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Początki mikroświata. Ruch micronation, Wolne Miasto Evilstone. 

Czym są mikronacje?  

  Cele poznawcze:  

- Poznanie fenomenu realnych micronation oraz dziejów najważniejszych z nich (np. Sealand, 

Mollosia, Christiana, Hutt River – do wyboru przez nauczyciela). 

- Poznanie dziejów Wolnego Miasta Evilstone 

- Rozumienie pojęć: mikronacje, micronation. 

Cele kształcące: 

- Odróżnianie mikronacji od micronation. 

- Porównanie mikronacji i micronation oraz umiejętność wskazania wad i zalet każdych z nich. 

- Porównanie Evilstone i Czesnoradu oraz umiejętność samodzielnego sformułowania opinii na 

temat różnic pomiędzy starszymi i młodszymi państwami wirtualnymi. 

Cel wychowawczy:  Kształtowanie zrozumienia dla różnorodności wirtualnych państw oraz 

dokonujących się w nich na przestrzeni czasu zmian.  

 

Pierwsze lata Królestwa Dreamlandu (1998-2002).  

Cele poznawcze: 

- poznanie najstarszych dziejów Dreamlandu, 

- poznanie dziejów i specyfiki Raflandii, 

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 1 sierpnia 1998, TomBond, konstytucja, lista dyskusyjna, 

dream, RafRaf. 

Cele kształcące: 



- umiejętność pracy ze źródłem narracyjnym (fragment z Wielkiej Księgi Dreamlandu oraz 

fragment mojego wykładu dot. Raflandii)  

-umiejętność porównania Dreamlandu z Raflandią, 

- umiejętność porównania Czesnoradu z Dreamlandem i Raflandią oraz wskazania do której 

z najstarszych mikronacji jest najbardziej podobny.  

Cel wychowawczy: kształtowanie zrozumienia dla nielinearności rozwoju mikronacji.  

 

Mikroświat w okresie funkcjonowania klasycznej Wielkiej Trójki: 

Królestwa Dreamlandu, Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii. 

(2 lekcje):  

Cz. 1. Księstwo Sarmacji.  

Cele poznawcze:  

- poznanie genezy powstania Księstwa Sarmacji (m.in. Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej),  

- poznanie dziejów Sarmacji pod rządami Piotra Mikołaja,  

- poznanie dziejów Sarmacji pod rządami Daniela Łukasza i okoliczności Przepadu,  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: Wielka Trójka, 25 maja 2002, Piotr Mikołaj, Syriusz, Daniel 

Łukasz.  

Cele kształcące:  

- umiejętność formułowania samodzielnych opinii, na przykładzie oceny roli wybitnych 

jednostek (Piotr Mikołaj) w historii mikroświata,  

- analiza anatomii kryzysu w mikronacjach,  

- kształtowanie zrozumienia dla swoistości kultury sarmackiej,  



Cel wychowawczy: uświadomienie sobie naprzemienności i nieuniknioności okresów 

prosperity i kryzysów w mikronacjach.  

 

Cz. 2. Dreamland i Scholandia  

Cele poznawcze:  

- poznanie podstawowych informacji na temat Królestwa Scholandii,  

- poznanie dziejów Scholandii pod rządami Armina Frederika,  

- zaznajomienie z historią konfliktu sarmacko-scholandzkiego,  

- poznanie dziejów Dreamlandu pod rządami eMBe, Artura Piotra i Pavla Svobody.  

- poznanie podstawowych informacji na temat Organizacji Polskich Mikronacji,  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: wrzesień 2002, Armin Frederik, dynastia von Rohrscheidt-

Schwaben-Scholandiae, Wysokogórska Republika Elfidy (Gnomia), eMBe, Artur Piotr, Pavel 

Svoboda, Organizacja Polskich Mikronacji.  

Cele kształcące:  

- umiejętność wskazania różnic kulturowych pomiędzy państwami pierwszego Wielkiej Trójki,  

- analiza konfliktów międzynarodowych w mikroświecie na przykładzie Powstania Elfidy,  

- zrozumienie racji, które doprowadziły do powstania Organizacji Polskich Mikronacji,  

Cel wychowawczy: uświadomienie sobie różnorodności kręgów kulturowych na Pollinie.  

 



Mandragorat Wandystanu i Wandejski Czerwiec, a także inne 

specyficzne podejścia do mikroświata (Ciprofloksja, Pustkowia 

Winków, Ałustria). (2 lekcje):  

Cz. 1. Mandragorat Wandystanu i Wandejski Czerwiec.  

Cele poznawcze: 

- poznanie wczesnej historii i specyfiki Mandragoratu Wandystanu,  

- poznanie idei pornosocjalizmu,  

- poznanie okoliczności i przebiegu Wandejskiego Czerwca,  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 5 grudnia 2004, czerwiec 2007, Towarzysz Wanda, 

pornosocjalizm, Komitet Ocalenia Narodowego, Michaś Winnicki.  

Cele kształtujące:  

- umiejętność wyrażenia samodzielnej opinii na temat specyfiki wandejskiego podejścia do 

mikroświata,  

- zrozumienie motywacji obu stron konfliktu, który doprowadził do wydarzeń Wandejskiego 

Czerwca,  

- analiza konfliktów wewnętrznych i rozłamów na przykładzie uniezależnienia się Wandystanu 

od Sarmacji.  

Cel wychowawczy: wzbudzenie refleksji nad różnorodnością podejść do mikroświata.  

 

Cz. 2. Mikronacje inne niż wszystkie - specyficzne podejścia do mikroświata.  

Cele poznawcze (do wyboru przez nauczyciela):  

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Ciprofloksji,  



- poznanie charakterystyki i zarysu historii Hirschbergii i Weerlandu,   

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Pustkowi Winków  

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Ałustrii.  

- poznanie pojęć i nazwisk: ludowa demokracja głodująca, monarchosocjalizm, fantastyka 

postapokaliptyczna, yoyonacja, parodia mikronacji, Yaraeh Euskadi, Arkadiusz II Filip, Otto 

von Teller.  

Cele kształcące:  

- zrozumienie motywacji stojących za tworzeniem mikronacji parodiujących państwa realne 

(np. Ciprofloksja) i wirtualne (np. Ałustria),  

- porównanie oryginalnych ideologii mikronacyjnych,  

- analiza żywotności mikronacji specyficznych; próba wskazania cech, które sprzyjają 

wieloletniej działalności,  

Cel wychowawczy: rola humoru i satyry w mikroświecie.  

 

Najważniejsze państwa Orientyki: Elderland Rotria, Austro-

Węgry, Surmenia, Trizondal. Refleksja nad mikronacjami 

nawiązującymi do świata realnego (2 lekcje):  

Cz. 1. Wprowadzenie. Elderland i dawne państwa.  

Cele poznawcze:  

- zapoznanie z położeniem geograficznym Orientyki,  

- zapoznanie z zarysem dziejów Elderlandu i jego obecnym statusem,  

- zapoznanie z zarysem dziejów i specyfiką Surmenii,  



- zapoznanie z zarysem dziejów i specyfiką Trizondalu.  

- poznanie dat: 25 grudnia 2004, 8 kwietnia 2006, 24 lutego 2007.  

Cele kształcące:  

- umiejętność wskazania oraz wyjaśnienia zmian ustrojowych Surmenii oraz związków 

państwowych Trizondalu,  

- umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o państwach upadłych i nieaktywnych.  

- samodzielna ocena stopnia zachowania dorobku omawianych państw.  

Cel kształcący: potrzeba archiwizacji dorobku mikronacyjnego dla przyszłych pokoleń.  

 

Cz. 2. Rotria i Austro-Węgry. Współczesność.  

Cele poznawcze:  

- zapoznanie się z obecną mapą Orientyki.  

- poznanie zarysu dziejów i specyfiki Rotrii,  

- poznanie zarysu dziejów i specyfiki Austro-Węgier.  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 27 czerwca 2007, rotriokatolicyzm, teokracja, 24 kwietnia 

2005, monarchia dualistyczna.  

Cele kształcące:  

- umiejętność na mapie poszczególnych państw Orientyki,  

- refleksja na temat roli religii w mikroświecie,  

- samodzielny wybór najbardziej interesującego państwa na Orientyce i nauka argumentacji.  

Cel wychowawczy: zapożyczenia ze świata realnego jako sposób podejścia do mikroświata.  



 

Federacja Al-Rajn, kwestia kloningu. 

Cele poznawcze:  

- poznanie charakterystyki Al-Rajnu oraz państw tworzących z nim federację: Al-Farun, Shanii, 

Chattycji i Bantu,  

- zapoznanie się z Yslamem rajńskim,  

- poznanie przebiegu i skutków afery kloningowej z 2016 r.,  

- poznanie pojęć i nazwisk: Osama ibn Ramzani, 5 czerwca 2006, 17 lutego 2008, Yslam 

rajński, kloning.  

Cele kształcące:  

- zrozumienie fenomenu kloningu i oszustwa w mikroświecie,  

- umiejętność porównania rotryzmu z Yslamem rajńskim,  

- samodzielna próba oceny roli klonów w dziejach Al-Rajnu,  

Cel wychowawczy: konsekwencje zorganizowanego oszustwa dla mikronacji.  

 

Najważniejsze państwa Vaarlandu: Skarland, RON, Aguria (2 

lekcje):  

Cz. 1. Skarland i RON.  

Cele poznawcze:  

- zapoznanie się z początkami Vaarlandu, jego położeniem geograficznym oraz nazwami 

historycznych państw ulokowanych na kontynencie: Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy, 

Wielka Polondia, Francja, Nordia, Republika Palmowa, Niderlandy, Aguria.  



- poznanie podstawowych informacji o Rzeczypospolitej Obojga Narodów,  

- poznanie podstawowych informacji o Królestwie Skarlandu.  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 6 listopada 2008, złota wolność szlachecka, August IV, państwo 

historyczne, 10 lutego 2008, Norbert I Catalan, Medyceusze.  

Cele kształcące:  

- analiza państw nawiązujących wprost lub pośrednio do świata realnego,  

- namysł nad rolą dynastii w mikroświecie.  

- dyskusja na temat porównania mikronacji nawiązujących i nienawiązujących do świata 

realnego, przedstawienie argumentów za i przeciw jednymi oraz drugimi.  

Cel wychowawczy: różnorodność podejścia do narracji.  

 

Cz. 2. Historia i teraźniejszość  

Cele poznawcze:  

- pobieżne zapoznanie się z państwami dawniej ulokowanymi na Vaarlandzia, np. Nordia, 

Aguria, La Palma, Wielka Polondia, Niderlandy, Francja.  

- zapoznanie się z aktualną mapą Vaarlandu i sytuacją tamtejszych państw: Bizancjum, Niemcy, 

Tureria.  

- poznanie kontrowersji związanych z jakością aktywności w Agurii i Santerze oraz historii 

pojęcia "atlas grzybów".  

Cele kształcące:  

- refleksja nad różną jakością zabawy w mikronacje,  

- próba samodzielnej oceny merytorycznych i niemerytorycznych rodzajów aktywności 

w mikroświecie.  



- porównanie sytuacji na Vaarlandzie i na Nordacie.  

Cel wychowawczy: specyfika kontynentów i kręgów kulturowych w mikroświecie.  

 

Historia Nordaty od Rohanu do powstania Republiki Bialeńskiej 

(2008-2013)  

Cele poznawcze:  

- poznanie w ogólnym zarysie najważniejszych państw nordackich sprzed powstania Bialenii: 

Rohan, Rosyja, Siedmiogród, Klindia, Hirschbergia i Weerland, Neb Tawi, Victoria, Santania 

i Burgia.  

- poznanie ogólnej charakterystyki wczesnych dziejów Nordaty: efemeryczność państw, częste 

zmiany na mapie.  

- zapoznanie się z mapami Pela Nandera, uwzględniającymi na bieżąco zmiany na mapie 

Kontynentu Północnego.  

- poznanie daty powstania pierwszego państwa nordackiego, Rohanu - 1 października 2008.  

Cele kształcące:  

- wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy Nordatą wspólczesną i Nordatą z lat 2008-2013.  

- samodzielna ocena polityki kartograficznej Pela Nandera,  

- dyskusja, czy we współczesnej Nordacie możemy natrafić jeszcze na ślady kultywowania 

tradycji sprzed 2013,  

Cel wychowawczy: przyjęcie zalet i wad starej Nordaty jako elementów własnego dziedzictwa 

kulturowego i cywilizacyjnego.  



Organizacja Polskich Mikronacji i inne próby współpracy 

międzynarodowej.  

Cele poznawcze:  

- zapoznanie się z celami Organizacji Polskich Mikronacji  

- poznanie zasad funkcjonowania OPM,  

- poznanie dat, pojęć i nazwisk: Piotr Kościński, Artur I Piotr, Sekretarz Generalny, konwencje 

OPM, 27 stycznia 2007, jesień 2012, Awara.  

Cele kształcące:  

- dyskusja na temat roli OPM w historii mikroświata,  

- refleksja nad sensem istnienia organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne mikronacje we 

współczesnym świecie,  

- próba obmyślenia zasad funkcjonowania idealnej Organizacji Polskich Mikronacji  

Cel wychowawczy: znaczenie współpracy międzynarodowej.  

 

Republika Bialeńska, najdłuższej istniejące państwo nordackie.  

Cele poznawcze:  

- poznanie dziejów Powstania Marcowego i prób wprowadzenia idei dżamahiriji 

w mikroświecie,  

- poznanie charakterystyki kultury i tożsamości bialeńskiej,  

- poznanie historii bialeńskiego stowarzyszenią z Bialenią i Hasselandem,  

- zapoznanie się z dziejami dążeń Bialenii do zjednoczenia Nordaty,  



- poznanie pojęć, dat i nazwisk: dżamahirija, Jan Kaniewski, Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, 

21 marca 2012, 15 listopada 2013, BiaBroHas.  

Cele kształcące:  

- zrozumienie bialeńskich dążeń do integracji nordackiej i budowy alternatywy dla Starego 

Mikroświata,  

- umiejętność porównania ustroju Bialenii do ustroju innych państw (sugerowane: Sarmacja 

i Muratyka).  

- samodzielna próba oceny znaczenia Bialenii dla rozwoju Nordaty,  

Cel wychowawczy: wpływ ambitnych idei na dzieje mikroświata.  

 

Nordata między integracją a flejmem: Federacja Nordacka, 

Brodria, Winkulia i inni. (2 lekcje):  

Cz. 1. Nordata do 2018 roku  

Cele poznawcze:  

- poznanie dziejów i klimatu Brodrii,  

- poznanie Uhrainy, Batawii, Kugarii, Muratyki, Winkulii i innych państw nordakich 

funkcjonujących w latach 2013-2018.  

- poznanie dziejów Unii Trzech Narodów: Ardemii, Muratyki i Learven.  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: Władimir Grutin, Aleksandra Dostojewska, carstwo, 14 lutego 

2014, Kaspar Waksman, 12 stycznia 2014, Kubilaj, 21 grudnia 2014, Januszeł Kuceł, Piotr 

Pawłowicz, 12 lutego 2015, 21 marca 2018, Szymon Uchastok, 11 lutego 2018,  

Cele kształcące:  

- refleksja nad burzliwymi dziejami Nordaty,  



- zrozumienie motywacji stojącej za powołaniem Unii Trzech Narodów (Unii Nordaty 

Północnej),  

- porównanie sytuacji Nordaty z lat 2013-2018 z okresem wcześniejszym i późniejszym.  

Cel wychowawczy: docenienie bogactwa kulturowego i historycznego Nordaty.  

 

Cz. 2. Nordata od 2018 roku  

Cele poznawcze:  

- poznanie historii powstania, rozkwitu i upadku Federacji Nordackiej,  

- poznanie dziejów Insulii (Voxlandu i Westlandu),  

- zapoznanie się z historią prób integracji nordackiej ze szczególnym uwzględnieniem Rady 

Państw Nordaty  

- poznanie pojęć, dat i nazwisk:  

Cele kształcące: 27 października 2018, Kaspar Waksman, Kamiljan Harlin, Alfred Fabian von 

Tehen-Dżek, Henryk Wespucci, 22 stycznia 2021, Aleksander Novak, Joahim von Ribertrop, 

Magnifikat, Tarsycjusz Operar, 6 lipca 2019.  

- analiza przyczyn prób realizacji oraz niepowodzeń prób integracji nordackiej (Federacja 

Nordacka, Rada Państw Nordaty)  

- porównanie formuły Federacji Nordackiej i Rady Państw Nordaty z planami budowy federacji 

nordackiej,  

- porównanie sytuacji Nordaty z lat 2013-2018 z okresem wcześniejszym i późniejszym.  

Cel wychowawczy: przyswojenie fenomenu dążeń do integracji nordackiej oraz 

konstruktywnie krytyczny stosunek do nich.  

 



Stary Mikroświat w nowych czasach: współczesne losy Sarmacji, 

Dreamlandu i innych. (2 lekcje):  

Cz. 1. Księstwo Sarmacji  

Cele poznawcze:  

- poznanie przebiegu rządów Piotra II Grzegorza, z uwzględnieniem systemu Złota Wolność  

- zaznajomienie z faktem panowania Michała Feliksa, Piotra II Grzegorza, Mikołaja Jana, 

Tomasza Ivo Hugo, Piotra III Łukasza i Arkadiusza Maksymiliana,  

- zapoznanie się ze specyfiką państw współtworzących sarmackie imperium, Teutonii, 

Baridasu, Sclavinii, Hasselandu.  

Cele kształcące:  

- próba poznania cech cywilizacji sarmackiej, które pozwoliły jej na przetrwanie dwóch dekad,  

- refleksja na temat losów wybitnych przywódców na przykładzie Piotra II Grzegorza,  

- analiza przyczyn rozwoju i upadku sarmackiego wielonarodowego imperium,  

Cel wychowawczy: rola imperiów w historii mikroświata.  

 

Cz. 2. Różne drogi starych mikronacji.  

Cele poznawcze:  

- poznanie przebiegu i głównych bohaterów renesansu edwardiańskiego w Dreamlandzie oraz 

tamtejszego konfliktu kulturowego,  

- poznanie okoliczności unii scholandzko-dreamlandzkiej, hasselandzko-sarmackiej i innych.  

- zapoznanie się z trendami demograficznymi mikroświata.  

- wybrane przez nauczyciela inne zagadnienia z lat 2010-2022 dotyczące państw powstałych 

przed 2010 rokiem.  



Cele kształcące:  

- porównanie różnych strategii przetrwania mikronacji dotkniętych kryzysem aktywności,  

- refleksja nad przemianami pokoleniowymi w mikronacjach,  

- namysł nad cechami decydującymi o trwałości niektórych państw wirtualnych.  

Cel wychowawczy: różne kierunki ewolucji mikronacji.  

 

Dzieje Muratyki (2 lekcje):  

Cz. 1. Specyfika i przeszłość  

Cele poznawcze:  

- poznanie podstawowych informacji na temat Muratyki: położenie geograficzne, kultura, 

podział administracyjny  

- poznanie nazw i specyfiki kolejnych państwowości muratyckich.  

- poznanie dat, pojęć i nazwisk: Kaspar Waksman, Carolina Frusder, 10 stycznia 2014, jord 

muratycki, Zwierzogród, uleny, kalkilizm, język frydlandzki.  

Cele kształcące:  

- umiejętność przedstawienia za i przeciw pozytywnej roli Kaspara Waksmana na dzieje 

Muratyki na różnych etapach jej historii,  

- próba oceny wad i zalet częstych zmian ustrojowych i wchodzenia w bliskie związki z innymi 

państwami,  

- refleksja na temat wyjątkowych cech Muratyki.  

Cel wychowawczy: wyjątkowość Muratyki na tle poznanych na poprzednich lekcjach 

mikronacji.  

 



Cz. 2. Współczesność  

Cele poznawcze:  

- zapoznanie się z obecnym ustrojem Muratyki oraz postacią prezydenta Alfreda Fryderyka de 

Espady,  

- zapoznanie się z zarysem historii i specyfiką Koribii oraz przyczynami zjednoczenia się tego 

kraju z Muratyką,  

- zapoznanie się z genezę współpracy Muratyki z Czesnoradem oraz ideą Unii Nordackiej.  

Cele kształcące:  

- dyskusja na temat kierunków dalszego kierunku rozwoju Muratyki oraz nauka argumentacji,  

- analiza motywacji mikronacji do bliskiej współpracy z innymi państwami wirtualnymi,  

- analiza współczesnej sytuacji idei pannordackich.  

Cel wychowawczy: wpływ każdego z nas na dzieje zamieszkiwanych przez nas państw.  

 

Historia najnowsza, świt młodych mikronacji starych 

mikronautów: Leocja, Edelweiss, Lumeria.  

Cele poznawcze: 

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Leocji, 

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Edelweiss, 

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Lumerii, 

- poznanie pojęć i nazwisk: Heinz-Werner Grüner, Franklin Garamond, Helwetyk Romański, 

Straż Lumerii i jej skład, Henryk I Krzysztof, 20 stycznia 2020r., 15 marzec 1922r., 27 luty 

2022r., 28 stycznia 2022r., 7-8 Maja 2022r.  



Cele kształcące: 

- zrozumienie motywacji stojących za tworzeniem nowych mikronacji przez starych 

mikronautów, 

- porównanie ze sobą Leocji, Edelweiss i Lumerii; wskazanie podobieństw i różnic, 

- kształtowanie świadomości swoistości kultur nowych mikronacji tworzonych przez starych 

mikronautów.  

Cel wychowawczy: poznanie motywacji powstawania młodych mikronacji starych 

mikronautów.  

 

Początki Czesnoradu:  

 

Cz. 1. Pierwszy rok istnienia Czesnoradu.  

Cele poznawcze: 

- poznanie szczegółów powstawania Czesnoradu, 

- poznanie szczegółów pierwszego roku istnienia Czesnoradu, 

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 28 stycznia 2021r., Rada Komisarzy Ludowych, Włodzimierz 

Molotin, Robert Drenin, Tymczasowa Konstytucja Czesnoradu. 

Cele kształcące: 

- kształtowanie świadomości swoistości kultury czesnoradzkiej i jego historii, 

- umiejętność chronologicznego porządkowania najważniejszych dat związanych z historią 

Czesnoradu, 

- umiejętność opisania Czesnoradu pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym i 

naukowym. 

Cel wychowawczy: poznanie historii początku Czesnoradu i specyfiki ustroju kraju.  



 

Cz. 2. Kryzys Czesnoradzki.  

Cele poznawcze: 

- poznanie szczegółów działań Tymczasowego Rządu Nowego Kucelgradu, 

- poznanie przyczyn, przebiegu i skutków Kryzysu Czesnoradzkiego, 

- zaznajomienie się z protestami w Muratyce w okresie Kryzysu Czesnoradzkiego, 

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 10 kwietnia 2022r., 18 kwietnia 2022r., 5 maja 2022r., 6 maja 

2022r., Komendant Makrela, Tymczasowy Rząd Nowego Kucelgradu, Republika Nowego 

Kucelgradu na Wychodźstwie.  

Cele kształcące: 

- umiejętność podania przyczyn i skutków Kryzysu Czesnoradzkiego, 

- umiejętność opisania przebiegu Kryzysu Czesnoradzkiego, 

- zrozumienie motywacji strony Czesnoradzkiej i strony Kucelgradzkiej prowadzących do 

Kryzysu Czesnoradzkiego, 

- zrozumienie motywacji rozpoczęcia protestów w Muratyce.  

Cel wychowawczy: refleksja nad konfliktami w mikroświecie i możliwością ich zapobiegania.  

 


