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Z ostatniej chwili: Wotum nieufności dla rządu! 

 
W dniu wczorajszym, 

Narodowy Związek 
Monarchistyczny, na zwołanej 
przez siebie specjalnej konferencji 
prasowej, poinformował o złoŜeniu 
na ręce Marszałka Izby Poselskiej 
wniosku o referendum w sprawie 
obywatelskiego wotum nieufności 
wobec Ministra-Kanclerza Kudły. 
Jeśli referendum potoczy się po 
myśli NZM i osób wniosek partii tej 
wspierających, SPD stanie przed 
problemem ponownego sformułowania Rządu. My wiemy, Ŝe to będzie niezwykle 
trudne.  

Obywatelski wniosek o referendum musi zostać poparty przez, co najmniej, 
dwadzieścia procent obywateli Księstwa Sarmacji. Na chwilę obecną jest to 21 osób. 
ZłoŜony wniosek podpisało ich jednak znacznie więcej. W momencie składania 
wniosku na liście znajdowało się około 25% wszystkich obywateli. Znamienne jest to, 
Ŝe w to praktycznie większość aktywnych obywateli Księstwa Sarmacji. Wniosek 
poparli wszyscy najwaŜniejsi sarmaccy producenci, co potwierdza nasz wcześniejszy 
artykuł o problemie na linii przedsiębiorcy - Rząd. Pod wnioskiem podpisali się takŜe 
wszyscy członkowie (obywatele) Narodowego Związku Monarchistycznego.  

Księstwo Sarmacji niedawno przechodziło cięŜką kampanię wyborczą, teraz 
czeka je równie cięŜka kampania referendalna.  
 
Z Grodziska, RCA 
 
 

Promocja osobowości, a rzeczywisty program 
 

Kampania wyborcza w wyborach prezydenckich była nijaka. Zabrakło tak 
naprawdę sporów natury politycznej, sporów ideologicznych i programowych. 
Materiały wyborcze przedstawił jedynie Komitet Wyborczy Wyborców „SPW – 
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Prezydent Keller”. Komitet Wyborczy PRL wystosował tylko informację o 
dokonaniach kandydata Sosnowieckiego jako Komisarza Ludowego ds. Finansów  
i Gospodarki. Tymczasem kandydat Keller przedstawił zaktualizowany program 
odpowiadający bieŜącym celom rozwoju państwa. Kandydat Sosnowiecki postawił na 
promocję swojej działalności z ostatnich tygodni nie przedstawiając Ŝadnego 
programu. MoŜna domniemywać, Ŝe juŜ teraz Prezydent MW Michał Sosnowiecki 
będzie realizował program Partii Racjonalnych Liberałów. Ale to tylko domysły 
upierdliwego redaktora naczelnego. 

Oto Prezydent Mandragoratu Wandystanu przedstawia na LDMW „Krótkie 
wystąpienie prezydenta” tuŜ przed skierowaniem wniosku o wotum zaufania do 
Churału Ludowego. Warto przyjrzeć się temu manifestowi programowemu nowego 

rządu – temu expose szefa nowego 
Rządu Ludowego. Prezydent MW 
raczył i słusznie stwierdzić, Ŝe 
Mandragorat powinien postawić na 
„przypływ świeŜej krwi” poprzez 
promocję. Zaznaczył, Ŝe działania 
„Mandragora Jurzenki nie mogą 
być jedynymi działaniami w tym 
zakresie”. Bardzo to słuszne i 
chwalebne. Zastanawia mnie 
jednak jak Prezydent MW i Rada 
Komisarzy Ludowych mają zamiar 
ten cel realizować. Zero 
szczegółów. CóŜ Kwiaton SPW w 

ciemno głosował w Churale Ludowym nie będzie. Dalej – „Rada Komisarzy powinna 
wspierać kaŜdą jedną inicjatywę” – mam głęboką nadzieję Ŝe ten rząd zaproponuje 
sposób finansowania Ludowego Uniwersytetu Wandyjskiego. System gospodarczy 
Prezydent Sobczak chce pobudzić przetargami na budowę budynków rządowych. 
Pomysł to jeszcze rządu Prezydenta Kellera, ale jego program zakładał (przy załoŜeniu 
wprowadzenia zmian w systemie Cintra) uzbrojenie armii i budowę dróg kołowych i 
Ŝelaznych. Szkoda, Ŝe nowy rząd zakłada plan minimum. Polityka zagraniczna – 
cieszy mnie, Ŝe rząd będzie kontynuował prosarmacki kurs. Dziwię się jednak, Ŝe 
ocieplenie stosunków ma nastąpić tylko z krajami, które będą zainteresowane. Mam 
nadzieje, Ŝe to Mandragorat Wandystanu jako suwerenne i niepodległe państwo 
będzie dobierało sobie partnerów a nie oczekiwało na łaskę państw obcych. 
Przemówienie Prezydenta MW zakończyło stwierdzenie „chciałem jeszcze raz  
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podziękować wszystkim wyborcom. Mam nadzieję, Ŝe nie zawiodę Waszych nadziei i 
za cztery miesiące nikt nie będzie Ŝałował tego wyboru.”. Ja mam cichą nadzieję, Ŝe 
Głowa Państwa Wandyjskie ma przede wszystkim nie zawieść nadziei Mieszkańców i 
Obywateli a dopiero potem sympatyków Partii Racjonalnych Liberałów.  
 
 

SPW przeciw rządowi! 
 
 Komitet Centralny Socjalistycznej Partii 
Wandystanu zdecydował, Ŝe Klub SPW  
w Churale Ludowym nie udzieli wotum zaufania 
rządowi Prezydenta MW Michała Sosnowieckiego 
z PRLu. Poinformował o tym Przewodniczący KC 
SPW tow. podlord Jacek Nowak na wieczornej 
konferencji w niedzielę 19 marca br. . 
Przemówienie swoje nazwał Manifestem 
Socjalisty dla podkreślenia wyrazistości działań 
swojej formacji. Przyczyną tej decyzji jest fiasko 
rozmów KC z Prezydentem MW. Warto zaznaczyć, Ŝe to pierwsza taka sytuacja  
od zmiany Konstytucji MW, Ŝe większość w Churale Ludowym nie chce 
zaakceptować nowego rządu. Prezydent Keller z tym problemów nie miał.   
 W swoim oświadczeniu Nowak twierdzi, Ŝe propozycje Prezydenta MW były 
zbyt ogólnikowe, jak na propozycję współrządzenia przez 4 miesiące. Odbyła się w tej 
sprawie jedna rozmowa. Tymczasem Prezydent MW powołuje Komisarzy Ludowych 
spośród członków PRLu. Socjalistyczna Partia Wandystanu została postawiona przed 
faktem dokonanym – wotum rządowi nie udzieli. Trzeba jednakŜe zasygnalizować, Ŝe 
większość jaką dysponuje SPW w Churale pozwoli na powołanie własnych Komisarzy 
Ludowych w miejsce tych mianowanych przez Prezydenta MW. Opór wobec koalicji z 
SPW okaŜe się zatem nie szczególny w skutkach dla Partii Racjonalnych Liberałów.  
 O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy Mandragora Michasia Winnickiego: 
TW: Czy bierność liderów SPW wobec formowania rządu jest szkodliwa?  
MMW: Na chwilę obecną nie jest. Partie nie mają obowiązku angaŜowania się w prace 
rządu tworzonego przez przeciwną opcję. Oczywiście jeśli okaŜe się, Ŝe Drogi Lider 
nie jest w stanie sformować Rady, brak wsparcia ze strony SPW byłby szkodliwy. 
 Czekamy zatem na rozwój wypadków po głosowaniu Churału Ludowego. 
Przypomnijmy, Ŝe jeŜeli rząd nie otrzyma wotum zaufania wówczas Churał Ludowy 
ma 7 dni na powołanie Komisarzy Ludowych w miejsce niezaakceptowanych.  
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Baron Opalski nie Ŝyje!!! 
 

 Baron Opalski nie Ŝyje. Informacje o jego śmierci 
przekazała aplikantka prokuratorska pani Melanie Reddy-
Janiczek-Chojnacka. Nie ulega wątpliwości,  
Ŝe prokurator został zamordowany. Zwłoki nie mogą 
strzelać do siebie po śmierci i zabrać ze sobą pistoletu – nie 
na miejscu są Ŝarty DG o tym tragicznym wydarzeniu. 
Zabójca był wyjątkowo okrutny – kilkunastokrotnie oddał 
strzały w korpus prokuratora. Termin pogrzebu nie został 
jeszcze ustalony. 

Sprawę moŜna rozpatrywać w wielu aspektach. Niedługo przed zabójstwem 
baron wycofał z sądu jak najbardziej uzasadniony wniosek przeciwko  
v-hr. Kaczmarczykowi, który przyznał się do winy. CzyŜby ktoś zastraszał 
prokuratora? Ostatnio mój informator zauwaŜył niepokojące ruchy w dawnych 
kryjówkach partyzantów nad teutońskim jeziorem Toga... 

Bardzo prawdopodobny jest równieŜ motyw religijny zabójstwa. Ostatnio baron 
wniósł kilka oskarŜeń przeciwko opatowi Sigmara ze Srebrnego Rogu (wielu imion), 
m. in. o naduŜycie herbu KS. Podał równieŜ w wątpliwość poczytalność rzeczonego. 
Czy narkotyki, których uŜywają zakonnicy są w pełni bezpieczne? Czy Sigmar nie 
nawołuje do zemsty? Lecz czy ta kandydatura nie jest zbyt oczywista i łatwa do 
wykrycia? 

Pamiętajmy, Ŝe w KS obecnie nie ma Ŝadnego człowieka oficjalnie 
kontrolującego poczynania władzy. Jedynie KsiąŜe moŜe cokolwiek zrobić członkom 
rządu. A kto będzie śledził nieprawidłowości? Kto będzie pilnował władzy przed 
syndromem brudnych rąk? A moŜe komuś zaleŜało na bezkarności władzy?  
W niedzielę rano zostało zmienione kodowanie na niektórych podstronach 
www.sarmacja.org. Dywersja? Tylko wewnątrz rządu. A moŜe ktoś chce spalić KS? 

 
Red. Rudobrody 

 
 

"Przedsiębiorcy przeciwko Rządowi" 
 

Od kilku dni dochodzi do oŜywionej polemiki pomiędzy sarmackimi 
przedsiębiorcami, a nowym Rządem sygnowanym przez SPD (Sarmacka Partia  
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Demokratyczna). Wiele osób w Sarmacji, stawiając w ostatnich wyborach na SPD, 
miało nadzieję, na szybkie uporządkowanie bałaganu, jaki powstał po tzw. "reformie 
Bartkowiaka". Jak się okazuje, nadzieje te były płonne.  

Ostatnią zmianą, jaka nastąpiła w kwestii porządkowania Syriusza, był zmiana 
wprowadzona przez ustępującego MOI - Macieja hrabiego Poleszczyka (NZM). 
Polegała ona na wydłuŜeniu czasu, przez jaki mieszkaniec pozostaje najedzony po 
zjedzeniu jednej jednostki racji Ŝywieniowej. Czas ten został wydłuŜony do 20 dni. 
Wcześniej, moŜliwe było najedzenie maksymalnie na 12 dni i to po zjedzeniu  

2 jednostek jedzenia. Zmiana 
ta była potrzebna i nieco 
ułatwiła stawianie na nogi 
gospodarki przez sarmackich 

przedsiębiorców. 
NajwaŜniejsze jednak,  
Ŝe zmiana ta została 
wprowadzona bez zbędnej 
dyskusji, poparli ją wszyscy 
znaczący syriuszowcy.  

Kilka dni temu pojawił 
się ze strony producentów 
kolejny wniosek, który tym 
razem ma być remedium  

na praktycznie brak siły roboczej na sarmackim rynku pracy. Płace w Księstwie 
Sarmacji wzrosły w ostatnim czasie o od 460% do 660%. Obecnie oferty pracy mówią  
o wynagrodzeniu 7 lt/tydzień, 8 lt/tydzień, a nawet i 10 lt/tydzień! Mimo tego ze 
świecą moŜna szukać pracowników gotowych do podjęcia pracy. W tej sytuacji 
przedsiębiorcy, ponownie jednym głosem, zaapelowali do Rządu Księstwa Sarmacji  
o zwiększenie mocy produkcyjnych pracowników.  

Wszystko było by pięknie, gdyby nie to, Ŝe od paru praktycznie dni Rząd na 
prośbę przedsiębiorców nie odpowiada. Zamilkł. Z uzyskanych przez redakcję 
informacji wynika, Ŝe Rząd się zastanawia, czy trzeba. Rząd zastanawia się, czy 
zajmujący się od wielu lat/miesięcy gospodarką Sarmacji przedsiębiorcy mają rację.  
A kto się w Rządzie zastanawia? Minister-Kanclerz-MOI Kudła, który NIGDY w 
Syriuszu nie miał choćby jednej firmy, oraz Minister FiG Grzelązka, który w Księstwie 
Sarmacji jest od trzech miesięcy (sic!). Ci dwaj panowie mają wątpliwości czy Rafał 
Szcześniewski, Krzysztof Szymański, Robert Czekański, Tomasz Chojnacki, Maciej 
Poleszczyk i inni sarmaccy potentaci syriuszowi mają rację. 
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Do furii doprowadziła teŜ przedsiębiorców inna propozycja "znawcy Syriusza" 
Kudły, który, nie konsultując tego z MFiG (kolega z rządu, z IP, z SPD), zgłosił na 
forum IP propozycję zlikwidowania obowiązku posiadania witryny internetowej 
przez firmy, oraz zlikwidowanie opłaty rejestracyjnej. Kudle marzy się 1000 firm na 
1000 dni rządów SPD. O wała wam! 

Na pytania o to, w jaki sposób Kanclerz zamierza weryfikować kwestie istnienia 
(Ŝycia) firm, pada odpowiedź - w skuteczny. Na pytanie uściślające - tzn?, zapada 
cisza. Na pytanie, dlaczego firmy mają nie mieć www - pada odpowiedź, Ŝe wystarczą 
profile na www KS, zaś na pytanie jak sprzedawać swoje towary, pada odpowiedź 
przez Syriusza, bądź na giełdzie. 

Bezczelność Kanclerza Kudły, jego buta i brak elementarnej wiedzy o 
gospodarce Księstwa to bardzo niebezpieczna mieszanka. Mała iskra moŜe 
doprowadzić do wybuchu, który zniszczy zupełnie gospodarkę - jeden z waŜniejszych 
sarmackich fundamentów - całkowicie. Ale Kanclerz Kudła się tym nie przejmuje. 
Zadufany w sobie Cezar wie, Ŝe ma rację.  

Od paru dni krąŜą plotki na temat tworzenia się pozarządowej organizacji 
skupiającej przedsiębiorców - redakcja te plany gorąco popiera i obiecuje swoje 
wsparcie. Organizacja ta, tworzona na wzór realnych organizacji, ma mieć zadanie 
obrony interesów przedsiębiorców przed zakusami pozbawionej wyobraźni i 
doświadczenia bandy pajdokratów.  
 
Z Grodziska, specjalnie dla Trybuny Wandejskiej, 
Robert Janusz markiz Czekański 
 
PS. Latest News: 
 - Rząd zwiększył w dniu wczorajszym moce produkcyjne pracownika do 
poziomu 2.1, 
 - Minister-Kanclerz Kudła zgłosił w IP projekt ustawy o podatku pogłównym, 
wbrew pozorom dotyczy on firm,  
 - Avatar zaklął siarczyście "kurwa" na wieść o podatku. 
 
 

REKLAMA 
 
Chętne firmy i osoby fizyczne zainteresowane reklamą w TW zapraszamy do kontaktu 
z Red. Nacz. A.B. Kellerem – aleksander.keller@wp.pl . Ceny do negocjacji 
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Churał pracuje: strzeŜ tajemnicy państwowej! 
 
 W dniu 18 marca br. kwiaton Klubu SPW 
Aleksander Keller i jednocześnie Szef SłuŜby 
Bezpieczeństwa w stopniu majora złoŜył projekt 
nowelizacji Ustawy Kodeks Karny z dnia 22 lutego 2005 
r. . Nowela zakłada zaostrzenie kar dla osób, które 
wbrew przepisom ustawy wykorzystują informacje 
stanowiące tajemnicę państwową. Podobnie rzecz się 
ma do osób udostępniające takie informacje osobom 
nieuprawnionym oraz wykorzystującym tajemnicę 
słuŜbową związaną z pełnioną funkcją. W miejsce 
dotychczasowej kar, w pierwszych dwóch przypadkach 
kary więzienia i aresztu, w trzecim aresztu lub nadzoru, 
proponuje się wprowadzenie kary więzienia albo kary 
zamknięcia w twierdzy. Proponowane sankcje stosuje 
się do tej pory do jednych z najcięŜszych przestępstw. 
StrzeŜmy zatem tajemnicy państwowej. SB czuwa! 
 

 
Czy to koniec MS? 

 
 Wszystko na to wskazuje. Do laski Przewodniczącego 
Churału Ludowego podlorda Nowaka wpłynął kwiatoński 
projekt ustawy o uchyleniu Ustawy o Międzynarodówce 
Socjalistycznej z dnia 15 maja 2006 r. . Projekt złoŜył kwiaton 
Keller – pomysłodawca ustawy, która przeszła dopiero  
za drugim podejściem. Wówczas to rozegrała się prawdziwa 
batalia między lewicą a prawicą w naszym parlamencie. Ustawa 
zakłada integrację międzynarodową środowisk socjalistycznych  
i komunistycznych. Owa integracja miała się znacznie przyczynić 
do promocji Wandystanu za granicą. Tymczasem w państwach 

wirtualnych poza Wandystanem partie lewicowe w praktyce nie istnieją. Jedyną partia 
jaka jeszcze jest to SPS - Socjaldemokratyczna Partia Solardii, która otrzymała  
od Przewodniczącego MS zaproszenie do przystąpienia. Do dnia dzisiejszego 
pozostało bez odpowiedzi. Inną kwestią jest to, Ŝe współpraca partii miała równieŜ na  
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celu dobre kontakty międzynarodowe - międzypaństwowe. W praktyce jednak 
współpraca polityczna międzypaństwowa nie musi opierać się na współpracy partii 
ideologicznie podobnych. Przykładem jest Mandragorat i Księstwo Sarmacji. Te same 
cele w stosunkach bilateralnych (cele integracji, pogłębionej współpracy) postuluje 
Socjalistyczna Partia Wandystanu i Narodowy Związek Monarchistyczny, które to  
w polityce wewnętrznej nie mają praktycznie Ŝadnych wspólnych kwestii 
programowych. Współpraca zatem nie polega na podstawach ideologicznych. 
Międzynarodówka Socjalistyczna stała się przeŜytkiem, organizmem martwym m.in. z 
powodu nieaktywnego kierownictwa (Przewodniczącego, Sekretarza  
i Wiceprzewodniczącego). Wielce jest zatem prawdopodobne, Ŝe ustawa przejdzie do 
historii, przede wszystkim, wandyjskiego parlamentaryzmu i Ŝycia politycznego. 
 
 
 

Partyjny naród. 
 
Trybuna Wandyjska dokonała niewielkiej analizy obywateli Mandragoratu 
Wandystanu. Owo badanie dotyczyło zakresu w jakim Wandyjczycy są członkami 
partii politycznych. W opracowania wynika, Ŝe partyjnych w naszym społeczeństwie 
jest większość – ponad 50%. 
 

Procentowy udział partyjnych działaczy w ogóle 
obywateli

55,18%

44,82%
partyjni

bezpartyjni

 
 
Ciekawie przedstawia się podział ogółu członków tych organizacji na poszczególne 
partie polityczne Mandragoratu. 
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Procentowy udział partii w ogóle członków partii

50%

25%

25%

SPW

LOK

PRL

 
 
Okazuje się, Ŝe najbardziej atrakcyjną i największą partią jest Socjalistyczna Partia 
Wandystanu. Ilość członków SPW znacznie przewyŜsza kadry innych partii.  
 

 
HUMOR 
Adam Gabriel Grzelązka Minister Finansów i Gospodarki KS zwołuje konferencję 
prasową i mówi do zgromadzonych dziennikarzy: 
- Mam dla was dwie wiadomości - jedną złą, drugą dobrą. Którą najpierw chcecie 
usłyszeć? 
- Złą! - odpowiadają dziennikarze. 
- No więc od przyszłego miesiąca podniesiemy wszystkim płace o 30 procent. 
Przez minutę na sali trwają owacje, które przerywa roześmiany Grzelązka: 
- A teraz wiadomość dobra. Od tych płac trzeba będzie płacić 65 procent podatku! 
 
Przychodzi Michaś Winnicki do lekarza i mówi: -Panie doktorze, chyba jestem 
homoseksualistą.  -Oj, a ja taki nieuczesany.. 
 
Keller zwierza się Nowakowi: -Moja stara przysięgła, Ŝe mnie zostawi, jak nie 
przestanę pić. -I co? -Będzie mi jej brakowało. 
 
Mandragor Krupiński: Obywatele! To nie prawda, Ŝe moje przemówienia przychodzą 
nagrane ze Związku Radzieckiego na płytach... na płytach... na płytach... na płytach... 
 


