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POWSZECHNY KOŚCIÓŁ 
POLLINU 
 
13.01.2023 powstało nowe v-wyznanie – 
Powszechny Kościół Pollinu. Wielka i 
światła instytucja zrzeszająca wiernych 
całego v-globu, zarządzana przez 
powszechnie uznawanego za duchownego 
przywódcę wszystkiego Arcybiskupa 
Osieka… A nie, wróć, nazwa mnie 
zmyliła. W rzeczywistości mimo szumnej 
nazwy tenże Kościół zrzesza garstkę 
wiernych, skupionych w Sarmacji, 
Hasselandzie, Osieku i teraz już 
Voxlandzie. Już od początku nazwa i 
forma religii budziła kontrowersje, ale 
jedynie czas pokaże czy takie coś może się 
ostać i czy może zastąpić Rotrię. 
Posłuchajmy jednak uzasadnienia 
powołania religii będącej unią Kościoła 
Sarmackiego, Kościoła 
Dystrybucjonistycznego oraz Kościoła 
Rotryjskiego Hasselandu: 
„W trosce o zachowanie jedności wiary w 
mikroświecie i obserwując 
niepokojący upadek starych form Kościoła 
w mikroświecie, Arcybiskup Grodziski, 
Głowa Kościoła Sarmackiego, Arcybiskup 
Osieka, Sługa Sług Bożych, Głowa 
Kościoła Dystrybucjonistycznego i 
Świecki Administrator Diecezji Angemont 
Kościoła Rotryjskiego, po godzinach 
rozmów i modlitw oświadczają o 
powstaniu Kościoła Powszechnego 
Pollinu” 

 

 

SŁOWEM WSTĘPU 
 

„Mikroświatem zatrzęsiono w posadach” – tak 
w XIX wieku pisał jeden z najważniejszych 
kiriańskich poetów Borys Sełłajsky. Chodziło 
mu oczywiście wtedy o drastyczny wzrost cen 
cukru na całym v-globie, ale te słowa są na 
tyle uniwersalne, że nawet dzisiaj można je 
spokojnie dopasować do sytuacji, których 
świadkami jesteśmy.  

Więc tak, Mikroświatem zatrzęsiono w 
posadach. Kiriania połączyła się z Bornfostem, 
zawiązano nowy (heretycki!) Kościół, 
wybuchła wojna domowa i powołana została 
pierwsza od dawna Krucjata przeciw wrogom 
Wiary, a Potocki przyjął nową tożsamość.  

Pewne jednak rzeczy pozostają niezmienne, 
jak choćby to, że Komcik Reklamowy stoi 
pusty (pomimo, w połowie, złożonego 
zamówienia!), czy to, że Bialenia bije się na 
posty opisujące życie w psychiatryku z 
Dreamlandem, jak również to, że niezależnie 
od wyniku takiej batalii wygrywa Bialenia, bo 
to na jej forum się toczy, a wszyscy kochamy 
ISMowe słupeczki miłością namiętną. 

 

 

 

 

 

 
~~Bolesław Kirianóo von Hohenburg 

UNIA KIRIANII I BORNFOSTU  
 
18 stycznia nastała nowa era w historii 
zarówno Kirianii, jak i zaprzyjaźnionego 
Bornfostu (dawniej: Norweglandu) – 
zjednoczenie w Imperium Kiriańskie. Dawna 
Kiriania stała się częścią składową IK jako 
Korona Suwerennej, a dawny Bornfost jako 
Królestwo Bornfostu. Stolicą pozostało Kirian 
City, chociaż przy okazji nowa konstytucja 
przemianowała nazwę stolicy na Kirianopol. 
Oba państwa unii były podobnej wielkości 
więc łączna powierzchnia jest ok. dwa razy 
większa. 

SPRAWY REPARACYJNE  
 
Dnia 24 stycznia Kiriania oraz sąsiednia 
Fenocja podpisała Umowę Reparacyjną, w 
związku z aneksją Kirianii przez Xorphię, oraz 
antyxorphijskiej Operacji Rox prowadzonej 
przez Kiriańczyków. Kiriania, bogata w 
surowce i dobra rzemieślnicze przekazała 
część z nich stronie fenockiej, w zamian za 
system informatyczny oraz Wyspę Mniejszą 
Południową, część Archipelagu Wysp 
Południowych, bo tak są tam nazywane, co za 
fenockim przykładem zaczęła robić Kiriania. 
Jest to miejmy nadzieję kres konfliktu między 
nacjami Kirianii a nacją Xorphii. 

HAWILANDZKIE PRZENOSINY 
 
Już od piątku (03.02.2023) obywatele Hawilandu 
narzekali na błąd forum spowodowany awarią ct8. 
Hostingodawcy przekazali, że wiedzą o problemie i 
nad nim pracują, ale dwa dni bez dostępu do forum 
najwidoczniej odcisnęły piętno na Królestwie, które 
już w niedzielę zawnioskowali o miejsce na forum 
unijnym. 

.  

Oczywiście, jakżeby inaczej, co z tego iż 
niedawno powstał Przenajświętszy Kościół 
Kiryjski, co z tego że istnieją inne wyznania 
i tak v-religie upadają, tak, tak. 
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wzruszającego do łez posta, w którym 
wytłumaczył, iż jest kolejnym wcieleniem 
Potockiego. Potockiego! Znanego w całym 
Mikroświecie trolla jakich mało, wrednością 
ustępującego jeno chyba Kaluskowskiemu. 
Temu, co niestrudzenie wystawiał reputację 
Korony i Litwę na szwank z powodu swoich 
licznych klonów i innych wybryków. Ale 
skoro sam Potocki jest v-martwy, to kolejne 
konto już klonem nie będzie, tylko innym 
wcieleniem tego samego Mikronauty, bez 
ciągłości ze starym, prawda? Tak uważa sam 
Fryderyk. No, ale szlachta niestety nie. A że 
w RONie jest takie śmieszne prawo, że 
można na miejscu v-zabić klonera, tak też 
uczyniono i nawet procesu nie wystawiono. 
Nie żebym bronił starego trolla, co to to nie. 
Za tydzień czy dwa powinna ruszyć nowa 
elekcja, zobaczymy jak to się potoczy. Po 
tygodniu czy dwóch ponownie otwarto 
elekcję. Jak na razie mamy trzech 
kandydatów: Tymoteusz Dostojewski vel 
Piechota, Konrad Radziwiłł oraz  Alfred 
Fabian von Tehen-Dzek z Hohenburgów. Kto 
wygra, zobaczymy, acz faworytami będą 
prawdopodobnie dwaj ostatni. 

 

 

Uosobienie Rzeczpospolitej Obojga Narodów pasuje 
Fryderyka na Króla Polski i Wielkiego Księcia 
Litewskiego. W tle szlachta nie może uwierzyć. 

 
 

Windsachen. Jak pisała, nie ma ani 
doświadczenia z RON, ani znajomości z jej 
obywatelami, a wszystkiego chce się 
nauczyć „w praniu”. Została przez to 
nazwana w lokalnym pisemku 
satyrystycznym „Czarownicą”. Zaraz 
jednak bractwo szlacheckie skapnęło się, iż 
właściwie to kandydować może tylko 
szlachcic albo głowa państwa – za 
pozwoleniem Kanclerza. Na szczęście z 
pomocą przybiegł ojciec Sophie, rozpisując 
się, że była ona przecież monarchinią 
Xorphii i co z tego, że oddała ją jako 
prowincję autonomiczną w ręce Fenocji, 
jeśli w naszych sercach dalej nią włada. 
Skutkiem tej przemowy było wyproszenie 
gościa z sali elekcyjnej i zablokowanie 
możliwości pisania nie-szlachcicom jak 
również uznanie, że Cargalhówna nie może 
kandydować. Pozostał więc von Baden i to 
on został przez szlachtę wybrany na Króla. 
Zaraz po wyborze napisał on jednak  

HECA ELEKCYJNA 
 
W niedalekiej przeszłości zakończyła się 
kadencja Króla Polski i Wielkiego Księcia 
Litewskiego Stefana II Daniela (tak, oni 
mają elekcję, bruh…), wobec czego trzeba 
nowego monarchę wybrać. Przyjedzie 
możnowładztwo, naradzi się, wymieni 
pomysły, wystawi kandydatów, wybierze 
spośród nich Rex Polonus i zostanie on 
namaszczony. Co może być nie tak? Otóż 
wszystko. Zacznijmy od kandydatów: 
Friedrich von Baden. Tak, ten Friedrich od 
afery niemiecko-MBPowej. I w sumie tyle, 
przynajmniej na początku. Mowa 
motywacyjna nawet w porządku, ale wkrótce 
pojawia się nowy kandydat, Sophie Cargalho 

  

 

Komcik Reklamowy  
Kontakt: Discord (Nekkos#7175) 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont Inc. - Innowacja, jakość, technologia - 
nasz styl życia, zapraszamy do korzystania 

z naszych usług! (kontakt przez discord 
Hawilandu). 
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  Veljo Päts podczas proklamacji Walczącej Republiki 
Eesti. 

REWOLUCJA 
BOŻONARODZENIOWAI 
RESZTA 
 

Władze brodyjskie wpadły na pomysł 
zorganizowania narracyjnej wojny domowej 
pomiędzy różnymi etnosami Carstwa, co nie 
jest właściwie takie głupie. Od razu różne 
osoby poczęły się zgłaszać i rozpoczynać 
bunty. Robert Drenin stanął na czele 
„czerwonego” Brodewkomu, Andrzej 
Płatonowicz Ordyński wcielił się w Nową 
Ordę, Ametyst Faradobus w Ordę 
Wewnętrzną a redaktor tej gazety, tj. ja, tj. 
Bolek w Walczącą Republikę Eesti. To ta 
ostatnia jest z punktu widzenia kiriańskiej 
geopolityki – nie tylko dlatego, że jest moja, 
ale też dlatego, że od początku uzyskała 
stanowcze i realne wsparcie kiriańskie i 
prawdopodobnie dzięki niemu się utrzymała, 
była bowiem od początku na straconej 
sytuacji – w promieniu wielu kilometrów nie 
było żadnego innego już istniejącego 
powstania które by ich wspomogło, więc 
decyzja Kirianii o wspomaganiu Eesti  

najpierw sprzętem, a potem także samymi 
żołnierzami okazała się zbawienna. Tak więc 
21 grudnia ogłoszono Rewolucję 
Bożonarodzeniową i powstanie Walczącej 
Republiki Eesti, która w niedługim czasie 
zdobyła dużo terenów i wyzwoliła co 
najmniej dwa naprawdę duże miasta: 
Ajmurstan i Patrykopolis. Podobnie dobrze 
rozwijały się inne bunty, a jedynie w walce z 
Czerownymi Car zadał sobie trud 
przeprowadzenia ofensywy, reszta ziem jest 
jak widać tymczasowo bezpieczna od reakcji 
wojsk, chociaż pozostałe w większych 
miastach garnizony dają o sobie znać, jak w 
przypadku np. I Bitwy o Patrykopolis, 
zakończonej krwawą porażką Ludu Eesti. 
Sytuacja zaczęła się coraz bardziej zaogniać, 
kiedy 22 stycznia Patriarcha Borys, a więc 
duchowy przywódca Kiriańczyków, 
Marsylijczyków, Amatorów i 
Hawilandczyków ogłosił pierwszą od dawna 
krucjatę w celu odebrania Brodrii 
nienależnego jej tytułu cesarskiego. Ten cel 
najwyższy kapłan chciał osiągnąć właśnie 
poprzez wsparcie Eesti. Ze wszystkich 
Krajów Kiryjskich natychmiastowo zaczęto 
garnąć się na wyprawę krzyżową, na chwilę 
obecną przypływają już statki z wojownikami 

gotowymi wspierać Walczącą Republikę. Idąc 
dalej, 2 dni później Związek Winkulijski 
wskutek zatonięcia statku handlowego z 
powodu brodryjskich piratów zadeklarował 
pomoc zbrojną Eesti. Mając tak potężne 
zaplecze zagraniczne na najbliżej dni 
planowana jest wielka ofensywa na 
południowy-zachód, która ma całkowicie 
załamać brodryjski front. 

 

Komcik Reklamowy  
Kontakt: Discord 
(Nekkos#7175)  
 
Komcik reklamowy jest obecnie pusty.  

 
 

Tu kiedyś będzie jakaś reklama. 

Tu będzie kiedyś jakaś reklama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu będzie kiedyś jakaś reklama. 

 

Podpis obrazu do reklamy.  
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Redakcja przygotowała Rotrii plakat propagandowy co do aneksji Urbino. Proszę nie bić, w CV dziennikarza nie pisałem nic o wybitnej znajomości łaciny. 

 

 

PATRIARCHA ROTRYJSKI I PRZYJACIELE 
 
Państwo Kościelne Rotria, jak i Kościół Rotryjski… Dawniej ostoja v-
katolicyzmu i dumny reprezentant Wiary Chrystusowej jak i Dobrej 
Nowiny. Ale tamta Rotria przeminęła. Zastąpiła ją Rotria starych 
dziadków, Rotria nieskończonej ilości synodów, Rotria klonów, Rotria 
rewolucyj. Najpierw po ponad miesiącu od założenia Kościoła 
Powszechnego Pollinu, o którym pisaliśmy już w tym numerze, 
rozpoczęto w Kościlenym Państwie nagonkę, że to heretycy i w ogóle 
do piekła z nimi, jeśli się nie ukorzą i nie uznają Patriarchy. Przy 
okazji skumali, że Hasseland niejako zdradził „Matkę swoją Kościół 
Rotryjski” poprzez przyłączenie do KPP. Następnie zaczęto narzekać, 
bo przecież #UrbinoJestRotryjskie wobec czego trzeba obić je z rąk 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

A 
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 
 

Z powodu aktualnej nieciekawej sytuacji na linii Apostolskie Miasto 
Rotria–Warszawa polska i litewska brać szlachecka zadecydowała o 
utworzeniu Kościoła Świętego, nawiązującego rzecz jasna do tego 
Katolickiego. Jednocześnie ciekawą rzeczą, odróżniającą go od innych 
v-wyznań jest sposób prowadzenia tej struktury – całkowita 
narracyjność. Narracyjny Papaj, narracyjni księża i msze opisywane 
przez właścicieli majątków ziemskich na których to się odbywają. 
Oczywiście, kto chce może być realnym kapłanem, ale całością za 
sznurki pociągają realowi wierni. 

  

Cofnijmy się jednak parę tygodni 
wstecz, kiedy to Stanisław 
Wieniawa ogłosił się nowym 
Patriarchą Rotryjskim, bo 
poprzedniemu się trochę przymarło. 
Przybrał imię Wiktor II i nadmienił 
jeszcze, że tak naprawdę to nie 
umarł jak wszyscy myśleli, ale 
przeczekał trochę na rotryjskiej wsi 
i teraz powraca w blasku i chwale. 
Niestety, co jako redakcja mówimy 
tym razem nieironicznie, długo nie 
popapieżył, bo Kolegium 
Kardynalskie go nie uznało za 
prawowitego przywódcy Kościoła i 
Państwa Kościelnego, w 
przeciwieństwie do swojego 
poprzednika który również był z 
początku samozwańczym 
Patriarchą. Wiktora obalili, i 
jeszcze go zdegradowali z biskupa 
do prezbitera, a na nowego Papaja 
wybrali Pio Mario Facibeniego.  

Zrzędnik wciąż trwa! Nowe 
wydanie już wkrótce!  

 

PLAN BRODZICKIEGO 
 

Dziś, 05.02.2023 w Kirianii 
ogłoszony został Plan 
Brodzickiego, który ma pomóc 
rozwinąć narrację wojskową. W 
jego ramach osoby trzecie mogą 
wstąpić do specjalnie wydzielonej 
części wojska Kiriańskiego i 
awansować za określoną aktywność 
wojskową, przy okazji pobierając 
realny żołd. Nie jest wiadome 
obecnie, czy jakoś poprawi to 
kondycję aktywnościową 
Suwerennej, ale teraz przynajmniej 
jest chwila nadziei. Bezpośrednio 
po opublikowaniu Planu 
Głównodowodzący Sił Zbrojnych 
wydał rozporządzenie określające 
parę rzeczy w związku z koncepcją. 

Wiedząc to wszystko można już na spokojnie negować próby 
przejęcia przez Rotrystów polsko-litewskiego Urbina. Takie działania 
są widoczną kalką niedawno ogłoszonej kiryjskiej Krucjaty 
antybrodryjskiej, ale w dobie kultury remiksu należy być nieco 
bardziej wyrozumiałym do tego typu spraw.  Rozpoczeła się (kolejna 
już w historii tych dwóch mikronacji!) spirala nienawiści rotryjsko-
rzeczpospolitańskiej. No bo Urbino wiecznie rotryjskie, tak, tak, złe 
Polaczki ukradły, tak, tak. Jak na razie poza jakimś komunikatem 
patriarszym o jedynej prawilnej przynależności Urbina oraz mszy 
potępieńczej przeciw heretykom (łącznie z Piwskim i Windsorem z 
Kościoła Pollinu). Natomiast w Polsce-Litwie ścięto Kardynała Ex-
Antypatriarchę Wieniawę, ale najwidoczniej Rotria naprawdę istnieje 
z woli Bożej, bo na Świętej Papieskiej Ziemi hasa sobie jak gdyby 
nigdy nic. 

BOSO PRZEZ MIKROŚWIAT 
 

Warto zobaczyć:  

- Robotniczograd 

- Bingo 

- Broń sztrzelecka 
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https://forum.insulia.pl/viewtopic.php?t=126
http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=5174
https://edelweiss.org.pl/viewtopic.php?f=141&t=804&p=16752#p16752

