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numer 6/2021 – 18 maja 2021 roku,  

 

 Bialenia: rajski kraj niekończącego się święta 

 

 
 
Życie w Bialenii w epoce rządów Prezydenta Profesora Ametysta Faradobusa jest pasmem 

ciągnących się jedno za drugim świąt. Pierwszego maja, jak co roku, obywatele Republiki z 

pieśnią na ustach i radością w sercach wyszli na ulice miast i wsi, aby pozdrowić ludzi pracy z 

okazji ich dnia. Główne obchody odbyły się w nadmorskiej Nowej Autterze, stolicy Oceanii, 

dokąd przybył Konduktor, Lew Wolnogradu wraz z członkami kierownictwa państwa. 

Mieszkańcy miasta oraz innych regionów kraju przeszli ulicami w tradycyjnym pochodzie 

pokoju i miłości z pieśnią na ustach. Następnie na placu noszącym imię Janka Kaniewskiego 

Lider Nacji wygłosił przemówienie, w którym podkreślił że: Pierwszy Maja jest dniem radości. 

Wydaje się bowiem, że sensem mikronacyjnej pracy, która ma charakter wyłącznie dobrowolny, 

jest to aby sprawiała nam przyjemność i satysfakcję. Trudno jest, w moim przekonaniu, odnosić 

do realiów państwa wirtualnego takie pojęcia jak „obowiązek” czy „powinność”, a tym 

bardziej „przymus”. Jesteśmy tu z własnej woli po to, aby się dobrze bawić. Zadania, których 

się podejmujemy, wypełniamy według możliwości warunkowanych przez czynniki realne i nasz 

zapał. 
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Następnie wręczone zostały ordery i odznaczenia państwowe wraz z folwarkami lennymi. 

Prezydent Republiki powiedział przy tej okazji: o to wsparcie i kolektywną troskę o Bialenię 

proszę już tradycyjnie. Poprzednie moje wezwania nie pozostały bez odpowiedzi. W związku z 

tym, jak to jest przyjęte, mam dziś przyjemność wręczyć aktywnym obywatelom zasłużone 

nagrody. 

 

 

 

Ostatnim akcentem obchodów było otwarcie Kolei Nadmorskiej – historycznej inwestycji, 

która ma na celu całkowitą likwidację wykluczenia komunikacyjnego w zachodniej części 

Oceanii.  

 

Kilka dni później, 11 maja, przypadła druga rocznica ustanowienia dwóch istniejących obecnie 

bialeńskich wspólnot samorządowych: Rzeszy oraz Dżamahiriji. Największe uroczystości 

zorganizowano w Wolnogradzie, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmu Kolosalnego 

Związku Obszarników stanowiące jednocześnie podsumowanie jego dziesiątej sesji. Prezydent 

Republiki, Lew Wolnogradu, który kilka dni wcześniej po raz kolejny został wybrany na urząd 

głowy największego samorządu, podkreślił w przemówieniu, że korzenie Rzeszy są nieco 

starsze niż wspominana data:  

 

Warto pamiętać, że chociaż w dniu dzisiejszym obchodzimy drugą rocznicę istnienia Rzeszy 

Bialeńskiej to jednak historia naszego Związku jest nieco starsza i obejmuje również tak zwaną 

„Pierwszą Rzeszę” powstałą z inicjatywy ówczesnego prezydenta Alberta de Mediciego przy 

udziale niektórych z nas. Los chciał, że utraciliśmy większość informacji z tamtego okresu 

naszego życia samorządowego, który stał się czymś przełomowym dla bialeńskich regionów. 

Do tego stopnia, że na ten moment nie jesteśmy nawet w stanie wyznaczyć daty utworzenia 

tamtej „Pierwszej Rzeszy”. Baza danych, a na niej stare forum jest jednak w rękach rządu 

Republiki. Wierzę, że za jakiś czas możliwe stanie się ponowne zajrzenie tam i wnikliwe 

przebadanie dziedzictwa naszej instytucjonalnej poprzedniczki. 
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Niezwykła szansa dla Dżamahiriji 

 
Przez ostatnie miesiące Dżamahirija Bialeńska (DB), samorząd obejmujący swym zasięgiem 

północną część wyspy, pogrążyła się w jeszcze głębszym kryzysie. Było to spowodowane 

faktycznym zanikiem działalności organu zwierzchniego, Ludowego Komitetu Dżamahiriji, 

którego przewodnicząca zaniechała aktywności w Republice. W Gabinecie Prezydenta 

natychmiast powstał genialny plan odrodzenia życia w tej części kraju, którego realizacją zajął 

się kolektyw złożony z Wiceprezydenta, Marszałka Wielkiego Ronona Dexa, 

przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Joahima von Ribentropa oraz przybyłego z 

Brodrii byłego prezydenta Bialenii Andrzeja Swarzewskiego. Pierwszy z nich został decyzją 

Konduktora mianowany tymczasowym Burmistrzem Bengazi i Głównym Komisarzem 

Dżamahiriji – decyzję tę potwierdził wkrótce odrodzony Komitet. Ponadto szef państwa 

zaproponował Zgromadzeniu Narodowemu powołanie Marszałka Dexa na stanowisko 

reprezentanta DB w Radzie Republiki. 

 

Tymczasowy zarządca północnej Bialenii postawił sobie za cel odrodzenie życia społecznego, 

gospodarczego i politycznego. W tym celu sporządził aktualną listę mieszkańców, zwołał na 

nowo Ludowy Komitet, a także ogłosił odbudowę słynnej stoczni w Mesjano. Osobnym 

zagadnieniem stało się zapewnienie mieszkańcom DB poczucia bezpieczeństwa poprzez 

odbudowę miejscowej gwardii regionalnej z uwzględnieniem sił morskich oraz konkretnych 

tradycji tej części państwa. Nad jego działaniami czuwa osobiście Najwyższy Przywódca 

Naszej Zielonej Ojczyzny, Profesor Ametyst Faradobus.  

 

W wyniku działań Marszałka Dexa życie w DB powoli zaczyna się odradzać. Zakłady pracy 

przestają być rozwalane, a budowane, zaś przed punktami werbunkowymi gromadzą się chętni 

do wstąpienia w szeregi oddziałów Ludowej Gwardii Dżamahiriji. 

 

Koleje Rzeszy – inwestycja na miarę XXI wieku 
 

Założone na początku kwietnia Koleje Rzeszy (Reichsbahn) czyli regionalne przedsiębiorstwo 

komunikacyjne przeżywa niebywale dynamiczny rozwój. Dzięki bezcennym wskazówkom 

Prezydenta Republiki, Lwa Wolnogradu, Wielkiego Nauczyciela Kolejarzy Profesora 

Ametysta Faradobusa wspieranego przez jego zastępcę, Marszałka Wielkiego Ronona Dexa w 

ciągu zaledwie półtorej miesiąca powstało aż pięć odnóg, dzięki którym komunikacja 

dalekobieżna wkroczyła w nową erę. Poza Poleskim Tramwajem, którym można dotrzeć do 

najgłębszych poleszuckich wiosek, władze Rzeszy doprowadziły do powstania Kolei 

Nadmorskiej (trasa wiedzie przez zachodnią Oceanię), Kolei Południowej (szereg tras 

łączących miasta i wsie na południu Wyspy Bialenii) i stołecznej Kolei Wolnogradzkiej, a na 

Półwyspie Lisewskim miejscowa komunikacja połączyła się tworząc oddolnie Kolej Lisewską. 

 

Zgodnie z zapowiedziami czynionymi przez zarząd przedsiębiorstwa oraz kierownictwa 

Bialeńskich Linii Kolejowych i Bialeńsko-Nordackiej Spółki Frachtowej w najbliższych 

tygodniach ma się rozpocząć realizacja wspólnego, zakrojonego na szeroką skalę projektu, 

który zakłada rozbudowę infrastruktury kolejowej na Anatolii.  
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Rubryka Sportowa: Prezydent Faradobus i Minister Medycejski 

moralnymi zwycięstwami Rajdu Lwa i Jednorożca 
 

W dniach 14-16 maja na terenie Teutonii i Sclavinii odbył się drugi samochodowy Rajd Lwa i 

Jednorożca. Za namową głównego organizatora, Heinza Wernera-Grünera, na czele bialeńskiej 

reprezentacji postanowił stanąć osobiście Prezydent Republiki, Wielki Nauczyciel Sportowców 

Profesor Ametyst Faradobus. W rolę drugiego kierowcy-mechanika wcielił się Minister ds. 

Likwidacji Wszystkiego Karol Medycejski. Razem utworzyli oni zespół o nazwie „Asterka 

Boża Prezydencka” i na pokładzie limuzyny konduktorskiej udali się na trasę. Rozmawiając z 

dziennikarzami podkreślił, że do wzięcia udziału w rywalizacji zachęciły go słowa Patrona 

Republiki zawarte w słynnej Zielonej Książce: 

 

(…) niedorzecznością jest, gdy całe rzesze ludzi idą na stadiony czy 

place sportowe, by obserwować gracza bądź grupę graczy, a nie 

uczestniczą w sportowym wysiłku.  
 

Tysiące obywateli Bialenii wyruszyły do Teutonii wraz ze swoim Przywódcą, aby wspierać go 

duchowo w trakcie przedsięwzięcia. Niestety już drugiego dnia wydarzył się nieszczęśliwy 

wypadek: limuzyna prezydencka została sprowokowana przez międzynarodową antybialeńską 

międzynarodówkę i jej agentów w efekcie czego wypadła z drugi i cudem wleciała w przestrzeń 

między dwoma drzewami. Samochód został spisany na straty, ale dzięki magicznej więzi z 

Wiecznym Wezyrem obydwaj liderzy państwa bialeńskiego wyszli z groźnego wypadku bez 

szwanku. Nie mogli jednak kontynuować udziału w rajdzie.  

 

 
 

Mimo to światowej sławy komentatorzy i eksperci z całego V-Świata zgodnie podkreślili, że 

do momentu wypadku zespół Asterki wykazał się niebywałym talentem i że gdyby nie 

nieszczęśliwy zbieg okoliczności Prezydent Profesor Faradobus i Minister Medycejski z 

pewnością pobiliby na głowę pozostałych zawodników. Prasa sportowa jednogłośnie nazwała 

ich „moralnymi zwycięzcami drugiego Rajdu Lwa i Jednorożca”. Z kolei Związek Pocztowy 

Republiki Bialeńskiej zapowiedział emisję okolicznościowego znaczka dla upamiętnienia 

historycznego sukcesu sportowego obydwu mężów stanu. Prezydent Profesor Ametyst 

Faradobus odznaczył też Karola Medycejskiego Medalem „Zasłużony dla Sportu”.  
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Kosmiczna wizyta Prezydenta Republiki 
 

W ostatnich tygodniach dynamiczny rozwój przeżywa Korpus Kosmiczny Sił Zbrojnych 

Republiki Bialeńskiej. Dzięki staraniom wodza naszej armii, Marszałka Wielkiego Ronona 

Dexa, dokonana została rozbudowa obejmująca między innymi stworzenie unikalnej w skali 

V-Świata bazy na V-Księżycu. W przeddzień Święta Pracy odwiedził ją osobiście Prezydent 

Republiki, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Profesor Generał Ametyst Faradobus, który w tę 

niezwykłą, kosmiczną podróż zabrał przywódcę Palatynatu Leocji, Namiestnika Helwetyka 

Romańskiego.  

 

 
 

24 kwietnia Lider Nacji przybył na Wyspy Przyjaźni, gdzie poza wizytacją licznych jednostek 

wojskowych w celu udzielenia wskazówek na miejscu i wręczenia odznaczeń przeszedł 

intensywny trening mający przygotować go do przebywania w przestrzeni kosmicznej. Cztery 

dni później specjalny samolot kosmiczny wyruszył w kosmos udając się na stację orbitalną, 

gdzie obydwaj przywódcy zapoznali się z jej działalnością wykazując się wzruszającą do łez 

troską o życie bialeńskich kosmonautów, a Namiestnik Romański odbył kosmiczny spacer. 

 

29 kwietnia miałam miejsce właściwa część wizyty. Prezydent Republiki szczegółowo obejrzał 

księżycową bazę zadając niezliczoną liczbę pytań i udzielając jeszcze większej ilości 

bezcennych wskazówek, które pozwolą znacząco usprawnić jej działalność. Zwiedził także 

oddaloną o kilkaset kilometrów budowę nowej bazy, która będzie miejscem przystosowanym 

do długotrwałego zamieszkiwania. Osobiście spotkał się ze wszystkimi kosmonautami 

każdemu z nich składając życzenia i wręczając odznaczenia oraz akty nominacji na wyższe 

stopnie. 

 

W dniu Święta Pracy, po wylądowaniu na Polinie Konduktor podzielił się wrażeniami po 

podróży z krajowymi i zagranicznymi dziennikarzami w czasie specjalnej konferencji 

prasowej: Ja byłem na V-Księżycu i po prostu Księżyc patrzył na Polin, ale Polin czy jest płaski? 

Czy jest stół płaski? Ale Polin czy jest płaski? Ludzie ogółem, zastanówcie się! Ja byłem 

ostatnio na Księżycu i spadałem czy na Polin płaski czy na kulę? Ja nie wiem jeszcze (…) Słońce 

się obraca… na czym się obraca? Na płaskim? (…) Chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie 
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się czy jest Polin okrągły… On musi się przewracać, musi mieć ość jakąś… A jaką ość? Od 

słonia? I powiem Wam, że zastanówcie się! (…) Tam jest spaniały świat, pamiętaj! 

 

Następnie uczestnicy wyprawy otrzymali okolicznościowe odznaczenia: Marszałek Ronon Dex 

nagrodzony został Medalem Korpusu Kosmicznego, który jako Dowódca Sił Zbrojnych 

wręczył także Helwetykowi Romańskiemu. Z okazji Profesor Generał Ametyst Faradobus 

otrzymał z jego rąk Brązowy Medal Sił Zbrojnych. 

 

W historyczne dzieło odrodzenia bialeńskich sił kosmicznych zaangażowany jest też Joahim 

von Ribentrop, który na pokładzie statku „Maciej Kamiński” odbył wyprawę do Pasa Planetoid. 

Za ten czyn został awansowany do stopnia porucznika i odznaczony Medalem Korpusu 

Kosmicznego. 

 

W kolonii na Kamisie stanęły wolnogradzkie budki telefoniczne 
Na podstawie: https://lenta.ru/news/2021/05/14/london/ 

 

Jak donosi portal „Nowiny Havańskie” kierownictwo kolonii karnej na wyspie Kamisa ustawiło 

w strefie drugiej kilka zielonych, charakterystycznych budek telefonicznych w stylu 

wolnogradzkim. Jak podkreśla naczelnik więzienia dizajnerskie nowości mają za zadanie 

odrodzić w osadzonych „więzi społeczne”. Więźniowie ozdobili też ściany pomieszczenia 

widokami znanymi z centrum stolicy Republiki.  

 

Dla lepszego oddania atmosfery Wolnogradu członkowie więziennego koła artystycznego 

stworzyli ilustrację Pałacu Prezydenckiego, Meczetu, gmachu uniwersyteckiego oraz 

nieistniejących już Wolnogradzkich Zakładów Azotowych powszechnie znanych jako 

„Smrodownica” – skomentował sprawę major Hieronim Marciński.  

 

 
 

Ponadto dziennikarze otrzymali informację, że wewnątrz budek ustawiono telefony oraz 

telefaksy.  
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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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