PODŁE
ZGŁOSKI
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ŚCIERWO

Tak określono Scholandię podczas koronacji nowego Księcia Sarmacji, Michała Feliksa.
Podczas koronacji tajemniczy osobnik otworzył ogień do zebranych, trafiając nowego Księcia. Michał
Feliks miał na sobie jednak pancerz ochronny, dlatego nic mu się nie stało. Wcześniej przeżył już jeden
zamach na swoje życie.
Początek jego panowania już wywołuje emocje, jak będzie później? Czytajcie analizę... ale nie w Podłych
Zgłoskach. Tu jej nie będzie. Nie mam dość czasu na jej napisanie. Więcej na ten temat na stronie 3.

Spis treści

PODŁOŚCI
OD
NACZELNEGO

W

ielu, w tym ja, sądziło, że nie znajdę już
dość czasu, by napisać nowy numer
Podłych Zgłosek. Tak się jednak złożyło, że mam
akurat kilka godzin wolnego czasu. Czy zdążę
napisać w tym czasie coś ciekawego?

N

iekoniecznie, ale ten numer będzie z
pewnością nawiązaniem do tego, czym
"Podłe Zgłoski" miały być zgodnie z pierwotną
koncepcją. Hasła niczym z brukowców, krótkie
teksty, nie wgłębiające się w tematy, krótko
mówiąc łatwa, przyjemna gazetka do poczytania
w toalecie.

P

owiecie, Maksio musi znowu się wyżyć.
Macie rację. Średnio raz na pół roku muszę
wypuścić z siebie wszystkie moje scholandzkie
frustracje. Tak się składa, że to dziś.

W

tym numerze wzbogaciliśmy skład
redakcji o Dzieci z Alexiopolis, które
zastępują nam fotografa, któremu padły
akumulatorki w cyfrówce. Życzę miłego czytania!
Podlec Naczelny
Mat Max von Salvepol

• Koronacja w Sarmacji - str. 1 i 3
• Czy Mateusz Walczak i Mat Max von Salvepol
to ta sama osoba? - str. 3
• Różowe Gnomy - str. 4
• Wyniki wyborów listopad 2009 r. - str. 4
• Brugijczycy ożywią scholandzkie koleje? - str. 5
• Wywiad z Pawciem van Alfa - str. 5
• Erboka przenosi się na LD - a my? - str. 6

Kto aktualnie rządzi?
Dane z 23 stycznia 2010 r.

Król

Piotr Abogard
Scholandzki

Premier

Jerzy Mordecki von
Porta RegniScholandzki von
Schwaben-Scholandiae

Arden i Inselia

Michał Borkowski r.
van Dovski

Bergia i Elfida

Pablo Neruda von
Salvepol-Landecki

Darea i Scholia

Rafał Lisik

Delta i Proftazja

Nadin de Belli

Dolia i Faerie

Percian de Wega
(vacat?)

Kącik statystyczny
Dane z 23 stycznia 2010 r.

Obywateli

41 (-1)

Mieszkańców

28 (-2)

Firm

98 (-5)

Ofert na bazarze

111 (-50)

Aktywnych
agencji prasowych

5 (+2)

Komentarz: Przez 6 miesięcy zbyt wiele w
kraju się nie zmieniło. Znacznie mniej jest ofert
na bazarze, za to aktywniejsze są media.
Specjalnie mnie to nie dziwi.

Dane kontaktowe
"Podłe Zgłoski" - czasopismo brukowe
Właściciel: Mat Max von Salvepol (MM2677)
Adres redakcji: Alexiopolis, DE/AL/022
Mail kontaktowy: matikula9@gmail.com
Rysunki: Dzieci z Alexiopolis

Reklama
Chętni do reklamowania się na łamach "PZ" proszeni są o
kontakt pod mailem kontaktowym. Przyjmujemy każdą
reklamę - kompletnie za darmo. Są dobrym zapychaczem
miejsca.

Podłe Zgłoski, nr 2 --- Strona 2

Koronacja w Sarmacji w punktach
• Koronacja miała miejsce 20 stycznia 2010 r.,
uroczystości rozpoczęły się o 19:30, Michał
Feliks został nowym Księciem Sarmacji o 19:42
• Spotkanie na IRC trwało co najmniej do
północy
• Delegacja scholandzka liczyła aż 3 osoby Jerzy Mordecki (Premier), Mateusz Walczak
(MSZ), Mat Max von Salvepol (MP) - co tam
robił ten ostatni?
• Nowy Książę był wcześniej znany jako Michaś
Winnicki i Lord Wander
• Podczas uroczystości otrzymał oficjalną ofertę
wejścia w związek małżeński od JKW Pavla
Svobody, Króla Seniora Dreamlandu
• za Bramą Sarmacką, cytat z wywiadu z
nowym Księciem na antenie radia SarmaVoice:
Jaki jest temat, którego Książę nie chciałby
publicznie poruszać?
Będę teraz jęczał... Nie chciałbym nigdy
poruszać kwestii sytuacji wewnętrznej w
górskich rejonach naszego sojuszniczego kraju,
Scholandii.
• Audycję nadawało Radio SarmaVoice, które
niestety miało zbyt mało wolnych slotów, by
słuchać go mogli wszyscy obecni na IRC - w
szczytowym momencie 67 osób!
• Tajemniczy osobnik oddał strzały do nowego
Księcia, a także kilku innych osób. Nikt nie
zginął.

Nowy książę Sarmacji, Michał Feli(k)s (Catus) wg
wyobrażeń Dzieci z Alexiopolis

Poprzedni numer "Podłych Zgłosek"
został pobrany 54 razy. Dziękujemy
wszystkim czytelnikom!

Czy Mateusz Walczak i Mat Max von Salvepol to ta sama osoba?
Dzisiaj
Mateusz
Walczak
napisał
na
scholandzkiej
LD
o
reaktywacji
listy
promocyjnej, a Ministrem Promocji jest Mat
Max von Salvepol. Czyżbyśmy mieli do
czynienia z podwójną osobowością, której
pomyliły się maile?

W

szystko na to wskazuje. Obaj mają
podobne imiona, obaj twierdzą, że w
rzeczywistości są licealistami. Gdy jeden
zajmuje się polityką, drugi najczęściej
odpoczywa.

G

enowefa Bźdiągwa, sąsiadka jednego z
nich, opowiada "PZ": "Nigdy nie
widziałam ich we dwoje, zawsze pojawiał się

tylko jeden z nich. Drugi praktycznie do niego
nawet nie przyjeżdżał, zupełnie jakby nie chciał
identyfikować się ze swoim drugim ja! W tym
na pewno tkwi jakiś spisek..."

R

edakcja będzie kontynuować śledztwo.
Już my go wyśledzimy!

Genowefa Bźdiągwa

Podłe Zgłoski, nr 2 --- Strona 3

Różowe Gnomy
Redakcja pozazdrościła organizatorom "Złotych
Elfów"
pomysłowości
w
wyborze
osób
nominowanych do nagród i postanowiła przyznać
własne - Różowe Gnomy - w aż 5 kategoriach. W
wyniku wewnętrznego głosowania, wyłoniliśmy
zwycięzców.

M
S

ówca Roku - KRZYSZTOF DUDZIEC! Za
wspaniałe teksty, towarzyszące nam co
jakiś czas w roku 2009.
umienny Organizator Roku - MAT MAX
VON SALVEPOL! Głównie za świetną
kadencję na stanowisku Premiera, ale także za setki
godzin, przesiedzianych na antenie Radia
Scholandia, dwa numery Podłych Zgłosek
dziennie, niezliczone artykuły do SAP, APSiK,
KATAR, KASZEL i kilku innych agencji,
niesamowitą aktywność w dziedzinie promocji.

D

ziałacz Kulturalny Roku - eee.... niech
będzie SLPN! Równie sensowne jak
nominacja Mata Maxa von Salvepol do kategorii
"Złoty Działacz Kultury" w Złotych Elfach.

S
A

trona Roku - strona Listy Dyskusyjnej. Za
swoją stabilność i niezmienność na
przestrzeni lat.
tak już całkiem serio, Złotym
Dziennikarzem w Złotych Elfach powinien
zostać Nadin de Belli. Za swoją sumienność w
tworzeniu artykułów gospodarczych do APSiK. A
sama inicjatywa zła nie jest, tylko coś trzeba było
sparodiować do tego numeru.

Z

gred Roku - MARCIN POŚPIECH VON
SALVEPOL-NOVA
VITA!
Przede
wszystkim za artykuł "Złoty Złotego Złotym Złoci"
opublikowany w SAP, w którym wzniósł się na
wyżyny optymizmu, mam nadzieję, że w
przyszłym roku dostanie za ten artykuł "Złotego
Elfa" w kategorii "Dziennikarz".

Nagroda - Medal Różowego Gnoma

Wyniki wyborów parlamentarnych listopad 2009 r.

• Michał Borkowski r. van Dovski - 7 głosów
(16,7%) - DOSTAŁ SIĘ
• Percian de Wega-Starck - 6 głosów (14,3%)

• Frekwencja: 83,87% (+17,2%)
• Uprawnionych do głosowania: 31 osób (-8)
• Głosowało: 26 osób (tyle samo, co poprzednio)
KWW "Scholandia" - 22 głosy (52,38%)
• Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki
von Schwaben-Scholandiae - 10 głosów (23,8%) DOSTAŁ SIĘ
• Alev van Dovski - 8 głosów (19%) - DOSTAŁ
SIĘ
• Marcin Sadki r. van Dovski - 4 głosy (9,5%) DOSTAŁ SIĘ
• Agata vel Harpia - 0 głosów (0%)
KWW "Zjednoczenie Operatywnych Obywateli ZOO" - 20 głosów (47,62%)
• Mateusz Walczak - 7 głosów (16,7%) - DOSTAŁ
SIĘ

Radio
Scholandia
Scholandzki Głos
w Twoim Domu
Szkoda tylko, że jednorazowy.
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Brugijczycy ożywią scholandzkie
koleje?

Czemu mamy tak mało młodych
mieszkańców?

Dziewiętnastego stycznia na scholandzkiej Liście
Dyskusyjnej odezwał się Stadthouter Matlandii,
Muggler Olav arcyksiążę Matlisk-Littendorf.
Ujawnił, że ma w planach połączyć brugijską i
scholandzką sieć kolejową poprzez budowę nowej
linii do miast Nova Vita i Kios. Czy na
scholandzkie tory powrócą pociągi?

Nie jest ich tak mało, jak mogłoby się wydawać,
ale zdają się niewidoczni. Dlaczego tak jest?
Pytamy jednego z młodych mieszkańców, Pawcia
van Alfa.

N

a scholandzkich torach już dawno nie
pojawił się żaden pociąg. Obecnie może się
to zmienić. O informacje odnośnie scholandzkiej
infrastruktury kolejowej poprosił prezes Brugisk
Kompanie se Ironveger, czyli Brugijskich Kolei
Żelaznych.

L

inia, która obecnie dobiega do granicznego
posterunku Graunsfaerr, miałaby zostać
przedłużona o 143 km i docierać do miast Nova

Vita i Kios. Poprzez to połączenie, Scholandia
uzyskałaby połączenie kolejowe z Brugią, a także,
w przyszłości, Dreamlandem i Baridasem.

N

ie ma jednak w tej chwili w kraju żadnej
kompanii kolejowej, co oznaczałoby, że
nowy przewoźnik miałby monopol na przewozy w
obrębie kraju. Wcześniej działały koleje, których
jedynym śladem jest wciąż otwarty, choć
kompletnie opustoszały dworzec w Kanikogradzie.
Według rozkładu jazdy, wciąż wiszącego w
budynku dworca, Kanikograd miał połączenie z 13
miastami Scholandii. Najczęściej pociągi jeździły
do Scholopolis - 6 par pociągów dziennie.

D

ostęp do torów kolejowych uzyskałoby też
miasto Nova Vita, które dotąd go nie
posiadało. Jak wynika z rozmów z mieszkańcami
miasta, obawiają się zniszczenia plonów, a także
braku mleka od krów. Zapowiadają protesty w
przypadku
rozpoczęcia
konstrukcji
torów
kolejowych na ich terytorium. Nie wszędzie
jeszcze dotarła cywilizacja...

Witaj na łamach Podłych Zgłosek. Proszę,
przedstaw się czytelnikom.
Witam, nazywam się Pawcio van Alfa.
Jaka była Twoja pierwsza reakcja, gdy
zobaczyłeś stronę Scholandii?
Byłem pod wrażeniem tej "gry". Nie za bardzo na
początku ogarniałem, o co w tym chodzi. Było
tyle opcji do wyboru, że nie wiedziałem, co gdzie
jest.
W końcu jednak jakoś udało się wysłać wniosek
pobytowy, zapisać na LD, a także zdobyć
obywatelstwo. Powiedz, co skłoniło Cię do
zamieszkania w Scholandii?
Do zamieszkania w Scholandii nakłonił mnie
kolega (właśnie prowadzi ze mną wywiad :D).
Cóż, nie zaprzeczam :) Minął już jakiś czas od
zamieszkania w Scholandii. Co w tym czasie
zrobiłeś i jakie są Twoje wrażenia z
dotychczasowego pobytu?
W tym czasie zdałem liceum, popracowałem też
trochę. Teraz czekam na dalsze propozycje pracy,
interesuję się fotografią, jeśli ktoś byłby
zainteresowany. Na razie, jestem bardzo
zadowolony ze Scholandii.
Ostatnio na LD napisałeś, że Twoim zdaniem
lepszym środkiem komunikacji byłoby forum.
Mógłbyś to uzasadnić?
Gdyby powstało forum, łatwiej by się
rozmawiało, omawianie różnych tematów nie
wymagałoby wchodzenia na maila.
Jak sądzisz, czemu w Scholandii jest tak mało
młodych mieszkańców?
Może po prostu nie jesteśmy znani. Sam osobiście
nigdy wcześniej nie słyszałem, że istnieje coś
takiego jak wirtualne państwa.
Masz jakieś plany na przyszłość w Scholandii?
Chciałbyś w przyszłości czymś się zajmować?
Moim marzeniem jest znaleźć pracodawcę, który
kupowałby ode mnie zdjęcia. Na kierownika
firmy się nie nadaję.
Dziękuję za wywiad i życzę miłego wieczoru.
Dziękuję i nawzajem.
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Erboka przenosi się na forum - a my?
W ostatnim czasie w Erboce miało miejsce kilka
zmian. Pierwszą z nich był wybór nowego
Wielkiego Triumwira, którym został Paweł
Konrad von Petemburg, znany wcześniej jako
Konrad de Cubalibre. Jedną z pierwszych
większych jego decyzji było założenie Forum
Erboki.

P

oczątkowo podawano, że forum po
przyzwyczajeniu się do niego dyskutantów,
ma całkowicie zastąpić Listę Dyskusyjną Erboki
(która była jedną z niewielu jeszcze korzystających
z LD mikronacji), jednak ostatnio na forum
pojawiła się informacja, że oba kanały mają
funkcjonować jednocześnie, a forum ma być raczej
wstępem do mikronacji dla nowych mieszkańców.

P

oruszyłem
temat
przenosin
kolejnej
mikronacji na LD Scholandii, otrzymałem
znacznie więcej odpowiedzi, niż się spodziewałem.
Potwierdziły
się
informacje,
kŧórych
się
spodziewałem - nowi nie są przyzwyczajeni do list
dyskusyjnych. Są one domeną raczej programistów
i ludzi, którzy są zaznajomieni z internetem jeszcze
z dawnych czasów, większość młodych ludzi
korzysta z maila tylko do przesyłania sobie zdjęć.

F

ora są za to stosowane w wielu grach
przeglądarkowych, z forów korzysta się też
przy samoorganizowanej pomocy technicznej. Nie
chce im się uczyć nowych technologii na potrzeby
czegoś, co i tak mogą prędko porzucić z braku
zainteresowania.

G

dybyśmy
mieli
LD
na
Google,
wystarczyłoby napisać odpowiedni poradnik,
wyjaśniający, jak działa to forum, i byłoby jak z
popularyzacją IRC w mikronacjach zamiast czata wrzucono aplet, nikt się nie zorientował, że
korzysta z IRC, a ci, którzy korzystali wcześniej,
zyskali nowe możliwości. Lista na Yahoo ma też
minus w postaci informacji wyłącznie po angielsku
- jak się okazuje, nie każdy jeszcze zna ten język.

M

ówi się, że jeśli ktoś rzeczywiście chce
pozostać w kraju, zrobi to bez względu na
to, jakie kłopoty napotka po drodze. Mogą one
jednak odrzucić kilka osób, które w innym
wypadku stałyby się aktywnymi obywatelami,
kŧórzy wzbogaciliby nasze społeczeństwo. Z
drugiej strony, upraszczanie życia mikronacyjnego
może doprowadzić do spadku jego poziomu. Warto?

Konkurs warcabowy

O

statni
miesiąc
upłynął
niektórym
Scholandczykom pod znakiem warcabów.
7 osób brało udział w turnieju warcabowym na
kurnik.pl, organizowanym przez Ministerstwo
Kultury.

O

statecznie, po zaciętych rozgrywkach i
dogrywce, ustalona została końcowa
kolejność.
1. Piotr Kalmus - 6 wygranych
2. Natalia Scholandzka - 4 wygrane , wygrana w
dogrywce
3. Małgorzata Borkowska
przegrana w dogrywce

-

4

wygrane,

4. Mateusz Walczak - 3 wygrane
5. Mat Max von Salvepol - 2 wygrane
6. ex aequo:
Piotr Abogard Scholandzki - 1 wygrana
Michał Borkowski - 1 wygrana

B

Budowa świątyni początkiem
odnowy religii?

urmistrz miasta Elfidias, Pablo Neruda
von
Salvepol-Landecki
ogłosił
na
początku stycznia przetarg na budowę świątyni budynku Kościoła Elfickiego.

K

ościół ten był dość znaną w dawnych
czasach inicjatywą, która odróżniała
Scholandię od innych wirtualnych państw mniej więcej do roku 2006 dość zróżnicowane i
aktywne było u nas życie religijne. Istniały
Synagoga, Kościół Elficki, Chrześcijański...

O

becnie,
nastąpiło
zdecydowane
zeświecczenie państwa. Obywatele nie
przyznają się do wyznawania żadnej z v-religii, a
religie zostały odsunięte na dalszy tor. Trochę
szkoda, dodawały uroku codziennej dyskusji...
Może to będzie początek ich reaktywacji?

To wszystko w tym numerze,
następny zapewne po maturach.
Do zobaczenia!
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