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 NR SPECJALNY       TYGODNIK               bezpłatny 
 
WYBORY ROZPOCZĘTE 

 
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się wybory do Izby 
Poselskiej Księstwa Sarmacji. Startuje sporo 
kandydatów oraz wszystkie liczące się siły 
polityczne z wyjątkiem Mniejszości śydowskiej. 
Co ciekawe z trzech największych ugrupowań 
reprezentowanych na listach jedynie Partia Pracy 
Sarmacji występuję oficjalnie pod swoim 
szyldem. Sarmacka Partia Demokratyczna 
ukrywa się pod KW Razem dla Sarmacji a 
Narodowy Związek Monarchistyczny pod 
nazwą Imperialistyczna Lista Sarmacji. CzyŜby 
te ugrupowania bały się swoich macierzystych 
nazw, czy teŜ moŜe ich nazwy w społeczności 
sarmackiej juŜ się zuŜyły i źle się kojarzą? Jedno 
jest pewne PPS znajdą wyborcy na liście PPSu. 
Jedyne co moŜna zarzucić, Ŝe jest to raczej 
wandyjski PPS, jednak Sarmacja jest siłą swoich 
prowincji, a Wandystan miał i ma mocne kadry.  
 
 
KANDYDACI 

 
Wandyjski desant zdecydowanie przejął Partię Pracy Sarmacji. Lista tej partii w 
wyborach do IP składa się tylko i wyłącznie z wandyjczyków. Warto przytoczyć te 

znane od Genosse do Winnicy 
nazwiska: 
1. Aleksander wicehrabia Keller 
2. Paweł kawaler Ciupak 
3. Jacek kawaler Nowak 

To sprawdzeni działacze i urzędnicy 
państwowi. Jak na stronie PPSu podaje 
Keller jest on Przewodniczącym PPSu, 
a jego najwaŜniejsze obecnie funkcje 
związane są z MSZtem – jest 

ambasadorem i radcą-ministrem pełnomocnym. Szczególnie podkreśla pełnioną przez 
siebie 4-krotnie funkcję Prezydenta Wandystanu. Paweł Ciupak zaś to przede 



wszystkim wielokrotny Komisarz Ludowy ds. Informatycznych. Ostatnio został 
wybrany I Sekretarzem  Socjalistycznej Partii Wandystanu, pełni równieŜ funkcję 
Przewodniczącego Trybunału Ludowego. Kolejną znamienitą postacią jest Jacek 
Nowak – obecny (dawniej równieŜ) Przewodniczący Churału Ludowego. Jest znanym 
lewicowym działaczem, miał niejeden epizod w Radzie Komisarzy Ludowych, gdzie 
sprawdzał się w resorcie finansów i gospodarki. Pełnił równieŜ funkcję ambasadora 
Wandystanu. 
Myślę, Ŝe tych kilka słów o kandydatach PPSu jest wystarczającą rękojmią dla ich 
poparcia – poparcia ludzi doświadczonych i profesjonalnych. 
 

 

SKANDALISTA W AKCJI 

 

Nasz rodzimy skandalista Aleksander 
Keller raczył się dzisiaj zwrócić do 
Wandyjczyków o poparcie listy PPS. Zrobił 
to w dość nietypowy sposób, dlatego 
publikujemy część jego oświadczenia. 
 
Towarzyszki i Towarzysze! 
 
    Dni mamy teraz szczególne - trwają wybory 
do Izby Poselskiej. Nie mam zamiaru owijać  
w bawełnę, a wręcz, jak w jednym z rysunków 
w Dzienniku Cotygodniownym NIE J. Urbana, 
powiem tak: opierdolę dechami i chuj!  
(na szczęście w Wandystanie moŜna sobie na 
to pozwolić :) ). Zwracam się do kaŜdej 
Wandyjki, do kaŜdego Wandyjczyka o 
poparcie dla listy Partii Pracy Sarmacji. Na 
Ŝadnej innej liście partyjnej nie ma tylu 
Wandyjczyków - w dodatku 100% jest to lista złoŜona z Wandyjczyków. My - 
kandydaci PPSu - od zawsze związani z Mandragoratem Wandystanu jesteśmy 
gwarantem realizacji naszych narodowych interesów i aspiracji w Księstwie Sarmacji. 
Pomyślcie o tym Towarzyszki i Towarzysze kiedy będziecie szli, jeszcze pod osłoną 
nocy, do pracy do fabryki, wyjeŜdŜali traktowem w pole lub otwierali uczelniane 
gabinety.  
 

 

 

PROGRAMY 

 

Jak doniósł GONIEC CZARNOLESKI Partia Pracy Sarmacji jest jednym z 
najlepiej przygotowanych programowo do tych wyborów ugrupowań. 
Pozwalamy sobie zatem przedstawić jej PREZENTACJE PROGRAMOWE. 



WIĘCEJ SAMORZĄDNOŚCI 

Partia Pracy Sarmacji powstała w łonie wandyjskich socjalistów doskonale wie 
czym jest samorządność, wie bowiem z jej kolebki się wywodzi. Wiemy jak 
waŜną rolę w Ŝyciu Księstwa Sarmacji pełnią samorządy, ba bez nich Sarmacja 
tak na prawdę by nie istniała. Tylko wolny i niepohamowany rozwój prowincji 
jest gwarantem rozwoju Sarmacji. NaleŜy zatem uznać rolę małych ojczyzn i je 
wspierać. PPS proponuje na początek by Rząd Sarmacji konsultował swoje 
decyzje w jak najszerszym zakresie z prowincjami. W tym celu ma powstać rada 
konsultacyjna szefów samorządów (prowincji i jednostek samorządowych na 
Terytorium Koronnym) przy resorcie samorządu terytorialnego. Proponujemy 
równieŜ by bez Ŝadnych ograniczeń prowincje mogły róŜnicować ustrój i prawo 
wewnętrzne - dajmy samorządom jeszcze większą autonomię (taką jak ma 
Wandystan). Rozwój samorządów nie moŜe obyć się bez wsparcia finansowego ich 
rozwoju, dlatego budŜet krajowy musi subsydiować prowincje, oczywiście 
jeŜeli zajdzie taka potrzeba i wola władz samorządów. 

LIKWIDACJA PRZEPISÓW GODZ ĄCYCH W WOLNOŚĆ EKSPRESJI  

Socjaliści sarmaccy wiedzą jak waŜna jest wolność. Proponujemy zlikwidować 
bezsensowne przepisy dotyczące budowania wiadomości na listę dyskusyjną 
(kreseczki, limity, cięcia). Moderator nie moŜe być świętą krową - to sąd 
powszechny ma decydować o tym czy na liście popełniono wykroczenie czy 
przestępstwo! 

PIERWSZA FIRMA  

W Sarmacji jest wiele mniej lub bardziej funkcjonujących, 
rozwiniętych przedsiębiorstw. Istnieje sporo znacznych korporacji 
posiadających niemalŜe całe gałęzie produkcji. Rozwinięcie nowej 
działalności gospodarczej czy to przez nowego 
mieszkańca/obywatela czy teŜ przez dotychczas 
niezaangaŜowanego w gospodarkę obywatela jest bardzo trudne. 
Znaczna konkurencja na rynku, prawie monopolizacja niektórych 
dziedzin sprawiają Ŝe zakładanie swojej pierwszej firmy wymaga 
nakładów. NaleŜy zatem maksymalnie wspomóc nową działalność 
gospodarczą. Dlatego teŜ PPS proponuje program PIERWSZA 
FIRMA. Ma on polegać na subwencji dla mieszkańca/obywatela w 
wysokości 100 lt na rozpoczęcie działalności. Oczywiście nie 
będzie się to odbywało “za darmo”. Nowy przedsiębiorca będzie 
musiał przedstawić ministrowi właściwemu ds. gospodarki, po jego 
zaakceptowaniu droga do uzyskania subwencji będzie prosta i 
szybka.  

PRAWO WYBORU W śYCIU GOSPODARCZYM 

Państwo wirtualne składa się z wielu dziedzin Ŝycia. MoŜna wymienić tu naprędce choćby politykę, 
naukę (edukację), kulturą i oczywiście gospodarkę. W polskim świecie wirtualnym mamy róŜne 
państwa, które róŜnie podchodzą do kwestii Ŝycia gospodarczego. W niektórych z nich filarem 
państwa są polityka, nauka i kultura, nie istnieje nawet system gospodarczy. W Sarmacji istnieje 
natomiast “Syriusz”, a od niedawna “Suweren”. Obowiązek uczestniczenia w Ŝyciu gospodarczym 
dotyczy wyłącznie “Syriusza”. Mamy obowiązek się Ŝywić i ewentualnie leczyć. Czy jednak kaŜdy 
musi taki obowiązek posiadać? Czy np. wybitnego naukowca czy artystę grafika interesuje czy w 
świecie wirtualnym jest najedzony? Wprowadźmy zatem nowe regulacje. Nie traktujmy Ŝycia 
gospodarczego jako przymusu, dajmy ludziom PRAWO DO śYCIA GOSPODARCZEGO! JeŜeli jest 
to prawo a nie obowiązek to moŜemy z niego skorzystać lub nie. Dajmy ludziom wolność wyboru!  



POLITYKA ZAGRANICZNA  

Księstwo Sarmacji jest bez wątpienia jednym z najpotęŜniejszym państw wirtualnych. MoŜna pokusić 
się o stwierdzenie, Ŝe jest równowaŜne swoim rozwojem i potencjałem dla sojuszu dreamlandzko-
scholandzkiego. Taką pozycja nie wzięła się znikąd. Księstwo Sarmacji jest silne swoimi częściami 
składowymi. Popatrzmy na nasze prowincje - niegdyś samodzielne państwa. To one wsparły 
potencjał państwa - Księstwa stając się jego częścią. Nie ma innej drogi jak tylko rozwijać Sarmację 
poprzez przyłączanie nowych krajów. Zagwarantujmy rozwój wzajemnych stosunków z nowymi 
i małymi państwami, twórzmy sojusze by w przyszłości tym narodom zaoferować wspólnotę w 
jednym państwie. Do tego m.in. potrzebujemy umiejętnej dyplomacji, doświadczonej i wykształconej. 
Stałość w dyplomacji jest bardzo istotna, dlatego teŜ PPS popiera stworzenie korpusu 
dyplomatycznego, który jest tego gwarantem. śadne zawieruchy rządowe nie przeszkodzą wówczas 
w pełnieniu misji zagranicznych, a nasza dyplomacja będzie doskonale przygotowana. Niech będzie 
ona wizytówką v-światowego mocarstwa - Księstwa Sarmacji.  

NOWY OBYWATEL  

KaŜdy nowy obywatel państwa wirtualnego to cenny dla niego nabytek. Rozwój demograficzny i stan 
ludnościowy to podstawowe atuty mocarstw państw wirtualnych, do których niewątpliwie zalicza się 
Księstwo Sarmacji. Naszym wspólnym zadaniem jest przyciągać jak największą liczbę nowych 
mieszkańców, a gdy będą aktywni staną się obywatelami. Kwestia promocji jest bardzo istotna - 
Sarmacja ma niezłą prasę i codzienny dopływ “nowych”. Naszym celem jest zatrzymanie tych ludzi i 
wdroŜenie ich w działalność naszej mikronacji. Partia Pracy Sarmacji proponuje zmianę sposobu i 
wysokości wypłacanych bezzwrotnych zapomóg dla nowych mieszkańców. Proponujemy nowość - 
dwie tury wypłacania kwoty 50 lt. Pierwsza część byłaby wypłacana na dotychczasowych zasadach 
(jednak wzrost o 20 lt). Następna była by wypłacana po okresie jednego miesiąca od zamieszkania w 
Sarmacji pod warunkiem czynnego uczestnictwa w listach dyskusyjnych Sarmacji i/lub listach 
krajowych (szczegóły do ustalenia, ewentualnie moŜliwość wprowadzenia równieŜ kryterium np. 
pracy społecznej). Kwoty przeznaczane dla nowego mieszkańca będą mogły słuŜyć przede 
wszystkim Ŝywieniu, do momentu uzyskania pracy, a takŜe być dodatkiem do zakupu np. domu 
(zakwaterowanie istotne przy pracy w Syriuszu) czy samochodu. Generalnie PPS jest przeciwny 
obowiązkowości Ŝywienia, jednak do momentu jego ewentualnego zniesienia naleŜy wprowadzić 
instrumenty socjalne chroniące nowego mieszkańca.  

 
DOWCIPY 

 
- Jak nazywa się kogoś w budynku Izby Poselskiej kto jest uczciwy, etyczny i 
inteligentny?  
- Uczestnik wycieczki szkolnej. 
 
- Nowak! Powiedzcie, co będzie, jeśli kula odstrzeli wam ucho?  
- Będę gorzej słyszał, obywatelu sierŜancie!  
- Dobrze. A co będzie, jeśli kula odstrzeli wam drugie ucho?  
- Nie będę nic widział, bo mi hełm na oczy spadnie! 
 
- śyje nam się lepiej - oznajmił w expose Kanclerz. 
- To fajnie Ŝe wam - pomyślał naród. 
 



InŜynierowie z Ludowego Uniwersytetu Wandyjskiego po wielu latach badań 
balistycznych doszli do wniosku, Ŝe John Kennedy nie został zastrzelony z okna, tylko 
z karabinu. 
 
Idzie trzech facetów w płaszczach ulicą.  
- Który jest z "SPD"?  
- Ten, który ma płaszcz wpuszczony w spodnie. 
 
Czym róŜni się polityk od muchy?  
Niczym. Jedno i drugie moŜna zabić gazetą. 
 
Dialogi polityczne u fryzjera: 
- Co tam nowego w polityce panie 
Hrabio? 
- Niewiele, podobno rząd Al-rajnu 
upadł. 
- Ciekawe, a jak to się stało? 
- Złamała się gałąź podczas posiedzenia 
gabinetu. 
 
Rozmowa przez telefon: 
- Jakie są pańskie poglądy polityczne? 
- Moje poglądy poli... Proszę chwilę 
zaczekać, muszę uspokoić synów... 
BENITO! ADOLF! Uspokójcie się. 


