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MINĄŁ DZIEŃ
Konrad 'Veal' Hergemon jako kolejny
wyrzekł się nauki Bravogirla, a ktoś
zasztyletował Popiesha Alwaysa I.
Sypiecie się... siostry.
...
Hrabia Szpunar, Minister Promocji i
Informacji napisał na Listę Dyskusyjną
Księstwa Sarmacji długi list, którego
nie chciało nam się przeczytać.
...
Diuk Kościński rozpoczął dyskusję
dotyczącą kontaktów międzynarodowych. Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że Minister po prostu nie ma pomysłów na działanie i nie wie co ma
robić.
...
A mówiliśmy. Panna Lilianna założyła
sobie Krąg Celtycki (w skrócie KC).
Organizacja ta jest pomieszaniem kółka różańcowego z kołem Ligi Ochrony
Przyrody.
NOWY DZIEŃ
Dziś imieniny obchodzi Plamena.
Wszystkiego najlepszego!
...
Urodzili się:
101 lat temu
Władysław Gomułka
94 lata temu
Eva Braun
61 lat temu
Bob Marley
44 lat temu
Axl Rose
Uou!

SPROSTOWANIE

W numerze 15 Dziennika Grodziskiego ukazała się sugestia, jakoby firma Matis Industry Group mogła podpisać umowę z Rządem w temacie wymiany często tłuczonych szyb w gmachach rządowych. Otrzymaliśmy list:
W numerze 15. Dziennika Grodziskiego pojawiły się
insynuacje, jakoby Minister Finansów i Gospodarki,
ogłaszający zamówienie publiczne, działał na własną
korzyść płacąc własnej firmie za wprawianie szyb w
rządowych budynkach. Zarówno MFiG jak i Zarząd
Matis Industry Group są zbulwersowane takimi
doniesieniami. Zarząd MIG informuje, że zamówione
szkło będzie potrzebne do produkcji butelek wina ;)
-- Pozdrawiam Mateusz wicehrabia Bartkowiak h.
Renifer Minister Finansów i Gospodarki Księstwa
Sarmacji
W związku z powyższym serdecznie przepraszamy
zainteresowane strony za nieprzemyślaną sugestię. Jednocześnie gratulujemy koncernowi Matis Industry Group
podpisania lukratywnego kontraktu na zaopatrywanie
barków rządowych oficjeli.
Redakcja

Ostracyzm
Dnia pewnego Miłościwie Panujący wspomniał, że czasami bardzo brakuje
mu czegoś na kształt sądu skorupkowego. Czyniąc zadość Jego woli, redaktorzy „Dziennika Grodziskiego” zajrzeli w fusy i oto przedstawiają urywki wycinków prasowych, dotyczących ostracyzmu po sarmacku:
PRZED:
„Kanclerz Poleszczyk ogłosił konkurs na stanowisko Ministra Skorup, ale, jak zwykle, zgłosił się
tylko Avistack.”
„ - Oczywiście, zgodnie z najnowszą modą, wprowadziliśmy system skorup ważonych. Mają różne
kolory – powiedział przedstawiciel komitetu wyborczego.”
„Wasz Poseł w IP zaproponował poprawkę, która mówi, że litery „q” nie można wpisywać na
skorupach... Uzasadnił ją faktem, że „q” będzie prowokowało uczestników do wypisywania
wulgarnych określeń na ostrakach, a >>kultura musi być<<. Markiz Kowalczykowski zamruczał
>>gelloński bluszcz<< w odpowiedzi.”
„Markiz Czekański zapowiedział, że jeżeli nie wygra to odejdzie.”
„Hrabia Ratymirski został wczoraj oficjalnie odkopany i odmalowany, aby mógł przybyć na
głosowanie. Wkrótce po tym, specjalny helikopter odwiezie go z powrotem na cmentarz.”
„Baron Kiechajas przypomnał, że głosy mieszkańców prowincji, aby były ważne, muszą uzyskać
akceptację MST.”

W TRAKCIE:
„Elijahu baronet Rozenkranz odmówił przyjęcia skorupy twierdząc że jest niekoszerna.”
„Łukasz kawaler Kowalski zbojkotował uroczystość twierdząc że wyrok banicji tylko dla szlachty i
arystokracji to pogwałcenie zasad logicznego państwa: Każdy z nas powinien mieć równe szanse
- skwitował.”
„Diuk Kościński nie przybył na głosowanie z braku czasu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
diuk obraził się za to, że napisanie statutu zlecono komuś innemu.”
„Wicehrabia Kaczmarczyk nie przybył na posiedzenie Sądu Skorupkowego, z powodu, jak sam
napisał, >>trudnej sytuacji majątkowej<<. Nie udzielił szerszych wyjaśnień.”
„Markiz Czekański zirytował się że nie mógł przełamać swojego ostraka:
Gówno a nie skorupa" - powiedział naszemu reporterowi.
Rzeczywiście, końskie łajno nadaje skorupie markiza głęboką, brązową barwę. Nie wiem, jak
markiz to poznał – stwierdził z uznaniem główny wytwórca skorup.”
„Markiz Kowalczykowski głośno komentował że ostrak Księcia jest dużo większy od pozostałych:
I gdzie tu sprawiedliwość? Co ja tu mogę? Trzy litery napisać?! Nawet RCA się nie zmieści!
RCA ma trzy litery panie markizie - podpowiedział ktoś z sali.
Mądry Śmiały Boski chyba nie dosłyszał, bo zamruczał:
Ale za to Abraxas się zmieści...”
„Markiz Czekański oświadczył, że tajne głosowanie to wspaniały pomysł. Wskazał jednak, że
skorupy są za małe, gdyż nie mieści się na nich >>Kowalczykowski<<.”

OSTRACYZM
C.D.

„Hrabia Gawenda zgubił swoją skorupę. Oświadczył publicznie, że skorupa jest tylko
niezarejestrowana i dlatego jej nie widać. Obiecał rozwikłać problem jak najszybciej.”
„Minister Heregmon dodał, że skorupy są rejestrowane na bieżąco, w każdy pierwszy piątek
miesiąca.”
„Hrabia Figiel oświadczył, że procedura wypełniania skorup jest niezgodna z konstytucją i dodał,
że należy obalić tyrana.”
„Zapytany o swoją skorupę Książę dyskretnie ukrył ją przed oczami reporterów i powiedział, że
Kanclerz już nad tym pracuje.”
„Największy Król Pod Słońcem rzucał skorupami z napisem >>sarmacja.org<< w siedzibę
Google. Brama Sarmacka pogratulowała Fundacji >>Adam<< doskonałego pomysłu na
promocję.”
„Hrabia Ratymirski rozsypał się podczas pierwszego głosowania. Gdy markiz Czekański zaczął się
śmiać z zaistniałej sytuacji, błyskawicznie zsypał się z powrotem. Aktualnie kandyduje na
stanowisko Prezesa Sądu.”
„Barona Kiechajasa zastaliśmy w stołówce. Widząc naszą zdziwioną minę oświadczył, że czeka, aż
ktoś wszystko zrobi za niego.”
"Piotr kawaler Soboń zorganizował podczas przerwy obiadowej Międzynarodowy Turniej Ostraka.
Nie zwyciężając w żadnej konkurencji, w klasyfikacji generalnej zwyciężył Paweł Szermiński
zgarniając 200 lt nagrody. Markiz Czekański oprotestował werdykt w Trybunale Honorowym
domagając się odebrania Wieńczysławowi baronetowi Wiensko tytułu szlacheckiego.”
„Baron Bober-Czekański został zatrzymany przez ochronę gdyż pod płaszczem usiłował
przemycić dwa bobry. Podczas rewizji bobry zagryzły czterech ochraniarzy. Poseł Bober
zaprzeczył kontaktom z bobrami i oskarżył Wieści Teutońskie o prowokację.”
„Radio Sarmavoice w tym szczególnym dniu zmieniło jingiel na ten znany z >>Najsłabszego
ogniwa<<”.

PO:
„Michał kawaler Radecki wkrótce po ogłoszeniu wyników i usankcjonowaniu wyroku banicji dla
niego podziękował zebranym: Jeszcze nigdy nie dostałem dwucyfrowej liczby głosów - mówił ze
łzami w oczach.”
„Markiz Czekański był wyraźnie rozczarowany: Człowiek się stara, robi co może, a i tak nic z tego
nie ma - powiedział rozgoryczony. Markiz nie do końca miał rację, gdyż dostał jeden głos –
własny."
„Diuk Kościński zrezygnował ze wszystkich funkcji pełnionych w Księstwie. Jako powód wskazał
niewymienienie go wśród zagrażających jedności Księstwa. Kilku zebranych zrzekło się swoich
skorup w geście protestu. Książę oficjalnie przeprosił diuka.”
„Książę wyraźnie nie był zadowolony z wyniku. Następnym razem dostaną skorupy już wypełnione
– zapowiedział.”

Smok&Rittermeister

