Czwartek, 1 lipiec 2004 r.

W

szystko wskazuje na to że nową Wieś będziemy

mieli. Założeniem takowej Vip jest zainteresowany.

Piątek, 2 lipiec 2004 r.

P

ierwsze zarysy miejscowości Jurgen Szmurgen

powstają... Szablon prosty lecz nie wygląd a pomysł
się liczą.

Sobota, 3 lipiec 2004 r.

G

ellonia miejscem jest spotkań zasłużonych

Sarmatów. Hrabia Hagakure z naszym Sędzio Leo
tutaj się po długiej przerwie odnaleźli.

Niedziela, 4 lipiec 2004 r.

G

ellonom Premier ciągle przypomina że obrady

Sejmiku na drugiej liście się toczą... Fakt to nowy i
szaraczkom się jeszcze nie utrwalił.

Poniedziałek, 5 lipiec 2004 r.

V

ip się w Gellońskie życie wdraża. Historię

prowincji poznaje, pytania
przyszłość rozsnuwa.

P

remier

plan

działań

zadaje

i

plany

przedstawił.

na

Statut,

strony i uczelnia mu się marzy.

Wtorek, 6 lipiec 2004 r.

K

amil Sidzina w rodzinne swe strony zawitał...

Młody ten człowiek raz nami wzgardził, i czas
pokaże czy można mu to wybaczyć.

Środa, 7 lipiec 2004 r.

W

akcje w pełni... Gellonia śpi snem słonecznym.

Czwartek, 8 lipiec 2004 r.

G

elloński Portal Informacji Wszelakiej, nowa to

inicjatywa Premiera Skarbniqa. Linki wszelakie i
njaświeższe informacje z Księstwa tam znajdziemy.

Piątek, 9 lipiec 2004 r.

U

rlopy, urlopy......

Sobota, 10 lipiec 2004 r.

P

ojedyncze graficzne elementy nowych stron

prowincji Premier nam odsłania.

Niedziela, 11 lipiec 2004 r.

R

ównolegle nad stronami Prowincji i gminy

Jurgen Szmurgen trwają prace. Gellonia więc oznaki
świetności swej pokazuje, reputację krainy w
aktywncyh Sarmatów bogatej odzyskuje.

Poniedziałek, 12 lipiec 2004 r.

K

olejne podstrony witryny Gellonii do użytku są

oddawane. Dziś Instytucje oraz Miasta naszym
oczom odsłonięto.

C

zy niezależność miasta Athos wymaga aktu

prawnego ? Pytanie to zadaje sobie nasz Premier.

Wtorek, 13 lipiec 2004 r.

S

trony Prowincji na nowym serwerze zostały

umieszczone pod aliasem www.gellonia.prv.pl

W

ieś

Jurgen

nabiera... Sołtys
mieszkańców.

Szmurgen
Vip

powolutku

czeka

na

kolorów

pierwszych

Środa, 14 lipiec 2004 r.

D

yskusję o przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedaży

parcel miejskich, Premier z MFGiT prowadzi.

Czwartek, 15 lipiec 2004 r.

N

a

prośbę

Premiera,

Burmistrz

Krezu

rozporządzenie wydał regulujące przeznaczenie
środków pochodzących ze sprzedaży gruntów
miejskich.

Piątek, 16 lipiec 2004 r.

S

ędzia Leo o spisany dawno Kodeks Karny się

upomniał... lecz władze w rozsypce będąc inne
problemy na głowie mają.

Sobota, 17 lipiec 2004 r.

M

urowana Wieś swe oblicze odnowiła nowe

strony w sieci publikując.

Niedziela, 18 lipiec 2004 r.

N

a listę dyskusyjną Premier dziś zapisał czworo

nowych mieszkańców prowincji. Ponadto na listę
przywrócona została pierwsza w historii Sarmacji
Posłanka Ania Piech.

Poniedziałek, 19 lipiec 2004 r.

N

amiestnik z rozjazdów Greckich powrócił i do

spisania Statutu nowego pogania, bo sam napisze
wersję swoją... tak się w każdym razie odgraża.

P

remier Prowincji Centrum Kulturalne chce

tworzyć, gdzie każdy sarmata galerię, muzeum, kino
i wiele innych odnajdzie.

Wtorek, 20 lipiec 2004 r.

O

statnie

poprawki

na

projekt

statutu

są

nanoszone i już jutro lud Gelloński na własne oczy
ujrzy to cudo.

A

liasy stron Gellońskich mają być prawnie

regulowane, taki w każdym razie projekt zgłosił
nasz Premier.

Środa, 21 lipiec 2004 r.

A

braxas przedstawił nam długo oczekiwany

projekt nowego statutu, po staropolsku spisany.
Zachwyt powszechny nad stylem lecz wątpliwości
są pewne co do treści.

Czwartek, 22 lipiec 2004 r.

W

przemyśleniach nad projektem statutu Gelloni

utonęli. Coraz to nowe uwagi i refleksje na liście
poznajemy.

Piątek, 23 lipiec 2004 r.

N

ad Statutem trwają dyskusje. Przedstawiane

są poprawki a Abraxas swoją wersję ostateczną
przedstawił.

G

aleria

w

Ferze

swą

pierwszą

wystawę

udostępniła. Przedpremierowo Glonowe Impresje
oglądać możemy.

Sobota, 24 lipiec 2004 r.

W

ielkie zmiany się zbliżają, lecz tymczasem

cisza zupełna jak Gellonia długa i szeroka.

Niedziela, 25 lipiec 2004 r.

T

reść edyktu dogrywającego przyszłą zmianę

statutu poznaliśmy. Będzie on ogłoszony gdy tylko
Sejmik zaakceptuje nowy Statut.

Poniedziałek, 26 lipiec 2004 r.

G

łosowanie nad statutem trwa. Ze względu na

ogólny
rozgardiasz
Namiestnik
przedłużył
głosowanie do jutra, do godziny czternastej.

Wtorek, 27 lipiec 2004 r.

S

ejmik Ziemski nowy Statut dziś uchwalił

minimalną większością głosów. Marszałka Sejmiku
Ziemskiego zaczynamy szukać a kandydatem
jedynym Vip jest.

Środa, 28 lipiec 2004 r.

M

arszałka dziś wybraliśmy. Zdecydowaliśmy że

Vip Ziemskiemu Sejmikowi przewodzić będzie.

Czwartek, 29 lipiec 2004 r.

P

rojekt

rozporządzenia

o

zastępstwie

Namiestnik przedstawił, a Vip poprawki różne
naniósł.

W

iensko

Wieńczysław

po

długiej

przerwie,

pośród nas aktywność swą wznowił. Miejmy
nadzieję że do więzienia już nie wróci i wielką swą
mądrością Gellonii kwitnąć dopomoże.

Piątek, 30 lipiec 2004 r.

L

istę kandydatów, do Straży Praw, Marszałek

Sejmiku zamknął. Od dziś więc głosujemy do godzin
południowych dnia jutrzejszego.

Sobota, 31 lipiec 2004 r.

K

uratorów trzech, co w Straży Praw zasiądą,

Sejmik dziś obrał, a Marszałek VIP wyniki
głosowania obwieścił. Leo, Salwador i Skarbniq jako
pierwsi w Straży służyć nam będą.

Niedziela, 1 sierpień 2004 r.

N

owa era w Gellonii stała się faktem. Od dzisiaj

obowiązuje nas nowy Statut, stare urzędy zostały
zniesione, a nowe zaczęły funkcjonować. Nowe
nazwy, stare twarze.... Czy jest to właśnie ten krok,
który umieści Gellonię na drodze do lepszego jutra
? Wielu w to wątpi. Pożyjemy, zobaczymy.

V

ip przedstawił swoją wizję rozporządzenia o

zastępstwie
dla
Namiestnika.
Wojskiego
Gellońskiego
powołać
proponuje,
co
by
Namiestnikowi miał pomocą służyć w urzędzie
zwanym oficyjum.

L

istę

najpilniejszych

ustaw

do

nowelizacji

ogłoszono. Styl i nazwy urzędów zmienić należy,
oraz kompetencje na nowo rozdzielić.

Poniedziałek, 2 sierpień 2004 r.

D

yskusje

o

nowym

Statucie

nie

milkną.

Namiestnik dymisją grozi a Straż Praw zmiany
zapowiada.

P

ierwszym

w

historii

Wielkim

Kuratorem

Skarbniq został jednogłośnie obrany. Urzędy są już
obsadzone, teraz czas brać się do pracy.... bo choć
czas to przejściowy, to nie jest on bezkarny.

Wtorek, 3 sierpień 2004 r.

K

amień, a raczej lawina takowych, z serca ludu

gellońskiego spadła. Oto nasz Namiestnik porzucił
zamiar swej rezygnacji i po wieczność ma zamiar
naszym liderem pozostać.

S

alwador Salwadori tekst rozporządzenia o

orderze pogodnego słońca spisał i czym prędzej do
Straży Praw je skierował, by wraz z aktem o
Wiecu głosowane było.

Środa, 4 sierpień 2004 r.

W

straży praw praca wre.. Dwa rozporządzenia

uchwalono, zaś jedno odrzucone ponownie pod
głosowanie skierowano, po naniesieniu poprawek
oczywiście.

Czwartek, 5 sierpień 2004 r.

S

traż Praw rozporządzenie

o zastępstwie

uchwaliła. Czeka ono teraz na weto Sejmiku bądź
podpis Namiestnika.

P

atron pilnie jest potrzebny dla galerii w Ferze.

Chętnych brak, a i propozycji nie wiele.... Magda
Hasse ? Wieniek ? Gelon ?

Piątek, 6 sierpień 2004 r.

S

ztuka

przez duże SZ zaprząta umysły

Gellonów.
Który
obraz
zdobędzie
palmę
pierwszeństwa w konkursie pt. podpapenie Gellonii ?
Pytanie to już wkrótce otrzyma swą odpowiedź,
gdyż proces oceniania nadesłanych prac wchodzi w
finałową fazę.

A

braxas na urlop się udając, Marszałka Sejmiku

do pracy pogania. Prosi i nalega by ten spis, posłów
na Sejmik, sporządził.

Sobota, 7 sierpień 2004 r.

W

eekend w Gellonii nie skalany jest pracą,

hałasem ni żadnymi innymi oznakami życia... Ciekawe
gdzie nasi ziomkowi wyjeżdżają... może do Tropicany,
bo raczej nie do Mirii.

Niedziela, 8 sierpień 2004 r.

D

zień święty święcić należy. Słowa te Gelloni

wzięli sobie nadmiernie do serca i od klawiatur dziś
stronili.

Poniedziałek, 9 sierpień 2004 r.

J

ak my nie lubimy poniedziałków... Dzisiaj na listy

prowincji dotarł jeden, jedyny post, a treścią jego
jedno, jedyne słowo ....... TEST .......

Wtorek, 10 sierpień 2004 r.

P

ierwsze

prawa

zatwierdzone

zostały.

Namiestnik nasz, pomimo wszelkich trudności,
podpisał rozporządzenia o orderze pogodnego słońca
, oraz o wiecu, co dawniej listą dyskusyjną zwany
był.

Środa, 11 sierpień 2004 r.

C

isza na gellońskiej ziemi...... czy jest to cisza

przed burzą czas nam dopiero pokaże.

Czwartek, 12 sierpień 2004 r.

L

ato gellońskie w całej swej okrasie się dziś

prezentowało i Żar okrutny lał się na nas z nieba.
Zarówno ludziska jak i co podlejsze stworzenia
przed słońcem kryły się jak mogły, przez co, dzień
przeszedł nad wyraz spokojnie. Jedynie w
Murowanej
Wsi
tamtejsi
hokeiści
sezon
zainaugurowali. Gościnność Gellońską pokazali i
jedynie remisem dwa do dwóch się zadowolili.

W

stolicy Księstwa ważna decyzja zapadła. Oto

Książe miłościwie nam panujący w niepamięć puścił
czyny bezprawne przez Wieńka popełnione.

Piątek, 13 sierpnia 2004

D

eszczowy dnia początek nie zwiastował gellonii

nic dobrego, lecz bądź człowieku prorokiem i z
samego rana odgadnij przyszłość, chociażby
najbliższą. Oto w dniu jesienno ponurym, tę kronikę

do życia powołano. Cieszcie się starzy, gdyż
zapamiętani zostaniecie. Cieszcie się młodzi gdyż
wasze dziedzictwo utrwalone tu będzie..

D

yskusja się również rozpoczęła o księdze praw,

gdzie ustawy i rozporządzenia umieszczane będą. W
trzech podksięgach spisywana ma być, a problemem
jedynym wybór czcionek się okazał.

N

amiestnik nasz rozporządzenie kolejne podpisał,

stanowiące o zastępstwie na czas nieobecności jego.

Sobota, 14 sierpień 2004 r.

W

ielki

Kurator

poszukuje

chętnego

do

zestaropolszczenia treści dawnej ustawy o
zamówieniach publicznych. Dwadzieścia libertów za
tą pracę proponuje.

Niedziela, 15 sierpień 2004 r.

W

porcie miasta Krez pancernik, przez Diuka

Kościńskiego niegdyś z Hasselandu uprowadzony
,nowym imieniem ochrzczony został. Jako Słońce
Gellonii pod wojenną banderą Sarmacji pływał
będzie. Tymczasowym Komandorem okrętu został
sam Diuk.

Poniedziałek, 16 sierpień 2004 r.

W

przededniu wyborów jesteśmy. Lud Gelloński

sympatią swą szczególnie obdziela Sarmacki Ruch
Monarchistyczny Korona, z którego list Wieniek i
Diuk Kościński startują po mandaty.

Wtorek, 17 sierpień 2004 r.

D

wa projekta rozporządzeń Wielki Kurator,

Straży Praw przedstawił. Pierwszy Kancelaryję
Dóbr Prowincyji Gellonia proponuje powołać, drugi
zaś ustawę o zamówieniach publicznych do statutu
nowego dostosowuje.

Środa, 18 sierpień 2004 r.

S

traż

Praw

głosowanie

zaczęła

nad

rozporządzeniami dwoma. Pierwszy głos oddał
Wielki Kurator, i dwakroć na TAK zagłosował.

D

ruga kolejka Ligi Hokeja się odbyła.. Murarze

Murowana pięć do zera Diabłów rozbiła. Forma jak
w play off sezonu poprzedniego pozwala śmiało w
przyszłość patrzeć.

Czwartek, 19 sierpień 2004 r.

K

ancelaryja Dóbr Prowincyji Gellonia powołana

została. Działać będzie wedle drugiej przyjętej dziś
ustawy, o zamówieniach publicznych.

K

olejny mecz Hokeistów z Murowanej. I drugie

zwycięstwo, tym razem nad KS Mikronacją. Lidera
mamy i go nie oddamy.

Piątek, 20 sierpień 2004 r.

W

tempie rekordowym rozporządzenie o Flotylli

Gellońskiej uchwalone zostało. Diuk Kościński teraz
Komandorem jeszcze został.

M

uzeum Hasselandu znowu na tapecie mamy.

Rozporządzenie czeka na rozpatrzenie w Straży
Praw a materiały zabytkowe gdzieś u Salwadora
pół roku temu się zagubiły.

Sobota, 21 sierpień 2004 r.

W

ielki Kurator zaniepokojony jest przedłużającą

się
nieobecnością
Burmistrza
Feru.
Nowego
Burmistrza zamierza poszukać poza granicami
Gellonii.

O

sensie standardu EEP dyskusja na liście się

odbywa. Gelloni krytycznie na problem ten się
zapatrują.

Niedziela, 22 sierpień 2004 r.

S

traż

Praw

zobowiązała

Marszałka

do

wyłonienia spośród Narodu naszego, drugiego
członka zarządu Kancelaryji Dóbr Prowincyji.

Poniedziałek, 23 sierpień 2004 r.

R

ozporządzenie o Muzeum Hasselandzkim im.

Magdy Hasse Straż Praw uchwaliła. Teraz zespół
roboczy prace nad muzeum musi szybko zakończyć.

P

owróciła Rajska Ustawa o rozdawnictwie ziemi.

W nowej stylistyce prezentuje się o wiele lepiej a
pierwsze reakcje pozwalają Nam wierzyć że tym
razem wejdzie ona w życie.

Wtorek, 24 sierpień 2004 r.

L

ochy Gellońskie Namiestnik chce powołać. Na

czele ich Wielki Halabardnik stać miałby.

W

ielki

Kurator

wielką

ofensywę

na

polu

kulturalnym zapowiedział. Gellonia prowincją
artystów ? Tego jeszcze w żadnym kinie nie grali....

Z

życia politycznego Księstwa nasz Namiestnik

się wycofuje. Efekt to zawodu wynikiem wyborów w
których Naród Sarmacki go nie poparł.

Środa, 25 sierpień 2004 r.

W

sejmiku głosowania nad dwoma projektami

uchwał się rozpoczęły. Marszałek VIP drobne
problemy miał z obrad prowadzeniem ale
wspólnymi siłami udało się wszystko naprostować.

Czwartek, 26 sierpień 2004 r.

O

liście uprawnionych posłów trwa dyskusja. Czy

znowu trzeba potwierdzenia udziału zgłaszać, czy
też wystarczy zgłoszenie z czasu uchwalania
Statutu . . . Pytanie to poróżniło Kuratora Wielkiego
z Abraxasem.

G

łosowanie zaś Sejmiku przełożone zostało na

dzień następny, aby szanse wypowiedzi dać tym co
tylko w godzinach pracy dostęp do netu mają.

Piątek, 27 sierpień 2004 r.

C

zy Kuratorowie zasiadają w Sejmiku Ziemskim

? Jest to kolejna niespójność Statutu i kolejny
punkt zapalny do dyskusji. Abraxas więc poprawkę
zgłosił która ma Straż Praw z Sejmiku wydzielić.

C

zy poprawka to będzie potrzebna już nie

wiadomo. Oto Wieniek chęć zostania Namiestnikiem
zgłosił
i
zapowiedział
szybki
powrót
to
despotycznej formy rządów z kultem jednostki
jako jedyną normą społeczną. Straż Praw wniosek
ten ma zaopiniować a Diuk Kościński zwróci się, bądź
nie, w tej sprawie do Księcia naszego.

Sobota, 28 sierpień 2004 r.

W

ielki Kurator do sportu zaczął Gellonów

zachęcać. Drużynę bokserską, co pod Gellonii herbem
walczyć będzie, chce utworzyć.

S

prawa

Wieńkowego

namiestnictwa

tempa

nabiera. Wielki Kurator od głosu się wstrzymał.
Żalem wobec ostatniego miesiąca pracy się
tłumaczy, a z drugiej strony prawo Wieńka do
władania Gellonią uznaje.

Niedziela, 29 sierpień 2004 r.

N

a absurdalność zapisów Statutu co niektórzy

się zżymają. Podwójne głosowanie w Sejmiku i
Straży do nich nie przemawia i o zmiany wołają.
Gwarant zmian takowych, Ojciec Założyciel Wieniek
lochy budując na decyzję Straży Praw oczekuje.

Poniedziałek, 30 sierpień 2004 r.

S

traż Praw po dniu pracowitym co następujące

ogłosiła. Uchwały obydwie Sejmiku Ziemskiego
poparła jednogłośnie, a Wieńka jako Namiestnika
gotowa jest zaakceptować. Namiestnik uchwały
podpisał, a w sprawie Wieńka pismo do Jego
Wysokości posłał.

T

ymczasem na skalistych wyspach u wybrzeży

Gellonii, Lochy Gellońskie zostały otwarte. i
więźniów z Księstwa całego przyjmować są gotowe.

N

amiestnik

kolejny

statek

do

Flotylli

Gellońskiej włączył. Okręty coraz starsze
wynajduje .. . . i jak tak dalej pójdzie to wkrótce
oryginalną łódź wikingów w Krezie zobaczymy.

Wtorek, 31 sierpień 2004 r.

N

amiestnik chciał kontraktowych marynarzy do

flotylli powołać, lecz Kancelaryja Dóbr Prowincji
larum podniosła i idea ta upadła, gdyż nie określono
nijak czym marynarze na pensje mieliby zasłużyć.
Zamiast kadry, łódź podwodną wcielono. Zawartość
rdzy w wodach przybrzeżnych znacznie wzrosła. . . .

Środa, 1 wrzesień 2004 r.

Z

biory naszej Biblioteki wzbogaciły się o jedną

pracę dyplomową
Dziennikarstwa.

z

Wirtualnego

Instytutu

D

yskusja o Muzeum Hasselandzkim się toczy.

Okazało się niespodziewanie że strony Cyberii są na
swoim miejscu chociaż trochę wybrakowane. Nie
wiadomo więc czy jest potrzeba muzeum robić, na
dodatek prawa autorskie należy szanować . . .

Czwartek, 2 wrzesień 2004 r.

K

omandor Kościński pierwsze rozkazy wydał. W

pierwszym podoficerów do służby próbnej powołał,
w drugim zaś, strukturę organizacyjną podał. Ma
też Flotylla już własne strony, dzięki Wielkiemu
Kuratorowi Skarbniqowi.

K

anclerz Księstwa o opis Prowincji poprosił, lecz

Gellonii ze sporządzeniem się nie kwapią i obowiązek
ten z rąk do rąk przerzucają.

N

owego membera powitaliśmy na liście. Pan

Adrian Wiewióra się z nami przywitał i pracy szuka
w której to na chleb by mógł zarobić.

Piątek, 3 wrzesień 2004 r.

G

ellonia

cała

się

odrobinę

zbulwersowała

wyrokiem
na
Diuka
Kościńskiego
wydanym,
niezmiernie
go
krzywdzącym,
a
z
pozwu
Czekańskiego
Roberta
wydanym.
Sędziowie
emerytowani stanowczo protestują przeciw takiej
pracy wymiaru sprawiedliwości lecz jak wiadomo,
sprawiedliwość jest ślepa. . . a na dodatek młoda.

D

iuk Kościński rezygnację ogłosił ze stanowiska

Namiestnika. Kandydat na jego miejsce jest jeden i
przez Diuka podobno zaklepany. . . Jednak wypadków
nie uprzedzamy i na decyzję Księcia jeszcze
poczekamy.

Sobota, 4 wrzesień 2004 r.

W

ybory trwają vice przewodniczącego Zarządu

Kancelaryji Dóbr Prowincyji. Jedynym kandydatem
jest Wieniek. Równocześnie strony Kancelaryji
powstały. Wielki Kurator wzorem podobnym co
strony Flotylli je wykonał.

P

óźnym wieczorem listą naszą Sędzia Sobczak

się zainteresował więc już niemal zewsząd mamy
wizytatorów.
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