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„Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije,
ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.”

N

iniejszym, jako Król Polski elekt, mając na względzie jedno z ośmiu

błogosławieństw Jezusa Chrystusa wygłoszonych na górze: „Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój albowiem oni będą nazywani Synami Bożymi (Mt
5,9), w nawiązaniu do Naszego Memorandum Pokoju, redagowanego przez
Radę Królewską, a wygłoszonego 14 października A.D.2017 roku w Gdańsku-
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w dniach 1-3 maja A.D.2018
Oliwie, w imieniu Królestwa Polskiego zapraszamy przedstawicieli Władz
świeckich i Kościoła rzymsko-katolickiego „III RP” na Pokojowy Zjazd Oliwski,
mający za zadnie zapewnić Państwu Polskiemu, rozumianemu za św.
Augustynem, jako zgodne zrzeszenie ludzi, Pokój wewnętrzny.
Zgodnie z ustaloną w „III RP” precedencją zapraszamy:
I.

Władze III RP reprezentowane przez:
1. Prezydenta Rzeczypospolitej
2. Marszałka Sejmu RP
3. Marszałka Senatu RP
4. Prezesa Rady Ministrów
5. Wicemarszałków Sejmu
6. Wicemarszałków Senatu
7. Wiceprezesów Rady Ministrów
8. Ministrów i Członków Rady Ministrów
9. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
10. Prezesa Trybunału Stanu – I Prezesa Sądu Najwyższego
11. Prezesa Sądu Administracyjnego
12. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
13. Rzecznika Praw Obywatelskich
14. Rzecznika Praw Dziecka
15. Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
16. Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
17. Generalny Inspektor Danych Osobowych
18. Prezesa Narodowego Banku Polskiego
19. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
20. Prezesów (kierowników) Urzędów Centralnych
21. Przewodniczących Komisji Sejmowych
22. Przewodniczących Komisji Senackich
23. Posłów na Sejm RP
24. Senatorów RP
25. Posłów do Parlamentu Europejskiego
26. Sekretarzy Stanu
27. Szefa Kancelarii Prezydenta RP
28. Szefów Kancelarii Sejmu i Senatu
29. Szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów
30. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
31. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
32. Prezesa Sądu Najwyższego
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33. Ambasadorów RP
34. Podsekretarzy Stanu
35. Dowódców Rodzajów Wojsk
36. Wojewodów
Zapraszamy też, poza powyższą, oficjalną precedencją:
1. Szefów partii politycznych.
2. Szefów Klubów i Kół Poselskich w Sejmie.
II.

Hierarchów Kościoła rzymsko-katolickiego:
1. Kardynałów
2. Prymasa Polski
3. Przewodniczącego Episkopatu Polski
4. Metropolitów – biskupów

III.

Przedstawicieli Królestwa Polskiego
1. Król
2. Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus
3. Kanclerza Wielkiego Koronnego
4. V-ce Kanclerza Wielkiego Koronnego
5. Mincmistrza Wielkiego Koronnego
6. Podskarbiego Wielkiego Koronnego
7. Marszałka Wielkiego Koronnego
8. Marszałka Sejmu Walnego
9. Starostów Generalnych
10. Marszałków Sejmików Ziemskich

Z

astawialiśmy się długo jak spowodować, by obecne Władze „III RP”

skłonne były spotkać się w formule Pokojowego Zjazdu Oliwskiego
nawiązującego do Zjazdu w Łęczycy z roku 1180.
Zapewne każdy Nasz argument „za”, jako przytoczony przez osobę świecką
zostałby potraktowany z mniejszą atencją, niż w sytuacji, gdy przytoczymy
słowa autorytetu tj. Papieża Piusa XI, cytując fragmenty z Jego Encykliki
„Quas Primas” - O ustanowieniu Święta Chrystusa Króla, wydanej w Roku
Jubileuszowym 1925.

Z

anim

to

jednak

uczynimy,

nakreślmy

motyw

Pokojowego

Zjazdu

Oliwskiego.
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Otóż Polska ma obecnie niepowtarzalną szansę, by po pierwsze przewodzić
Światu chrześcijańskiemu, stając się, po abdykacji Francji, Pierwszą Córą
Kościoła, a po wtóre, by przewodzić Światu świeckiemu, budując idealny
ustrój tj. Państwo Boże w ramach cywilizacji „Christianitas”, pod
przewodnictwem Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata.
Jakie są niezbędne warunki by to osiągnąć?
Jest jeden zasadniczy warunek tzn. osiągnięcie Pokoju Bożego wewnątrz
Polski oraz na tym fundamencie zbudowanie wzorcowego idealnego ustroju
państwa – Państwa Bożego.
Czy jesteśmy daleko od tego ideału?
Nie jesteśmy, o ile obecnie rządzący i hierarchowie polscy wspólnie
zdecydują się podjąć drogę zmierzającą do Pokoju wewnętrznego i do
budowy Państwa Bożego.
Jak to osiągnąć?
PRIMO:

P

rzede wszystkim wszystkie władze powinny odnawiać w kwietniu Śluby

Lwowskie Króla Jana Kazimierza, intronizujące Matkę Bożą na Królową Polski
oraz w październiku/listopadzie odnawiać Śluby Intronizujące Jezusa
Chrystusa na Króla Wszechświata i Króla Polski.
SECUNDO:

W

ramach Królestwa Bożego trzeba przyjąć, że przyrodzonym ustrojem

jest Królestwo na Ziemi (przyjdź Królestwo Twoje), a ponieważ Polska ma
historię i tradycję królewskości, nota bene od 966 roku immanentnie złączoną
z Kościołem katolickim, to nie wydaje się trudne wrócić do Królestwa
Polskiego, odrzucając wszelkie uprzedzenia i sofizmaty.
Zwróćmy uwagę, że Europa w sporej swej części jest monarchiczna.
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TERTIO:

Z

aplanować i zrealizować transformację obecnego ustroju republiki z

Prezydentem na czele i partyjnym Sejmem, na ustrój republiki z Prezydentem
jako V-ce Królem oraz Królem na czele, z Sejmikami Ziemskimi jako fundament
demokracji oddolnej i Sejmem Walnym.
Zamiast obecnej partyjnej Republiki winniśmy zbudować Republikę królewską
– Monarchię parlamentarną, jakby nie było nasz ustrojowy wynalazek.
QUARTO

P

rzekonać obce wektory polityczne, że tak eufemistycznie napiszemy, do

tego, że nowy ustrój Polski nawiązuje do naszej narodowej tradycji i ma na
celu między innymi uwzględniać wszystkie interesy naszych sąsiadów bliższych
i dalszych (na podstawie oficjalnych, a nie tajnych oświadczeniach o
interesach w Polsce) o ile nie naruszają interesów innych, a przede wszystkim
nie naruszają Racji Stanu Polski. Dobrym przykładem werbalizacji interesów w
Polsce było wystąpienia J.W. Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w
Warszawie 6 lipca A.D.2017 w którym Prezydent USA opowiedział się za
Trójmorzem, co należy odczytać, że Polska powinna rozważyć ten projekt
zamiast tkwienia w projekcie niemieckim budowania IV Rzeszy Niemieckiej
pod przykrywką budowania Unii Europejskiej.
Obecnie na kontynencie Eurazji budowane jest Imperium Chińskie z własną
cywilizacją, Federacja Rosyjska budująca cywilizację turańską, Federacja
Niemiecka budująca cywilizację bizantyńską, Turcja budująca cywilizację
arabską. W ramach tych wszystkich cywilizacji funkcjonuje rozproszona
cywilizacja żydowska zamknięta na swój wpływ w Chinach i Turcji oraz
otwarta tam gdzie wymienione wyżej cywilizacje jeszcze nie dominują.
W Polsce od 1000 lat mamy do czynienia z cywilizacją łacińsko-chrześcijańską
odmiany słowiańskiej, która jest napierana od Wschodu przez cywilizację
turańsko-słowiańską, od Zachodu przez cywilizację bizantyńską, a od środka
walczą o Polskę cywilizacje: żydowska i arabska.
Pozostawiając napieranie tych płyt bez reakcji, któraś z tych płyt lub kilka płyt
jednocześnie zmiażdży naszą łacińsko-chrześcijańską - słowiańską cywilizację,
którą My nazywamy „Christianitas”. Jeśli zbliża się powódź, buduje się wały
ochronne. Gdy zbliża się potop buduje się arkę. A w Polsce nie broni się
własnej cywilizacji, ale otwiera się na oścież polskie wrota na przyjęcie
cywilizacyjnych „koni trojańskich”: Made in Germany, Made in Israel, Made in
Arabia Saudyjska, Made in USA. W kulturze, mediach, sztuce wlało się wręcz
tsunami obcych Polsce cywilizacji. Nie robiąc nic lub robiąc niewiele,
zostaniemy wkrótce wyłącznie wielkim placem archeologicznym naszej
cywilizacji słowiańskiej. A bez tej cywilizacji Świat stanie się uboższy i mniej
pokojowy!
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QUINTO

O

kreślenie ostatecznego celu budowania Królestwa Polskiego jako

zrzeszenie państw słowiańskich – Słowiańszczyzny – Wielkiej Lechii – Trójmorza,
alternatywy wobec Imperium USA, Rosyjskiego, Chińskiego oraz ZachodnioEuropejskiego i innych.
SEXTO

Z

akończenie II Wojny Światowej Międzynarodową Konferencją Pokojową w

Gdańsku-Oliwie zorganizową na jesieni 2018 roku w ramach obchodów
Millennium Pokoju w Budziszynie. Zakończenie II Wojny Światowej Traktatem
Pokojowym to szansa na reaktywację Pokojowej Ligi Narodów tym razem z
siedzibą w Gdańsku-Oliwie i szansa na wyznaczenie miejsca na Świecie do
negocjacji pokojowych, tak incydentalnych, jak okresowych. Należy
pamiętać, że od czasu Króla Stanisława Leszczyńskiego byliśmy, jako Polacy
prekursorami Idei Pokoju Powszechnego.

W

ydaje się słuszne by, co 25 lat Świat spotykał się na Konferencji

Pokojowej w Gdańsku-Oliwie, nie czekając na wojnę!
Zacznijmy od Pierwszej tego typu Konferencji Pokojowej i zakończmy
pokojowo pojawiające się roszczenia wynikające z niezakończonej II Wojny
Światowej.
By jednak doprowadzić do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji
Pokojowej, sami wpierw musimy uporać się z Pokojem wewnętrznym.

B

ez pochylenia się nad tekstem encykliki „Quas Primas” wszystko, co

powyżej napisaliśmy, wyda się niemożliwe do realizacji.
Naszym zdaniem Encyklika „Quas Primas”
dalekowzroczna.
Ojciec Święty Pius XI pisze w tej Encyklice:

byłą

Opatrznościowa

i

„Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę
królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo
niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie,
jak zgoda i pokój.
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Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską
książąt i władców pewną czcią religijną, tak też uzacnia obowiązki i
posłuszeństwo obywateli.
Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych, a
sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im
byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż oni zastępują Chrystusa,
gdyż nie godzi się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom.
Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi. Jeżeli panujący i
prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle
z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to
zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo
zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na
godność ludzką swoich podwładnych.
Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się
ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem
chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa
jako na ludzi do niego z natury podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny
niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego
posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa
Boga i Człowieka.
Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze
się wytwarza królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się
świadomi tej łączności, która ich jednoczy; a świadomość ta jak oddala i
usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i zmniejsza przykrości tych zatargów.
Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo Chrystusa objęło w rzeczy samej wszystkich,
jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, jaki Król pokoju
przyniósł na ziemię, Ten - mówimy - który przyszedł pojednać wszystko, który
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam służył i który będąc Panem
wszystkich dał Siebie za przykład pokory i ustanowił szczególnie prawo
nakazujące miłość, Ten wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie jest a
brzemię moje lekkie?
O, jakiegoż zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby poszczególni ludzie i rodziny i
państwa pozwoliły się rządzić Chrystusowi. "Wówczas to wreszcie - że użyjemy
słów, które poprzednik nasz Leon XIII przed 25 laty do wszystkich biskupów
wypowiedział - będzie można uleczyć tyle ran, wówczas to będzie nadzieja,
że prawo dawną powagę odzyska, miły pokój znowu powróci, z rąk miecze i
broń wypadną, gdy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i posłuszni
Mu będą a każdy język wyznawać będzie, że Pan nasz Jezus Chrystus jest w
chwale Boga Ojca.
(...)
A ponadto, czyż nie jest widocznym, że doroczna uroczystość Chrystusa Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni się do oskarżenia tego publicznego
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odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek
zeświecczenie - i do naprawienia tego zła? Albowiem, im więcej najsłodsze
Imię naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem się pomija na
międzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym głośniej wyznawać Je
należy i tym usilniej uznawać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa
Pana.
(...)
A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa
Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w
ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą
bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym
samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który
to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X każdego roku odnawiać nakazał.
(...)
Niechaj, więc obowiązkiem i staraniem Waszym będzie, Czcigodni Bracia,
aby w dniu oznaczonym przed tą doroczną uroczystością wygłoszono w
każdej parafii kazania do ludu, w których by ten lud dokładnie pouczony o
istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano, by tak życie urządził i
ułożył, iżby ono odpowiadało życiu tych, którzy wiernie i gorliwie słuchają
rozkazów Boskiego Króla.
(...)
Doroczny obchód tej uroczystości napomni także i państwa, że nie tylko
osoby prywatne, ale i władcy i rządy mają obowiązek publicznie czcić
Chrystusa i Jego słuchać: przypomni im bowiem sąd ostateczny, w którym ten
Chrystus, co Go nie tylko z państwa wyrzucono, lecz przez wzgardę
zapomniano i zapoznano, bardzo surowo pomści te zniewagi, ponieważ
godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie stosunki w państwie
układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w
wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i
wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów.

N

am nie pozostało już nic dodać i nic ująć!

Może tylko należy przewidzieć sytuację, gdy Nasze zaproszenie zostanie
zignorowane. Co wówczas?
Wówczas wracamy do sytuacji walki politycznej dążącej do pokonania Stron,
które same zdefiniują się poprzez odmowę uczestnictwa jako opozycyjne
wobec Królestwa Polskiego, a być może wobec Królestwa Bożego.
W obecnym ustroju Polski nie ma za wiele takich inicjatyw w ramach
istniejącego porządku prawnego, w którym nie przewidziano cyklicznych
spotkań władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, duchownej w
celu omówienia spraw ustrojowych, czy kardynalnych.
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Należy to pilnie zmienić!
Królestwo Polskie na Sejmie Walnym w Czernej (Małopolska) w grudniu 2017
roku przegłosowało Uchwałę o objęciu infamią połączonej z banicją wobec
Posłów i Senatorów, którzy podczas wykonywania swego Mandatu nie
zrzekną się do 30 czerwca A.D.2018 przynależności partyjnej.
Jest rzeczą oczywistą, że Poseł czy Senator wykonuje swój Mandat z
pełnomocnictwa Wyborców i danej Ziemi a nie z pełnomocnictwa partii!
Tym samym tzw. dyscyplina partyjna funkcjonująca poza oficjalnym
porządkiem prawnym, jako tzw. zły zwyczaj, zarządzana przed głosowaniami
przez Szefów partii jest de facto czynem zabronionym, bo jest wpływaniem na
rzeczywiste umocowanie Posła czy Senatora.
Czy trzeba wiele by ten zły, szkodliwy zwyczaj zmienić?
Nie! Wystarczy tylko oficjalnie uznać dyscyplinę partyjną za praktykę
korupcyjną!
Nie po to Polacy dokonują wyborów Radnych, Posłów i Senatorów, by
następnie szefowie partii bezprawnie i bezkarnie nimi manipulowali. Czas to
zmienić!
Polacy oczekują, że Sejm i Senat wspólnie zacznie rozwiązywać ich ważne
problemy, a nie, że część Posłów lub Senatorów zorganizowana w klikę
partyjną – nazywaną klubem poselskim, osiągnie 50 + jeden głos i całkowicie
ubezwłasnowolni pozostałą część Posłów lub Senatorów.
Np. Klub „PiS” w Sejmie liczy 238 Posłów, co oznacza w praktyce, że Sejm
przestał być Sejmem, a zamienił się w Klub „PiS”. Tym samym to nie Polacy –
Wyborcy, ale Szef partii „PiS” rządzi Sejmem.
A co by było, gdyby tylko zmienić ten fatalny zwyczaj?
Wówczas wszyscy Posłowie, byliby odpowiedzialni.
To nie Regulamin Sejmu, ale Konstytucja winna stanowić jak ma działać Sejm i
Senat!
Przypomnijmy, że w pakiecie 21 Konstytucji Sejmu Czteroletniego z lat 17881792 jest Konstytucja „O Seymach” (zwyczajnych i nadzwyczajnych)
uchwalona 13 maja 1791 roku.
Praktyka, że sami Posłowie i Senatorowie Sejmu Zwyczajnego mogą sobie
dowolnie zmieniać Regulamin Sejmu i Senatu jest patologią!
Gdy więc nie dojdzie do przyjęcia Naszego niniejszego zaproszenia przez
Władze świeckie „III RP” to wówczas po 30 czerwca A.D.2018 każdy Poseł i
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Senator nierezygnujący z przynależności partyjnej stanie się infamisem i banitą
w Królestwie Polskim.
Nadto każde głosowanie po 30 czerwca A.D.2018 w Sejmie czy Senacie w
formule dyscypliny partyjnej będzie nieważne z mocy samego prawa „III RP”!
Po czym poznamy, że zaniechano złego zwyczaju?
Po 30 czerwca A.D.2018 Posłowie i Senatorowie winni siadać na Sali Plenarnej
ziemsko, czyli np. Izba Poselska winna być podzielona na 41 sektorów
poselskich odpowiadających okręgom wyborczym.
Jeśli tak nie będzie, infamia i banicja wobec Posłów i Senatorów godzących
się nadal nosić „partyjne lejce” ipso facto wejdzie w życie!
Na pewno podczas Pokojowego Zjazdu Oliwskiego możemy te kwestie
omówić i spowodować nowelizację Uchwały Sejmu Walnego z Czernej.
Wszystko leży obecnie po Stronie Zaproszonej a nie Zapraszającej.
Zdajemy sobie sprawę, że bardzo ważny głos w tej sprawie ma Prezydent RP.
Dlatego apelujemy do Prezydenta „III RP” Andrzeja Dudy i do Jego Kancelarii
o poparcie Naszej inicjatywy i podjęcie jak najszybciej decyzji „za” oraz o
koordynację składu Delegacji Rządowej.
Podobną prośbę kierujemy na ręce Prymasa Polski i Przewodniczącego
Episkopatu Polski, co do składu Delegacji Władzy Duchownej.
Ponieważ podczas Zjazdu w Łęczycy A.D.1180 udział wzięło ze strony
Duchownej 8 (ośmiu) biskupów, więc przyjmujemy to jako wzorzec.
Każda ze Stron: Rządowa, Duchowna, Królewska może, więc przybyć i zasiąść
przy Stole Pokoju w składzie 8 osobowym tak, by przy stole znajdowało się
maksymalnie 24 osób – Uczestników Zjazdu plus po dwóch Protokolantów i po
jednym Sekretarzu (obieg dokumentów), czyli łącznie 30 osób.
Ponieważ Stół Pokoju jest owalny, więc na krańcach Stołu Pokoju zasiądą
Prezydent RP oraz Król Polski. Pośrodku vis a vis zasiądą Marszałkowie Sejmu i
Sejmu Walnego. Duchowni siądą po obu stronach. Po prawej ręce
Prezydenta Prymas Polski, po prawej ręce Króla Prymas Królestwa Polskiego.
Konferencję zagai najpierw Król lub Prezydent (losowanie) z ograniczonym
czasem 15 minut, po czym kolejne zagajenie wygłosi druga osoba (Król lub
Prezydent) z tym samym czasem. Następnie mowy wygłoszą Prymasi,
Marszałkowie Sejmu etc., w czasie po 10 minut każdy. Po mowach każda ze
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stron zaproponuje Marszałka Zjazdu do prowadzenia obrad na zmianę
(losowanie kto pierwszy, po 1 h zmiana).
Przewidziane są po dwie rundy Spotkań codziennie w dniach 1-3 maja
A.D.2018 o godzinie 10-tej oraz 16-tej.
Proponujemy transmisję na żywo via TV oraz via internet.
Na zakończenie powinna zostać wydana Konkluzja Pokojowego Zjazdu
Oliwskiego zawierająca: Sprawy uzgodnione consensualnie oraz zawierająca
Protokół Rozbieżności.
W nadziei na przyjęcie Naszego zaproszenia,
pozostajemy z wyrazami szacunku!
Victoria in Jesu Christo!

..............................................................
manu propria
Wojciech Edward Rex Poloniae

..............................................................
manu propria
Kanclerz Wielki Koronny
Cezary Mariusz Tousty

Dano 12 lutego A.D.2018 w Myszkowie na Ziemi Korony Polskiej w Trzecim Roku
Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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Adres do korespondencji:
Wojciech Edward Leszczyński
„Pokojowy Zjazd Oliwski”
Urząd Pocztowy Myszków 1
Ul. 3 Maja 9
42-300 Myszków
Skr. poczt.10
e-mail: kongres.pokojowy@gmail.com
tel.: 537 245 869
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DO METRYKI KORONNEJ
z 12 lutego A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl
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