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MINĄŁ DZIEŃ
SARCO zatrudnia po 11 libertów za
tydzień pracy. Niech mi ktoś jeszcze
powie, że w Sarmacji nie ma inflacji.
...
Hrabia Poleszczyk zrezygnował z pracy w Bramie Sarmackiej. Decyzję argumentował tym, że musi każdy artykuł podpisywać nazwiskiem i zamieszczać przynależność partyjną. Ależ
mój drogi, nie ma się czym przejmować. Niech was zobaczą.

Wyniki wyborów w Delcie i Proftazji
(Królestwo Scholandii).
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 16
Głosów wszystkich oddano: 10
Głosów ważnych oddano: 3
Frekwencja wyniosła: 18,75 %
Głosów ważnych, oddanych na kandydata Artura Piszczka (AP2433): 1
Głosów
ważnych,
oddanych
na
kandydata Pawła Rybę (PR2287): 2
Głosów ważnych, oddanych na kandydata Kajetana Kajetana (KK2324): 0
Komisja Wyborcza w składzie Andre
van Starck, Michał Strudziński, Gatt
Tarrif stwierdza, że zwycięzcą wyborów został Pan Paweł Ryba.
Nie wiemy wprawdzie co wygrał
Pan Ryba, ale nie mogliśmy się
powstrzymać przed opublikowaniem tego oświadczenia komisji.
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Grodzisk, 31.03.06, 02:05
Żarło, żarło i zdechło.
Niestety, nie da się samemu wydawać gazety jeśli nie
ma się całego dnia wolnego. Przez ostatnie numery
wraz z przyjaciółmi dokonywałem cudów męstwa, by
Dziennik wciąż się ukazywał, ale pora wreszcie spojrzeć
prawdzie w oczy.
W zaistniałem sytuacji nie jestem w stanie kontynuować wydawania gazety.
Aktualnie pracy spędzam 13 godzin dziennie. Do tego
trzeba dodać półtorej godziny spędzone w samochodzie
i przynajmniej 6 godzin snu. Po prostu się nie da.
Z tego też względu na dzisiejszym, 69. numerze DG
zamyka swoje łamy.
Pewne osoby namawiały mnie do zmiany trybu wydawania na tygodniowy, lecz odpowiedź jest ta sama.
Tygodnik musiałby mieć większą objętość, a ja nie jestem w stanie regularnie dostarczać nowych i co ważniejsze ciekawych materiałów.
Oczywiście wszyscy prenumeratorzy otrzymają zwrot
kosztów niezrealizowanej prenumeraty.
Archiwum DG zostanie w kwietniu opublikowane w
całości do ściągnięcia ze strony internetowej Dziennika
www.kowalczykowski.net/prasa/.
Zamknięcie Dziennika Grodziskiego nie oznacza, że
moja aktywność zaniknie. Nic z tych rzeczy. Poświęcę
swój czas na przedsięwzięcia nie wymagające tak
systemetycznego zaangażowania.
Wydawnictwo Neftis już niedługo otworzy swoje podwoje. Na edycję i wydanie czekają przygody Agenta
A0007 autorstwa wicehrabiego Szcześniewskiego. W
całości ukaże się także “Grom z jasnego nieba”
hrabiego Nowickiego.
Będę kontynuował prace nad powieścią “Cichy Glon”,
która ostatnio zaczęła się pojawiać na łamach DG.
Już wkrótce odkurzę SOBOS, który mam nadzieję będzie
działał sprawniej niż za czasów moich poprzedników.
Mam także uzasadnioną nadzieję na przywrócenie do
życia pewnej niezwykle niegdyś popularnej inicjatywy
prasowo-happeningowej.
Dziękuję za czytanie Dziennika Grodziskiego. Dobranoc.
Redaktor Naczelny

