
Rządy JKW Piotra I Mikołaja w Księstwie Sarmacji

I Wprowadzenie:
Praca jest na temat rządów JKW Piotra I Mikołaja w Księstwie Sarmacji. Napisana została
na podstawie archiwum i stron archiwalnych.

II Powstanie Księstwa Sarmacji:
Piątka obywateli Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 maja 2002 roku założyło
Księstwo Sarmacji. Grupa założycieli znana była pod nazwą Komisji Organizacyjnej
Księstwa Sarmacji (KOKS), na czele komisji stał Piotr I Mikołaj (późniejszy książe) zaś w
skład wchodzili: Tomasz Goliński, Dagobert Hill, Kamil Jasion oraz Łukasz Nowicki.
Sarmacja początkowo miała być zaledwie terytorium WKRP o własnym systemie
gospodarczym.
Dnia 28 maja w WKRP ogłoszono powstanie Księstwa Sarmacji. Księciem został Piotr I
Mikołaj. Już na początku powołał Sejm Ustawodawczy, do którego skierował wniosek o
nadanie obywatelstwa pierwszym dziewięciu osobom w Księstwie. Tego też dnia ówczesny
JKM wnioskował o powołanie dwóch sędziów. Pierwsze tytuły szlacheckie nadano już 1
czerwca.
Od samego powstania Sarmacja działała na "poziomie": miała trójpodział władzy oraz
własną gospodarkę. 5 czerwca powołano pierwszą Radę Ministrów (choć trudno nazwać
jednego człowieka jakąkolwiek radą). Natomiast pięć dni później JKM Piotr I Mikołaj
uruchomił słynny system gospodarczy "Syriusz".
Na początku lipca powołał Hetmana Wielkiego- Michała Łaskiego a już 5 lipca podpisano
unię gospodarczo-walutową z Republiką Baridasu. 20 lipca Księstwo miało już trzydziestu
obywateli.
Ostatniego dnia lipca 2002 roku został uaktualniony system "Syriusza". Parę dni później miał
miejsce kryzys energetyczny (trwał około dwóch dni) spowodowany zmianami w systemie
gospodarczym, z tego powodu zaczęto rozważać budowę elektrowni państwowej.
W sierpniu z powodu na oszczerstwa ze strony Królestwa Dreamlandu został odwołany
ambasador- Marcin Jordix.

III Finansowane projekty- Fundacja JKW Piotra Mikołaja:
W tym momencie następuje mocny skok w czasie- na lata 2003-2006 archiwa głównie
milczą. Pierwsza informacja pojawia się dnia 6 listopada
2006- rejestracja Fundacji Piotra Mikołaja. Zadaniem Fundacji było finansowanie projektów
mających na celu rozwój Sarmacji m.in. podtrzymywanie tradycji czy rozwój edukacji.
Centralą był Pałac Rajców w Grodzisku.
Pierwszym działaniem było wsparcie Żydowskiego Centrum Edukacyjnego (Fundacja
zaczęła je wspierać już dzień po powstaniu); ŻCE otrzymywało, więc 51 libertów na miesiąc,
do stycznia 2007. Tego samego dnia zresztą wsparcie finansowe dostał projekt "Złote
Cytaty" Wiktora hr. Szpunara; pomoc pieniężna wynosiła 150 libertów.
Działalność Fundacji ucichła aż, do kwietnia następnego roku kiedy to obiecano pomoc
Galerii Książęcej (35 libertów od wystawy i 15 libertów za konkurs). W kwietniu wsparto
także Sarmacki Związek Skautów.
W dniach 22-25 maja odbywały się wyścigi Formuły 1 finansowane także przez Fundacje.



Ostatnią inicjatywą w której pomoc finansową podarował ówczesny JKM był konkurs Galerii
Książęcej na projekt oficjalnej koszulki Księstwa Sarmacji.
Teraz, znając projekty które wsparł JKW poprzez Fundacje zwróce uwage na statut. W
statucie zapisana jest kwota podstawowa Fundacji- 7639,47 libertów.

IV Działalność i hierarchia Dworu:
Dwór Książęcy został oficjalnie powołany dnia 15 kwietnia 2007 o godzinie 13:05 w
Grodzisku. Prace przygotowawcze trwały od początku marca. Projekt powołania Dworu
pojawił się bowiem 5 marca zaś 26 marca odbyło się pierwsze zebranie ów instytucji.
W skład Dworu Książęcego wchodzili: Jakub kaw. Kaczyński (Seneszal Wielki Koronny),
Konrad hr. von Staufen (Dyrektor Gabinetu Administracji Arystokracji i Szlachty), Karol
Khartoum (Dyrektor Gabinetu Finansów i Infrastruktury), Iwan Maria de Folvil-Arped
(Dyrektor Gabinetu Informacji Publicznej), kprl. Leszek kaw. Karakachanow (Dyrektor
Gabinetu Kontroli i Konkursów), Mirosław Slipyj (Dyrektor Gabinetu Protokołu i Spraw
Zagranicznych), Calisto Kami-Chojnacka (Dyrektor Gabinetu Spraw Obywatelskich),
Przemysław mar. Figiel (Dyrektor Gabinetu Spraw Prawniczych) oraz Piotr mar. Krause
(Naczelny Architekt Dworu). Dwór liczył, więc dziewięciu pracowników. Zadaniem wszystkich
Gabinetów Dworu Książęcego było usprawnienie działalności Księcia.
Seneszal był drugą najważniejszą osobą na Dworze po Jego Książęcej Mości. Był on
bowiem prawą ręką władcy, zarządzał całym Dworem (jego ranga była więc zapewne równa
dzisiejszemu Kanclerzowi). Każdy z Gabinetów miał instytucje, które były mu podległe np.
Gabinet Administracji Arystokracji i Szlachty nadzorował działalność Senatu, Gabinet Spraw
Obywatelskich pilnował nadawania obywatelstw i dawnej "Kuźni" a Gabinet Finansów i
Infrastruktury kontrolował Bank Sarmacji.Oczywiście ów instytucji kontrolowanych przez
Dwór było więcej niż wyżej podane.

V Koniec rządów:
Dnia 6 października 2008 odbyła się koronacja JKW Daniela Łukasza (JKW Piotr Mikołaj
abdykował zaś przed tym, bo 10.02.2008 został powołany regent). Daniel Łukasz (właściwie
Daniel Chojnacki) został koronowany z woli poprzednika. Na koronacji uczestniczył były
Książe, który wraz z paroma innymi osobami został odznaczony Medalem Gloriosae
Memoriae.

VI. Szlachta i arystokracja w latach 2002-2008:
Izba Zasłużonych Sarmatów to instytucja powstała z inicjatywy Hetmana Wielkiego Księstwa
Sarmacji Michała Łaskiego, dnia 27 lipca 2002. Miała służyć do przybliżenia ludzi
zasłużonych dla Sarmacji.
Szlachta i arystokracja to sarmacka elita, do której mogą należeć jedynie zasłużeni ludzie.
Pierwsze tytuły zostały nadane 1 czerwca oczywiście przez JKW Piotra Mikołaja. Do
pierwszych członków elity należeli: Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Łukasz Nowicki a
także Superchunk (wszyscy zostali baronetami). Drugimi nobilitacjami były te z dnia 23
czerwca kiedy to Superchunk został baronem a Filip Jurzyk, Krzysztof Kowalczykowski,
Joanna Kowalik, Michał Łaski, Jan Pużyński i Tomasz Wachowicz zostali mianowani
baronetami.
Wraz z początkiem powstania tytułów szlacheckich nadawano je bardzo często (co miesiąc
bądź dwa) w pewnym momencie (ok. 2010 roku) ukształtował sie zwyczaj nobilitacji tylko
podczas ważnych uroczystości.



VII. Przydomki JKW Piotra Mikołaja:
JKW nazywany jest Tyranem, Despotą i Kefasem. Moim zdaniem przydomki te są
uzasadnione monarcho-faszyzmem, jaki ponoć w tamtych czasach się rozprzestrzeniał w
otoczeniu dworskim. Kefas za to znaczy tyle co imie "Piotr" więc albo jest to przydomek od
imienia koronacyjnego albo od znaczenia imienia, czyli "skała"; drugie znaczenie tego
przydomku byłoby zatem neutralne.
Na pewno jednak na tej liście powinien znaleźć się także pozytywny przydomek. W końcu
JKW Piotr Mikołaj jest postacią zasłużoną dla Księstwa Sarmacji.

VIII. Zakończenie:
Rządy Piotra I Mikołaja trwały ponad sześć lat. Jest więc jak na razie najdłużej panującym
sarmackim Księciem. Jego rządy wniosły dużo dobrych rzeczy do Księstwa Sarmacji: już
ówcześni Sarmaci docenili władcę. Choć nadawane mu przydomki mocno zniechęcają do
monarchy to jednak JKW Piotr Mikołaj zasługuje w Księstwie na pamięć.
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