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Słowem Wstępu

Biuletyn ma na celu informowanie Wiernych o życiu Świeckiego Kościoła, a także publikację 
Dokumentów Oficjalnych Kościoła. Redagowany przez  osobistych sekretarzy Jego Świeckobliwości 
Ojca Świeckiego Paryża Kadafiego VII do bezpłatnego rozprowadzania w całym polskim świecie 
wirtualnym.

(Redaktór Prowadząca madam Ichnik)

Wandocyklika „Lieb und Arbeite unerbittlich!”

Wandocyklika papieska pierwsza na rok 2011

Genosse-Wanda Stadt 10 maja

Lieb und Arbeite unerbittlich!

Genossen!

Wandosławieństwo nad Wami! Niech Was ma w opiece Wanda, Mirth Sohn Jego i Alle Świeccy! 
Posdhraffiam Ffas Ciule!

Niech słowa tej Wandocykliki będą dla nas wszystkich drogowskazem na nadchodzące tygodnie i 
miesiące ciężkiej pracy. Osobno dla spraw ważnych będą wydawane Bulle. Dajcie mi człowieka, a 
znajdzie się Bulla! Piszę do Was krótko, mimo że Rewolucja to proces długotrwały, choć bynajmniej 
nie permanentny. Teza o rzekomej permanentność Rewolucji to modernizm. Modernizm zaś to 
najkrótsza droga do herezji! Są tacy pośród Was, którzy krzyczą: „Zmiany!” - chcąc ich dla samych 
zmian, bo Najświeckiejsza Instytucja Wandowego Kościoła jawi im się skostniałą. Zaprawdę 
powiadam Wam! Zmieniać to należy bieliznę. Codziennie. W dni upalne które nadchodzą nawet 
częściej. Abyśmy nie capili jak monarchofaszysta w tramwaju zwanym pożądaniem! Żebyśmy się, 
kurwa, rozumieli: Wanda pochwala zmiany. Wszak Rewolucja to Zmiana. Ale permanentne zmiany 
nie prowadzą do niczego innego jak do zmian które wprowadzają chaos i syf i scholandzką, 
wstydliwą chorobę.

Mili moi! Dochodzą mnie słuchy, że niektórzy piją Pepsi. Możecie im podać rękę czy co tam lubicie, 



klepnąc i stuknąc od czasu do czasu - abyście sami nie pili. Nie myślcie albowiem, że ich antypapież 
równy jest Następcy Wandowemu co na Stolcu Zenonowym zasiada i który w Wandystacie i przez 
Wandystat Świeckiego Kościoła Wam pomaga. Tolerujcie, nie bijcie, albowiem otarte są dla nich 
drzwi jeśli przejrzą na oczy. Aha, i wystrzegajcie się Coli dietetycznej bo ssie.

Są też tacy, którzy słowa Wandy biorą jak swoje i mieszają z gównem, nową jakoby tworząc religię, 
a fałszywą. Do tych strzelajcie bez ostrzeżenia! Wiecie bowiem dobrze, że gram sproszkowanej 
aspiryny potrafi i z 10 gram dobrego koksu zrobić gówno i zepsuć każdą imprezę. Tacyż są i oni. Aby 
pisma wypaczać i biedę sławić są oni. Dlatego naznaczeni być muszą. Wanda bowiem prowadzi 
swój Lud za przewodnictwem Świeckiego Kościoła Traktem Wszechczasu do Krainy Wolności. Do 
miejsca gdzie nie ma głodnych, jest kawior, szampan, koks i dziwki. Każdemu według potrzeb. Lud 
jego spożywać będzie co zechce i zgniją monarchofaszyści, a z nimi biedaiści. Verdammen sie! 
Verdammen sie! Verdammen sie! Uważajcie też, na fałszywie nawróconych z tej herezji 
obrzydliwej, albowiem tylko udają. Od dziś dnia kto raz został biedaistą zamknięte będzie miał 
drzwi do Świeckiego Kościoła, a co za tym idzie do Krainy Wolności. Chyba, że Wanda zdecyduje 
kiedyś inaczej.

Powstało onegdaj tak jakoś w 2009 Towarzystwo Mirthowe. Osobną bullą zostanie ono do życia 
powrócone. Prąd do klaty jego przyłożony aż ożyje. Stanie w awangardzie i rozkroku i nawracać 
będzie nieuświadomionych, tam gdzie jeszcze nie ma Świeckiej Hierarchii Kościelnej. Nie jesteśmy 
jacyś domokrążcy, ale Misję prowadzić trzeba. To obowiązek każdego wiernego. Słowem i 
karabinem. Kochajcie i pracujcie bez litości!

Zwołam też wybranych spośród Was, aby radzili mi przy obsadzaniu Arcywandezji, bo obsadzić je 
trzeba. Mam władctwo jak powiada Kodeks, ale zdanie znać chciał będę. Zmian jednak wielkich 
terytorialnych nie przewiduję, bo lepsze trzy nowe Protonaty w ramch istniejących Arcywandezji, 
aniżeli te drugie jakieś nowe. Aby się nie stało jak u monarchofaszystów co za tytułami gonią i co 
drugi wierny, żeby się nie zwał Archiksięciem, albo i tylu nie było Archiksięciów co wiernych bo to z 
daleka już śmierdzi modernizmem i monarchofaszyzmem.

Na koniec zaś też ważna rzecz, byłbym zapomniał – Mordoksięga przez Cywilizację Śmierci i dla 
pokolenia neo stworzona została. Wy zaś jesteście umocnieni Wandą i powiadam Wam: Nie 
lękajcie się! Idźcie i dokopcie im wszystkim!

Wasz Paryż Kadafi VII, Papież

Bulle

Bulla papieska Verdammen sie!

z dnia 10 maja 2011

1. Verdammen sie! Verdammen sie! Verdammen sie! Biedaizm jest herezją najobrzydliwszą i niech 
spierdala! Mówi bowiem Wandocyklika "Lieb und Arbeite unerbittlich": "Wanda bowiem prowadzi 
swój Lud za przewodnictwem Świeckiego Kościoła Traktem Wszechczasu do Krainy Wolności. Do 
miejsca gdzie nie ma głodnych, jest kawior, szampan, koks i dziwki. Każdemu według potrzeb. Lud 
jego spożywać będzie co zechce". Oraz: "Uważajcie też, na fałszywie nawróconych z tej herezji 
obrzydliwej, albowiem tylko udają."

2. Dlatego od dziś dnia kto raz został biedaistą zamknięte będzie miał drzwi do Świeckiego Kościoła, 
a co za tym idzie do Krainy Wolności. Chyba, że Wanda zdecyduje kiedyś inaczej.

3. Jednocześnie informuję, że za przecieki z pokoju Konklawe i fałszywe swe nawrócenie 



ekswandyfikuję Elenę Petrescu. Nie jest już wierną w Wandzie.

Paryż Kadafi VII

Papież

Bulla papieska Autobahn nacht Webland

z dnia 15 maja 2011

Genossen! A szczególnie Dreamlandisze Genossen!

W imię Wandy i Świeckiego Kościoła postanawiam co następuje:

• I. W związku z brakiem odzewu od archiksięcia na Ekorzynie (ktoś wie co z nim?) i 
niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków zmuszony jestem wziąć tą pałę w swoje 
własne ręce. Powołuję Protonat Personalny Weblandzki, który zasięgiem swoim obejmuje 
dreamlandzką prowincję Weblandu.

• II. Do czasu, aż ktoś aktywny zasiądzie na Ekorzynie, Protonat Weblandzki pozostanie pod 
moim okiem, na co pozwala mi Świecki Kodeks (Kapitel Zeks, Artikiel L). Potem pod 
władztwo Ekorzyńskiego Archiksięcia przeniesiony zostanie i personalnym być przestanie. 
Na co się znajdzie bulla, bo lubię je pisać. Nie to, żebym jakimś biurokratą był, ale zapach 
atramentu i czerpanego papieru z mojej osobistej papieskiej papeterii jest czymś co mnie 
nakręca.

• III. Protonem Wablandzkim ustanawiam tow. Michała z Arony. Gorliwy jest i Wanda 
interessieren jego.

• IV. Przypominam, że od decyzji mojej nie ma odwołania.

Paryż Kadafi VII, OŚ

Bulla papieska Wunderbar Genossenszaft

z dnia 14 maja 2011

Genossen!

W imię Wandy i Świeckiego Kościoła postanawia się, co następuje:

1. Zmienia się zasady, nomenklaturę, nazwy, cele i Cele; wszystko to czym żyje męskie 
zgromadzenie zakonne Świeckiego Kościoła Wandejskiego - Towarzystwo Mirthowe. I 
nadaje mu się porządną nazwę w łamanej niemczyźnie w miejsce tej po łacinie: 
Genossenschaft Mirthu.

2. Stwierdza się, że niejaki Kanzler nie jest już Kapralem, bo umarł. Nowy Kapral zostanie 
powołany osobną bullą.

3. Nadaje się Towarzystwu Mirthowemu poniższy statut:

Statut Towarzystwa Mirthowego,

zmieniony 14 maja 2011

Artikiel 1

Towarzystwo Mirthowe (Genossenschaft Mirthu) jest męskim zgromadzeniem zakonników 



walczących Świeckiego Kościoła Wandejskiego, służącym większej chwale Towarzysza Wandy, 
podlegającym w całości, bezpośrednio i bezwzględnie Ojcu Świeckiemu (w granicach określonych 
przez Kodeks ŚwieckiegoKościoła Wandejskiego).

Artikiel 2

Towarzystwo Mirthowe działa na terenie całego v-świata i niesie Wandną Prawdę wszystkim 
wiernym, niewiernych zaś na Słuszną Wiarę w Wandę nawracając - wszelkimi niezbędnymi do tego 
środkami. Słowem i karabinem. Walczy z herezją w awangardzie sił Postępu. Ściga ją nawet tam, 
gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.

Artikiel 3

Głównym celem działalności Genossenschaft Mirthu jest szerzenie Prawdy Wandy, obrona Wandy, 
dbanie o czystość Wiary w Wandę.

Artikiel 4

Członkowie Towarzystwa nazywani są Dzidami Wandy lub Żołnierzami Wandy. Zwierzchnik Zakonu 
nosi tytuł Kaprala. Powołuje go i odwołuje Ojciec Świecki któremu winien jest posłuszeństwo na 
stopro. Kapral rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z wewnętrznym życiem Towarzystwa, 
a w szczególności decyduje o menu i ćwiczeniach fizycznych tak pożytecznych w życiu zakonnych 
braci. W szczególnych wypadkach Brat zakonny ma prawo odwołać się do Ojca Świeckiego w celu 
rozstrzygnięcia drażliwej sprawy.

Artikiel 5

Nowych zakonników przyjmuje do Towarzystwa Kapral za zgodą Ojca Świeckiego, a odwołuje Ojciec 
Świecki.

Artikiel 6

Traci ważność Statut z 19 lipca 2009, wychodzi z użycia chujowa nazwa po łacinie.

Wandosławię! 

Paryż Kadafi VII, OŚ

Papieski Instytut Archeologiczny
 Rozpoczął prace Papieski Instytut Archeologiczny, aktualnie w skrajnych warunkach pogodowych 
przedziera się przez pokłady LDMW około roku 2005 dla zapytań „pismo” i „pisma”. Oraz dla kilku 
innych. Wstępne wyniki prac przedstawia poniżej słynny archeolog-rewolucjonista Oklahoma 
Dżons:

Witam czytelników!
Zdarliśmy już czternaście łopat i dwa szpadle, a jak się wydaje to jeszcze nie koniec. Pokłady z  
tamtych lat zdają się być betonowe i hermetyczne – co nie ułatwia nam pracy. Poza tym biega tu  
jakiś koleś i co chwila próbuje opchnąć nam jakieś czaszki z kryształu. Nosi przy sobie pejczyk, a na  
głowie ma kapelusz – pewnie jakiś scholandzki masochista...

Poniżej kilka rzeczy któreśmy znaleźli. Ewidentne Słowa Wandy za zgodą Jego Świeckobliwości 
dodano do Pism Świeckich (pisnownia pochlastana przez Yahoo). Ciekawe są zwłąszcza  
postanowienia Ojców Świeckich dzięki którym można prześledzić rozwój Doktryny i Organizacji  
świeckiego Kościoła:

http://www.wandystan.eu/wandea/system.php?strona=2066


1.
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/7611

„Ale nie badzmy goloslowni. Cytujmy Pismo
Wanda powiedział:
"Kiedy zjawi się siedmiu
napój siedmiu i nakarm siedmiu
po siedmiokroć ci wynagrodze.
Lecz kiedy nakarmisz sze ciu i napoisz sze ciu� �
a siodmego potraktujesz jak psa
to  zwykły kurwi syn"�

dodane do Pism jako Ułanbatroki Khandowe: http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BKhnd%5D_

2.
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/2647

"Niniejszym, natchniony duchem Wandy, ustanawiam archiwandezje Świeckiego
Kościoła Wandejskiego:

Archiwandezję Sarmacji- z siedzibą w Grodzisku,

Archiwandezję Mirii- z siedzibą w Wandowicach,

Archiwandezję Wandei- z siedzibą w Genosse-Wanda-Stadt,

Archiwandezję Kontynentalną- z siedzibą w Precelkhandzie,

Archiwandezję Wyspiarską- z siedzibą w Winnicy,

Archiwandezję Natanii i Reszty Świata Wirtualnego- z siedzibą w Przystani.

Stanowiska naczelnych duchownych poszczególnych archiwandezji otrzymują:

Mandragor Piotr Krupiński jako Archiksięć Sarmacji,
Mandragor ppłk Michaś Winnicki-Konieczny jako Archiksięć Mirii,
oksymoron Tomasz Goliński jako Archiksięć Wandei,
Dekameron Michał Sobczak jako Archiksięć Wyspiarski,
Dekameron Paweł Mariusz Milewski jako Archiksięć Kontynentalny,
megaprins Damian Konieczny-Winnicki jako Archiksięć Natanii i Reszty Świata
Wirtualnego.

Cały Wasz,

Papież Urban I"

3.
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3631

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3631
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/2647
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BKhnd%5D
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/7611


"LISTA ELEKTORÓW

1.sekretar Albus Boreed- 1 głos elektorski
2.sekretar Mariusz Glonek- 1
3.sekretar Aleksander Keller-1
4.sekretar Marek Michałek-1
5.komerus Michał Miotke-1
6.sekretar Salwador Salwadori-1
7.sekretar Michał Sosnowiecki-1
8.podlord Krzysztof Szczucki-2
9.podlord Arivio Medyceusz-2
10.Prymas Robert Czekański-2
11.Prymas Bartłomiej Baziński-2
12.oksymoron Tomasz Goliński-3
13.megaprins Tomasz Urban-4
14.dekameron Michał Sobczak-5
15.dekameron Paweł Milewski-5
16.mandragor Piotr Krupiński-6
17.mandragor Michas Winnicki-Konieczny-6
18.Syn Wandy megaprins Damian Konieczny-Winnicki-6

Suma głosów: 50
Kworum: 25
Wiekszosc 3/4: 38 (przy zalozeniu 100% frekwencji)

Pozdrawiam,

pplk Michas Winnicki-Konieczny
Archiksiec Mirii"

4.
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3602

"Fratelli e sorelle!

Niestety, nie jestem w stanie dluzej pelnic funkcji Glowy Swieckiego Kosciola
Wandejskiego.

W ostatnich dniach nawiedzil mnie Archaniol, ktory przedstawil mi swoja kuzynke.
Wygladala calkiem podobnie do Matki Teresy z Kalkuty, ale tam, skad pochodzi,
powietrze wypelnia spiew ptakow, a wszystko jest blekitne.

Potem Archaniol wyszeptal mi do ucha tresc IV Tajemnicy Fatimskiej.

W tej sytuacji konieczna staje si emoja rezygnacja. Jeszcze dzis wyjezdzam na
pustynie Negew poszukiwac dalszego sensu zycia.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3602


Na zawsze pozostaniecie w moim sercu.

Wasz,

Urban I"

5.
 
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3615

"Smutek i przygnębienie nawiedziły dziś moje serce. Oto odchodzi
nauczyciel i dobroczyńca, moralny władca i wieczny pocieszyciel.
Zwierciadło demokracji ludowej, namiestnik Wandowy. Człowiek, który
zawsze był blisko każdego Wandejczyka. Żegnając Ojca Świeckiego, pozwolę
sobie przytoczyć wiersz napisany przy okazji śmierci tow. Wandy:

"Posłuchaj synu, umarł dziś Towarzysz Wanda
w Wandowicach dalekich.
Czynem będziemy go żegnali,
nie łzą z powieki.

Posłuchaj synu, to był ktoś, jak dąb wyniosły,
jak dąb wspaniały...
Dzień zapamiętaj, choć niedorosły
jesteś i mały.

Musimy serca nasze poszerzyć
i siły wzmóc...
Tak bowiem hufcom czynić należy,
gdy umarł Wódz."

Niech Wanda oświetla przed tobą mroki pustyni Negev...

Salwador Salwadori"

wiersz dodany do Pism jako Rozdział Trzeci IzbWytrz: http://www.wandystan.eu/w/Pisma::
%5BIzbWytrz%5D_

6.
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3129

"Stolica Wandowa, 3 maja 2005

Z głęboką radością przyjęliśmy informację o objęciu urzędu Głowy Państwa
Watykan i Kościoła Katolickiego przez kardynała z Niemiec. Ten barwny naród
doczekał się wreszcie stosownego uznania międzynarodowego.

By Naszą radość podkreślić oznajmiamy, iż od dziś pomocniczym językiem celebry
w Świeckim Kościele Wandejskim będzie ŁAMANY NIEMIECKI.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3129
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BIzbWytrz%5D
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BIzbWytrz%5D
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3615


Alles gute und viele Kartoffeln,

Urban I
Papież."

7.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3128

"KONSTYTUCJA MIRTHIAŃSKO-WANDEJSKA

O WYBORZE OJCA ŚWIECKIEGO

Artikel Eins

Opróżnienie Stolicy Wandowej, dalej zwane Pustym Krzesłem następuje:

&#8211;w wyniku śmierci realnej Ojca Świeckiego,
&#8211;w wyniku śmierci wirtualnej Ojca Świeckiego,
&#8211;w wyniku rezygnacji Ojca Świeckiego,
-w wyniku upływu kadencji Ojca Świeckiego.

Artikel Zwei

Śmierć realna musi być potwierdzona przez dowody materialne lub zgodne
świadectwo bliskich wirtualnych.
Śmierć wirtualna musi być potwierdzona przez Mandragora Socjogramu, Mirtha Syna
Wandy lub Konferencję Wandykopatu. Następuje też w wyniku nieanonsowanej
nieobecności wirtualnej dłuższej niż 60 dni.
Jeśli śmierć wirtualna dotyczy postaci wirtualnej pełniącej funkcję Ojca
Świeckiego stwierdzają ją zgodnie Mirth Syn Wandy oraz Mandragor Socjogramu
przez których przemawia Wanda w swej mocy religijno-świeckiej.
Rezygnacja musi być wyraźna i nie pozostawiać wątpliwości.

Artikel Drei

W przypadku śmierci realnej bądź wirtualnej Ojca Świeckiego ogłaszana jest
żałoba, która trwa 10 dni. Żałoba trwać będzie dni 10, nie będzie to dni 9 ani
dni 11. 12 jest wykluczone. Liczbą tą będzie 10.
Z chwilą śmierci Ojca Świeckiego ustaje centralna władza duchowa. Konferencja
Wandykopatu zbiera się w dniu następującym po śmierci Ojca Świeckiego i wyznacza
pierwszy dzień Konklawe na termin nie wcześniejszy niż kolejny dzień po ustaniu
żałoby i nie późniejszy niż na 5 dzień po jej ustaniu. Konferencji przewodzi
Mandragor Socjogramu, jeśli jest on nieobecny Konferencja wybiera
Przewodniczącego większością głosów. W skład Konferencji wchodzą wszyscy
Archiksięciowie. Konferencja sprawuje bieżącą władzę administracyjną w Kościele,
nie może jednak dokonywać żadnych zmian ideowych, personalnych ani wydawać
dokumentów kanonicznych w czasie Pustego Krzesła.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3128


Pod karą wykluczenia ze wspólnoty Świeckiego Kościoła Wandejskiego zabronione są
uczestnikom przyszłego konklawe ustalenia dotyczące osoby przyszłego papieża i
jakiekolwiek inne rozmowy na ten temat, nawet o charakterze prywatnym.
Niezwłocznie po podjęciu decyzji o terminie Konklawe Mandragor i Dekameron
Socjogramu ustalają hasła- inne dla każdego elektora- i umieszczają je w
imiennych zaproszeniach na konklawe, które następnie wysyłają.

Artikel Vier

W dniu konklawe na uprzednio przygotowanym czacie zbierają się przedstawiciele
awangardy proletariatu i duchowni wandejscy wszystkich szczebli. Mandragor i
Dekameron Socjogramu wspolnie potwierdzaja tozsamosc przybylych proszac o haslo
zamieszczone w imiennym zaproszeniu na konklawe. Nastepuje czesc organizacyjna,
zakonczona weryfikacja kworum, ktore wynosi 50% ogolnie mozliwej do zdobycia
liczby glosow. Bezposrednio po stwierdzeniu kworum Mandragor Socjogramu
wypowiada formułę "Alle raus". Na ten znak osoby nieuprawnione do udzialu w
konklawe musza opuscic sale. Otwarty pozostaje plac przed Stolicą Wandową w
innym pokoju czata, gdzie wierni i goscie moga wyczekiwać różowego lub czarnego
dymu Mandragor Socjogramu przyjmuje od elektorów przysięgę w przedmiocie
zachowania tajemnicy wszystkich wydarzeń w trakcie Konklawe. Bezposrednio potem
rozpoczyna sie glosowanie.

Artikel Funf

Głosy na konklawe są ważone wedle pełnionej funkcji, i tak:

Sekretar i komerus- 1 głos
Podlord- 2 głosy
Oksymoron- 3 głosy
Megaprins- 4 głosy
Dekameron Wszechczasu- 5 głosów
Mandragor i Syn Wandy- 6 głosów,

które muszą być oddane na jednego wybranego kandydata.

Głosy przekazywane są Mandragorowi i Dekameronowi Socjogramu w formie wiadomosci
prywatnych, w ktorych wpisane jest tylko imie i nazwisko (lub nick, jesli taki
jest w uzyciu) wybranego kandydata. Zabroniona jest wcześniejsza prezentacja
kandydatów i ich zgłaszanie, wybór dokonywany jest według przekonania elektorów.
Zabroniona jest także rozmowa na temat potencjalnych kandydatur. Mandragor i
Dekameron dokonuja przeliczenia głosów, ustalenia zgodnosci wzajemnych obliczeń.
Jeśli obliczenia nie zgadzają się, należy powtórnie przeliczyć głosy. Jeśli
niezgodność trwa, głosowanie jest powtarzane. Następnie Mandragor Socjogramu
podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania, począwszy od kandydata, który
uzyskał najmniejszą ilość głosów, aż do kandydata zwycięskiego.
Głosowania odbywają się trzy razy dziennie, bezposrednio po sobie, każdego dnia.
Jeśli po 3 dniach Papież nie zostanie wybrany elektorzy mogą głosować także na
postać wirtualną, wpisując "postać wirtualna" na karcie do głosowania. Jesli
wirtualna kandydatura zdobędzie wymaganą większość imię Papieza wybierają i jego



działalność kontrolują Mandragor Socjogramu i Mirth Syn Wandy.
Wiekszość potrzebna do wyboru Papieża wynosi 75 % oddanych głosów. Jesli taka
wiekszosc nie zostala osiagnieta, karty sa wirtualnie palone, a w pokoju
pelniacym role placu przed Stolica Wandowa Mandragor Socjogramu lub osoba przez
niego upoważniona oglasza ukazanie sie czarnego dymu. Jesli zaś wybór został
dokonany, Mandragor Socjogramu lub osoba przez niego upoważniona ogłasza na
placu ukazanie się różowego dymu i zadaje elektowi pytanie "Czy świadom
historycznej, świeckiej mocy Wandy i jego następców, wybór przyjmujesz?". W
razie odpowiedzi pozytywnej Mandragor pyta "Jakie imię wybierasz?". Niezwlocznie
po dokonaniu wyboru imienia Mandragor przechodzi na plac przed Stolicą Wandową,
i wygłasza następującą formułę: "Ich annunziere eine grosse neuigkeit! WIR HABEN
PAPST! Wunderscheine Herr(Frau) <tu wstawic imie>, <tu wstawic tytul społeczny
lub /i godność Kościelną>, <tu wstawić nazwisko>, mit neue Name <tu wstawić
wybrane imię>".
Po wygłoszeniu formuły pojawia się Papież, który wygłasza pierwsze przemówienie.
W razie potrzeby organizowana jest konferencja prasowa.
W przypadku nieprzyjęcia wyboru, głosowanie jest powtarzane bez udziału
elektora, który odmówił objęcia Urzędu.

Artikel Sechs

Elektorów obowiązuje całkowita i absolutna tajemnica dotycząca przebiegu
konklawe i decyzji na nim podjętych, oraz prowadzonych rozmów, pod rygorem
wykluczenia ze wspólnoty. Obowiązuje ona również po zakończeniu konklawe.
Zwolnić z niej może tylko Papież nie wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu
Konklawe.

Artikel Sieben

Kadencja Papieża jest 12-miesięczna, jeśli jest postacią realną. Szczegóły
określi edykt papieski.

Urban I
Papież."

8.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3711

"Stolica Zenonowa
21 maja 2005 r.

Na mocy uprawnień przyznanych mi przez Świecki Kościół Wandejski i
natchnienia zesłanego przez Janusza Żenadę postanawiam co następuje:

Z dniem dzisiejszym ustanawiam Archiwandezję Tropicany. Terytorium

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3711


Archiwandezji zostanie wydzielone z Archiwandezji Sarmacji i obejmie
wyspę Tropicanę. Archiksięciem Tropicany mianuję Mateusza Bartkowiaka.
Szczegóły celebry inauguracyjnej i bankietu z okazji ingresu nowego
pasterza zostaną przedstawione później.

Raul Pierwszy"

9.

http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3709

"Liebe Gebrudern und Schwestern!

Panowie Elektorzy powierzyli mi wczorajszego wieczoru namiestnictwo nad
trzódką Zenonową. Wielka to radość dla mnie, ale i brzemię
odpowiedzialności wielkie.

Świadom dorobku swych wielkich poprzeników - Gerwazego i Urbana, pragnę
kontynuować ich wielkie dzieło. Wielkie dzieło budowy Wandyzmu w
Mandragoracie, naszej ojczyźnie. Ale i dzieło budowy Wandyzmu w całym
znanym nam v-świecie. Jak mówił Wanda: "Przed nikim drzwi świeckiej
świątyni zamknięte być nie mogą/ Nikomu Wandwany odmówić nie możemy"
(Wan, 24-25). Dlatego w swym pontyfikacie będę starał się otworzyć
drzwi naszej owczarni każdemu potrzebującemu duchowej odnowy w duchu
sprawiedliwość społecznej i duchowego laicyzmu.

Musimy pamiętać, że są w v-świecie ludzie spragnieni Wandy. Nie dalej
jak wczoraj, na uroczystym bankiecie po Konklawandzie przedstawiciel
społeczności tropicańskiej poprosił mnie o wsparcie tych dzielnych
wyspiarzy. I ja, w majestacie Wandy, tego wsparcia im udzielę. Takich
ludzi jest jeszcze wielu - trzeba im pokazać światło w tunelu,
ukształtować w nich pozytywne wzorce. Otworzyć się przed nimi. I to
otwarcie, mam nadzieję, będzie obecne w mym namiestnictwie.

Tak mi dopomóż Wanda.

Wasz Raul"

bezpośredni cytat z Towarzysza Wandy dodano do Pism w:  http://www.wandystan.eu/w/Pisma::
[Mchs]_____

INNE ARCHIWALIA ZNALEZIONE PRZY OKAZJI:

Zacny Salwadori: http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3381

Rude Prawo: http://replay.web.archive.org/20050129230550/http://rudeprawo.blog.com/

http://sites.google.com/site/pplkwinnicki/opapie%C5%BCu

http://sites.google.com/site/pplkwinnicki/opapie%C5%BCu
http://replay.web.archive.org/20050129230550/http://rudeprawo.blog.com/
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3381
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BMchs
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::%5BMchs
http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/3709


(Oklahoma Dżons)

Zapowiedzi

W dniach najbliższych, prawdopodobnie w okolicach przyszłego łikendu Jego Ścieckobliwość 
zapowiada zwołanie Konsystorza – Rady Papieskiej, na którą zaprosi Wiernych wszystkich stron v-
świata. Zgromadzenie potrwa około tygodnia i doradzać będzie Ojcu Świeckiemu w kwestii 
obsadzenia Arcywandezji, kosmetycznych zmian w Kodekście ŚKW oraz formuły działania 
Towarzystwa Mirthowego.

(z upoważnienia Ojca Świeckiego madam Ichnik)

Opinie.

„Niech żyje! Same dobre ruchy u tego nowego OŚ!” 
Mandragor Alojzy Pupka

„Jawohl! Es lebe unser Papst, Paris Gaddafi das Siebte! Es lebe das Heilige 
Wandische Kirche! Schwanz im Arsch für alle Bravogirlisten und Armutisten!” 
tow. Czerwony "Red Hood" Kapturek 

„Podoba mi sie szalenie odejscie od praktyk ekumeniczno-postepowych i powrot do starego, 
tradycyjnego przeslania SKW. Wspomnienie koksu, dziwek, lejacych sie strumieni alkoholu i 
ogolnego zepsucia napawa optymizmem co do dalszych losow naszej wspolnoty. Cieszy, bo mialem 
juz dosc uniformizacji, ktora zahaczala o herezje biedaistyczna. Mam jednak nadzieje ze wahadlo 
nie przechyli sie w druga strone i nie zblizymy sie za nadto do doktryny bravogirlowskiej. Chociaz 
osobiscie zawsze kult Bravo szanowalem.”
Mandragor Senior Khand

(zebrał i opracował inż. Glosariusz Kwiatow)

Skład redakcji
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madam Ichnik
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inż. Glosariusz Kwiatow
Dawid od Bowiech
Oklahoma Dżons
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