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ciekawie minął ubiegły 
tydzień - koalicja rządzą-
ca powoli się rozkręca 
ze swoją pracą, powstałą 
nowa, przepadowa karcz-
ma, forum zmieniło swój 
wygląd, a i dwie funda-
cje wspierające prywat-
ne inicjatywy się zna-
lazły na liście nowości.

aktywność jak widać stoi 
na poziomie niespotyka-
nym chyba od kilkunastu 
miesięcy, co bardzo cieszy.
Mimo to, realowa natura 
człowieka może wyciągnąć 
kilka mankamentów obecnej 
sytuacji, a przede wszyst-
kim to, że ostatnio kręcimy 
się jedynie wokół polityki. 
Tym tematem chcieliśmy za-
jąć się w obecnym numerze, 
wicenaczelny Zbyszko zasta-
nawia się nad tym, czy mikro-
nacje mogą istnieć bez polity-
ki - zapraszamy na stronę 5. 
Bylibyśmy niezmiernie szczę-
śliwi, gdybyście i wy wyrazili 
swoje zdanie na ten temat.

niestety, tematyki poli-

tycznej nie dało się unik-
nąć w rozmowie z tego-
tygodniowym gościem 
Ferment - Diukiem Piotrem
kościńskim. o tym jak Ja-
śnie oświecony Diuk po-
strzega aktualny stan Sar-
macji i czym zajmować się 
będzie w najbliższym czasie 
przeczytacie na stronie 7.

Generalnie zajawkę numeru 
już zrobiłem, więc teraz miej-
sce na refleksje i pierduizmy, 
acz w ramach tematu numeru.
ostatnio swój renesans prze-
żywa prasa, a rok temu to 
samo działo się ze sportem. 
Gdzieś zaczyna mi brakować 
tego, że przez przesiadywnie 
w Xperteleven, wMR, ku-
kułach, przez granie w sno-
okera i skakanie na nartach 
nie miałem czasu na inne ak-
tywności. Byłoby miło, gdy-
by coś w tej sferze drgnęło, 
a naprawdę warto - o ile do-
brze pamiętam, mieliśmy 
jedenaście czy dwanaście 
czynnych dyscyplin sportu...

Dobra, starczy tego żalenia 
się. Zapraszam do lektury 
numeru trzeciego i ocze-
kiwania na kolejne wyda-
nia Fermentu. i JaZDa!

Wyborczo,
oj wyborczo
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opozycja działa - ex-kanclerz 
wiśnicki ropoczyna prywat-
ny program wspierania ini-
cjatyw pod nazwą „inkubator 
inicjatyw”. warto przyjrzeć 
się tej inicjatywie, jako zde-
cydowanie lepszej od konku-
rencyjnego „idź naprzód”. 
Redakcja „Fermentu” w swo-
im imieniu chce zaprosić 
wszystkich do włączenia się 
w działania „ii” - może i nie-
którzy redaktorzy pomogą? 

w gospodarce ruch jak w cen-
trum Grodziska w godzinach 
szczytu. Bakonyi zakłada nową 
karczmę i kopalnię, wojciech 
Hergemon sprzedaje udziały, 
tak samo i Markus Hergemon-
-euskadi. Swoją kopalnie zało-
żył także diuk Piotr nowicki. 
na rynku karczm wywiąza-
ła się także mała bitwa ce-
nowa. a wszystko dla do-
bra klientów oczywiście! 
 
Hacjenda la Sarmatia - ogólno-
narodowe szaleństwo! Serial 
autorstwa redaktorek Plotkary 
Zielnyborskiej zyskuje mega po-
pularność - trzy pierwsze odcin-
ki wprosz oszołomiły widownię. 
Telenowela przypadła do gu-
stu szczególnie Jego książęcej 
Mości Piotrowi ii Grzegorzowi. 
Może wkM sam weźmie udzia 
w tworzeniu kolejnego odcinka? 

na Forum centralnym poza 
malowaniem przeprowadzono 
inne zmiany techniczne - odłą-
czono naczelnika, a także za-
implementowano znany już 
system tantiem. Jednocześnie 
podniosły się głosy krytki na 
formę testów nowych funkcjo-
nalności Fc - wśród niezado-
wolonych przewodził andrzej 
Swarzewski, który przy tej oka-
zji zdołał wyrazić dezaprobatę 
dla lewicowego Rządu. Pozdra-
wiamy i życzymy więcej luzu.

na szybko

W piątek wieczorem ksią-
żę Senior piotr Mikołaj 
ogłosił, że Forum cen-
tralne, znane i lubiane 
miejsce rozmów, zabaw 
i obrzucania się błotem 
zmieniło styl graficzny. 

obecny przypomina layout 

malowanie Forum
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nowej strony księstwa Sar-
macji (czytaj: jest ciemno-
niebieskie w kwiatuszki). 
oczywiście zaraz po ogłosze-
niu (swoją drogą,  bez sensu 
- by zobaczyć to ogłoszenie 
trzeba i tak wejść na forum, 
a zmianę zauważyłby śred-
nio rozwinięty piesek scho-

landzki) rozbrzmiały głosy 
oburzenia, krytyki, obrzydze-
nia i pogardy dla nowego 
ubranka wyżej wymienione-
go forum. ale kto by się tam 
przejmował, obywatele przy-
wykną. Haters gonna hate.

Sn

na Forum centralnym po-
jawiło się zaproszenie od 
ambasadora Generalnego 
Rzeczpospolitej obojga 
narodów na uroczystość 
koronacji królewskiej. 

co ciekawe pojawiło się ono 

koronacja w ron
na dzień przed samą impre-
zą, co zostawia dosyć mało 
czasu na jakiekolwiek przy-
gotowania do wysłania de-
legacji przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, jeżeli 
do samego wysłania dojdzie. 
Gdy to czytacie, zapewne już 

jest po samej bibie i zapewne 
nikt z zaproszenia nie skorzy-
stał. Rada na przyszłość dla 
naszej braci z Rzeczpospoli-
tej - zaproszenia wysyła się 
stosownie wcześniej!

Sn

Ministerstwo kultury 
działa! i to jak! Minister 
kultury iwan karakacha-
now co rusz publikuje swe 
dzieła, ogłasza konkursy 
oraz rozdaje darmowe li-
zaki z podobizną towa-
rzysza Wandy w centrum 
Grodziska. 

kochamy „I”
Sam minister znany był na 
długo przed swą karierą rzą-
dową z niebagatalnego ta-
lentu do pisania. Twórca ta-
kich dzieł jak „wanda wars” 
czy „Mikroświat aD 2010” 
ów talent pozwolił nam 
podziwiać w swym najnow-
szym tekście o Rocznicy 

Tragicznego września. Re-
dakcja Fermentu jest pod 
wrażeniem i życzy by ten za-
pał nie spłonął zbyt wcześnie. 
czekamy na kolejne efek-
ty pracy pana Ministra. 
kochamy „i” -  czyli tow. iwana!

Sn

Wiesci

W sejmie wrze. czyli nic 
nowego w naszym parla-
mencie się nie dzieje. 

Posłowie miast debatować 

Sejmowe debaty czas zacząć
o finansach publicznych, 
spierają się o nazwę jaką po-
winien przywdziać obecny 
rząd. Lewica (Rząd Ludowy)  
broni swej propozycji, na-

tomiast prawica dla zasady 
rzuca mięsem z insygniami 
książęcymi w oponentów. 

Sn



na wierzy klasztoru Zakonu 
Semnoteam zamontowano od-
restaurowany hełm. opera-
cja przebiegła bez zakłóceń. 
wieza znów ma ok. 67 metrów 
wysokości. odnowienie heł-
mu wieży trwało od 15 maja, 
a zakończyło się 20 sierpnia, 
jednak ze względu na niesprzy-
jające warunki pogodowe wie-
rzę można było zwieńczyć heł-
mem dopiero w ostanią środę.

10–latek, który w środę utknął 
w kominie jest już bezpieczny. 
w środę w okolicach godziny 
16 Ferska komenda Straży Po-
żarnej otrzymała zawiadomie-
nie o utknięciu dziecka w komi-
nie. Jak informuje nas rzecznik 
Ferskich Służb Porządkowych 
najprawdopodobniej chłopiec 
chciał ukryć się w kominie 
podczas zabawy w chowanego. 
Straż zawiadomił ojciec kolegów 
chłopaka, który po powrocie 
z pracy usłyszał krzyki docho-
dzące z komina. 10-latek spę-
dził w pułapce ok. 1,5 godziny.

w piątek w okolicach połu-
dnia, na trasie Grodzisk-Santa 
ana przewrócił się samochód 
wojskowy. Droga w kierun-
ku zachodnim była całkowi-
cie zablokowana do godz. 14. 
Dwie osoby trafiły do szpitala. 
„w wypadku ucierpiała jedna 
osoba. Jest to podoficer kSZ, 
który podczas wypadku wy-
padł z szoferki. Żołnierz został 
przewieziony śmigłowcem do 
ferskiego szpitala. – powiedział 
„F” Janusz kruczaj z Mw kSZ.

na szybkoremont ferskiego magistratu

nr 3
28 sierpnia - 4 wrzesnia

4

niesamowite wieści z sej-
mowych kuluarów - Mar-
szałek Suszek-chojnacki 
zamieszany w seksualną 
aferę!

Jak dowiaduje się Ferment, 
Marszłek ma ponoć romans 
z Joanną wyrzymałło, jedną 
z sejmowych sprzątaczek. 
ich potajemny związek trwa 
rzekomo od początku po-

seksskandal w sejmie!
przedniej kadencji Sejmu.  

o opinie poprosiliśmy po-
zostałych pracowników Sej-
mu. Pani krystyna, kolejna 
ze sprzątaczek parlamentu 
mówi nam: „a gdzie łun by 
take dziewuche brał?! Może 
i nadaje siem do szeksu, ale 
we łbie to łona ma pusto jak 
we wiadrze od mopa, co do-
piero z niego wode wylałam.” 

Z kolei wicemarszałek Żół-
towski odmawia komentarza  
i nakazuje czekać na oświad-
czenie zainteresowanego.

ciekawa sprawa, nie ma 
co. oczekujemy z niecier-
pliwością na komentarz sa-
mego Marszałka, a jeszcze 
bardziej na komentarz jego 
rodziny. co to teraz będzie?

Rn

pol serio

Remont Magistratu
Jak informuje nas zbliżo-
ne do ferskiego Magistra-
tu źródło, Urząd Miasta 
planuje w najbliższych 
dniach remont swojej sie-
dziby. odnowione mają 
zostać między innymi: 
Sala konferencyjna i Ga-
binet Burmistrza. podob-
no Ministerstwo kultu-
ry (sprawujące również 
opiekę nad dziedzictwem 
narodowym kS) wydało 
już zgodę na wykonanie 
zaplanowanych zmian. 

Ponieważ ani Burmistrz 
Miasta Fer, ani jego za-
stępca nie chcieli udzie-
lić nam komentarza w tej 
sprawie, o zdanie postano-
wiliśmy zapytać mieszkań-

ców miasta. Pierwszego 
spytaliśmy Pana Zbigniewa 
opiołę – emeryta zamiesz-
kującego okolice ferskiego 
zamku. „Jeszcze tego brako-
wało! Zamiast zainwestować 
w port lub Browar czy jedy-
ną, słynną w całym księstwie 
ferską karczmę „u GRuBe-

Go ZBycHa” będą mościć 
się za nasze podatki! a co 
zrobią zimą, jak skończy się 
produkcja zboża?!” – mówi 
wzburzony Pan Zbigniew.
Jako kolejną pytamy Pa-
nią Helenę niznak, pro-
wadzącą warzywniak 
w okolicy gmachu uM.
„Bardzo dobrze, niech 
go wyremontują. i tak 
wpuszczali tam zwiedza-
jących, teraz będzie ich 
jeszcze więcej.” – mówi.

Zdania jak widać są podzie-
lone. Jedni są przeciwni re-
montom w budynku urzędu 
Miasta, inni cieszą się, że 
Burmistrz dba o zabytki. 
a wy co sądzicie? 

ignacy
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śliczny - nie ma kusia 
we wsi.
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temat z okladki

zaraz, zaraz, coś się z 
tym tytułem nie zgadza, 
prawda? Jakie v-życie, 
bez polityki? polityka to 
przecież wirtualne ży-
cie! no ale zaraz, jak za-
czynaliście całą tę zaba-
wę, nic nie tworzyliście, 
nie rozmawialiście z in-
nymi, nie graliście, nie 
bawiliście się w piasto-
wanie różnych funkcji 
w samych miastach? W 
moim drugim felietonie 

pozwolę sobie nieco roz-
winąć temat z poprzed-
niego numeru, w któ-
rym pisałem o zabawie 
z tworzenia własnych 
inicjatyw. Dla wielu z 
nas v-świat to głównie 
symulator polityczny, a 
wszystko poza polityką i 
tak kręci się wokół niej. 
 
i teraz pytanie, czym jeszcze 
możemy się zająć w v-życiu? 
Zawsze w opisach mikronacji 
pojawiają się liczne hasła – 
zostań kim tylko chcesz, zrób 
karierę od zera do bohatera, 

itd. itp. Tylko jakimś dziw-
nym trafem prawie każdy z 
nas i tak na końcu trafia do 
polityki, więc jak to w końcu 
jest? Można bez tego wirtual-
nie żyć? Ja uważam, że można  
i to wcale nie jest takie trudne. 

największą zaletą mikronacji 
jest jej społeczność – mamy 
osoby, z którymi możemy 
rozmawiać o największych 
pierdołach, nawet codzien-
nie. wśród tych osób najle-
piej znaleźć sobie grupę lu-
dzi i z nimi zacząć się bawić. 
Zabawa w pojedynkę jest 

możliwa, jednak grupa bliż-
szych współpracowników jest 
wielce wskazana, bo dzięki 
temu masz możliwość chwa-
lenia się, dyskutowania i 
konsultowania swoich pomy-
słow, a finalny efekt dopiero  
wysłać szerszej publice.
 
Można się bawić w jednym 
mieście, można całą prowin-
cję lub nawet i państwo - choć 
to się sprawdza raczej tylko 
w małych, kilkuosobowych 
mikronacjach. ok, mamy 
już grupę ludzi i teraz pyta-
nie czym możemy sie zająć? 

c Z y M  o P R ó c Z  P o L i T y k i  M o Ż n a  S i ę  Z a J ą ć ?
Zbyszko von 
Thorn-Broniek

Skazani na politykę?
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odpowiedź jest banalna i 
oczywista – wSZySTkiM! 
Schemat jest generalnie 
bardzo prosty – potrzebuje-
my grupy ludzi i publiczno-
ści. Tak jak w realnym życiu 
tworzenie fajnych rzeczy dla 
samego siebie szybko robi 
się nudne i brakuje moty-
wacji. Dlatego również w 
mikroświecie trzeba nieco 
pomyśleć zanim się coś zrobi 
jeśli chcemy osiągnąć suk-
ces, bez tego można tworzyć 

coś nowego każdego dnia, a 
i tak szybko o tym wszyscy 
zapomną. Znalezienie zło-
tego środku nie jest wcale 
łatwe – musimy połączyć 
swoje zainteresowania z za-
interesowaniami pozostałych 
mieszkańców mikronacji. w 
przypadku konkursów trze-
ba wziać jeszcze pod uwagę 
możliwości czasowe oraz 
postarać się by udział w kon-
kursie wymagał jak najmniej-
szego wysiłku od uczestni-
ków – cóż, takie mamy realia.
 
Nikt nam oczywiście nie 
zabrania tworzenia dla sa-
mego siebie i od czasu do 
czasu możemy zwyczajnie 
skupić się na swoich zain-
teresowaniach i talentach. 
Dla przykładu lubisz przy-
rodę, wszystko co zielone, 
itp.? No to otwórz park czy 
ogród, poszukaj fajnych 
zdjęć, zrób prostą stronę, 

dodaj trochę opisów roślin, 
kwiatów, drzew i jest! Jak 
masz trochę więcej fanta-
zji możesz dodać możli-
wość wykupienia doniczki 
oraz nasion z możliwością 
zasadzenia. Z takimi do-
datkami od razu zyskasz 
większe zainteresowanie, 
a nawet zarobisz trochę li-
bertów. W v-świecie jest o 
tyle prościej, że naprawdę 
ogranicza Cię tylko i wy-
łącznie własna wyobraźnia 
– nie potrzebujesz miliar-
dów, żeby wybudować naj-
wyższy budynek – możesz 
sam sobie to napisać, dodać 
jakieś realne zdjęcie i jest!

Jak już wspominałem w po-
przednim numerze, tworze-
nie własnych inicjatyw to 
świetna zabawa jak i rów-
nież relaks po ciężkim dniu 
w realu. Tylko czy można tak 
wirtualnie żyć na dłuższą 
metę? Czy jesteśmy w stanie 
zapomnieć, chociaż na jakiś 
czas, o polityce? Na potrze-
by tego tekstu stworzyłem 
na naszym forum ankietę 
z pytanie „Czy wyobrażasz 
sobie v-życie bez polityki?”.

Wyniki ankiety były wbrew 
pozorom dość interesują-
ce. Spodziewałem się, że 
sporo osób zaznaczy ‘nie’, 
jednak nie przypuszcza-
łem, że będzie to zdecy-
dowana większość! Odpo-
wiedzi udzieliło w sumie 
22 osób, w tym również 
ja – zatem jedynie 3 osoby 
oprócz mnie wyobrażają 
sobie v-życie bez polityki! 
Z czystej ciekawości po-
stanowiłem zapytać 
dwóch JKW, jak i czy 

w ogóle wyobrażają so-
bie v-życie bez polity-
ki? Oto co odpowiedzili:

Oczywiście że nie wyobra-
żam sobie życia bez po-
lityki, z bardzo prostego 
powodu - wszystko jest po-
lityczne. Zarówno w życiu 
realnym jak i wirtualnym. 
Polityka to przecież nie tyl-
ko Rząd i Sejm. Znajduje 
odzwierciedlenie w każ-
dej inicjatywie i w więk-
szości osobistych decyzji.

Michał Feliks

Oczywiście, że sobie nie 
wyobrażam. Zawsze jest 
coś, co można i należy 
zrobić, a tego się nie robi. 
Zawsze jest coś, co moż-
na poprawić. Nie miałbym 
komfortu zajmowania się 
inicjatywami mając świado-
mość tego, że coś nie szty-
muje, a ja nic z tym nie ro-

bię. Rzecz jasna, chciałbym 
wrócić do prywatnej ini-
cjatywy, ale żebym działał 
wyłącznie na tym odcinku 
— to już mnie muszą wy-
borcy odspawać od stołka.

Piotr Mikołaj

Jak widzicie - oboje zaczę-
li swoje wypowiedzi od 
oczywistego nie. Ja mimo 
wszystko wciąż uważam, 
że moglibyśmy się ba-
wić równie dobrze bez 
polityki, choć zapewne 
po pewnym czasie zrobi-
łoby się to nieco nudne.  
A tak możemy się poudzie-
lać politycznie, później od-
począć od tego wszystkiego 
i skupić sie wyłącznie na za-
bawie i tworzeniu inicjatyw. 
I to jest właśnie jedna z 
większych zalet mikro-
nacji - możemy dowolnie 
wybierać sobie aktualne 
zajęcie i nikomu nic do tego! 
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Dla wielu z nas 
wirtualny świat to 
głównie symulator 
polityczny, a wszyst-
ko poza polityką  
i tak kręci się wokół 
niej.
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Ferment 
Pod koniec czerwca bie-
żącego roku Jo Diuk opu-
ścił Sarmację i chyba 
dobrze pomieszkuje się Diu-
kowi na okH "Hasseland"? 

diuk koscinski

Trochę ciasno, bo pancer-
nik stary, kajuta admiralska 
nie za wielka, są kłopoty 
z organizowaniem zebrań 
rządu. ale sie przyzwyczajam.

Ferment 
okoliczności emigracji Diu-

ka nie należą do przyjem-
nych. warto było wyjeżdżać?

diuk 
Tego nie da się rozpatry-
wać w kategoriach "warto-
-nie warto". nie roztrząsając 
szczegółowo całej historii 
powiem tak. Ja w v-świe-
cie występuję pod własnym 
nazwiskiem. Tymczasem 
zostałem pomówiony, znie-
sławiony - w sprawach jak 
najbardziej realowych. wła-
dze księstwa zareagowa-
ły bardzo powściągliwie, 

co mogło oznaczać przyzwo-
lenie dla takich działań. Ja 
niestety nie mogę pozosta-
wać w organizacji, która przy-
zwala na pomawianie i oczer-
nianie moje osoby. Po prostu 
- nie. Gdybym pozostał, ozna-
czałoby to moją zgodę na taki 
proceder. oczywiście, wyjeż-
dżać wcale nie chciałem.

Ferment 
Sądzi Diuk, że nadejdzie 
moment w którym do nas 
wróci? Rozsądku w księ-
stwie jest znacznie więcej, 

niż głupoty, może warto za-
stanowić się nad powrotem?

diuk  
a czy zmieniło się cokolwiek 
w tej istotnej dla mnie kwe-
stii? niewiele. książę zapo-
wiadał wprowadzenie przepi-
sów które zapewnią, że nikt 
juz nie będzie obrażany. i co? 
i nic. co więcej, w Sarmacji 
można bez przeszkód wysta-
wić publicznie portret jed-
nego z największych zbrod-
niarzy w dziejach ludzkości, 
tyle, że w przemalowanym na 

Pogodna twarz diuka kościńskiego 
mówi wszystko - ten się śmieje, 
kto się śmieje ostatni.

J a ś n i e  o ś w i e c o n y  D i u k

piotR kościńSki



różowo mundurze. a w wybo-
rach sukcesy odnosi partia, 
mająca w nazwie odniesienie 
do formacji, która wymor-
dowała - i to w realu, a nie 
w wirtualu - miliony ludzi. 
czego jeszcze nam trzeba?

Ferment 
nie sądzi Diuk, że takie po-
dejście jest ciut na wyrost? 
istnieje w końcu pewna za-
sada, że nie miesza się reala 
z wirtualem. Fakt, łamać tę 
zasadę stara się pan Swa-
rzewski, ale to wyjątek od re-
guły. Sam JkM Piotr ii Grze-
gorz pisał na naszym forum, 
że obecne "parcie na wan-
dyzm" czy też wszechobec-
na, partyjna czerwień mogą 
być tylko i wyłącznie obliczo-
ne na jedną kadencję. nie 
uważa Diuk, że z oceną wy-
padałoby poczekać do koń-
ca obecnej kadencji Sejmu?

diuk  
nie miesza się - ale powinny 
być jakieś granice. Granicą 
winien być zakaz korzystania 
w v-świecie z tych symboli 
z reala, które w realu 
oceniane są jednoznacz-
nie negatywnie. i nie ma 
znaczenia, czy przymy-
ka się na to oko na jedną 
kadencję czy na zawsze.

Ferment 
Jedyne zakazy w kwestii ta-
kich symboli, to te wpisane 
w konstytucji RP odnoszą-
ce się do ideologii totalitar-
nych. czy to zdaniem Diuka 
nie wystarcza? nie propa-
gujemy przecież w Sarmacji 
rasizmu, szowinizmu, nazi-
zmu, komunizmu czy innych 
"-izmów". Może warto wyjść 
z czymś konkurencyjnym? 

diuk  
konstytucja RP dotyczy pol-
skich v-państw w dość ogra-
niczony sposób. kluczowe 
jest stanowisko władz po-
szczególnych państw, a wła-
dze Sarmacji takie działania 
tolerują. ale według mnie to 
nie jest największym proble-
mem Sarmacji. na skutek 
bardzo wielu wydarzeń Sar-
macja się zasadniczo zmieni-
ła. widzę dwie takie zmiany. 
Pierwszy - to faktyczna teu-
tonizacja Sarmacji. To Teu-
tonia stała się dominująca 
w Sarmacji! Drugi - to wande-
izacja Sarmacji. Mamy więc 
splecione w dziwny sposób, 
teutonizację i wandeizację. 
w efekcie - desarmatyzację.

Ferment 
nie zgodzę się z Diukiem. 
Podział ingerencji Teutonii 
i Starosarmacji jest sinuso-
idalny - raz jedni, raz dru-
dzy. Rywalizacja była, jest 
i będzie, to naturalne. Gor-
sze są już jej wynaturzenia, 
których można uniknąć. 
co do wandeizacji - sądzę, 
że tutaj tez Diuk jest w błę-
dzie. Żeby ocenić czy to 
chwilowy wyskok, czy trwała 
tendencja, musimy pocze-
kać do następnych wyborów. 
w związku z teorią o desar-
matyzacji - nie woli Diuk dzia-

łać w tym temacie, zamiast 
przebywać na emigracji?

diuk  
Ja bym wolał, rzecz jasna. 
ale do emigracji zostałem 
zmuszony. Mówi się trudno. 
a co do meritum: Teutonia 
zawsze miała wyrazistą toż-
samość, gdy Starosarmacja 
nie. Teutonia często działa-
ła w opozycji do "centrum", 
gdy Starosarmacja nigdy 
nie miała takich ambicji.

Ferment 
a propos Starosarmacji 
- ostatnia wypowiedź Diu-
ka, o tym że rzadziej bę-
dzie zaglądał na forum, 
była pierwszą od tygodnia. 
Przez bitych siedem dni nic 
się na forum STS nie dzia-
ło - jak to Diuk skomentuje?

diuk

Sprawa jest prosta: po pierw-
sze Starosarmacja nie ma 
"samoidentyfikacji", Staro-
sarmaci czują się po pro-
stu Sarmatami i już. Może 
szkoda, że zlikwidowano 
Gellonię? Po drugie zaś, Sta-
rosarmacja jako prowincja 
po prostu nie ma co robić. 

Po co być w administracji, któ-
ra ma iluzoryczne uprawnie-
nia? Dla przyjemności, kolek-
cjonowania stanowisk? Bez 
sensu. Lepiej od razu star-
tować do władz centralnych.

Ferment 
co do miejscowej admini-
stracji, to w sumie muszę 
się zgodzić - pełni (pełniła?) 
rolę raczej fabularną. kwe-
stia identyfikacji również jest 
problematyczna... Błędem 
być może nie była o tyle li-
kwidacja Gellonii, co scale-
nie jej z Terkorem w nowy 
twór. Sądzi Diuk, że jest ja-
kiś sposób, aby Starosarma-
cja odnalazła swoją tożsa-
mość? Może ma Diuk jakieś 
propozycje na ten temat?

diuk  
Może i bym miał, ale już 
chyba za późno. kanclerz 
i książę-Senior Piotr Mikołaj 
proponuje likwidację prowin-
cji i raczej do tego dojdzie. 
Bo możliwości są dwie: albo 
postępująca centralizacja - 
a taka jest tendencja, albo 
postępująca decentraliza-
cja, przyznanie prowincjom 
konkretnych uprawnień 
- a tego raczej nie będzie.

Ferment 
Sądzę, że wcale nie musi być 
tak, jak Diuk twierdzi. Sporo 
innych osób również ma wąt-
pliwości co do pomysłu re-
formy samorządów, tak więc 
nie koniecznie przejdzie ona 
gładko. Zejdźmy na nieco inne 
pole - śledzi Diuk sarmac-
ką prasę? nie pytam oczy-
wiście o "Ferment", bo nie 
wypada. Mam na myśli kon-
kurencyjne wydawnictwa, 
jak też niezależnych publicy-
stów - jak oceni Diuk poziom 
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Sprawa jest prosta: 
Starosarmacja nie 
ma „samoidentyfi-
kacji”, a jako pro-
wincja po prostu nie 
ma co robić. Staro-
sarmaci czują się po 
prostu Sarmatami.
Może źle że zlikwi-
dowano Gellonię? 

Sarmacja się za-
sadniczo zmieniła. 
widzę dwie takie 
zmiany. Pierwsza to 
dominacja Teutonii 
w księstwie. Druga 
to wandeizacja Sar-
macji. Mamy więc 
splecione w dziwny 
sposób, teutonizację 
i wandeizację. w 
efekcie - desarmaty-
zację.



prasy i jej ponowny rozkwit 
w ostatnich kilkunastu 
dniach?

diuk 
Poziom prasy jest całkiem 
niezły, widać, że są lu-
dzie którzy umieją i chcą 
pisać - i mają o czym pisać. 
To dobrze.

Ferment 
najwyraźniej jest to pokło-
sie wprowadzenia systemu 
"Złota wolność". Spodo-
bało się Diukowi dzieło 
JkM Piotra ii Grzegorza?

diuk

Tak, to znakomity pomysł. 
choć rzecz jasna nie po-

winien przysłaniać reszty 
v-państwa. ale przynajmniej 
jest o czym dyskutować 
i o co się spierać. Bo partie 
polityczne które za głów-
ny punkt programu mają 
określenie liczby mini-
sterstw są pomyłką. ale jak 
nie ma co zmieniać poza 
liczbą ministerstw, trud-
no o prawdziwą debatę.

Ferment 
nie pomyślał Diuk, aby moż-
liwości Zw wykorzystać do 
jakichś własnych celów, ini-
cjatyw? kilkoro byłych Sar-
matów wróciło, gdy dowie-
działo się o nowym systemie. 

diuk

ale ja do Zw zaglądam, po-
pijam czasem miód by się 
”uszczęśliwić” i sprzedaję 
zboże w Ferze. Tyle, że ja 
nigdy nie byłem aktywny w 
Syriuszu i nie pociąga mnie 
wielka aktywność w Zw. Za-
wsze uważałem że system go-

spodarczy jest potrzebny, ale 
funkcjonowałem poza nim. 

Ferment 
Skoro jest Diuk obecnie na 
emigracji, to czy jest to ra-
czej urlop od mikronacji, 
czy też Rząd emigracyjny 
nad czymś pracuje? Bo ku-
rier Hasselandu od miesią-
ca o niczym nie informuje...

diuk 
kurier na razie nie funkcjo-
nuje, widać nas trochę na Fa-
cebooku - zapraszam! oczy-
wiście jesteśmy też na forum 
Surmenii. Rząd pracuje nad 
akcją promocyjną i nad re-
formą ustrojową. Bo nasz 
ustrój, z czasów dawnego 
Hasselandu, wymaga zmian.

Ferment 
w jakim kierunku pójdą 
reformy?

diuk

na razie - reforma władzy. 

Już zaproponowałem wersję 
podobną do amerykańskiej, 
z królem, dożywotnim gu-
bernatorem, wybieralnymi 
wicegubernatorem i sekreta-
rzem stanu oraz kongresem. 
króla nie ma - gubernator 
pozostanie regentem. czy 
kiedykolwiek Hasseland bę-
dzie mieć króla? To się okaże.

Ferment 
Brzmi ciekawie. czy Has-
seland nawiąże stosunki 
z księstwem Sarmacji, czy 
interesują królestwo inne 
kierunki w dyplomacji?

diuk 
Hasseland poprosił o opie-
kę Surmenię - i to Surme-
nia odpowiada za nasze 
sprawy zagraniczne oraz 
obronę. Gdyby Sarmacja 
zechciała otworzyć u nas 
konsulat - to odpowiemy 
pozytywnie. ale to kwestia 
dialogu sarmacko surmeń-
skiego przede wszystkim. 

Ferment 
w takim razie, jeśli w ogóle, 
w jakiej formie można spo-
dziewać się aktywności Diu-
ka kościńskiego w Sarmacji?

diuk 
w przewidywalnym czasie, 
czyli jakiś rok - będę zjawiać 
się w Zw, wypijać trunek, 
sprzedawać zboże. Jak doj-
dzie do mnie że warto coś 
skomentować na forum czy 
w mediach, to to uczynię. 
a później? nie wiem. Po pro-
stu nie wiem... Generalnie, 
nie wchodzi się dwa razy do 
tej samej wdoy. Gdybym na-
wet wrócił, zastanę zupełnie 
inną Sarmację. nie mam 
więc co teraz nad tym myśleć.
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nie wchodzi się dwa 
razy do tej samej 
wody. Gdybym na-
wet wrócił, zastanę 
zupełnie inną Sar-
mację. 

Hasseland rozkwita. czym jeszcze zaskoczy nas Rząd emigracyjny?


