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PRZEPOWIEDNIE NA ROK 2023 

 

Rozpoczyna się kolejny rok, w czasie którego świętować będziemy 10. 

rocznicę Republiki Bialeńskiej, 11. rocznicę Powstania Marcowego oraz… 13. 

Rocznicę Królestwa Bialenii. Czy trzynasty rok Bialenii okaże się pechowy? 

Postanowiliśmy wybrać się na Polesie do Baby Jagi, słynnej jasnowidzącej, 

która chętnie dzieli się swoimi wizjami z opinią publiczną.  

 

 

 

Okazuje się, że przyszły rok będzie trudny dla mikroświata, ale Bialenię 

ominie największa fala kryzysu. „Niektóre państwa nie poradzą sobie z falą 

przemian. Najgorzej będzie w lecie, podczas fal upałów nawet rozwinięte 

narody cierpieć będą pragnienie. Wyraźnie widzę fale migracji. Bialenia 

wyjdzie z tego dość dobrze, choć lato nie będzie łatwe”.  

Zapytaliśmy również, co zaskoczy nas w samej Bialenii. Okazuje się, że 

nowym prezydentem zostanie osoba, która dotychczas całkowicie wykluczała 

start w wyborach! Nowa konstytucja prawdopodobnie przetrwa dłuższy czas 

i w przyszłym roku nie dojdzie do żadnych nowelizacji. Baba Jaga przewiduje 

również powrót przynajmniej jednego ze starszych Bialeńczyków, nie chce 

jednak zdradzić o kogo chodzi.  

Z jasnowidzącą Jagą spotkamy się jeszcze raz za dwa tygodnie. Zapraszamy 

wszystkich czytelników do nadsyłania pytań! 

 

 



 

 

 

 

  

 

BIALEŃSKIE PORTALE 
 

W poprzednich numerach przedstawiliśmy Czytelnikom historię Batvampa, 

pojawiającego się sporadycznie od dwudziestu lat w okolicach Orlicza. Jedna 

z teorii stara się wyjaśnić tę historię za pomocą hipotezę portalów 

międzywymiarowych. Otwarte pozostaje pytanie, kto ustawił portale 

w konkretnych miejscach, a także w jaki sposób są one otwierane. Zawieszając 

sąd w tej kwestii, postanowiliśmy przedstawić inne miejsca potencjalnych 

portalów na terytorium Republiki Bialeńskiej. 

Dość dobrze opisane jest „paranoralne wesołe miasteczko” w Anomaliowie, 

od którego pochodzi nazwa naszego pisma. Tym razem nie będzie wracać do 

tych powszechnie znanych opowieści. Warto jednak zastanowić się w jakim 

konkretnie miejscu moglibyśmy doszukiwać się tamtejszego miejsca przejścia. 

Jedną z możliwości są „schody donikąd” znajdujące się w lesie 4 kilometry za 

Anomaliowem. W okolicy nie znajduje się zupełnie nic – nie ma żadnej 

wioski, żadnej drogi, ani niczego, co uzasadniałoby istnienie takich schodów. 

Czy to możliwe, że są to schody do innego wymiaru, przez które do naszego 

świata przenikają tajemnicze byty? My nie mieliśmy odwagi sprawdzić, ale 

chętnym Czytelnikom możemy przekazać dane lokalizacyjne… 

 

  

 

Bardzo interesujące opowieści pochodzą z Kosmodromu Bialeńskiej Agencji 

Kosmicznej na północy Bialenii, w okolicach Skałekowic. Przed 2016 r. 

historia ta w ogóle nie istniała, dopiero wtedy w internecie zaczęto 

spekulować, czy bialeńskie sukcesy w podboju kosmosu opierają się tylko  

Po długich staraniach udało nam się namówić miejscowego komendanta 



 

 

 

  

 

o powszechnie znaną i nauczaną fizykę. Pojawiły się teorie, że statki 

kosmiczne w okolicach Kosmodromu wlatują do portalu, dzięki któremu 

przedostają się w dalekie zakamarki kosmosu. Choć liczni entuzjaści teorii 

spiskowych od kilku lat odwiedzają okolice Skałekowic, dotychczas nie 

natrafili na żadne przekonujące poszlaki. 

 

 

BIURO PODRÓŻNICZE „STALKER” ZAPRASZA NA ZORGANIZOWANE WYCIECZKI DO BAŁDARASZU 

I SPIRKINGRADU. PRZYSTĘPNE CENY, ZNIŻKI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, GWARANCJA 

BEZPIECZEŃSTWA!  

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STREFY SKAŻENIA! 



 

 

 

  

 

Wietrzeń jest miastem tak rzadko wspominanym w mediach, że pojawiły się 

nawet żarty, jakoby miasto to w ogóle nie istniało. To oczywiście nieprawda, 

jest to całkiem przyjemne miasto, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób. 

Pomimo prowincjonalnego charakteru, Wietrzeń przeważnie znajduje się 

w pierwszej dziesiątce najlepszych miejsc do życia w różnego rodzaju 

rankingach. Okazuje się jednak, że i tam znajduje się potencjalny portal! 

Jest to miejsce bardzo nietypowe, bo tym razem nie mówimy o miejscu 

oddalonym od siedzib ludzkich, wręcz przeciwnie. Istnieje hipoteza, że portal 

znajduje się w centrum handlowym „Windy City”. Galeria ta powstała w 2014 

r. i niemal od razu zbankrutowała. Przyczyniła się do tego nie tylko 

konkurencja, ale również czarna legenda centrum 

 

W jednej z toalet znajdować ma się tunel czasoprzestrzenny, do którego trafiali 

niekiedy niczego nieświadomi klienci. Osoby te zamiast wyjść z łazienki po 

kilku minutach, przepadały tam na całe godziny i nie miały pojęcia, co w tym 

czasie się z nimi działo. Nic dziwnego, że niewielu śmiałków było gotowych 

do tak ryzykownych zakupów… Po likwidacji galerii nie znaleziono chętnego 

na kupno budynku. Obecnie pusta przestrzeń jest miejscem, którego 

odwiedziny odradzamy nie tylko z przyczyn paranormalnych. 

W następnym numerze „Wieści Anomalnych” przedstawimy kolejne 

potencjalne portale, już teraz zapraszamy do lektury! 



 

 

 

 

NOWE RUCHY RELIGIJNE 

 

Rozpoczynamy kolejną serię artykułów, w której tym razem zajmiemy się 

nowym ruchami religijnymi w Bialenii. O ile na Wyspie Bialenii jest ich 

niewiele, ponieważ niemal cały „rynek” kultu podzielony jest pomiędzy 

Zielony Kościół, główne denominacje chrześcijaństwa i mazdaizm, na Anatolii 

małe religie przeżywają prawdziwy boom.  

Ciekawą grupą jest Zbór Obu Synów w Dniach Ostatnich, głoszący, że 

Mahomet był drugim Synem Boga, a więc bratem Jezusa. Choć chrześcijanie 

i muzułmanie odżegnują się od Zboru i oskarżają go o herezję, on niewiele 

sobie z tego robi i rozwija się w najlepsze, liczy już 7 tys. wiernych rozsianych 

po całej Anatolii. Główną siedzibą jest Marlboro.  

 

 

By było ciekawiej, dodajmy, że jeden z pastorów zaproponował, by do Jezusa 

i Mahometa dołączyć Zaratustrę, tym samym wzmacniając działalność misyjną 

wśród anatolijskich mazdaistów. Czy kolejnymi braćmi będą Towarzysz 

Wanda i Prabudzimir? Tego nie wiemy, ale będziemy obserwować ten nowy 

ruch religijny z uwagą. 

Ciekawym postulatem politycznym Zboru jest ustanowienie obowiązkowych 

dni wolnych zarówno w piątek (Dzień Mahometa), jak i niedzielę (Dzień 

Jezusa). Być może po dodaniu do tego Dnia Zaratustry, Dnia Wandy i Dnia 

Prabudzimira okaże się, że będziemy świętować przez cały tydzień? 

 


