14 DH FENIKS

16 MDH CZARNE STRZAŁY

Przez lata Mysłowice
są polskości ostoją,
choć Niemcy wszystkich
germanizmem poją.
Cierpliwość Ślązaków się kończy,
gdy mysłowickich górników
widmo biedy połączy.
Powstańcy wieże zajmowali,
Niemcy ich ostrzeliwali,
sierpień, sierpień wciąż przeplata:
kula, ogień i armata.
I choć Niemcy są uparci,
Ślązacy wolności są warci.
Powstańcy się nie poddali,
trzy razy za broń chwytali!
Niemcy po latach Śląsk oddali,
Mysłowice, miasto które przeszło burze,
wciąż zobaczysz ślady w murze.
Pamiętaj pokoleń trud,
boś harcerz co prezentuje Śląski ród.

W Mysłowicach się urodziłem
Chociaż o tym nie marzyłem
Zabytków mamy wiele
Lecz piękniejsze są ich dzieje
Giełdę, hołdę i kopalnie mamy
Jak wszystkie prawdziwe Ślązaki
Real piękny świeci słońce jak
Latarnia pod gołym niebem
Park duży mamy i wolny czas w nim spędzamy
Harcerzy pełno tu
Jest ich ponad stu
Na rynku gramy i śpiewamy
A przy tym mieszkańców zabawiamy
Tutaj w parku gry zabawy i konkursów pełno
mamy
Miejsce to jest w Mysłowicach dołącz do nas
Załóż mundur czapkę pas i ruszaj do nas
Przyjedź zobaczyć jak wiele innych
Ludzi możesz spotkać
Pamiętaj o tym
Że Mysłowice to
Piękne miasto.

41 DH SOKOŁY
Chodzę tego miasta ulicami,
otoczona różnymi wspomnieniami.
Bicie dzwonów kościoła,
harcerskie życie przywoła.
Zaczynam ten spacer poranny
na rynku wokół fontanny.
Rzut oka ma eMCeK przypomina,
drużynowy wypad do kina.
W stronę sądu skręcając
i natłok aut mijając,
widzę jak czas płynie
i to kiedyś wszystko minie.
Więc powinniśmy się cieszyć
i do spełnienia w życiu spieszyć.
Prawem harcerskim się kierować
i życiem swoim wołać
do bycia dobrym przyjacielem
i dla biskich pocieszycielem.
Chodzę więc dalej ulicami,
żyjąc tymi krótkimi chwilami,
i choć bywa szaro, kolorowo chcę żyć,
i codziennie dobrym harcerzem być.

1 ŚDH ALBATROSY
Gdy spojrzysz w przeszłość, minione wieki,
ujrzysz warowny gród sławny,
gdzie łączą nurty dwie piękne rzeki,
gdzie kościół stoi pradawny.
Ustrój się zmienił i władza nowa
w Krainie Śląskiej nastała,
lecz tam, gdzie Przemsza i Śląska mowa,
mieścina luba wciąż trwała.
Rządzili Czesi i Austriacy,
Prusacy władzę przejęli –
powstanie rozpoczęli Ślązacy,
bo wciąż do Polski pragnęli.
Wspomnij na miasto, gdzie wraz z Niemcami
Polacy w przyjaźni żyli,
gdzieśmy mimo wrogości, latami
tradycji rdzennej służyli.
Gdy słońce złote wzejdzie na niebie,
spojrzyj na dwór Mieroszewskich.
Pomyśl o czasach, patrząc przed siebie,
gdy tędy wiódł trakt królewski.
Wspomnij swych przodków i spójrz na skwery
kościoły i kamienice.
Wówczas zachwytem zawołaj szczerym:
Moje miasto Mysłowice!

2 IDH MAGICZNI

35 MDH ENIGMA

Mysłowice z bronią.

Piękna Polska cała
Mysłowice ojczyzna mała.
Niepodległość odzyskała,
i do walki się stawiała.
Artystów w mieście mamy,
których wszyscy dobrze znamy.
Myslovitz pięknie gra
i jest zabawa.
Jest tu Hufiec, małe zuszki
no i wielkie Duszki!
Muzeum Pożarnicze
w całej Polsce znane
i przez wszystkich zwiedzane.
Miejsce gdzie dwie rzeki się stykają
Trójkątem Trzech Cesarzy Mysłowiczanie
nazywają.
Jest tu pięknie wszędzie w koło,
przyjedź tutaj jest wesoło.

Mysłowice miasto broni,
możesz się tu schronić.
Mysłowiczanie na wojnie źle traktowani byli,
lecz o swój honor walczyli.
Wiele bohaterów Mysłowice mająchętnie o nich opowiadają.
Bernard Świerczyna ma tu swe ulice,
znają go całe Mysłowice.
Śląskie powstanieto było dla Mysłowic ciężkie wyzwanie.
Ludzie z Mysłowic też na wojnie walczyli,
Ślązacy dzięki nim zwyciężyli.
4 ŚDH AGRICOLA
Mysłowice, ach Mysłowice,
tu piękne domy i ulice.
Kiedy drogę długą pokonasz
szybko się przekonasz.
Jest tu także Muzeum Pożarnictwa,
a Mysłowice słyną z górnictwa.
Woda z fontanny tryska,
widać ją z daleka i bliska.
Obok kapliczka stoi,
niczego się nie boi.
Kościołów dużo tamy,
więc często się spowiadamy.
Po parkach chodzimy
i świetnie się bawimy.
Bo Mysłowice to miast wytrwałe
pomimo wad i zalet.
Przyjaznych ludzi tu mamy
w LOLa i CSa gramy.
I niech każdy z nas dziś wierzy,
że mamy najlepszych harcerzy!

13 DW DUCHY
Mysłowice dobrze brzmiące,
nie biegają tu zające.
Moje miasto takie piękne,
chyba zaraz z dumy pęknę.
Wszyscy chwalą Katowice,
a piękniejsze Mysłowice.
Mieszka tutaj ludzi wiele,
wszyscy tu to przyjaciele.
Miasto piękne jest nad wyraz,
chciałbyś mieszkać tu od zaraz.
Ludzie tutaj są wspaniali,
choć niektórzy jeszcze mali.
Nasz prezydent chłop morowy,
jest ogromnie przebojowy.
Zabudowa starodawna,
lecz jak dla mnie bardzo ładna.
Miasto kiedyś biedne było,
ale wiele się zmieniło.
Na koniec dopowiem jeszcze,
że to miasto jest najlepsze.

