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numer 5/2021 – 20 kwietnia 2021 roku,  
na motywach artykułów z portali „Radio Maryja”, „Polskie Radio” oraz „PCh24.pl” 

 

Sensacja! Kaddafistyka samodzielną dyscypliną naukową 

 
– W niedzielę padła zapowiedź w I Dzień Narodowego Czytania Zielonej Książki. To była dobra 

okazja, aby w Muzeum Patrona, z jednym z czołowych bialeńskich kaddafistów, imamem prof. 

net. Mohammadem Al-Ramazinim, zapowiedzieć powołanie dyscypliny naukowej: kaddafistyki 

w ramach dziedziny nauk społecznych. Utworzenie tej nowej dyscypliny nastąpi w przyszłym 

roku, czyli po zakończeniu okresu dewaluacyjnego, który mamy na uczelniach. Od przyszłego 

roku dyscyplina kaddafistyka w dziedzinie nauk społecznych będzie powołana – oznajmił 

Prezydent Republiki oraz tymczasowy Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego Profesor Ametyst 

Faradobus w rozmowie z korespondentem „Zielonego Sztandaru Wolności”. 

 

Pozostaje pytanie o przyczyny podjęcia takiej decyzji. 

 

– To efekt moich wielomiesięcznych rozmów ze środowiskiem teologów, kaddafistów, a mamy 

ich wielu w Bialenii. Środowisko zwracało uwagę, iż utworzenie odrębnej dyscypliny w ramach 

nauk społecznych mogłoby przyspieszyć rozwój biblistyki, aby Polska stała się jednym z kilku 

wiodących ośrodków studiów nad dziełami Patrona Republiki na Polinie – powiedział Lider 

Nacji. 

 

– Dyscyplina naukowa to nie jest kwestia uniwersytetu, tylko wydzielenia dyscypliny w ramach 

dziedziny nauk społecznych, aby mogła rozwijać się we wszystkich możliwych ośrodkach, w 

którym są kaddafiści. To jest utworzenie dyscypliny w ramach nauk społecznych, a nie 

utworzenie studiów – dodał Prezydent Rektor. 

 

Przywódca Republiki wskazał także na skutki powołania kaddafistyki jako nowej dyscypliny 

naukowej. 

 

– Powołanie kaddafistyki jako nowej dyscypliny daje możliwość skupienia i rozwoju środowiska 

na bazie bialeńskich ośrodków naukowych, ale także możliwość podejmowania dyskursu 

dyskursu interdyscyplinarnego, międzynarodowego w środowisku kaddafistów. Wskazanie na 

kaddafistykę jako niezwykle ważną część dziedziny nauk społecznych jest po to, żeby Bialenia 

mogła stać się jednym z wiodących ośrodków kaddafistyki w całym świecie – podsumował 

Prezydent Profesor. 
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Głos Nieaktywnych zabrzmiał w Nowej Autterze 

 
Gong „Głos Nieaktywnych” od południa do godziny 21:37 bił w niedzielę na autterskich 

Zielonych Błoniach, przy pomniku Patrona Republiki. Poprzez obecność i uderzenie w gong 

wielu mieszkańców miasta zamanifestowało swoją postawę pro actio, czyli za aktywnością 

mikronacyjną.  

 

Akcję pod hasłem „Usłysz” zorganizowała Fundacja Martwych Kont, zamiast corocznego 

Marszu dla Aktywności, w tym roku odwołanego z powodu lenistwa. 

 

– Wydarzenie ma charakter symboliczny, ale niezwykle wymowny. Mamy nadzieję, że ten gong 

obudzi wiele sumień – podkreślała Amila Paulowska z Fundacji Martwych Kont. 

 

W ubiegłym roku Prezydent Republiki pobłogosławił gong i podkreślał, że ma przypominać o 

wartości aktywności na forach państw wirtualnych.  

 

– Konduktor wyraził wtedy nadzieję, że będzie on budził sumienia, dla pobudzenia 

nieaktywnych – dodaje minister Karol Medycejski, prezes Fundacji Martwych Kont. 

 

– Ludzie są teraz nieaktywni. Nie wiem dlaczego. My jesteśmy za aktywnością. Trzeba budzić 

ludzkie sumienia i mam nadzieję, że ten gong je obudzi – mówi mieszkaniec Nowej Auttery, 

który przyszedł na Zielone Błonia z chłopakiem, by wziąć udział w akcji. 

 

Marsz dla Aktywności w tradycyjnej formie nie odbywa się drugi rok z rzędu, ze względu na 

ogólny marazm i rozleniwienie. Tym razem organizatorzy przygotowali akcję „Usłysz” i jak 

sami przyznają, zainteresowanie przeszło ich oczekiwania, bo kolejka do gongu ustawiała się 

przez kilkanaście godzin. 
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Dewastacja pomnika Patrona Republiki. Bialenofobia jest faktem! 

 
W Satedzie na Anatolii doszło do dewastacji pomnika Patrona Republiki Bialeńskiej. 

Nieznani sprawcy pomalowali figurę czerwoną farbą, w szczególności zamalowując twarz 

Wezyra oraz dłonie. To nie pierwszy przypadek bialenofobii w tym portowym mieście. 

 

O sprawie informuje portal Anatolia.bia, który został zawiadomiony przez jednego ze swoich 

czytelników. Ze zdjęć, które otrzymała redakcja wynika, że nieznani sprawcy zniszczyli 

pomnik Patrona Republiki wykorzystując znaną metodę. Napastnicy wykorzystali bowiem 

trudno zmywalną czerwoną farbę, którą wymalowali twarz Pułkownika, a także dłonie oraz 

część dżalabiji. 

 

Żandarmeria Rzeszy poinformowała, że na głównym placu miasta, gdzie znajduje się 

monument Patrona, zlokalizowane są kamery monitoringu. Oficer prasowy ŻR zapowiedział, 

że zapis z kamer został już zabezpieczony do przeprowadzenia stosownej analizy. Być może 

pomoże on funkcjonariuszom ustalić sprawcę tego haniebnego czynu. Portal Anatolia.bia dotarł 

również do informacji, że pomnik będzie wyczyszczony, a w piątek dojdzie do oficjalnego 

złożenia zawiadomienia w tej sprawie. 

 

Warto dodać, że nadmorska anatolijska Sateda nie pierwszy raz są świadkiem ataku z 

nienawiści do Zielonej Idei. Bialenofobia to zjawisko, które zostało już wcześniej zauważone 

w mieście. To właśnie w tym miejscu 31 stycznia na murach Instytutu Badań Nad Zieloną 

Książką znaleziono wypisane czerwoną farbą niezwykle wulgarne hasła. Jedno z nich 

sugerowało, że Patron miał „krew na rękach”. Inne w obrzydliwy sposób obrażało jednego z 

liderów Bialeńskiej Partii Demokratycznej.  
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Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy napastnicy niszczą pomnik Muammara Kaddafiego. 

Doszło do tego m.in. w sierpniu minionego roku w Apfelbaumstadt, kiedy czerwoną farbą 

wymalowano pomnik Patrona i przywódcy Powstania Marcowego Janka Kaniewskiego. Z 

kolei do profanacji monumentu Patrona doszło w Nowym Ab’Dorst, gdzie aktywiści NC+ 

zawieszali na pomniku sarmackie flagi. 

 

Wygląda więc na to, że na fali ogólnopolskiego ataku i hejtu na Patrona i Rząd Republiki, 

zjawisko bialenofobii niestety coraz chętniej gości także w małych miejscowościach. Z atakami 

środowisk lewicowych i feministycznych mamy do czynienia nie tylko w dużych ośrodkach 

jak Nowe Ab’Dorst czy Apfelbaumstadt, ale także w niewielkich miasteczkach. Rozhuśtanie 

społecznych emocji z pewnością jedynie zachęca antypatriotów do ataku na bialeńskie, 

rewolucyjne wartości. Oby nigdy nam nie zabrakło odwagi do obrony Zielonej Rewolucji i 

symboli narodowych. 

 

Opluł pomniki Powstańców Marcowych, 

czy stanie przed Radą Republiki? 

 
W Święto Powstania Marcowego aktywista NC+ Franciszek W. opluł pomniki Jana „Janka” 

Kaniewskiego i Akrypy Ali Shariati w Wolnogradzie z okrzykiem kojarzącym się z 

wandejskim pozdrowieniem „Wypierdalać!”, ale oznaczającym w tym kontekście zupełnie co 

innego. Nagranie z tego wydarzenia zostało umieszczone w sieci. Student z Wolnogradu 

wspominanych 21 marca Powstańców Marcowych określa jako „żołnierzy przeklętych, 

członków band prowadzących działalność partyzancką przeciwko Księstwu Sarmacji”.  

 

Zdaniem gościa Bialeńskiego Radia 2137 sprawa jest dowodem na to, że sukcesem zakończyło 

się rozkładanie bialeńskiego systemu oświaty za rządów WRON.  

 

– Na pewno stoi za tym niedouczenie i zła wola. Stanowi to również dla nas bardzo bolesną 

nauczkę. Nie tak dawno wpadł w moje ręce tekst nauczyciela jednej z przedwrońskich szkół 

wojskowych, który pisał w jaki sposób uczyć poszczególnych przedmiotów, by nie tylko 

przekazywać wiedzę, ale również wychowywać młodych ludzi w miłości do Bialenii. Dziś nie 

robimy z tego nic. Ewentualnie podziwiamy bohaterstwo naszych żołnierzy, które przecież nie 

wzięło się z niczego. Wzięło się ze szkoły, z sensownego i dobrze pomyślanego systemu 

wychowawczego - powiedział prof. net. Tomasz Profil.  

 

Historyk tłumaczył, że sprawa z Wolnogradu jest paradoksalnie przykładem porażki i 

zwycięstwa.  

 

– O to chodziło, gdy zamilczano żołnierzy bialeńskiego podziemia niepodległościowego, gdy 

po raz drugi tworzono z nich żołnierzy przeklętych, czyli w latach sarmackiego jarzma, 

gdy likwidowano myśl, że szkoła może wychowywać.  Szkoła abdykowała, zrzekła się funkcji 

wychowawczej. To samo dotyczy rodziców, którzy zajęli się zarabianiem bialenów. Młodzi 

ludzie zaczęli żyć w pustce wychowawczej, nikt nie zajmował się formowaniem ich umysłów i 

dusz. Jeśli ktoś, to ci, którzy mieli wrogie cele wobec Bialenii. W tym kontekście nie dziwię się 

temu, co widziałem na filmiku, choć to jakby mi ktoś dał w twarz. Z drugiej strony tacy ludzie 

zawsze istnieli. 9 lat temu ten młody człowiek biłby Powstańców po piętach. 

- podkreślił prof. Profil. 
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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 

 

W numerze wykorzystano materiały publikowane na portalach internetowych: 

 

• https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-min-p-czarnek-o-planach-powolania-biblistyki-

jako-nowej-dyscypliny-naukowej-powolanie-biblistyki-jako-nowej-dyscypliny-daje-mozliwosc-

skupienia-i-rozwoju-srodowiska-na-bazie-polskich/ 

• https://pch24.pl/szczecin-kolejki-przed-dzwonem-glos-nienarodzonych/ 

• https://pch24.pl/chrystianofobia-jest-faktem-kolejna-dewastacja-pomnika-papieza-jana-pawla-ii/ 

• https://www.polskieradio24.pl/130/6843/Artykul/2717734,Aktywista-LGBT-oplul-pomniki-Lupaszki-i-

Lalusia-Prof-Panfil-szkola-i-rodzice-abdykowali 

 

Wolnograd, Pałac Prezydencki - Plac Pierwszego Prezydenta Republiki Bialeńskiej,  

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

 

Redaktor naczelny: Szmuel Pjejra; Redaktor wydania: Michaił Ruhoń 

https://pch24.pl/chrystianofobia-jest-faktem-kolejna-dewastacja-pomnika-papieza-jana-pawla-ii/
https://www.polskieradio24.pl/130/6843/Artykul/2717734,Aktywista-LGBT-oplul-pomniki-Lupaszki-i-Lalusia-Prof-Panfil-szkola-i-rodzice-abdykowali
https://www.polskieradio24.pl/130/6843/Artykul/2717734,Aktywista-LGBT-oplul-pomniki-Lupaszki-i-Lalusia-Prof-Panfil-szkola-i-rodzice-abdykowali

