolił na dodrukowywanie dolarów. W ten sposób Grecja została wykupiona i
została kolonią.
- Grabskiego Bank Polski.
- przewrót majowy dokonał Piłsudski za pieniądze London City.
- skutki przewrotu: sprywatyzowane kopalnie.
- Bank Polski został w II RP sprywatyzowany.
- dodruk pieniądza reguluje w Polsce (III RP) London City.
- złe zrozumienie państwa. Państwo to obszar kontrolowany przez czynnik zewnętrzny.
- przeczytanie Ustaw uchwalonych w roku zajmuje około 900 dni.
- nie ma w szkołach nauki prawa – propedeutyki, etc.
- Rothschild – szef konsorcjum państw niemieckich decydujących o pieniądzu.
- utrata suwerenności pieniądza po 1989 roku.
- bony walutowe za komuny.
- na jakiej podstawie Rząd bierze pożyczkę?
- Pan Marcinkiewicz pożyczył 67 mld PLN.
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- te pożyczki nie przychodzą do Polski! One nas tylko obciążają!
- płacimy 20 mld EURO z tyt. efektu cieplarnianego (sic!).
Król: my jesteśmy instytucją sprawczą!
Król czyta Porządek Obrad Sejmu Walnego z Uniwersału Trzecich Wici od punktu „D” :
D. Sprawa pilnej, pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
 „III RP” nie ma żadnych aktywów politycznych!
 „III RP” zaprosiła obce wojska do Polski!
 „III RP” zaciąga długoterminowe zobowiązania finansowe bez konsultacji z Narodem Polskim (zakup rakiet „Patriot”).
 „III RP” generuje coroczny deficyt budżetowy grożący niewypłacalnością! Świadoma polityka reprezentantów „III RP” zadłużania
państwa, aż do upadłości w celu wrogiego przejęcia za długi!
 Królestwo Polskie ma potężne aktywa polityczne!
 „III RP” może być wykorzystana do wywołana wojny z Rosją na Ziemi Polskiej jako lokalny konflikt (ustawka: Izrael – Ukraina NATO – Rosja), na podobieństwo Paktu Ribbentrop – Mołotow, w celu wymordowania Polaków.
E. Proponowany sposób pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie:
 Spotkanie podczas „Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” (1-3 maja A.D.2018) pomiędzy Przedstawicielami „II RP”, „III RP”,
Episkopatu Polski i Królestwa Polskiego w celu nawiązania kontaktu i omówienia problemów i zaprezentowania stanowisk.
 Królestwo Polskie proponuje w obecny system ustrojowy „III RP” wpleść system ustrojowy Królestwa Polskiego jako ustrój
historyczny i właściwy dla Polski i Polaków.
 Królestwo Polskie proponuje w schemat ustrojowy „III RP” wprowadzić następujące organy Królestwa Polskiego:
1. Król Polski nad Prezydentem „III RP”.
2. Kanclerz Wielki Koronny nad Premierem „III” RP w celu unifikacji Urzędu Prezydenta i Premiera w urząd Kanclerza
Wielkiego Koronnego z czterema – sześcioma Ministrami. Pojawi się Urząd Podministra dla obecnych Ministrów
resortowych.
3. Hetman Wielki Koronny – obronność koronna.
4. Hetman Wielki Polny – obronność terytorialna.
LV

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

5. Mincmistrz Wielki Koronny – emisja pieniądza.
6. Rachmistrz Wielki Koronny – rachunkowość i sprawozdawczość.
7. Statystyk Wielki Koronny – rzetelna statystyka.
8. Demograf Wielki Koronny – dbałość o rodzinę, repatriację i imigrację.
9. Podskarbi Wielki Koronny – Skarb Królestwa Polskiego.
10.Trybunał Racji Stanu Królestwa Polskiego zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy są sprawdzane nie pod kątem
konstytucyjności ale pod kątem Racji Stanu Królestwa Polskiego i interesu Narodu Polskiego.
11.Trybunał Koronny Administracyjny i Unijny (chodzi o potencjalne Unie z innymi państwami w ramach Korony Królestwa
Polskiego – Małej i Wielkiej Lechii) w Lublinie.
12.Trybunał Koronny w Piotrkowie (Trybunalskim). Instancja kasacyjna.
13.W okresie przejściowym „synchronizacji ustrojowej”: Sejmus i Senatus – Parlament Królewski Ziemski usytuowany nad
obecnym Sejmem i Senatem, kształtujący doktryny oraz ratyfikujący prawo stanowione w Sejmie i Senacie.
 Sejmus składa się z jednego Posła Wyższego – Deputowanego z każdego Powiatu, wysyłanego z grona Radnych
Powiatowych w zależności od tematu Posiedzenia Sejmusu (nie ma konieczności wyborów). Diety pokrywa w 100% Powiat.
 Senatus składa się z 5 Deputowanych – Radnych Sejmiku Wojewódzkiego; 16 x 5 = 80 Senatorów Wyższych. Grono może
być powiększone o Przedstawicieli Metropolii – Biskupów – Metropolitów.
 Docelowo dwuizbowy Sejm Walny w Kole.
14.Sejmiki Ziemskie Powiatowe.
15.Województwo – zawiaduje Wojewoda wskazywany przez Króla oraz Podwojewoda wskazywany przez Sejmik Wojewódzki.
16.Prowincja jako dodatkowy obszar administracyjny w Województwie. Zawiaduje Prowincją Starosta Prowincjonalny
wskazywany przez Króla, Podstarostę wskazuje Sejmik Prowincjonalny (rotacyjne kadencje Starostów Powiatowych jako
jednocześnie Starostów Prowincjonalnych).
17.Sprawa uposażenia Króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn aby budżet Króla nie zależał od dobrej woli Sejmów.
18.Zwrot Pałacu Leszczyńskich (obecny Urząd Miasta Warszawy) jako prywatna siedziba rodu Leszczyńskich, Wilanowa
(dawnej Milanów) jako rezydencji podmiejskiej (sfinansowanej nota bene przez Leszczyńskich), Pałacu Leszczyńskich w
Baranowie Sandomierskim, Zamku Leszczyńskich Gołuchowie i Rydzynie na rzecz Króla Polski Wojciecha Edwarda i
Dynastii Leszczyńskich.
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19.Zwrot na rzecz Królestwa Polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Krakowie (Wawel), Niepołomicach, Kruszwicy,
Łęczycy.
20.Sprawa uposażenia urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego.
21.Sprawa uposażenia Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
22.Wspólne (początkowo) obrady Parlamentu Niższego i Wyższego w budynku Sejmu na Wiejskiej. Docelowo budowa
Parlamentu Królewskiego w Kole (Wielkopolska).
 powyższa propozycja zmienia diametralnie ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z republiki masońskiej budującej cywilizację
NWO w republikę królewską budującą cywilizację „Christianitas”.
F. Sprawa roty Ślubów Lwowskich (możliwa prelekcja dr Stanisława Krajskiego):
 czy rota historyczna?
 czy rota Episkopatu Polski? Vide: Teksty Ślubów na końcu.
G. Sprawa wyborów samorządowych:
 skoncentrowanie uwagi na wyborach do Sejmików Wojewódzkich,
 wybory do Powiatów,
 wybory do Miast Królewskich,
 strategia wyborcza,
 możliwe koalicje wyborcze z ruchami niepartyjnymi,
 ostateczna nazwa Królewskiej Listy Wyborczej,
 ostateczne hasło wyborcze.
 Obiór 16 Pełnomocników Wojewódzkich ds. Wyborów Samorządowych A.D.2018.
H. Sprawa planowanego REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO:
 Stanowisko Królestwa Polskiego.
 Czy „ochlos” może stanowić o ustroju państwa?
 Jaka odpowiedź Królestwa Polskiego na zaproponowane pytania referendalne?
 Jak zdobyć czas antenowy w referendum?
I. Sprawa wyłonienia 8-osobowej Deputacji Królestwa Polskiego na „Pokojowy Zjazd Oliwski” w dniach 1-3 maja A.D.2018.
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J. Sprawa savoir-vivre podczas „Pokojowego Zjazdu Oliwskiego” – możliwa prelekcja Stanisława Krajskiego – „Ceremoniał & Etykieta
Dyplomatyczna”.
K. Sprawa możliwego spotkania Przedstawicieli USA i Korei Północnej w Polsce na negocjacjach pokojowych. Możliwa pomoc Królestwa
Polskiego w negocjacjach i mediacjach.
L. Sprawa Mennicy Królewskiej.
M. Podstawowe wytyczne na Konferencję Pokojową kończącą II Wojnę Światową.
N. Co z „II RP”?
O. Co z Prezydentem „II RP”?
P. Co z sądownictwem „III RP”?
Q. Co z prawnikami „III RP”?
R. Co ze szkolnictwem „III RP”?
S. Stanowisko Królestwa Polskiego wobec Episkopatu Polski w likwidacji.
T. Stanowisko Królestwa Polskiego wobec ingresu Prymasa Królestwa Polskiego J.E. abpa Jana Pawła Lenga 16 czerwca A.D.2018 w
Licheniu.
U. Jak kształtować relacje Królestwo Polskie a Stolica Apostolska i Państwo Watykan.
V. Stosunek Królestwa Polskiego do nuncjuszy Stolicy Apostolskiej w Polsce.

Król: proponuje podjąć pilnie Konstytucję dotyczących obcokrajowców na Ziemi Królestwa Polskiego.
Król: jeszcze Pan Jerzy Jaśkowski chciał zabrać głos.
J.W. Jerzy Jaśkowski – PRL spłacił Żydom roszczenia. Płacimy 60 mld fikcyjnych odsetek. Wiele Ziemi jest
sprzedanej obcokrajowcom!
Król: A jest tam podpis Króla? Królowie najczęściej potwierdzali nadane wcześniej przywileje! Inaczej przywilej
obowiązywał wyłącznie za życia Króla, który nadał przywilej.
J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz – jaka nazwa tej Uchwały?
J.W. Krzysztof Magnuszewski - przeciwnicy Chrystusa Króla [cywilizacji Christianitas] nie maja prawa mieć praw
obywatelskich w Królestwie Polskim ani żadnych praw majątkowych.
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J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz – słusznie!
Król: Konstytucja ta będzie dotyczyła też pieniądza.
J.W. Marszałek Sejmu Walnego Jarosław Kierznikowicz zarządza głosowanie.

KONSTYTUCYA
O ochronie dóbr królewskich – narodowych
na Ziemi Królestwa Polskiego
z 25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk-Oliwa
O OBCOKRAJOWCACH NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO.
O NABYTEJ ZIEMI I NIERUCHOMOŚCIACH PO 1709 ROKU PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW.
O OCHRONIE WODY, BOGACTW NATURALNYCH ORAZ POWIETRZA.
Preambuła
W ROKU 1710 NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO ZAPANOWAŁY OBCE, SZCZEGÓLNIE ŻYDOWSKIE RZĄDY. ZOSTAŁ
WYGNANY Z POLSKI OSTATNI LEGALNY KRÓL POLSKI STANISŁAW LESZCZYŃSKI. ZAPANOWAŁA DYNASTIA
NIEMIECKICH WETTYNÓW I PROROSYJSKIEGO KRÓLA PONIATOWSKIEGO.
NIE ŻYCZYMY SOBIE NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO OBCOKRAJOWCÓW (ROZUMIANYCH JAKO NIE ETNICZNYCH
POLAKÓW), NIE UZNAJĄCYCH CYWILIZACJI CHRISTIANITAS.
Art.1.
SZCZEGÓLNIE NIE ŻYCZYMY SOBIE NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO
RABINICZNYCH - TALMUDYCZCNYCH ŻYDÓW.
Art.2.
KRÓLESTWO POLSKIE ZAZNACZA, ŻE ŻYDZI W KRÓLESTWIE POLSKIM NIGDY NIE MIELI
PRAW OBYWATELSKICH ANI PRAW MAJĄTKOWYCH.
ŻYDZI W KRÓLESTWIE POLSKIM NIE MOGLI TEŻ ZAJMOWAĆ URZĘDÓW PUBLICZNYCH.
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PODTRZYMUJEMY W PEŁNI TE OBOSTRZENIA POWOŁUJĄC SIĘ DODATKOWO NA ENCYKLIKĘ PAPIEŻA BENEDYKTA XIV
„A QUO PRIMUM” WYDANEJ W 1751 ROKU ZA CZASÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO.
OD DZISIAJ OBCOKRAJOWCY A SZCZEGÓLNIE ŻYDZI NIE MAJĄ PRAWA NABYWANIA ZIEMI I NIERUCHOMOŚCI NA ZIEMI
KRÓLESTWA POLSKIEGO, PRZEDE WSZYSTKIM NA OBSZARZE OKUPACYJNEGO PAŃSTWA III RP.
TAKIE NABYCIA PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW UZNAJEMY Z DNIEM DZISIEJSZYM JAKO NABYCIA W ZŁEJ WIERZE, CO
POZWOLI W PRZYSZŁOŚCI WYWŁASZCZYĆ OBCOKRAJOWCÓW A SZCZEGÓLNIE ŻYDÓW BEZ ŻADNEGO
ODSZKODOWANIA. ZWRACAMY OD RAZU UWAGĘ NA PROBLEM FIRMACTWA.
Art.3.
NABYTE ZIEMIE, NIERUCHOMOŚCI PO 1709 ROKU, PODCZAS ZABORÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO, PODCZAS
OKUPACJI ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO PRZEZ II RP, PRZEZ III RZESZĘ NIEMIECĄ, PRZEZ ZWIĄZEK SOWIECKI,
PRZEZ PRL, PRZEZ III RP, MAJĄ KARDYNALNE WADY PRAWNE.
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SĄ WŁSNOŚCIĄ SKARBU KRÓLESTWA POLSKIEGO I PODLEGAJA OCHRONIE.
GENERALNA INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNSKOWA JEST WŁASNOŚCIĄ SKARBU KRÓLESTWA
POLSKIEGO I JEST NIEZBYWALNA.
GENERALNE TUNELE PRZESYŁOWE ORAZ GENERALNE LINIE ŁĄCZNOŚCI PODZIEMNE I NAZIEMNE SĄ WŁASNOŚCIĄ
SKARBU KRÓLESTWA POLSKIEGO I JEST NIEZBYWALNA.
PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE NA ZIEMI KORONY POLSKIEJ MOGĄ DZIERŻAWIĆ DZIEMIĘ I NIERUCHOMOŚCI DO 100
LAT Z MOZLIWOŚCIĄ PROLONGATY DZIERŻAWY NA KOLEJNE STO LAT. PROLONGATA MOŻE BYĆ WYRAŻONA NIE
WCZEŚNIEJ, JAK PO UPŁYWIE 95 LAT DZIERŻAWY.
Art.4.
OBCOKRAJOWCY ORAZ OSOBY LUB PODMIOTY, KTÓRE WESZŁY W PRAWA WŁASNOŚCI ZIEMI I/LUB NIERUCHOMOŚCI
W TYM OKRESIE W ZŁEJ WIERZE I/LUB Z NARUSZENIEM ŚWIĘTEGO PRAWA WŁASNOŚCI A SZCZEGÓLNIE CI KTÓRZY
NIE MAJĄ KRÓLEWSKIEGO PRAWA WŁASNOŚCI A NIE SĄ ETNICZNYMI POLAKAMI POWINNI ZWRÓCIĆ WŁASNOŚĆ
PRAWOWITYM, PIERWOTNYM WŁAŚCICIELOM LUB ICH SPADKOBIERCOM, A W PRZYPADKU ICH BRAKU MOGĄ JE
SPRZEDAĆ ALE TYLKO W DOBREJ WIERZE I TYLKO ETNICZNYM POLAKOM LUB POWINNI PRZEKAZAĆ JE
W WIECZYSTY DEPOZYT NA RZECZ SKARBU KRÓLESTWA POLSKIEGO (OCZEKUJĄC NA SŁUSZNE ODSZKODOWANIE ZA
ZAKUP I UTRZYMANIE).
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NIE POZBYCIE SIĘ TYCH ZIEM I NIERUCHOMOŚCI W PRZECIĄGU 5 LAT BĘDZIE SKUTKOWAŁO MOŻLIWYM
WYWŁASZCZENIEM BEZ ODSZKODOWANIA.
NIKT NIE MOŻE POWOŁYWAC SIĘ SKUTECZNIE NA PRAWO WŁASNOŚCI GDY NIE JEST RDZENNYM – ETNICZNYM
POLAKIEM!
Art.5.
W KRÓLESTWE POLSKIM CO 20-25 LAT ODBYWAC SIĘ BĘDĄ LUSTRACJE KRÓLEWSKIE ZIEM I NIERUCHOMOŚCI POD
KĄTEM LEGALNOSCI NABYCIA ZIEMI I NIERUCHOMOŚCI ORAZ POD KĄTEM CZY WŁAŚCICIELEM JEST ETNICZNY POLAK
ORAZ CZY NIE ZACHODZI PROBLEM FIRMANCTWA.
Art.6.
KRÓLESTWO POLSKIE OD BAŁTYKU DO KARPAT I OD ŁABY DO DNIEPRU
CHRONI WODĘ, BOGACTWA NATURALNE ORAZ POWIETRZE DO STRATOSFERY.
WODA, RZEKI I POWIETSZE SĄ DOBRAMI NIEZBYWALNYMI.
KAŻDY ETNICZNY POLAK MA PEŁNE PRAWO DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY, RZEKI I CZYSTEGO POWIETRZA.
BOGACTWA NATURALNE (LITOSFERA STOŻKOWO DO CENTRUM ZIEMI) NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO SĄ
WŁASNOŚCIĄ NARODU – ETNICZNYCH POLAKÓW.
WYDOBYCIE I HANDEL BOGACTWAMI NATURALNYMI JEST KRÓLEWSKO KONCESJONOWANE, A PRZYCHODY Z TEGO
TYTUŁU MOGĄ BYĆ PRZEZNACZANE WYŁĄCZNIE DO SKARBU KRÓLESTWA POLSKIEGO I MOGĄ BYĆ PRZEZNACZANE
NA INWESTYCJE, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO LUB NA WYPŁATĘ
DYWIDENDY SPOŁECZNEJ KAŻDEMU ETNICZNEMU POLAKOWI.
GENERALNIE KRÓLESTWO POLSKIE OPOWIADA SIĘ ZA NIENISZCZĄCĄ ŚRODOWISKA EKSPLOATACJĄ DÓBR.
Wszyscy obecni (Ziemie i Senatorowie) (9 osób) byli „za”. 3 Ziemie, 4 Senatorów.
Krol: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy i podpisujemy tę Konstytucyję.
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KONSTYTUCYA
O monecie - pieniądzu
na Ziemi Królestwa Polskiego
z 25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk-Oliwa
Preambuła
SUWERENNY PIENIĄDZ WYRAŻA SUWERENNOŚĆ DANEJ ZIEMI.
KRÓLESTWO POLSKIE JEST SUWERENNE I DLATEGO BY UTRZYMAC SUWERENNOŚC MUSI MIEĆ
SUWERENNY PIENIĄDZ.
Art.1.
MONETA – PIENIĄDZ NA ZIEMI KRÓLESTWA POLSKIEGO, W JAKIEJKOLWIEK POSTACI, JEST WŁASNOŚCIĄ KRÓLA,
KRÓLESTWA POLSKIEGO I NARODU POLSKIEGO.
Art.2.
EMISJĄ PIENIĄDZA W KRÓLESTWIE POLSKIM ZAJMUJE SIĘ MENNICA KRÓLEWSKA Z RADĄ MENNICZĄ
I MINCMISTRZEM WIELKIM KORONNYM NA CZELE.
Art.3.
MENNICA, RADA MENNICZA I MINCMISTRZ WIELKI KORONNY PODLEGAJĄCĄ KRÓLOWI I SEJMOWI WALNEMU.
EMISJĘ I OBIEG PIENIĄDZA W KRÓLESTWIE POLSKIM REGULUJE ORDYNACJA MENNICZA RANGI KONSTYTUCYJNEJ.
Art.4.
EMISJA PIENIĄDZA JEST KRÓLEWSKIM I NARODOWYM PRAWEM NIEZBYWALNYM.
NIE MOŻNA EMISJI PIENIĄDZA W KRÓLESTWIE POLSKIM SCEDOWAĆ NA JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE (OSOBA,
INSTYTUCJA, SYSTEM ZEWNĘTRZNY) POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI I ZBRODNI STANU.
Wszyscy obecni (Ziemie i Senatorowie) (9 osób) byli „za”. 3 Ziemie, 4 Senatorów.
Krol: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy i podpisujemy tę Konstytucyję.
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Król: chciałbym dokooptować Jerzego Jaśkowskiego do deputacji Królestwa Polskiego na Pokojowy Zjazd Oliwski.
Król: trzeci – ostatni dzień obrad jest dniem konkludującym, zamykającym.
Król: nie sztuka jest wystawić diagnozę ale sztuka jest stanąć oko w oko z interlokutorem.
Król: moim zadaniem jest odczytywanie znaków opatrzności.
Król: na Konferencji Wersalskiej po I Wojnie Światowej było 2 delegatów z Polski: Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.
Jest sztuką znaleźć takich dwóch Delegatów.
Król: liczymy na to, że Przedstawiciele II RP, PRL, III RP, Episkopatu Polski przybędą na Pokojowy Zjazd Oliwski
rozpoczynający Konferencję Pokojową, której celem jest zakończenie II Wojny Światowej.
Król: z naszej strony musimy docelowo myśleć o 5-7 Delegatach na Międzynarodową Konferencję Pokojową
poprzedzoną Zjazdem Ambasadorów na jesieni 2018 roku. [Sugerowana data POKOJOWEGO ZJAZDU AMBASADORÓW
to 22 września A.D.2018 nawiązująca do Zjazdu Monarchów w 1364 roku w Krakowie].
Król: chcemy w dniach 1-3 maja A.D.2018 wysłuchać naszych okupantów tj. PRL i III RP.
Król: wydaje się, że koalicja sił politycznych II RP, PRL, III RP, Królestwo Polskie daje mocny atut w rozmowach
pokojowych aby nikt z negocjatorów nie kontestował reprezentacji Polski.
Król: Pan Stefan Grabski musi być trzymany w odwodzie bo Grabscy to ród wykonawczy. Pamiętamy reformę
monetarną Władysława Grabskiego z 1923 roku.
Król: zapraszamy na Pokojowy Zjazd Oliwski Rabina Schudricha oraz Jonny Danielsa. Niech spojrzą nam w oczy! Niech
spojrzą Leszczyńskiemu w oczy!
Król: jeśli się nie porozumiemy sporządzimy protokół rozbieżności i spotkamy się kolejny raz np. za pół roku.
Król: Konferencja Wersalska po I Wojnie Światowej nie trwała miesiąc tylko wiele miesięcy!
Konferencja pokojowa w Paryżu – konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny
światowej, trwająca od 18 stycznia 1919 do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw.
Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, Bułgaria) nie zostały
dopuszczone do negocjacji podczas konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpisania (w tym odrębnie
dla Austrii i Węgier) .
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Rosja Radzieckanie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który
podpisał był w marcu 1918 separatystyczny pokój z Niemcami, zaś żaden rząd wyłoniony przez Białych nie
został jednocześnie oficjalnie uznany przez Ententę.
Oficjalnym reprezentantem rządu Polski był Komitet Narodowy Polski na czele z Ignacym
Paderewskim i Romanem Dmowskim, poszerzony o reprezentantów wyznaczonych przez Naczelnika
Państwa (Kazimierz Dłuski i inni).
W czasie konferencji został podpisany Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową,
podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 1919 roku. Dokumenty ratyfikacyjne złożono w
Paryżu 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w
Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.
Mały traktat wersalski – traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę po I wojnie światowej łącznie
z traktatem wersalskim i jako warunek jego zawarcia. Oba ratyfikował Naczelnik Państwa 1 września 1919 na
podstawie ustawy z 31 lipca 1919.
Gwarantował poszanowanie i obronę praw mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. Art. 12 dozwalał,
by każdy członek Rady Ligi Narodów miał prawo zwracać uwagę Rady na przekroczenie lub niebezpieczeństwo
przekroczenia któregokolwiek z tych zobowiązań, oraz żeby Rada mogła postąpić w taki sposób i dać takie
instrukcje, jakie uzna za wskazane i skuteczne w danych okolicznościach. Spory dotyczące prawa lub działań,
przewidzianych w Traktacie rozstrzygać miał Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Art. 18
przewidywał dla Wisły przepisy takie jak dla rzek międzynarodowych.
W art. 19 Polska zobowiązywała się przystąpić do szeregu międzynarodowych konwencji wymienionych w I
aneksie (dotyczących głównie transportu, łączności, norm BHP oraz do umów o zakazie handlu ludźmi z 18 maja
1904 roku i z 4 maja 1910).
W aneksie II traktatu Polska zobowiązała się do wzięcia odpowiedzialności za część długu publicznego i
wszystkich innych zobowiązań finansowych państwa niemieckiego. Zakres odpowiedzialności miała

LXIV

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

określić osobna Konwencja zawarta pomiędzy Polską a Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i
Stowarzyszonymi.
Wikipedia.
Mało znany jest fakt, że Polska powstała po I Wojnie Światowej jako państwo obarczone długami Niemiec! Była
to cena za własne państwo.
Król: pamiętamy Pokój w Oliwie z 1660 roku.
Król: czy jest zgoda dokooptowania Pana Jerzego Jaśkowskiego? Widzimy, że jest. Doktor Jaśkowski został
dokooptowany w skład Delegacji – Deputacji Królestwa Polskiego na Pokojowy Zjazd Oliwski w dniach 1-3 maja
A.D.2018.
Król: obecnie chciałbym poruszyć sprawę Aktu S 447 przegłosowanego w Kongresie USA. My
zaproponowaliśmy opodatkowanie tych pieniędzy.
Król: na Ziemi Polskiej od zawsze było Królestwo. Jeśli ktoś mówi inaczej to niech pokaże Akt likwidacji
Królestwa Polskiego.
Król: Królestwo Polskie było rozbierane na raty i poprzez dyspozycyjny Sejm ale trzeciego rozbioru Polski nie
dokonał ani Sejm ani Król który abdykował 25 listopada 1795 roku .
Pierwszy rozbiór dokonał Sejm Warszawski w latach 1773-1775. Drugi rozbiór dokonał Sejm w Grodnie w 1793.
Trzeci rozbiór dokonali zaborcy bez zgody Sejmu.

W dniu15/26 stycznia 1797 r. w Petersburgu (Caryca Katarzyna II zmarła 17 listopada 1796 roku)
przedstawiciele Austrii, Prus i Rosji podpisali konwencję o ostatecznym zatwierdzeniu podziału, w
artykule tajnym głoszącą:
Gdy przez obydwa dwory cesarskie, jak również przez Jego Królewską Mość Króla Pruskiego,
uznana została konieczność uchylenia wszystkiego, co może nasuwać wspomnienie istnienia
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Królestwa Polskiego, skoro uskutecznione zostało unicestwienie tego ciała politycznego, przeto
wysokie strony, zawierające umowę, postanowiły i zobowiązują się odnośnie do trzech dworów,
nie zamieszczać w tytule miana i nazwy łącznej Królestwa Polskiego, która zostanie odtąd na
zawsze skasowana. Wszelako wolno im będzie używać tytułów częściowych, które należą się
władzy różnych prowincji tegoż Królestwa, jakie przeszły pod ich panowanie.
Wikipedia.
Król: zaborcy własnymi aktami wewnętrznymi rozebrali nas do końca. [Tym samym w świetle prawa
międzynarodowego była to bezprawna aneksja i okupacja, która trwała do 1916-1918r.].
Król: obecny Sejm na Wiejskiej w każdej chwili może stać się Sejmem Rozbiorowym, Prezydent Duda podpisze
taką Cesję i wszyscy znikną!
Król: ale na szczęście mamy Sejm Walny, który eliminuje taką sytuację! Dlatego chcemy oficjalnie objąć kuratelę
nas Sejmem na Wiejskiej, który jako Sejm państwa okupacyjnego w każdej chwili może Polaków zdradzić.
Król: przedstawiliśmy jako Król reformę ustrojową, którą już czytaliśmy:
E. Proponowany sposób pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie:
 Królestwo Polskie proponuje w obecny system ustrojowy „III RP” wpleść system ustrojowy Królestwa Polskiego jako ustrój
historyczny i właściwy dla Polski i Polaków.
 Królestwo Polskie proponuje w schemat ustrojowy „III RP” wprowadzić następujące organy Królestwa Polskiego:
1. Król Polski nad Prezydentem „III RP”.
2. Kanclerz Wielki Koronny nad Premierem „III” RP w celu unifikacji Urzędu Prezydenta i Premiera w urząd Kanclerza
Wielkiego Koronnego z czterema – sześcioma Ministrami. Pojawi się Urząd Podministra dla obecnych Ministrów
resortowych.
3. Hetman Wielki Koronny – obronność koronna.
4. Hetman Wielki Polny – obronność terytorialna.
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5. Mincmistrz Wielki Koronny – emisja pieniądza.
6. Rachmistrz Wielki Koronny – rachunkowość i sprawozdawczość.
7. Statystyk Wielki Koronny – rzetelna statystyka.
8. Demograf Wielki Koronny – dbałość o rodzinę, repatriację i imigrację.
9. Podskarbi Wielki Koronny – Skarb Królestwa Polskiego.
10.Trybunał Racji Stanu Królestwa Polskiego zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy są sprawdzane nie pod kątem
konstytucyjności ale pod kątem Racji Stanu Królestwa Polskiego i interesu Narodu Polskiego.
11.Trybunał Koronny Administracyjny i Unijny (chodzi o potencjalne Unie z innymi państwami w ramach Korony Królestwa
Polskiego – Małej i Wielkiej Lechii) w Lublinie.
12.Trybunał Koronny w Piotrkowie (Trybunalskim). Instancja kasacyjna.
13.W okresie przejściowym „synchronizacji ustrojowej”: Sejmus i Senatus – Parlament Królewski Ziemski usytuowany nad
obecnym Sejmem i Senatem, kształtujący doktryny oraz ratyfikujący prawo stanowione w Sejmie i Senacie.
14.Sejmus składa się z jednego Posła Wyższego – Deputowanego z każdego Powiatu, wysyłanego z grona Radnych
Powiatowych w zależności od tematu Posiedzenia Sejmusu (nie ma konieczności wyborów). Diety pokrywa w 100%
Powiat.
15.Senatus składa się z 5 Deputowanych – Radnych Sejmiku Wojewódzkiego; 16 x 5 = 80 Senatorów Wyższych. Grono
może być powiększone o Przedstawicieli Metropolii – Biskupów – Metropolitów.
16.Docelowo dwuizbowy Sejm Walny w Kole.
17.Sejmiki Ziemskie Powiatowe.
18.Województwo – zawiaduje Wojewoda wskazywany przez Króla oraz Podwojewoda wskazywany przez Sejmik
Wojewódzki.
19.Prowincja jako dodatkowy obszar administracyjny w Województwie. Zawiaduje Prowincją Starosta Prowincjonalny
wskazywany przez Króla, Podstarostę wskazuje Sejmik Prowincjonalny (rotacyjne kadencje Starostów Powiatowych jako
jednocześnie Starostów Prowincjonalnych).
20.Sprawa uposażenia Króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn aby budżet Króla nie zależał od dobrej woli Sejmów.
21.Zwrot Pałacu Leszczyńskich (obecny Urząd Miasta Warszawy) jako prywatna siedziba rodu Leszczyńskich, Wilanowa
(dawnej Milanów) jako rezydencji podmiejskiej (sfinansowanej nota bene przez Leszczyńskich), Pałacu Leszczyńskich w

LXVII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Baranowie Sandomierskim, Zamku Leszczyńskich Gołuchowie i Rydzynie na rzecz Króla Polski Wojciecha Edwarda i
Dynastii Leszczyńskich.
22.Zwrot na rzecz Królestwa Polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Krakowie (Wawel), Niepołomicach, Kruszwicy,
Łęczycy.
23.Sprawa uposażenia urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego.
24.Sprawa uposażenia Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
25.Wspólne (początkowo) obrady Parlamentu Niższego i Wyższego w budynku Sejmu na Wiejskiej. Docelowo budowa
Parlamentu Królewskiego w Kole (Wielkopolska).
 powyższa propozycja zmienia diametralnie ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z republiki masońskiej budującej cywilizację
NWO w republikę królewską budującą cywilizację „Christianitas”.
[Wydaje się godnym rozpatrzenia sprawę unifikacji Urzędu Prezydenta III RP oraz II RP poprzez Unię
Personalną, czyli obiór na Urząd Prezydenta III RP osoby, którą zaakceptuje Prezydent II RP, a następnie
przekaże jej władzę Prezydenta II RP.
Problemem jest, na którą Konstytucję ma przysięgać zunifikowany Prezydent?]
Król: problemem jest pokojowa transformacja II i III RP w Królestwo Polskie. [Zapewne III RP i II RP nie są
zainteresowane przetransformować się w Królestwo Polskie a jeśli tak to na własnych warunkach. Naszym
zdaniem najpierw trzeba uporządkować problem II RP i III RP. Zapewne potrzebna jest generalna reforma
ustrojowa powiązana z wygaszaniem bytów II RP i III RP na rzecz wskrzeszonego Królestwa Polskiego].
Król: nie chcemy wojny! Lepiej się przetransformować pokojowo!
J.W. Zyta Nadworna:
- nie ma zgody na wypłatę żydowskich roszczeń bo byłoby to przyznanie się do holocaustu.
Król: II RP, III RP, PRL mają aktywa, które można wykorzystać. Były być może nawet dobre rzeczy podczas
zaborów. Co dobre należałoby uznać. [Pamiętajmy, że Żydzi domagają się zwrotu majątków, które uzyskali
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podczas zaborów i ewentualnie II RP. W Królestwie Polskim czyli do 1795 roku Żydzi nie mieli żadnych praw
majątkowych w sensie prawnym, czyli każdy ich majątek do 1795 był z punktu widzenia prawa królewskiego
nielegalny. Po zaborach w latach 1916-1918 Żydzi nadal nie mieli żadnych praw królewskich. Dopiero
Konstytucja marcowa z 1921 roku ale za czasów II RP jakby zalegalizowała żydowskie majątki zdobyte podczas
zaborów. Problem więc dotyczy majątków żydowskich po 1921, bo wcześniej były one z punktu widzenia
Królestwa Polskiego a nawet II RP nielegalne w tym sensie, że nie powstały za czasów II RP. II RP może
odpowiadać za ochronę prawa własności ale za swojej jurysdykcji. Podczas wojny jurysdykcję na Ziemi II RP
sprawowali solidarnie III Rzesza i Związek Sowiecki. W żadnym stopniu II RP nie przyczyniła się do holocaustu
Żydów podczas II Wojny Światowej tym samym ani II RP ani okupacyjny twór PRL i III RP nie mogą odpowiadać
za skutki holocaustu. Pojawia się oczywiście problem moralny mienia po zamordowanych Żydach ale pierwsze
pytanie Królestwa Polskiego dotyczy CO STALO SIĘ Z MIENIEM RUCHOMYM POLSKICH ŻYDÓW? Chodzi o
1000-3000 ton złota uzyskanych z holocaustu bezpośrednio przez Niemców i wytransferowanych poza
okupowaną Polskę. Logiczne, że II RP może żądać odszkodowania za każdego zamordowanego Polaka
obojętnie jakiej był narodowości.
Żądanie przez amerykańskich Żydów (Chazarów) odszkodowania za bezspadkowe mienie Polaków
pochodzenia żydowskiego (Chasydów) wręcz zachęca w przyszłości do holocaustu własnych pobratymców.
Zagraża to bezpośrednio obywatelom USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, etc., bo przecież znów Żydzi
amerykańscy mogą lobbować wymordowanie tych lokalnych Żydów, podzielić się ich majątkiem ruchomym z
bezpośrednimi mordercami, a następnie zażądać odszkodowania za pozostawiony majątek nieruchomy od
państw w których mieszkali. Widać gołym okiem jak Akt S 447 jest niepraworządny, a przede wszystkim
niemoralny. Jest to PRAWO BANDYCKIE, o ile można nazwać to mianem prawa. Mamy nadzieję, jako
Królestwo Polskie, że Sąd Najwyższy USA abroguje Akt S 447, bo inaczej kto dołki pod kim kopie…
Żydzi amerykańscy wspierali Hitlera, a USA współpracowało z III Rzeszą. Znamienny jest fakt, że to nie USA
wypowiedziały wojnę III Rzeszy w 1941 roku ale to Niemcy wypowiedzieli wojnę USA w dniu 11 grudnia 1941
roku, chwilę po ataku Japończyków na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku.
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(…) W początkach listopada zapadła tam [w Japonii] decyzja o rozpoczęciu wojny przeciwko Stanom
Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Holandii, chociaż strona japońska nie uznała za stosowne powiadomić o tym Niemców.
Berlin poinformowano jedynie, że japoński Sztab Generalny nie liczy się już ze znalezieniem pokojowego uregulowania
spornych kwestii w stosunkach z USA. Równocześnie jednak Tokio domagało się podpisania niemiecko-japońskiego
układu, zobowiązującego sygnatariuszy do niezawierania z przeciwnikiem, w razie wspólnego prowadzenia wojny,
separatystycznego pokoju.
Minister Joachim von Ribbentrop nie tylko zgodził się na to, lecz nawet zachęcał japońskiego ambasadora, by cesarstwo jak
najszybciej zaatakowało pozycje amerykańskie. Twierdził, że czas pracuje na rzecz Amerykanów i w przyszłości nie będzie
już tak korzystnych warunków. W imieniu Hitlera przekazywał, że w razie japońskiej akcji Berlin natychmiast wypowie
wojnę Waszyngtonowi. Niedługo później ambasador Rzeszy w Tokio powtórzył szefowi japońskiej dyplomacji, że „nie
można mieć najmniejszych wątpliwości, jakie stanowisko zajmą Niemcy”. Strona niemiecka jednak do końca nie miała
pewności, czy dojdzie do wybuchu wojny japońsko-amerykańskiej.
Tymczasem japońscy dyplomaci w Berlinie i Rzymie czynili gorączkowe starania, by jak najszybciej zawrzeć z Niemcami
i Włochami układ, na mocy którego te dwa państwa zobowiązywałyby się do udzielenia Tokio natychmiastowej pomocy
zbrojnej i niezawierania separatystycznego pokoju ze wspólnym nieprzyjacielem. W przypadku Niemiec sprawę
komplikowała nieobecność Hitlera; führer przebywał na froncie wschodnim, gdzie w decydującą fazę wchodziła bitwa
moskiewska. Z frontu kanclerz wrócił dopiero wieczorem 4 grudnia i natychmiast polecił wyrazić zgodę na zawarcie
stosownego porozumienia. Także Mussolini był, jak odnotował w swym dzienniku włoski minister spraw zagranicznych hr.
Galeazzo Ciano, zadowolony. Duce komentował: „I tak oto rozpoczyna się wojna kontynentów”. A informacje radiowe
o ataku na Pearl Harbor zostały przyjęte z ogromną satysfakcją zarówno przez Hitlera, jak i Mussoliniego.
Podpisanie nowego trójstronnego układu nastąpiło w Berlinie, ze względów technicznych, dopiero 11 grudnia [1941r.].
Traktat przewidywał wspólne prowadzenie wojny aż do zwycięstwa. Niedługo po tej uroczystości, o godz. 14.18,
Ribbentrop przyjął amerykańskiego chargé d’affaires. Rozmowa odbyła się na stojąco, trwała zaledwie trzy minuty;
hitlerowski minister wręczył Amerykaninowi oświadczenie o wypowiedzeniu wojny. Kilka minut później podobna
scena miała miejsce w Rzymie, z udziałem Ciana i tamtejszego amerykańskiego chargé d’affaires.
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Źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1521737,2,dlaczego-hitler-porwal-sie-na-ameryke.read

Można założyć hipotezę, że USA wspierały Niemców w wojnie z Polską ale nakierowana docelowo przeciwko
Związkowi Sowieckiemu. Prawdopodobnie zakładano scenariusz I Wojny Światowej tzn. wojnę pozycyjna na
wzajemne wyniszczenie. Rzeczywistość dzięki technice wojskowej okazała się inna i Hitler mógł nie tylko toczyć
wojnę ale mógł wygrać wojnę ze Związkiem Radzieckim. Taki scenariusz przeraził Żydów amerykańskich i USA.
Zamiast osłabić Niemcy i Związek Sowiecki i zamiast stworzyć państwo żydowskie doprowadzili II Wojną
Światową do holocaustu Żydów, bo ci mieli pieniądze.
Oficjalnie wyglądało to tak:
Latem 1939 roku, kiedy rosło zagrożenie wybuchu wojny polsko-niemieckiej, Stany Zjednoczone pogrążone były
jeszcze w izolacjonizmie i nie przywiązywały większej wagi do wydarzeń na Starym Kontynencie. W okresie
bezpośrednio poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej prezydent Roosevelt ograniczył się jedynie do
wydania oświadczenia wzywającego zarówno Niemcy jak i Polskę do powstrzymania się od użycia siły. Było to
24 sierpnia 1939 roku. Kiedy wybuchła wojna, USA ogłosiły neutralność, co zgodnie z obowiązującym prawem
oznaczało, że Polska nie mogła zaopatrywać się w broń amerykańską. Warto zauważyć, że ogłoszenie
neutralności postawiło Polskę w takiej samej sytuacji jak i Niemców, obie strony równo obdzielając
odpowiedzialnością za wybuch konfliktu.
Źródło: http://www.konflikty.pl/historia/druga-wojna-swiatowa/stany-zjednoczone-a-sprawa-polski-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/

Jak widać, USA nie uznało agresji Niemiec na Polskę oraz Rosji Sowieckiej w 1939 czymś niegodziwym, a więc
moralnie odpowiada za to, co stało się na Ziemi II RP z Żydami.
Zwracamy uwagę, że Żydzi amerykańscy doskonale wiedzieli o kilku milionach Żydów mieszkających w Polsce,
a czytając „Mein Kampf” Hitlera mogli przypuszczać jaki los spotka ich dalekich ziomków w niedalekiej
przyszłości. Dlaczego nie protestowali w 1939 roku? Dlaczego nie wypowiedzieli Niemcom wojny? Owszem,
można założyć, że celem Żydów amerykańskich było pchnięcie Hitlera do wojny w celu utworzenia państwa
żydowskiego na ziemi polskiej. Przemawia za tym fakt, że do stycznia 1942 Hitler traktował polskich Żydów jako
lokalnych sprzymierzeńców, a budowanie Ghett w miastach było jakby synonimem autonomii miejskiej, jako
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zalążku budowy państwa żydowskiego. Gdy USA przerażone tym co zrobiły, przestały wspierać finansowo
Hitlera nastąpiło „odwrócenie sojuszy” i Żydzi, tak polscy jak europejscy popadli w niełaskę i stali się Bankiem
Ludzkim finansującym Hitlerowi wojnę. Czy Polacy mieli cokolwiek wspólnego z tymi „szatańskimi szachami”.
Zwracamy uwagę, że USA nie dążyły po wojnie do Traktatu Pokojowego i natychmiast uruchomili Plan Marshalla
odbudowujący Niemcy.
II Wojna Światowa dzięki USA stworzyła potężny Związek Sowiecki.
Polska jako II RP znalazła się w geopolityczne grze. Niestety brak sił obrony terytorialnej szybko doprowadził do
klęski wojennej i tragicznej okupacji, która trwa do dzisiaj.
Król: dlatego zapraszamy II RP do pokojowych rozmów z Królestwem Polskim w celu wypracowania wspólnego
stanowiska na Konferencję Pokojową.
[W najbliższych tygodniach może zaistnieć kryzys polityczny w III RP i wystąpi tzw. przesilenie. Koncepcja
polityczna III RP rdzewieje w tempie grożącym rychłym zawaleniem się tej masońskiej okupacyjnej konstrukcji, w
której dla Polaków z jednej strony przewiduje się możliwość świętowania swojej martyrologii pod hasłem
niepodległości i jednocześnie stosowanie maksymalnego ucisku fiskalnego i przywilejów dla „obcych”, by z tej
kolonii Polin dało się jak najdłużej wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, doprowadzając w międzyczasie „na
karczocha” Polskę w Polin, a Polaków w mniejszość polską na własnej Ziemi.
Królestwo Polskie zdając się na Bożą Opatrzność nie może dalej na tę postępującą destrukcję Polski i Polaków
pozwolić! Stąd apel do Polaków o opamiętanie się i gremialne popieranie Królestwa Polskiego, a nie gaszenie
ognia benzyną, poprzez ruchy, partie etc., walczące (faktycznie lub w sposób pozorowany) z III RP a de facto ją
autoryzując i wzmacniając jak osełka wzmacnia ostrze.
Król: szukajmy źródeł pochodzenia majątku żydowskiego (ich pierwocin) ale jednocześnie zwracajmy uwagę w
jakiej sytuacji geopolitycznej te majątki powstały i w jakiej zostały utracone!
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Król: II RP jurysdykcyjnie nie sięga do czasów sprzed 1918 roku. Królestwo Polskie ma pełne prawa rozliczać z
czasów Królestwa Polskiego czyli co najmniej od Mieszka I i Bolesława Wielkiego Chrobrego, gdy forma
Królestwa Polskiego nie jest już przez nikogo kwestionowana.
[Dlatego inteligentni Polacy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie: czy jest sens utrzymywania III RP, która
głośno wszem wobec głosi o 100 latach niepodległości, a jednocześnie
wszyscy wiedzą, że twór ten (III RP) liczy sobie co najwyżej 28 lat. Czy
mówiąc 100 lat od odzyskania niepodległości Pan Andrzej Duda pomija II
Wojnę Światową i fakt, że Polska od 1939 nie była niepodległa, co najmniej
do 1989 roku czyli przez 50 lat ze stu lat niepodległości jakie oznajmia
światu.
Czy tu nie chodzi o wkręcenie Polaków w świętowanie przez Polaków –
katolików masońskiego triumfu nad Polską w roku 1918, poprzez obalenie
Rady Regencyjnej przez Józefa Piłsudskiego i rządy nad Polakami od tego
czasu wszelkiej maści masonów, satanistów oraz Żydów? Czyli nie 100 lat
niepodległości ale 100 lat rządów masonerii, satanistów i Żydów nad Polską!
Królestwo Polskie uznaje dzień 7 października 1918 roku jako Święto
Odrodzenia Królestwa Polskiego (Proklamacja Rady Regencyjnej) i ten
dzień powinien być obchodzony jako Dzień Odrodzenia Królestwa
Polskiego. Mają święto komuniści, mają masoni, mają też zwolennicy
Królestwa Polskiego – świadomi Polacy, którzy wiedzą, że są członkami
Królewskiego Szczepu Piastowego, a nie masońskiej hałastry!]
J.W. Zyta Nadworna: przecież S Akt 447 to bezprawie!
Król: Ale tam jest prawo anglosaskie - talmudyczne. Nie ma tam prawa
łacińskiego!
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J.W. Jerzy Jaśkowski: czy Pani wie co to jest BAR? To jest międzynarodowa organizacja prawników! Istnieje od
ponad 700 lat. Wszystko co zatwierdza BAR jest istotne, ważne.
Z cyklu: "Państwo istnieje formalnie"
Jak zapowiadają ludzie wtajemniczeni, tacy jak np. p. prof. Rzepliński, we wrześniu czekają nas zmiany
polityczne. Osoby rozgrywające zazwyczaj wakacje pozostawiają sobie wolne, a poza tym trzeba
zebrać zboża z pól. Mogą się przydać.
A tak na marginesie, dlaczego prawnicy są najlepiej poinformowanymi ludźmi? Przecież teoretycznie
powinni oni zajmować się tylko analizą uchwalanych przepisów prawnych w danym kraju, z ich
wykonawstwem.
Ale postaram się udowodnić, że jest zupełnie inaczej. Ot, taki pierwszy z brzegu przykład. Dyktator na
emeryturze p. gen Pichnochet jedzie sobie na kurację do Anglii w 198? Roku, w celu wykonania
operacji
kręgosłupa.
A
tutaj
jakiś nikomu
nie
znany sędzia
Baltazar
Garzone,
wystawia nakaz międzynarodowego aresztowania p. Generała. Występuje z międzynarodowym listem
ścigania Generała jako pospolitego zbrodniarza pomimo, że posiada tytuł senatora i w jego własnym
kraju chroni go immunitet. Już nie wspomnę, że jurysdykcja jakiegoś tam sędziego z odległego kraju
sięga tylko danego kraju, a w stosunku do obcokrajowców na obcym terenie te sprawy powinny być
rozpatrywane przez odpowiednie urzędy, reprezentujące dany kraj na arenie międzynarodowej. A w
tym przypadku lokalny sędzia sięga po byłą głowę suwerennego państwa. I o dziwo, Anglicy się
zastanawiają co z tym fantem zrobić. Sprawa ucichła pod pretekstem złego stanu zdrowia Generała.
A kto to tak naprawdę jest p. Baltazar Garzone? To zwolennik jurysdykcji uniwersalnej, cokolwiek to
oznacza. W latach 1993-94 był ministrem, bardzo krótko, w rządzie socjalistów! Wsławił się także aktem
oskarżenia przeciwko Bin Ladenowi po 2001 roku. W 2008 roku podjął próbę oskarżenia gen. Francisco
Franco i jego 34 współpracowników za zbrodnie przeciwko ludzkości. De facto chciał podważyć
amnestię z 1977 roku. Nie występował nigdy przeciwko zbrodniom komunistów w czasie tzw. Wojny
Hiszpańskiej. Przypomnę, że komuniści wymordowali tam około 5000 samych księży i zakonników.
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W 2012 roku został pozbawiony prawa wykonywania zawodu za nielegalne stosowanie podsłuchów.
Czyli za bardzo się wychylił i mocodawcy nie chcieli już go kryć. Powinno to być ostrzeżeniem dla
wszystkich wysługujących się starszym i mądrzejszym [St.Michalkiewicz]
Inny podobny przykład, tylko w odwrotną stronę: legalny Rząd Gruzji występuje z międzynarodowym
listem gończym ścigania za pospolite zbrodnie, gwałty, handel narkotykami i bronią, tego
przywiezionego przez CIA, prezydenta Saakaszwili. I co się dzieje? NIC
Formalnie Nic.
Prezydent nieistniejącego tworu, tak to nazwał przewodniczący ONZ, czyli Ukrainy, powołuje tego
zbiega na stanowisko gubernatora Odessy. Agenci trzymają się razem. Ale jeden i drugi jest pod
parasolem City of London.
I nic się nie dzieje.
Kolejny przykład, Brazylia, jakiś tam sędzina Ricardo Lewandowski, potomek pruskiego Żyda, na
„podstawie” tylko swoich podejrzeń, jeszcze przed rozprawą rozpoczyna procedurę odwołania
legalnie wybranego prezydenta pod pretekstem malwersacji finansowych. To nic, że
nieudowodnionych. Ważne, że tak powiedział sędzia.
Procesowi będzie przewodniczył właśnie p. R. Lewandowski, pełniący funkcję prezesa Federalnego
Sądu Najwyższego.
Generalnie chodziło o to, żeby pełnienie obowiązków przejął p. Michael Temer, zamieszany w liczne
afery korupcyjne i powiązany z koncernami amerykańskimi, na przykład z Petrobrass.
W połowie maja 2016 p. prezydent Dimę Rousseff zawieszono w wykonywaniu obowiązków
prezydenta. Stwierdziła ona, że jest to normalny przewrót polityczny.
Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. Wydaje mi się jednak, że
sprawa BRICS jest poważniejsza. Już 10 krajów zgodziło się dokonywać wymiany towarowej w
rozliczeniu lokalnymi walutami. Powoduje to, że monopol MFW, czy Banku Światowego, a więc City of
London, poczuł się zagrożony.
Moim zdaniem świadczy o tym poniższe zestawienie.
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R. Lewandowski, nie wiadomo na jakiej podstawie, przez Jerzego Nowaka nazywany jest Polakiem.
Odznaczony został m.in.:
2006 Wielki Oficer Orderu Zasługi Lotniczej,
2006 Krzyż Wielkiego Orderu Zasługi Ministerstwa Prokuratury wojskowej,
2006 Krzyż Wielki Orderu Inpirangi. Tylko w jednym roku wojsko aż trzykrotnie udekorowało cywila.
Ciekawe, za jakie to zaslugi?
2007 Krzyż wielki Orderu Zasługi dla Sądownictwa Wojskowego,
2007 Wielki Oficer Orderu Zasługi wojskowej,
2007 Wielki Oficer Orderu Rio Branco,
2007 Wielki Oficer Orderu Zasługi Morskiej,
2007 Łańcuch Orderu Zasługi dla Rio de Janeiro.
Kolejny rok i masa odznaczeń, podobnie jak u p. Breżniewa. Tylko skąd te wojskowe odznaczenia? P. R.
Lewandowski nie podaje w swoim życiorysie żadnych związków z wojskiem.
Potem krótki okres przerwy i kolejne 5 Krzyży Wielkich oraz, jak podają, kilkadziesiąt innych odznaczeń.
Nieprawdaż, że ciekawe są te odznaczenia u „zwykłego” profesora prawa?
Jak już podałem, na stanowiska prezesów trybunałów itp. mogą być powoływani tylko członkowie
BAR. Na tym polega właśnie siła BAR.
Przypomnę.
City of London, Corona Temple to mila kwadratowa w Londynie, na której znajduje się 97% wszystkich
pieniędzy na świecie. Corona Temple posiada wszelkie atrybuty państwa, tj. własny hymn, własny
parlament, własną siłę zbrojną. Do rządzenia ma zespół specjalistów zwany BAR.
Posiadana siła zbrojna jest wystarczająca do obalenia każdego rządu na świecie, który będzie chciał
zrezygnować z dolara, jako środka płatniczego w rozliczeniach międzynarodowych. Przykładem jest
Libia, czy Irak. Kadafi jako „tyran” dbał o swoich poddanych, tworząc bezpłatne szkolnictwo, służbę
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zdrowia, nawadniając pustynię i najgorsze, że chciał stworzyć własny bank dla Afryki. Co się z nim
stało, wiadomo.
Podobnie załatwiono sprawę Hussaina.
Zapomniałem podać, P. prezydent Putin jest członkiem Parlamentu City of London. Przestańmy więc
dawać się podpuszczać rozmaitym trollom, że Putin prowadzi jakąkolwiek samodzielną politykę. Tak
może pisać, czy mówić tylko agent wpływów albo użyteczny idiota [Goldman alias Lenin].
Stąd taka mocna pozycja p. prezesa Rzeplińskiego i praktycznie brak reakcji Rządu. A jeszcze się
namyśli i rozpocznie procedurę odwoływania, czy to premiera, czy prezydenta? Kto go wie?
dr J. Jaśkowski
Parafrazując: Rodacy! Komuniści doprowadzili nasz kraj na skraj przepaści.
Dzięki zmianom w 1989 roku mogliśmy wykonać olbrzymi krok do przodu.
Gdańsk 08.06.2016 r.
Źródło: http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/87366-aktualne-komentarze-polityczne-prawnicy-bar-u
J.W. Jerzy Jaśkowski: 30 pokoleń uznawało system prawny w ramach BAR.
Król: to jest walka cywilizacji. Dlatego zginęło Królestwo Polskie oparte na prawie rzymskim. Pamiętamy Hugo
Grocjusza – ojca prawa międzynarodowego. Autor „O prawie wojny i pokoju” , „Wolność mórz”.
Król: mamy obecnie do czynienia z walką dwóch systemów (porządków) prawnych: [anglosaskiego –
relatywnego (talmudycznego) vs rzymskiego – opartego na prawdzie i zwyczaju (prawie naturalnym). Sędziowie
III RP obecnie są przenicowywani z „łacinników” na „common law” (w ramach tego porządku prawnego
precedensowego przegłosowano Akt S 447). Stąd na przykład pomysł III RP zastosowania w procedurze karnej i
cywilnej kontradyktoryjności przewodu sądowego, czyli który obrońca lepiej mówi, czy pokrzywdzonego czy
oskarżonego, ten wygrywa. Dowody mają wtórne lub żadne znaczenie. W systemie tym sędzia wydaje werdykt
na postawie wystąpień prawników, a nie na podstawie dowodów i faktów. Rośnie w tym systemie rola
prawników, od których zależy wyrok ostateczny. Właśnie na ten system prawa procesowego przeszła obecnie III
LXXVII

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

RP. Strona bez prawnika w tym systemie jest jakby nielegalna, na z góry straconej pozycji. W gruncie rzeczy
idzie o to by wdrażaną talmudyczną rzeczywistość nie korygowały normalne sądy ale wręcz przeciwnie,
aby talmudyczną rzeczywistość i talmudyczne prawo zatwierdzały talmudyczne sądy].
[Twórcy tego systemu – Żydzi chcą sobie w podporządkowanym społeczeństwie zapewnić pełna „linię
technologiczną” kontroli nad społeczeństwem: od organów uchwałodawczych (Sejm, Senat) i wykonawczych
(Rząd - Premier, Prezydent), po organy sądowe (sądy) i kontrolne
(Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy). Dopiero taka „linia
technologiczna” tworzenia talmudycznego prawa, pilnowania jakości
„talmudyzmu prawa”, rządzenie talmudyczne oraz sądzenie talmudyczne
daje garstce Żydów panowanie nad podporządkowanym społeczeństwem.
Żydzi mimo dowolnie interpretowanego Talmudu stosowali jego wykładnię i
komentarz (Gemara), co w rzeczywistości powoduje, że każde prawo
stanowione przez Żydów ma pewien ukryty kod Gemary. Powoduje to w
praktyce, że określony zapis prawny w języku polskim Polak zrozumie
jednoznacznie i nie tam nie dostrzeże, podczas gdy Żyd odczyta tam
drugie, trzecie a nawet czwarte dno. Tym samym talmudyczny prawnik
zupełnie inaczej czyta prawo stanowione niż przeciętny obywatel.
Najlepszym przykładem jest Ustawa o IPN. Niby klarowna po polsku, a jednak Żydzi ją inaczej odczytują!
Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=LlxNpGjaJ0I
Król: oduczono nas sejmikowania, dyskutowania z konkluzją tzn., że na końcu musi być podjęta konkluzja,
uchwała, decyzja. Nie ma w szkołach kółek sejmikowych, czyli nauki wypowiadania się i podejmowania wspólnej
decyzji.
[Powszechnym zjawiskiem jest jałowe „gęganie” do niczego oprócz pewnego elementu poznawczego nie
prowadzące. Jeżdżą po Polsce „gęgały” vel Trubadurzy Polityczni i spuszczają z Polaków powietrze do
działania. To swoiste seanse terapeutyczne zdejmujące ze słuchaczy wolę działania. Po takim seansie słuchacz
ma być rozbrojoną bombą.
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Czyli wchodzi Polak na takie Spotkanie czy to w realu czy w internecie, naładowany kontestacją i złością na
władzę, a wychodzi rozluźniony, pogodzony z losem. Mówca – gęgała swym intelektem ma zabić w słuchaczu
wolę działania, a jeśli już jakiś projekt przedstawia, to z góry skazany na porażkę. Cały czas jest diagnozowanie;
na receptę nigdy nie ma czasu.

Stąd nie słychać u gęgałów nic lub prawie nic o Królestwie Polskim, bo to jest moc, to jest
siła!
Jeśli już to rolą gęgały jest spowodować by Słuchacz wszedł do szamba III RP, czyli by zorganizował ruch,
partię, front, etc., czyli by ostatecznie wzmocnił i zalegalizował system okupacyjny.
Jest też grupa koncesjonowanych „historyków”, których rolą jest dezawuowanie osób reprezentujących
Królestwo Polskie i samo Królestwo Polskie. Chodzi o to, by w zalążku
zniechęcić zwolennika Królestwa Polskiego na zasadzie „coś ty oszalał!” itp.

I w ten oto prosty socjotechnicznie sposób wmówiono Polakom
– Orłom, że są wróblami.].
Należy zrozumieć, że gdyby nie gęgały, niezadowolenie społeczne rosłoby, aż
do wybuchu. Rolą więc gęgałów jest zneutralizować napięcie, by nie było
iskry. Stąd gęgały z reguły nie należą do żadnych sprawczych gremiów, a
tylko do organizacji kontestujących.
Jest to jeszcze kolejny haczyk. Skoro dobrze gęga to należy dać mu władzę!
Od kiedy to trybuni byli dobrymi rządcami?
Pamiętamy okrągły stół 1989 roku pełnego dysydentów. Czy któryś z nich nadawał się rzeczywiście do
rządzenia?
Czy znacie Państwo dobrego muzyka wśród krytyków muzycznych? a może wśród plastyków? Więc na jakiej
podstawie krytyk (dysydent) polityczny miałby być dobrym politykiem?
Stąd jako Król Polski nie zajmujemy się krytyką polityczną sensu stricte ale budowaniem Królestwa Polskiego.
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Cyceron – rzymski filozof i polityk mówił: „Jeśli się nie zna historii, pozostaje zawsze dzieckiem.”
Król: [stąd rządzący powinni bardzo dobrze znać historię, nie tylko historię najnowszą ale przede wszystkim
historię Królestwa Polskiego. Odcinanie Polaków od Królestwa Polskiego, to odcinanie Polaków od historii. To
pozostawienie Polaków na etapie małych dzieci. A dziećmi łatwo się rządzi!
Nie będzie się prawdziwie utożsamiał z historią Królestwa Polskiego Obywatel II czy III RP!
Tylko Poddany Królestwa Polskiego może być chłonny i otwarty na przeszłość swojego państwa, przeszłość
swojej Matki – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.].
Król: musimy się z naszymi wrogami spotkać. Spojrzeć sobie w twarz. I musimy wiedzieć co w pierwszej
kolejności mamy poruszyć. Przepaść cywilizacyjna dziali nas i na pełne dogadanie się nie ma co liczyć! My
musimy zaprezentować nasze chrześcijańskie [królewskie] Władztwo (rozumiane jako przewagę cywilizacyjną),
naszą cywilizację Christianitas.
Król: nie możemy ustąpić, że w Królestwie Polskim najwyżej usytuowany w hierarchii jest Król; nad ewentualnym
Prezydentem. Tu się zapewne nie dogadamy, więc idźmy dalej sporządzając Protokół Rozbieżności. Następnie
kto rządzi w wojsku, u nas hetman wielki koronny. Kto dna o zdrowie społeczeństwa etc. Punkt po punkcie
realizujemy [proces konwergencji].
Król: nie zamieniajmy Sejmu Walnego w sympozjum czy konferencję!
Król: procedujmy więc.
Krol: możemy zająć się sprawami Pokojowym Zjazdem Oliwskim, który za 5 dni się tutaj odbędzie lub Uchwałą
retorsyjną na Akt S 447 podjęty wczoraj przez Kongres USA. Możemy też zaapelować do Prezydenta Donalda
Trumpa, by nie podpisywał tego Aktu choć wiemy że już go ma na biurku a Żydzi go młotkują by go podpisał.
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Donald Trump wie, że podpisanie tego Aktu to wypowiedzenie de facto Polsce wojny!
Król: mamy prawo się bronić. Nie lubimy słowa <odwet> ale wolimy używać słowa <retorsje> służące
zapobieżeniu nieszczęściu.
Król: wiele polskich gremiów jest bezpłodnych – impotenckich; nie podejmują żadnych uchwał.
Król: wczoraj (24 kwietnia A.D.2018) Kongres USA krótką ścieżką podjął Akt S 447 o wywłaszczeniu Polaków.
Więc my musimy natychmiast odpowiedzieć w podobny sposób!
Król: Oddaję prowadzenie Sejmu Walnego z powrotem w ręce Marszałka.
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz: my nie musimy długo debatować, bo sprawę znamy!
Krol: Proszę przegłosujcie Nasze propozycje zawarte w punkcie E Porządku Obrad:
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowicz: głosujemy!
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KONSTYTUCYA
O pokojowej transformacji III RP w Królestwo Polskie
z 25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk-Oliwa
Preambuła
PRZYSZŁOŚCIĄ NARODU POLSKIEGO JEST JAK NAJSZYBSZE ZORGANIZOWANIE SIĘ
NA POWRÓT W PAŃSTWO NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ
W KRÓLESTWO POLSKIE.
Proponowany sposób pokojowej transformacji „III RP” w Królestwo Polskie:
 Królestwo Polskie proponuje w obecny system ustrojowy „III RP” wpleść system ustrojowy Królestwa Polskiego jako ustrój
historyczny i właściwy dla Polski i Polaków.
 Królestwo Polskie proponuje w schemat ustrojowy „III RP” wprowadzić następujące organy Królestwa Polskiego:
1. Król Polski nad Prezydentem „III RP”.
2. Kanclerz Wielki Koronny nad Premierem „III” RP w celu unifikacji Urzędu Prezydenta i Premiera w urząd Kanclerza
Wielkiego Koronnego z czterema – sześcioma Ministrami. Pojawi się Urząd Podministra dla obecnych Ministrów
resortowych.
3. Hetman Wielki Koronny – obronność koronna.
4. Hetman Wielki Polny – obronność terytorialna.
5. Mincmistrz Wielki Koronny – emisja pieniądza.
6. Rachmistrz Wielki Koronny – rachunkowość i sprawozdawczość.
7. Statystyk Wielki Koronny – rzetelna statystyka.
8. Demograf Wielki Koronny – dbałość o rodzinę, repatriację i imigrację.
9. Podskarbi Wielki Koronny – Skarb Królestwa Polskiego.
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10.Trybunał Racji Stanu Królestwa Polskiego zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy są sprawdzane nie pod kątem
konstytucyjności ale pod kątem Racji Stanu Królestwa Polskiego i interesu Narodu Polskiego.
11.Trybunał Koronny Administracyjny i Unijny (chodzi o potencjalne Unie z innymi państwami w ramach Korony Królestwa
Polskiego – Małej i Wielkiej Lechii) w Lublinie.
12.Trybunał Koronny w Piotrkowie (Trybunalskim). Instancja kasacyjna.
13.W okresie przejściowym „synchronizacji ustrojowej”: Sejmus i Senatus – Parlament Królewski Ziemski usytuowany nad
obecnym Sejmem i Senatem, kształtujący doktryny oraz ratyfikujący prawo stanowione w Sejmie i Senacie.
14.Sejmus składa się z jednego Posła Wyższego – Deputowanego z każdego Powiatu, wysyłanego z grona Radnych
Powiatowych w zależności od tematu Posiedzenia Sejmusu (nie ma konieczności wyborów). Diety pokrywa w 100%
Powiat.
15.Senatus składa się z 5 Deputowanych – Radnych Sejmiku Wojewódzkiego; 16 x 5 = 80 Senatorów Wyższych. Grono
może być powiększone o Przedstawicieli Metropolii – Biskupów – Metropolitów.
16.Docelowo dwuizbowy Sejm Walny w Kole.
17.Sejmiki Ziemskie Powiatowe.
18.Województwo – zawiaduje Wojewoda wskazywany przez Króla oraz Podwojewoda wskazywany przez Sejmik
Wojewódzki.
19.Prowincja jako dodatkowy obszar administracyjny w Województwie. Zawiaduje Prowincją Starosta Prowincjonalny
wskazywany przez Króla, Podstarostę wskazuje Sejmik Prowincjonalny (rotacyjne kadencje Starostów Powiatowych jako
jednocześnie Starostów Prowincjonalnych).
20.Sprawa uposażenia Króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn aby budżet Króla nie zależał od dobrej woli Sejmów.
21.Zwrot Pałacu Leszczyńskich (obecny Urząd Miasta Warszawy) jako prywatna siedziba rodu Leszczyńskich, Wilanowa
(dawnej Milanów) jako rezydencji podmiejskiej (sfinansowanej nota bene przez Leszczyńskich), Pałacu Leszczyńskich w
Baranowie Sandomierskim, Zamku Leszczyńskich Gołuchowie i Rydzynie na rzecz Króla Polski Wojciecha Edwarda i
Dynastii Leszczyńskich.
22.Zwrot na rzecz Królestwa Polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Krakowie (Wawel), Niepołomicach, Kruszwicy,
Łęczycy.
23.Sprawa uposażenia urzędu Kanclerza Wielkiego Koronnego.
24.Sprawa uposażenia Podskarbiego Wielkiego Koronnego.
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25.Wspólne (początkowo) obrady Parlamentu Niższego i Wyższego w budynku Sejmu na Wiejskiej. Docelowo budowa
Parlamentu Królewskiego w Kole (Wielkopolska).
 Powyższa propozycja zmienia diametralnie ustrój Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z republiki masońskiej budującej cywilizację
NWO w republikę królewską – Królestwo Polskie - budujące cywilizację „Christianitas”.
Wszyscy obecni (Ziemie i Senatorowie) (8 osób) byli „za”. 2 Ziemie, 3 Senatorów.
Krol: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy i podpisujemy tę Konstytucyję.
Król: podejmijmy Uchwałę Dezyderat Rezolucję na temat Aktu S 447.

DEZYDERAT
REZOLUCJA
SEJMU WALNEGO
Apel do J.W. Donalda Trumpa Prezydenta USA
aby nie podpisywał Aktu S 447
uchwalonego przez Kongres w dniu 24 kwietnia A.D.2018
Kongres Pokojowy w Gdańsku – Oliwie
kończący II Wojnę Światową
z 25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk-Oliwa
Preambuła
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AKT S 447 ZAKŁÓCI DOBRE STOSUNKI USA – POLSKA
ROZWIJAJĄCE SIĘ NA PRZESTRZENI OSTATNICH 200 LAT.
TYLKO KONGRES POKOJOWY W GDAŃSKU OLIWIE
KOŃCZĄCY II WOJNĘ SWIATOWĄ MOŻE ZAPEWNIĆ EUROPIE, ROSJI ORAZ USA
ROZWÓJ RÓWNOWAŻĄCY ROZWÓJ CHIN
1. Niniejszym Dezyderatem Sejm Walny i Król Polski apeluje do Prezydenta USA J.W. Donalda Trumpa o nie podpisywane Aktu S 447.
2. Podpisanie Aktu S 447 spowoduje uznanie USA oraz Izrael przez Królestwo Polskie jako państwa wrogie Polsce – Królestwu
Polskiemu.
3. Z momentem podpisania Aktu S 447 stacjonujące w Polsce wojska amerykańskie staną się wojskami okupacyjnymi.
4. Nawołujemy Prezydenta USA J.W. Donalda Trumpa aby tego typu kwestie rozstrzygnąć na Konferencji Pokojowej kończącej II Wojnę
Światową, którą Królestwo Polskie zwołało na jesień 2018 roku poprzedzone Zjazdem Ambasadorów kluczowych państw –
uczestników II Wojny Światowej oraz Izraela w dniu 22 września A.D.2018 w Gdańsku-Oliwie.
5. Uważamy, że kluczowymi państwami, które mogą zakończyć II Wojnę Światową i z jednej strony położyć kres animozjom i
roszczeniom, a z drugiej strony ustalić nowy ład polityczno-ustrojowy w Europie a być może na świecie, są w kolejności
alfabetycznej:
 Anglia
 Białoruś
 Chiny
 Czechy
 Francja
 Grecja
 Izrael
 Japonia
 Litwa
 Niemcy
 Polska
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6.
7.

8.
9.

 Rosja
 Słowacja
 Ukraina
 USA
 Włochy
Gdyby Akt S 447 został podpisany powinien on wejść jako jedno z wielu partykularnych roszczeń na Konferencję Pokojową.
Polska a konkretnie Królestwo Polskie wysuwa roszczenia wobec:
 Niemiec (roszczenia terytorialne - Połabie).
 Rosji (roszczenia terytorialne - Obwód Królewiecki).
 Białorusi (roszczenia terytorialne - granice objęte Traktatem Wersalskim z 1920 roku).
 Ukrainy (roszczenia terytorialne - granice objęte Traktatem Wersalskim z 1920 roku).
 Litwy (roszczenia terytorialne - okręg Wileński).
 Słowacji (roszczenia terytorialne - Spisz).
 USA (roszczenia finansowe za zachowanie neutralności we wrześniu 1939 roku oraz bierności w latach 1942-1943 w
odniesieniu do holocaustu Żydów).
 Izraela – (roszczenia finansowe - rażąca niewdzięczność za stworzenie państwa Izrael - sprawy kadrowe i finansowe).
 Anglii – (roszczenia finansowe za niedotrzymanie postanowień sojuszniczych, zwrot złota i archiwaliów).
 Francji – (roszczenia finansowe za niedotrzymanie postanowień sojuszniczych).
Królestwo Polskie uważa, że nadszedł właściwy moment na zakończenie II Wojny Światowej poprzez rozpoczęcie Konferencji
Pokojowej, negocjacje i podpisanie wielostronnego Traktatu Pokojowego.
Celem Traktatu Pokojowego kończącego II Wojnę Światową powinno być:
 Ustalenie sprawiedliwych granic państwowych.
 Uznanie poszczególnych państw jako pełnoprawnych bytów państwowych.
 Określenie obszarów cywilizacyjnych, by nie dochodziło do konfliktów na tle cywiliazacji. Proponujemy polityczny podział
Europy na trzy widoczne obszary cywilizacyjne:
I – Europa Zachodnia – cywilizacja anglosaska – budowa Wielkiej Frankonii pod przewodnictwem Francji. Wielka
Brytania powinna założyć Unię z USA lub USA powinno stać się Zjednoczonym Królestwem Ameryki Północnej. Niemcy
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musza stracić status hegemona i być podzielone na małe państwa niemieckie bez zgody na ich zrzeszanie się przez co
najmniej 100 lat.
II – Europa Środkowa – cywilizacja „Christianitas” – budowa Wielkiej Lechii (Trójmorza) pod przewodnictwem Królestwa
Polskiego.
III – Europa Wschodnia – cywilizacja prawosławna – budowa Wielkiej Rosji pod przewodnictwem Rosji.
 Rezygnacja z Unii Europejskiej w ramach różnych cywilizacji.
 Rezygnacja z paktów wojskowych w ramach różnych cywilizacji.
 Byty cywilizacyjne jak wyżej współpracują gospodarczo każdy z każdym.
 Obecna dyskryminacja gospodarcza Rosji osłabia jako całość ZJEDNOCZONĄ CYWILIZACJĘ RZYMSKĄ (USA, Wielka
Brytania, Wielka Frankonia, Wielka Lechia, Wielka Rosja, Izrael) dając fory Chinom.
 Izrael powinien pokojowo współistnieć z Palestyną jako uznanym państwem arabskim. Izrael powinien zrezygnować z
agresywnej polityki bliskowschodniej. Być może trzeba uwzględnić na mapie politycznej Wielką Turcję, Wielką Syrię i
Wielką Persję.
 Trzeba jasno i szczerze powiedzieć Izraelowi, że jego cywilizacja (żydowska) niszczy i osłabia cywilizację rzymską i albo
Izrael się samoograniczy w ekspansji szkodliwej dla innych własnej cywilizacji albo zostanie pozostawiony sam ze swoją
cywilizacją na arenie międzynarodowej. Dalsze osłabianie cywilizacją żydowską cywilizacji rzymskiej zakończy się
upadkiem Europy i USA. Rosja dość skutecznie broni się przed wpływem cywilizacji żydowskiej.
10.Traktat Pokojowy powinien przewidywać powstanie Ligi Narodów z siedzibą w Gdańsku – Oliwie strzegącej Pokoju w Europie.
11.Traktat Pokojowy powinien zawierać powstanie Ligi Świętej Christianitas – związek państw chrześcijańskich.
12.Traktat Pokojowy powinien przewidywać cykliczne co 25 lat Zjazdy Pokojowe w celu renegocjacji postanowień, by uniknąć wojen.
13.Traktat Pokojowy powinien zapewnić każdemu państwu samookreślenie się cywilizacyjne i wyrzeczenie się ingerencji w politykę
państw trzecich.
14.Traktat Pokojowy powinien zapewnić możliwość dobrowolnej remonarchizacji Europy w taki sposób by na czele każdego państwa,
które sobie tego życzy stał Monarcha oraz rdzennie etniczna Dynastia Panująca.
Wszyscy obecni (Ziemie i Senatorowie) (8 osób) byli „za”. 2 Ziemie, 3 Senatorów.
Krol: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy i podpisujemy tę Uchwałę.
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Król: proponujemy podjąć Uchwałę retorsyjną na Akt S 447.

KONSTYTUCYA
Uchwała Retorsyjna
na Akt S 447 – przegłosowany w Kongresie USA 24 kwietnia A.D.2018

Stosunek Królestwa Polskiego wobec Żydów
na Ziemi Królestwa Polskiego
z 25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk-Oliwa
Preambuła
PRAWEM A NAWET OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO NARODU JEST OBRONA.
Art.1
I. Sejm Walny postanawia:
 Skasować Statuty Kaliskie – przywileje nadane Żydom jakoby przez księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego, potwierdzonye
następnie przez Naszych poprzedników tj. Króla Kazimierza Wielkiego w 1334 roku, Króla Kazimierza Jagiellończyka w 1453
roku oraz Króla Zygmunta Starego w 1539 roku.
 Wdrożenia w życie Encykliki papieża Benedykta XIV „A quo primum” zabraniającej piastowania wszelkich urzędów publicznych
na Ziemi Królestwa Polskiego przez Żydów, tak na urzędach kościelnych jak świeckich.
 Od roku 2019 wprowadzić podatek Pogłówny od każdego Żyda (matka, babka, prababka – Żydówka) rezydującego w Królestwie
Polskim, płaconego na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego w kwocie 500,00 (pięćset) PLN (złotych) miesięcznie.
 Od roku 2019 wprowadzić wobec Żydów piastujących stanowiska, urzędy, funkcje etc., włącznie z urzędami kościelnymi –
księża, biskupi, na Ziemi Królestwa Polskiego, podatek od urzędu w kwocie od 1.000,00 (tysiąc) PLN złotych) do 10.000
(dziesięć tysięcy) PLN (złotych) w zależności od zajmowanego urzędu, funkcji etc.
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 Od roku 2019 opodatkować żydowskich lobbystów, żydowskie fundacje oraz gminy żydowskie na Ziemi Królestwa Polskiego w
sposób progresywny.
 Od roku 2019 z tytułu okupacji Polski nakładamy na Gminy Żydowskie jednorazową daninę w kwocie 365 miliardów PLN
(złotych) z możliwością rozłożenia tej daniny na raty. Za każdy rok dalszej okupacji Polski, począwszy od 2019 roku Gminy
Żydowskie winny płacić Królestwu Polskiemu daninę w kwocie 100 mld (miliardów) PLN (złotych) rocznie. Danina żydowska
będzie w 99% przeznaczana na dywidendę społeczną na rzecz każdego dorosłego, rdzennego Polaka – Poddanego Królestwa
Polskiego.
II. Jako odpowiedź na planowany Akt S 447 Sejm Walny zdecydował:
 Opodatkować od 2019 roku progresywne wyznaniowe gminy żydowskie na Ziemi Królestwa Polskiego do 90% przychodu.
 Przygotować symetryczny Akt – Ustawę o odszkodowaniu na rzecz Królestwa Polskiego za bezspadkowe mienie Polaków
pozostawione w USA.
 Przygotować projekt Ustawy o rekompensacie od USA za polskie osadnictwo w Stanie Texas.
 Przygotować projekt Ustawy o rekompensacie od USA za wojnę siedmioletnią lat 1756-1763 w której USA zdobyło (niby kupiło)
francuską Luizjanę, a w której Stronami były m.in.: Saksonia (w unii personalnej z Królestwem Polskim) oraz Rosja, w której
Królestwo Polskie (niby neutralne) stało się teatrem przemarszu wosk rosyjskich na Berlin (na Prusy).
 Przygotować projekt Ustawy o rekompensacie finansowej od państwa Izrael za zbudowanie fundamentów tego państwa i
udzielone temu państwu pożyczki finansowe.
Konstytucja wchodzi w życie po podpisaniu Aktu S 447 przez J.W. Donalda Trumpa – Prezydenta USA.
Wszyscy obecni (Ziemie i Senatorowie) (8 osób) byli „za”. 2 Ziemie, 3 Senatorów.
Krol: My powagą Majestatu Królewskiego zatwierdzamy i podpisujemy tę Konstytucyę.
J.W. Cezary Mariusz Tousty – duchowym przedstawicielem Polski jest Maria Matka Jezusa oraz Jezus Król
Polski. Wzywamy Jezusa Chrystusa i Maryję aby Oni to w naszym imieniu zrealizowali. Żydzi niszczą Polskę
przez niszczenia prawa. Przede wszystkim my mamy prawo jako Polacy określić, co to był holocaust. My jako
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Polacy nie odmówiliśmy prawa Żydom do osiedlania się w Polsce. Żydzi przywłaszczyli sobie słowo holocaust
mając swoje słowo „shoah”.
Król: mordowano podczas II Wojny Światowej spolszczonych Żydów. W Polsce zostały przejęte urzędy przez
Żydów.
Król: Prezydent USA zapewne za tydzień podpisze ten Akt. S 447 a następnie wzmocni ilość wojska USA w
Polsce.
Król: Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie!
Król: Dziękujemy wszystkim za przybycie. Te trzy dni były bardzo owocne. Wspierała nas św. Brygida i św.
Wojciech.
Król: św. Wojciech chrzcił w 997 roku Gdańszczan na Wzgórzu św. Wojciecha.
Marszałek Sejmu Walnego J.W. Jarosław Kierznikowcz – mówi o małym
Alfie Evans powierzając Jego życie św. Brygidzie, św. Wojciechowi,
Bogu i Maryi.
Przez aklamację Sejm Walny potwierdza to zawierzenie.
Marszałek czyta wiersz.
Król: intonuje Modlitwę „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”.
Marszałek intonuje: Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie!
Król: My uznajemy te obrady za owocne!
Król: Victoria in Jezu Christe!
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Marszałek zamyka obrady trzykrotnym stuknięciem laską marszałkowską.
Koniec obrad.
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Miejsce obrad Sejmu Walnego:

Gdańsk Oliwa
DDwwoorreekk pprrzzyy KKllaasszzttoorrzzee ssss.. BBrryyggiiddeekk

Ul. Polanki 124, Gdańsk Oliwa
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Obrady Sejmu Walnego
transmitowane na żywo
na
na Kanale:

„Sejm Walny”
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==SSsseeccIIEEOOppggIIoo
Sporządzono w Myszkowie 26 dnia maja A.D.2018

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 50/05/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 26 maja A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl

XCV

DIARIUSZ
z IX Sesji trzydniowego Sejmu Walnego Konstytucyjnego Pacyfikacyjnego (23-25) w dniu 25 kwietnia A.D. 2018 – Gdańsk Oliwa

Z ARCHIWUM SEJMU WALNEGO
KRÓLESTWO POLSKIE
NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ
EUROPY I ŚWIATA
Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego
z podpisem Króla
15-16 września A.D. 2016
J.W. Król Polski stwierdził, że Królestwo Polskie nie może abstrahować od sytuacji geopolitycznej w Europie i na
Świecie.
Zmiana ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z masońskiej republiki na chrześcijańską monarchię parlamentarną
– Królestwo Polskie musi wywołać określone negatywne skutki i działania innych republik masońskich, w związku z
czym pożądane jest działanie prewencyjne.
Stąd, licząc na oddziaływanie i poparcie Sejmu Walnego pożądane jest sformułowanie Apelu do Europy i
Europejczyków oraz do Ameryki i jej mieszkańców.
Głównym celem Królestwa Polskiego winny być podjęte wysiłki propagujące remonarchizację Europy.
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Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego
do Narodów Europy
„Pax Europa – Pax Christiana”
z 16 września A.D.2016

Uznając Prawo naturalne i Boże,

że wywyższony będzie poniżony, a poniżony będzie wywyższony, jako
Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy „Świętego
Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. z Królestwem Polskim wspólnie odbudować królewskość i
chrześcijańskość Europy.

Apelujemy

do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji Europy i ścisłej współpracy
europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na pokojowej
dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim obecnych ustrojów państwowych, tj. przejściu
z republik z „demokracją” na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których przestrzegane będzie pryncypialne
prawo braku ucisku poddanych.

Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku z proponowaną dekompozycją ładu
europejskiego:
1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z dodatkową sugestią, by w ramach własnej
Monarchii wyodrębniła autonomie Księstwa Nowogrodzkiego.
2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim.
3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim albo sama stała się
samodzielnym Księstwem Białej Rusi.
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4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się ponownie Księstwem Kijowskim lub
Księstwem Rusi Czerwonej.
5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem [Województwem].
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem [Województwem].
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem [Województwem].
8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem Wielkiego Księstwa
Morawskiego w którego skład winna wejść Słowacja.
9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem.
10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.
11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się przejść na wyznanie rzymskokatolickie porzucając Luteranizm.
12. Proponujemy powstanie Księstwa Królewieckiego-Wenedyjskiego z prośba do Rosji o przekazanie tych
Ziem pod władztwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
13. Sugerujemy powstanie Księstw Łotwy i Estonii.
14. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw, by weszły w skład Rzeczypospolitej Wielu
Narodów.
15. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby zanegowali własny swój imperialny charakter i
uznali dążenie tych Żywiołów imperialnych za niewłaściwe.
16. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone Chrześcijańskie Królestwo Francji.
17. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę Rzeczypospolitej Wielu Narodów, a na miejsce
spotkań negocjacyjnych wyznaczamy królewskie Miasto Rydzynę w Wielkopolsce.
18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do
diaspory Żydowskiej oraz do wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i Nas
Europejczyków.
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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.
UCHWAŁA W SPRAWIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
„Pax America – Pax Christiana”
z 16 września A.D. 2016

Apelujemy do Narodów Ameryki Północnej, szczególnie do etno mieszkańców i chrześcijańskich imigrantów,
szczególnie do Polonii, o budowanie w Ameryce państwowości monarchicznej w duchu „Christianitas”.

1. Pragnęlibyśmy, aby USA stało się chrześcijańskim Królestwem respektującym prawa do określonych Ziem
Meksyku.
2. Chcielibyśmy, aby Meksyk stał się chrześcijańskim Królestwem.
3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem.
Dano 16 września 2016 roku w Rydzynie na Ziemi Korony Królestwa Polskiego.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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