
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Charles Fort (1874-1932) był amerykańskim dreamlandzkim pisarzem, dziennikarzem i badaczem 

tajemnic. Najbardziej znany jest jako twórca „Księgi rzeczy wyklętych” w której zgromadził 

czterdzieści tysięcy odnalezionych w prasie doniesień o zjawiskach niewyjaśnionych 

i niewytłumaczalnych. Polskie tłumaczenie tej pracy znajduje się na mojej półce i choć przez stulecie  

jego treść zdążyła się nieco zestarzeć, dalej pobudza wyobraźnię i zdaje się sugerować, że nasz świat 

jest miejscem tajemniczym. Zjawiska niewyjaśnione, paranormalne, anomalne niekiedy nazywa się 

fenomenami fortyjskimi (fortean phenomena), wskazując na wyjątkową rolę tego badacza.  

 

 

 

Z kolei o „wysokiej dziwności” mówi się w ufologii w odniesieniu do przypadków szczególnie 

niezrozumiałych i wymykających się wszelkim logicznym interpretacjom (por. Piotr Cielebiaś, UFOs 

over Poland, The Land of High Strangeness). Czyż nie takim przypadkiem jest nasz mikroświat – 

Pollin? Żyjemy na planecie, która wymyka się wszelkim wyjaśnieniom – jednocześnie funkcjonują tu 

krainy na skrajnie różnym poziomie zaawansowania – gdy niektórzy podbijają daleki kosmos, inni nie 

zbliżyli się jeszcze do odkrycia elektryczności. Całe narody znikają bez śladu, a ich miejsce zajmują 

zupełnie inni ludzie bez żadnej historii. Mikronauci potrafią poza czasem przemieszczać się pomiędzy 

kontynentami, a nawet przebywać jednocześnie w kilku miejscach, co przypomina fenomen bilokacji. 



 

 

 

 

 
  

 

 
Mikronautów nie obowiązuje większość praw fizyki – może nam się przydarzyć niemal wszystko. Co 

więcej, nikogo to nie dziwi, bo w naszej rzeczywistości zjawiska fortyjskie są codziennością. 

Przynajmniej dla nas – mikronautów, inaczej jest z ludnością narracyjną, która nie dzieli z nami 

„supermocy”.  

Co jakiś czas pojawiają się osoby ambitne, z zacięciem naukowym, które chciałyby uporządkować 

mikroświat – sporządzić ostateczną mapę kontynentów i oceanów, raz na zawsze opisać nasz układ 

planetarny, a nawet określić zasady tworzenia mikronacji albo prowadzenia pomiędzy nimi wojen. Jest 

to niemożliwe – w naszym wymiarze wszystko pozostaje fortyjskie, wszystko charakteryzuje się 

wysoką dziwnością. Może nawet tytuł naszego czasopisma jest błędny, bowiem to, co dziwne jest na 

Pollinie całkowicie prawidłowe, a anomalne jest złudzenie, że mikroświat da się opisać w stałych 

prawach.  

 

 

 

Spójrzmy choćby na archiwalne mapy mikroświata. Nasze kontynenty wielokrotnie zmieniały swój 

kształt. Niektóre kontynenty pojawiały się znikąd (Nordata przed kilkunasty laty), podczas gdy inne 

pojawiły się i zniknęły bez śladu (np. Hiperborea). Jak to wytłumaczyć? Co w tym czasie działo się 

z ich ludnością? Możemy spróbować to wyjaśnić, ale każda próba skazana jest na lekką naiwność. 

Cóż możemy zrobić ze świadomością, że żyjemy w świecie fortyjskim, na planecie wysokiej 

dziwności? Spadające z nieba żaby są najmniej dziwnym, co może nas spotkać. Spotkanie w lesie 

skrzata również nie wykracza poza granice naszego pojmowania. Niemal codziennie przytrafiają nam 

się rzeczy dużo dziwniejsze. Zmartwychwstania? Zmiennokształtność? Zaginające czasoprzestrzeń 

loty kosmiczne? To wszystko już było, czekamy na coś jeszcze dziwniejszego! 



 

 

 

 

  

 

 

Czy w naszym fortyjskim mikroświecie istnieje w ogóle coś, co może nas zaskoczyć? A co, gdybym 

powiedział, że na dawno upadłym forum jednej z upadłych mikronacji pojawił się podróżnik w czasie? 

Kay Haley w 2011 roku pojawił się na jednym z niszowych forów i obwieścił, że przybywa z roku 

2029. Dobrą wiadomością jest to, że mikroświat do tego czasu nie upadnie. Czy na tym kończą się dobre 

informacje? 

Haley nie opisał, jak konkretnie przeniósł się o 18 lat do tyłu. Stwierdził, że i tak nikt nie byłby w stanie 

tego zrozumieć. Obiecał jednak odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących przyszłości. Poniżej 

przytoczę najbardziej interesujące z naszego perspektywy fragmenty wątku na owym nieistniejącym 

już forum. 

 

 

„ (…) – Czy mikronauci w 2029 roku w dalszym ciągu będą korzystać z forów, czy też może powrócą 

na listy dyskusyjne albo przeniosą się w inne miejsce? 

- Nie wiem czym są listy dyskusyjne. Gdy przybyłem do mikroświata w 2023 roku wszyscy działali na 

forach, ale obecnie już się od nich odchodzi. Mikronauci porozumiewają się ze sobą poprzez różnego 

rodzaju komunikatory i publikują na stronach internetowych swoich państw (lub na micropedii, 

w przypadku państw, które nie posiadają własnej strony) najciekawsze informacje. Działa też kilka 

czasopism opisujących najciekawsze wydarzeniach z komunikatorów. (…) 

 



 

 

  

 

- Ile osób będzie działać w mikroświecie w 2029 r.? (…) Ile będzie państw? 

- Ciężko to określić. W mikronacje zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, niektórzy bardziej, a inni 

mniej. Niemal każdy przewodzi jakiemuś państwu, a zdarzają się nawet przypadki, gdy jedna osoba stoi 

na czele kilku mikronacji jednocześnie. Jeszcze kilka lat temu niektórzy narzekali, że lepiej byłoby 

łączyć się w większe państwa, ale obecnie wszyscy akceptują fakt, że każdy mikronauta jest władcą w 

swoim państwie. (…) 

- Jak radzi sobie Organizacja Polskich Mikronacji? 

- OPM już dawno nie istnieje. Pamiętamy o nim tylko dlatego, że diuk Zaym od czasu do czasu 

wspomina dawne dzieje. (…) 

 

- Jaka mikronacja jest najpotężniejsza w 2029 roku? 

- Ciężko to ocenić, odkąd zaprzestano prowadzenia statystyk aktywności. W ostatnim rankingu w 2026 

r. najaktywniejsza i najbardziej ludna była Sarmacja, jednak jej przewaga nad innymi państwami nie 

była duża. Obecnie jej forum istnieje tylko jako archiwum, a na ich discordzie nie dzieje się wiele. 

Ciężko stwierdzić, czy ich grupy na messengerze są aktywne, czy tylko Dwór w swoich komunikatach 

robi dobrą minę do złej gry i uskutecznia propagandę sukcesu”.  

Jak widzimy, mikroświat przyszłości, o ile uwierzymy samozwańczemu podróżnikowi w czasie, nie jest 

miejscem szczególnie interesującym. Niezależnie od tego, czy jego rewelacje były prawdziwe, warto 

zastanowić się, czy nie zmierzamy właśnie w tym kierunku – czy coraz krótsze posty nie sprawiają, że 

fora powoli tracą rację bytu; czy rozdrobnienie coraz mniejszej liczby mikronautów na coraz większą 

liczbę państw nie prowadzi do sytuacji „1 mikronauta – jedna mikronacja”. 6 lat minie szybko i wtedy 

przekonamy się, czy czarna wizja się ziściła. Oby nie!  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

W Brodrii, najdalej na wschód położonym państwie nordackim, obecnie stowarzyszonym z Bialenią 

i dzielącym z nią forum, trwa kolejna wojna domowa. Jak w przypadku każdego głośnego konfliktu 

zbrojnego, towarzyszy jej duża mgła informacyjna, która sprzyja powstawaniu najróżniejszych teorii 

spiskowych. Dziś przedstawimy Państwu najlepsze z nich! 

1. Carowie z kosmosu 

Istnieje teoria, iż Carowie Brodrii są istotami błękitnokrwistymi nie tylko w znaczeniu metaforycznym. 

Każdy z dotychczasowych monarchów wschodnionordackiego imperium przynajmniej przez pewien 

czas przyznawał się do przynależności do rodu Dostojewskich. Dynastia ta jest tak tajemnicza, że 

niektórzy podejrzewają, iż ma ona pochodzenie pozaziemskie. Potwierdza to jeden z tytułów Iwana 

Pietrowa – „Półbóg”. Czy wobec bunt antycarski jest rewolucją prometejską o panowanie człowieka na 

ziemi? Do odpowiedzi na to pytanie przyczynić się mogą badania genetyczna obecnego monarchy lub 

innych Dostojewskich. 

 

 

 

2. Nadzorcy Pollinu obserwują konflikt 

Tego typu teoria rodzi się przy okazji każdej wojny – kosmici, UFO, nadzory Pollinu (niepotrzebne 

skreślić) pojawiają się w miejscu najcięższych starć. Czy ograniczają się do biernej obserwacji, czy 

może kibicują jednej ze stron – ciężko stwierdzić. Nie wchodząc z zbędne i nieoparte na empirii 

spekulacje, zastanówmy się, jakie wydarzenia brodryjskiej wojny domowej zdają się sugerować, że 

rzeczywiście konflikt ten jest obserwowany przez „trzecią stronę”. 
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 W czasie bitwy pomiędzy wojskami Nowej Ordy a armią carską o Niżnyj Kamieńsk żołnierze oraz 

mieszkańcy miasta zaobserwowali trójkątne obiekty unoszące się nad polem bitwy. Nie posiadamy 

relacji o jakimkolwiek udziale niezidentyfikowanych obiektów w walkach, co sugeruje, że są to 

rzeczywiście tylko obserwatorzy. Ale czy na pewno pozaziemscy? Kilka mikronacji posiada dość 

zaawansowane programy kosmiczne, a z pewnością nie o wszystkich czarnych projektach wiemy. Być 

może Sarmaci lub Bialeńczycy postanowili wybrać się nad Brodrię i obejrzeć starcie na żywo? Z uwagi 

na zacofanie technologiczne Brodyjczyków nie muszą obawiać się zestrzelenia lub zdemaskowania.  

O fali obserwacji UFO informują także mieszkańcy opanowej przez komunistów Bałmucji. Tam 

również tajemnicze obiekty mają kształt trójkątny i nie wchodzą w interakcje z ludźmi. 

 

 

 

3. Trzecia strona i Wunderwaffe 

Poprzez ciągle wojny, zamachy stanu i kryzysu Brodria stała się państwem zacofanym, zaliczanym do 

trzeciego świata, wiele regionów przeszło deindustrializację. Ale nie zawsze tak było! Do lat 80. Brodria 

była stosunkowo dobrze prosperującym państwem, posiadającym dostęp do zaawansowanych 

technologii – jak bardzo zaawansowanych, nie wiadomo, ponieważ wszystkie badania i eksperymenty 

utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Istnieje teoria spiskowa, zgodnie z którą jedno ze ściśle tajnych 

miast zamkniętych ulokowane było pod ziemią i przetrwało rozpad Brodrii. Żadna ze stron nie wie, 

gdzie się ono znajduje – lub wie, ale obawia się o tym mówić, nie wspominając już nawet o próbie 

przejęcia nad nim władzy. Teoretycy spisku twierdzą, że w mieście tym opracowano Wunderwaffe, 

która w odpowiednim momencie odmieni losy wojny i doprowadzi do przejęcie władzy w kraju przez 

trzecią stronę, która obecnie nie uczestniczy w wojnie. 
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Szanowni Czytelnicy! 

Przypominam, że do trzeciego marca czasopismo turystyczne „Beduin” zbiera artykuły do drugiego 

numeru. Gorąco zachęcam do nadsyłania swojej twórczości wszelkiego typu. Odbudowa rynku 

prasowego w Bialenii wymaga aktywności publicystycznej co najmniej kilku osób. Bez Ciebie tego nie 

osiągniemy! 

Osoby, które na „Wieści Anomalne” trafiły po raz pierwszy, zapraszam do zapoznania się 

z archiwalnymi numerami tego czasopisma, a także innych tytułów bialeńskich: „Beduina” oraz „To 

był tydzień”. https://gov.bialenia.org.pl/kategoria/bialenia/ 

„Wieści Anomalne” publikowane są nieregularnie – jednak już teraz zainteresowanych tego typu 

kontentem pragnę poinformować, że w marcowym „Beduinie” w ramach kącika anomalnego ukaże się 

artykuł dotyczący teorii spiskowych na temat botów w mikroświecie. Zachęcam do lektury! 

/-/ Andrzej Płatonowicz Ordyński 

 

❖ Sklep Zielarsko-Mineralny „Ametyst” w Nowym Ab’Dorst ogłasza, że od początku 

lutego poszerzył swój asortyment o złoto monoatomowe. Nawet niewielkie dawki 

tego specyfiku poprawiają intuicję, zaś regularne stosowanie przyczynić się może 

do rozwoju zdolności psychotronicznych! Nie zwlekaj, zamów w sklepie 

internetowym sztametyst.bia! 

 

❖ W czasie Świąt Marcowych w Domu Teutońskim w Wolnogradzie odbędzie się 

konferencja ufologiczna „UFO a Powstanie Marcowe”. Wstęp wolny. 

W programie m.in. wykład dra Jana Stawonoga na temat pozaziemskich 

kontaktów Jana de Kaniewskiego, a także referat z pierwszych w historii badań na 

temat wpływu układu gwiazd na wybuch i przebieg rewolucji. Uczestnicy 

konferencji będą mogli zakupić w promocyjnych cenach medaliki z podobiznami 

powstańców, a także niezwykle skuteczny odpromiennik Antyprefektor.  

 

❖ Już teraz zarezerwuj wakacje na Wyspach Przyjaźni! Państwowe Biuro Wczasowe 

„Rekreacja i Resocjalizacja” zaprasza na jedyną w swoim rodzaju wycieczkę 

w najdalszy zakątek Republiki. Przeżyj niezapomnianą przygodę, o której nie 

zapomnisz do końca życia!  

https://gov.bialenia.org.pl/kategoria/bialenia/

