
 

Minione dwa tygodnie w Republice Bialeńskiej upłynęły nieco spokojniej, na co wpłynęła mała 

epidemia realiozy, jak i czynniki wirtualne - udział wielu Bialeńczyków w sprawach stowarzyszonej 

Brodrii. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że jest to cisza przed burzą, która rozpocznie się po przyjęciu 

nowej Konstytucji! 

 
Ojciec Narodu przebywa na urlopie w związku z remontem w zimowej rezydencji. Już wkrótce 

powróci do osieroconego ludu, by dokończyć reformę konstytucyjną i wprowadzić w Bialenii 

prawdziwie kaddafistowski system komitetowy.  

 

Jeszcze tylko dwa dni trwać będzie głosowanie nad projektem Konstytucji Dziesięciolecia. Dla 

Obywateli jest to ostatnia okazja na oddanie głosu, zaś wszystkich zagranicznych partnerów 

zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowymi podstawami ustrojowymi. 

 

EMIRAT BIALENII: 

W Emiracie Bialenii dyskutujemy obecnie na temat ustawowego opisu symboli regionalnych. 

W dalszym ciągu trwa Dawah - Obecnie Zielony Kościół prowadzi działalność koranizacyjną wśród 

robotników i bezrobotnych. 

 

ANATOLIA: 

Arkadag Anatolii Aleksander Czerepach podał się do dymisji. Zapewne wkrótce wybrany zostanie jego 

następca. Zapraszamy wszystkich chętnych do objęciach funkcji kierowniczych w samorządzie do 

publicznego wyrażania takiej woli w odpowiednim dziale. 

 

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3551&pid=37688#pid37688
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3490&pid=37499#pid37499
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3467&pid=37577#pid37577
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3467&pid=37577#pid37577
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3590
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3590
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=399


 

RELIGIE: 

Powstał Bialeński Autokefaliczny Kościół Prawosławny z metropolitą Aleksandrem (Czerepach) na 

czele. Notę gratulacyjną dla nowego lidera bialeńskich chrześcijan przesłał ajatollah Farwardin. 

 

 
Profesor Andrzej P. Ordyński wygłosił wykład pt. "O dwóch bliźniaczych złudzeniach". Zachęcamy 

wszystkich zainteresowanych tematyką mikrozoficzną do zapoznania się z jego treścią oraz podjęcia 

dyskusji. 

 
W stowarzyszonej z Bialenią Brodrii trwa wojna domowa. Oprócz wojsk carskich pod dowództwem 

Cara Iwana Pietrowa, w konflikcie biorą udział komuniści z tow. Robertem Dreninem na czele, a także 

mniejszości narodowe: Nowa Orda pod wodzą chana Andrzeja P. Ordyńskiego, oraz pokrewni im 

mieszkańcy Ordy Wewnętrznej pod przewodem Ametysta Faradobusa, a także Eestowie, kierowani 

przez Bolesława Kirianóo von Hohenburga i uhraińscy anarchiści z Aleksandrem Novakiem na czele.. 

Zachęcamy do zapoznania się z obecną sytuacją na frontach, a może i wmieszania się do konfliktu? 

 

 
 

W zeszłym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć międzynarodową inbę wielotematyczną z gościnnym 

udziałem JKW Macieja II z Dreamlandu. Oprócz niego wystąpili najsłynniejsi bialeńscy inbiarze: Iwan 

Pietrow, Karol Medycejski i Alija zawdżat Akrypa. Zachęcamy do lektury, zastrzegając jednocześnie, 

że czytacie na własną odpowiedzialność! 

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=409
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3594
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3601
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3472
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3513
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3477
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3533
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3533
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3598
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=3584&pid=37481#pid37481
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=13&pid=37523#pid37523
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=13&pid=37523#pid37523

