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 Niepodległa Solardia 
 

Dnia 6 maja 2012 r. Wielkie Księstwo Solardii obchodziło swoją siódmą rocznicę 
uzyskania niepodległości. Chociaż świętowanie tego wydarzenia nie należało do hucznych, jest 
to wielce ważna data w naszej historii. Dzięki uzyskaniu pełnej suwerenności, zyskaliśmy 
narodową tożsamość wolną od wpływów władzy innych nacji i w pełni decydujemy o losach 
naszego państwa. 

Starzy mieszkańcy Wielkiego Księstwa Solardii pamiętają jej burzliwe początki,  
lecz nowym zapewne niewiele o tym wiadomo. Dlatego warto pokrótce przypomnieć  
co widnieje na kartach historii. Na początku Solardia była jedynie prężnie rozwijającą się 
prowincją Królestwa Dreamlandu, pod władzą tamtejszego Króla. Do rangi Księstwa została 
podniesiona w roku 2001 i wtedy już Morfeusz Lucjusz Tyler zyskał miano Księcia. Księstwo 
Solardii było liderem jeśli chodzi o prowincje w Królestwie, lecz z powodu wojny jaka 
wybuchła w Dreamlandzie, zwanej Buntem Namiestników, straciło ważne umowy z dwoma 
innymi prowincjami (Furlandią i Weblandem), przez co także swoją pozycję. Później, stroniąc 
od konfliktów, dalej rozwijało swoją autonomię. W następnych latach w Królestwie doszło  
do zawirowań związanych z objęciem tronu, co w dużej mierze wpłynęło na los Księstwa. 
Jeden z ówczesnych Królów, eMBe abdykował i nominował Księcia Morfeusza na swojego 
następcę, co z kolei nie znalazło uznania w oczach poprzedniego władcy – Tombonda, a także 
części mieszkańców Dreamlandu. Nastał spór, który negatywnie wpłynął na funkcjonowanie 
całego Królestwa. W zaistniałej sytuacji, Książę Morfeusz doszedł do porozumienia  
z kandydatem wskazanym na tron przez Króla Tombonda,  Edwardem Kriegiem, i wspólnie 
przedstawili swoim protektorom zupełnie inną kandydaturę. W ten sposób w 2004 roku tron 
objął Król Artur I Piotr. Nowy monarcha dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i pod jego 
rządami Księstwo Solardii przeszło przebudowę, w celu ujednolicenia z Królestwem 
Dreamlandu. Jednakże w 2005 roku wybuchł kolejny konflikt, tym razem chodziło o przejęcie 
zwierzchnictwa nad Solardyjskim Uniwersytetem Słońca. W wyniku tego sporu Książę 
Morfeusz utracił swój tytuł – został odwołany przez samego Króla, i ustąpił z urzędu, chociaż 
mieszkańcy Solardii w pełni się za nim wstawili. Wtedy Kanclerz Solardii, Boguś Cubalibre, 
który stał wtedy na jej czele, razem z reprezentantami Furlandii i Baridasu – jednej z nowych 
prowincji Dreamlandu, ogłosili secesję. Dążyli oni do utworzenia tak zwanej Konfederacji 
Dreamlandzkiej, której reprezentantem miał zostać Król Artur I Piotr. Wtedy też solardyjczycy 
ogłosili protest i odeszli z pełnionych urzędów, a po trzech tygodniach wojny secesyjnej 
Solardia uzyskała w końcu niepodległość i podpisała traktat pokojowy z Królestwem 
Dreamlandu. Swoją kulturę, włości i społeczność przeniosła na nowe ziemie, czyli cztery 
wyspy (w tym Cyberię) na południe od Królestwa Dreamlandu, i podkreślając swoją 
suwerenność zmieniła nazwę na Wielkie Księstwo Solardii. Morfeusz Tyler odzyskał nie tylko 
tytuł Księcia i stanowisko władcy, ale wedle nowego nazewnictwa stał się Wielkim Księciem. 
Nasze państwo czekały jeszcze kolejne burzliwe czasy, co opisane zostało w historii, ale było 
już w pełni niepodległe. 

Siódma rocznica niepodległości świętowana była dość skromnie. Oczywiście odbyła się 
wspaniała parada wojskowa, a zrekonstruowane na ten dzień oddziały z czasów secesji – 
Gwardia Solardyjska, a także Baridaska Armii Republikańska oraz Armia Furlandii przykuwały 
uwagę i tych, którzy interesują się historią, jak również pozostałych. Szczególnie kobiety były 
zachwycone wyglądem mężczyzn w mundurach, wedle powiedzenia „za mundurem panny 
sznurem”. Po tym zacnym widowisku, odbył się skromny piknik rodzinny, a ponieważ pogoda 
była idealna na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, każdy w pełni skorzystał z uroków 
natury. Tego doniosłego dnia miało miejsce również trzecie, bardzo istotne wydarzenie, które 
niestety nie odbyło się tak jak na tę okazję powinno. Otóż, władze Solardii uhonorowały kilka 
osobistości, które w ich mniemaniu zapracowały na nagrodę. Najwyższe odznaczenie  
w Wielkim Księstwie, czyli Order Złotego Słońca otrzymali Książę Cyberii Mario Riina Natii 
oraz Margerita Vivian księżniczka Vasco. Obie te osobistości zostały uhonorowane za pracę  
na rzecz Księstwa Cyberii. W przeszłości dosyć duża grupa osób została nagrodzona Orderem 
Złotego  Słońca, a  było to  w roku  2005. Wśród  odznaczonych w  tamtych czasach był między  
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innymi Książę Cienia Han Solo oraz nasz monarcha 
Wielki Książę Morfeusz Tyler. Co do tytułów 
szlacheckich, konkretnie tytuł – damy – obecnie 
otrzymały go Roselle Daliemdesurreal-Tyler oraz moja 
skromna osoba, Jovita Vanhelsing-Tyler, za pracę  
na rzecz Krainy Mroku, a w szczególności  
grodu Evilstone. 

Zapytany o kwestie odznaczeń, Wielki Książę 
powiedział – Order został utworzony przy okazji tak 
zwanej „wielkiej przebudowy”, która miała na celu 
ocieplić relacje Księstwa Solardii z władzami federalnymi 
Królestwa Dreamland. Wielu solardyjczyków 
zaangażowało się bardzo mocno w te wydarzenia  
i w nagrodę ustanowiono Kapitułę Orderu Złotego Słońca 
jako najwyższego odznaczenia Solardii. Order od tej pory 
miał być przyznawany obywatelom za wkład  
w rzeczywistą rozbudowę i rozwój, stąd też pierwsza 
grupa odznaczonych jest najliczniejsza. Miłym 
zaskoczeniem było to, iż nagrodzeni obywatele złożyli 
wniosek i odznaczyli mnie tymże Orderem.  
W czasie destabilizacji, żywo odbudową zainteresowany 
był właśnie Książę Natii, a już w czasie odrodzenia 
osobiście angażował się w projektowanie, stąd decyzja  
by go nagrodzić. Jeśli chodzi o księżniczkę, można mieć 
jej za złe niektóre mniej trafne wybory i działania, ale 
Order miał nagradzać za rozbudowę i rozwój, a jeśli 
chodzi o nowożytną Cyberię, księżniczka Vasco odcisnęła 
na niej mocne piętno. Natomiast wciągnięcie w poczet 
szlachty ma być swego rodzaju zachętą do dalszej pracy  
i pokazanie, że najwyższy organ państwa docenia starania 
i na bieżąco śledzi postępy w rozwijaniu karier. Osoby 
odznaczone dość mocno i konsekwentnie realizują swój 
plan, stąd taka decyzja. 

Zapytałam Księcia Cyberii jak czuje się w związku  
z odznaczeniem, na co on odpowiedział – takie 
odznaczenie jakim jest Order Złotego Słońca to 
niewątpliwie bardzo zaszczytne wyróżnienie którego się 
nie spodziewałem. Liczę że uda mi się pracować na rzecz 
Solardii oraz Cyberii tak jak dotychczas, a nawet lepiej. 
Dziękuję Kapitule Orderu Złotego Słońca  
za okazane zaufanie.. 

Poproszona o krótki komentarz dotyczący 
uhonorowania Orderem Złotego Słońca, Margerita Vivian 
księżniczka Vasco powiedziała - moja reakcja na wieść  
o otrzymaniu tak ważnego odznaczenia była zaiste 
zaskakująca, ale była też uczuciem miłego stanu 
satysfakcji. Bardzo ucieszyłam się gdy przeczytałam,  
że Wieki Książe powrócił, Solardia odzyskała stronę  
i próbuje się reaktywować. Przyznam, iż czekałam  
na taki moment z nadzieją ponownej współpracy  
i wykorzystaniu wielu pomysłów w celu  
aktywności państwa. 

Natomiast Roselle dama Daliemdesurreal rzekła mi 
poetycko - otrzymanie tytułu Damy było dla mnie nie 
lada zaskoczeniem, przyjemnym ponad miarę 
codzienności...z popielnej krzątaczki stać się damą  
to radość dla ducha...mam nadzieję że należycie sprostam 
temu tytułowi, jak przystało na Divę Evillstone. 

Co zaś tyczy się mego osobistego komentarza, tak jak 
pozostałe osoby czuję się zaszczycona i mam zamiar dalej 
pracować na rzecz Wielkiego Księstwa Solardii. 

Wręczenie Orderów i tytułów winno odbyć się  
na   uroczystej   gali,  lecz   z  powodów   organizacyjnych  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
miało to miejsce podczas prywatnych audiencji  
z monarchą. Wielki Książę wyraził swoje ubolewanie,  
że wydarzenia potoczyły się tak a nie inaczej,  
oraz nadzieję, iż w przyszłym roku Święto 
Niepodległości będzie celebrowane jak należy. Miejmy 
zatem nadzieję, że tak ważna data w naszej historii 
będzie świętowana w przyszłości bardziej uroczyście,  
a i więcej osobistości zostanie uhonorowanych,  
co dowodzi faktu iż nasz władca docenia wysiłki  
swoich poddanych. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

Pomysłodawca a realizator 
 
Viktoria jest jednym z tych miast, na które nie 

można narzekać. Jak przystało na stolicę, to tutaj skupia 
się życie Wielkiego Księstwa Solardii i tu znajdują się 
najważniejsze gmachy w państwie, takie jak Pałac 
Wielkiego Księcia, Kancelaria Rządu, Sejmik Solardii, 
Sąd Księstwa Solardii, Uniwersytet Słońca czy Solardia 
Bank. Część z wymienionych instytucji działa  
bez zarzutu, głównie ośrodki władzy, druga część 
wznowi działalność zapewne w najbliższym czasie. 
Miasto jest wspaniale utrzymane i prawdziwą 
przyjemność sprawia przechadzanie się po jego ulicach, 
tym bardziej, że w porównaniu do innych grodów, 
Viktoria jest pełna mieszkańców, tudzież przybyszy. 
Ostatnio obserwujemy bardzo dużą aktywność w stolicy, 
a także to, iż dalej się ona rozwija. Pod koniec stycznia, 
gród zyskał nawet swojego rządcę w osobie Bono 
Hellrider. W poniższym wywiadzie pozwoliłam sobie 
bliżej przedstawić czytelnikom burmistrza Viktorii  
oraz porozmawiać z nim o przyszłości miasta 
stołecznego oraz całej Solardii. 
 
Pojawiłeś się w Wielkim Księstwie Solardii w styczniu 
tego roku. Co skłoniło Cię do zamieszkania  
w naszym państwie? 
 
BH: Zgadza się, pojawiłem się zaraz po Nowym Roku. 
Co mnie skłoniło - lubię tworzyć i uczestniczyć  
w ambitnych projektach, a takim niewątpliwe  
jest Solardia. 
 
Już na samym początku startowałeś w wyborach  
do Sejmiku Solardii. Czy zatem swoją przyszłość  
w państwie chciałeś odegrać w polityce? 
 
BH: Tak istotnie swoją przyszłość wiązałem z polityką, 
ale niestety w ustroju jaki panuje w Księstwie 
praktycznie nie ma miejsca na prawdziwą politykę, 
zatem postanowiłem się skupić na konkretnych 
działaniach czego efektem jest powołanie do życia 
Gazety Stołecznej, a parę dni temu powołałem do życia 
Bibliotekę Książęcą. 
 
Mam rozumieć, że do polityki solardyjskiej zniechęciłeś 
się na stałe i nie będziesz już startował  
w żadnych wyborach? 
 
BH: Do polityki chętnie wrócę, ale praktycznie posłowie 
mają znikomą rolę w podejmowaniu decyzji, bo jak pani  
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wie, głównym decydentem w Księstwie jest Wielki 
Książę oraz Rada Książęca. W związku z powyższym 
może należałoby nie bawić się w żadne wybory,  
tylko pozostawić kwestię podejmowania decyzji  
Radzie Książęcej. 
 
Zaraz po nieefektywnych wyborach zyskałeś stanowisko 
rządcy Viktorii. Jak do tego doszło? 
 
BH: Dostałem taką propozycję od Wielkiego Księcia 
Solardii i postanowiłem na nią przystać, mam nadzieję,  
że z korzyścią dla wszystkich. 
 
Czy objęcie pieczy nad stolicą jest wyzwaniem? 
 
BH: Z cała pewnością tak. Mieszkańcy powinni sobie 
zdawać sprawę z faktu, iż rozpoczęcie i doprowadzenie 
do końca jakiegokolwiek projektu, jak choćby nie dawno 
powołana Biblioteka Książęca, wymaga wiele zachodu  
i negocjacji. 
 
Sprawą biblioteki zajmiemy się za chwile. Najpierw 
chciałam zapytać o Twoją pierwszą inicjatywę, którą, jak 
wspomniałeś, była Gazeta Stołeczna. Skąd ten pomysł? 
 
BH: Każde państwo powinno mieć instytucje zajmującą 
się bezstronnym i obiektywnym informowaniem swoich 
mieszkańców o tym co się dzieje w państwie i co się 
dzieje na szczytach władz państwa. Solardia takiej 
instytucji do tej pory zdaje się nie miała, teraz już ma. 
 
Osobiście nie realizujesz jednak swojego projektu i jak 
dotąd nie ukazał się żaden Twój artykuł. Dlaczego? 
 
BH: Trudno pogodzić role aktora i recenzenta w jednej 
osobie. Jeśli miałbym być jednocześnie i aktorem  
i recenzentem swojej gry to mocno by to podkopało 
autorytet obiektywnego medium. 
 
A więc nie możemy liczyć na jakikolwiek popis pióra 
Bono Hellridera w prasie w przyszłości? 
 
BH: Myślę, że w odpowiednim czasie za zgodą pani 
redaktor opublikuję artykuł swojego autorstwa. 
 
Wróćmy teraz do Solardyjskiej Biblioteki Książęcej.  
Skąd ten kolejny pomysł i kto będzie go realizował? 
 
BH: Pomysł zrodził się z potrzeby. Proszę sobie 
wyobrazić miejsce, w którym mieszkańcy będą mieli 
dostęp do wszelkich dzieł pisanych, do traktatów 
politycznych, ustaw, kończąc na konstytucji Solardii. Pani 
również by to ułatwiło prace, nieprawdaż? Natomiast 
realizacją postaram się zając sam z drobną pomocą 
Wielkiego Księcia. 
 
Od lat mamy Czytelnię w grodzie Evilstone, w której 
można czytać dzieła, a niedługo będzie także opcja 
dodawania nowych. Czy był sens w powoływaniu 
niemalże identycznej instytucji w stolicy? Jak wyobrażasz 
sobie funkcjonowanie biblioteki i czym ma ona się różnić 
od Czytelni? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BH: Evilstone jest miastem z określonym klimatem  
i historią, i nikt nie zamierza pozbawić miasta Czytelni. 
Chodzi po prostu o zmianę nazwy i przekazanie 
oryginalnych rękopisów do Biblioteki Książęcej.  
W Evilstone pozostałyby duplikaty. Główne instytucje 
Solardii powinny znajdować się w stolicy. 
 
W Święto Niepodległości Wielki Książę nagrodził kilka 
osób za ich działalność na rzecz Solardii. Czy nie czujesz 
żalu, że nie zostałeś uhonorowany za swoje pomysły? 
 
BH: Nie działam w Solardi dla nagród i zaszczytów. Jeśli 
jednak miałbym oczekiwać jakiejś nagrody za to co robię 
to jedynie poparcie i sympatie mieszkańców Viktorii. Inną 
sprawą jest to, że nie wszystkie nominacje Wielkiego 
Księcia mi się podobały. 
 
Na koniec zapytam jeszcze czy masz jakieś nowe 
pomysły na przyszłość? Czy pozostaniesz tylko 
pomysłodawcą czy przejdziesz również  
do roli realizatora? 
 
BH: Jak wspomniałem, skupiam się na razie na realizacji 
projektu pod nazwą Solidaryjska Biblioteka Książęca, 
musimy uzgodnić jaką formę ostatecznie przyjmie, trzeba 
zgromadzić wszelkie możliwe i dostępne akty prawne 
oraz dzieła literackie. Trzeba jeszcze wiele wysiłku 
włożyć w to, aby można było uznać projekt SBK  
za projekt skończony, dopiero potem będę myślał  
nad kolejnymi. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Z rządcą Viktorii, Bono Hellriderem, rozmawiała  
Jovita Vanhelsing. 
 

Moherowy beret na wietrze 
 

Dnia 1 maja 2012 roku Wielkie Księstwo Solardii 
oficjalnie przejęło kontrole nad terenem byłego Moheratu 
Berecji oraz Rowów, które obecnie mają nazwę Terytoria 
Wschodnie. Rada Książęca ratyfikowała umowę 
dotyczącą przejęcia nowych ziem, więc od tej chwili 
nasze państwo jest bogatsze o nowy obszar. Aby trochę 
przybliżyć Terytorium Wschodnie mieszkańcom Solardii 
oraz wszystkim czytelnikom, wybrałam się do stolicy 
kolonii, którą jest Toruń. 

Wylądowałam na terenie zwanym niegdyś 
Katambrią, państwem wojskowym, przejętym później 
przez Moherat Berecji. Postanowiłam się rozejrzeć  
po okolicy, zanim dotrę do miejsca przeznaczenia.  
Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że kiedyś ziemie 
te były pod ścisłym panowaniem wojska – surowe 
budynki o grubych ścianach i prawdopodobnie 
kuloodpornych szybach, bardzo solidne, chociaż odrobinę 
nadgryzione przez czas. Gdzieniegdzie widać pozostałości 
po miejscach przeznaczonych na mordercze treningi 
żołnierzy, przekopując ziemię można natrafić na łuski  
po kulach i inne akcesoria wojenne, natomiast pod 
powierzchnią gleby ukryte pozostały bunkry. Cały ten 
dosyć srogi teren został jednak przekształcony na nieco 
przytulniejszy zaraz po tym jak kontrolę przejął tu 
Moherat Berecji. Swoją drogą, to zaskakujące że państwo  
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wojskowe ustąpiło zwolennikom moherowych beretów,  
ale być może po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego jak 
silni byli członkowie Patrolu Parafialnego – jednostki 
utrzymującej porządek w Moheracie Berecji. W jakiś 
sposób doprowadzili do tego, iż wojskowa siła ustąpiła im 
miejsca i wówczas nastąpiły zmiany w surowej okolicy. 
Posępne budynki zostały odmalowane na różne kolory, 
głownie beżowy lub lekki róż, czasem zdarzał się też 
seledyn - barwy dość standardowe, typowe dla gustów 
starszych pań, stonowane i nie bijące po oczach. W oknach 
pojawiły się doniczki z kolorowymi kwiatami, obecnie 
puste, ale w przeszłości musiały całkiem ładnie zdobić 
każdy budynek. Gdzie tylko było to możliwe, powstały też 
ogródki – jak wiadomo, starsze panie ubóstwiały uprawę 
warzyw i owoców, a także hodowały kwiaty zdobiące ich 
piękne zakątki. Na każdym skrzyżowaniu ustawiono też 
krzyże lub ikony świętych, aby podkreślić nowy charakter 
tego miejsca. Największy budynek jaki tu widziałam, być 
może kiedyś baza dowództwa wojskowego, przerobiony 
zostały na potężny kościół. Oczywiście, były też inne 
mniejsze, którym nadano charakter sakralny, ale ten 
szczególnie rzuca się w oczy – mieszkańcy Moheratu 
musieli włożyć mnóstwo pracy w postawienie tak wysokiej 
wieży z wielkim dzwonem, wzywającym na codzienną 
mszę. Naturalnie, czubek wieży zdobi ogromny krzyż. 
Podziemne bunkry zostały zaadoptowane jako  
salki parafialne. 

Nareszcie na horyzoncie ukazał się Toruń. Już  
z daleka widać było wzniesienie z przemożnie wielkim 
kościołem, a zdobiony złotem krzyż lśnił w świetle 
południowego słońca. Panował lekki wiatr, który zwiał pod 
moje nogi stary, zmięty czasem, fioletowy moherowy 
berecik. W powietrzu uniósł się dźwięk dzwonów 
wzywający na Anioł Pański. Okolice miasta niewiele 
różniły się od tych, które już opisałam, a więc stonowana 
kolorystyka, dużo kwiatów, dużo ogródków, jeszcze więcej 
krzyży i świętych. Na co drugiej ulicy spoglądała na mnie 
już nieco zniszczona czasem „maryjka”. W drodze  
na wzgórze, na którym obok kościoła znajdowała się 
rezydencja Ojca Dyktatora, zauważyłam kilka ciekawostek. 
Czytelników zapewne nie zdziwi fakt, że ulice w byłym 
Moheracie Berecji były zwane od imion świętych, 
natomiast stolica należała głownie do 12 Apostołów. Idąc 
ulicą Św. Piotra, czyli główną, natknęłam się też na kilka 
placów pod wezwaniem innych równie ważnych osobistości 
w religii, np. Plac Jana Chrzciciela. Minęłam wiele kafejek 
z ciekawymi nazwami takimi jak: „Pod Gwiazdą 
Betlejemską”, „Sandał Świętego Pawła” czy też  
„10 przykazań”. Natknęłam się na winiarnię „Wino 
Pańskie” oraz jedyny chyba w całym mieście,  
albo i państwie bar – „Maria Magdalena”. Znalazłam jedną 
z wielu siedzib Patrolu Parafialnego, który charakteryzował 
specyficzny szyld nad wejściem oraz tabliczka po prawej 
stronie. Szyld głosił „Jeśli nie masz co robić, to pilnuj 
krzyża”, natomiast tabliczka była spisem wybranych  
i najważniejszych praw panujących w Moheracie Berecji,  
a tym samym przykazań, z których główne nawoływały  
do codziennego nawiedzania kościoła oraz oddawania się 
wszelkim kółkom różańcowym czy też Legionom Maryi. 
Pozwoliłam sobie zajrzeć do środka i zauważyłam,  
że miejsce to przypomina nieco zwykły komisariat,  
w którym z pewnością nie brakowało broni. Członkowie 
Patrolu  Parafialnego  pełnili  więc  funkcję  znanych  nam  
 

  
policjantów, tylko w nieco innym charakterze. Na dalszej 
drodze natknęłam się na budynek będący więzieniem. 
Szyld nad wejściem oficjalnie obiecywał: „Za Grzechy 
Nasze Trwam”.  

Wreszcie dotarłam do stóp wzgórza i zaczęłam 
wędrówkę w górę. Nie było tu stromo, więc szło się 
przyjemnie i bez oznak zmęczenia. Przed samym kościołem 
znajdowały się jedynie trzy stopnie, które trzeba było 
pokonać. Świątynia poraziła mnie swoim ogromem,  
z pewnością mogła pomieścić mieszkańców całej stolicy  
na jednej mszy. Zaraz za ogromnymi drzwiami 
prowadzącymi do przedsionka przybytku stały trzy 
skarbonki wielkości szafy, co świadczy o niesamowitej 
hojności wiernych. Jak w każdym kościele, była tu 
ogromna tablica ogłoszeń, z której wyczytałam między 
innymi godziny mszy – w niedzielę i święta co półtora 
godziny przez cały dzień, w dni powszednie trzy razy  
na dobę nie licząc wszelkich nabożeństw i innych. Mijając 
kolejne drzwi, znalazłam się wewnątrz świątyni, chyba 
najbogatszej jaką można sobie wyobrazić. Ołtarz lśnił  
od złota, a ściany zdobiły malowidła ilustrujące chyba cały 
Nowy i Stary Testament. Ławki, rozpościerające się przez 
cały kościół, były w stanie idealnym, robione z dobrej 
jakości drewna, ręcznie zdobione po bokach i dokładnie 
polakierowane, pozostawały jedynie zakurzone, ponieważ 
od dłuższego czasu nikt tu nie przebywał. W powietrzu 
uniosła się jakaś religijna melodia, dobiegająca  
z magnetofonu. Najwyraźniej nikt nie pofatygował się by 
wyłączyć system dźwiękowy kościoła, w pełni 
zautomatyzowany, gdyż średnio co 15 minut albo biły 
nagrywane dzwony albo brzmiała jakaś melodia.  
Po opuszczeniu kościoła ruszyłam by podziwiać włości 
Ojca Dyktatora. Jego probostwo w istocie bardziej 
przypominało willę, tylko połowę mniejszą od samego 
kościoła, ale wewnątrz musiał panować przepych większy 
niż w świątyni. Nie dane było mi go zwiedzić od środka, 
gdyż brama pozostała zamknięta na cztery spusty. Obok 
budynku, także za stalową bramą, dostrzegłam 
przybudówkę bez pięter, prawdopodobnie garaż i to dość 
spory. Ojciec Dyktator miał w swoim dorobku kilka 
pięknych samochodów, którymi ochoczo podróżował,  
ale obecnie nie było tu już żadnego. Ruszyłam w stronę 
parku, odprowadzana kolejnym biciem dzwonów,  
by odpocząć przed drogą powrotną. Z kilku dziupli 
obserwowały mnie figurki świętych, niczym sowy. 

Terytorium Wschodnie jest bardzo ciekawym 
miejscem, jeśli chodzi o jego kulturę, ale wymaga wiele 
pracy, by zniknęła panująca tu sakralna atmosfera. Budynki 
są bardzo interesujące i jest tu wiele zieleni. Patrząc  
na okolice można dostrzec ogromne możliwości  
na stworzenie tutaj nowej cząstki Wielkiego Księstwa 
Solardii. Jednakże, tak jak wcześniej pisałam, będzie to 
wymagać dużo pracy, a tym samym dużo kreatywności  
ze strony mieszkańców obecnych i nowych, którzy miejmy 
nadzieję, zjawią się skuszeni poszerzeniem naszych granic. 

 
Jovita Vanhelsing 

 

Zagranica 
 

Ponieważ Wielkie Księstwo Solardii przechodzi 
okres odbudowy i rozwoju, ważnym punktem w tym 
procesie  jest  polityka  zagraniczna. Na  mapie wirtualnych  
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mikronacji jest wiele państw, z którymi warto nawiązać 
pozytywne stosunki, o czym doskonale wie nasz władca. 
Jakie korzyści wynikają z dobrej polityki zagranicznej? 
Oczywistą sprawą jest handel i różnego rodzaju umowy 
związane z współpracą między państwami, ale poza tym 
również wymiana doświadczeniami i różnego rodzaju 
wynalazkami oraz swoista reklama naszego państwa, 
która może przyciągnąć nowych mieszkańców. Wielki 
Książę Morfeusz Tyler ogłosił 6 maja br. listę krajów,  
z którymi będzie starał się nawiązać lub odnowić stosunki 
dyplomatyczne. Warto przybliżyć owe państwa  
naszym czytelnikom. 

Królestwo Dreamlandu jest znane z naszej historii,  
a prócz tego jest to jedna z najstarszych mikronacji 
(powstała 1 sierpnia 1998 roku), z wieloletnim 
doświadczeniem na obszarze państw wirtualnych, zatem 
dobre relacje z nim są pożądane. W przeszłości byliśmy 
jego prowincją, po secesji uzyskaliśmy niepodległość  
i przenieśliśmy się na nowe ziemie, by od tej pory 
funkcjonować samodzielnie. Jak można się domyśleć,  
z powodu burzliwych czasów jeszcze na terenie 
Królestwa Dreamlandu, pozostawaliśmy w chłodnych 
stosunkach. Obecnie nasz władca, jak i monarcha 
Królestwa starają się to zmienić. Na dreamlandzkim 
tronie w swojej drugiej elekcji po czasie przerwy zasiada 
znany nam z kart historii Artur I Piotr, który niedawno 
został koronowany na Króla Elderlandu. Jak nam 
wiadomo z Forumix, Wielki Książę, Książę Cienia, 
Książę Mroku, Książę Cyberii oraz Książę Bez Ziemi 
zostali zaproszeni na tę uroczystość, co jest pierwszym 
krokiem do ocieplenia stosunków zagranicznych. Nasz 
władca, jak i Książę Mario Riina Natii, byli obecni  
na koronacji Króla Artura I Piotra. Możemy zatem liczyć 
także na dobre relacje z Królestwem Elderlandu. 

Kapitalistyczne państwo, zwane Stanami 
Zjednoczonymi Stołocka, jest nam również znane  
z historii, ponieważ w przeszłości mieliśmy z nim 
konflikt dotyczący Cyberii. W czasach wojen domowych 
na terytorium Korony oraz po nieudanej próbie secesji 
Cyberii, wyspa przechodziła kryzys. Wtedy też obce 
państwa zaczęły się nią interesować i wysyłać na jej 
terytorium kampanie handlowe. W marcu 2011 roku 
Stany Zjednoczone Stołocka zrobiły pierwszy krok ku 
skolonizowaniu tych terenów, poprzez założenie swoich 
baz na wyspie. Mieszkańcom Cyberii nie spodobał się 
taki obrót sprawy i zaczęli stawiać opór, a wkrótce cała 
Solardiia rozpoczęła walkę o ten skrawek ziemi. Spór 
zakończył się rozejmem i Stany Zjednoczone Stołocka 
wycofały swoje siły z wyspy, jednakże pod warunkiem 
faktycznego skolonizowania i rozwijania jej w ramach 
Wielkiego Księstwa Solardii. Wtedy powstało Księstwo 
Cyberii i oddane zostało w ręce Księcia Mario Riiny 
Natiego. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Stołocka 
pozostawały poprawne, obecnie chcemy je odnowić. 
Państwo to istnieje od 30 maja 2009 roku, a jego głową 
jest Maksymilian Squader. 

Królestwo Hasselandu powinno nam się kojarzyć, 
chociażby dlatego, iż przywołuje w pamięci pierwszą 
władczynię Cyberii a tym samym bardzo kontrowersyjną 
postać – Magdę Hasse. Założyła ona Hasseland  
w czerwcu 2001 roku i funkcjonował do września 2003. 
W 2002 na tron powołano Magdę Cymeryjkę, która także 
odegrała rolę drugiej władczynii Cyberii, lecz jej 
nominacja  nie  została  przyjęta  przez  hasselandczyków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Państwo zostało reaktywowane w lipcu 2011 roku,  
więc całkiem niedawno, a na jego czele stanął Gubernator 
Generalny Piotr Kościński, który sprawuje władzę 
zamiast Króla, gdyż tron w Królestwie pozostaje pusty. 
Piotr Kościński jest trzecią osobą znaną z historii Cyberii, 
był jej dożywotnio nominowanym premierem,  
po zawirowaniach politycznych na wyspie emigrował do 
Księstwa Sarmacji tworząc tam Rząd Cyberii  
na uchodźctwie i nawoływał cyberyjczyków by do niego 
dołączyli. Jego działania związane z wyspą nie przyniosły 
żadnych efektów i Cyberia została przekazana nam przez 
ów Rząd Emigracyjny i włączona do Solardii. Tak więc, 
Królestwo Hasselandu i nasze państwo łączy historia, 
zatem warto nawiązać poprawne stosunki dyplomatyczne. 

Triumwirat Erboki istnieje od 16 października  
2006 roku. Głową państwa pozostaje kolektyw Skabe 
Triumwirów, czyli organ trzyosobowy w skład, którego 
wchodzą: Boguś Cubalibre, Eryk Adamas oraz Konrad 
Van den Budenmayer. Pierwszy z wymienionych 
Triumwirów to były Kanclerz Księstwa Solardii jeszcze 
za czasów Dreamlandu, natomiast drugi był Księciem 
Furlandii w tym samym okresie, więc po raz kolejny łączy 
nas historia. Obaj panowie rozpoczęli secesję, która 
doprowadziła między innymi do naszej niepodległości. 
Niestety, furlandczycy nie uzyskali suwerenności,  
więc odpłynęli razem z solardyjczykami na nowe ziemie. 
Przez pewien okres funkcjonowaliśmy wspólnie,  
gdyż Książę Eryk nie mógł utworzyć Nowej Furlandii  
z powodu traktatu pokojowego jaki podpisał  
z Królestwem Dreamlandu. Ten sam akt podpisał również 
Wieki Książe i zobowiązał się nie uznać nowego państwa 
furlandczyków. Po jakimś czasie Książę Eryk 
zaryzykował i odszedł ze swoim elektoratem z Solardii 
zakładając Nową Furlandię, ale niestety nie mogliśmy go 
uznać ze względu na traktat pokojowy. Za Księciem 
wstawił się nasz ówczesny Kanclerz, co doprowadziło do 
sporu z władcą naszego państwa. Ponieważ był to jeden  
z wielu konfliktów na tej linii Boguś Cubalibre odszedł  
z Solardii. Później Nowa Furlandia połączyła się  
z Państwem Świetlików oraz Aerialnym Miastem Bogusia 
tworząc Triumwirat Erboki. Trzeba też dodać,  
iż w czasach burzliwych dla Solardii, Triumwirat  
na chwilę przejął władzę w naszym Księstwie. Dzisiaj być 
może będzie trudno podjąć poprawne stosunki 
dyplomatyczne z tym państwem, gdyż Boguś Cubalibre 
wciąż ma do Solardii uraz z przeszłości, lecz z drugiej 
strony, jakiś czas temu odwiedził nas Eryk Adamas  
z którym nasz władca ma dobre relacje. Warto  
zatem próbować. 

Cesarska i Królewska Monarchia powstała  
24 kwietnia 2005 roku, a jej założycielem, obecnym 
Cesarzem i Królem pozostaje Franciszek Józef II. Jest to 
jedno z państw, z którym chcemy mieć poprawne 
stosunki, gdyż w przeszłości wyniknął między nami 
konflikt. Spór dotyczył faktu, iż Cesarska i Królewska 
Monarchia bardzo przypominała państwo historyczne,  
a zasadniczo państwa wirtualne miały być tworami 
wymyślonymi, nie opartymi na prawdziwych mapach czy 
też historycznej fabule. Niegdyś Wielkie Księstwo 
Solardii było członkiem Forum Polskich Mikronacji,  
co było odpowiednikiem ONZ, a C.K. Monarchia starała 
się o członkostwo. Solardia nie chciała uznać państwa tak 
bardzo zbliżonego do realnego i głośno protestowała. 
Wystąpiła także z ultimatum, do którego C. K. Monarchia  
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miała się dostosować, albo Wielkie Księstwo wystąpi  
z organizacji. Ponieważ poplecznicy C. K. Monarchii 
bronili jej, a reszta mikronacji pozostała bierna, Solardia 
zrezygnowała ze swojego członkostwa. 

Demokracja Surmeńska, oparta  
na grekosłowiańskiej cywilizacji, to kraj istniejący od  
1 września 2005 roku. Głową państwa jest III Archont 
Demokracji Surmeńskiej – Timoteos Stefanosigos. Nasze 
relacje z tym państwem były dobre, lecz pogorszyły się 
przy okazji sporu z Cesarską i Królewską Monarchią, 
gdyż Surmenia ich popierała. Mamy nadzieję powrócić  
do czasów kiedy stosunki były dobre. 

Federacja Al Rajn jest kolejnym państwem,  
z którym chcemy współpracować. Istnieje od 17 lutego 
2008 roku, a jego władcą jest Sułtan Osama bin Ramzani, 
który bywa częstym gościem w Solardii i nawet 
niejednokrotnie wypowiedział się na naszym forum. Był 
też jednym z współtwórców Wielkiego Księstwa, 
dokładniej wziął udział w kolonizacji Cyberii. Kiedy 
Solardia odłączyła się od Królestwa Dreamlandu, 
towarzyszyła jej Republika Baridas, która w owym czasie 
także uzyskała niepodległość. Oba państwa utworzyły 
Konfederację Juweńską, której celem był rozwój nowych, 
młodych mikronacji. Obecnie traktat ten już nie istnieje, 
ale to właśnie Republika Baridas była niegdyś domem 
Sułtana Osamy, który później przeniósł się do Wielkiego 
Księstwa i działał na jego terenie. W późniejszym czasie 
przeszedł on do Federacji Al Rajn aż został jego władcą. 
Nadal jednak pozostaje jednym z najbliższych przyjaciół 
Wielkiego Księcia i obaj władcy utrzymują ze sobą stały 
kontakt. Co więcej, dnia 17 maja br. na stronie forum 
Federacji Al Rajn ukazała się następująca informacja: 
„Jego Wysokość Sułtan Osama bin Ramzani w imieniu 
Federacji Al Rajn na mocy postanowienia uznał w dniu 
dzisiejszym Wielkie Księstwo Solardii za niepodległe 
państwo i pełnoprawny podmiot polityczny na arenie 
międzynarodowej. W ten sposób Głowa państwa 
odwzajemnił uznanie Al Rajn przez Solardię co miało 
miejsce 6 maja br.” Na podstawie tych słów można zatem 
stwierdzić, iż relacje między naszymi państwami są jak 
najbardziej pozytywne i będziemy starali się je  
takimi utrzymać. 

Zanurzona w słowiańskim klimacie Zjednoczona 
Federacja Mikrosławii to kolejny punkt na liście państw, 
z którymi nasz władca chce podjąć stosunki zagraniczne. 
Kraj ten powstał 2 lipca 2009 roku, a jego władcą jest 
Skrijat Wszechsławi Juan Samirović. Między naszymi 
państwami nigdy nie istniał żaden konflikt, nie jesteśmy 
też powiązani historycznie, ale ponieważ jest to nasz 
sąsiad, dobre stosunki dyplomatyczne są pożądane. 

Wielki Książę rozesłał noty dyplomatyczne  
do wszystkich wymienionych państw i obecnie pozostaje 
nam czekać na ich odpowiedź, by oficjalnie potwierdzić, 
iż nasza polityka zagraniczna ruszyła. Najważniejszy 
jednak pozostaje fakt naszego istnienia na arenie 
mikropaństw, który będziemy podkreślać wszelkimi 
możliwymi działaniami. 

 
Jovita Vanhelsing 
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