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Króla Polski 

 

MYSZKOWSKI 
 

Króla Polski  –  Wojciecha Edwarda I 
 

z 30 listopada A.D. 2016   

 
y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla 
– Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, 

Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, 
Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., 
wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszym 
Manifestem oznajmiamy, co następuje: 

   
W sytuacji wydawało się beznadziejnej, gdy cała Rzeczpospolita była zalana 

potopem protestanckim szwedzko-brandenburskim, a wojska szwedzkie  

i brandenburskie opanowały prawie całą Rzeczpospolitą (wówczas prawie 3 razy 

większą niż obecnie) Król Polski Jan Kazimierz w otoczeniu kilku Senatorów  
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i Prymasa Królestwa Polskiego Andrzeja Leszczyńskiego wydaje, po Radzie 

Senatorów w Opolu, dnia 30 listopada A.D.1655 „MANIFEST OPOLSKI” 

apelujący do najbardziej patriotycznej warstwy Polaków, czyli do chłopów, by ci 

chwycili za broń i zrzucili jarzmo okupanta. 

 

Przyrzeka im, że nie będzie ich już więcej uciskał i przywróci ich do stanu kmieci - 

wolnych chłopów. 

 

My podobnie apelujemy do dzisiejszego chłopstwa, chyba jedynych prawdziwych 

patriotów, związanych z polską Ziemią, aby zrzucili jarzmo partyjnych okupantów i 

poparli Króla Polski w naszej skromnej osobie. 

 

Okupacja Polski trwa od 1697 roku, gdy nadeszła okupacja saska (niemiecka). 

Następnie była okupacja rosyjska zakończona rozbiorami polskiej państwowości 

szlacheckiej. 

 

W 1918 roku nastąpiły rządy socjalistów - masonów, które trwają do dziś. 

 

Czas zrzucić jarzmo partyjnych pasożytów, namiestników tajnych lóż masońskich 

różnych obediencji. 

 

Polska i Polacy są obecnie jednym wielkim obozem pracy pilnowanym przez 

zmieniające się krajowe loże masońskie oficjalnie występujące jako partie polityczne. 
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Z jednej loży Polacy dzięki tzw. DEMOKRACJI - sztuczce socjotechnicznej, 

popadają w inną lożę, która ma pomysł jak w inny sposób efektywniej pilnować 

Polaków by nadal byli niewolnikami i rezerwuarem taniej siły roboczej. 

Te kasty pilnujących Polaków rozrosły się do niebotycznych rozmiarów. Jest już ich 

prawie 1 mln urzędników i funkcjonariuszy, co z ich rodzinami daje kilka milionów 

"capo". 

 

Czas by okupowana część Polaków zrozumiała, że ustrój III RP jest system 

okupacyjnym, pod przykrywką tzw. „demokracji” polegającej na tym, że niby 

krzyżykami, co 4 lata możemy sobie wybrać władzę, a tak naprawdę wcześniej 

koncesjonowanego okupanta. 

 

Tylko Królestwo Polskie z zakazem działalności partyjnej i masońskiej pod karą 

śmierci może Polskę uratować! 

 

     Żadnych lóż masońskich na Ziemi Polskiej! 

 

     Żadnych partii politycznych na Ziemi Polskiej! 

 

Każdy genealogiczny Polak powinien działać politycznie poprzez Sejmiki Ziemskie    

i Sejm Walny. 

 

Żydom nie wolno zatrudniać Polaków pod rygorem infamii i banicji! 

 

Polakom nie wolno pracować u Żydów pod rygorem infamii i banicji! 
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Żydzi nie mogą zajmować w Królestwie Polskim żadnych stanowisk publicznych! 

Polska dla Polaków! 

 

      Księża i biskupi z pochodzeniem żydowskim muszą być zdymisjonowani  

i przesunięci w stan spoczynku, bez prawa posługi duszpasterskiej. 

 

SURSUM CORDA! 

 
Dano w Myszkowie, 30 dnia listopada A.D. 2016, na Ziemi Korony Polskiej  
W pierwszym roku naszego panowania.  
 
Wojciech Edward Rex Poloniae  
 
 
 
                          

 


