
 
 

 
 

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

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

 

   
Króla Polski 

 

KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii      WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      
na VI Posiedzenie 

Rady Pokoju 
Korony Królestwa Polskiego 

do  GGGdddaaańńńssskkkaaa   OOOllliiiwwwyyy   
9 czerwca A.D.2018  

o godz. 10’45 

               
 „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.”   

ZZZ WWW OOO ŁŁŁ AAA NNN III EEE    
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My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów; Wielki 
Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, 
Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Obodrycki, 
Wielecki, Lutycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rosano etc., etc., wszem 
wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszym Zwołaniem rozsyłamy: 

WWWiiiccciii   
wzywając Was, szlachetni Polacy – Posłańcy Pokoju - Poddani Korony Królestwa 
Polskiego, Senatorowie oraz Radcowie na:  

VVVIII   PPPooosssiiieeedddzzzeeennniiieee   RRRaaadddyyy   PPPoookkkooojjjuuu   KKKooorrrooonnnyyy   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo   
w dniu 9 czerwca A.D.2018  

o godz. 10’45 
w Zakonie Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy przy ulicy Polanki 124 

w Gdańsku Oliwie. 

Przyczyny zwołania przez Nas VI Posiedzenia Rady Pokoju:  
 Okupant Ziemi Królestwa Polskiego – III RP (III Rzeczpospolita Przyjaciół vel Polin) 

proponuje USA stałą bazę w wymiarze Dywizji na Ziemi Królestwa Polskiego, 
proponując USA jej sfinansowanie pieniędzmi Polaków, co Królestwo Polskie 
jednoznacznie odbiera jako propozycję zapłacenia 2 mld PLN Administracji USA 
za wywołanie wojny z Rosją. Uchwała – Solucja/Memorandum w tej sprawie. 

 Spotkanie Trump – Kim Dzong Un w dniu 12 czerwca A.D.2018 w Singapurze. 
Odnosimy wrażenie, że USA, którego przemysłem narodowym jest wojna, zostały 
postawione w sytuacji wyciągniętej przez Koreę Północną ręki do pokoju. To 
oznacza, że planowana przez USA wojna na Dalekim Wschodzie oddala się. 
Pozostają więc dwa z trzech ognisk zapalnych: Bliski Wschód – zastąpienie Syrii  
Iranem lub lokalny konflikt zbrojny w Europie Środkowej, a konkretnie w Polsce, 
przetestowany wcześniej przez NATO na byłej Jugosławii. Ponieważ w Iranie 
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interesy swoje zabezpieczyły sobie wcześniej Rosja oraz Chiny, najbardziej 
prawdopodobny jest konflikt zbrojny w Polsce. Uchwała – Komunikat w tej 
sprawie. 

 Telefoniczna Nasza propozycja z dnia 24 maja A.D.2018 Spotkania się z Janem 
Zbigniewem Potockim reprezentującym II RP. Sprawa Jana Zbigniewa Potockiego 
w kontekście zgłaszanym przez Niego roszczeń finansowych (reparacji) wobec 
Niemiec jest bardzo groźna dla pokoju na Ziemi Korony Polskiej. Sprawa 
podpisanego Traktatu Wersalskiego i Małego Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 
A.D.2018. Sprawa Traktatu Ryskiego. Dlaczego Jan Zbigniew Potocki nie dąży do 
pokoju – do zakończenia II Wojny Światowej? Królestwo Polskie powinno mieć 
wypracowane oficjalne Stanowisko wobec II RP. Uchwała – 
Oświadczenie/Rezolucja w tej sprawie. 

 Sytuacja po Pokojowym Zjeździe Oliwskim 1-3 maja A.D.2018, który został 
zbojkotowany przez II RP, PRL, III RP, Gminy Żydowskie w Polsce, Episkopat 
Polski. Obecna sytuacja po Naszej Konkluzji Zjazdu: Biada Wam! Nasza 
propozycja: zwołanie w dniu 22 września A.D.2018 Pokojowego Zjazdu 
Ambasadorów akredytowanych w III RP w Gdańsku Oliwie w celu formalnego 
rozpoczęcia Konferencji Pokojowej – Kongresu Pokojowego kończącego II Wojnę 
Światową oraz zmieniającą układ sił w Europie i na Świecie. Akceptacja 
wskrzeszenia Ligi Narodów w Gdańsku Oliwie oraz Ligi Świętej Christianitas na 
Ziemi Korony Polskiej.  Uchwały – Proklamacje w tej sprawie. 

 Sprawa przemilczania problemów zdrowotnych nieformalnego Naczelnika III RP 
Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego nie ma oficjalnego Komunikatu Medycznego o 
stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego? Kto obecnie znajduje się na mostku 
kapitańskim III RP i kto kręci kołem sterowym? Czyżby okupant rozważał 
opuszczenie Polski, wcześniej wywołując wojnę? Podobieństwa z II RP. Możliwe 
scenariusze polityczne na najbliższe tygodnie. Przypominamy, że 30 czerwca 
A.D.2018 przestanie obowiązywać vacatio legis nałożonej na Sejmie Walnym w 
Czernej w grudniu 2017 roku infamii i banicji wobec wszystkich Członków partii 
politycznych na Ziemi Korony Polskiej. Uniemożliwi Nam to, spotykanie się z po 1 
lipca A.D.2018 z członkami partii politycznych.  Uchwała – Odezwa w tej sprawie. 

 Święta Liturgiczne „Najświętsze Serce Pana Jezusa” oraz „Niepokalane Serce 
Maryi” – ich znaczenie w Królestwie Polskim, w Koronie Królestwa Polskiego.  
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 Dlaczego Prymas Polski August Hlond nie potraktował poważnie do 1939 roku 
objawień Rozalii Celakówny mimo Listu Generała Paulinów Piusa Przeździeckiego 
z 20 kwietnia 1939 roku domagającego się państwowej Intronizacji 
Najświętszego Serca Jezusowego wyraźnie sugerując, że pisze list po rozmowie z 
Rozalią Celakówną? Eminentissime Domine, choćbyśmy wszystkie 
skarby całego narodu naszego ofiarowali na potrzeby armii; 
choćbyśmy zawarli przymierze wszystkimi narody Europy; 
choćbyśmy organizacją obrony narodowej i siłą przewyższali 
wszystkie państwa, na nic się to nie zda wobec zbliżającej się 
grozy wojennej, jeśli nie przyśpieszymy Intronizacji 
Najświętszego Serca Jezusowego! Cały list poniżej. Uchwała – Rezolucja w 
tej sprawie. 

 Aktualny stosunek Królestwa Polskiego do III RP – republiki masońskiej, 
zarządzanej przez Żydów, filosemitów, syjonistów - aby pokojowo, bez krzywdy i 
ucisku, płynnie przejść do naszej tradycji ustrojowej tzn. do republiki królewskiej – 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Uchwała – Odezwa/Apel w tej sprawie. 

 Omówienie wyborów samorządowych A.D.2018 w których III RP kolejny raz 
spróbuje lokalnie zbolszewizować Polskę.  Stanowisko wobec wyborów. Uchwała – 
Komunikat w tej sprawie. 

 Omówienie projektu referendum, które na Ziemi Korony Polskiej planuje 
zorganizować Prezydent III RP Andrzej Duda. My uważamy referendum jako 
instrument masonerii światowej, stosowany przy powstawaniu USA, następnie 
podczas rewolucji antyfrancuskiej oraz np. w 1946 roku we Włoszech w celu 
obalenia monarchii. Referendum jako narzędzie masonerii w panowaniu nad 
światem. Uchwała – Komunikat w tej sprawie.   

 Sprawy ochrony środowiska w kontekście wysypisk śmieci.  Uchwała – Rezolucja w 
tej sprawie. 

 Sprawa bezpieczeństwa majątkowego i osobistego Polaków – Poddanych 
Królestwa Polskiego. Uchwała – Rezolucja w tej sprawie. 
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ALEGAT 

 
List alarmujący Generała O.O. Paulinów z Jasnej Góry 

 
Generał O.O. Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie, 
Ksiadz dr Pius Przeździecki 
do Księdza Kardynała dra Augusta Hlonda Prymasa Polski 
 
Jasna Góra dnia 20 kwietnia 1939 r. 
 
Klasztor O.O. Paulinów 
Jasna Góra w Częstochowie 
L. 197 
 
Eminentissime Domine! 
 
Życie moje, sądząc po ludzku, zbliża się ku końcowi; niedomagam poważnie i wiek 
mój mówi za mnie.  
 
Jak każdemu człowiekowi w obliczu śmierci nasuwają się myśli najważniejsze w 
zakresie jego zatrudnień, zainteresowań i wierzeń, tak i mną zawładnęła szczególna 
myśl, a to w takim stopniu, że przedstawia mi się jako najściślejszy i wielki mój 
obowiązek do spełniania. Spełniam go pismem niniejszym, które pokornie przyjąć 
proszę jako testament mych przekonań, pragnień i przeczuć. 
 
Chodzi o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce jako w Państwie. 
 
Eminentissime Domine, choćbyśmy wszystkie skarby całego narodu naszego 
ofiarowali na potrzeby armii; choćbyśmy zawarli przymierze wszystkimi narody 
Europy; choćbyśmy organizacją obrony narodowej i siłą przewyższali wszystkie 
państwa, na nic się to nie zda wobec zbliżającej się grozy wojennej, jeśli nie 
przyśpieszymy Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego! 
 
Na czym opieram takie twierdzenie?  
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Na najgłębszym przekonaniu, że tej Intronizacji żąda sam Pan Jezus i Najświętsza 
Maryja Panna jako warunku sine qua non ocalenia naszej Ojczyzny. Po wtóre, na 
mocnym przekonaniu, że nic tak nie wpłynie na religijne odrodzenie naszych sfer 
rządzących i całego narodu i nic tak nie przyśpieszy stanowczego zwrotu do Boga tak 
rządu jak i narodu, jak Intronizacja państwowa. Przekonanie, że Intronizacja jest 
łaskawie zamierzona i upragniona przez Boskie Serce Jezusa stało się wprost moją 
wiarą, za wyznanie której oddaję swe życie starcze oraz tę powagę, jaka jest 
przywiązana do mego urzędu w Zakonie. Obsługującym Tron Królowej Korony 
Polskiej na Jasnej Górze! 
 
Wiadomo, co nam mówi Objawienie o obowiązku, jaki ciąży na państwach i narodach 
wobec Boga, by Go jako takie wielbiły i służyły Mu wiernie. Wiadomo, jak Kościół – 
Oblubienica Chrystusowa – zapatruje się na Kult Serca Jezusowego oraz Intronizację 
w rodzinach. Wiadomo, jak Pan Jezus przez liczne nawrócenia i cuda stwierdzał  
i wciąż stwierdza, że Dzieło Intronizacji Jego Serca Boskiego nas tak miłującego, jest 
Mu bardzo miłe.  
 
Nie ulega wątpliwości, że Kościół rad by ujrzeć każdy naród jako całość u stóp 
Jezusowego. A zatem wszystkie zabiegi, jakie były podjęte w tym celu, jak 
najchętniej pobłogosławi. Z całą pewnością pragnie tego Pan Jezus i gotów jest 
przyjść nam ze Swą potężną i cudowną pomocą.  
 
Nie będę ukrywał, że tak w swej pewności co do Intronizacyjnych pragnień 
Najświętszego Serca Jezusowego, jak i zabiegach w tej sprawie kieruje się również 
prywatnymi wskazówkami, jakich Pan Jezus udziela niektórym duszom wybranym u 
nas w Polsce. Wiadomo, że już w Starym testamencie takich prywatnych objawień, 
które dotyczyły całego narodu Izraelskiego, było wiele. Nie brak ich i w Nowym 
Testamencie. To samo widzimy i w dziejach Kościoła Świętego. Wiemy, że Pan 
Jezus objawiając Swoje Serce między innymi św. Marii Małgorzacie Alacoque, 
zwrócił się pod adresem wszystkich ludzi, by wszystkich pobudzić do czci i miłości 
Jego Serca Boskiego! 
I, gdyby nie uwierzono w jej widzenie i słowa Jezusowe, jakie nam przekazała na 
piśmie przez tych, którzy kierowali jej duszą, nie mielibyśmy ani uroczystości 
Najświętszego Serca Jezusowego wraz z Oficjum brewiarzowym, ani cudownej w 
skutki Intronizacji w rodzinach, ani też wszystkich owoców tego nabożeństwa w 
Kościele. 
Podobnież zeznania św. Bernadetty o widzeniach i słowach Matki Najświętszej do 
niej wyrzeczonych, jeżeliby nie znalazły wiary u tych, których Opatrzność Boża 
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wyznaczyła do zbadania ich i którym dała łaskę do uznania w nich prawdy, nie 
mielibyśmy dzisiejszego Lourdes z jego tylu słynnymi na cały świat cudownymi 
uzdrowieniami. To samo powiedzieć trzeba o skutkach objawień w La Salette, a w 
ostatnich czasach w Objawieniach w słowach Marii Ludwiki Małgorzaty Claret de la 
Touche odnośnie do powszechnego Przymierza kapłanów przyjaciół Serca 
Jezusowego.  
 
Jakże wiele straciłby Kościół, jeśliby nie dał wiary tylu duszom wybranym, przez które 
Chrystus Pan w swej nieskończonej dobroci zsyłał i niezawodnie jeszcze będzie 
zsyłał obfite światła, by pomóc swej Oblubienicy – całemu Kościołowi! 
 
A przeto, o im większe chodzi dobro, tym większa jest racja zbadania źródła i słów 
zasłyszanych, by czasem przez pominięcie ich nie zostały udaremnione miłościwe 
Boga zamiary, za które winniśmy Mu dziękować gorąco i stosować się do nich. 
 
Otóż mam przekonanie, że i w danym wypadku, gdy chodzi o Intronizację w Polsce 
jako Państwie, Najświętsze Serce Jezusa przychodzi nam miłościwie z wyjątkową 
pomocą i wyświadcza nam łaskę niezwykłą, wskazując nam Intronizację jako pewny 
środek i rękojmię do ratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia Tryumfu 
Kościoła i do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Za te łaskę będziemy kiedyś 
gorąco dziękować Panu Jezusowi i Matce Najświętszej.  
 
Ale jaka szkoda mogłaby się stać obecnie, tak dla Polski jak i dla Kościoła w ogóle, 
gdybyśmy nie chcieli dać wiary tym znakom i słowom, albo gdybyśmy nie chcieli 
nawet zbadać należycie ich źródła wobec narzucającego się prostego pytania: „A 
może istotnie głosy te pochodzą od Boga? A może istotnie Pan Jezus i Matka 
Najświętsza przemawiali do tych dusz?” Czyż dlatego, że prawdziwe widzenia i głosy 
są bardzo rzadkie, a objawy histerii i złudzeń są zbyt częste, mamy obok pierwszych 
przejść mimo, nie poddając ich sumiennemu zbadaniu, ani nie dając im wiary, choćby 
nawet wszystkie znane nam znaki, po których je można rozpoznać w pełni, 
stwierdzały ich wiarygodność? Albo czy dlatego a priori mamy nie przypisywać im 
wagi, że w nich chodzi o sprawy ogromnej doniosłości dla całego świata?  
 
Przeciwnie! 
 
I tak, w Wielką Środę zwierzono mi między innymi następujący opis widzenia i słów 
zasłyszanych, w duszy: „Pod koniec lutego br. (1939) Pan Jezus przedstawił mej 
duszy następujący obraz, w czasie, gdy mu gorąco polecałam naszą Ojczyznę  
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i wszystkie narody świata. Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką 
począwszy od Śląska aż do Pomorza całą w ogniu. Widok ten był naprawdę 
przerażający. Zdawało mi się, że ten ogień zniszczy cały świat całkowicie. Po 
pewnym czasie ogień ten ogarnął całe Niemcy, niszcząc je doszczętnie tak, że ani 
śladu nie pozostało z dzisiejszej Rzeszy Trzeciej. 
 
Wtem usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, 
że tak się stanie, czego nie potrafię opisać: 
„Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy 
upadną już nigdy nie powstaną za karę, bo nie mnie uznają jako Boga, Króla i Pana 
swego.” 
„Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać 
ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste i nienawiść. Jest jeden 
ratunek dla Polski, jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana i w zupełności przez 
Intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale i w całym Państwie z 
Rządem na czele. To uznanie Mnie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a 
całkowitym zwrotem do Boga”. 
„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, aby zbawić świat  
i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to 
stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem Chrześcijaństwa, silna i potężna,  
o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” 
 
Brzmią mi w uszach również te słowa:  
 
„Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu. Prymas Polski odda całą Polskę 
Mojemu Sercu. Ostoją się tylko te Państwa, w których Chrystus będzie królował we 
wszystkich państwach i narodach na świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Jeżeli 
chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca 
Jezusowego. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod 
panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już 
nigdy nie powstaną. Pamiętaj, by sprawa ta bardzo ważna nie była przeoczona i nie 
poszła w zapomnienie, by nie było za późno. Trzeba wszystko uczynić, by 
Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości Chrystusowej na te 
ostatnie czasy! …Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego 
słowa znaczeniu… Inaczej nie ostoi się. Oświadczam ci jeszcze raz, że tylko te 
państwa nie zginą, które będą oddane Sercu Jezusowemu przez Intronizację. 
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Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu 
potęgi i będzie już jedna owczarnia i jeden Pasterz. Nie trzeba zaniedbywać sprawy o 
przyśpieszenie Intronizacji w Polsce. 
Polska ma wielkie zadanie, bo ma stać się wzorem i przykładem życia Bożego dla 
całego świata. Dzieła tego mają dokonać kapłani. Panowanie Boskiego Serca Pana 
Jezusa jako Króla Miłości, jeżeli zapanuje w rządzie, przemieni jego nastrój  
i zdobędzie zaufanie podwładnych.” 
 
Po sumiennym zbadaniu i głębokiej rozwadze ośmielam się oświadczyć, że wyżej 
wymienione widzenia i słowa zasługują na ich zbadanie.  
 
Najpierw zeznała je na spowiedzi dusza skądinąd znana od dawna jako niezwykle 
pokorna, niewinna  
i święta, której całe życie upływa w cnotach wyraźnie heroicznych, owszem, jej życiu 
towarzyszą cuda ukryte, świadczy, że jest wybranym narzędziem w ręku Boga. 
 
Po wtóre, treść widzeń i słów nie tylko nie sprzeciwia się wierze i czci Najświętszego 
Serca Jezusowego, lecz nadto przedstawia je w przedziwnie pięknych jasnych 
promieniach, odsłaniając olbrzymie horyzonty mocy i miłości Serca Jezusowego, 
które na sposób „Nieskończonej Miłości” pragnie ratować nie tylko poszczególne 
dusze i rodziny, lecz całe państwa i narody! 
 
Po trzecie, warunki polityczne, z dnia na dzień tak się piętrzące w beznadziejnym 
chaosie, coraz bardziej i coraz mocniej wołają i z konieczności wprost domagają się, 
by akurat w takim momencie dziejowym i w Polsce z Rządem na czele i całemu 
światu ukazać ratunek z wysoka w Intronizacjach państwowych, jako 
niezaprzeczenie najwspanialszej idei religijno-państwowej. Żadna inna akcja nie ma 
na obecny stan stosunków międzynarodowych tak rokujących wyników, jak akcja 
intronizacyjna w całych państwach! Jest to wprost „Boża polityka” przeznaczona na 
nasze czasy ostateczne. 
 
Po czwarte, Intronizacja państwowa ma się rozpocząć od naszej Ojczyzny, bo jak 
słusznie pisze Wasza Eminencja: „Polska w obecnej sytuacji Europy jest 
najwidoczniej jedyną ostoją i obroną katolicyzmu” i bodaj nie tylko w tej połaci 
Europy, lecz może w ogóle w Europie. 
Wreszcie wskazanie niebios na Najdostojniejszą Osobę Waszej Eminencji jako na 
Tę, która ma zainicjować Intronizację Serca Jezusowego jest ze wszystkich miar 
zrozumiałe. Nikt bowiem nie ma tyle powagi i danych, by z mocą i szczęśliwie 
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zapoczątkować w Polsce, a może nawet za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej w 
innych państwach i narodach, co Wasza Eminencja. 
Może, Eminentissimus Dominus uzna za wskazane zbadać wiarygodność 
przedstawionych mu wizji i słów, albo zechciałby mieć znak z nieba na ich 
potwierdzenie? Ufać można, że Najświętsze Serce Jezusowe, co tyle już uczyniło ze 
swej nieskończonej dobroci, uczyni zadość i temu życzeniu. 
 
Oby Najświętsze Serce Jezusa za przyczyną Swej Matki Maryi, Królowej Korony 
Polskiej sprawiło, by Wasza Eminencja raczył poczynić odpowiednie kroki, by w całej 
Polsce wszyscy nasi Arcypasterze i Pasterze oraz kapłani zaczęli jednomyślnie  
i żarliwie głosić Intronizację w Państwie, nawołując jednocześnie do pokuty i 
właściwego umiłowania Serca Jezusowego. 
 
Obyśmy mogli już w tym roku przeprowadzić Intronizację, skoro przynagla nas do 
tego groźba wojny oraz łaskawe nawoływanie Najświętszego Serca Jezusowego, 
gdyż ze szczególnym naciskiem mówi o jej przyspieszeniu. Jakkolwiek pożądane 
jest, aby naród polski wpierw porzucił swe grzechy i całkowicie nawrócił się do Boga, 
a potem dopiero Intronizował Najświętsze Serce Jezusa. to jednak może się stać  
i odwrotnie, jak to się praktykuje w poświęcaniu się rodzaju Serca Zbawiciela, których 
dobrzy członkowie przez Intronizację wypraszają nawrócenia się reszty rodziny. 
 
Przedkładając niniejszy, jakby testament mój i prośbę przedśmiertną Waszej 
Eminencji jakie do Najdostojniejszego Protektora naszego Zakonu oświadczam, że 
resztę życia mojego poświęcam i ofiaruję za Intronizację Najświętszego Serca 
Jezusowego w Polsce jako w Państwie, nie wyłączając również wszystkich innych 
narodów na świecie. Jestem starym, nad grobem stojącym i świadomie oraz 
dobrowolnie i bez najmniejszego wahania, owszem, z radością, biorę całą 
odpowiedzialność przed Bogiem naszym i Sędzią, przed którego Najświętszym 
Obliczem mogę stanąć lada dzień, że Boskie Serce Jezusa i Najświętszej Maryja 
Panna istotnie w sposób nadprzyrodzony łaskawie nam wskazują na Intronizację w 
Państwie jako na niezawodny ratunek dla Polski i świata. 
 
Waszej Eminencji uniżony sługa 
 
O. Pius Przeździecki 
Generał O.O. Paulinów 
 
http://www.sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=108&doc=58  
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Miejsce obrad  

VI Posiedzenia Rady Pokoju   
GGGdddaaańńńssskkk   OOOllliiiwwwaaa   

DDDwwwooorrreeekkk   ppprrrzzzyyy   ZZZaaakkkooonnniiieee   NNNaaajjjśśśwwwiiięęętttssszzzeeegggooo   ZZZbbbaaawwwiiiccciiieeelllaaa   śśśwww...   BBBrrryyygggiiidddyyy      

 

 
Ul. Polanki 124, Gdańsk Oliwa 

   9 czerwca A.D.2018 
w Dzień Niepokalanego Serca Maryi 

od godz. 10’45 do godz. 14’00 
Posiedzenie zakończone będzie Mszą Świętą  

   www   KKKooośśśccciiieeellleee   pppwww...   ŚŚŚwwwiiięęęttteeejjj   BBBrrryyygggiiidddyyy   www   GGGdddaaańńńssskkkuuu   
ooo   gggooodddzzz...   111888’’’333000   
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VVVIII   PPPooosssiiieeedddzzzeeennniiieee   RRRaaadddyyy   PPPoookkkooojjjuuu   

tttrrraaannnsssmmmiiitttooowwwaaannneee   nnnaaa   żżżyyywwwooo      
nnnaaa      nnnaaa   KKKaaannnaaallleee:::   

         „„„RRRaaadddaaa   PPPoookkkooojjjuuu   KKKooorrrooonnnyyy   KKKrrróóóllleeessstttwwwaaa   PPPooolllssskkkiiieeegggooo”””   
hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===XXXggg666rrr222ZZZ333444UUU222888  

 
 
Dano 6 czerwca A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej, w Trzecim Roku 
Naszego Panowania. 
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae    
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REGULAMIN OBRAD 
RADY POKOJU 

Radzie Pokoju przewodniczy Król.  
 
Celem Rady Pokoju Korony Królestwa Polskiego jest dbanie o pokój w Królestwie Polskim 
oraz w państwach sąsiednich oraz tam, gdzie leży to w żywotnym interesie Królestwa 
Polskiego. 
 
Król podejmuje ostateczne decyzje, co do Uczestników konkretnego Posiedzenia Rady 
Pokoju oraz wybiera ostateczne miejsce do rozmów oraz usytuowanie rozmówców, 
szanując ich precedencję w Królestwie Polskim.  
 
Na konkretnym Posiedzeniu Rady Pokoju może być obrany Przewodniczący Rady Pokoju, 
Protokolant oraz Scruter (obserwator, osoba licząca głosy przy głosowaniu).  
 
Głosowania na Radzie Pokoju Korony Królestwa Polskiego wymagają zatwierdzenia przez 
Króla. Brak zatwierdzenia Uchwały przez Króla powoduje jej abrogację (unieważnienie).  
 
Zaakceptowany Uczestnik konkretnego Posiedzenia Rady Pokoju ma Status Radcy 
Pokoju vel Consultora Pokoju.  
 
Zaproszeni interlokutorzy na negocjacje pokojowe mają status Rozmówców Pokojowych 
lub Negocjatorów.  
Rozmówcom i Negocjatorom nie może być skracany czas wypowiedzi. 
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae  
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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W RADZIE POKOJU 
 

Warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Radzie Pokoju jest: 
1. Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu. 
2. Uczestnictwo w obradach Rady Pokoju oznacza zgodę na upublicznienie swojego 

wizerunku i swoich wypowiedzi.    
 

AKREDYTACJA MEDIÓW  
 

1. Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady audio i/lub foto, wideo są 
zobowiązane AKREDYTOWAĆ się podając do odpowiedniego Rejestru swoje dane 
osobowe i adresowe i/lub nazwę organizacji i adres i zapoznając się z 
REGULAMINEM OBSŁUGI MEDIALNEJ RADY POKOJU tj. z zasadami obsługi 
medialnej obrad z zasadą respektowania danych osobowych oraz poszanowania 
tytulatury osób występujących na obradach. 

2. Generalnie chodzi o nie wyrywanie w zapisie audio i video słów z kontekstu oraz o 
nie fotografowanie w złych zamiarach (grymas twarzy, nieelegancka poza, etc.).  

3. Organizator może odmówić akredytacji bez podawania powodu.   
 

MIR POSIEDZENIA 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na obrady Rady Pokoju 
dowolnej osoby mogącej zakłócić obrady Rady Pokoju. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia osoby mogącej zakłócić lub 
zakłócającej obrady Rady Pokoju. 

3. Osoba mogąca zakłócić obrady Rady Pokoju lub zakłócająca obrady jest proszona 
o dobrowolne opuszczenia Sali Obrad Rady Pokoju, a jeśli się nie podporządkuje 
Decyzji Organizatora może być wyprowadzona przez służby porządkowe lub przez 
wezwaną Policję  
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ORGANIZATOREM 
Posiedzenia Rady Pokoju   

w Gdańsku Oliwie 
jest: 

 
 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 

www.quomodo.org.pl  
   
Dano w Myszkowie, 6 dnia czerwca A.D.2018, na Ziemi Korony Polskiej, w Trzecim 
Roku Naszego Panowania.  
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae  
 

 
WPIS Nr 53/06/2018  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 6 czerwca A.D.2018 
www.metrykakoronna.org.pl  
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www.królpolski.org.pl   
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AAAllleeegggaaatttyyy      

zzz   ppprrraaaccc   SSSeeejjjmmmuuu   WWWaaalllnnneeegggooo   
&&&   

RRRaaadddyyy   PPPoookkkooojjjuuu   
   

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.   

 
Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego 

do Narodów Europy 
„Pax Europa – Pax Christiana” 

z 16 września A.D. 2016 
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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. 

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. 
6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem. 
7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem.  
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 rzymsko-katolickie porzucając Luteranizm.  
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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. 

 
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. 
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3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem.   
 
Rada Królewska zamknęła obrady 16 września 2016 roku. 
 

APEL RADY KRÓLEWSKIEJ 
z 2 grudnia A.D. 2017 

Święty Krzyż 
DO HIERARCHÓW KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO 

W POLSCE 
 
1. Rada Królewska apeluje do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce aby 

dbali o morale i ducha Narodu polskiego. 
2. Należy skutecznie zwalczać zgorszenia, jakie dają Wiernym niektórzy kapłani.  
3. Należy unikać podziały w kościele poprzez zwoływanie Synodów Diecezjalnych i 

Plenarnych.  
4. Kościół rzymsko-katolicki w Polsce zawsze był ostoją polskości.  
5. Hierarchowie powinni być prawdziwymi przywódcami duchowymi i patriotami 

wskazującymi drogę, którą ma polskie społeczeństwo kroczyć.  
6. Ludzie świeccy i duchowni powinni być JEDNO aby mieć wspólny cel i rozumieć nasze 

położenie oraz sens istnienia.  
7. Potrzebna jest reforma Episkopatu Polski. 
8. Apelujemy do dostojników „III RP” oraz do hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego: 

spotkajmy się na Zjeździe dostojników na podobieństwo Zjazdu z 1180 roku w Łęczycy.   
9. Powinniśmy zorganizować wspólnie Konferencję na temat bezpieczeństwa Polski. 
 

      Uchwała przyjęta przez aklamację!  
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APEL RADY KRÓLEWSKIEJ 

z 2 grudnia A.D. 2017 
Święty Krzyż 

DO DOSTOJNIKÓW „III RP”  
ORAZ DO POLAKÓW 

 
1. Rada Królewska apeluje do dostojników „III RP” aby dobrze rozmówili się z Polakami 

czy nadal chcą żyć w demokracji czy w monarchii. 
2. Rada Królewska wysyła Ducha do Polaków ze Świętego Krzyża (Łysej Góry): jesteśmy 

królewskim szczepem Piastowym!  
3. Tu na Świętym Krzyżu, na Łysej Górze, widząc Kryptę Oleśnickich, zmumifikowane 

zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego, wiedząc o kryptach królewskich przedchrześcijańskich 
Królów Lechii czuje się odwieczne Królestwo Polskie.  

4. Mając możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego pamięta się o chrześcijańskim 
Królestwie Polskim pod panowaniem Jezusa Chrystusa.  

5. Apelujemy do Dostojników „III RP” i hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego: 
spotkajmy się na Zjeździe Dostojników na podobieństwo Zjazdu z 1180 roku w Łęczycy.  

6. Nie wierzymy, żeby grupa osób – partia, rozwiązała wszystkie problemy Polski i 
Polaków.  

7. Tylko powrót do idei Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego może coś zmienić na lepsze.  
8. Przypominamy Zjazdy Możnowładców w Chęcinach z czasów Króla Władysława Łokietka.  
9. Powinniśmy wspólnie zorganizować Konferencję/Kongres na temat bezpieczeństwa Polski 

i Polaków.  
10. Apelujemy do Polaków aby zadawali pytania kandydatom do władz samorządowych co 

z doktryną wojenną? Co z naszym bezpieczeństwem?  
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11. Apelujemy do Polaków aby obrali sobie Hetmanów Polnych – Dowódców obrony danej 
Ziemi; w Gminie, Powiecie, etc.       

   
      Uchwała przyjęta przez aklamację!  

 

DEZYDERAT 
RADY KRÓLEWSKIEJ 
z 2 grudnia A.D. 2017 

Święty Krzyż 
W SPRAWIE DOKTRYNY WOJENNEJ GRUDNIEWSKIEGO 

      
1. Rada Królewska żąda od Władz „III RP”, a szczególnie od Rządu „III RP” i Prezydenta 

aby prawidłowo rozumieli i wdrażali w życie „Doktrynę Wojenną Grudniewskiego”, jako 
Totalną Obronę Narodową realizowaną przez Obronę Terytorialną – Chorągwie 
Ziemskie, traktowane jako komponent wojsk terenowych (pospolite ruszenie) na 
poziomie Gminy, Powiatu, przeznaczone z samej definicji, do obrony konkretnej Ziemi, 
a nie jako komponent wojsk operacyjnych - liniowych. 

2. Wdrożenie „Doktryny Wojennej Grudniewskiego” winno nastąpić w co najmniej 2.000 
Gmin. 

3. Potrzebne jest 1,5 roku na wdrożenie „Doktryny wojennej Grudniewskiego”. 
4. Potrzebne jest 2,5-3,5 mld PLN by sfinansować „Doktrynę Wojenną Grudniewskiego”  

   
      Uchwała przyjęta przez aklamację!  
 

SOLUCJA 
RADY KRÓLEWSKIEJ 
z 2 grudnia A.D. 2017 

Święty Krzyż 
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Sic volo, sic iubeo!  
(Tak chcemy, tak rozkazujemy!) 

W SPRAWIE WSPÓLPRACY ZE WSCHODEM 
 

1. Rada Królewska żąda od Władz „III RP” aby rozpoczęły współpracę ze Wschodem, 
m.in. z Rosją i Białorusią ale po uprzednim przygotowaniu się do Totalnej Obrony 
Narodowej, czyli po wdrożeniu w życie „Doktryny Wojennej Grudniewskiego”.  

2. Współpraca ze Wschodem jest potrzebna aby nadgonić dystans pomiędzy Polską, a 
Zachodem Europy, który zagraża bezpieczeństwu Polski.     

  
      Uchwała przyjęta przez aklamację!  

 

DEZYDERAT 
 Rady Pokoju – Rady Królewskiej 

z 6 stycznia A.D.2018 
LICHEŃ STARY 

W SPRAWIE INTENCJI WSPÓLNYCH Z „III RP” OBCHODÓW  
ODNOWIENIA ŚLUBÓW LWOWSKICH  
ORAZ ŚLUBÓW INTRONIZACYJNYCH. 

  
1. Rada Królewska niniejszą Dezyderatem składa ofertę wspólnych obchodów:  

 Odnowienia Ślubów Lwowskich 7 kwietnia A.D.2018 w Katedrze 
Szczecińskiej. 

 Odnowienia Ślubów Lwowskich 15 kwietnia A.D.2018 u Franciszkanów 
w Krośnie  

 Odnowienia Ślubów Intronizacyjnych w ostatnią niedzielę października 
A.D.2018 w Kościele Farnym w Brześciu Kujawskim.  
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2. Tekst Ślubów Lwowskich według brzmienia oryginalnego z niewielkimi 
uwspółcześnieniami.  

3. Tekst Ślubów Intronizacyjnych ułożonych w 2016 roku przez Radę królewską z 
możliwym imprimatur Prymasa Królestwa Polskiego. 

 
UZASADNIENIE 

 
1. Wspólne Odnowienie Ślubów Lwowskich i Intronizacyjnych jest gwarancją wspólnego 

Ducha, a to z kolei jest gwarancją skutecznego wspólnego działania. 
2. Królestwo Polskie zaprasza wszystkich ludzi i organizacje do uczestnictwa w tych 

Uroczystościach.  
 

 Wojciech Edward Rex Poloniae 
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MMXVIII 
Millennium  

Pokoju w Budziszynie 

1018 - 2018 
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MMXVIII 
Millennium 

Wyprawy Kijowskiej 
& 

zdobycia Kijowa  
przez Bolesława Wielkiego Chrobrego 

1018 – 2018 
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