
Str.1

 

W TYM NUMERZE:
ROTRYJSKI JASNOWIDZ? str. 2.

WYBORY W INSULII str. 2.
FESTIWAL KULTURY W AMATORII str. 3.

LIT. NAGRODA COURVICHONA BEZ LAUREATA str. 3.
NOWE FORUM CESARZA str. 3.

ŻARTY ŻARCIKI str. 4.
ZNAMY ZWYCIĘZCĘ I TURNIEJU POLLINU TABS str. 5

WYWIAD Z WICEMISTRZEM POLLINU str. 5.

Numer I LISTOPAD 2022



Str.2

Grzegorz od św. Piotra – rotryjski jas-
nowidz? 

 W ostatnim czasie w Państwie Kościelnym 
Rotria klerycy zwrócili uwagę na odnaleziony w 
ubiegłym roku przez Gagika Bagratydę (znanego 
też jako Gagik Bagratuni) „zabytek rotryjskiego 
piśmiennictwa” – przepowiednię autorstwa 
Grzegorza od św. Piotra, rotryjskiego benedyk-
tyna żyjącego w pierwszej dekadzie XXI wieku, 
za pontyfikatu patriarchy Wiktora, powszechnie 
uważanego za „w jakiś sposób” związanego z Ba-
zyliką św. Piotra za Murami. 

 Spisany przez niego po łacinie 48–wer-
sowy tajemniczy tekst wydaje się, jak niedawno 
zauważył JE ks. bp dr net. Stanisław Wieniawa 
OSI, wyliczać kolejnych patriarchów. W ostatnich 
wersach autor miał rzekomo opisać Leona IV 
(wersem Rex Librorum, uczony król), Mikołaja I 
(Custos Patriae), powszechnie znanego Klemen-
sa V (Semper vivens) i Michała I (Gloria Perseva-
rantibus). Do końca tekstu pozostaje jedynie pięć 
wersów, zinterpretowanych jako pięciu patri-
archów, z których ostatni ma być „obrońcą świa-
ta”. Warto też wspomnieć o legendzie dotyczącej 
wcześniej wspomnianej bazyliki mnicha – profety. 
Jest tam czterdzieści osiem miejsc na medaliony z 
wizerunkami biskupów Rotrii. Gdy wszystkie zos-
taną zapełnione, nastąpić ma koniec świata. 

 Czy jednak jest się czego obawiać? 13 
września br. wspomniany już uprzednio JE bp 
Wieniawa objął przewodnictwo nad praca-
mi wykopaliskowymi w Fiesole (Marchia Me-
diolanu, prowincja Rotrii), mającymi na celu 
odnalezienie drugiej części przepowiedni, jed-
nakże dotąd odkryto jedynie kilka szkieletów, 

Wybory do Senatu w Insulii

 Stało się! Długo oczekiwane wybo-
ry stały się faktem w dniu 8 październi-
ka, wraz z otwarciem lokali wyborczych.  

 Frekwencja osiągnęła nadzwyczaj wyso-
ki poziom, co potwierdziła członkini komisji wy-
borczej, Pani Lucynka słowami: „Tak długich 
kolejek nie widziałam od lat”. Znane są już wyn-
iki wstępne, wypadające nadzwyczaj korzyst-
nie dla Partii Secesyjnej Emmanuela de Radis, 
która to zdobyła ponad 60% głosów w ojczystym 
Westlandzie i niemal 40% w Doctrinie, co daje 
tylko jeszcze większą nadzieję na pełne zwy-
cięstwo w tychże rejonach. Zamieszać może też 
Partia Wolna Sambana, zdobywając sobie zau-
fanie 70% wyborców w Sambanafryce, której 
chcą zapewnić autonomię. Wielkimi przegrany-
mi są natomiast Liberałowie. Najwyższy wynik, 
jaki uzyskali to niecałe 15% głosów w Doctrinie. 

 Jednakże w dzień podania właściwych wyn-
ików wyborów wielbicieli Partii Secesyjnej czekało 
nie lada zaskoczenie, bowiem pomimo pozornie 
wysokiego poparcia jej przedstawiciele zasied-
li na 29 krzesłach senatorskich. Aż 17 mandatów 
trafiło do Partii Wolnej Sambany, natomiast 5 – do 
liberałów. Najwięcej jednak zdobyli monarchiści 
– Wszechinsulijska Partia Monarchistów Insulijs-
kich zajęła 31 miejsc w nowym Senacie. Oznacza 
to, że żadne ze stronnictw nie posiada większości i 
czeka nas okres burzliwych sporów oraz dynamic-
znych koalicji.

„siepaczy kardynała de Medici” w dniu 5 paździer-
nika.
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Wielkie wydarzenie kulturalne w Ama-
torii

 8 października rozpoczął się też długo 
wyczekiwany Drugi Międzynarodowy Festiwal 
Paździerzu w Robotniczogradzie, będący niewątp-
liwie wielkim wydarzeniem kulturalnym dla regio-
nu, a nawet dla całej Insulii. Pojawiły się już na nim 
wybitne i niezwykłe dzieła malarzy amatorskich i 
doctrińskich, a ma ich być jeszcze więcej! Pozosta-
je czekać z niecierpliwością i liczyć na wzrastające 
zainteresowanie!

Ž. Æñibé 
Izoklatka,  2021

Jüriéñ Éiñš 
Helmut Cezar, 2019

Jæñöš Köš 
karykatura 

Szymona Uchastoka

Galeria reprodukcji dzieł uka-
zanych na Festiwalu

Literacka Nagroda Courvichona nadal 
bez laureata

 Mija już miesiąc od rozpoczęcia się sza-
leństwa wokół prestiżowej lumeryjskiej Literack-
iej Nagrody Courvichona. Początkowo miała być 
ona przyznana w pierwszy czwartek października 
o godzinie 13:00, jednakże później termin zmie-
niono na 12. dzień owego miesiąca. Lecz i wtedy 
nic się nie zdarzyło. Jury ma problem z wyborem 
zwycięzcy spośród sporej ilości zgłoszonych dzieł. 
Faworytem jest jednak twórczość dramatyczna 
pary twórców z Edelweiss – znanym w mikroświe-
cie jako Liselotte Augentrost oraz Joahim Cargha-
lo. Pewności siebie im nie brakuje, co potwierdza 
niedawny komentarz pierwszej z wymienionych: 
„Ależ nie ma się o co spierać. Ja i Herr Joachim Car-
galho podzielimy się wygraną, więc możecie nas 
oboje obwieścić zwycięzcami”.

Nowe forum Cesarza

 A właściwie nie tylko Cesarza, ale i całego 
Cesarstwa! Kilkumiesięczna koegzystencja Ce-
sarstwa Insulii ze Związkiem Winkulijskim na 
forum tego drugiego zakończyła się w nocy z 31 
października na 1 listopada. Insulia przeniosła się 
„na swoje” dzięki wysiłkom voxlandzkiej Królowej 
Małżonki Anastasii Windsachen. Z pewnością 
jest to początek nowego okresu dla kraju. Jaki on 
będzie? To się okaże!

http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=5039
http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=5039
https://forum.insulia.pl/
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Kącik z suchymi żartami
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Mistrzostwa w TABS – mamy zwycięzcę!

 24 października odbyło się ostatnie, fi-
nałowe starcie I Turnieju Pollinu w Totally Ac-
curate Battle Simulator. Był to mecz rozegrany 
pomiędzy Liselotte Augentrost a Augustem de la 
Sparasanem. Zakończonył się remisem 2:2. W ten 
sposób ostateczne podium wygląda następująco: 
3. miejsce zajął Joahim von Ribertrop, zdobywając 
w turnieju 7 punktów (14 małych punktów), wi-
cemistrzem został Kamilijan de Harlin z 8 punk-
tami (15 małych punktów), tytuł mistrza zyskał 
natomiast August de la Sparasan, szczycący się 
wynikiem 11 punktów (21 małych punktów). Mis-
trz oraz wicemistrz otrzymali karty podarunkowe 
Steam, jednakże według ustaleń Zrzędnika zwy-
cięzca chce zrzec się tejże nagrody, będąc usatys-
fakcjonowanym samym faktem zwycięstwa. Tym 
samym, nagrodę za 1. miejsce uzyskał wicemistrz 
Kamiljan de Harlin, a nagrodę za 2. miejsce uzys-
kał Joahim von Ribertrop, mimo że miał miejsce 
3. Wszystkim uczestnikom redakcja gratuluje – w 
końcu oprócz wygranej liczy się udział!

Wywiad z wicemistrzem I Turnieju Pol-
linu w TABS

Leszek Ebe-Grüner: 
 Dzień dobry proszę Państwa! Z tej strony or-
ganizator turnieju, który właściwie już się zakończył. 
A gościć nas będzie sam Cesarz Insulii Kamiljan  
de Harlin!

Kamiljan de Harlin: 
 Dobry wieczór Państwu.

L. E-G: 
 A więc przejdźmy do pytań. Na początek 
pytanie, rozluźniające. Jak się czujesz?

KdH: 
 Ogólnie dobrze, ale nieco stresuje mnie 
okres przenosin na nowe forum.

L. E-G: 
 Spokojnie, zawsze jak coś nowego robimy, 
to tak jest. Stresik te sprawy. Dobrze przejdźmy 
do głównych pytań. A więc. Jak oceniasz poziom 
turnieju z porównaniem do poprzedniego turnie-
ju?

KdH: 
 Poziom organizacji ze strony pomysłodaw-
cy turnieju nieco wzrósł. Uczestniczy dostawali 
klarowne komunikaty na temat tego, co, gdzie i 
kiedy mają zrobić. Postępu w turnieju mogliśmy 
monitorować dzięki tabelkom Kolegi Joahima, a ty 
Kolego Rosko, sumiennie przypominałeś każde-
mu, aby wystawił jednostki do walki. Niestety 
lub stety w trakcie Turnieju pojawiły się rezyg-
nacje ze strony uczestników, co wprowadziło nie-
co chaosu. Niektórzy gracze musieli pauzować 

http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=4873


Str.6

w trakcie kolejki, a niektórzy byli do tyłu z punk-
tami, bo np. przegrali mecz z graczem, który 
później zrezygnował z turnieju. Następni gracze 
dostawali z góry punkty za pauzowanie kolej-
ki z racji tego, że przypadał im mecz z kimś, kto 
już nie gra. Generalnie jest tutaj duże pole do po-
prawy, ale jest lepiej niż w poprzednim Turnieju.

L. E-G: 
 No tak było zamieszania, ale cieszę się, że 
wyglądała ta edycja bardziej profesjonalnie. Czas 
na następne pytanie. Jak oceniasz występ, pier-
wszej kobiety biorącej udział w rozgrywkach 
TABS, pani Lieselotte Augentrost?

KdH: 
 To wielkie osiągnięcie dla Turnieju, że 
udało mu się przyciągnąć uwagę kobiet, co poskut-
kowało zgłoszeniem się pierwszej uczestniczki. 
Co do oceny jej występu: wyraźnie było widać sta-
rania Pani Liselotte Augentrost. Nawet jeśli niek-
tóre mecze nie szły po jej myśli, to nie traciła ona 
zapału i nie zrezygnowała z udziału Turnieju, jak 
co to niektórzy zrobili.

L. E-G: 
 No oczywiście. Można brać z niej przykład, 
że mimo niektórych słabych meczy, to potrafiła do-
trwać do końca turnieju, za co bardzo się szanuję 
taką postawę. Trzecie pytanie. Co według ciebie 
spowodowało, że August de La Sparasan został 
mistrzem w I Turnieju Pollin w TABS?

KdH: 
 Myślę, że sukces Kolegi Augusta wynika 
głównie z jego determinacji. Chciał wygrać, dlat-
ego sumiennie wystawiał jednostki i bany na jed-
nostki w każdym meczu – żadnego nie pominął. 
Czerpał przyjemność z konkurencji, dlatego był 

chętny do poznawania nowych taktyk i opracowy-
wania najlepszych szyków jednostek. Widać było, 
że przed każdym meczem prowadził research. 
Gdyby nie chęć zwycięstwa, to nie miałby ochoty 
na  robienie takich przygotować do każdego mec-
zu.

L. E-G: 
 No tak, zdecydowanie przed każdym mec-
zem się przygotował. Choć widać było po pewnym 
czasie że używał Monków w swojej taktyce. Kole-
jne pytanie. Kto sprawił ci największych trudnoś-
ci?

KdH: 
 Zdecydowanie największe problemy 
miałem z Kolegą Augustem. To wszakże zwycięzca 
całego Turnieju! Mimo dobrego mojego przygot-
owania zostałem rozgromiony wynikiem 1-3 w 
jednym meczu z nim. To był ten mecz, w którym 
pozwolono nam na wykorzystanie sekretnych jed-
nostek. August z ich wykorzystaniem opracował 
zabójcze taktyki, które sprawiły, że przegrałem 3 z 
4 starć.
 Ścierałem się też z Kolegą Joahimem w 
walce o drugie miejsce. Gdyby nie walkover Ko-
legi Novaka w moim ostatnim meczu, to praw-
dopodobnie główną nagrodę zgarnąłby właśnie 
Kolega Ribertrop. W meczu z samym Kolegą Joa-
himem zremisowaliśmy ze sobą. Miał naprawdę 
dobre taktyki, ale drobną przewagą prześcignąłem 
go wynikiem punktowym.

L. E-G: 
 No ten Joahim Ribertrop, naprawdę dobry 
zawodnik. Aczkolwiek Bazylii też wypadł bardzo 
dobrze, historyczna wygrana i dodatkowo wygrał 
z Augustem 3:1. Jakby się bardziej postarał to kto 
wie... Czas na pytanie numer pięć. A kto z kolei był
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najłatwiejszym dla ciebie przeciwnikiem?

KdH: 
 Nie chcę nikogo deprymować. Każdy przeci-
wnik miał swoje taktyki, które czasem były dla 
mnie prostsze do pokonania, a czasem trudniejsze. 
Bez wątpienia łatwo mi się walczyło przeciwko 
graczom, którzy wystawiali mało jednostek dys-
tansowych. Niektórzy też niepotrzebnie wysyłali 
na front masę bardzo różnych jednostek, zamiast 
naspamować raz a dobrze jednym rodzajem jed-
nostki, przez co ich taktyka nie była wewnętrznie 
dobrze zgrana ani zsynchronizowana.

L. E-G: 
 To też zauważyłem i faktycznie mogli 
bardziej się z tym postarać. Dobrym przykładem 
jest niewykorzystanie przez niektóre osoby 
maksymalnej liczby punktów. Dobra czas na ostat-
nie pytanie turniejowe. Gdzie widziałbyś kolejną 
edycję turnieju? W jakim kraju?

KdH: 
 Jak przystało na prawdziwego patriotę, 
oczywiście polecę swoją ojczyznę – Cesarstwo In-
sulii. Następny turniej mógłby się skupić wokół 
konkretnej prowincji naszego państwa, zamiast 
na ogóle kraju, aby nadać turniejowi więcej tła 
narracyjnego. Dobrym wyborem byłaby tajemni-
cza kraina Taskasu w Westlandzie – miejsce po-
tyczek mafii, służb i loż, które rywalizują o wpły-
wy na obszernym i rzadko zaludnionym stepie.
 Można też zrobić tak, aby następny kraj 
organizatorski wybierał zwycięzca turnieju, oczy-
wiście za zgodą władz tegoż państwa.

L. E-G: 
 Co do konkretnych prowincji, to jednak nie 
chcę ograniczać rozgrywek, ze wzgląd na teren. 

Ale zamiast tego, można by było nieco zmienić 
zasady na następny turniej, by wyglądało to jeszc-
ze bardziej ciekawie. Może i doprowadzić do wy-
boru map przez zawodników? W każdym razie, na 
koniec chciałbyś coś od siebie dodać?

KdH: 
 Oczywiście. Pragnę z całego serca zaprosić 
mikronautów z wszelkich zakątków Pollinu do ob-
serwowania i uczestniczenia w następnej edycji 
Turnieju Pollinu w TABS. I uprzejmie przypomi-
nam o przenosinach Insulii na własny hosting od 
1 listopada. Oto adres nowego forum: https://fo-
rum.insulia.pl/.
 Pozdrawiam wszystkich czytelników i ży-
czę miłego dnia lub miłej nocy, w zależności od 
tego, o jakiej porze doby to czytacie.

L. E-G: 
 Dziękuje za wywiad panie Cesarzu Kamil-
janie Harlinie. Był to dla mnie zaszczyt zrobić z pa-
nem wywiad.

https://forum.insulia.pl/
https://forum.insulia.pl/
http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=4873&pid=28070#pid28070
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Kontakt
 Jeśli jesteś zainteresowanu umieszczeniem swo-
jej reklamy w Zrzędniku Całodobowym, nawiązaniem 
współpracy lub zatrudnieniem się w Zrzędniku, napisz 
do naszej redakcji:

 
DISCORD

POCZTA 
KONNA POCZTA INSULIJSKA

https://discord.gg/AWpaw3EVfP
https://www.sarmacja.org/poczta/nowyList/AG632
https://forum.insulia.pl/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=62

