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MINAŁ DZIEŃ
Hrabia Poleszczyk, Namiestnik Gellonii, ogłosił powtórny konkurs na Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej. Z wymagań wynika, że “Kanclerz z Krakowa” widziałby na tym stanowisku połączenie markiza Czekańskiego (dobre umiejętności organizatorskie), wicehrabiego Bartkowiaka
(umiejętność pracy w zespole), hrabiego Figla (nienaganna polszczyzna),
markiza Kowalczykowskiego (ogólna
znajomość historii i bieżącej sytuacji w
Księstwie) oraz diuka Kościńskiego
(napisanie regulaminu). Pewnie i tak
wygra ktoś z Gellonii.
...
Pojawiły się wątpliwości jaki numer
sarmackiego identyfikatora otrzyma
dziesięciotysięczny mieszkaniec Księstwa. Mimo, że nas to w ogóle nie interesuje, to cieszymy się, że w ogóle
ktoś o tym myśli i być może nie obudzimy się z ręka w nocniku.
...
Zakończył się trzeci sezon skoków
narciarskich. Kto co zdobył można
przeczytać na stronie trzeciej. Jutro –
obszerniejsza relacja.
...
Do Sarmacji wrócił Silent Man. Mamy
myśli samobójcze.
...
Czy Szmrek to Wieniu? - zastanawiali
się mieszkańcy v-świata.

Obraz Heliodora Noska “Polityk”

Dowcipnisie panoszą się w wirtualnym świecie.
Dreamlandzki minister spraw wewnętrznych jednej z
prowincji wydaje rozporządzenie powołujące kogośtam
na głównodowodzącego siłami zbrojnymi prowincji.
Rozporządzenie jest całkowicie niezgodne z prawem,
ale to betka – konstytucja prowincji też nie. Minister
informuje, że to rozporządzenie było żartem, a winą za
sytuację obarcza swoje drobne problemy alkoholowe.
Ha, ha.
Jedyny kandydat na urząd Prezydenta Republiki Baridas
pani Margerita von Dark w trakcie kampanii
prezydenckiej ogłasza, że wycofuje się z wirtualnego
życia. Po kilku godzinach informuje, że to było tylko tak
na niby – chciała sprawdzić jaka będzie reakcja i czy
może liczyć na poparcie (?).
Ho, ho.
Minister-Kanclerz Rządu Księstwa Sarmacji obiecuje
nowy, wspaniały system gospodarczy, po czym znika.
Hi, hi.
Przy takiej skali dowcipu wirtualnego człowiek ze
zrozumieniem przyjmuje informacje o zatrzymaniu
samochodu prowadzonego przez znajdującego się na
bani senatora Janusza W., bez mrugnięcia okiem jak
świeże bułeczki łyka przenosiny do konkurencyjnej
partii ministra finansów z gabinetu cieni oraz z
całkowitym zrozumieniem wspiera rezygnację rządu z
obietnicy wyborczej o zbudowaniu 3 000 000 mieszkań.
Wesoło, aż się płakać chce.
Redaktor Naczelny

Księga Genesis
Grzegorz “Drzewa umierają stojąc” Rasiak
Chuck Norris będąc w Puszczy Piskiej kopnął z półobrotu drzewo.
Drzewo wylądowało na Stadionie Śląskim w Chorzowie i do dziś gra w Reprezentacji Polski.

NORA PROKURATORA
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Wyobraźcie sobie taką sytuację: mieszkacie już jakiś czas w Księstwie, skończyliście
Instytut Edukacji Sarmackiej, zdaliście egzamin i macie w kieszeni Certyfikat
Znajmości Praw i Obyczajów Księstwa Sarmacji. Siedząc we własnej siedzibie na
własnym folwarku myślicie jak tu sprzedać zboże do WK Solardii, przeglądając gazetę
dostrzegacie ogłoszenie „Oferta pracy dla Sarmaty”. Postanawiacie dostać tę
wymarzoną robotę w Innuendo, GK Hammer czy Hagatrade i któregoś słonecznego
dnia stajecie przed drzwiami, za którymi czeka na was potencjalny pracodawca. Od
niego wiele zależy... I wam zależy. Ile przecież można zarobić na własnym ogródku.
Dla wszystkich zestresowanych rozmowami egzaminacyjnymi i kwalifikacyjnymi kilka
rad od Prokuratora Generalnego. Pamiętajmy, aby:
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Być punktualnym
Być przygotowanym
Usiąść, dopiero gdy zostaniemy o to poproszeni
Zabrać ze sobą kopie dokumentów oraz same dokumenty, np. index
Odpowiadać pełnymi zdaniami, udzielać przemyślanych odpowiedzi –
adekwatnych, zwięzłych, bez dygresji
Zachowywać się naturalnie – nie być zbyt wesołym/skrytym
Unikać nerwowych ruchów: zabawy długopisem, skubania brzegu ubrania,
mazania esów-floresów na kartce, patrzenia po kątach lub na podłogę zamiast
w twarz rozmówcy
Pewnie siedzieć na krześle
Zadawać pytania (chyba, że to nas pytają...)
Aktywnie słuchać, np. stosując parafrazy, nie przerywać i utrzymywać kontakt
wzrokowy
Bez skrępowania mówić o pieniądzach
Wypowiadać się w pierwszej osobie. Unikać słów: wszyscy, każdy, żaden,nigdy,
nikt, zawsze
Być pewnym siebie, ale nie aroganckim
Unikać zwierzeń, plotek i krytykowania dotychczasowej działaloności firmy
Wykorzystywać efekt pierszeństwa i świeżości
Wykorzystywać efekt częstej ekspozycji
Pamiętać o tym, kto prowadzi rozmowę
Podziękować rozmówcy za poświęcenie czasu
Unikać zbyt głośnych rozmów telefonicznych lub komentarzy na temat
przebiegu spotkania gdy jesteśmy jeszcze na terenie firmy
Nie wyrażać się źle o swoich obecnych i poprzednich pracodawcach
Nie pytać o informacje, które można znaleźć w innych miejscach, materiałach,
np. ulotkach itd.

Jeżeli będziemy pamiętali o takich prostych zachowaniach, to pracodawca na pewno
spojrzy na nas łagodniejszym okiem.
PeGie

SPORT
OSTATNI KONKURS III PUCHARU SKOKÓW KSIĘSTWA SARMACJI
Wyniki konkursu w Soli na skoczni K50:
|01| Kordian 58.11 m | 134,5
|02| Piotr Soboń 59.27 m | 134,0
|03| Leszek 57.41 m | 132,5
|04| Troy 56.52 m | 131,0
|05| Fenrir 56.79 m | 130,5
|06| Wojciech Róg 56.74 | 128,5
Konkurs w Soli był wyjatkowy z dwóch
powodów - zawodnicy skakali na igielicie
(w Soli zawsze jest gorąco), a na dodatek
był to ostatni konkurs III Pucharu
Księstwa Sarmacji. Piersze dwie pozycji
w klasyfikacji generalnej były już zaklepane przez Piotra Sobonia i Fenrira, jednak walke
o ostatnie miejsce na podium trwała do dziś. Szansę mieli Skarbniq, Michał Majewski i
Wojciech Róg. Dwóch pierwszych nie wystartowało jednak - podobno nie dojechali z
powodu mrozów panujących w Gelloni - przez co Wojciech Róg musiał jedynie
zakwalfikować się do konkursu, gdyż do zajęcia trzeciego miejsca w klasyfikacji
generalnej wystarczało mu szóste miejsce, a w zawodach w Soli wzięło udział - razem z
nim - sześciu skoczków.
Zaskoczeniem jest pierwsze miejsce debiutującego w rozgrywkach SZSN - Kordiana,
który pomimo iż nie oddał najdłuższego skoku zwyciężył w konkursie. Drugi był lider
klasyfikacji, Piotr Soboń. Pierwszą trojkę zamykał Leszek. Dalsze miejsca zajmowali
kolejno: Troy, Fenrir i Wojciech Róg.
A tak wygląda ostateczna klasyfikacja generalna III Pucharu KS:
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xx | Pt | Imię i nazwisko
01 | 78 | Piotr Soboń
02 | 60 | Fenrir
03 | 45 | Wojciech Róg
04 | 44 | Skarbniq
05 | 43 | Michał Majewski
06 | 34 | Kowalczykowski
07 | 30 | Kamil P.
08 | 15 | Bartłomiej Staniszczak
09 | 16 | Leszek
10 | 10 | Kordian
11 | 05 | Matis
00 | 05 | Zbyszko Browarczyk
13 | 02 | Michał Dahlke

Na dziś to już wszystko, więcej informacji w jutrzejszym wydaniu Dziennika.
Dziękuje za uwage, z Soli, Zbyszko Browarczyk.

