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Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!    
 
Z niekłamaną radością oddaję na ręce szanownych 
czytelników pierwszy numer reaktywowanego 
„Rudego Prawa”. Różne były koleje losu tego 
znanego czasopisma, poznaliśmy smak goryczy i 
bezrobocia. 
 
Dziś wracamy. Wracamy by kształtować sumienia, 
formować światopogląd, dostarczać rozrywkę i 
informację w najlepszym wydaniu. Poziom 
nowego-starego RP wyznaczą znane nazwiska 
redaktorów. Do współpracy udało mi się namówić 
tuzy v-dziennikarstwa: znakomitą Bronisławę 
Stomadowską, gwiazdę parlamentów i mistrzynię 
wywiadów na wyłączność; Jana Gintrowskiego, 
znakomitego znawcę teologii wandejskiej a 
zarazem postrach celebrities; wreszcie, gwiazdę 
nieodżałowanego „Ab ovo” – Bogdana 
Stalinowskiego, z którego pozyskania jestem 
szczególnie rad. 
 
Ale nie tylko wielkie nazwiska są gwarancją 
wysokiego poziomu. Liczymy na duchowe 
wsparcie Czytelników, na wytykanie 
najdrobniejszych błędów i pochwały pod adresem 
najmniejszych sukcesów. Liczymy na wnikliwą 
lekturę, cenne uwagi i pomoc w naszej codziennej, 
mozolnej pracy. Tylko dzięki Waszej pomocy 
zdołamy wytropić każdą aferę, najmniejszy skandal 
towarzyski czy pozornie niewidoczny szwindel 
polityczny. Pamiętajcie, Drodzy Czytelnicy, 
liczymy na Waszą pomoc w tworzeniu nowego, 
coraz lepszego „Rudego Prawa”! 
 

Redaktor Naczelny 
Mariusz Marks Kolanko  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
W numerze: 
 

- Mamy nowego Papieża! – co 
zmieni Raul I? 

 
 

- Kryzys polityczny czy chwilowa 
zadyszka? – z Churału Ludowego 
depeszuje Bronisława 
Stomadowska 

 
 
- Kryzys awarski – jak skończy się 

międzynarodowa reanimacja 
Baridasu? 

 
 

- Trzy lata Sarmacji – pod znakiem 
Wspólnoty Sarmackiej 

 
 

- Exclusive interview – tylko u nas 
wywiad z Raulem I !!! 

 
 

- ... i wiele innych 
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Kraj 
    
Wir haben ein Papst!Wir haben ein Papst!Wir haben ein Papst!Wir haben ein Papst!    
    
„Ich annunziere eine grosse neuigkeit! WIR 
HABEN PAPST! Wunderscheine Herr  Salwador, 
sekretar Salwadori, mit neue Name Raul!“ 
 
Tak przewodniczący Konferencji Wandykopatu 
Archiksięć Winnicki – Konieczny zaanonsował 
elekcję nowej głowy Świeckiego Kościoła 
Wandejskiego. Elektorzy w czwartym głosowaniu 
wybrali na nowego papieża szerzej nieznanego 
teologa Salwadora Salwadori. 
 
Tłum zgromadzony przed Bazyliką Wandową 
owacyjnie powitał nowego papę. Raul I (bo takie 
przyjął imię) w przemówieniu zapowiedział 
kontynuację dzieła swoich poprzedników, otwarcie 
się ŚKW na nowych świeckich wiernych i dialog z 
innymi wyznaniami v-światowym (katolicyzmem 
tudzież prężnie rozwijającym się kultem szatana). 
Jak komentują nasi redakcyjni wandykaniści 
pierwsze kroki nowego Ojca Świeckiego dobrze 
rokują na przyszłość. 
 

Bronisława Stomadowska 
 
Wywiad z Ojcem Świeckim w dziale „Arka Żenady” 
 

 

Kadłubowy churał kontraktowy?Kadłubowy churał kontraktowy?Kadłubowy churał kontraktowy?Kadłubowy churał kontraktowy?    
    
Churał Ludowy w rozsypce? Wieści dochodzące z 
gmachu na Wolności nie napawają ostatnimi czasy 
optymizmem. Najpierw, po krótkim i raczej mało 
owocnym okresie urzędowania, z funkcji kwiatona 
zrezygnował tow. Kurek. Później, na skutek 
niezgody dwóch kluczowych klubów w kwestii 
ustawy o partiach politycznych, doszło do impasu 
zakończonego dymisją Aleksandra Kellera z  
funkcji Komisarza Ludowego ds. Kultury i 
wyrażeniem przez prezydenta Sobczaka gotowości 
do odejścia z urzędu. 
 
W tej atmosferze pełnej wzajemnej wrogości 
Mandragor Winnicki przedstawił propozycję 
skrócenia kadencji Churału i prezydenta. 
Propozycja jest podyktowana niekorzystnym 
kalendarzem wyborczym i ma pozwolić na 
ominięcie tradycyjnego sezonu ogórkowego. 
Kwiatoni zapowiedzieli w tej sytuacji 
samorozwiązanie i skrócenie kadencji 
prezydenckiej w czerwcu. RP będzie informować o 
dalszym rozwoju sytuacji. 

    
W skrócieW skrócieW skrócieW skrócie    
    

• Michaś Winnicki – Konieczny opuścił 
WSPJ i zasilił szeregi Ligi Obrony 
Komunizmu. Swą decyzję podyktował 
konfliktem ideologicznym wewnątrz 
WSPJ. 

• Wchodzi w życie nowa ustawa o partiach. 
W zamierzeniu ma ona wyeliminować 
„partie kanapowe” i spolaryzować życie 
polityczne. 

• Po krótkim okresie zastoju swoją 
działalność ożywia Muzeum Narodowe. 
Najnowsza wystawa prac Tomasza 
Wyspiańskiego jest już dostępna na 
stronach WMN. 

• System CINTRA kwitnie! Mandragor 
Jutrzenki opublikował statystyki 
świadczące o stałej, wysokiej produkcji w 
wandejskim systemie gospodarczym. 

 
Oprac.: B.S., M.M.K. 
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Zagranica 
 
Wizyta  wandpasterska na AwarzeWizyta  wandpasterska na AwarzeWizyta  wandpasterska na AwarzeWizyta  wandpasterska na Awarze    
 
Majestatyczny korpus krążownika "Magdalena 
Środa" pojawił się dziś wieczorem na redzie portu 
w Awarze Sarmackiej. Na pokładzie krążownika  
na wandpasterską wizytę przybył Archiksięć Mirii, 
ppłk Michaś Winnicki - Konieczny w towarzystwie 
licznego grona wandystrantów. Archiksięć  
powandosławił prasarmacką Ziemie Awarską a 
następnie udał się na oficjalną kolację z Diukiem 
Ministrem Gubernatorem Kościńskim, z którym 
wymienił kilka uwag i opinii na temat przyszlości 
wyspy.  
 
Archiksięć złożył wieniec na Grobie 
Pomordowanych w roku 1940, oraz na 
symbolicznej mogile obrońców Awary, po czym 
udał się na przejście graniczne, by spotkać się z 
przedstawicielami Baridajskiego Ruchu na  
Rzecz Wyzwolenia Awary, by nakłaniać ich do 
pokojowego rozwiązania konfliktu ze Scholandią. 
Wieczór zakończyła uroczystość nadania 
Archiksięciowi tytułu Honorowego Mieszkańca. 
Oby słodki Wanda na zawsze troszczył się o 
Awarę! 
 

Bogdan Stalinowski 
 
 

Trzy lata Sarmacji Trzy lata Sarmacji Trzy lata Sarmacji Trzy lata Sarmacji     
 
Tłumy na grodziskim rynku owacyjnie przywitały 
trzecią rocznicę powstania Księstwa Sarmacji. 
Sarmaci jak kraj długi i szeroki celebrowali majowe 
święto, przemówieniom i życzeniom nie było 
końca, swoje błogosławieństwo przekazał również 
nowy Ojciec Świecki Raul I. Kancelaria książęca 
cały dzień uwijała się jak w ukropie by odebrać 
wszystkie depesze napływające z całego v-świata. 
 
Niewątpliwie 25 maja upłynął pod znakiem 
Wspólnoty Sarmackiej, bezprecedensowej w 
dziejach v-świata inicjatywy. Wspólnota to nazwa 
stowarzyszenia (realnego!) które ma w przyszłości 
m.in. promować Sarmację i łączyć jej mieszkańców 
w realu. Przygotowano już projekt statutu, trwają 
przymiarki do zjazdu założycielskiego i rejestracji 
stowarzyszenia. Redakcja z wielkim 
zaciekawieniem będzie śledzić dalsze losy tego 
przedsięwzięcia. 
 

Mariusz Marks Kolanko 
 

 

W skrócieW skrócieW skrócieW skrócie    
    

• Raul I powołał do życia Archiwandezję 
Tropicany. Na czele nowej wspólnoty 
stanął Mateusz Bartkowiak. 

• Kryzys awarski trwa. Piotr Kościński 
ustanowił tymczasowy zarząd nad 
sarmacką częścią wyspy. Archiksięć 
Winnicki podjął próby mediacji. 

 
Oprac.: M.M.K. 
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Arka Zenady 

 
Wywiad z Raulem IWywiad z Raulem IWywiad z Raulem IWywiad z Raulem I    
    
Rude Prawo: Na początku pozwolę sobie 
pogratulować Waszej Świeckości wielkiego 
sukcesu jakim niewątpliwie jest elekcja na tron 
wandowy. 
Raul I: Serdecznie dziękuję. Słowa Towarzysza 
Redaktora to miód na moje serce, zwłaszcza, że 
jestem stałym czytelnikiem RP. 
RP: Świecki Kościół Wandejski według wielu 
specjalistów stoi dziś na rozdrożu. Osadzony 
twardo w Wandystanie musi szukać drogi do 
nowych wiernych poza granicami 
Mandragoratu. 
RI: Niewątpliwie ŚKW jest w trudnej sytuacji. Oto 
musimy borykać się z nastrojami antywandejskimi 
w wielu krajach, a szczególnie w Sarmacji. Brakuje 
nowych powołań i wiernych. Z drugiej strony 
znajdujemy się w sytuacji komfortowej. Żyjemy i 
działamy swobodnie na terenie naszej młodej 
ojczyzny. 
RP: Jakie kroki zostaną podjęte w celu walki z 
kontrwandeizmem? 
RI: Już w pierwszym dniu swojego urzędowania, 
pomny na nawoływania Ludu, podjąłem decyzję o 
powołaniu Archiwandezji Tropicany. Pozwoli to 
sprawną pracę wandpasterską w tej prowincji. 
Biorę również pod uwagę powołanie Świeckiej 
Inkwizycji i Indeksu Ksiąg Zalecanych. 
Niewątpliwie będę się w swych działaniach 
konsultować z Wandykopatem. 
RP: Czyli prawdziwe są krążące po Stolicy 
Zenonowej plotki o zwołaniu Soboru? 
RI: Na razie mogę powiedzieć tylko, że szukamy 
właściwej formuły dla wprowadzenia zmian w 
ŚKW.  Nie wykluczam więc zwołania Soboru. 
RP: Serdecznie dziękuję Waszej Świeckości za 
udzielenie nam wywiadu.  
RI: Jestem wielce ukontentowany, że mogłem 
zabrać głos w moim ulubionym czasopiśmie. 
 

Rozmawiał: Jan Gintrowski 
 

Raul I (wł. Salwador Salwadori) – teolog 
wandejski, znany żenadolog, wyznawca szkoły 
winnickiej w filozofii wandejskiej. Prywatnie 
entuzjasta win engelskich, literatury kobiecej i 
małych fiatów. Papież. 
 

    
    
    

Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna    
    

• Jedyny przestępca w historii Wandystanu, 
Przemysław Rogowski, żyje i  ma się 
dobrze. Aktualnie pracuje nad 
wspomnieniami z czasów pobytu w 
ośrodku wychowawczym. 

• Władze Mandragoratu przedłużyły układ 
zbiorowy z pracownikami obozu „Engels 
III”. Układ gwarantuje zatrudnienie dla 
wszystkich 505 pracowników przez 
najbliższe dziesięć lat. 

 
 

KKKKronika towarzyskaronika towarzyskaronika towarzyskaronika towarzyska    
    

• Jak donoszą sarmackie przekupki, rodzina 
Winnickich – Koniecznych znajduje się w 
stanie kryzysu. Podobno spowodowane 
jest to długotrwałą rozłąką wywołaną 
przez misję dyplomatyczną Damiana 
Koniecznego – Winnickiego w Sarmacji. 
Rzecznik Praw Dziecka sprawdza, czy 
rodzinny kryzys nie odbił się negatywnie 
na jedynym dziecku pary, Tomaszu 
Golińskim. 

• Urban I wyjechał z nieznaną partnerką na 
pustynię Negev. 

• Ojciec Świecki Raul I był widziany w 
modnym stołecznym klubie w 
towarzystwie sarmackiej gwiazdy porno, 
Cezarii Mończyk. Czyżby szykował się 
nowy związek? 

 
 
 
 
 
 

Rude Prawo  
 
Redaktor naczelny: 
Mariusz Marks Kolanko 
 
Zespół redakcyjny: 
Bogdan Stalinowski 
Bronisława Stomadowska (kraj) 
Jan Gintrowski (Arka Żenady, plotki) 
 
Wydawca: 
Kolektyw Inteligencki Wand -TASS 
 
 
  


