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Problem państwa wirtualnego 
 

 Państwa wirtualne mają swoją historię oraz grono osób zainteresowanych ich 
działalnością. Dają wiele możliwości, rozwijają kreatywność, w cyber-przestrzeni pomagają 
osiągnąć cele, które mogą być z wielu powodów niemożliwe do osiągnięcia w realu. Nie może 
być to zwane grą, nie można nazwać tego portalem społecznościowym czy czatem, ale posiada 
cechy wszystkich tych miejsc znajdujących się w sieci. Dodatkiem jest osobna fabuła skupiona 
tylko na życiu w danym państwie, co jest na tle pozostałych pewnego rodzaju osobliwością. 
Niestety, zainteresowanie społecznościami wirtualnych państw jest małe. Oto kilka powodów 
wyjaśniających dlaczego tak się dzieje. 
 Niektórzy twierdzą, że ludzie są zainteresowani tylko światem realnym. Jest to dosyć 
logiczny wniosek, jednakże nie do końca prawdziwy. Gdyby ludzie skupiali się tylko  
na prawdziwym życiu, nie powstawałyby w sieci miejsca takie jak czaty. Idąc tym tropem, nie 
powstałyby portale takie jak nasza klasa lub facebook. Oczywiście, można twierdzić, że są to 
narzędzia służące do komunikacji z innymi i owszem, jest to jeden z celów dla których owe 
„miejsca” zostały utworzone. Drugim celem jest rozrywka. Do większości portali na których 
„spotykają się” ludzie dołączone są różnego rodzaju narzędzia, takie jak gry, które służą  
do relaksu. Ale jest jeszcze jedna rola jaką spełniają owe „miejsca” – kreowanie postaci. Działa 
to na bardzo prostej zasadzie: realny człowiek tworzy swój wirtualny wizerunek w sieci i w ten 
sposób spełnia jakieś swoje, być może ukryte pragnienia, których nie może realizować  
w prawdziwym życiu. Ma to na celu albo czystą zabawę albo leczenie kompleksów. Taka 
internetowa działalność dotyczy głównie ludzi młodych i właśnie tacy ludzie często 
nieświadomie wpadają w znany nam wszystkim problem uzależnienia od świata wirtualnego. 
 Państwa wirtualne, tak jak wyżej wymienione platformy, także powstały jako forma 
oderwania się od rzeczywistości. Spełniają role komunikacyjną, relaksującą oraz kreującą 
postacie. Różnią się jedynie tym, iż mają swoją fabułę, której uczestnicy powinni się trzymać  
i skupiają się na działaniach a nie osobach. Nie jest to miejsce, gdzie młode dziewczyny mogą 
wklejać swoje niemalże nagie zdjęcia by dostać mnóstwo pochlebnych i zapewne w połowie 
nieszczerych komentarzy, młodzi mężczyźni nie wstawią tu z dumą fotografii samochodów, 
które nazywają swoimi, a które prawdopodobnie są własnością rodziców, natomiast młode 
mamy nie zbudują tu galerii zdjęć swoich pociech w odsłonach kolejnych pór roku, itp. Ludzie 
pragną się pokazywać, pragną się chwalić tym co mają, pragną pochlebstw, a w wirtualnym 
państwie nie ma miejsca na takie sprawy. Oczywiście, można w nich zaistnieć jako osobistość, 
ale trzeba się w jakiś sposób wykazać, trzeba mieć jakiś wkład w działanie tego „miejsca” jak 
np. zbudowanie strony, napisanie gry, założenie jakiejś instytucji - wszak państwo wirtualne to 
nic innego jak imitacja państwa realnego. Uczestniczenie w tym wymaga troszkę pracy,  
ale komu się chce wysilać, skoro może zaistnieć na facebooku z pomocą kilku zdjęć?  
Więc jednymi z powodów małego zainteresowania państwami wirtualnymi jest to, iż nie ma tu 
miejsca na nazwijmy to – reklamowanie samego siebie, a żeby zaistnieć trzeba się wykazać 
działalnością na rzecz wirtualnego społeczeństwa.  
 Kreowanie postaci w szerszym pojęciu tego określenia dokonuje się na czatach. Są to 
miejsca, gdzie ludzie są bardziej anonimowi niż na przykładowej naszej klasie, więc mają 
większe pole manewru w procesie tworzenia wirtualnej osobowości. Oznacza to, iż można tu, 
brzydko mówiąc, perfidnie oszukać innych podając się za kogoś kim się nie jest  
w rzeczywistości. Można tu też zareklamować swój wizerunek fizyczny przesyłając wybranym 
osobom zdjęcia albo poprzez włączenie kamery internetowej i wystawienie się na widok 
publiczny bądź wybranych nicków. Oczywiście, czatowe znajomości nie zawsze okazują się 
porażką, ale niestety w 80% zawierane są dla celów matrymonialnych. Niejednokrotnie 
prowadzą też do realnych spotkań w realnym świecie. W państwie wirtualnym nie prowadzi się 
praktyk matrymonialnych, a jego działanie nie dotyka aspektu przenoszenia znajomości na 
podłoże rzeczywiste. Nie oznacza to jednak, iż mieszkańcy takiego „miejsca” nie mogą ze sobą 
flirtować czy też przenosić znajomości na real – owszem, mogą, ale sama idea państwa skupia 
się na jego działaniu a nie na ekscesach między jednostkami. Nie jest to więc strefa dla pań  
i panów, których celem jest cyber-podryw. Zapewne to jest kolejna wada państwa wirtualnego. 
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Jednak, głównym powodem małego zainteresowania 

państwami istniejącymi tylko w sieci jest to, iż mało osób 
tak naprawdę wie czym one są. Nie zakłada ich przecież 
żadna firma, nie ma z nich korzyści finansowych, nikt ich 
nie reklamuje. To po prostu wspólne hobby grupy osób. 
Skąd więc ludzie mają wiedzieć o takich „miejscach”,  
o sposobie ich działania i jak mają zrozumieć ich ideę? Być 
może nadal, z wyżej wymienionych, śmiesznych powodów 
będą przegrywać z czatami i portalami społecznościowymi, 
ale nie można założyć na pewno, iż ich popularność  
nie wzrośnie.  

 
Jovita Vanhelsing 

 

Skrzynia umarlaka 
 
Miasto portowe Xantium, na terenie zapierającej dech 

w piersiach Smoczej Wyspy, jest samo w sobie atrakcją 
turystyczną. Prócz pięknego portu, który oferuje podróże 
promami, jest tu wiele innych ciekawych miejsc. 
Dociekliwość nakazuje jednak sprawdzić wszystko 
osobiście i przedstawić realia czytelnikom. 

Zapewne pierwsze kroki podróżnych prowadzą  
do portu Xantio, czy też w nim się zaczynają. Istotnie, jest 
to miejsce do którego nie można mieć zastrzeżeń – zadbane, 
czyste, pełne nowoczesnych promów, które swoim 
wyglądem zachęcają do skorzystania z wygód na ich 
pokładzie, oraz kutrów rybackich – coś dla fanów 
rybołówstwa. Zachęca też ubezpieczenie jakie gwarantuje 
miasto i które ono pokrywa. Zawsze gotowy do przyjęcia 
turystów port pozostaje jednak opustoszały. Zapewne z tego 
powodu ciągle wisi tu kusząca oferta mówiąca o tym,  
iż przez kolejne dwa tygodnie wycieczki turystyczne są 
darmowe. Te czternaście dni przeistoczyło się już w o wiele 
dłuższy czas, a i tak Solardyjczyków tu nie widać.  
A atrakcji istotnie jest wiele: zabytkowy zamek, Muzeum 
Goblinów, dwa teatry, centrum sportowe, tor kartingowy, 
ciągle w trakcie budowy jest też zoo. Niestety, tak na dobrą 
miarę można zwiedzić jedynie zamek i wstąpić do jednego 
z teatrów. Cała reszta jest pozamykana, zapewne dlatego że 
nie ma tu nikogo chętnego do skorzystania z tego co oferuje 
Xantium. Z drugiej jednak strony, może właśnie z powodu 
braku działania nie ma tu żywej duszy? 

Poza atrakcjami, miasto jest szeroko otwarte na ludzi 
biznesu. Póki co, działa tu tylko jedna korporacja, 
mianowicie Orlik zajmująca się branżą spożywczą  
i transportową. Jednakże, jeśli ktoś chciałby otworzyć swoje 
przedsiębiorstwo, wystarczy zgłosić się do burmistrza. 
Xantium z całą pewnością jest kuszącym miejscem dla ludzi 
przedsiębiorczych, głównie z powodu swojej lokalizacji.  
Co prawda, aktualnie jest tu pusto, ale miejsce to ma 
potencjał rozwojowy i jest dobrze skomunikowane. Prócz 
portu, działa tu również kolej, a kawałek od miasta znajduje 
się także lotnisko. 

Podsumowując, Xantium jest miejscem z wielkimi 
możliwościami i aż serce ściska na widok pustki i braku 
działania jaki tu obecnie panuje. Oferuje tak wiele atrakcji  
i daje niezliczone opcje zatrudnienia, wystarczy tylko kilka 
osób z pomysłami, a miasto zacznie prężnie działać  
i przyciągać tłumy. W chwili obecnej nasuwa się tu jedynie 
określenie miasta jako „skrzyni umarlaka”. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drapieżne góry 
 

Jak wiadomo, góry to miejsca urzekające swym 
naturalnym pięknem, ale i niebezpieczne zarazem. 
Południowo-wschodni kraniec Smoczej Wyspy, największej 
należącej do Wielkiego Księstwa Solardii, usiany jest 
wzniesieniami zaczynając od pagórków a kończąc na 
strzelistych górach. Tereny te cieszą się popularnością 
wśród turystów, a to oznacza dla ratowników górskich 
nieustannie pełne ręce roboty. 

W górzystej, malowniczej okolicy Evilstone 
odnajdujemy zapierające dech w piersiach widoki. Turyści 
mogą wybrać szlak na południe, ku Smoczym Stokom,  
lub wybrać się w stronę Wilczych Skał, które kuszą swoimi 
legendami oraz niezwykle zróżnicowanym 
ukształtowaniem. To właśnie na terenie Wilczych Skał 
doszło do groźnego wypadku, bynajmniej nie związanego  
z upadkiem z wysokości czy też zabłądzeniem. 

Wilcze Skały nie bez powodu zostały określone tym 
mianem. Swoją nazwę zawdzięczają populacji wilków –  
w porównaniu do całej wyspy, tutaj jest ich najwięcej. Owe 
zwierzęta szczególnie umiłowały sobie te tereny,  
więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania 
któregoś na swojej drodze. W lesistych górach wilki mają 
jadła pod dostatkiem, gdyż prócz nich można tu znaleźć 
dziesiątki innych gatunków zwierząt, między innymi 
zaliczających się do menu drapieżnika. Przywykły  
do obecności człowieka, nie interesują się zbytnio turystami 
i ich nie atakują nie sprowokowane. Oczywiście, nie 
oznacza to, iż można sobie wędrować samotnie z dala od 
wyznaczonego szlaku i kusić los. Zasady obowiązują tu tak 
samo jak w innych górach. Niestety, ostatnio jeden  
z turystów postanowił zaryzykować. 

Pan fotograf specjalizujący się w zdjęciach fauny  
i flory, turysta z zagranicy, postanowił oddalić się od szlaku 
w poszukiwaniu szczególnie ciekawych obiektów, które 
uwieczni na swoim aparacie. Jak można wywnioskować  
z powyższego, przygodę z przyrodą odbywał zupełnie sam. 
Jak można też zgadnąć, na swojej drodze spotkał wilka. 
Zapewne wszystko skończyłoby się jedynie na strachu, 
gdyby nie fakt, iż zwierzę było chore, co spotęgowało jego 
furię i doprowadziło do ataku. Miało to miejsce na 
wschodnim stoku Skalistego Wierchu. Turysta cudem 
uszedł z życiem, które zawdzięcza jedynie swojemu 
narzędziu pracy. Flesz aparatu wystraszył wilka i mocno 
pogryziony mężczyzna mógł wykonać telefon w celu 
sprowadzenia sobie ratunku. Helikopter dotarł na miejsce 
zanim wilk wrócił. Ranny fotograf doznał poważnych 
obrażeń nóg, brzucha oraz lewej ręki. Z jego opisu można 
było domniemać, iż drapieżnik chorował na wściekliznę. 
Nierozsądnego turystę przewieziono do szpitala  
w sąsiednim Al Rajn, gdyż nasza służba zdrowia nadal 
kuleje, jego stan jest stabilny i za kilka tygodni będzie mógł 
wrócić do domu w pełni zdrowy. Natomiast na terenie 
Wilczych Skał przeprowadzono poszukiwania 
zainfekowanego zwierza. Natknięto się na co najmniej pięć 
przypadków potwierdzonej później wścieklizny wśród 
wilków, wszystkie chore drapieżniki zostały zastrzelone. 
Zlokalizowano także źródło choroby, którym okazały się 
nietoperze w jednej z jaskiń. Sytuacja została opanowana, 
ale to nie znaczy, że wypadek się nigdy nie powtórzy. 

Nie ma możliwości by ochronić każdego jednego 
turystę  w  otoczeniu  gór  i  dzikich  zwierząt. Nie  jednemu   
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odwiedzającemu te miejsca brak wyobraźni, która 

mogłaby go przestrzec przed niebezpieczeństwami. Można 
jedynie apelować o ostrożność, o trzymanie się 
wyznaczonych szlaków i wędrówki grupowe, a nie 
samotne. W tym celu na stronie Evilstone została 
zamieszczona mapka terenów górskich wraz z opisem 
miejsc szczególnie niebezpiecznych, których należy unikać. 
Miejmy nadzieję, że przypadek pana fotografa będzie dla 
innych ostrzeżeniem, a nowe informacje na stronie grodu 
dodatkowo pomogą odwiedzającym uniknąć 
niebezpieczeństw. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

Poczta solardyjska 
 

W pierwszym numerze naszej gazety, w wywiadzie  
z Wielkim Księciem Morfeuszem Tylerem, wspomniał on  
o narzędziu, które zwie się „poczta solardyjska”. Dnia  
15 kwietnia 2012 r. na stronie Wielkiego Księstwa ukazała 
się informacja głosząca, iż poczta już działa. Także  
na forum Viktorii nasz władca pisze pokrótce o nowej opcji, 
która ma nam, mieszkańcom, ułatwić komunikację. 
Zapytałam naszego monarchę o szczegóły funkcjonowania 
tego narzędzia. 

 
Na początek banalne pytanie – do czego ma nam służyć 
nowa opcja, skoro do komunikacji mamy już Forumix? 
 
WKS: Do komunikacji bezpośredniej, prywatnej. 
Ewentualnie do przesyłania spostrzeżeń, albo poleceń 
służbowych. Zasadniczo i Pani redaktor będzie miała 
ułatwione zadanie, gdyż nareszcie oddaliśmy w Pani ręce 
możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami  
do przyszłych wywiadów. 
 
Czy może Książę rozwinąć pojęcie „ochrona prywatnych 
mailii” w odniesieniu do nowego narzędzia? 
 
WKS: Ani nadawca, ani odbiorca nie dostają bezpośrednio 
adresu e-mail, więc nie ma możliwości wysyłania spamu. 
 
W Panelu, w opcji Poczta mamy informację, że wiadomości 
będą doręczone o godzinie 12.00 lub 20.00. Skąd takie 
ograniczenia czasowe? 
 
WKS: Gdyby wiadomości były wysyłane natychmiast, 
osoba która z jakiegoś jej znanego powodu zezłościłaby się 
na kogoś, byłaby w stanie wykorzystać pocztę i rozsyłać 
nieograniczoną ilość maili. Ograniczenie sprawia to,  
że pomiędzy wysyłkami nie można nadać drugiego listu  
do tej samej osoby. Poza tym, nie wyobrażam sobie pana 
listonosza biegającego z kolejnym listem do tej samej osoby 
co minutę. 
 
Czyli jeśli wyślę wiadomość powiedzmy o 9.45 to dotrze 
ona dopiero o 12.00, a jeśli na przykład o 13.30 to zostanie 
doręczona o 20.00, nie wcześniej? 
 
WKS: Tak, ale pomiędzy nadaniem a wysyłką każdy 
odbiorca będzie mógł odczytać wiadomości do siebie 
online, co jest zapożyczeniem z typowego forum jako opcja 
„prywatna wiadomość”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czy na dzień dzisiejszy mamy możliwość przesyłania 
paczek poprzez pocztę solardyjską? 
 
WKS: Jeszcze nie. Taka możliwość będzie udostępniona  
po otwarciu w grodach urzędów pocztowych. Rada 
Książęca wstępnie nałożyła ograniczenie, że paczki będą 
możliwe do wysłania tylko pomiędzy urzędami. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Z Wielkim Księciem Solardii rozmawiała Jovita Vanhelsing 
 

Do trzech razy...porażka 
 

Życie polityczne w Wielkim Księstwie Solardii nie 
cieszy się zbytnim zainteresowaniem. Jesteśmy jedyną nacją 
wśród mikropaństw, w której nie ma chętnych do objęcia 
odpowiedzialnych stanowisk w Sejmiku i Rządzie Korony 
oraz Sejmiku i Rządzie Cyberii. Póki co, wszelka władza 
leży w rękach Wielkiego Księcia oraz Rady Książęcej. 
Rządzący pragną zapełnić puste miejsca na stanowiskach 
politycznych. Od stycznia 2012 ogłaszane są wybory  
do Sejmiku Solardii. Warto pokrótce przedstawić  
ich wyniki. 

Dnia 22 stycznia br. Wielki Książę ogłosił  
na Forumix pierwsze wybory. Chętni na stanowiska posłów 
mieli dokładnie siedem dni, by zgłosić swoje kandydatury. 
Zaraz po tym miały odbyć się wybory, ich termin:  
30 stycznia do 5 lutego. Niestety, nie doszły do skutku, 
ponieważ zgłosił się tylko jeden kandydat. Jednakże,  
w porównaniu do następnych prób zapełnienia Sejmiku,  
ta była najefektywniejsza, jeśli można tak to określić.  
Po pierwszej porażce, Wielki Książe ponownie ogłosił 
wybory, mając nadzieję że skoro znalazł się jeden kandydat, 
to będą i inni. Począwszy od 29 lutego, obywatele mieli 
kolejne siedem dni by wyrazić chęć udziału w życiu 
politycznym. Niestety, tym razem nikt nie zgłosił swojej 
kandydatury, więc wybory planowane między 5 a 11 marca 
nie miały miejsca. Niezrażone władze ponowiły próbę  
po raz trzeci. Od 2 do 8 kwietnia mogli się zgłosić chętni  
na posłów, ale i tym razem Morfeusz Tyler, Han Solo  
oraz Riina Nati nie mieli w kim wybierać. Trzecie wybory 
nie doszły do skutku. 

Wielki Książę poinformował nas na końcu tego 
wątku, że będą miały miejsce kolejne wybory, zapewne  
na początku maja. Wspomniał także o „ofensywie 
ustawowej” lecz póki co nie wiadomo czym ona jest - z całą 
pewnością oznacza to jakieś zmiany prawne. Wiadomo 
jednak, iż rządzący nie spoczną póki nie zapełnią wolnych 
miejsc w Sejmiku, a potem i Rządzie. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

Znienawidzona instytucja 
 

 Urzędy Pracy nie cieszą się popularnością,  
wręcz przeciwnie, są powodem do narzekań, czasem nawet 
doprowadzają do białej gorączki swoim funkcjonowaniem, 
a raczej jego brakiem. Generalnie, jest to jedna  
ze znienawidzonych instytucji. Jednakże, w Wielkim 
Księstwie Solardii sprawa ma się nieco inaczej.  
 Tutejsza społeczność nie narzeka na Urząd Pracy  
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z bardzo prostego powodu – nie można narzekać na coś,  
co nie istnieje. Dlaczego nie istnieje? Odpowiedź jest 
również mało skomplikowana – w Solardii nie ma 
bezrobocia. Panuje tutaj sytuacja wręcz niewiarygodna, 
gdyż miejsc pracy jest wiele, ale chętnych właściwie brak. 
Oczywiście, powodem tego jest bardzo mała ilość osób 
tworzących solardyjską społeczność. 
 Cechą pożądaną w państwie wirtualnym jest 
kreatywność. To ona jest podstawą w każdym 
przedsięwzięciu, którego podejmie się dany mieszkaniec. 
Dzięki niej każdy etat może być przyjemnością, ponieważ 
to mieszkańcy kreują rzeczywistość i są twórcami swoich 
zawodów. Tu ludzie mogą wziąć sprawy we własne ręce, 
mogą kierować swoim losem. Wystarczy odrobina 
wyobraźni i chęci do stworzenia czegoś co chcemy. 
Oczywiście, mile widziany także jakiś talent, np. graficzny, 
lub wiedza dotycząca budowania stron i systemów, ale nie 
jest to obligatoryjne, jedynie ułatwia ludziom realizowanie 
ich celów samodzielnie. Tak czy owak, fakt iż to 
mieszkańcy sami tworzą sobie zajęcia może być 
dodatkowym powodem dla którego Urzędu Pracy po prostu 
nie ma. 
 Dla wirtualnych pracowników a zarazem 
mieszkańców, Wielkie Księstwo Solardii może stać się 
bardzo kuszące, bo jest tu mnóstwo możliwości pracy  
a znienawidzona instytucja nie istnieje. Z drugiej jednak 
strony, właśnie tutaj mógłby powstać Urząd Pracy,  
na którego nikt nie będzie narzekał, bo jakie byłyby 
powody? Z pewnością nie brak etatów lub narzucanie robót, 
które ludziom nie odpowiadają. Gdyby Urząd Pracy istniał 
w Solardii, zapewne byłby miejscem pełnym pomysłów,  
od których wszystko się zaczyna. 
 

Jovita Vanhelsing 
 

Ekspansja 
 

W ostatniej chwili na Forumix  ukazała się bardzo 
ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Wielkiego 
Księstwa Solardii. Nasz władca, Morfeusz Tyler, podpisał 
umowę na mocy której nasze państwo zyskuje nowe 
terytorium. Ta kolonia, czy też, nazwijmy to „tereny 
zamorskie” to Moherat Berecji i Rowy. Jak do tego doszło? 
Jakie będą konsekwencje tej zmiany dla nas?  

Solardia przeszła czasy niepokoju, które doprowadziły 
do zaniku jej aktywności, a w tym samym momencie inne 
mikronacje się rozbudowywały i poszerzały swoje 
terytorium, tworząc dominia uzupełniające życie w ich 
państwach o ciekawe konstrukcje na uboczu. Nasze obecne 
Wielkie Księstwo, które wciąż przechodzi proces odnowy, 
jest w pewnym stopniu poszkodowane przez swoją historię, 
opóźnione w kolonizacji w porównaniu z innymi krajami  
z wirtualnego świata. Wielki Książę pragnął jakoś nam 
wynagrodzić ten fakt, więc od długiego czasu pilnie 
obserwował sytuację na mapie mikropaństw. W tym czasie, 
aktywność dwóch z nacji, znanych pod nazwą Moherat 
Berecji i Rowy, całkowicie spadła a ich ostatni działacze 
przekazali te tereny w powiernictwo Mikronacyjnemu 
Instytutowi Badawczemu (MIB) w osobie Pel Nandera.  
Po długim czasie utrzymywania powiernictwa, Instytut 
postanowił skończyć z utrzymywaniem fikcji  
i aby uporządkować sytuację rozpoczął przygotowywania 
do  przekazania ziem  nacji, która  będzie spełniała  warunki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ciągłości historycznej. Oczywiście Wielki Książę 
wykorzystał ten moment na rzecz Solardii i tak oto  
18 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa, na mocy 
której otrzymaliśmy nowe tereny. 

Teraz trochę o konsekwencjach tego wydarzenia.  
Na naszych wyspach nic się nie zmieni, fakt posiadania 
kolonii zwiększy tylko prestiż Solardii. Nowe tereny 
jednakże umożliwi ą nam rozwój i być może zachęcą 
nowych przybyszy do osiedlania się na terytorium 
Wielkiego Księstwa. Osoby kreatywne z całą pewnością 
będą miały szersze pole do popisu na ziemiach naszej 
nowej kolonii, ponieważ tam zaczniemy budowę struktur 
państwowych od zera. Oczywiście, będzie to długi proces, 
ale z całą pewnością opłaci się wszystkim związanym  
z Solardią. Jedynym negatywnym aspektem może się 
okazać sytuacja, gdy więcej osób będzie aktywnie działać 
przy rozbudowie kolonii niż przy rozbudowie metropolii, 
ale z tym problemem borykają się również inne kraje i jest 
on do przezwyciężenia. 

Z całą pewnością Wielkie Księstwo Solardii się 
rozwija, dzięki ambitnemu władcy nadrabia straty.  
Do 1 maja br. nasz monarcha będzie czekał na zgodę Rady 
Książęcej, by ratyfikować umowę dotyczącą nowych ziem. 
Kiedy dojdzie do aktu ratyfikacji, Solardia przejmie 
bezpośrednią kontrolę nad „terytorium zamorskim”. 

 
Jovita Vanhelsing 
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