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Kto
ma

zostać
królem?

Naszemu państwu
grozi

bezkrólewie!
Nasz wielki król

zmarł,
a każdy

z jego czterech synów
chce być
władcą.

Teraz brat
będzie zabijał

brata.
Krew

popłynie strumieniami.
Wybuchła wojna

domowa!

KRZYSIEK ROGULA WYW.
Zastępowy Wilka z 1. Drużyny Włoszczow-
skiej św. Stanisława Kostki. Uczeń Gimna-

zjum nr 2 we Włoszczowej.

Rzecz działa się na zimowisku 1. Drużyny 
Włoszczowskiej w Niegowej. Po ostrej 

grze w rugby, która nie obeszła się bez ofiar 
śmiertelnych – jednego harcerza trzeba było 
odesłać do domu (4 szwy na kolanie) – za-
częliśmy wielką grę. Zastępowi Lwa, Or-
ła i Tygrysa oraz czołowy Wilka w dość ma-
giczny sposób stali się kandydatami do tronu. 
A grę przygotowywał pewien dziwny gość, 
który jest także autorem tego tekstu. Wcie-
lił się on w postać, nakładającego zgodnie 
z tradycją koronę, arcybiskupa.

Sam bój polegał na tym, że należało zna-
leźć proporzec innego zastępu. Ale nie było 
to takie proste, ponieważ strzały przeszywały 
wielu dzielnych wojowników. Oczywiście nie 
używaliśmy prawdziwej broni, tylko opaski na 
czoło z różnymi cyferkami. Strzelający mógł 
zadać śmiertelny cios czytając kod znajdujący 
się na głowie przeciwnika. Po nierozstrzy-
gniętej bitwie, która niestety doprowadziła 
do pogorszenie stosunków między braćmi 
– uczestnikami gry, należało, w ciągu półto-
rej godziny, zrobić obiadek. W tym czasie 
jakiś zakapturzony mężczyzna podarował na-
szemu wodzowi dziwny list i powiedział, że 

kto pierwszy dotrze do katedry, gdzie czeka 
arcybiskup, zostanie koronowany. Część była 
napisana dziwnym wierszowanym językiem, 
a druga zaszyfrowana alfabetem Morse’a. 
Ale co to? Odczytane zdania nie miały sen-
su! Nieznajomy podpowiedział, że należy 
patrzeć na ułożenie liter.

Rzeczywiście, pierwsze litery z każdej 
linijki tworzyły wyraz „jaskinie”. Tutaj pole 
do popisu mieli topografowie, bo całkiem 
niedaleko znajdowała się jaskinia. W drodze 
można było podziwiać uroki Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej o zmierzchu. W jaskini 
znaleźliśmy kopertę i spotkaliśmy grotołazów. 
Nie wiedziałem, że w jaskini jest tak ciepło! 
Tym razem należało zaszyfrować Modlitwę 
Harcerza Morse’em i iść do zamku w Miro-
wie.

Niestety nie mogliśmy tam nikogo zna-
leźć. Nagle... usłyszeliśmy krzyk i wyłonił się 
z podziemi jakiś starzec. Okazał się on za-
konnikiem, który potrzebował naszej pomo-
cy, a konkretniej należało mu zabandażować 
ranę. Sanitariusze szybko zrobili to, co do 
nich należało. W zamian za to mnich pokazał 
nam drogę do katedry (zamek w Boboli-
cach). Jednak droga była niezwykle niebez-
pieczna. W pobliżu wzniesionej na wzgórzu 
katedry jako pierwszy pojawił się zastęp 
Orzeł. Jednak arcybiskup, bojąc się o swo-
je życie, za pomocą pułapek zablokował 
dojście do siebie. Aby jego ekscelencja nie 
bał się, bliscy zwycięstwa wojowie przepro-
wadzili z nim rozmowę za pomocą długich 
i krótkich znaków świetlnych. Następnie, gdy 
duchowny się uspokoił, musieli dotrzeć pod 

ołtarz, wdrapując się na wzgórze o znacznym 
nachyleniu. Było jednak ślisko i jeden krok 
do przodu powodował zjechanie dwa me-
try w dół. Wzmocnieni myślą o wygranej, 
wojowie pokonali nawet tę trudność. Teraz 
wystarczyło poczekać na lud, aby mógł zo-
baczyć koronację.

Gdy już wszyscy dotarli, arcybiskup 
rozpoczął ceremonię. Zapłonęły pochodnie. 
Wojowie ustawili się w dwa szeregi. Książę 
Szymon klęknął przed kapłanem, a ten na-
łożył mu na głowę koronę. Buchnęły grom-
kie okrzyki: „Niech żyje król!!! Wiwat król 
Szymon I!!!”. Po koronacji każdy z zastępów 
samodzielnie miał wrócić do szkoły, gdzie 
spaliśmy. Jednak podczas drogi nie wolno 
było zapalać latarek...
spaliśmy. Jednak podczas drogi nie wolno 
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