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NOWY DZIEŃ

Imieniny  dzi  obchodzi  Scholastyka.ś  
Tfu.

...

30 lat temu Sejm przyj ł, przy jednymą  
głosie  wstrzymuj cym  si ,  poprawkią ę  
do  konstytucji  PRL.  Wprowadzono 
zapis  o  przewodniej  roli  w  pa stwień  
PZPR i  jego sojuszu z  ZSRR.  Byłoby 
podejrzane gdyby wszyscy byliby za.

...

4 lata temu Adam Małysz zdobył dla 
Polski  br zowy  medal  olimpijski  naą  
zimowych  igrzyskach  w  Salt  Lake 
City. Był to pierwszy od 30 lat medal 
dla Polski na zimowej olimpiadzie.

...

748  lat  temu  wojska  mongolskie 
zdobyły Bagdad i dokonały rzezi mie-
szka ców. O, nie byli my tam pierwsi.ń ś

...

16  lat  temu  w  Moskwie  na  Kremlu 
spotkali  si  Michaił  Gorbaczow  ię  
Helmut Kohl. Przywódca ZSRR wyraził 
zgod  na  zjednoczenie  Niemiec.  Aę  
kiedy  nast pi  zjednoczenie  Obojgaą  
Sarmacji?

...

Wydali my  ju  20  numer  Dziennikaś ż  
Grodziskiego!  Dajemy  tym  samym 
odpór  niedowiarkom,  którzy  przewi-
dywali załamanie si  my li twórczej ię ś  
ch ci ludu do posiadania własnej ga-ę
zety ju  po 14 dniach od powstania. Iż  
co nam teraz powiecie?

Redaktor Naczelny
markiz@kowalczykowski.net

MIN Ł DZIEĄ Ń

Mieszka com Ksi stwa głoduj . Nie wiemy czy w kulkiń ę ą  
poleciał z nami Wielki Elektronik czy restauratorzy, ale 
jeste my głodni i wkurwieni.ś

...

Wasz poseł w IP hrabia Poleszczyk zwrócił si  o rad  doę ę  
obywatela  Zemanka,  którym  jeszcze  kilka  dni  temu 
publicznie pogardzał. Udaje, e nic si  nie stało. Obywa-ż ę
tel Zemanek pokazał klas  i odpowiedział Kanclerzowi.ę  
Niezwłocznie.

...

“Kanclerz z Krakowa” hrabia Poleszczyk ogłosił, e jegoż  
Rz d nie wykonuje zamierzonych planów przedwyborc-ą
zych. Konkretnie – nie uda si  wprowadzić “podatku dlaę  
firm”. Całe szcz cie. Jeszcze musieliby my jako miesz-ęś ś
ka cy płacić podatki. Dla firm.ń

...

Namiestnik  Gellonii  hrabia  Poleszczyk  doszedł  do 
wniosku, e Rz d nie jest w stanie czegokolwiek zrobić zż ą  
systemem gospodarczym, gdy  liczba informatyków wż  
Rz dzie wynosi ZERO. To na pewno wina Wandysta -ą ń
czyków, Dziennika Grodziskiego i przedsi biorców.ę

...

Micha  Winnicki-Konieczny  i  Kryspin  Bober-Czeka skiś ń  
pobrali  si .  Micha  Winnicki-Konieczny-Bober i  Kryspinę ś  
Bober-Czeka ski-Winnicki  jeszcze  nie  wiadomo  gdzień  
zamieszkaj , ale na pewno nie w Gellonii, bo w Gelloniią  
mieszkaj  – jak mówi Namiestnik – sami zbocze cy.ą ń

...

Minister-Kanclerz  hrabia  Poleszczyk  dokonał 
podsumowania  50-ciu  dni  swoich  rz dów.  Zr cznieą ę  
pomin ł niewygodne tematy. Nic nie szkodzi.  Jeszczeą  
do nich wrócimy.

...

Przebojem p dz  prace nad wandysta skim systememę ą ń  
informatycznym Cintra 2. Mandragor Krupi ski ujawnił,ń  
e  gotowa  jest  ju  systemowa  wizualizacja  terenów.ż ż  

Pozazdro cić. ś

...

Z nieoficjalnych ródeł dowiedzieli my si , e nale caź ś ę ż żą  
do  wieckiego  Ko cioła  Wandejskiego  ziemia  wokółŚ ś  
historyczych Wandowic zostanie wpisana do Cintry 2.

mailto:markiz@kowalczykowski.net


Rozmowy w toku
Dzie , w którym byłem niesamowicie spokojny.ń

witam
nazywam si  Aleksander von Nowak - jestem z Dreamlanduę

Witam. Markiz Kowalczykowski. W czym moge pomoc?

jestem w jednej z Dreamlandzkich prowincji ministrem, ale mam wasze obywatelstwo
i mam problem
kto jest ministrem infrastruktury u was?
bo ja si  nazywam: Aleksander "Aleksander Nowak" Nowakę

Nie ma takiego ministerstwa.

no wła nie....ś
a pisze, eby si  z tak owym kontaktować!!!ż ę
dobra..... trudno
a mam pytanie
ma pna jak  firm ?ąś ę

Nie, nie mam.

czyli jest pan tylko sentarem
a mog  pan ID?ę

Jestem  Senatorem,  Ministrem  Stanu,  Redaktorem  Naczelnym  Dziennika 
Grodziskiego,  S dzi  Trybunału  Honorowego.  Jestem  tak e  Papie emę ą ż ż  
Ko cioła Wandejskiego nosz cym imi  Sami Urban I. Oczywi cie, e mo e Panś ą ę ś ż ż  
poznać moje ID. W Sarmacji jest nim A0012.

dzi kuję ę
widz , e jest pan m dry, wi c mo e mi pan pomóc?ę ż ą ę ż

Prosze powiedziec o co chodzi?

ja jestem bardzo ustabilizwany w Dreamlandzie, mam naprawd  tam du o pieni dzy,ę ż ę  
ale chc  te  dokonać tutaję ż
ju  wyst piłem o kredytż ą
chc  zało yć kancelari  komornika? co pan na to? jest du o umów po yczek, s  tak eę ż ę ż ż ą ż  
zaległe wynagrodzenia....

Jest to niewatpliwie jakis pomysl. Ale raczej nie "komornik" a "odzyskiwanie 
dlugow". 

nie, czemu nie komornik?

Moglby Pan wtedy dzialac na zasadzie upowaznienia wystawionego przez 
zleceniodawce.
Prawo Ksiestwa nie przewiduje osoby komornika.

ale ja chc  zało yć tak  firmę ż ą ę
w realu komornik to tak e firmaż



Nikt Panu nie broni, ale to ciagle bedzie firma odzyskujaca dlugi.

tylko, e działaj ca na podstawie powołania Ministra Sprawiedliwo ciż ą ś

Nie mamy takiego ministerstwa.

wiem
ale ja mówi  jak jest w realu ę
dobrze, ale co pan o tym s dzi?ą
zajmowanie kont itp.

Byc moze jest tak jak Pan mowi. Ja jedynie staram sie zwrocic Panu uwage, 
jak jest w Sarmacji. Co ja sadze? Powtorze. Nie zalozy Pan firmy komorniczej 
w Sarmacji, gdyz prawo nie przewiduje takiej mozliwosci. Nigdy nie bedzie 
Pan mial mozliwosci zajmowania kont. Jedyna mozliwosc jaka Panu pozostaje, 
to  zalozenie  firmy  odzyskujacej  dlugi.  Wtedy  na  podstawie  upowaznienia 
zleceniodawcy  bedzie  Pan  mogl  wystepowac  np.  przed  sadem  i  do  sadu 
wnioskowac o zablokowanie kont.

"firmy komorniczej" = kancelarii komornika
i tak jest, a nie być
a nie byc mo e*ż
czemu nie b d  mnieć mo liwo ci?ę ę ż ś

Poniewaz prawo tego nie przewiduje.

ale bank mo e.....ż

Co bank moze?

mo e przelać pieni dze na konto innej osoby, lub konto zablokować ż ą

Nie, nie moze.

szkoda
a jak  inn  firm  mog  zało yć?ą ą ę ę ż

Tylko na wniosek prokuratora (blokada) i zgodnie z wyrokiem sadu (przelew).

acha
to rezygnuj  z tego ę
a jak  firm  mog  zało yc?ą ę ę ż

Jaka Pan tylko ma ochote.

W Dreamlandzie mam kancelari  adwoakckę ą
musz  i ćę ś

Nie watpie, ze udziela Pan fantastycznych porad.
Dobranoc.

jutro?
do jutra....
egnamż


