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CO UKRYWA BIALEŃSKA ARMIA? 

 

12 stycznia bialeńska armia, a wraz z nią cały kraj, obchodzi Święto Sił Zbrojnych. Zgodnie 

z sugestiami naszych czytelników, postanowiliśmy z tej okazji poruszyć temat zagadek 

bialeńskiej armii. Najbardziej elektryzującym opinię publiczną tematem jest stan wiedzy 

naszej generalicji w temacie niezidentyfikowanych obiektów latających. Wielokrotnie do 

opinii publicznej docierały informacje o pojawianiu się wojskowych w miejscach bliskich 

spotkań z UFO. Kilkukrotnie emerytowi żołnierze sił powietrznych opowiadali o swoich 

obserwacjach NOL-i. Ci z nich, którzy zgłosili te przypadki przełożonym, byli usilnie 

namawiani do zachowania milczenia i nieujawniania tego faktu. 

 

 

 

Jedna z najciekawszych tajemniczych opowieści z wojskiem na pierwszym planie pochodzi 

z 2014 r., kiedy to Siły Zbrojne RB przeprowadzały operację militarną na wyspie Anatolii, 

której celem było zjednoczenie jej z Republiką. Misja ta realizowana była w większości 

pokojowymi siłami ze względu na brak struktur państwowych na wyspie. Siły Powietrzne 

musiały jednak patrolować przejmowane terytorium, aby zapewnić bezpieczeństwo 

wojskom lądowym i administracji cywilnej, wkraczającej na siostrzaną Anatolię. 

Właśnie z tych tygodni pochodzi najwięcej relacji od pilotów, ale także od żołnierzy 

piechoty i ludności cywilnej. Niezidentyfikowane obiekty widziane były tylko z daleka, nie 

wykazywały żadnych agresywnych zachowań w stosunku do Bialeńczyków. Wielokrotnie 

pojawiały się nad linią frontu, zwłaszcza w miejscach potencjalnych potyczek z lokalnymi 

bojówkami.  

Choć wojsko bialeńskie uparcie milczy w tym temacie, posiadamy wystarczającą ilość 

relacji świadków, by być pewnym, że NOL-e nad Anatolią rzeczywiście latały. Otwartą 

kwestią pozostaje ich pochodzenie – czy to cywilizacja kosmiczna patrolowała obszar 

potencjalnego konfliktu, czy też były to oparte na nieznanej technologii samoloty innego 

mocarstwa (Sarmacji?). Wierzymy, że pewnego Siły Zbrojne przerwą milczenie i ujawnią 

opinii publicznej całą prawdę o wydarzeniach anatolijskich! 

 



 

 

 

 

  

 

BIALEŃSKIE PORTALE, C.D. 
 

Powracając do tematu bialeńskich portalów międzywymiarowych, rozpoczniemy od 

przedstawienia jednej z teorii ich powstania. Wśród mazdaistów, nawiązujących do 

rdzennych wierzeń Valhalli, obecna jest pamięć o niezwykłej mocy drzemiącej 

w niektórych kapłanach - druidach. Obecnie mazdaiści odeszli od stosowania rytuałów 

mogących wpływać na innych ludzi (a więc mieszczących się w definicji czarnej magii), 

jednak w starożytności i wczesnym średniowieczu zjawisko to obecne było na porządku 

dziennym. Współcześnie wielu badaczy zjawisk paranormalnych sądzi, że tajemnicze 

portale oraz miejsca mocy powstały na skutek nagromadzenia energii w dawnych 

siedzibach szczególnie potężnych magów. Czy to prawda? Weryfikacja wymagałaby badań 

archeologicznych w okolicach potencjalnych portalów.  

Miejscem mogącym potwierdzić tę teorię jest Baszta Albusa, położona pośrodku lasu 

w środkowej Anatolii. Pochodzi ona z okresu wczesnośredniowiecznego i zdaniem 

historyków jest wieżą obserwacyjną, zbudowaną tutaj przez mieszkańców jednego 

z pobliskich grodów, dziś już nieistniejących. Wielu mazdaistów, a w ślad za nimi i badaczy 

tajemnic, jest innego zdania – uważają, że była to wieża druida Albusa, w której dokonywał 

on swoich rytuałów.  

 

 

 

Z lasem otaczającym basztę związanych jest wiele legend o mieszkających tu potworach 

(czyżby pochodzących z innego wymiaru), ale i uzdrowicielskiej mocy baszty. Choć w jej 

pobliżu nie ma żadnych większych miast, w lecie chętnie wybierają się tutaj turyści, 

wierzący, że wejście na górę wieży przyniesie im szczęście, zdrowie i bogactwo. Niektórzy 

opisują w internecie skuteczność tego miejsca mocy, a inni nie zauważyli żadnych zmian 

w swoim życiu. 

Tak jak w przypadku innych tego typu miejsc, zachęcamy czytelników do empirycznego 

sprawdzenia i wyrobienia sobie własnej opinii. 

 

 



 

 

 

  

 

Jeden z pensjonariuszy pensjonatu karnego na Kamisie przysłał do list, w którym narzeka 

na rzadkie wzmianki na temat Wysp Przyjaźni w naszym czasopiśmie. List uzupełnia 

historią magicznej studni na Kamisie, którą przytaczamy w całości: 

„Na Kamisę przyjechałem na wiosnę po protestach w obronie marszałka Dexa. Już 

w pierwszych dniach pobytu usłyszałem od współwięźniów o leśnej studni, w której 

znajduje się woda życia, mogąca spełnić marzenia więźniów, takie jak zwiększenie racji 

żywnościowej, wyjście na przepustkę, a może nawet powrót do domu. W czasie prac 

leśnych wymknąłem się wraz z kolegą spod czujnego oka strażnika, by spróbować 

magicznej wody. Potwierdzam jej skuteczność! Mój wyrok został skrócony z 18 do 9 

miesięcy i niedługo wychodzę!” 

 

 

SKLEP EZOTERYCZNY „WAHADEŁKO ” INFORMUJE O OTWARCIU NOWEGO ODDZIAŁU W NOWEJ 

AUTERZE PRZY UL. RADYKALNEGO CENTRUM 21/37. W OFERCIE KARTY TAROTA, ODPROMIENNIKI, 

SUPLEMENTY DIETY I STAROVALHALLSKIE RUNY!  

PODARUJ SOBIE ODROBINĘ MAGII! 



 

 

 

  

 

Interesujące są również liczne relacje z bialeńskich lasów, zwłaszcza poleskich 

i anatolijskich, o zachodzących tam zjawiskach anomalnych do których należą: bezcielesne 

głosy, zaginięcia i pojawianie się dziesiątki kilometrów dalej oraz spotkania z postaciami 

i zwierzętami znanymi z folkloru i legend. Nie jest pewne, czy opowieści tego typu 

związane są z portalami międzywymiarowymi, jednak jest to główna hipoteza. Badacze 

żywego folkloru twierdzą, że najdziwniejsze wydarzenia rozgrywają się na terenie dawnych 

osad, które na przestrzeni wieków zostały odzyskane przez przyrodę. 

 

Historii takich jest wiele, dziś przedstawimy jedną z najciekawszych. 

W Borach Żelaźnieckich, położonych pomiędzy Kościeliskiem i Żelaźnem w centralnej 

części Wyspy Bialenii, obecnie nie znajduje się żadne większe miasto, jedynie kilka wiosek 

tradycyjnie żyjących z gospodarowania okolicznymi borami. Jednak nie zawsze tak było. 

Zarówno mapy starożytne, jak i średniowieczne (i bialeńskie, i aharskie) wskazują, że 

pośrodku borów znajdowało się istotne wówczas dla całego regionu miasto, znane 

w starożytności Furusund, a w średniowieczu jako Sośnierz, do historii przeszło między 

innymi jako producent mebli, popularnych także w dawnym Dolnogradzie. 

Nie wiemy, jakie były okoliczności zniknięcia miasta, ale od XV w. zaprzestano 

umieszczania go na mapach. Obecnie nie ma po nim śladu, choć historycy sądzą, że znają 

jego lokalizację. Ich hipoteza wymaga weryfikacji przez archeologów. Tymczasem być 

może wielu turystów i grzybiarzy nieprzyjemnie przekonała się o lokalizacji miasta na 

własnej skórze! Większość relacji o zjawiskach fortiańskich pochodzi z niewielkiego 

obszaru. Telefony tracą zasięg, grzyby nie rosną, ludzie tracą orientację w terenie, 

a zwierzęta dziwnie się zachowują. Czy klątwa, która doprowadziła do upadku Sośnierza 

wciąż działa? Wiele na to wskazuje. 

 



 

 

 

 

WIZJE PRZYSZŁOŚCI MIKROŚWIATA 

 

Zgodnie z obietnicą, kolejny raz wybraliśmy się do słynnej na Polesiu Baby Jagi, 

jasnowidzki i zielarki, by zdać jej pytania o przyszłość Bialenii i Mikroświata 

w rozpoczynającym się 2023 r. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy z pytaniami. 

Z uwagi na ograniczony czas naszej rozmówczyni, nie wszystkie możemy zadać, dlatego 

wybraliśmy najciekawsze. 

Wielu czytelników pyta o przyszłość finansową kraju. Niestety, nie mamy najlepszych 

wieści dla emerytów i rencistów – w rozpoczynającym się kroku prawdopodobnie nie 

zostaną wypłacone piętnaste renty i emerytury ze względu na pogorszenie się sytuacji 

budżetowej w Bialenii. Waluta prawdopodobnie będzie się umacniać, a pensje nieznacznie 

wzrosną w tempie nieodbiegającym od inflacji. Baba Jaga widzi jednak bankructwo jednego 

z krajów w naszym regionie – Redakcja zastrzega dla siebie jego nazwę, nie chcąc 

przyczyniać się do wybuchu nowego sporu międzynarodowego. „Ludzie będą uciekać na 

tratwach, również do Bialenii. Cały kryzys zostanie wywołany nieodpowiedzialnym 

zachowaniem jednego człowieka!”. Już nie możemy się doczekać, by przekonać się, czy 

wizja pozytywnie się zweryfikuje. 

 

 

W nowym roku wybuchnie skandal obyczajowy w najwyższych kręgach władzy. „Widzę 

pijanego mężczyznę, ministra, awanturującego się przed budynkiem komitetu ludowego do 

którego nie chce wpuścić go straż”. Choć cała sprawa zakończy się na mandacie, 

Bialeńczycy utracą zaufanie do tegoż polityka. 

Mamy też informację zatrważającą: w mikroświecie wybuchnie wojna! Na szczęście 

Bialenia nie będzie w nią zaangażowana po żadnej ze stron i ograniczy do udzielania 

pomocy humanitarnej obywatelom stron zwaśnionych. „Pójdzie o pogranicze. Widzę 

samoloty, czołgi i ciężarówki. Ale po krótkich mediacjach obaj przywódcy opamiętają się 

i dojdą do trwałej zgody”. 

Redakcja „Wieści Anomalnych” życzy wszystkim Czytelnikom szczęśliwego Nowego 

Roku! 


