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27 września 1984 roku obchodzić będziemy 45 rocznicę powstania 

Szarych Szeregów - organizacji.która zapisała w historii Polskiego 

Harcerstwa jednąsz najchlubniejszych i najtragiczniejszych kart 
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Druhny i Druhowie! 

Co wiemy my Poznaniacy o działalności Szarych Szeregów w Wielko= 

polsce? Czy oprócz Floriana Marciciaka, pierwszego Naczelniką 
x/ 

Szarych Szeregów, wywodzącego się z Poznania. znamy inne postacie? 

Mało albo wręcz żadnej. 

Jako Szczep Harcerski noszący imię hm.Franciszka Firlika - 

- pierwszego komendanta konspiracyjnej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

ape lu jemy do Was Druchny i Druhowie o podjęcie przez Wa- 

sze drużyny działań w ramach A k c ji -"U1lPrzem ysł w a . 

Akcji zmierzającej do spopularyzowania wśród harcerzy i w środo= 

wisku Poznańskiej Chorągwi - Szarych Szeregów. 

x/Florian Kkarciniak urodził się we wsi GORZYCE, na Ziemi 

Kościańskiej. Obecnie Hufiec ZHP w Kościanie nosi Jego imię. 

archiwum   

PROPONOWANY PROGRAM == AKCJI - UL PRZEMYSŁAW == 

-Zadania proponowane dlą drużyn i kręgów: 

1. Podjęcie poszukiwań żyjących członków Szarych Szeregów dotarcie do 

nich i spisanie ich wspomnień. 

Zbieranie wszelkich materiałów o działalnoś ci "Ula - Przemysław". 

Udział w rajdzie szlakiem Szarych Szeregów w Wielkopolsce - we wrześ- 

niu 1984r. 

Zdobywanie sprawności metodycznie związanych z Szarymi Szeregami. 

Organizacja kominków i spotkań i byłymi członkami Szarych Szeregów. 

Czynne włączenie się w organizację podsumowania akcji U1-Przemysław. 

W trakcie trwania akcji "UL-Przemysław" wszyscy harcerze mogą 

zdobywać sprawność BIAŁA RDOŻA. 

Bardzo prosimy wszystkie drużyny i szczepy które podejmą propo- 

nowaną przez nas akcję o poinformowanie nas o tym. 

Będziemy starali się pomagać Wam metodycznie i organizącyjnie. 

Dla najbardziej aktywnych drużyn przewidujemy w miesiącu wrześniu wy- 

różnienia. 

O podejmowanych akcjach, zebranych materiałach itd. prosimy infor- 

mować Komendę XXI Szczepu ZHP im. hm Franciszka Firlika. 

Nasz adres : VI Liceum Ogólnokształcące im.I.J.Paderewskiego 

ul.Krakowska 17a Poznań 

 



BIAŁA RDŻA 

Wymagania na sprawność : 

Wraz z drużyną lub zastępem uczestniczy w akcji Ul-Przemysław 

Bierze czynny udział w zbieraniu materiałów dotyczących historii 

Szarych Szeregów na terenie Wielkopolski. 

Posiada szozegółową znajomość miejsc martyrologii związanych z 

historią Szarych Szeregów w Wielkopolsce. 

'Wziął udział w spotkaniu z członkiem Szarych Szeregów. 

Zna rolę i zadania jakie stały przed Szarymi Szeregami. 

Umie wykazać nieprzemijające wartości programu wychowawczego 

Szarych Szeregów. 

Zna piosenki i utwory literackie związane z Szarymi Szeregami. 

Weźmie udział w zlocie drużyn akcji Ul-Przemysław. 

  

  

Akcja, akcją ale mamy również propozycje zadań długofalowych do re- 

alizacji w drużynach: /w oparciu o zebrane materiały opracować/ 

- mapę działań drużyn Ula "Przemysław" 

album postaci - członków Szarych Szeregów 

monografię - poszczególnych akcji, drużyn, zastępów 

księgę wspommień członków Ula Przemysław 

Wykres dla Środowiska działania drużyny, kręgu 

specjalny program działania w ramach - Harcerskiej Akcji 

Letniej 
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Z kalendarza wspomnień 

Hm FRANCISZEK FIRLIK 

PO PROSTU FAJFER /wyjątki z art.dh Andrzeja Ferstena/ 

To był Ktoś przez duże K, a jednak nazywaliśmy go tak zwyczajnie: 

"Fajfer". Nie pamiętam skąd się to wzięło. I jakoś nikt z żyjących 

jeszcze, z tamtych czasów,nie potrafił mi tego wytłumaczyć. Może po 

prostu nie było żadnego uzasadnienia. Fajfer - i już. Nawet wtedy, 

gdy w podziemiu zajmując bardzo poczesne miejsce nosił pseudonimi 

Franciszek Orliński. 

Naprawdę nazywał się Franciszek Firlik. Urodził się 17 stycznia 1909 

1909 r. w Bronowie, koło Pleszewa, w woj.poznańskim. Uczył się w Kór- 

niku a potem w Poznaniu. Był poznaniakiem z krwi i kości. Z przeko- 

nania i porywu serca. W roku 1937 uzyskał dyplom magistra biologii w 

Uniwersytecie Poznańskim. Był wybitnam specjalistą przyrody i geografii. 

Nade wszystko jednak był harcerzem. Do Związku Harcerstwa Pols- 

kiego wstąpił w roku 1921. Przez wszystkie lata swojej służby był 

członkiem 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Bema w Poz- 

naniu, Stał się dla swojej drużyny filarem i dumą. Gdy już po II Woj- 

nie Światowej " na bazie" poznańskiej Szesnastki. w 1962 r. przy VE 

Liceum Ogólnokształcącym Manze Paderewskiego powstawał szczep, 

właśnie jego imieniem. Franciszka Firlika, został nazwany. 

Tymczasem przyszła wojna. Dzisiaj nie wiem już, czy dobrze się sta- 

ło, że właśnie on objął komendę Chorągwi Wielkopolskiej w "Szarych 

Szeregach". Przecież tak wielu go znało. Ale wtedy i jeszcze potem 

to było tak oczywiste. Tę oczywistość uznał innny wielki bohater Żie- 

mi Poznańskiej- hm Florian Marciniak. twórcą i pierwszy Naczelnik 

"Szarych Szeregów". Teraz Franek w pracy konspiracyjnej zapamiętał 

się już mupełnie bez reszty. I stworzył dzieło wiekopomne. Albowiem 

nie przekreśliła go nawet śmierć. Sprawa zaś była o tyle trudniejsza. 

o ile w ogóle praca na terenach włączonych w czasie okubacji bezpoś- 

rednio do Rzeszy Niemieckiej była bar j dziej Skomplikowana.  



Tych rzeczy tłumaczyć tu nie potrzeba. Tak więc świetny oficer Związ- 

ku Walki Zbrojnej. bchaterski komendant Ula RECZANSINWZEC JOIN 

Wielkopolskiej Komendy Chorągwi ZHP/ w Poznaniu, doświadczony wychowaw- 

ca i pedagog. wspólnie z innymi. również zasłużonymi instruktorami ZHP, 

stworzył na ziemi poznańskiej harcerską konspirację, która do końca 

wojny, mimo niezwykle ciężkich przeżyć, wręcz katastrof, przetrwała 

z bojowymi wynikami najwyższej rangi. 

Hm Franciszek Firlik nie doczekał. Co więcej, został aresztowany 

już w roku 1941. Nie poddał się bezradnie. podjął, niestety nieudaną 

próbę ucieczki. Wpadł w bestialskie łapy gestapo, był torturowany w 

tym samym/ o ironio/ budynku dawnego "Domu Żołnierza", z którego we wrześ- 

niu 1939 dowodził harcerskimi poczynaniami zbrojnymi obronnymi i ewa- 

kuacyjnymi. Zatorturowany na śmierć, nie zdradził niczego i nikogo. 

Pozostał krajowi, .harcerstwu, przyjaciotom. kolegom i wychowankom, 

sobie wiermy do ostatniej kropli krwi. Dzieło jego trwa. 

  

  

Drugim wielkim synem Ziemi Wielkopolskiej, który związał swoje 

życie z harcerstwem był Hm FLORIAN MARCINIAK. 

Niestety jemu także nie było dane doczekać wolnej Polski..1.++2+:-+: 

Hm Stanisław Broniewski 

sBPrzysdężenie „Bia łe). Robrżcy 

+++++++.+. W pracy biegły dni. Szarość ich na tym odcinku przerwała 

pewnego czerwcowego dnia pocztówka z Poznania: do swego byłego gos- 

podarzą z ulicy Odolańskiej, pana Zygmunta Beczkowicza pisał z wię- 

zienia poznańskiego, tzw, Fortu VII, Florian Marciniak. 

Pisał pod własnym nazwiskiem, przepraszając pana Beczkowskiego za 

wprowadzenie go w błąd nazwiskiem "Kujawski". Rozumieliśmy - Florian 

stwarzał w ten sposób panu Beczkowskiemu tzw, "alibi", Ponadto ż ma- 

łej pocztówki, zawierającej zwykłą, na pozór obojętną treść dowiwkA 
, edzie-— 

liśmy się bardzo wiele. Więc Florian jest w Poznaniu, dokłądniej- 

w Forcie VII. Wszystkie poprz 'drie hipotezy potwierdziły się. 

Gestapo zna jego Jego właściwe nazwisko, zna więc Go od strony 

prywatnej. Czy zna jego podziemną działalność? Wówczas jeszcze po- 

zostawoło to tajemnicą. Niepokoiliśmy się jednak bardzo, że zna. 

W dwa i pół roku później w małym studenckim pokoiku w Londynie, 

dowiedzieliśmy się, że jednak nie znało. 

Teraz, mając już jako tako wyjaśnioną sytuację, postanowiliś- 

my przystąpić do akcji. Ę 

xXx 

Było piękne letnie przedpołudnie. Jak każdego czwartku w tym 

okresie pracowałem w miłym, gustownie urządzonyn, panieńskim poko- 

iku na Saskiej Kępie. We wnęce ściany koło tapczanu stał wazonik, 

a w nim parę prześlicznych białych róż. 

Rozmawialiśmy z Piotrem. Przedstawiłem mu właśnie ryzykowną 

koncepcję : stworzymy wewnątrz naszego konspiracyjnego światka 

konspirację wyższego rzędu i postawimy przed nię konkretne zadanie- 

- zorganizowanie odbicia Floriana. Grupę tę mają stanowić Piotr, 

Jacek, Miłek, Wesoły, Pług i ja. 

Rozwinąłem przed Piotrem cały plań : przerzut przez granicę - 

- rozpoznanie - odbicie - odwrót... Potem nastała ciszą. Piotrowi 

błyszczały oczy. Zamyśliliśmy się. Ciszę przerwał leciutki szelest. 

Spojrzeliśmy w kierunku skąd dochodził : z jednej białej róży spad- 

ło siedem białych płatków.... Piotr, Jacek, Miłek, Wesoły, Pług, 

ja i .....Florian. Uścisneliśmy sobie dłonie. Te białe płatki, świe- 

cące słońce i śmiały do szaleństwa plan napełniły nas radością + 

poczuciem siły. Tak powstało sprzysiężenie "Białej Róży”. 

xxx 

Miłek dostał jako zadanie wybrać z naszych "G.S.-ów" zespół 

ludzi gotowych na wszystko i takich, na których mogliśmy bezwzglę-  



dnie polegać. Stanęliśmy tu wobec trudnego problemu ; Miłek zapro- 

ponował listę najwspanialszych bojowników, praktycznie samych do- 

"wódców, którzy w niedługim czasie mieli stać się równocześnie pod- 

harcmistrzami, pierwszym rzutem nowej starszoharcerskiej kadry. 

Czy wolno wszystkich tych ludzi wystawiać na taki hazard ? - Miłek 

był: bardzo rozgoryczony, gdy mu skreślałem pseudonim po pseudonimie; 

mnie zaś nie łatwo było dokonywać tej operacji, gdyż przyjemnie i pewnie 

pewnie czułbym się w towarzystwie tych wszystkich zaproponowanych 

przez Miłka: Zośki, Jeremiego, Kndrzeja Morro, Ziutka, Wieśka...- 

A jednak okazało się , że Czas, który minął, pommożył naszą kadrę 

i teraz można było wybrać jedenastu wspaniałych ludzi, nie ogałaca- 

jąc dówódców. 

Potem było jeszcze krótkie starcie pomiędzy Piotrem i mną na 

temat, który z nas dwóch ma brać udział w akcji " Białej Róży", 

ponieważ jednak żaden nie chciał ustąpić - odłożyliśmy decyzJę na 

później. 

Jacek jako wizytator "Zachodu" przeprowadzał rozpoznanie tere- 

nu, nawiązał pośrednio kontakt z mieszkąjącym stale w Luboniu pod 

Poznaniem bratem Floriana - Stanisławem, przygotowywał wręszcie 

kwatery w samym mieście. Jego praca wymagała najwięcej czasu, gdyż 

każdy "kontakt" z Poznaniem to w źwczesnych warunkach długie tygodnie. 

Jacek też zajmował się przygotowaniem przerzutu zespołu ludzi przez 

granicę i w tym celu skontaktował się z Ludwikiem, który miał dos- 

tarczać legitymacji i potrzebnych papierów z organizycji "Todt". 

Analizę gestapowskich metod pracy i zwyczająw a zatem sytuacji 

jaką możemy zastać w Forcie VII, przeprowadzał Wesoły. 

Naszym doradcą przy przemyślaniu zagadnienia walki był Pług. 

xXx 

archiwum 

W mieszkaniu Jacka przy ul.Swiętokrzyskiej 28, koło łóżeczka 

malutkiego Marka, powstał wreszcie plan. Samochodem , oznakowanym 

właściwymi tablicami, z właściwymi papierami, z rozkazem wyjazdu, 

w mundurach i z bronią, częściowo ukrytą w skrytkach, miał jechać 

zespół składający,się z jedenastu ludzi, dobrze umiejących po nie- 

miecku.Rozpoznanie miało być prowadzone na miejscu przez chłopców 

"Przemysława". Zaraz poprzyjeździe nastąpić miała akcja, polegają- 

ca albo na rozbrojeniu codziennego konwoju więźniów Fortu VII - obóz 

pracy Żabikowo, albo konwoju Fortu VII - Dom Żołnierza,- siedziba 

poznańskiego Gestapo. Jeśliby żadna z tych możliwości w momencie 

przyjazdu nie była aktualna, mieliśmy próbować dostać się do Fórtu VII 

podjeżdżając samochodem pod pretekstem wykonania jakidhś robót ziwm- 

nych na terenie Fortu. Dopiero w przypadku , gdyby indagacja przy 

bramie przedłużała się nad miarę - wejście siłą. 

Gdyby rozmowa prowadzona była przez judasza - otwarcie bramy plas- 

ticem. To ostatnie zastosujemy dopiero w przypadku odpadnięcia wszys- 

tkich innych możliwości - huk wybuchu byłby bowiem bardzo niepożą- 

dany. Rozkład Fortu znaliśmy z rozpoznania - miejsce celi Floriana, 

opatrzonej numerem 66, znaliśmy również. Cały plan zbudowany zoatał 

w oparciu o tezę, którą i dziś, potylu latach refleksji uważam za 

słuszną, mianowicie, że Niemcy w Poznaniu absolutnie nie spodziewa- 

ją się tego rodzaju akcji, a przeż to ich czujność jest tam znacznie 

słabsza. Meldunki z Chorągwi Wielkopolskiej w całej rozciągłości 

potwierdzały tą tezę. Zrozumiałe dla Niemców było odbicie więźniów 

w Pińsku, zrozumiałe ostatecznie było odbicie więźniarki w Warszawie, 

a więc o trzysta kilometrów głębiej na zachód, lecz Poznań, znajdu- 

jący się o dalsze trzysta kilometrów głębiej na zachód, wydawał się 

spokcejnym zapleczem , prawdziwym "Reichem", 

Trudność w całym planie stanowił dopiero odwrót, O ukryciu się 

w mieście - tak, jak to czyniliśmy w Warszawie - nie było młwy.  



Trzeba było odskoczyć możliwie szybko, Jedna koncepcja, za którą 

przemawiał Mieók, parła do pospiesznej jazdy samochodem w strorę 

Warszawy nim się Niemcy opamiętają.i zorganizują pościg. Możnaby 

było w ten sposób odskoczyć ze dwieście kilometrów, tnąc co pewien 

czas przewody telefoniczne. Przerzut miał się dokonać przez zieloną 

granicę, Punktem oparcia dla takiego przerzutu lub dla złożenia ewnt, 

nie mającego sił Floriana, miał być dom moich wujostwa w Pomorzanach 

pod Kłodawą. Charakter i postawa wuja /Wiktora Orłowskiego/gwaran- 

towały, że zaskoczony nie odmówi pomocy. ponosząc jej wielkie ryzy- 

ko. Druga koncepcja, której zwolennikiem był Jacek, nakazywała od- 

skok właśnie w kierunku nie Warszawy,lecz na północ od Poznania; 

tam ukrycie się w lasach, a potem drogą konspiracyjną przeniknięcie 

do tzw."GG". 

XK IĘŃIE 

Plan był gotów. Przygotowania szły naprzód.Dziś jestem już 

niestety jedynym ich świadkiem. Wesoły i Pług znali tylko niepowią- 

zane ze sobą fakty.Piotr zaś, Jacek, Miłek,i Zocha nie żyją. 

Wymieniam Zochę, gdyż postanowiliśmy razem z Piotrem wprowadzić 

ją w Tą sprawę, nie informując o szczegółach, lecz pokrzepiając 

samą istotą rzeczy. Właśnie Zocha zmieniała miejsce pobytu: przedte 

mieszkała na zapadłej wsi pod Tłuszczem teraz przenosiła się do Je 

żewie pod Tarczynem. Gestąpo szukało jej. W wydanej wówczas tajnej 

książce policyjnej figurowała jako poszukiwana w związku z przecho- 

wywaniem broni /?/;przy nazwisku widniał symbol, nie pamiętam dziś 

już jaki, znaczący w każdym razie "Natychmiast aresztować". 

Wtedy przy okazji przejazdu Zochy z Tłuszcza do Jeżewic wprowadzi- 

liśńy ją do sprawy "Białej Róży” ...+.+++++40%+32 
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Stanisław Broniewski - ©raxa* 

0 MORIANDA NAZCZTTW 

« PIERWSZYM MAEXY. [IKU SZARYGH SZEREGÓW 

firugaenty s kużątri "Gałym życien/ 

"*Pierian wprawdsie już dawne wyszedł se swego rodzinnego gniazda = ge 

wsi Gerzyeej przed laty już przerósł zaintęrozewaziami atelicę swej 

ziemi - Pozasmń, stał mię Polakiem odezuwającym £ resumiejącym na równi 

aprawy wszystkieh regienów, ba, stał się Barepejeczykiem - nie zapennia: 

jednak nigdy © tej ziemi, s kbórej pochodził. Jago głębeka miłość do 
tej zżemi i szacunek dla jej dziejów dębrze charakteryzuje fakt, że Flc- 
riam, wyznaczając na stałe eztary daty, w których nadewane być megły 

stoepuie hareerakie instrukterskie, nie zapeminał © histerii wielkepela- 

kiej ziemił 

zawo =aaw="Z= R = w=momalo = "uma "2 

© Ylerian Mareiniak, rezpoczynająa pracę keanspiraeyjną, postawił ed 

razu tezę siągłodei przedwojennego Związku Harcerstwa Pelakiego., W apreo- 

wie tej był twardy i nieustępliwy. Tezę sweją przeprowadził kensekwen= 

tnie i de końca. Można powiedzieć, że do keńca, gdyż aresztowanie Flo" 

riana, które następiłe 6 V 1943 reku, zastałe tę sprawę już eałkowieie 

resstrzygniętą, wygraną. W październiku 1939 reku było jednak jeszeze 

zupełnie inaszej. Trzeba było dalekesiężaej myśli młedego instruktera 

poznańskiege, trzeba byłe jege siły decyzji i siły realizneyjnej, aby 

łamać i przełamać piętrzące się trudności? 

".». miesłyschanie ważne jest stanowiske, jakie w sprawie długofaleweś— 

ei wojny zajmował od pierwszych chwil kenspiraeji Flerian Mareiniak, 

Zdaniem Floriana należało przeprowsedzić praeę kenspiraeyjną w taki qqpe- 

sób, jakby wojne miała trwać bardzo długe; twierdził, że gdy nadejdą 

eznaki jej keńea, zdołamy zawsze przestawić się na pragę w newyeh wamu- 

kaeh; wiemy, że zrywy i imprewizaeja przychodzą nem łatwiej niż praca 

długefalowa; musimy więe robić wszystke, aby poprawić w tym względzie 

nasz eharskter narodowy. 

Na marginesie warte zaznaczyć, że Florian nie stawiał tezy e długefz- 

loweśeci wojny jedynie taktycznie, Mimo awege młędege wieku i zwyszaj- 

nej dla tego wieku nieeierpliwości oraz poryweześci, mimo całkowicie 

inraj postawy przygniatającej większeści społeczsństwa, ten dwudzieste 

trzyletni młodzieniee stewiał od samego początku z eałym uporem i ken= 

seawencją tezę o długiej wojnie. Swiadezy to © wielkiej dojrzałości 

pelitycznej i wielkiej umiejętności spokojnego patrzenia w daleką pera- 

pektywę przyszłośei ezłowiaka, w którego rękach przez trzy i pół reku  



  

wojny znajdowały się klueze de wielu ietstnych spraw młiedego pexrele= 

nia Pęlaków. Gzy w umyśle Fieriana najpierw powstała teza © długe” 

+rwałości wajny, a Potem naresły elementy decysji e długefalowej pra” 

ay, czy też hyłe edwrstaie, trudne dziś bez głębszej analizy resstrzye 

ująć. Wydaje się jednak, że sąć © długefaloweści pracy mie wyprzedził 

tezy pelityeznej, że teza pelityezna była pierwsza i ża ena zaciążyła 

nieraz w sposób decydujący na wielm pedejnewanysh dseyzjash. Sprawa 

te ważna, leży bowiem GRAB U pedstaw jednege £ najistotniejszych zagad 

nień podziemnego hareeretwa: wyehewanie ©zy słUuŻbBe /000/ 

Rówież dla Fleriama, a z Mim dla małaj grupki jego najhłiższych 

wepółpraeewaików, resposzęły się jednostajsa dmi ekupaejłń i prae ped” 

siemnych.» Flerian w poszątkewyn ekresie nie miał dużego sztabu. OdPe= 

wiadałe te jege uapesobieniu i metedzie pracy. W póniesieniu de kierey - 

ietwa, na wszystkieh jego szczeblach, msteda ta zsawdzeo cwsteswayrała 

erganizasję do pracy, a nie eduretnie: Zreagztą nawet w okresie, Ady 

praca bardne się resresła, Fłerian nie lubił resbudowy aparatu kierow 

miesego, A jeśli smuszoky był ge powiększyć, rebdł te naprawdę Pod 

naporem ilośsi pracy i możliwości dstychorasowege apacata. ZASĘIA 

Nyczystko © lepsze W erem” tyła przestrzegaBa u szremną kanoskwes- 

eją> Praea terenowa uważana myła za najważniejszą: Batemiast praców= 

niey komórki eontralnej zie magii w swej prasy dopatrześ się ani odre— 

biny splenderie Sgarość małej, początkowa pareescpowaj komórki Flc= 

rianewego Sztabu pesunięta hyła pkardze daleks i wymagaża wisla wyrze= 

ezeń Gd jego wapółprasownaików » qTyeh paru młedyeh ludzi miałse przecież, 

jak każdy silny; zdrewy ieh rówieśnik, sucje ambicje - €za8GM argmni= 

zacyjne, hareerakie; czasem wojskowe. Przecież była to wojna, wejna, 

_w której wroga młodzież niemieeka robiła na naszych oszach KUWYDTAE 

kariery, w której młedzież naszych sprzymierzańców, a 4 naasa Agra” 

cja także, była oteezena powszechnym szasuarisa, miżsścią; azmaai 6. 

Inaezej * kamspiraeji = nie tylke mundur sie ussraętrzai aż +rośsi wy” 

kanywanej pracy, le8z nawet mówić nie było BOŻRA 8 tyn, ce rezpieraże 

piersi, eo Bieraz napełniało dumą i wislkim poczuciem odpowiedni alneś" 

ei. Twarda te była szkoża azarości. A Fierian, Ghoć nie © wiele siaz= 

szy, SA swy sh współpracowników; bezwaględayn był w tej szksie RaUSZY= 

aielem, Kiedyć miżek gieplak, jeden % najbliższych Judsi Fleriana, 

zabiegany sałe dnie, ROSZĄCY paezki kalpertażewe; Gyżurujący w ieka= 

lach, spotykający się RA mieście, wspomniał © swoje prady Fieri sngwi. 

jake e tej; którą_nermalinie w wejska pełni adiutant, ezy też w hareerć 

+wie » przyboczny. Fiorian roześniał się i pokpiwająe eshis z tyeh 

zewagtranych Splenóorów 
nie zaisnił nie m doty ehozasowej sytuseji ©7= 

ganizacyjnej e 

archewygi
 z A-157547 = 350 
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