numer 7/2021 – 23 września 2021 roku
na podstawie twórczości kanału „Adaś Grzybek”

Szczęść Prabudzimir!
Prezydent Republiki Bialeńskiej jako pierwszy w historii kraju złożył dziś w Wolnogradzie
wyznanie wiary budzimirystycznej i ogłosił się „bojownikiem Budzimiratu”. Co jeszcze
zmieniło się w tej kwestii?
Już nie z Unii Państw Nordaty, ale z kraju który jest zbieżny z naszym światopoglądem do
Bialenii popłynie zastrzyk finansowy, o który nie musimy się już prosić! Zjednoczone
Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu i hojność króla Ametysta otwierają przed
nami szereg nowych możliwości. Zmiany w Republice są jedynie kosmetyczne: w Pałacu
Prezydenckim powstanie Dom Tez, a liderem państwa, już nie tylko politycznym, ale także
duchowym, pozostanie Protektor Budzimiryzmu, słynny Uczony w Tezach Profesor Ametyst
Faradobus, który już z samego rana zorganizował ogólnobialeńską potyczkę zwolenników
różnych najpopularniejszych nurtów hirschbersko-weerlandzkiej wiary.
- To nasze zwycięstwo! Ten worek kości i musimy ten worek kości wykorzystać, aby ta cała
sprawa, jak wiele afer, została szybko zapomniana.
A co o zmianach sądzą zwykli Bialeńczycy?
- Popieram, całym sercem, wszystko co Konduktor chce zmienić: i dla emerytów, i dla dzieci.
pani Fatima z Bengazi, babcia czworga wnucząt (36 l.)
- Pewnie, pierwszy jedyny Prezydent najlepszy!
pani Walentina z Jedisan, tragarz portowy (80 l.)
- WRONiarze to wszystko zabierali emerytom: co się dało to zabrało! Nawet i dla dzieci
rodzinne pozabierali!
pani Leokadia z Wolnogradu, pracownica Sekretariatu Prezydenta Republiki (18 l.)
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Wielki Skok Wstecz
To ma być wielki projekt: od alkoholizmu przez bezrobocie aż po życie bez Internetu i bez
prądu w roku 2022. Specjalnej konferencji, na której przedstawiono nowy plan wziął udział
Prezydent Republiki, Profesor Ametyst Faradobus:
- Tu w Bialenii to my jesteśmy gospodarzami! My decydujemy! (…) Dzisiaj zlikwidowano
ogromną część, większość byłych lenn… Bardzo wielu ekonomistów mówi, że nie trzeba było
likwidować lenn Rzeszy. Oni mają milczeć, mają być uciszeni!
W lennach pracuje obecnie 15 procent obywateli, którzy mogą teraz czas poświęcany na pracę
przeznaczyć na nowy fundament bialeńskiej gospodarki, czyli na rodzinę. Kolejnym etapem
modernizacji gospodarki RB ma być likwidacja forum, sieci telefonicznej oraz elektrycznej, bo
te zaburzają naszą nową ścieżkę rozwoju. W ten sposób cofniemy się przed erę początku
polskich mikronacji i to my wyznaczymy nową ścieżkę rozwoju Polinu. Skonsolidowane
rodziny będą podstawowym elementem postępu gospodarczego, przykładowo: rodzina
Talibańskich fedruje w biedaszybach złoża bialenitu, które rodzina Kwaśniewskich przekuwa
na bryły, z których rodzina Trupersonów wytwarza pomniki Konduktora. Ten łańcuch rodzin
zepnie na nowo motor napędowy ekonomii Republiki, aby już niebawem przegonić wszystkie
mikronacje we wszystkich dziedzinach. Wówczas nastąpi odmrażanie energii, telefonii oraz
forum z tym, że wszystko zostanie wynalezione od nowa i po bialeńsku.
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Konduktor twardy, uparty, srogi i zasadniczy
Prezydent Republiki, Generał Brygady Ametyst Faradobus straszy kolejnymi próbami
atomowymi! Prace nad bialeńską wersją unowocześnionej broni termojądrowej są już na
finiszu. Przyznaje to koordynator projektu – minister Karol Medycejski:
- Robią to ludzie z wielkim doświadczeniem, ze wspaniałymi ekspertami… Imam doktor
psycholog z Uniwersytetu Bialeńskiego, który jest jednocześnie kadafistą, naukowiec, który
prowadzi badania naukowe… Ale efekty tego widzimy!
A oto efekty w postaci pocisku balistycznego MUAMMAR, który został wyprodukowany w
Dżamahiriji. Głowica pocisku na ten moment jest wypełniona drobnym piaskiem pustyni, ale
niebawem zostanie uzbrojona!

Pierwszy, próbny wystrzał zakończył się pełnym sukcesem bialeńskiej myśli technicznej!

Prezydent Faradobus liderem sondażu!
Gdyby wybory odbyły się dzisiaj urzędujący Konduktor uzyskałby prawie czternaście tysięcy
procent głosów! To już nie tylko bajkowe opowieści – ten trend potwierdzają także inne
sondaże.
Na podstawie sondażu przeprowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Bialeńskiego na zlecenie Kancelarii ds. Wewnętrznych
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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)
Redaktor naczelny: Szmuel Pjejra; Redaktor wydania: Sradek Nowak

Niniejszy numer został w całości oparty o treści publikowane na kanale Youtube „Adaś Grzybek”
https://www.youtube.com/watch?v=EXE1s1ykYLk
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