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êpy leniwie kr¹¿y³y nad polem bitwy, które pulsowa³o jeszcze gor¹czk¹ rzezi
zakoñczonej przed chwil¹. Gdzieniegdzie stercza³y samotnie, wbite w zie
miê po rêkojeœæ i niemi³osiernie poszczerbione, potê¿ne szable Lachów. Da³o
siê zauwa¿yæ poszarpane ¿upy i czapy Tatarów. Nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e rozegra³o
siê tu... piek³o.
Nad wszystkim górowa³ smuk³y, powa¿ny, naznaczony wieloma oblê¿eniami,
zamek. Mirów na trzy dni sta³ siê ostatni¹ redut¹ Rzeczypospolitej - Zbara¿em. To
tu w³aœnie œci¹gali na zawo³anie atamana Chmielnickiego Kozacy, to tu stawali karnie pod dowództwo Jaremy Wiœniowieckiego ¿o³nierze i obroñcy Rzplitej. To tu
mia³ rozj¹trzyæ piek³o Osman Aga - nieobliczalny wódz tatarskiej ordy... A mówili,
¿e sw¹ piêœci¹ to on umie roz³upaæ czaszkê, jak orzeszka po obiedzie. A inni to
zarzekali siê, ¿e Osman w wielkim gniewie w³asnymi zêbami wyszarpuje serce co
niegrzeczniejszych wojowników... a ponoæ Laszkom to paznokcie na ¿ywca obrywa
i jeszcze... no mo¿e nie tutaj, bo trochê nie wypada.
W obozowisku czuæ by³o poœpiech, gor¹czkowe spojrzenia dopiero co przyby³ych pod Mirów harcerzy omiata³y nieznan¹ sobie okolicê, czy jakiœ rozwœcieczony Tatar nie wbije im nagle no¿a w plecy, bo nie wiedzia³ jak siê spytaæ o godzinê. A harcerze œci¹gnêli z dalekich zak¹tków Polski: Wroc³aw, Wa³brzych, Skar¿ysko-Kamienna, Rawa Mazowiecka, Radom, Pu³awy, Na³êczów, Gryfów Œl¹ski, E³k,
Bia³ystok... W sumie 14 najlepszych zastêpów, które dzielnie przez 3 cykle szykowa³y siê, aby godnie stan¹æ do walki.
Teraz szybko trzeba przyodziaæ kolorowe stroje - zaprezentowaæ swoj¹ ziemiê i fantazyjê. Chor¹¿owie dumnie rozwijali flagi, które mieni¹c siê kolorami g³oœno furkota³y na silnym wietrze. Pierwsze zadanie to zdobyæ kawa³ki zagubionej
wiadomoœci. Mówi¹, ¿e banda Tatarów napad³a na pos³a kozackiego pêdz¹cego do
króla Rzplitej i œci¹gnêli go z konia i przyparli do ziemi, i zaczêli... ach, nie mogê,
nie przejdzie mi to przez gard³o, powiem, ¿e nie trwa³o to d³ugo... Trzeba wiêc
by³o ow¹ informacjê odnaleŸæ. Trudno, krety by³y przez te parê godzin bezrobotne, bo nie doœæ, ¿e œlepe zwierz¹tko, to jeszcze jak natyka siê na zapchany rêk¹
harcerza tunel to myœli, ¿e to korki na trasie, wiêc ruch przyrody zamar³ wobec
buszuj¹cych wojowników. Ale to nic jeszcze. Ka¿dy potrzebuje pieniêdzy, a mo¿na
je zdobyæ, gdy¿ po drodze kursuje kareta z daninami, od której mo¿na co nieco
"po¿yczyæ" - no w³aœnie trzeba j¹ tylko... wysadziæ w powietrze przez zastosowane
systemu linki - gdy rozpiêta na drodze linka dotknie frontu pojazdu - robi siê wiel-
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kie ³up³up!!!!.. i jesteœmy parê tysiêcy dukatów do przodu.
Oby tak dalej.
Najgorsi to byli ci Tatarzy. £upili, kiedy chcieli i jak chcieli! Najboleœniejsze
by³o oznaczanie pobitych wojowników znamieniem na twarzy. No, na szczêœcie nie
wypalanym, ale liter¹ "T" malowan¹ markerem. £adnie, co? A wyobraŸcie sobie
takiego Lacha z³apanego ok. 10 razy - T to jego ulubiona literka, jak siê mo¿na
domyœlaæ.
Dziœ jeszcze trzeba odczytaæ wiadomoœæ morsem. Niedobrze siê dzieje, wiadomoœæ mówi: "tron Polski w niebezpieczeñstwie..." Ta noc nie bêdzie spokojna,
bo który¿ wojownik zaœnie z takim bólem i oczekiwaniem w sercu?
Nastêpny dzieñ ju¿ nasta³. Obóz ordy powiêkszy³ siê znacznie o kolejnych
Tatarzynów. Z dala s³ychaæ zawodzenia i jêki niewy¿ytej dziczy. Obie armie udaj¹
siê na msze œwiête odprawione pod jedynym godnym Eucharystii sklepieniem, jakim jest niebo...
Teraz wojownicy ruszaj¹ znów w puszczê, aby zabezpieczyæ siê finansowo na
czas zbli¿aj¹cego siê oblê¿enia. A zarobiæ mo¿na by³o u spotkanych osób czy to u
B³êdnego-dosyæ-Rycerza, czy u karczmarza, kto mia³ cierpliwoœæ to móg³ to za³atwiæ u ¯yda, a komu siê œpieszy³o to czemu nie zajrzeæ do Grajka.
Najbardziej liczy³o siê wykonanie zadania z okreœlonych technik: ekspresja,
przejœcie po linie, pierwsza pomoc - czyli to wszystko, co powinno byæ przedmiotem zainteresowania zastêpu przez ostatnie 3 cykle.
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Lecz czas niemi³osiernie ¿¹da ostatecznej rozgrywki. Wybija 17.00 - obie armie œci¹gaj¹ pod Zbara¿. Jedni rozbijaj¹ siê na jego po³udniowym stoku, drudzy na
pó³nocnym. W obozach wrze. Lachy widz¹, ¿e zamek ma ju¿ swych ulubieñców.
Tak, to Tatarzy ju¿ trzeci dzieñ go okupuj¹, urz¹dzaj¹c dzikie orgie... Co na to
Lachy - przecie¿ wojna trwa, a zamek jest im niezbêdny do dalszego jej rozegrania.
Trudno - wszystko na jedn¹ kartê. Lachy uderzy³y na zamek. Zaskoczeni Tatarzy
nie stawiali silnego oporu. Trochê pokrzyczeli i czem prêdzej uciekli. Zamek by³ w
rêkach armii Lachów. Teraz nasta³ czas gor¹czkowej fortyfikacji. Trzeba przecie¿
zdobyæ jedzenie, wodê, pieni¹dze, bo kto wie, ile trzeba bêdzie siedzieæ w murach
i odpieraæ ataki Kozaków?
A Kozacy? Oni te¿ musz¹ pomyœleæ o zaopatrzeniu, a ponadto o tym, jakby tu
w szybki sposób daæ ³upnia Jaremie. Tak wiêc genialni kozaccy in¿ynierzy szybko
poczêli konstruowaæ specjalny taran o odpowiednio wyprofilowanym czubie, inni
budowali zabójcze katapulty...
Jako ¿e i Lachom nie brak³o tupetu, wzajemne wycieczki po zaopatrzenie wi¹za³y siê z podstawow¹ przyjemnoœci¹ - utarczka w ciemnym zagajniku zaspokaja³a
potrzebê ruchu zasiedzia³ych w zamku Lachów, a Kozakom nie pozwala³a zapomnieæ, po co tam byli. Tak trwa³o ze trzy godziny.
Na dodatek ci¹gle jeszcze majstrowali coœ Tatarzy, wynajmuj¹c siê u tego, kto
da³ wiêcej, a us³ugi ich by³y najprzeró¿niejsze: czy to przyniesienie uszu Kozaków
Lachom, wykradanie butów, plecaków.... Najgorsze by³y pl¹drowania obozu w ich
wykonaniu.... Jednak i oni musieli w koñcu przyjœæ z b³aganiem, gdy ranny zosta³
Osman Aga, kto wiêc móg³ go uleczyæ, jak nie Lachy. Tak wiêc zabrali go na swój
zamek i leczyli. Czym to nie wiadomo. Tatarscy wspó³bracia zgrzytali zêbami, s³u-
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chaj¹c zawodzeñ, jêków, szlochu i spazmów chana - Allah nie by³ mi³oœciw dla ich
szefa, ostatecznie kuracja siê uda³a.
Wtem, co jest?! To Tatarzy nadaj¹ Lachom na zamek morsem wa¿ne i tajne
informacje Kozaków. Co tu zrobiæ? Jedyne wyjœcie to ekipa nieustraszonych, która
uda siê na tê odleg³¹ górê i zniszczy skutecznie stanowisko Tatarów. Uffff - wrócili
po 2 godzinach - uda³o siê. Na zamku wci¹¿ wrze - Lachy nieustannie siê barykaduj¹. W obozie Kozaków s³ychaæ radosno-wœciek³e œpiewy o "zielonej Ukrainie".
Wreszcie oko³o godziny 4 Kozacy zebrali siê z chor¹gwiami, katapultami pod
zamkiem, gotowi do natarcia. Determinacja w oczach, piêœci zaciœniête do bia³oœci,
piana na ustach co bardziej nerwowych wojowników i gor¹czka bitewna podsycana
rytmicznym, z³owrogim bêbnem i rykami wojowników. Lachy te¿ siê przebudzi³y...
Kozacy wal¹ do pierwszej bramy "siep-siep-siep", g³uchy trzask i pierwsze zabezpieczenie pada - Kozacy s¹ coraz bli¿ej. Na twarzach Lachów maluje siê przera¿enie, ale nie rezygnuj¹. Kozacy ³aduj¹ na katapultê ogromne banie z wod¹ i wymiataj¹ je na zamek. Lachy w tym czasie urz¹dzaj¹ straceñcz¹ wycieczkê na ty³ wroga,
aby zniszczyæ katapultê. Chwila ognia, jêk, wrzask - kozacka czerñ zwali³a ich na
ostre kamienie i w brudne ka³u¿e. Katapulta wymiata dalej. Kozacy ³aduj¹ coraz
pewniej i celniej. Druga brama ju¿ trzeszczy, czy¿by, czy¿by???!!!! Jeeeesssssstttttt
- "Na pohybel Lachom!!!" Wdzieraj¹ siê na dziedziniec zamku... Lachy s¹ ju¿ gotowe, "JAARREEEWMMUUUUU!!!!", potworne zwarcie, szable opadaj¹ z g³uchym
trzaskiem na czaszki wojowników. Kozackie wyrwidêby ³ami¹ co lichszych Lachów...
jêk, wœciek³oœæ, determinacja... Wtem "Zbara¿ zdobyt!!!" hurrraaaaaa.... to ju¿ koniec???!!! Nikt nie obroni??? Czas zgody wiêc, czas pokoju i zabliŸniania ran.
Teraz czas odpoczynku. Co mê¿niejsi wojowie lecz¹ rany sol¹, aby d³u¿ej je
czuæ i pamiêtaæ, inni drzemi¹.
Po obiedzie przychodzi czas na happening, po nim ognisko dla zastêpów.
Wieczorem stajemy wszyscy w blasku pochodni na apel. Kto jest zwyciêzc¹???
Miejsce trzecie: zastêp Ryœ z I Gryfowskiej œw. Wojciecha, drugie: zastêp Jaguar z
III Radomskiej œw. Brunona i pierwsze... zastêp Chart z V Radomskiej œw. Wojciecha!!!
Krzysztof Noworyta HO - lat 21, dru¿ynowy 3. Dru¿yny Radomskiej, student Akademii Teatralnej w Warszawie, mieszka w £odzi.
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