
Szanowni Panstwo!

Moment, w którym Nowej Demokracji wraz z Partią Lidzi Inteligentnych przyszło przejąć 
rządy w Scholandii był niezwykle trudny dla naszego kraju. Z jednej strony należało odrabiać 
zaległości poprzedniego gabinetu, z drugiej zaś pojawiła się potrzeba aktualizacji scholandzkiego 
prawodastwa związana z wprowadzeniem nowej Konstytucji. ND i PLI mając świadomość tej 
trudnej sytuacji i przedłużającego się kryzysu postawiły przed sobą niezwykle ambitny plan 
działania, który staramy się realizować do dziś. Oczywiście część punktów z powodów 
niezależnych od Królewskiego Rządu Scholandii nie mogła zostać zrealizowana, staramy się jednak 
zastępować je innymi. Naszym celem bowiem jest równomierny rozwój wszelkich sfer działania 
Rządu.

Pierwszym działem zainteresowania Rządu, na który chciałbym zwrócić uwagę jest 
promocja Scholandii. Jest to jedna z najważniejszych sfer zainteresowania, gdyż to od ilości 
nowych mieszkańców zależne jest to, jak będzie wyglądał nasz kraj w przyszłości. Poprzednie 
ekipy rządzące traktowały promocję niemalże „po macoszemu”, o czym świadczyć może absolutny 
brak dokonań w tej dziedzinie. Od początku kadencji mieliśmy świadomość, że działalność 
promocyjna nie będzie skuteczna dopóki nie zaangażują się w nią zwykli mieszkańcy Scholandii. 
Dlatego właśnie działania Ministra Promocji, Mat Maxa były właśnie skierowane na aktywizację 
mieszkańców. Kilkakrotnie zachęcaliśmy do aktualizacji materiałów znajdujących się w 
Mikropedii, zwracaliśmy uwagę na promocję osobistą choćby poprzez promocję umieszczania w 
opisie gg linka do Scholandii. Efektem takiego podejścia było to, że wszystkie materiały znajdujące 
się w Mikropedii zostały zaktualizowane, a i niektórzy mieszkańcy częściej umieszczali link do 
Scholandii w swoim opisie. 

Skutkiem zaniedbań kilku poprzednich Rad Ministrów była sytuacja, w której „zwykły 
mieszkaniec” Scholandii nie mógł nigdzie znaleźć informacji jak można skutecznie promować nasz 
kraj. Dlatego właśnie jednym z punktów programu Rządu było przywrócenie do działania Centrum 
Promocji Scholandii, gdzie w łatwy sposób można by znaleźć materiały promocyjne. Punkt ten 
udało się już zrealizować, CPS znów funkcjonuje i planujemy je rozwijać choćby poprzez 
zamieszczenie archiwalnych materiałów promocyjnych. Nic bowiem tak dobrze nie pokazuje 
możliwości promocji jak właściwie dobrane przykłady.

Kolejnym działem, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę jest gospodarka oraz 
finanse. Tu Nowa Demokracja także musiała się zmierzyć z niemałym problemem jakim były 
niewielkie dochody Państwa oraz zapaść gospodarki. Odpowiedzią na te problemy były pomysły 
Rządu, takie jak przegląd licencji systemowych i tabeli cen minimalnych, usunięcie kamienic z 
biura meldunkowego czy usunięcie artykułów spożywczych z bazaru. Niestety z większości z tych 
pomysłów musieliśmy zrezygnować, ze względu na to, że konflikt na linii systemowcy – JKM 
uniemożliwiał skuteczne działania w tej materii, nawet mimo wcześniejszych zapewnień osób 
odpowiedzialnych za system gospodarczy o woli współpracy. W takiej sytuacji pole do działania 
ministra zostało bardzo mocno ograniczone. Nie oznacza to jednak, że zdecydowaliśmy się biernie 
czekać na lepsze czasy. Korzystając z możliwości ministerstwa udało się przeprowadzić pierwszą 
od co najmniej kilku lat emisję akcji spółek giełdowych na tak szeroką skalę. Nie było to jednak 
działanie bez wcześniejszego przygotowania, bo w końcu nikt nie zdecydowałby się na zakup akcji 
spółek, które nie są właściwie zarządzane. Dzięki aktywności ministra Jerzego Mordeckiego 
wszystkie firmy znów zaczęły funkcjonować, a część z nich przynosi nawet zyski, o czym świadczą 
wypłacane przez nie dywidendy. Pierwszy raz zatem od bardzo długiego czasu na giełdzie można 
zarobić nie tylko dzięki zmianom kursów akcji, ale także dzięki dywidendom. 

Kolejnym działaniem ministra, na które warto zwrócić uwagę jest oddanie części parcel 
należących dotychczas do Funduszu Restrukturyzacyjnego prowincjom. Dzięki temu znów 
zaistniała możliwość zakupu działek w najciekawszych częściach scholandzkich miast. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie dobra wola Księcia Filipa von Porta – Regni Scholandzkiego. Nie można też 
pominąć decyzji Rządu o zwiększeniu kwoty startowej dla nowych mieszkańców do 100 ar. 
Decyzja ta wynikała tego, że zaobserwowaliśmy sytuację, w której bardzo duża liczba nowych 



mieszkańców odchodziła ze Scholandii w momencie „wyzerowania” konta bankowego. Uznaliśmy 
zatem, że należy dać młodym Scholandczykom więcej czasu na zaznajomienie się z naszym krajem 
zanim znajdą stałą pracę. Wierzymy, że zwiększy to odsetek osób zostających w Scholandii na 
stałe.

Trzecim działem, który skupia na sobie aktywność Rady Ministrów jest administracja i 
sprawy wewnętrzne. Największym i niestety trwającym już od bardzo długiego czasu problemem w 
tej dziedzinie jest wysoka rotacja wśród prefektów oraz niska ich aktywność. By stan ten zmienić 
postanowiliśmy stawiać przed zarządcami prowincji zadania, za których wykonanie będą 
dodatkowo wynagradzani. Z założenia miało to z jednej strony wskazać prefektom sfery, w których 
powinni być bardziej aktywni, z drugiej zaś zbudować w nich poczucie, że ich praca jest doceniana 
przez przełożonych. Nikt bowiem nie pracuje dobrze, jeśli znajduje się w nieustannym konflikcie z 
pracodawcą. Realizacją tego punktu naszego programu był najpierw konkurs MSWiA na 
wewnętrzną promocję prowincji (wygrany przez prefekta Arden i Isnelii, Marcina Landeckiego). 
Jak wiadomo jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc w dniu dzisiejszym nowy MSWiA, 
Kuba Pakulski, skierował do prefektów drugie zadanie dodatkowe polegające na stworzeniu planu 
stolicy wraz z nazwami miast oraz ramowym zagospodarowaniem przestrzennym. Chcemy 
jednocześnie rozruszać nieco mieszkańców każdej z prowincji, więc częścią zadania jest też 
zorganizowanie w prowincji referendum w sprawie przyjęcia przygotowanego przez prefektów 
planu. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się w większym stopniu zaangażować mieszkańców 
prowincji w sprawy dotyczące ich miejsca zamieszkania. 

Warunkiem koniecznym, który należy spełnić by prowincje mogły być aktywne jest 
zapewnienie im dobrych zarządców. Dlatego właśnie Rząd tak dużą wagę przykłada do organizacji 
wyborów na prefektów. Wierzymy bowiem, że wybór dokonany przez mieszkańców jest dla 
przyszłego prefekta znacznie ważniejszy, niż decyzja ministra. Pierwsze wybory, które 
zorganizowaliśmy odbyły się w prowincji Arden i Isnelii. Wzięło w nich udział aż trzech 
kandydatów, co jak na warunki scholandzkie jest bardzo dobrym wynikiem. Kolejną prowincją, w 
której odbędą się wybory będzie Darea i Scholia. Mamy nadzieję, że wybrany w nich prefekt będzie 
co najmniej tak aktywny, jak niegdyś Jerzy Mordecki. Spośród niezrealizowanych jeszcze punktów 
naszego programu warto wymienić zmianę ustawy o zasadach przyznawania obywatelstwa 
Scholandii oraz stworzenie katalogu stron scholandzkich. Oba te punkty są obecnie w trakcie 
realizacji, a efektów działań można spodziewać się w niedługim czasie. W podobnie niedługim 
czasie przedstawiony zostanie statut pierwszej z prowincji.

Czwartym działem, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę jest kultura. W jej 
przypadku należy dodać, że Minister Kultury powinien w swych działaniach przede wszystkim 
stworzyć klimat do rozwoju scholandzkiego dziedzictwa narodowego. Właśnie taki cel mają 
inicjatywy podejmowane przez ministerstwo. Rząd stworzył portal E-Kultura, który ma za zadanie 
informowanie Scholandczyków o wydarzeniach kulturalnych oraz działaniach ministerstwa. Jest to 
powrót do czasów największego rozkwitu naszej kultury, gdy funkcję tą pełnił Scholander. Już 
teraz, po niedługim czasie funkcjonowania portalu można uznać, że była to inicjatywa potrzebna, 
gdyż E-Kultura stała się ważnym ogniwem w komunikacji na linii ministerstwo – mieszkańcy. 

Kolejnym działaniem jakie zdecydował się podjąć obecny Rząd jest organizacja konkursów 
kulturalnych. Obecnie trwa konkurs literacko – graficzny pod hasłem „Wycieczka po Scholandii”, 
dzięki któremu chcemy zachęcić mieszkańców do poznawania naszego kraju i rozwoju tutejszej 
kultury. Trwają także przygotowania do zawodów w literaki oraz plebiscytu na najciekawsze 
elementy scholandzkiej kultury. 

Kultura to dział, w którym spory ciężar aktywności należy położyć na aktualizacje aktów 
prawnych. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu zaktualizowana zostanie ostatnia z 
„starych” ustaw kulturalnych, a mianowicie ustawa o zasadach powoływania i funkcjonowania 
instytucji kulturalnych. 

Ostatnim działem, na który chciałbym omówić jest polityka zagraniczna Scholandii. Od 
dłuższego czasu polityka zagraniczna naszego kraju prowadzona była w sposób niewłaściwy, bez 
porozumienia z mieszkańcami. Świadczyć może o tym choćby fakt wznowienia kontaktów 



dyplomatycznych z Księstwem Sarmacji, który odbył się bez żadnej próby poznania opinii 
Scholandczyków w tej sprawie. Jednym z pierwszych działań obecnego MSZ było zorganizowanie 
ankiety w Lamstat, dzięki której minister mógł poznać zdanie obywateli w sprawie zacieśniania 
kontaktów z Sarmacją. Nie chcemy bowiem w sprawach wzbudzających tak wielkie kontrowersje 
działać za plecami wyborców. 

Ważnym punktem naszego programu była także informacja o poczynaniach ambasadorów 
Scholandii w innych państwach wirtualnych. Dzięki niemałemu wysiłkowi ministra udało się 
przedstawić na Liście Dyskusyjnej Scholandii raport z prac większości ambasad, co o ile mi dobrze 
wiadomo nie miało wcześniej miejsca w Scholandii. 

Rząd Scholandii stara się także być aktywnym w Organizacji Polskich Mikronacji. 
Świadczyć może o tym choćby fakt, że Scholandia jako pierwsze państwo w polskim internecie 
przystąpiła do Funduszu OPM, którego celem jest ułatwienie organizacji wielonarodowych 
inicjatyw, takich jak na przykład konkursy kulturalne, czy zawody sportowe. Jest to zatem krok w 
kierunku zacieśniania kontaktów między wszystkimi mikronacjami. 

Kwestią, która od dłuższego czasu elektryzowała część Scholandczyków był stosunek 
Księstwa Sarmacji do wrogiej Scholandii inicjatywy jaką jest Wysokogórska Republika Elfidy. 
Dzięki inicjatywie MSZ Scholandii wydane zostało wspólne z Sarmacją oświadczenie, w którym 
obie strony potępiły wrogie działania inicjatyw takich jak Wysokogórska Republika Elfidy czy 
Wolna Republika Morvan. 

Jak zapewne zauważyli Państwo w mojej powyższej wypowiedzi nie poruszyłem 
wszystkich aspektów działania Rządu. Część inicjatyw podjętych przez Radę Ministrów została 
przeze mnie pominięta ze względu na to, że prezentacja całości działań ministrów byłaby, ze 
względu na objętość, niemożliwa do przyjęcia przez przeciętnego odbiorcy. Na zakończenie 
chciałbym jedynie poruszyć sprawę aktywności KRS w Parlamencie. Dotychczas uchwalone 
zostały następujące ustawy przedsatwione przez Rząd:
– ustawa o działach administracji rządowej
– ustawa o liście dyskusyjnej
– ustawa o ratyfikacji umowy międzynarodowej o przystąpieniu do funduszu OPM
Rząd przedstawił w Parlamencie także ustawę o zasadach powoływania i funkcjonowania instytucji 
kulturalnych, a w najbliższych dniach przedstawi też ustawę o zasadach nabycia i utraty 
obywatelstwa i prawa pobytu oraz ustawę o wspieraniu inwestycji. Można zatem powiedzieć, że 
aktywności w dziedzinie aktualizacji prawodastwa pozazdrościć może nam większość 
dotychczasowych Rządów. 

Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do zadawania pytań.


