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Czuwaj !
Zostałem jednym z pierwszych ośmiu Rosjan-instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

Wartownik odwróci ł  się na obcasach i skierowa ł  się w odwrotnym kierunku w tej samej chwili, gdy ja opar łem się o miękką
leśną ziemię wszystkimi czteroma kończynami, skupi łem się i przygotowa łem się do skoku. Teraz znów będę musiał  czekać.
Żeby okrążyć perymetr strze-

żonego obiektu i pow rócić do te-
go punktu, gdzie przygotow ałem
zasadzkę na tego w ojaka z szew -
ronem „Polska” na now iutkim ka-
muflażu, potrzebuję 150 sekund.
Pod w arunkiem, że on nie zatrzy-
ma się pogadać ze sw oim tow a-
rzyszem. W tym w ypadku – bieda.
Oczekiw anie przeciągnie się i te
cholerne mrów ki leśne obgryzą
mnie do kości.

Bezdźw ięcznie klnąc i zgod-
nie ze starym przyzw yczajeniem
w spominając w szys tkich krew -
nych tego w artow nika od strony
matki, zmieniam stanow isko, przy
tym przesuw am się jak najbliżej
ścieżki, którą w cześniej czy póź-
niej przejdzie moja ofiara.

Sierpniow y las jest już usypa-
ny pierw szymi liśćmi, grzmiącymi
jak cienkie żelazo pod moimi rę-
kami i nogami.

Zanim zrobi się „krok” i prze-
staw i się rękę na now e miejsce,
najpierw należy dw oma palusz-
kami oczyścić sobie plac na now e
oparcie, następnie przenieść na
to miejsce dłoń, potem przełożyć
ciężar sw ojego daw no już niemło-
dego i niegiętkiego c ia ła na tę
rękę, zrobić „krok” praw ym kola-
nem dokładnie na to w olne od su-
chych liści miejsce, gdzie przed
tym „stała” tw oja ręka i przygoto-
w ywać nowy placyk do następne-
go kroku. I to w szystko w egips-
kich ciemnościach, w tow arzystwie
pisku komara i rozmaitych błaze-
ńskich rozw ażań typu: „Jakiego
diab ła w przededniu swego czter-
dzi estoleci a zamias t chlani a z
przyjaciółmi i zakąsywania quan-
tum satis, j a czołgam się w ja-
kichś l asach mając jedyne ży-
czenie – obezwładnić  jakiegoś
wartownika” .

A oto i on, o w ilku mow a!
Czarna sylw etka zbliża się, i w
tym samym punkcie, który ja w y-
znaczyłem do skoku, zatrzymuje
się (ale szczęście!) i odw raca się
do mnie plecami, jak gdyby s ły-
sząc w głębi lasu podejrzany
trzask. Mnie pozostaje jedynie
bezdźw ięcznie oddzielić się od
ziemi, zrobić krok, chw ycić w ar-
tow nika za łydkę, nieco pchnąć
ramieniem pod kolano, i oto spa-
da plackiem i g łucho miauczy,
całkow icie zaskoczony niespo-
dziew anie szors tkim spotkaniem
z ziemią.

Wyszło nieco głośniej niż prze-
w idyw ałem. Bardziej praw idłow o
było by skoczyć mu na ramiona,
chw ycić szyję zgięciem lew ej ręki,

zw alić  się na plecy, ciągnąc za
sobą trzepoczące ciało, opleść
jego nogi sw oimi, żeby nimi nie
suw ał i nie stw arza ł zbędnego
hałasu, no i udusić cichutko. Ale
nie w olno też
zapominać o
w artow niku
numer dw a,
w ziąć go za-
ni ep okoj o-
nego znik-
n i ę c i e m
kolegi, to nie
będzie takie
pros te.

Oto  i
drugi biegnie
na dźw ięk,
tupocząc bu-
tami i głośno
sapiąc. Ten olbrzymi jak słoń, z
nim trzeba sprytnie. Robię parę
kroków w stecz, zlew am się z la-
sem, czekam aż człow iek-meteor
przemknie obok mnie śpiesząc z
ratunkiem sw emu zw yciężonemu
koledze, w ychodzę na ścieżkę i
przysłuchując się rozmow ie poru-
szonych i nic już dookoła nie zau-
w ażających w artowników, spoko-
jnie idę tam, gdz ie na środku
polany, w traw ie pali się nierów -
nym żółtym św iatłem drobniutki
płomyk.

Dw ie godz iny męczarni i
„hop”! Polana pogrąża się w atra-
mentow ej ciemności. Game over!
Walerik w ygrał!

Na polanę w racają moi na-
sępieni instruktorzy, którzy grali
rolę w artow ników, natychmiast
zapalają ogień i  przepędzają
mnie do lasu, mów iąc, że to przy-
padkiem mi się udało, że teraz już
nie przejdziesz!

A le po pięciu minutach na
polanę przedziera się Cze, nastę-

pnie Wiki, potem Masiania i pół-
nocny las słyszy wrzaski zw ycięs-
tw a, oznaczające, że w polskiej
obronie znaleziono w yrw ę i nasi
teraz zw yciężają.

Nasi – to ośmioro chłopaków
i dz iew cząt z Rosji, przybyłych
sierpniu 2009 roku do obozu koło
Zgierza na zaproszenie Zw iązku
Harcerstw a Polskiego (ZHP) w
celu odbycia kursów instruktor-
skich.

Ma ło kto w e w spółczesnej
Rosji pamięta, kto to jest polski
harcerz, chociaż dw adzieścia lat
temu te chłopaki i dziew czynki
ubrane w biało-czerw one kraw aty
i dziw ne czterokątne polów ki-ro-
gatyw ki były stałymi uczestnikami
festynów międzynarodow ych, or-
ganizow anych w sw oim czasie
przez Wszechzw iązkow ą Organi-
zację Pionierów im. W. Lenina.
Po pionierach zostały tylko w spo-
mnienia oraz rzadkie f ragmenty
mozaik na ścianach byłych pała-
ców, kiedyś należących do tej or-
ganizacji, z w idokami trębaczy i
bębnisty z dumnie podniesionym
czo łem. Natomias t ZHP ży je i
prosperuje i ca łkiem niedaw no
obchodził stulecie sw ojego is t-

nienia.
Zaś dzieje Zw iązku zaczynały

się w 1910 r. w e Lw ow ie, który
w tedy znajdow ał się w granicach
zaboru Austriackiego (Galicji Aus-
tr iackiej) . Właśnie tam zostały
założone podw aliny polskiego
skautingu. Za założyciela ruchu
skautów polskich uw aża się And-
rzeja Małkow skiego. To on prze-
tłumaczył na polski książkę gene-
rała Baden-Pow ella „Skauting dla
chłopaków ”. W roku 1912 ukaza-
ła się książka prof esora Euge-
niusza Piaseckiego. Wtedy po
raz pierw szy pojaw iło się słow o
„harcerz” . Tym s łow em pocho-
dzącym od nazw y rycerzyhar-
cow ników, w alczących w pierw -
szej poty czce zamieniono
angielskie okreś lenie „skaut”
(w yw iadow ca, przew odnik), po-
niew aż  now a nazw a bardziej
odpow iadała bojow emu charak-
terow i now ego zw iązku młodzie-
żow ego. Rozmaite grupy har -
cerskie w 1918 roku połączyły się
w jedną organizację – Zw iązek
Harcerstw a Polskiego. W okresie
międzyw ojennym harcerstw o pol-
skie przekształc iło się w mocny
ruch młodzieżow y z liczący około
200 tysięcy osób.

Od momentu początku II Woj-
ny Św iatow ej i zajęcia Polski
przez w ojska faszystow skie i so-
w ieckie w e w rześniu 1939 roku
ZHP został zabroniony przez w ła-
dze okupacyjne, w ielu działaczy
aresztow ano i stracono. Ale już
27 w rześnia 1939 roku na zgro-
madzeniu instruktorów harcers-
kich w Warszaw ie podjęto decy-
z ję o s tw orzeniu podziemnej
organizac ji harcerskiej, która
działała by w w arunkach niemiec-
kiej i sow ieckiej okupacji. Orga-
nizacja otrzymała nazw ę „Szare
szeregi”. Na czele zw iązku stanął
24-letni harcmistrz Florian Mar-
ciniak („Now ak”), po jego areszto-
w aniu i straceniu przez Niemców
na początku 1944 roku – harc-
mis trz Stanis ław Broniew ski.
„Szare szeregi” łączyły w sobie
trzy stow arzyszenia w edle grup
w iekow ych: „Zaw isza” dla młod-
szych, „Bojow e Szko ły ” – dla
średniego i „Grupy Szturmow e”
– dla starszego w ieku. Młodsi
harcerze uczestniczyli w w yw ia-
dzie i obserw acji Niemców, zaj-
mow ali s ię przekazyw aniem ko-
respondencji. Harcerzy w ieku
średniego uczestniczyli w ak-
cjach małego sabotażu, pisali na
ścianach hasła antyf aszystow -

Kolorowanka

Grupa


