
Jeśli nie chcesz mojej zguby, demokrację daj mi luby!

Demokracji w swoim rozumieniu nie dostał, więc pozostało nam czekać na

zgubę. Mowa tutaj o diuku de Zaymie z Hasselandu, który ostatnimi czasy wyrósł na

samodzielny tak naprawdę głos oskarżeń wobec Jego Książęcej Mości Arkadiusza

Maksymiliana. Jak Książę sam w komentarzach stwierdził słowa, którymi arcyksiążę

się do niego zwrócił w wiadomości prywatnej bardziej niż do arystokraty, pasowały

do hejtera.

Ale o co cała ta drama, jak to moje pokolenie zwykło mawiać. Otóż 22 marca

tego roku Książę przekazał ogółowi Sarmacji projekt nowej Konstytucji. Wszystko

wszystkim pasowało do momentu, jak doszliśmy do Kanclerza. Tutaj rozgorzała

dyskusja pomiędzy JKM a Markizem Vilarte von Hippogriffem. Diuk uczestniczył w

niej raczej gościnnie, ale pokusił się nawet o wypuszczenie artykułu na łamach

“Gwardii Hasselandzkiej” pt. “Przeciwko leblandyzacji”. Czy to pomyłka, czy może

zbrojna groźba skoro z ramienia Gwardii został opublikowany artykuł, nie wiadomo.

Treść jednak nie wzbudziła kontrowersji, przeszła nawet bez większego echa. Jednak

później diuk zamilknął. Debata się toczyła, przeniosła do Sejmu, Sejm po burzliwej

przez moment dyskusji i głosowaniu nad poprawką, Konstytucję zaakceptował. I gdy

było już po tych przysłowiowych ptokach to z Hasselandu wyszedł On, cały na… no

właśnie jaki kolor? Bo miast być przyjętym oklaskami i refleksją, spotkał się z

ostracyzmem i krytyką. Odezwał się nawet były Książę, którego w ostatnich czasach

można było w Sarmacji ze świecą szukać.

Sam artykuł być może i byłby nagrodzony milczeniem, gdyby dotyczył tylko i

wyłącznie wyboru Kanclerza przez Księcia, ale tak się nie stało. Miast tego

zobaczyliśmy zarzuty o przejście w stronę autorytaryzmu, utraty demokracji i

zagrożenia praw prowincji. O wyraźnym braku poparcia społeczeństwa wobec

wygłaszanych tez świadczyć może 15 komentarzy, a zero serduszek. Arcyksiążę woła



“demokracji”, lud woła “nie”. Ale czy to naprawdę koniec tej demokracji? Czy lud

naprawdę zawołał jej “nie”? A może arcyksiążę jednak ma rację? Może te 70%

społeczeństwa w referendum się myli i jeden człowiek, w porywach do dwóch ma

rację? Rabini tym razem nie są podzieleni i wspólnym głosem mówią, że Diuk

Sarmatom naciągnął strunę cierpliwości. Oto jednak otrzymuje nową szansę bo lud

sarmacki jest wyrozumiały i ponownie zagłosował za jego kandydaturą na Lorda

Strażnika Pieczęci w Hasselandzie. Redakcja ma jednak pewne obawy, że sarmacka

wyrozumiałość była przesadzona. Krótki komunikat powyborczy wzbudził pewien

niesmak oraz szybką reakcję ze strony Marszałek Dworu i Lady Stewart w jednej

osobie czyli Czcigodnej Baronessy Fatimy vHM-C. Na odpowiedź długo czekać nie

trzeba było, zarzucono niechęć do demokracji oraz przytoczono jej zalety i warunki by

państwo uznać za demokratyczne. Cytując fragmentarycznie:

“I jeszcze, warunki, określane przez niego jako proceduralne minimum, które

musi spełniać system, aby być uznanym za demokratyczny. Przyjrzyjmy się

Sarmacji…

1. Kontrolę nad politycznymi decyzjami rządu konstytucja gwarantuje

politykom pochodzącym z wyboru. (...)

Warunek nr 1 nie jest spełniony.”

Obawiam się, że Jaśnie Oświecony Diuk zapomniał, że żyje w monarchii, która

nigdy w założeniu nie jest pełną demokracją, ale w tym rozumowaniu również jest

zauważalny błąd. Monarchie pollińskie cechują się właśnie elekcyjnością głowy

państwa. Także zarzut jest chybiony. Czy to wybierany, co 3 miesiące, czy co

abdykację, Książę jest organem podlegającym demokratycznej zasadzie wyboru.

Sarmaci do urn!

Już w ten weekend Sarmaci ruszą do urn, jak się okazuje w dwóch sprawach.

Do niedawna wydawało się, że weekend 23-24 kwietnia minie w atmosferze kampanii

wyborczej Partii Sarmackiej oraz Koalicji Lepszego Jutra. Jednak po sejmowych

przygodach nowego projektu Konstytucji do wyborów dołączy referendum. Już

współczujemy panom i paniom w KKW liczenia tych wszystkich karteczek. Oby tylko

im się jakieś cyferki nie zawieruszyły…

W temacie jednak wyborczym najpierw. Do walki stanęła Partia Sarmacka czy

też z powodu do niedawna w całości von Hippogriffiego składu, ironicznie Partia

Gryfów, której członkowie od listopada zeszłego roku sprawują władzę w Księstwie.

Zdążyli zebrać sobie grono przeciwników, ale i zapewne zwolenników, co pokazały

zeszłe sejmowe wybory. Polityka przeciwna do wakacyjno-jesiennego Kanclerza von

Hohenburga sprawiła, że sypią się na nią gromy za próby łatania wyeksploatowanego

budżetu bez dodrukowywania pieniędzy, które w wielu przypadkach od lat leżą i

kurzą się na nieaktywnych kontach. Głównym przeciwnikiem jest właśnie Kanclerz

von Hohenburg, który pozwolił sobie przez długi czas manipulować opinią publiczną,

opowiadając o podwyższonych podatkach, za co Redakcja gratuluje umiejętności



kierowania nastrojami politycznymi, ale zarazem uprasza o trzymanie się faktów,

które łatwo sprawdzić w Dzienniku Praw.

Naprzeciw PS stanęła KLJ, która postuluje “dobrą zmianę” i zburzenie

“Gryfiego porządku”, który według opinii jej inicjatora, Kanclerza von Hohenburga,

zbiurokratyzował Sarmację i nie poszedł w stronę budowy aplikacji. Również próbuje

zebrać poparcie, obiecując rozdawnictwo, które doprowadziło do niedawnego stanu

budżetowego. Najważniejszym jednak punktem programu koalicji jest

wyprowadzenie byłego “informatycznego” Kanclerza ponownie na ferski stołek.

Problem w tym drodzy czytelnicy, że kanclerska posada to nie tylko wielka swoboda

w przypadku implementacji rozwiązań informatycznych, ale i cała polityka

wewnętrzna, koordynacja akcji, projekty legislacyjne… Jeżeli komuś śpieszno do

pracy na rzecz systemu gospodarczego Sarmacji to może lepiej iść do NIA niż do RM?

Przynajmniej tam nie będzie obowiązków innych od informatycznych, a i prosić

nikogo nie będzie trzeba, co wydaje się być największą bolączką JO Diuka von

Hohenburga…

Teraz przejdźmy do kwestii referendalnej. W środowe południe Książę

Arkadiusz Maksymilian przedstawił petycję o zwołanie obywatelskiego referendum

dla nowo podpisanej Konstytucji. Tak tej Konstytucji, która wzbudziła oburzenie

hasselandzkiego diuka. Przyjęta większością 4:0:1, a następnie jeszcze poprawiona

szybkim głosowaniem, które pewne osoby wyrwało od hartowania wątroby, została

podpisana 19 kwietnia. Aby jednak dochować obietnicy danej ludowi, w weekend

odbędzie się referendum, które ostatecznie potwierdzi czy lud sarmacki naprawdę był

za zmianami, a zwłaszcza kontrowersyjnym wyborem Kanclerza przez Księcia, czy

jednak wszyscy są ukrytą diuczą opcją…

Sarmaci odkryli włącznik światła!

Jeżeli myśleliście, że awantura o demokrację miała miejsce jedynie na łamach

gazet i była ćwirkana to się grubo myliliście. Krótko po swojej antyustrojowej i

antyksiążęcej tyradzie diuk zawiesił działalność Hasselandzkiej Akademii Nauk. Na

reakcję długo czekać nie trzeba było. Ludzie rzucali studiami, ale i wyrażali swoje

niezadowolenie z upolitycznienia instytucji. Redakcja w tym miejscu się z nimi

zgadza. Studia czy też nauka winny być apolityczne i uniezależnione od personalnych

odczuć władz uczelni. Co to za swoboda rozwoju, gdy własne emocje przelewamy na

innych? Przykłady życia pokazują, że to nie kończy się dobrze.

Jednak rzucanie studiów to pikuś przy nagłym otrzeźwieniu Sarmatów.

Spostrzegli oni nagle, wyrwani z amoku, że HAN była jedyną instytucją, która

jakikolwiek stopień gwarantowała. I tak obudzeni z ręką w nocniku ku zdumieniu

zaczęli działać prężnie. Dworscy urzędnicy to jest Hrabia Burbon-Conti i Baronessa

von Hohenburg szybko wyszli do ludu pozbawionego krużganka edukacji z

propozycją uczelni. Sarmaci, którzy ręce w płynach zmoczyli szybko popędzili by

wspierać inicjatywę. I tak oto w niecałe 4-3 dni powstała Sarmacka Akademia Nauk.

Wierzę, że przyniesie to tytułowe oświecenie dla Księstwa i nauki. Jednak mnogość

inicjatyw, które były i są proponowane przebija prywatne twory. Można powiedzieć,



że tyrada arcyksięcia mimo szkód dla swojej osoby i HAN skruszyła lekko sarmacki

beton. To niestety również wskazuje, że Sarmacja by pójść po rozum do głowy i

zmienić nastawienie, często musi się sparzyć oraz doznać szkód. Mądry Sarmata po

szkodzie i głupocie. Mimo to redakcja kibicuje SAN i wierzy w jej powodzenie.

Słońce, kwiatki i pszczółki

Tak, jak w tytule. Ustrojstwo wyszło za chmur, z ziemi i zakamarków, co

oznacza, że zima odeszła, a przyszła wiosna. Miast przyjemnych wieczorów z herbatą

w ręce o godzinie 17 z czarną kurtyną za oknem, witają nas wszędobylskie promyczki

po 4 rano. W Sarmacji przeżyliśmy marzec według przysłowia “w marcu, jak w

garncu”, za to Leocja pod kurtyną realiozy jednego z Czcigodnych, który natychmiast

po powrocie ogłosił początek wiosny konkursem “Barwy Wiosny”. Długo czekać nie

trzeba było, by do Leotów zaczęły spływać prace z każdego zakątka mikroświata.

Redakcja, jak zwykle siedzi ze zdumieniem na twarzy, obserwując oblężenie wątku

przez różne pollińskie persony, myśli, co stoi za sukcesem konkursu, jak i chyba

samej Leocji. Bynajmniej nie zazdrościmy, a kibicujemy dalszemu rozwojowi i byciu

platformą pojednania w mikroświecie.

Stoicy zakrzyczeli

Był to osiemnasty kwietnia roku pańskiego 2022, ranek był w miarę ciepły

(Redaktor nie narzeka, ognie piekielne zapewniają jej ogrzewanie 24/7, ale taką

opinię usłyszała od innych), na szczęście mohery opłaciły ogrzewanie, ciężko było

śpiewać z organistą, szczególnie kiedy robił pauzy i organy zdawały się grać o dwie

tonacje wyżej niż kiedy śpiewał. Nic nie zapowiadało, że za kilka godzin ta sielanka

zostanie brutalnie przerwana, niczym film na Falsacie reklamami o komarze, który

nie chce zapłonąć (do rozpałki polecamy szkolne podręczniki i notatki lub kanister



benzyny, choć w dzisiejszych realiach może lepiej te podręczniki bo tańsze). W

Trybunale Koronnym sarmackie leczenie zeszłego dnia zgodnie z ideą “czym się

strułeś, tym się lecz” trwało w najlepsze, gdy nagle względną ciszę przerwał równie

struty, co inni, listonosz z pięknie zaadresowaną kopertą od Prefektury. Niestety

redakcja nie ma wtyk w trybunalskim budynku, ale możemy przypuszczać, że ciężką

atmosferę rozluźnił ryk zadowolenia. W końcu po serii niekończących się pozwów,

apelacji i wyroków, których źródłem był niejaki hrabia H., Trybunał otrzymał sprawę

z prawdziwego zdarzenia. Mowa tutaj o sprawie K 3/22 gdzie korona stanęła

przeciwko szanowanemu pośród pollińczyków trenera piłki nożnej Oswalda

Baskerville czy też, jak stwierdziła prefektura reprezentowana przez prezesa BAZTEK

Damiano á-la-Triste, Leszka de Ruth. Lud sarmacki sprawą można powiedzieć, się

nie przejął. Skwitowano to np słowami:

“Bo tak sobie właśnie wchodzę na forum

Patrzę

Oswald Baskerville, wątek w dziale TK xD

Wchodzę, a tam sprawa na Leszka xD

Ktoś mi wyjaśni, co wy odp***dalacie?

I co się w ogóle odp***dala?”

W trosce o dobrostan czytelników i niechęć do demoralizacji w PP, ocenzurowaliśmy pewne słownictwo.

“Tajemnica poliszynela?

Wszyscy to wiedzą? xD”

Oskarżycielskie ramię Sarmacji ruszyło do natarcia, publikując dowody i

żądając kary banicji. Wszystko to w myśl art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości

tj. “posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub

organu władzy publicznej.”. Redakcja przyglądała się procesowi z pewnej odległości,

wybierając udko z kurczaka ponad popcorn, który inni przygotowali. Wszakże

prefekturalne oskarżenie to ostatnimi czasy rzecz w Sarmacji rzadka, a nawet

doprowadzająca do końca karier. Jak widać Trybunał dba by na stołkach była rotacja

i żeby cztery litery zamieniały się w turach uwalniania walorów zapachowych w

skórzane siedziska.

Radość jednak młodego prezesa nie trwała długo. Zauważalny był brak mentorskiej

ręki Kanclerza i zarazem Prefekta Generalnego, Filipa I Gryfa, który myślami

najwidoczniej pozostał w przestrzeni kosmicznej po ostatnim locie w kapsule.

Oskarżony urzędowo próbował umorzyć postępowanie po uprzednich rozmowach w

Sarmacji i Leocji. To wtedy właśnie przez zwykle senny i pogrążony w ciszy leocki

plac przetoczyła się wrzawa. Ze świątecznego, pewnie poobiedniego snu wybudził się

nawet Czcigodny Namiestnik Romański, który jako jeden z konstruktorów

sarmackiego prawa żywo zainteresował się sprawą. Do pomocy doszedł także JKW

Aleksander z Dreamlandu. Posypały się gromy na Prefekturę i Trybunał.



Nie dziwota. Wszakże Leocja w porównaniu do Sarmacji to raj legislacyjny.

Gdy Matka Prokrastynacja tworzyła Pollin to powiedziała pierwszemu mężczyźnie i

kobiecie by owocu z Drzewa Kreacji nie jedli. Jednak człowiek jest głupim

stworzeniem. I skuszony ciekawością go skosztował. Wtedy też Matka wygnała go z

raju, skazując na życie w sarmackiej biurokracji…

Zainteresowanie Czcigodnego było na tyle duże, że z odmętów zapomnienia i

spod świętego płaszcza Matki Prokrastynacji wyjął projekty organizacji

międzynarodowych. Oprócz tego stwierdził:

“Ja bym chcial zobaczyc jak prefektura i TK idą w pi****elec

Moglbym orzekac jako sedzia w Trybunale Nowobrzeskim

Uznałbym obie instytucje za organizacje przestępcze

Które popełniły zbrodnie przeciwko rozumowi i godności mikronauty”

Poprawiona ortografia przez Redakcję by w oczy nie kuło.

Jak widać Ojciec Sarmacji ma niepochlebną opinię o naszych organach. Czy

jednak winniśmy się temu dziwić? Prefektura wykazała się w ostatnich miesiącach

działaniami, które doprowadziły do upadku zaufania wobec instytucji. Warto

przypomnieć, że wybory w styczniu tego roku przebiegały również pod szyldem

zmian w tej strukturze. Co prawda utknęło to w martwym punkcie, zakopane pod

wieloma innymi projektami, ale należy wskazać, że to nie pierwszy raz w ostatnim

czasie by Prefektura i jej działania znalazły się na językach.

Trybunał jednak postąpił wbrew przewidywaniom leockich obserwatorów i

całość umorzył. Zauważono, że czyny zarzucane na podstawie czterdziestki uległy

przedawnieniu ponad 3 miesiące temu (5 stycznia). Mało tego, zebrany materiał

dowodowy uznano za niewystarczający, aby dalsze rozpoznawanie sprawy miało

jakikolwiek sens i cel. Okrzyknięto sukces i tym samym udowodniono rację

oskarżonego, który wskazywał na braki w materiale dowodowym, jego słabość oraz

uszczerbek na reputacji. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia pobudziła wyobraźnię

Czcigodnego Namiestnika Romańskiego by ogłosił międzynarodową Konwencję o

Prawie do Nowej Emanacji. Czy poza luźną myślą wyjdzie z tego coś więcej? Redakcja

będzie się przyglądała tematowi z uwagą.

Jak jednak wspomniałam, decyzje naszych asesorów lubią wprowadzać ruch w

ferskiej siedzibie Prefektury i nie trzeba było długo czekać na skutek przegranego

postępowania. Jeszcze po południu tego samego dnia niedawno mianowany prefekt

á-la-Triste złożył rezygnację. Śpieszmy się kochać prefektów bo tak szybko

odchodzą…

Śmiało podnieśmy ręce znad klawiatur i opuśćmy wspólnie piwnice!

Trochę o Leotach dzisiaj było, ale w momencie, gdy Kurier był już poddawany

ostatnim poprawkom to z wieczora niespodzianie, Oswald Baskerville puszcza

zapytanie… kto jest chętny na Zjazd 2022. Nie powiem, że nagłość propozycji i jej

bliski termin, ponieważ celuje się okres letni (czerwiec, lipiec, sierpień), są



zaskoczeniem. I jak Redakcja siedzi zdumiona nad fenomenem Palatynatu, tak teraz

nad mobilizacją w jego wnętrzu. Nie powiem, wizja takowego spotkania i mnie

chodziła po głowie w kontekście ożywienia Zjazdów Sarmacji, choć tutaj raczej myśl

była o roku przyszłym. Tak czy owak z zainteresowaniem śledzę rozmowę w Leocji,

ponieważ nie dość, że nabiera ona tępa i jest strasznie konkretna, to pozwala

zobaczyć mi, jako nowej mikronautce o zaledwie sześciomiesięcznym stażu, coś co

dotąd stanowiło element opowiadań i historii. Go Leocjo!

Sarmacja otwiera drzwi Rockwellowi

Pod numerem pierwszym na Placu Książęcym w Grodzisku podobno toczą się

wewnętrzne rozmowy w sprawie ułaskawienia Federanta Rockwella, który został

skazany przed kilkoma miesiącami ze względu na aferę skaningu, którą wzbudził

poważne dyskusje na całym Pollinie. Bliskie źródła z otoczenia JKM Arkadiusza

Maksymiliana donoszą, że rozmowy są tematem świeżym i można się spodziewać

wszystkiego. Zwłaszcza, mówią, by mieć na uwadze, że za kilka tygodni Sarmacja

będzie obchodziła swoje XX-lecie, które jest idealną okazją by ułaskawić skazanego

Rockwella.

Syn marnotrawny czy niezdecydowany?

Stanisław Wieniawa, były Patriarcha Rotrii oraz Prymas Sarmacji pojawił się

ostatnimi czasy ponownie w ojczyźnie Kościoła Rotryjskiego z prośbą o ponowne

włączenie do wspólnoty. Doprawdy krzywo patrzymy na jego poczynania, mają w

pamięci, że krótko przed tym zgłaszał się on do pomocy w budowie narodowego

Kościoła Sarmackiego, którym kieruje JE Arcybiskup Grodziski Krzysztof Windsor

von Hippogriff. Jakby tego było mało, JE przyjął go do wspólnoty nowopowstałego

wyznania, czyniąc go Biskupem Angemontu. Poczynania byłego duchownego, który

najwyraźniej obecnie nie potrafi się zdecydować, co do swojego miejsca w Pollinie,

obserwujemy z dość dużą dozą niepewności, co do oceny działań. Czy jest on synem

marnotrawnym Rotrii? Czy może niezdecydowany i rozdarty nie jest pewien swej

wierności choć jednej wspólnocie? Ziarno wątpliwości dodatkowo zasiewa w nas jego

ostatnia wypowiedź w wątku z prośbą o ponowne przyjęcie do Rotrii:

“Chęć powrotu nie wystarczyła. Z Rotrii zostały już tylko zgliszcza, a liturgię

sprawuje wytrwale jedynie ks. Dostojewski.”



Odpowiedź z krzyżówki proszę przesyłać poprzez wiadomość prywatną na Poczcie

Konnej.

W następnym numerze zostanie ogłoszony zwycięzca, który zostanie wylosowany

spośród puli zgłoszeń. Nagroda - 2500 lt.
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