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Anastasia Windsachen  
 

Kanclerz rzuca 
rękawicę  

Sarmacki Multiplayer w CK2  
 
Kanclerz Sarmacji Anastasia Windsachen 8 
maja ogłosiła Sarmacki Multiplayer  
w Crusader Kings 2. Jest to 
międzynarodowa inicjatywa, która ma na 
celu zrzeszenie mieszkańców Pollinu  
w jednym miejscu i rozegranie 
kilkugodzinnej sesji w ramach obchodów 
XX-lecia Księstwa Sarmacji. Wciąż nie jest 
wiadome, który okres będzie początkowy, 
ale wszystkie znaki na niebie zdają się 
wskazywać na VIII wiek.  

Przypomnijmy dla niewtajemniczonych 
czym jest Crusader Kings. To strategia 
produkcji Paradoxu, w której wcielamy się 
w jednego z władców i naszym zadaniem 
jest utrzymać naszą dynastię przy życiu. W 
przeciwieństwie do Europy Universalis 
tutaj najważniejsza jest dynastia, ponieważ 
gdy umrzemy bez dziedzica albo korona 
przypadnie komuś spoza naszej familii to 
mamy game over.  

Całość gry to dzieje maksymalnie od 
drugiej połowy VIII wieku do późnego 
średniowiecza. Czy gracze, którzy wezmą 
udział w piątek 27 maja wytrwają do 
końca? Czy nakreślą nowe, niewidziane 
dotąd granice państw na świecie? Tego 
wszystkiego dowiemy się już za tydzień. 
Jeżeli dalej nie podniosłeś rękawicy 
rzuconej przez Kanclerz, która sama pojawi 
się na arenie to szybko ją podnoś. Może 
akurat będziesz jednym z tych, którzy 
nakopią „Złej Pani Kanclerz z Sarmacji”?  

Gra jest za darmo na Steam, dodatki dzięki 
uprzejmości hosta. 

 

 

 

Sarmaci ponownie zagłosowali. 

 

Jakub Wysocki  
 

Sarmaci ponownie ruszyli do urn 
Mamy nowy rząd i nowy parlament.  

Pierwszego Maja Książę Sarmacji, 

Arkadiusz Maksymilian powołał nowego 

Kanclerza. Została nim Anastasia 

Windsachen, pełniąca do tej pory w rządzie 

Jego Książęcej Wysokości Filipa Gryfa 

funkcję Minister Spraw Wewnętrznych. Jest 

Ona pierwszym Kanclerzem wybranym 

przez Księcia, na mocy przyjętej 19 

kwietnia nowej Konstytucji Księstwa, w 

którym Ustęp 1 Artykułu 33 wskazuje, że: 

"Książę w drodze postanowienia powołuje i 

odwołuje Kanclerza, z zastrzeżeniem art. 

37". W tym przypadku Książę zlecił misję 

kierowania rządem ugrupowaniu, które 

zdobyło większość parlamentarną; zdobyła 

ją Partia Sarmacka, której na czele stoi 

Windsachen właśnie. 

"1 maja 2022 roku weszła w życie nowa 

Konstytucja Księstwa Sarmacji, która 

nałożyła na mnie obowiązek powołania 

nowego kanclerza sarmackiego rządu. Już 

na etapie ostatnich wyborów do Sejmu 

ogłosiłem, że powierzę misję tworzenia 

 

 
 

ugrupowaniu, które zdobędzie 
parlamentarną większość. Wobec ostatnich 
wyników taką propozycję złożyłem 
Szlachetnej Damie Anastasii Windsachen. 
Później natomiast TK unieważnił wybory, 
jednakże jak wspomniałem wcześniej – 
wybory wyborami, a Konstytucja 
Konstytucją. W związku z tym powołałem 
Damę Windsachen na szefa rządu 
niezależnie od powtórki głosowania 
wyborczego." JKM Arkadiusz 
Maksymilian. 

Następnego dnia nowa Pani Kanclerz 

powołała rząd, w którym znaleźli się: 

Damiano á-la-Triste jako Minister Spraw 

Wewnętrznych,  

Santiago Vilarte von Hippogriff jako 

Minister Finansów,  

Krzysztof Windsor - Windsachen jako 

Minister Kultury.  

Dwaj ostatni pełnili swoje funkcje już w 

poprzednim rządzie, Jego Książęcej 

Wysokości Filipa Gryfa. Jakie zadanie 

stawiają sobie nowo wybrani Ministrowie? 

 

Ciąg dalszy na stronie 2 
 

 

 

Jeden z banerów reklamowych dla multiplayera z okazji 
XX-lecia Księstwa Sarmacji. 

 

 

Jubileuszowe 
powroty 

XX-lecie Księstwa Sarmacji 

podniosło dawno zmarłych 

Co u dziadka słychać? 

Abdykacja w Dreamlandzie 

Gadżeciarscy emeryci 

Pin, koszulka, a może 

kieliszek? - Leocja 

Anastasia Windsachen Anastasia Windsachen Anastasia Windsachen 

Porcelanowy Jubileusz Księstwa 
Sarmacji skłania wielu byłych członków 
społeczności do powrotu. W naszych 
progach zawitali już Książęta 
Seniorowie…   
Strona 2  

„Oczywiście dopuszczamy też taką 
okoliczność, iż nie znajdą się chętny do 
kontynuacji tej zabawy. W takim 
przypadku jesteśmy zdania, iż jak 
śpiewał Perfect, lepiej będzie zejść ze 
sceny niepokonanym.”  
Strona 3 

Palatynat Leocji wraz ze swoim 
kuratorem Oswaldem Baskerville znów 
goszczą w Kurierze. Tym razem nie za 
sprawą procesu w Trybunale, ale 
realnych gadżetów.  
Strona 4 
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Dla Ministra Vilarte "Nadrzędnym celem 

jest zapewnienie finansowania dla 

rocznicy Sarmacji i wszelkich projektów, 

które będą organizować inne resorty, 

zwłaszcza MK. W tym celu zamierzamy 

między innymi dokończyć przejmowanie 

majątku po secesjonistach, Przedstawić 

Sarmatom atrakcyjną ofertę instytucji ze 

stworzonymi narracjami, które będą mogli 

wykorzystać, objąć systemowych 

bezdomnych takimi samymi podatkami, 

jak resztę Sarmatów, a także nadrobić 

‘zaległości’ w emisjach Poczty i pomyśleć 

nad wykorzystaniem jej mechanizmu do 

zbierania także innych rzeczy, aby były w 

jednym miejscu, w fajnej graficznie 

formie" 

"Przede wszystkim zamierzam dalej 

utrzymywać tę kulturalną część KS przy 

życiu, rozwijanie narracji, tworzenie 

konkursów czy imprez okazyjnych" <- To 

już cel Ministra Windsora. 
 

Co z tych działań ostatecznie wyniknie? 

Odpowiedź uzyskamy za trzy miesiące. 

Tymczasem poprosiliśmy ustępującego 

Kanclerza, Księcia Seniora Filipa Gryfa o 

streszczenie działań poprzedniej kadencji 

Rady. Najprawdopodobniej ze względu na 

realiozę nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 

Równolegle z Radą Ministrów, także na 

sali sejmowej powiał wiatr zmian. 8 maja 

zakończyły się bowiem powtórzone 

wybory do Sejmu 72. kadencji. Pierwotnie 

odbyły się w terminie 23-24 kwietnia, 

jednak wobec wyroku unieważniającego 

wybory po wzniesieniu przez Piotra vel 

Bociana protestu wyborczego, rozpisano 

je ponownie. Głosowanie trwało tym 

razem w dniach 7-8 maja. Frekwencja 

wyniosła 27 z 40 uprawnionych do tego 

osób, co daje 68 procent. Z kolei do walki 

o miejsca poselskie przystąpiło dziewięć 

osób. Ostatecznie do Sejmu LXXII 

kadencji  

 
 

dostali się: Bartosz von Thorn Janiczek, na 
którego oddano 29 głosów, Fatima 
Marcjan-Chojnacka z 33 głosami, 
Krzysztof Windsor-Windsachen - 33 
głosów, Anastasia Windsachen - 41 głosów 
i Minister Finansów w rządzie Anastasii 
Windsachen Santiago Vilarte von 
Hippogriff z 46 głosami na koncie. Ostatnia 
trójka pochodzi z ramienia Partii 
Sarmackiej.  

Jakub Wysocki 

   

 

Anastasia Windsachen  
 

W Edelweiss porwano 
samolot  

Terroryzm w mikroświecie 

 
11 Maja miało miejsce wydarzenie o 
bezapelacyjnie ważnym znaczeniu 
międzynarodowym. Oto pierwszy lot 
Atlas ATP-E 1922 "Constelation" został 
porwany przez terrorystów z Rotryjskiej 
Organizacji Terrorystycznej Zbuntowane 
Anioły. Gdyby tego było mało, na 
pokładzie znajdował się Oberhaupt 
Edelweiss Heinz Werner- Grüner oraz 
Marszałek Dworu Księcia Sarmacji 
Fatima von Hohenburg. Terroryści żądali 
500 tyś. od Czcigodnego Namiestnika 
Romańskiego w zamian za wypuszczenie 
Oberhaupta żywym. Sprawa 
bezprecedensowa i chyba pierwsza, która 
zaangażowała dotąd bezstronny Palatynat 
oraz jednego z jego namiestników w 
międzynarodowy problem.  

Namiestnik Romański jednak nie musiał 
płacić okupu, ponieważ pasażerowie 
pechowego lotu postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce i powiedzieć ładne „Bóg 
zapłać” terrorystom…  

 

Jeden z niespodziewanych, jubileuszowych powrotów.  

Anastasia Windsachen  
 

Jubileuszowe powroty  
XX-lecie Księstwa Sarmacji podniosło dawno zmarłych 

Porcelanowy Jubileusz Księstwa 
Sarmacji skłania wielu byłych członków 
społeczności do powrotu. W naszych 
progach zawitali już Ich Książęce 
Wysokości Piotr III Łukasz i Daniel 
Łukasz. Pojawił się także Simon Liberi 
czy John Rasmusen. A wczoraj tj. 19 
maja zawitała również Diuczessa 
Rihanna Aureliuš-Sedrovski. Oczywiście 
powrotów tych jest trochę więcej i każdy 
budzi nadzieję na odrobinę dłuższy niż 
tylko na jubileusz, pobyt. Można się 
śmiać, ale oto XX-lecie Księstwa 
Sarmacji podniosło dawno zmarłych. Czy  

taki obrót sytuacji mógłby oznaczać, że i 
z własnej krypty wyjdzie do nas Diuk 
Prokrustes? Nie wiemy, ale sytuację 
śledzimy na bieżąco. Jedyne czego pewni 
jesteśmy to to, że ten jubileusz będzie 
okazją dla wielu nowych obywateli na 
wirtualne spotkanie niektórych legend 
Sarmacji. Wciąż nie wiadomo czy Jego 
Książęca Wysokość Robert Fryderyk 
pojawi się na uroczystościach. Pytanie 
jest podobne w przypadku obywateli 
dawnych państw stowarzyszonych. 
Wiemy już, że Jej Cesarska Mość Cesarz 
Teutonii Joanna Izabella na obchodach 
nie będzie.  

Atlas ATP-E 1922 "Constelation" na edelwiesskim 
lotnisku  
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Anastasia Windsachen  
 

Lumeria wybiera 
Króla 

Pénis Królem 

 

Elekcja jednak mimo skrzętnych 
przygotowań nie wzbudziła 
powszechnego zainteresowania ze strony 
potencjalnych kandydatów. Rzec można, 
że międzynarodowo również była to 
raczej sprawa cicha. Wszystko właśnie ze 
względu na brak emocji wokół wyborów. 
A skąd wziąć te emocje skoro liczba 
kandydatów wynosiła smukłą, dumnie 
stojącą jedyneczkę? Benjamin Rockwell, 
sarmacki banita, obywatel Leocji i 
Lumerii, CEO Artemis Corporation, 
postanowił startować o tron lumeryjski. 
Wydawał się on być jedynym 
kandydatem i wręcz już przez chwilę 
można było mówić o nim, jako o 
pierwszym Królu Lumerii. Choć z 
kuluarowych plotek, które dane było 
słyszeć na ulicach w Grodzisku, że w 
Lumerii istniały plany by wystawić 
kontrkandydata w razie braku pojawienia 
się jakiegokolwiek.  

Plany te jednak pozostają plotką i 
zapewne tylko nią były bo w szranki staną 
Jean-Marie Le Pénis (sar. Henryk 
Leszczyński), który elekcję wygrał, 
zostając Henrykiem I Krzysztofem. 
Czego możemy się po nim spodziewać? 
To historia nam pokaże… 

Anastasia Windsachen 

Anastasia Windsachen 
 

Młodzież wchodzi na 
scenę 

Starosarmacja z nowym 

Namiestnikiem 
 
Ostatnie wybory w Starosarmacji były 
starciem przysłowiowego „starego 
świata” z nowym. Markiz von Thorn-
Janiczek, który opiekował się 
Starosarmacją przez ostatnie ponad 
półtora roku, oddał klucze do Kancelarii 
Namiestnikowskiej młodemu prezesowi 
agencji kosmicznej BAZTEK Damiano 
Windsachenowi. Co przyniosą jego 
rządy? Tego będziemy dowiadywać się 
już na dniach! 

 

Jean-Marie Le Pénis został pierwszym Królem Lumerii. 

Lumeria była zaskoczeniem dla wielu 
mieszkańców mikroświata. Państwo 
założone przez Ich Książęce Wysokości 
Michała Feliksa, Piotra II Grzegorza oraz 
Guya d'Oupoint. Jednak mimo bycia 
ojcami założycielami żaden z nich nie 
został lumeryjskim królem. Zamiast tego 
skrzętnie zabezpieczono politykę 
wewnętrzną, rozpropagowano państwo 
oraz wprowadzono regencję. Gdy sytuacja 
była już stabilna, obywatele się znaleźli, a 
Lumeria osiągnęła pewną stabilność 
aktywnościową, ogłoszono wybory na 
Króla. 

Damiano Windsachen  

 

 

Dekret Królewski opublikowany przez JKM Aleksandra wzbudził pytania o abdykację w Dreamlandzie. Oprócz niej mówiono także o końcu państwa.  

Anastasia Windsachen  
 

Co u dziadka słychać?  
Rozmowy o abdykacji w Dreamlandzie  

Można by pomyśleć, że w państwie o dosyć nikłej aktywności, 
jakim stało się Królestwo Dreamlandu nic wielkiego oprócz 
sezonowych ataków pewnego szkodliwego osobnika się nie 
wydarzy. Tak też myślałam i ja, czytając do porannej herbaty, 
niestety nie wzmocnionej czymkolwiek, kolejne doniesienia z 
Pollinu. I gdy już tak miałam zamykać wątek ujrzałam nader 
chwytliwy „Czyżby szykowała się abdykacja w 
Dreamlandzie?”. Zachęcona nagłówkiem, szybko zaczęłam się 
dokształcać z current affairs i oto po kilku minutach czytania 
zobaczyłam coś czego jednak się nie spodziewałam ujrzeć.  

Oczywiście już, gdy przyszłam do Sarmacji to spotkałam się z 
głosami, że Dreamland się skończył i to już trup. No, kwestia 
sporna bo za trupa prędzej można uznać UNP, które postami na 
forum nie poraczą nas od dawna, a Dreamland wyprodukuje 
maksymalnie chociaż z kilka na miesiąc.  

Nie mniej głosy o końcu były raczej słyszalne w zaciszu 
sarmackich domostw niżeli publicznie w Królestwie. Tym razem 
jednak głos ten podniósł się właśnie z Pałacu Królewskiego, a 
nie wychodka iksińskiego Sarmaty, który dostaje palpitacji serca 
na myśl o kraju z białą różą w herbie. Dekret królewski Jego 
Królewskiej Mości Aleksandra wzbudził dyskusje czy to właśnie 
moment abdykacji. Sam zainteresowany odniósł się do tego 
niejako przyznając, że abdykacja chodzi mu po głowie oraz, co 
najważniejsze (!), Dreamland może stanąć właśnie przed decyzją 
czy oto zegar nie wybija jego ostatnich godzin. JKM zauważa, 
że „Oczywiście dopuszczamy też taką okoliczność, iż nie znajdą 
się chętny do kontynuacji tej zabawy. W takim przypadku 
jesteśmy zdania, iż jak śpiewał Perfect, lepiej będzie zejść ze 
sceny niepokonanym.”. Przyszłość KD zależy w takim razie od 
tego czy znajdą się jeszcze tacy, którzy zabawę pociągną dalej… 

Anastasia Windsachen 
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Kurator Palatynatu Leocji, Oswald Baskerville znów gości w Kurierze. Tym razem z pomysłem realnych gadżetów. Co na ten temat mówią Leoci?  

Gadżeciarscy emeryci  
Leoci idą krok w przód i chcą urozmaicić nasze doznania  

 
Oswald Baskerville  

Palatynat Leocji wraz ze swoim 
kuratorem Oswaldem Baskerville znów 
goszczą w Kurierze. Tym razem nie za 
sprawą procesu w Trybunale, ale 
realnych gadżetów. Kto czasem, pisząc 
na forum nie pomyślał, że byłoby fajnie 
mieć coś namacalnego z całej tej 
zabawy? Spojrzeć w bok i zobaczyć 
kieliszek z leockimi lwami? 

Posiadanie np. takiej koszulki z godłem Palatynatu na zjeździe, 
który odbędzie się pod koniec lipca w Toruniu to byłoby coś. 
Lub taki właśnie kubek albo kieliszek. Nie będzie przesadą jeżeli 
powiem, że wiele z nas wkłada w mikronacje dużo swojego 
wolnego czasu, serca i życia. Moglibyśmy pewnie robić wiele 
innych rzeczy, ale jednak decydujemy się na spędzanie np. 
przedmaturalnego wieczoru rozmawiając o wszystkim tylko by 
nie poświęcić czasu nauce. A gdy o nauce mowa – wiele z osób   

Taką propozycję, a raczej wątek do składania takich propozycji 
dał Baskerville. Powiedzieć, że trafił na podatny grunt to nic nie 
powiedzieć. Dyskusja rozgorzała od razu i od pomysłu pinów na 
klapy marynarki czy żakietu, przeszliśmy do znaczków 
pocztowych, medali, koszulek czy kubków, których fanem jest 
Czcigodny Namiestnik Romański.  

Propozycji było i wciąż jest od groma. Sama proponowałam 
medale czy kieliszki do wina. Inni natomiast szli w stronę 
pocztówek, które słać miałby Czcigodny Namiestnik Garamond 
czy też wcześniej wspomnianych koszulek. Od koszulek 
zwykłych krótka droga do koszulek sportowych.  

Dołączały się kolejne osoby. Pojawiały się kolejne propozycje. 
Aktualnie stoimy przed wyborem, co chcemy, skąd chcemy, ile 
chcemy i jakie chcemy.  

Swoją drogą to bardzo dobra pora by snuć rozważania nad 
sensem istnienia realnych gadżetów. W tym miejscu pasuje 
podziękować Leotom (czyli również sobie, wszak serce moje 
podzielone jest między Leocję i Sarmację) za to, że wyszli z 
tematem, który pałętał mi się po głowie od dłuższego czasu. 
Dosyć niegłupim jest przecież pomysł by nasze przeżycie 
przekuć w coś bardziej namacalnego. W końcu zagraniczne 
mikronacje już dawno w coś takiego poszły i oczywiście z jednej 
strony pojawią się osoby, które powiedzą o kiczowatości takich 
pomysłów i totalnym upiwniczeniu, ale są to głosy osób, które 
albo z mikronacjami za dużej styczności nie miały, albo nie 
wiem jaki inny powód by mieć mogły. 

„Chętnie przytuliłbym szczęśliwy, 
dwudziesty pierwszy, kubek leocki do 
kolekcji. Z kubkami jest jak z deserem. 
Zawsze znajdzie się miejsce.” 

- Helwetyk Romański 

które w mikro coś robią większego od prostej narracji, zaczyna 
się często rozwijać. Czy to w formie grafiki, modelarstwa, czy 
pisania stron internetowych. Oprócz znajomości, które często z 
mikronacyjnych przeradzają się w realne, wynosimy 
umiejętności i wiedzę, które zdobywamy przez pracę na rzecz 
naszych wirtualnych ojczyzn. Zakup takiej koszulki z godłem 
naszego państwa, wypicie z kubka czy dostanie pocztówki to są 
rzeczy być może teraz o jeszcze małej wadze. Jednak za kilka 
lat, gdy będziemy porządkować naszą szafę, strych czy gościć 
znajomych i znajdziemy tą koszulkę, pocztówkę czy kieliszek to 
poczujemy sentyment, przypomnimy sobie o tych wszystkich 
dniach, które spędziliśmy z telefonem lub klawiaturą i myszką 
w ręce. Zamysł takich gadżetów to nie tylko forma materializacji 
i urzeczywistniania naszych wirtualnych przeżyć, ale i krok ku 
budowaniu więzi oraz kultury, które na zawsze zapadną w 
pamięci, a także i sercu. Dlatego ponownie staję i mówię „Go 
Leotia go!”. 

Anastasia Windsachen 
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