Ksiêstwo Sarmacji

WWW.SARMACJA.ORG

NAJWIÊKSZE POLSKIE PAÑSTWO WIRTUALNE

TYTU£Y SZLACHECKIE I ARYSTOKRATYCZNE
MO¯LIWOŒÆ SPRAWOWANIA URZÊDÓW PUBLICZNYCH
PROFESJONALNE AGENCJE PRASOWE

Myœla³eœ kiedyœ o karierze polityka, dziennikarza lub artysty?
No to trafi³eœ. W polskiej sieci od ponad siedmiu lat
funkcjonuje Ksiêstwo Sarmacji — nasze najwiêksze pañstwo
wirtualne. Jest symulacj¹ funkcjonowania prawdziwego
pañstwa. Ka¿dy nowy mieszkaniec otrzymuje niezbêdn¹
pomoc od Skarbu Korony, czyli tak zwan¹ zapomogê w
wysokoœci 3000 libertów. Skoro ju¿ mówimy o pieni¹dzach…
Ksiêstwo Sarmacji posiada w³asn¹ gospodarkê. Za zdobyte
pieni¹dze mo¿esz za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Do tego s³u¿y nasz

system gospodarki, zwany Syriuszem. Zapisuj¹c siê do
Sarmacji (wystarczy wejœæ na nasz¹ stronê!) otrzymasz status
mieszkañca. Po kilku dniach bêdziesz móg³ spróbowaæ zdaæ w
obecnoœci Ministra Rz¹du Jego Ksi¹¿êcej Moœci egzamin
obywatelski, który sprawdzi, czy posiadasz ju¿ niezbêdn¹
wiedzê, aby staæ siê pe³noprawnym cz³onkiem wspólnoty.
Je¿eli Ci siê nie uda, bêdziesz móg³ równie¿ prosiæ o
obywatelstwo Ksiêcia Sarmacji. W dniu œwiêta pañstwowego
Twoje zas³ugi zostanê zauwa¿one i… zostaniesz szlachcicem!
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Polityka

Kultura

Urzêdy, godnoœci i poœwiêcenie

Na weso³o, s³owem lub obrazem

Jedn¹ z najwa¿niejszych ga³êzi ¿ycia w Sarmacji jest polityka.
Odbywaj¹ce siê wybory do Izby Poselskiej wy³aniaj¹ nowego
szefa sarmackiego rz¹du — Kanclerza. Jest on powo³ywany
przez Ksiêcia, który na wniosek Kanclerza powo³uje
pozosta³ych cz³onków Rady Ministrów. Kanclerz posiada
wiele uprawnieñ w zakresie w³adzy wykonawczej, jest
równie¿ de facto drug¹ osob¹ w Pañstwie. Jest prze³o¿onym
s³u¿bowym ministrów. W³adzê ustawodawcz¹ sprawuje
wybieralna Izba Poselska i Senat z³o¿ony z arystokratów.

Sarmaci s¹ osobami twórczymi. Funkcjonuj¹ca Sztuka
Uliczna — galeria obrazu — i Park Sto³eczny — miejsce
wolnych wypowiedzi — dadz¹ Ci mo¿liwoœæ przedstawiania
w³asnego stanowiska w wa¿nych dla Sarmacji kwestiach.
Zostaj¹c artyst¹ mo¿esz liczyæ na uznanie pozosta³ych.
Szczególnie, je¿eli oka¿esz siê osob¹ kreatywn¹ i œciœle
trafiaj¹c¹ w bie¿¹ce wydarzenia. Pe³ne uznanie zdobêdziesz
zapewne przedstawiaj¹c Ksiêstwo Sarmacji z humorem. ;-)
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