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astêp Chart, 5. Radomska - werdykt - stojê w miejscu, nie mogê uwierzyæ,
patrzê po ch³opakach - pierwszy z otwartymi ustami, u dwóch innych œwieczki
w oczach, a kiedyœ siê dziwi³em aktorom dostaj¹cym Oskara, ¿e nie mog¹
z³apaæ oddechu, nie mog¹ sami siê zebraæ, aby podejœæ po odebranie nagrody. Wspania³e uczucie.
Po bardzo mêcz¹cej podró¿y stawiliœmy siê w Kotowicach, gdzie na odprawie
podzielono zastêpy na Lachów i Kozaków. Na wczeœniej przygotowanych koszulkach farbami zaznaczono przynale¿noœæ do wojsk - nam przypad³y kolory ¿ó³ty i
niebieski - Ukraina. Tutaj tak¿e dostaliœmy konserwê, ot zwyczajnie. Pierwszy etap
polega³ na zbieraniu po lesie fragmentów wa¿nego listu, razem mia³y utworzyæ has³o. Có¿ to by³y za chwile. Stoczyliœmy oko³o dwudziestu walk na chusty, raz nawet
wygraliœmy z oddzia³em Tatarów (wêdrowników). Byliœmy podzieleni na trzy pododdzia³y, dwa szturmowe i jeden obronny, który zosta³ w obozie. Faza ta trwa³a
prawie ca³y dzieñ, tote¿ oddzia³y wymienia³y siê funkcjami. Oko³o czwartej zg³odnieliœmy i tego teraz ¿a³ujemy. Zjedliœmy miêso z puszki, któr¹ dostaliœmy na po-
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cz¹tku i wyrzuciliœmy j¹ do œmieci, nastêpnie przenieœliœmy siê na miejsce noclegu. Tam zebrawszy zdobyte przez nas fragmenty listu
odczytaliœmy wiadomoœæ: Szukajcie wiadomoœci na puszce mielonki. Nie ma co siê
dziwiæ naszej rozpaczy. Wróciliœmy po ni¹, ale by³o ju¿ za póŸno.
Msz¹ rozpoczêliœmy dzieñ nastêpny. Drugi etap polega³ na zdobywaniu funduszy na wojnê. Mo¿na to by³o robiæ w dwójnasób: wykonuj¹c zadania na oddalonych od siebie punktach lub pokonuj¹c przeciwne zastêpy. Dla nas drugi sposób
by³ trudniejszy, gdy¿ po pierwszym dniu okryliœmy siê s³aw¹ strasznych zabijaków,
wiêc zastêpy widz¹c nas z dala, ucieka³y w las. Pecha mia³ tylko radomski Jaguar,
gdy¿ wyszliœmy na siebie zza rogu zamku i nie mia³ szans na ucieczkê. Pokonuj¹c
kilkadziesi¹t kilometrów zaliczyliœmy wiêkszoœæ punktów, gdzie robiliœmy wyznaczone nam zadania, takie jak: zaœpiewanie u Grajka utworu Adama Mickiewicza,
nadanie morsem wiadomoœci od Klucznika do s¹siada, skoki u karczmarza, zjazd
ósemk¹, ugotowanie posi³ku czy opatrzenie i przetransportowanie rannego ¯yda.
Ostatni¹ faz¹ by³o oblê¿enie i szturm zamku w Zbara¿u. Rozgrywaæ siê mia³a
ona w nocy i wczesnym rankiem dnia nastêpnego. Wybudowaliœmy maszyny oblê¿nicze: taran i katapultê miotaj¹c¹ balonami z wod¹. Gdy zapad³ zmrok, Polacy wyszli z zamku zrobiæ wycieczkê po zapasy, lecz najlepsze zaczê³o siê o œwicie. Kozactwo rzuci³o siê do ataku. Taranem rozbito bramê i czerñ wpad³a na dziedziniec,
gdzie rozpêta³o siê istne piek³o - kupy tarzaj¹cych siê wojów, okrzyki zwyciêstwa i
zgrozy przemieszane ze sob¹. Po chwili zepchnêliœmy Lachów do komnat. Wniesiono katapultê i rozpocz¹³ siê ostrza³ do okien. Gdy osi¹gn¹³ skutek, rozpêta³a siê
ostateczna bitwa i Zbara¿ pad³. Co to by³ za szturm, co za gra - "Raz zobaczyæ i
umrzeæ".

Piotr £opuszañski æw. - zastêpowy zastêpu Chart 5. Dru¿yny
Radomskiej. Uczeñ 2 klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Radomiu.
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