numer 2/2021 – 18 marca 2021 roku,
na motywach treści kanału Youtube „Adaś Grzybek”

Rajska wyspa świadectwem Zielonego Dobrobytu
Bialenia umacnia swoją pozycję na Oceanie Wirtualnym – u naszych wybrzeży
powstaną nowe wyspy, co ma związek z budową kanału Apfelbaumstadt-Nowa Auttera
dzięki bialeńskiej wersji państwa Zielonego Dobrobytu – dobrobytu zbudowanego na
wartościach.

To już się dzieje na naszych oczach! Sześć wolnych miast, cztery pełnomorskie porty,
dwa lotniska międzynarodowe i to wszystko połączone koleją magnetyczną – na
Oceanie Wirtualnym Centralnym powstanie nie tyle nowe lenno, ale cały nowy region
– Departament Ametystu ze stolicą w nowoprojektowanym mieście o jakże
symbolicznej nazwie Faradogrogród.
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Już nie do Sączyna czy do Frassati, ale do Rononopolis,
które będzie najbardziej ekskluzywnym kurortem wypoczynkowym na Polinie
Pozostałe miasta: Ribentrop, Petersonville, Bajtusiowo oraz Las Medicias będą pełnić
funkcję

propagandowo-przemysłowe.

Cała

wyspa

będzie

jednym

z

najbezpieczniejszych miejsc Republiki albowiem przewidziano na niej bazę Marynarki
Wojennej oraz Sił Powietrznych. Inwestycja zostanie ukończona za trzydzieści lat, ale
być może szybciej: wszystko to dzięki wolontariuszom. Możesz zostać jednym z nich!
Jeżeli masz chęci, uśmiech, łopatę, kalosze lub przyczepkę do wożenia piasku zgłoś się
do najbliższej placówki Związku Pocztowego Republiki Bialeńskiej, który jest głównym
patronem

całego

przedsięwzięcia.

Dla

ochotników

okolicznościowe oraz loterię z atrakcyjnymi nagrodami!
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przewidziano

medale

Prezydent Profesor Ametyst Faradobus – przyszły
Ojciec Kościoła Rotryjskiego
Znamy datę i miejsce ogłoszenia Prezydenta Profesora Ametysta Faradobusa Ojcem
Kościoła Rotryjskiego – stanie się to drugiego października 2021 roku na placu przed
Katedrą w Mydlojanie – stolicy rotryjskich dóbr naszego Przywódcy. Ostatni wymóg
konieczny do nadania tytułu – uznanie cudu państwa Zielonego Dobrobytu – został
oficjalnie zatwierdzony bullą patriarchy Piotra. Warto podkreślić, że jest to jedyny jak
dotąd przypadek w historii V-Kościoła, w którym kandyzowana zostaje osoba
pozostająca narracyjnie przy życiu.

Po lewej: rzeźba kultowa Prezydenta Faradobusa zamówiona przez jeden z
rotrystycznych kościołów na terenie Bialenii
Nie sposób wymienić zasług Konduktora, które składają się na ten akt z racji ich
ogromnej ilości. Mimo to niewątpliwie ich kluczowym elementem jest cud
gospodarczy, którego dokonał Lider Nacji. Ametyst Faradobus o swoim wyniesieniu
wypowiada się dość skromnie mówiąc, że „chciałaby dusza do Patrona (bo Valhallę już
mamy na Anatolii)”.
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Bialeńczycy wraz z Hirschbergami i Weerlandczykami
wspólnie budują rajskie centra dobrobytu
Rząd Bialenii wraz ze spółkami hirschbersko-weerlandzkimi wspólnie zainwestują
ponad dwadzieścia miliardów bialenów we wspólne projekty – najważniejszym z nich
jest Pole Premiera Tysiąclecia, którego realizacja potrwa przez najbliższe dwadzieścia
lat. Powstaje niedaleko sączyńskiego kompleksu pomnikowego i będzie w stanie
pomieścić ponad 250 tysięcy gości.

Nie zabraknie aren do walk gladiatorów, a domów tez będzie ponad osiemdziesiąt!
Na terenie Pola Kompania Faradobusów wybuduje blisko sto w pełni wyposażonych
hoteli.
Nie brakuje krytyków przedsięwzięcia, którzy zarzucają rządowi marnotrawstwo
pieniędzy. Warto jednak zauważyć, że ponad dwadzieścia milionów ludzi na Polinie to
budzimiryści. Bilet na Pole kosztować będzie czterdzieści bialenów – łatwo zauważyć,
że jeżeli każdy z nich odwiedzi Sączyn przynajmniej raz do roku da to 800 000 000
bialenów rocznego zysku. Dwadzieścia miliardów powinno zatem zwrócić się w ciągu
niecałego ćwierćwiecza.
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Pozostałe informacje
(1)
We wszystkich częściach kraju trwają przygotowania do obchodów Święta Powstania
Marcowego oraz Święta Odrodzenia Bialenii. Główne uroczystości odbędą się w
Wolnogradzie już w najbliższą niedzielę i poniedziałek
(2)
W Wolnogradzie zgromadzili się uczestnicy dziesiątej sesji Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.
W Katedrze Wolnogradzkiej toczone są dyskusje, której przedmiotem są m.in.
rozwiązania umożliwiające tworzenie zrzeszanie się lenn i wolnych miast, wspieranie
rozwoju kultur lokalnych oraz udział Rzeszy w podboju kosmosu.
(3)
Z inicjatywy Prezydenta Republiki, Lwa Wolnogradu Profesora Ametysta Faradobusa
oraz Ministra Karola Medycejskiego na Polesiu powstaje linia kolejki wąskotorowej,
która będzie znana jako Poleski Tramwaj Ekspres. Jest to pierwszy element procesu
tworzenia przyszłych Kolei Rzeszy. Trasa łączyć będzie przede wszystkim niewielkie
miejscowości położone na terenie środkowego Polesia, których mieszkańcy dotknięci
są wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki bezcennym wskazówkom udzielonym przez
Konduktora budowa postępuje trzykrotnie szybciej niż się spodziewano.
Zielony Sztandar Wolności
jest pismem wydawanym
przez Kancelarię do Spraw Wewnętrznych RB
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