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Droga Czytelniczko i Czytelniku drogi. Witaj w zerowym, próbnym, do niczego
Jednoosobowego Składu Redakcji niezobowiązującym numerze naszego czasopisma.
Mógłbym w tym miejscu napisać coś o ruszeniu skostniałego rynku sarmackiej prasy, o
misji dziejowej i innych takich, ale osobiście nie widzę głębszego w tym sensu.
Pozostaje mi jedynie żywić Nadzieję, bo jak słuchy mnie dochodzą miejscowość to
niedożywiona (numer konta w Banku Sarmackim: A8032, dziękuję za wpłaty). Mniemam,
iż jestem skłonny przypuszczać, iż zechcecie być ukontentowani treściami które
ośmielam się zaproponować.
Gwoli Informacji: Lista kandydatur w wyborach do Izby Poselskiej
Jak zapewne niektórzy z Was zdążyli się
zorientować, a co dla mnie było totalnym
szokiem,
zaskoczeniem,
traumą,
informacją najwyższej wagi, tragedią, etc.
już niedługo odbędą się w Sarmacji wybory
do Izby Poselskiej. Termin składania
kandydatur minął dnia 22 lipca, głosować
będziemy w dniach 25-27 lipca na stronie
http://www.ip-wybory.sarmacja.org
Doszukanie się tej informacji nie było
wcale łatwe dla osobnika, którego
spokojnie możecie traktować jak nowego
mieszkańca
i
obywatela.
Zarówno
architektura strony Księstwa jak i Forum
Centralne są dla mnie nowością. Gdyby nie
to, że przypomniałem sobie o istnieniu
Dziennika
Praw
i
dla
pewności
zagadugadnąłem hr. Mackiewicza nie
byłbym w stanie przekazać nikomu tych
wieści. Przydałoby się może oprócz
zapodawania postanowienia rzucić dużym,
świecącym banerem gdzieś w widocznym
miejscu? Ale pewnie się czepiam, bo jak na
bieżąco informuje mnie hr. Mackiewicz,
„link zostanie ustawiony na stronie
głównej w najbliższym czasie, po
ustawieniu skryptów wyborczych, którego
można będzie dokonać po zamknięciu
terminu na zgłaszanie kandydatur”. Co
cieszy mnie szczególnie zarówno jako
wyborcę jak i kandydata. Pozostaje mi
jedynie podać listę kandydatów na których
przyjdzie nam głosować. O godzinie 23.00

dnia 22 lipca byli to (charakterystyki
własne kandydatów ze stron Książęcej
Komisji Wyborczej):
✔ Leszek kaw. Żółtowski
Kandydat niezależny

(T1102),

Poseł XXVI oraz XXVII kadencji,
prezes Sarmackiej Ligi Piłkarskiej,
działacz
sportowy,
radiowiec,
redaktor
naczelny
pisma
MicroSports. Aktywny na każdym
polu działalności Księstwa, z
wyróżnieniem kultury i sportu.
✔ Łukasz kaw. Jakubowski (AC474),
Kandydat niezależny
Obecnie Kanclerz Rządu JKM,
wcześniej Podkanclerzy i Minister
Oświaty. Poseł XXVII kadencji.
Zastępca sołtysa wsi Nadzieja.
Jestem osobą czynnie wspierającą
wszelkie imprezy kulturalne i
sportowe, czynnie udzielam się w
życiu Księstwa.
✔ Michał Euskadi-Bronowski (A8467),
Kandydat niezależny
Zamieszkuję Sarmację od 11 lutego
2007 roku. Byłem posłem na sejm
Sarmacji, oraz sołtysem wsi Athos.

Zdecydowałem się na czynny powrót
do Sarmacji po dość długiej
nieobecności.
✔ Timios mar. Kiechajas
Kandydat niezależny

(A4412),

W mikroświecie pojawił się 11
kwietnia
2005
roku
jako
mieszkaniec Marchii Teutońskiej,
prowincji Księstwa Sarmacji. Pełnił
większość
możliwych
funkcji
państwowych w Księstwie Sarmacji.
Wielokrotnie
poseł,
senator
Księstwa Sarmacji. Jako Maharadża
Ali DenzelFromŁoszington władca
Dominium Kiechajidów. Człowiek
słów, ni czynów. Zasłużony działacz
kultury i sportu.
✔ Bratumił v-hr. Nowak-Azoramath
(A7970), Komitet Wyborczy Eltdorfu
Baridajczyk.
Obecne
poddany
królestwa Teutonii. W v-życiu
publicznym jest ponad 2,5 lata.
Były komendant GNKS i WKU. Były
senator IS. Świrus niepospolitus,
specjalista
od
szokujących
i
niewygodnych demonstracji.
✔ Tomasz Pac
niezależny

(AD468),

Kandydat

Minister
Spraw
Obywatelskich
Księstwa Sarmacji . Minister Spraw
Obywatelskich i Integracyjnych
Rządu Starosarmackiego . Leśniczy
Torfowiska Koronnego . Opiekun
Smoków . Stary-nowy obywatel KS,
niepoprawny
politycznie,
niepokorny i krnąbrny, człek z
wyobraźnią, lubiący wszystko co
wydaje się nierealne, zawsze(?)
płynący pod prąd.
✔ Habriela diukesa Tanke-Skarbnikow
(A9664), Gellońska Partia Sukcesu
W lutym 2010 r. została radną Rady

Miejskiej Krez oraz bez powodzenia
(4 głosy pierwszej referencji)
startowała w wyborach do Izby
Poselskiej z ramienia Gellońskiej
Partii Sukcesu. Jednak w ciągu
kadencji przejęła mandat poselski
w wyniku przedłużającego się urlop
partyjnego kolegi. Wkrótce potem
przyszły wybory do Izby Poselskiej
XXVII Kadencji w których została
jedyną
kandydatką
Gellońskiej
Partii Sukcesu uzyskując mandat
przy
niewielkiej
politycznej
konkurencji.
✔ Filip
de
Wieniawa
Kandydat niezależny

(A9238),

Kandydat
jest
Sędzią
Sądu
Najwyższego, autorem oddanych do
publicznej debaty projektów służby
zdrowia
i
resortu
spraw
zewnętrznych; od momentu objęcia
urzędu Sędziego SSN orzekał w 2
sprawach konstytucyjnych oraz
przewodniczy składowi w sprawie
karnej;
odznacza
się
zaangażowaniem i pomysłowością ;)
✔ Mikołaj kaw. Wiśnicki
Kandydat niezależny

(AD408),

Podkanclerzy
oraz
Minister
Informacji w obecnym Rządzie,
Minister Informacji w Rządzie
poprzednim. Aktywnie działający w
rodzinnej Teutonii jako Marszałek
Senatu oraz Burmistrz Zielnyboru.
Od czasu do czasu męczący innych
swym głosem i upodobaniami
muzycznymi poprzez sarmackie
radio SarmaVoice. Co prawda w
Księstwie Sarmacji pojawił się
stosunkowo niedawno, jednak od
samego początku stara się z sił
wszelakich
być
aktywnym
obywatelem
działającym
jak
najlepiej tylko potrafi na rzecz
Sarmacji. Teraz siły swoje chcąc
wypróbować również w Izbie
Poselskiej.

✔ Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
(A9211), Kandydat niezależny
Wielokrotny poseł, minister i
senator. Raz kanclerz. Sclavińczyk.
Jednoosobowy think tank.

✔ Vouspelle
Ounette
Kandydat niezależny

(A8032),

V-lewicowy kandydat niezależny,
onegdaj znany jako Ivo de Folvil.
Kilkukrotnie
w
zamierzchłej
przeszłości zasiadający w IP. W
okresie tuż przed puczem KON
Marszałek tejże Izby. Nudno nie
będzie!

Forum Centralne: Genialna wypowiedź diuka Khanda
Mam in memoriam dies, w którym Diuk Regent, jadać na elekcję Jego Miłości, zatrzymał
się w powiecie łęczyckim w małej wsi położonej na wschód od miasteczka Łodzia, na
popas. Wokół diuka zgromadziło się okoliczne chłopstwo, miejscowy arendarz żydowski,
murwy z pobliskiego zamtuzu, i posesor wsi niejaki Onufry Niciarniany. Posesor ów, nota
bene, zwał się Nita (jak to rzecze słusznie liber chamorum) póki sobie indygenatu za
Daniela Łukasza nie sprokurował. A jakie są skutki tego, gdy plebeias personam każą
wołać na siebie nobiles, to po fruktach roku pańskiego dwatysiące dziewiątego wiemy.

Wracając jednak do meritum: gdy Diuk Regent spędzał czas na popasie, kątem oka
dostrzegł, że jeden z chłopów tupie nogą w takt, granej przez czeladź Diuka, muzyki. To
crimen musiało zostać ukarane. Diuk chwycił szablę. W sukurs przyszła mu czeladź,
złożona z licznych Kozaków, mniej licznych Tatarów i jednego Murzyna, którego Diuk od
kupca z Baridasu nabył i dla śmiechu kazał Iwanem zwać. Kompania wnet wyrżnęła w
pień wszystkich zgromadzonych chamów (w tym Onufrego Nitę) i zgwałciła murwy. Tylko
Żyd uszedł spod szabli, salwując się ucieczką.

Tak jak powiedziałem, Diuk to człowiek łagodny i miłosierny i dobrze, że Sarmacja
oddana, in curam, jego osobie. Wszak rok później susza nawiedziła powiat łęczycki,
przeto chłopstwo ginęło z głodu na przednówku, niczym muchy. In conclusio, rzec
trzeba, iż Diuk Regent jeno łez tego padołu chamstu oszczędził, a i wiekuiste szczęście
obcowania z archaniołami znacznie im w czasie przybliżył. A miłosierny on ponad miarę
bo i murwy puścił z życiem, i Żyda arendarza szukać nie nakazał. Tylko później podskarbi
łęczycki dziwili się, czemuż to jest wieś, z której pogłówne jeno od gminy żydowskiej i
zamtuzu spływa.

khand
(http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=1334&st=0&sk=t&sd=a&start=20)

Zjazd Sarmatów 2010: Trwa dyskusja w sprawie wyboru miejsca
Trwa dyskusja w sprawie wyboru miejsca, do którego zjadą się Sarmaci na tradycyjne
picie soków i kulturalne rozmowy przy ciastkach. W ankiecie na Forum Centralnym
niewielką przewagą głosów wygrywa Częstochowa (14 głosów) przed Toruniem i
Wrocławiem (po 12 głosów). Aktualnie sarmaci rozważają też Kopalnie Odkrywkową
Bełchatów, z racji, iż położona jest ona o rzut Rhadmorem od linii przecięcia się linii
łączących linie łączące zaproponowane miejscowości. Co z tego wyniknie, nie wie nikt.
Zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji!

mapa: Khand

Kącik Poetycki: Gellońska poezja ludowa
Nie mam ci ja wozu

Wtedy w twardą od pługa dłoń

nie mam ci ja siana

Ujmij swą na sztorc kosę

mam ja tylko serce

I między teutońskie żebra pchnij

co jest do kochania

Mocno, odważnie, z patosem
(Marek, lat 5)

Nie masz u mnie stołka
zydla ni wersalki nawet

Mruczy kotek na zapiecku,

jest ci tylko serca dzban

Oślepł jużci z głodu

a w nim bardzo dużo łez

Piękne czasy nam nadeszli

(Antek, lat 72)

Ni ma we wsi młodych
Młodzi wolą miejskie bruki

Kiedy przyjdą podpalić twój dom,

Alboli wygody

Z dymem puścić twoją wioskę

Ja mam w dupie Grodzisk, Fery

W niej wszystko co kochasz jest

Jużem nie jest młody

W niej wszystko takie jest swojskie

(Wiesław, dużo lat)

Bezsensowny Apel: Zapraszam do współpracy
Piszesz? Malujesz? Rysujesz? Znalazłaś coś fajnego na Forum? Miałbyś jakieś sugestie?
Napisz: ingawaar@gmail.com

SKOPIUJ I PODAJ DALEJ!
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