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numer 4/2021 – 14 kwietnia 2021 roku,  
 

 

Nauczyciele z wizytą u Prezydenta Republiki 
 

Prezydent Republiki, Lew Wolnogradu podejmował w Choroszczy Poleskiej przedstawicieli 

siedemnastoosobowej rzeszy absolwentów kursów pedagogicznych na Uniwersytecie 

Bialeńskim, którzy w roku bieżącym zasilą kadry belferstwa wolnogradzkiego.  

 

 

 

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się przyjęcie, w którym wzięli udział: Wiceprezydent 

Dex, Minister Medycejski oraz inni członkowie Gabinetu i Rady Republiki. Onieśmielenie 

szybko przeszło – szczera i serdeczna rozmowa z kierownikami państwa i Rzeszy pomoże 

młodym nauczycielom w ich odpowiedzialnej pracy.   

 

 

 

 

– Nauczyciel jest współtwórcą planu 

rozwoju demograficznego i wychowawcą 

tych, którzy będą realizować dalsze plany – 

jeszcze ambitniejsze. Nie ma piękniejszego 

zawodu ponad zawód nauczyciela, który 

otrzymuje dyplom i dowiaduje się ile będzie 

zarabiał na państwowym etacie. 

 

Prezydent Ametyst Faradobus 
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Aktywności międzynarodowe Prezydnta Republiki 

 
R O T R I A 

 

W związku z wyborem kardynała Aurelia de Medici y Zepa na urząd Patriarchy Rotrii 

Prezydent Republiki Bialeńskiej Profesor Ametyst Faradobus nadał za pośrednictwem Poczty 

Bialenii specjalny Ekstra-Telegram skierowany do nowej głowy Państwa Kościelnego, który 

przybrał imię Piusa VII. W wiadomości skierowanej do zwierzchnika Kościoła rotrystycznego 

Prezydent Republiki zawarł poemat w języki starorotryjsko-italijsko-etrsukim, który napisał on 

osobiście na bazie swojej piosenki wyborczej „Meno male che Ametyst c’è”.  

 

 

 

Patriarcha Pius VII obwieszcza Rotryjczykom treść  

telegramu od Prezydenta Republiki Bialeńskiej 

 

Telegram od Konduktora Państwa Bialeńskiego wywołał niezwykły entuzjazm wśród 

duchowieństwa i mieszkańców stolicy oraz wszystkich prowincji Rotrii, a także państw z nią 

stowarzyszonych: Toskanii i Antwerpii.  

 

T E U T O N I A 

 

Przebywając z nieoficjalną wizytą w stolicy Teutonii Srebrnym Rogu Prezydent Republiki 

udzielił licznych wskazówek na miejscu w ramach toczącej się wśród miejscowych elit dyskusji 

na temat tytułów honorowych oraz zwrotów grzecznościowych. Profesor Faradobus podzielił 

się z teutońskimi partnerami swoją olbrzymią wiedzą, którą ci przyjęli z wdzięcznością 

wykorzystując zdobyte informacje w procesie uchwalania miejscowego prawodawstwa. 
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Aktywności Zwierzchnika Sił Zbrojnych 
 

Prezydent Profesor Generał Ametyst Faradobus jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych Republiki 

Bialeńskiej z płonącą troską podchodzi do kwestii związanych z obronnością kraju i poprawą 

warunków służby regularnej armii oraz gwardii regionalnych. W ostatnich dniach pod jego 

czujnym okiem wojskowy Korpus Kosmiczny dokonał podsumowania dotychczasowej 

działalności, a także rozpoczął dwie nowe wyprawy: do pasa planetoid pomiędzy orbitami 

Polinu i Vulcana, a także w kierunku obiektu „Belgraida I”. Projektami koordynują Marszałek 

Wielki Ronon Dex – Wiceprezydent Republiki oraz Dowódca Sił Zbrojnych, a także 

Podporucznik Joahim von Ribentrop, dowódca pierwszej ze wspomnianych wypraw. Ponadto 

w przyszłym tygodniu Prezydent Republiki osobiście uda się na V-Księżyc, gdzie zainauguruje 

działalność nowopowstałej bazy Korpusu Kosmicznego – najnowocześniejszych wojsk 

kosmicznych V-Świata. 

 

 

 

Prezydent Republiki w trakcie narady polowej poświęconej rozwojowi wojsk kosmicznych 

 

Jako Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej Profesor Generał Ametyst Faradobus 

powołał do życia bazę morską w mieście Jedisan, która oficjalnie stała się portem macierzystym 

dla wszystkich okrętów Gwardii Kolosalnego Związku Obszarników. Z kolei kontyngent lenny 

Bialeńskich Bojówek Faradobusów z rozkazu Konduktora Państwa i Narodu, Sułtana 

Faradobaju i Kniazia Jaruzelimy został powiększony o dwie korwety noszące nazwy 

„Bawełna” oraz „Bialenit”.  
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Zabawne anegdoty z życia Prezydenta Republiki 

 

A N E G D O T A    N U M E R    1 

 

Pewnego zimowego wieczoru na początku tego roku, wartownik w Pałacu Prezydenckim został 

poinformowany, że Prezydent Republiki wraca z imprezy w Choroszczy Poleskiej. Stał czujnie 

wpatrując się w drogę poprzez śnieżną zamieć. Kiedy w końcu nadjechał samochód 

Zwierzchnika Sił Zbrojnych, żołnierz zasalutował i nie oczekiwał, że się on zatrzyma. Ku jego 

zaskoczeniu samochód zatrzymał się i na ośnieżoną drogę wysiadł Ametyst Faradobus. 

 

Podszedł do wartownika i uprzejmie zapytał:  

 

–  Nie jest ci zimno w taką pogodę? „ 

–  Nie, Obywatelu Prezydencie – odpowiedział zdecydowanie żołnierz. 

 

Profesor Generał Faradobus jednak niepokoił się, myśląc, że ciężko musi być stać na warcie w 

taką niepogodę. Co więcej, zauważył, że wartownik nie ma futrzanej czapki. Najwyższego 

Dowódcę martwił fakt, że nie dostał on terminowo futrzanej czapki z powodu trudnej sytuacji 

podczas tymczasowego strategicznego odwrotu. 

 

–  Wszystko jest w porządku, Obywatelu Prezydencie – jeszcze raz wesoło powiedział żołnierz, 

aby uspokoić Lidera Nacji.  

 

Trzymając jego dłonie, Ametyst Faradobus stanął w ten sposób, aby osłaniać go przed śnieżycą 

i zwrócił się do swojego adiutanta:  

 

 –  Podaj moją futrzaną czapkę z uszami królika i rękawiczki z samochodu. 

 

Adiutant przyniósł czapkę i rękawiczki, które Konduktor wręczył wartownikowi, mówiąc:  

 

– Zdejm swoją czapkę i załóż tę. 
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– Naprawdę, wszystko w porządku, Obywatelu Prezydencie – zapewniał radosnym tonem 

żołnierz, stojąc sztywno na baczność. 

 

Uśmiechając się porozumiewawczo, Prezydent Faradobus nakłaniał go, aby jednak założył 

czapkę, a gdy ten wciąż się wahał, osobiście zdjął mu jego czapkę i założył futrzaną. Profesor 

Faradobus powiedział, że wydaje się być ona na niego trochę za duża i jak z jakiegoś sklepu z 

gadżetami erotycznymi, ale będzie dobra jeśli ściągnie się ją z tyłu. Mówiąc to opuścił królicze 

uszy czapki. Zdjął również wartownikowi rękawiczki i pomógł mu założyć swoje własne. 

 

–  Obywate;i {rezudemcoe… –  żołnierz był zbyt poruszony, aby powiedzieć więcej. 

 

A N E G D O T A    N U M E R    2 

 

Miało to miejsce 1 Maja 2020 roku. Odbywał się bankiet w obecności Lwa Wolnogradu z okazji 

Święta Pracy. Po jakimś czasie Prezydent poprosił urzędników, aby pozwolili mu opuścić salę, 

ponieważ czekają na niego drodzy goście. 

 

Gośćmi tymi były Karyna Potapczuk z Choroszczy i jej siostry, które przybiegły go przywitać, 

gdy tylko dotarł do swojej rezydencji. Były sierotami, które Prezydent poznał zaledwie kilka 

dni wcześniej. 

 

Martwiąc się, że mogą spędzać święto samotnie, zaprosił je do swojej rezydencji. 
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Demokratyczna prasa to taka, którą wydaje komitet ludowy,  

w skład którego wchodzą wszystkie warstwy społeczeństwa. 

Jedynie  w  takim  przypadku  prasa lub inny środek  

przekazu wypowiada opinię społeczeństwa jako całości, jest 

nośnikiem  powszechnego  punktu  widzenia,  stanowiąc   

dzięki  temu demokratyczny środek informacji. 

 
Pułkownik  

Muammar Al Kaddafi  

Patron i Wieczny Wezyr Republiki Bialeńskiej 

 
 

Zielony Sztandar Wolności  

jest pismem wydawanym 

przez Kancelarię do Spraw Wewnętrznych RB 

 

Wolnograd, Pałac Prezydencki - Plac Pierwszego Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Bohatera 

Dżamahiriji i Podwójnego Bohatera Bialenii Andrzeja Swarzewskiego 1 (budynek 3) 
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