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1. PODMIOTY STOSUNKÓW MI ĘDZYNARODOWYCH. 
 
Stosunki międzynarodowe są to realne kontakty, związki i interakcje zachodzące pomiędzy 
podmiotami stosunków międzynarodowych. 
 
Stosunki międzynarodowe to równieŜ nauka, dyscyplina badawcza zajmująca się analizą tych 
realnych interakcji. 
 
Podstawowe podmioty stosunków międzynarodowych 
- państwa 
- organizacje międzynarodowe (międzyrządowe i pozarządowe)1 
- narody2 
- korporacje transnarodowe3 
 
2. POJĘCIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ W UJ ĘCIU LIBERALNYM I 
REALISTYCZNYM. 
 
Ujęcie realistyczne- Polityka zagraniczna jest działaniem celowym, jest zorientowana na 
poszerzanie strefy wpływów. Normą jest to iŜ ścierają się interesy róŜnych państw. W środowisku 
międzynarodowym dominuje rywalizacja a nie chęć współpracy. NajwaŜniejszymi kategoriami 
polityki zagranicznej Powinien być interes państwa i racja stanu. Realizując cele polityki 
zagranicznej nie zawsze trzeba kierować się etyką czy moralnością. Centralną kategorią, która 
opisuje pozycja państwa na arenie między. Jest jego siła.  
 
Ujęcie liberalne (idealistyczne)- W środowisku międzynarodowym powinna wzrastać rola prawa 
międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Siła państwa nie jest tak istotna jak twierdzili 
realiści, politykę państwa naleŜy analizować z perspektywy globalnej. Interes narodowy nie jest 
jedyną i najwaŜniejszą kategorią, którą państwo powinno się kierować. Równie waŜne są interesy 
społeczne. W motywacjach państw nie dominuje chęć realistycznego poszerzania wpływów, ale 
wola kompromisu, negocjacji. Większą wagę zwracają na wymianę gospodarczą4. 
 
Polityka zagraniczna - to proces formułowania i realizacji celów zewnątrzpaństwowych 
odzwierciedlające zarówno interesy narodowe jak i interesy poszczególnych grup społecznych.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Przykład klasyczny – Organizacja Polskich Mikronacji, wcześniej Forum Polskich Mikronacji. 
2 O ile w państwie wirtualnym wykształcił się naród, zdefiniowano czym jest dana toŜsamość narodowa. NaleŜy tu 
zwrócić uwagę na zjawisko posiadania toŜsamości narodowej sarmackiej (uwaŜania się za Sarmatę) mimo 
niezamieszkiwania terytorium Księstwa Sarmacji koncepcja tzw. „jeden naród dwa państwa” [Księstwo Sarmacji i  
Mandragora Wandystanu]. Warto podkreślić iŜ w świecie mikronacji podstawowym wyznacznikiem narodu bądź 
identyfikacji z danym organizmem państwowym jest posiadanie obywatelstwa i/lub zamieszkiwanie danego kraju. 
3 W świecie polskich mikronacji nie występują w klasycznym rozumieniu korporacje transnarodowe. JednakŜe moŜna 
podać tu przykład sarmackiej korporacji Innuendo, która obejmowała swoim zasięgiem kilka państw, a takŜe stała się 
ekonomiczną podstawą Mandragoratu Wandystanu (przede wszystkim pierwszy w świecie mikronacji kurs waluty 
oparty na rezerwach w dewizach – kurs wandyjskiego Engelsa oparty na rezerwach w sarmackich libertach, będących w 
dyspozycji rzeczonej korporacji.  
4 Specyfika państw wirtualnych i dotychczasowe postępowanie wskazuje iŜ zamiast współpracy gospodarczej państwa 
koncentrują się na wymianie kulturowej oraz partnerstwa politycznego.  
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3. CECHY ŚRODOWISKA MI ĘDZYNARODOWEGO:  
 
Poliarchis (poliarchia)- archis- arche- władza oznacza brak nadrzędnej władzy.  
W stosunkach międzynarodowych występuje wiele ośrodków władzy. 
 
Pluralizm- wielość, róŜnorodność- istnienie we współczesnym świecie róŜnych kręgów 
cywilizacyjnych, kulturowych, ideologicznych. Czasami z tego powodu dochodzi do konfliktów 
czy wojen. 
 
W świecie polskich mikronacji moŜemy wyróŜnić dwa zasadnicze kr ęgi cywilizacyjne: 
- cywilizację dreamlandzko – scholandzką obejmującą Królestwo Dreamlandu i Królestwo 
Scholandii (sojusznicze królestwa), mniejsze państwa będące satelitami tych państw oraz Wielkie 
Księstwo Solardii (dawna prowincja Królestwa Dreamlandu); 
- cywilizację sarmacką obejmującą Księstwo Sarmacji (włączając inkorporowane dotychczas 
mikronacje mające status prowincji) a takŜe Mandragorat Wandystanu5. 
 
C. ZłoŜoność spraw istnienia danej liczby uczestników stosunków międzynarodowych o 
zróŜnicowanym statusie, o róŜnym poziomie rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. 
 
D. śywiołowość stosunków międzynarodowych polega na tym iŜ stosunki są nietrwałe, 
nieformalne, utrudnia to przewidywanie co moŜe się na świecie wydarzyć. 
 
4. WYZNACZNIKI WEW NĘTRZNE I ZEW NETRZNE POLITYKI ZAGRANICZNEJ. 
 
WEWNĘTRZNE: 
 

a) materialno- społeczne: 
- tempo wzrostu gospodarczego, stan infrastruktury gospodarczej i transportowej6 
- system polityki administracyjnej 
- potencjał naukowy i technologiczny7 
 
b) militarne: 
- arsenał atomowy 
- nowoczesność armii, liczba Ŝołnierzy, jakość wyszkolenia Ŝołnierzy8 
 
c) naturalne: 
- zasoby naturalne 
- dostęp do morza 
- połoŜenie geopolityczne (jakich mamy sąsiadów)9 

                                                 
5 Z uwagi na specyfikę kultury wandyjskiej oraz jej ekspansję np. na Wolną Republikę Morvan moŜna próbować 
udowodnić tezę iŜ istnieje trzeci krąg cywilizacyjny – wandyjski niezaleŜny od sarmackiego.  
6 Dotyczy państw, w których istnieją systemy automatycznej gospodarki.  
7 Istnienie wirtualnych uniwersytetów, które podnoszą prestiŜ państwa oraz są miejscem podnoszenia „jakości” 
obywateli. 
8 Państwa wirtualne posiadają broń, równieŜ atomową, jednak ich liczba i jakość pozostają wyłącznie w sferze 
deklaratywnej państwa, ponadto armia jest w państwie wirtualnym pojęciem abstrakcyjnym, chyba Ŝe są produkowane 
jednostki w ramach systemu automatycznej gospodarki. NaleŜy dodać iŜ nie toczyła się nigdy wyimaginowana (z uwagi 
na specyfikę państw wirtualnych) wojna pomiędzy mikronacjami a takŜe nie prowadzi się działań w kierunku 
uruchomienia gry strategicznej umoŜliwiającej prowadzenie działań militarnych.  
9 Umiejscowienie na mapie państwa wirtualnego jest w zasadzie aktem jego woli, zatem naleŜy załoŜyć iŜ wybrane 
połoŜenie jest optymalne dla rozwoju.  
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d) Uwarunkowania demograficzne: 
- liczba ludności 
- struktura wykształcenia 
- struktura wiekowa ludności: tempo przyrostu naturalnego10 
 
e) Czynniki aksjologiczne (system wartości, który jest akceptowany przez elity rządzące)11 

 
ZEWNĘTRZNE: 

 
Obejmujące członkostwo państwa w międzynarodowych organizacjach, strukturach czy sojuszu 
o charakterze politycznym, gospodarczym i wojskowym. Czynniki zewewnętrzne Obejmują 
takŜe rolę jaką państwo odgrywa w ramach tych instytucji. Charakterystyczny jest tu sojusz 
Królestwa Dreamlandu i Królestwa Scholandii, czy teŜ członkostwo w Organizacji Polskich 
Mikronacji (w duŜym uproszczeniu wirtualny odpowiednik Organizacji Narodów 
Zjednoczonych). 

 
5. CELE POLITYKI ZAGRANICZNEJ: 

 
a) podział ze względu na czas realizacji: 
- cele krótkoterminowe realizowane w okresie od kilku miesięcy do 2 lat, w przypadku państw 
wirtualnych zakłada się 2 miesiące (np. nawiązanie stosunków dyplomatycznych z 
nowopowstałym państwem wirtualnym), 
- cele średnioterminowe realizowane w okresie od 2 lat do 10 lat, państwa wirtualne – 2 do 10 
miesięcy (np. wprowadzenie systemu automatycznej gospodarki) 
- cele długoterminowe realizowane w okresie ponad 10 lat, państwa wirtualne - ponad 10 
miesięcy (np. osiągnięcie mocarstwowej pozycji Mandragoratu Wandystanu – stało się to 
faktem choć oficjalnie władze raczej nie były skłonne do takich deklaracji).  
 
b) podział na cele: 
- deklarowane, deklaracje nie zawsze są realizowane 
- realizowane, nie deklarowane ale realizuje się 
 
c) podział na cele: 
- zapewnienie bezpieczeństwa krajowi (państwo wirtualne to bezpieczeństwo traktuje bardziej 
jako zapobieŜenie izolacji międzynarodowej, gdyŜ ze specyfiki tego organizmu wynika iŜ nie 
moŜe zostać zniszczony z zewnątrz – przynajmniej w kategorii stosunków międzynarodowych) 
- wzmocnienie pozycji państwa na arenie międzynarodowej 
- zwiększenie prestiŜu i wizerunku poparcia państwa na arenie międzynarodowej 
- takie kształtowanie środowiska międzynarodowego, w którym dany kraj funkcjonuje aby 
otoczenie międzynarodowe sprzyjało realizacji tych 3 pierwszych celów. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 PowyŜsze czynniki mają pełne odzwierciedlenie z wyjątkiem struktury wiekowej, która de facto jest w mikronacjach 
jednolita (stan bieŜący).  
11 Dla przykładu socjalistyczna retoryka i wartości Mandragoratu Wandystanu (określone przez Króla Dreamlandu jako 
„pornosocjalizm”), czy zachowania konserwatywne i promonarchistyczne w Królestwie Dreamlandu.  
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6. FUNKCJE POLITYKI ZAGRANICZNEJ: 
 
a) ochronna- zabezpieczenie podstawowych interesów państwa 
b) informacyjno- reprezentacyjna: kształtowanie wizerunku 
c) integracyjno- adaptacyjna: przystosowanie środowiska do realizacji naszych celów 
d) organizatorska: dostosowanie celów do posiadanych środków i odwrotnie 

 
7. ŚRODKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ  
 
Środki polityki zagranicznej- to wszystkie zasoby i instrumenty przy uŜyciu których, państwa 
usiłują kształtować poŜądane postawy i działania innych podmiotów międzynarodowych a takŜe 
poŜądane procesy międzynarodowe. Kategorią bardziej szczegółową niŜ środek polityki 
zagranicznej jest instrument. 
 
8. ŚRODKI MILITARNE (wojskowe) 
 

a) interwencja zbrojna 
b) manewry przy granicy innego państwa 
c) okupacja 
d) pomoc wojskowa 
e) stawianie baz na terytorium innego państwa 

 
cele sprzedaŜy broni innym państwom: 
-finansowy       
-strategiczny(wzmocnienie swojego sojusznika) 
 
Mikronacje stosują politykę odstraszania poprzez organizowanie manewrów wojskowych, 
niekoniecznie w obszarze przygranicznych, a takŜe tworząc nowe jednostki armii. 
 
9. ŚRODKI GOSPODARCZE (ekonomiczne) 
 

a) pozytywne- poŜyczki i kredyty międzynarodowe, bezzwrotna pomoc gospodarcza, 
obniŜenie bądź zniesienie ceł, klauzule uprzywilejowania12 

b) negatywne- embarga, blokady handlowe, bojkot, zawieszenie pomocy gospodarczej, 
podwyŜszenie ceł, kontyngent na towary13 

 
cele stosowania pomocy gospodarczej: 

a) aby móc wpływać na sytuację wewnętrzną innego kraju 
b) państwo liczy na wdzięczność drugiej strony 
c) by wspierać konkretnego polityka bądź rząd, który jest przy władzy 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Państwa wirtualne – włączanie do własnego systemu automatycznej gospodarki innej mikronacji 
13 Zasadniczo nie spotykane w państwach wirtualnych.  
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10. ŚRODKI POLITYCZNO - GOSPODARCZE 
 

a) spotkania, deklaracje, oświadczenia decydentów polityki zagranicznej14 
b) negocjacje, dobre usługi, mediacje, negocjacje - dwie strony poprzez proces rozmowy 

usiłują dojść do porozumienia. Trzecia strona to negocjator. Elementy negocjacji: groźba, 
blef, obietnica 
dobre obietnice- państwo trzecie pomaga dwóm państwom spornym rozstrzygnąć spór(w 
tym celu udostępnia swoje terytorium). Jednak nie bierze udziału w rozmowach 
mediacja- państwo trzecie udostępnia swoje terytorium i bierze udział w rozmowach. 
Mediatorami mogą być organizacje międzynarodowe, państwa, jednostki, komisje( badają 
sporne kwestie) i koncyliacje( badają fakt czy zaistniał, podaje rozwiązanie konfliktu) 

 
11. ŚRODKI KULTUROWO-IDEOLOGICZNE 
 

a) kulturalno- dyplomatyczne- np. attache kulturalny, 
b) środki ideologiczne 
pozytywne- kształtują się nowe podstawy współpracy międzynarodowej a takŜe próbuje się 
łagodzić napięcia i konflikty między narodami  
negatywne- dywersja ideologiczna 
 

12. ŚRODKI WYWIADOWCZE 
 

To organizacja, najczęściej państwowa, wyposaŜona w specyficzne instrumenty legalnego i 
nielegalnego działania15. 
Klasyczna działalność wywiadowcza obejmuje:  
a) zbieranie informacji 
b) analiza informacji 
c) podejmowanie działań 
d) podejmowanie akcji kontrwywiadowczych 

źródła wywiadowcze: 
a) działalność ludzka 
b) działalność za pomocą najnowszych technologii 
c) analiza ogólnie dostępnych materiałów  

 
13. OŚRODEK DECYZYJNY W POLITYCE ZAGRANICZNEJ PA ŃSTWA 
 
Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa: 

1) sytuacja decyzyjna 
2) ośrodek decyzyjny- składa się z trzech kręgów: 
a) krąg wewnętrzny- podejmuje decyzje i ponosi za nią odpowiedzialność. MoŜe zawierać się 

w jednej osobie (autorytaryzm) lub jest to prezydent (głowa państwa), minister MSZ 
(Komisarz Ludowy ds. Zagranicznych) i szef rządu (demokracja). Zaliczamy do nich 
przedstawicieli słuŜb specjalnych, wojska, uznanych przedstawicieli Ŝycia publicznego, 

                                                 
14 Często kontakty dyplomatyczne, z racji specyfiki państw wirtualnych, odbywają się bezpośrednio na najwyŜszym 
szczeblu między decydentami polityki zagranicznej poprzez osobistą rozmowę za pomocą komunikatorów 
internetowych (równieŜ głosowych).  
15 W Mandragoracie Wandystanu jest to SłuŜba Bezpieczeństwa, więcej w serwisie SB 
http://wandystan.only.pl/w/SB::Strona_g%C5%82%C3%B3wna . W Królestwie Dreamlandu są to SłuŜby Specjalne 
Królestwa Dreamlandu (http://www.dreamland.net.pl/sakd/sskd/index.php), zaś w Księstwie Sarmacji jest to SłuŜba 
Racji Stanu (SRS).   
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poszczególnych ministrów doradców prezydenta  
( około 20 osób) 

b) krąg zewnętrzny- pozostali decydenci którzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje, 
uczestnicy  publiczni którzy mają wpływ na podjęcie decyzji. Zapewnia on ciągłość i stałość 
powodzenia polityki zagranicznej. Stwarza on techniczną moŜliwość funkcjonowania 
polityki zagranicznej, dostarcza informacji w środowisku międzynarodowym i daje puls do 
podjęcia waŜnych decyzji. Zaliczmy do niego zaplecze administracyjne, słuŜby 
dyplomatyczne, pracowników MSZ, słuŜby wywiadowcze 

c) 3 krąg- partie polityczne, ruchy społeczne, lobby, społeczeństwo(uczestnicy publiczni) 
 
3) proces decyzyjny  
4) decyzja  
5) implementacja decyzji- wprowadzenie decyzji w Ŝycie 
 
Analiza sytuacji decyzyjnej- system zmiennych niezaleŜnych od decydentów (wywiad, wojsko, 
eksperci MSZ) skłaniających ich do działania. Sytuacja decyzyjna moŜe istnieć realnie lub tylko w 
świadomości decydentów. 
 
RODZAJE SYTUACJI DECYZYJNYCH 
 
Kryzysowa (ograniczony czas reakcji na decyzję, duŜe zagroŜenie dla interesu państwa, jest 
nieprzewidywalna) 
Innowacyjna (czas na decyzję jest nieograniczony, niesie wysokie zagroŜenie interesu państwa, jest 
nieprzewidywalna) np. kryzys Sueski 
Inercyjna (czas na decyzję jest nieograniczony, niskie zagroŜenie interesu państwa, jest 
nieprzewidywalna) 
Okolicznościowa (czas na decyzję ograniczony, niskie zagroŜenie interesu państwa, jest 
nieprzewidywalna) np. powstanie na Węgrzech 
Refleksyjna (czas na decyzję ograniczony, duŜe zagroŜenie dla interesu państwa, jest 
przewidywalna) np. blokada Berlina w 1948r. 
Administracyjna (czas na decyzję ograniczony, niskie zagroŜenie interesu państwa, jest 
przewidywalna) np. ptasia grypa 
  
14. RODZAJE ŁADU MI ĘDZYNARODOWEGO 
 
- międzynarodowy ład polityczny 
- międzynarodowy ład gospodarczy 
- ład informacyjny- wg Deklaracji ONZ z 1978r. ład ten powinien opierać się na: swobodnym 
obiegu informacji, zrównowaŜonym rozpowszechnianiu wiadomości, róŜnorodności źródeł 
informacji, rozpowszechnianiu idei praw człowieka, ochrona dziennikarzy kiedy wykonują swój 
zawód 
- ład ekologiczny- oparty na międzynarodowych normach prawnych dot. ochrony środowiska i na 
działalności organizacji rządowych i pozarządowych oraz na polityce poszczególnych państw w tej 
dziedzinie 
 
Ład wg kryterium geograficznego: 
- światowy(globalny) 
- regionalny 
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Świat mikronacji jest raczej stabilnym środowiskiem politycznym i występują nieznaczne zmiany 
najwaŜniejszych podmiotów stosunków międzynarodowych. Wyjątkiem była secesja z Królestwa 
Dreamlandu Księstwa Solardii (obecnie Wielkiego Księstwa Solardii) czy utworzenie 
Mandragoratu Wandystanu. MoŜna określić iŜ funkcjonuje międzynarodowy ład polityczny  
o charakterze światowym (nie jest zasadne wskazywanie niŜszego poziomu z racji liczby państw  
i obszaru terytorialnego). Dotychczas istniał ład trzech mocarstw – Królestwa Dreamlandu, 
Królestwa Scholandii i Księstwa Sarmacji. Powstanie i znaczny rozwój Mandragoratu Wandystanu 
w istotny sposób przebudowało ten ład.   
 
15. DEFINICJA DESKRYPTYWNA I NORMATYWNA MIEDZYNAROD OWEGO ŁADU 
POLITYCZNEGO: 
 

a. definicja deskryptywna – międzynarodowy ład polityczny to realny wynik albo stan 
stosunków politycznych lub stan między najwaŜniejszymi aktorami międzynarodowymi 
niezbędnych do istnienia i koegzystencji państw o róŜnych ustrojach, 

b. definicja normatywna – to zespół poŜądanych warunków które pozwolą na lepsze 
funkcjonowanie zarówno systemu międzynarodowego jako całości jak i poszczególnych 
państw. 

 
16. ŁAD JEDNOBIEGUNOWY   
 
Jest to stan stosunków międzynarodowych, międzynarodowych w którym jedno państwo o statusie 
supermocarstwa ma tak duŜą przewagę gospodarczą i militarną nad pozostałymi aktorami 
międzynarodowymi, Ŝe jest w stanie narzucać im korzystne dla siebie decyzje polityczne. W 
świecie polskich państw wirtualnych to zjawisko nie występuje. 
 
17. ŁAD DWUBIEGUNOWY   
 
– to taki układ sił, w którym większość państw chce lub jest zmuszona przyłączyć się do jednego z 
dwóch rywalizujących supermocarstw. Klasyczną formą był ład jałtańsko – poczdamski po II 
wojnie światowej. Trzy kategorie państw funkcjonujących w  ładzie dwubiegunowym: 

a. dwa supermocarstwa, które między sobą rywalizują, 
b. państwa, które chcą lub są zmuszone do przyłączenia się do jednego lub drugiego bloku, 
c. kraje które chcą i są w stanie pozostać poza tym sporem. 

 
18. ŁAD WIELOBIEGUNOWY 
 
Układ sił, w którym istnieje kilka najwaŜniejszych i najsilniejszych (pod róŜnymi względami) 
państw, które decydują o najwaŜniejszych kwestiach dotyczących świata polskich mikronacji (jak 
np. wspólna mapa, Organizacja Polskich Mikronacji). Do kręgu tych państw niewątpliwie 
zaliczymy Królestwo Dreamlandu, Królestwo Scholandii i Księstwo Sarmacji, moŜemy równieŜ 
zaliczyć do grona tych krajów Mandragorat Wandystanu.  
 
19. POJĘCIE RACJI STANU   

– ulegała ewolucji na przestrzeni wieków do XVIII wieku, do rewolucji francuskiej. Racja 
stanu była utoŜsamiana z najwaŜniejszymi interesami państwa, które realizował władca 
(monarcha) w imię racji stanu mógł uŜywać rządów skrajnych, niemoralnych, sprzecznych z 
etyką. 
Od rewolucji francuskiej racja stanu jest inaczej definiowana – wola narodu, dobro ogółu, 
honor narodu. 
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Racja stanu – historycznie zmienny system podstawowych zamierzeń i reform interesu 
państwa realizowanych czasami w sposób bezkompromisowy. 

 
20. ZAKRES RZEDMIOTOWY RACJI STANU: 
 

a. sfera Ŝycia społeczno – politycznego – stabilność organów i instytucji państwowych, 
ochrona zasad konstytucji, 

b. sfera Ŝycia gospodarczego (ekonomicznego) państwa – stabilna waluta, zasoby, rezerwy 
walutowe, szybkie tempo wzrostu gospodarczego, zabezpieczenie dostaw energii, 

c. dziedzictwo narodowe i kulturalne – ochrona języka tradycji odmienności narodowej, 
sfera polityki zagranicznej – suwerenność państwa nienaruszalność granic, integralność 
terytorialna, sojusze polityczno – wojskowe. 

 
21. POJĘCIE INTERESU MI ĘDZYNARODOWEGO 
 

- kategoria motywacyjna państwa 
- wszelkie potrzeby państwa niezbędne do funkcjonowania kraju na arenie międzynarodowej 
- kategoria zmienna  w czasie 
- kategoria zmienna w przestrzeni 
- kategoria uzaleŜniona od uwarunkowań polityczno historycznych 
 

22. PODZIAŁ INTERESÓW MIEDZYNARODOWYCH 
 

- podział geograficzny: 
o interesy globalne- na skalę świata 
o interesy regionalne – w skali kontynentu 
o interesy lokalne – w najbliŜszym otoczeniu 

- podział ze względu na czas: 
o interesy wieczyste – realizowane nawet w ciągu kilkunastu lat 
o interesy zmienne – zaleŜne od bieŜących koniunkturalnych zjawisk politycznych lub 

gospodarczych które mają miejsce na arenie międzynarodowej 
- podział ze względu na wagę i istotę: 

o interesy Ŝywotne – których realizacja wymaga uŜycia skrajnych środków 
o interesy drugorzędnie Ŝywotne -  ich realizacja nie wymaga wykorzystywania 

skrajnych środków , realizowane są za pomocą zabiegów dyplomatycznych i 
mediacji 

 
23. KONCEPCJE WANDYJSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
 
W wyniku obserwacji dyskusji na temat kierunku polityki zagranicznej Mandragoratu Wandystanu 
moŜna wskazać następujące koncepcje 
a) sarmacka – jak najlepsza współpraca z Księstwem Sarmacji, punktem wyjścia jest wspomniana 
kwestia deklarowanej przez część obywateli wspólnej narodowości oraz źródło powstania 
Wandystanu (załoŜonego przez zbuntowanych obywateli Sarmacji) oraz okres pozostawania 
autonomicznym krajem Księstwa Sarmacji.  
b) izolacjonistyczna – koncentrowanie się na polityce wewnętrznej z bardzo oszczędną współpracą 
ograniczającą się do minimum koniecznego16 

                                                 
16 Postawa niegdyś bardzo popularna wśród społeczeństwa Królestwa Dreamlandu. 
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c) dreamlandzka – współpraca z Królestwem Dreamlandu i niejako przy okazji z sojuszniczym 
Królestwem Scholandii, na podstawie przychylnych deklaracji oraz niechęci części obywateli 
Wandystanu do Sarmacji. 
 
24. TWORZENIE GRANIC MANDRAGORATU WANDYSTANU. 
 
Mandragorat Wandystanu powstał w wyniku proklamacji grupy obywateli Księstwa Sarmacji, na 
czele z Mandragorem ppłk Michasiem Winnickim (Lordem Vanderem) i Mandragorem Piotrem 
Krupińskim (Khandem) 6 grudnia 2004 r.. Mandragorat Wandystanu został deklaratywnie 
umieszczony w południowej części tzw. Kontynentu centralnego leŜąc na jego południowo – 
wschodnim wybrzeŜu oraz wyspie umiejscowionej blisko wybrzeŜa. Od północy Mandragora 
graniczy z Królestwem Scholandii, co jednak nigdy nie miało wpływu na politykę zagraniczną 
Wandystanu. W wyniku aneksji niezamieszkałego terytorium na zachód od zachodniej granicy 
Wandystanu (akceptacja ustawą prezydencką o wyraŜeniu zgody na aneksję ziemi niczyjej i 
wykorzystanie SAL poza granicami MW z dnia 11 sierpnia 2007 r. . Tym samym Wandystan 
równieŜ od północnego-zachodu graniczy z państwem Al-Rajn, gdzie utworzono strefę buforową. 
MoŜna załoŜyć, Ŝe kwestia tej granicy moŜe znaleźć się w obszarze zainteresowania wandyjskich 
polityków, co moŜe skutkową istotnymi posunięciami na arenie międzynarodowej. Podobnie moŜe 
zachować się Wandystan wobec granicy ze Scholandią. W obecnym kształcie Wandystan ma 
dostęp do morza z trzech stron, co w przypadku polskich państw wirtualnych jest typową pozycją 
geograficzną (większość państw leŜy na wyspach lub nabrzeŜe stanowi istotna część granic). 
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