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HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA

Odcinek 4

„217 dni”
Wszystko w porządku, bombardowanie trwa 4 godziny, jeden pies nie żyje.
Meldunek z czasu oblężenia twierdzy Mafeking

– Panie pułkowniku! – wydyszał Yatley, wpadając do kwatery
głównej Baden-Powella w twierdzy Mafeking. W progu zorientował się, że
zapomniał o regulaminowym oddaniu honorów1 i, lekko zmieszany,
wyprężył się w postawie zasadniczej.
– Bez ceregieli, sierżancie – machnął ręką Baden-Powell. W chwili,
gdy jego adiutant odgarnął płócienną zasłonę, wiszącą u wejścia,
momentalnie podniósł się z krzesła, opierając dłonie o blat stołu i
pochylając się do przodu, aby nie uronić ani słowa ze spodziewanego
meldunku. Starał się tego po sobie nie okazywać, ale od wielu dni jego
nerwy napięte były niczym postronki. Odkąd Kruger2 oficjalnie
wypowiedział Wielkiej Brytanii wojnę, mogli oczekiwać jedynie
najgorszego.
1

Oddanie honorów – wojskowe pozdrowienie i okazanie szacunku wyższemu stopniem
oficerowi; polega ono na powstaniu, stanięciu w postawie zasadniczej (na baczność) i
zasalutowaniu.
2
Prezydent Transwalu, Paul Kruger, oficjalnie wypowiedział Wielkiej Brytanii wojnę 12
października 1899 r.

Wywiad z
instruktorem –
org. Kamila BiaLek

– Melduję… – wysapał Yatley, który wciąż nie mógł złapać oddechu.
– Melduję, iż Burowie odcięli linie telegraficzne3 i zablokowali wszystkie
połączenia kolejowe do i z Mafekingu.
– A jednak, a jednak… – zasępił się pułkownik, krzyżując ręce na
piersi. Po chwili otrząsnął się z zamyślenia i skierował bystre spojrzenie na
Yatleya. – Kto stoi na czele nieprzyjacielskiej armii?
– Z tego, co nam wiadomo, to generał Piet Cronjé4 – odparł już nieco
spokojniej sierżant.
– Cronjé! – Baden-Powell uniósł wysoko brwi. – Szczwany lis i
doświadczony wojskowy. Chyba powinienem czuć się doceniony –
uśmiechnął się szeroko. – Jednakże widzę, że to nie koniec złych wieści.
Przynajmniej wskazuje na to twoja nietęga mina.
– Jak zwykle ma pan rację, panie pułkowniku – odpowiedział Yatley,
przestępując z nogi na nogę. – Wysłannicy generała Cronjé przekazali
garnizonowi naszej twierdzy ultimatum5. Jeśli nie poddamy się do godziny
dziewiątej dnia jutrzejszego, siły burskie przystąpią do regularnego
oblężenia.
Zapadło milczenie, które wręcz dzwoniło w uszach. Pierwszy nie
wytrzymał go młody sierżant.
– Panie pułkowniku, i…
– Co za „i”, Yatley? – odparł szorstko Baden-Powell. – A jakiej
odpowiedzi się spodziewasz? Burowie nie muszą czekać do jutra. Nasza
odpowiedź brzmi „nie”!
* * *
Baden-Powell chwycił się umocnionego grubą deską brzegu okopu
i zsunął się do środka. Oblężenie trwało już ponad dwa miesiące i morale
wśród garstki obrońców spadało na łeb, na szyję. „Dobrze, że chociaż nie
zbywa na prowiancie i słodkiej wodzie” – pomyślał pułkownik, poprawiając
sobie na głowie charakterystyczny kapelusz.
3

Telegraf – urządzenie elektryczne, służące do przekazywania wiadomości tekstowych na
odległość; do przekazywania wiadomości wykorzystywano zazwyczaj alfabet Morse’a.
4
Piet Cronjé (1836-1911) – generał armii Transwalu, walczył w obydwu wojnach burskich.
5
Ultimatum – ostateczna propozycja, czy warunek, której odrzucenie powoduje zerwanie
rozmów, a nawet rozpoczęcie działań wojennych.

– Jak tam, panowie? – zagaił energicznym tonem, uśmiechając się
promiennie. Oddział obrońców, widząc głównego dowódcę na swojej
placówce, poderwał się na równe nogi, odrzucając otwarte konserwy i
manierki z herbatą. Zbliżał się wieczór i nadeszła długo wyczekiwana pora
kolacji.
– Spocznijcie i dokończcie posiłek – zwrócił się do nich BadenPowell, kiedy już przyjął oddawane mu honory. Żołnierze pospiesznie zajęli
swoje poprzednie miejsca i sięgnęli po porzucone w nieładzie konserwy.
Przez chwilę panowało milczenie, kiedy krótkie, szerokie noże, którymi
członkowie oddziału wykrajali kawałki pasztetu, dzwoniły o blaszane
ścianki puszek. Pułkownik, korzystając z okazji, usiadł po turecku na ziemi
nieopodal dowódcy i czekał, aż jego podwładni skończą się posilać.
Pierwszy odezwał się krępy Irlandczyk, który pociągnął zdrowo z manierki i
wstał, ocierając usta wierzchem dłoni.
– Panie pułkowniku, nie wypada, abyśmy my, prości szeregowi,
zajmowali drewniane ławki, kiedy pan brudzi swój mundur, siedząc na
ziemi. Zapraszam tutaj – dodał, wskazując na zajmowane przez siebie
siedzisko.
– Jak się nazywasz, żołnierzu? – zapytał spokojnie Baden-Powell, nie
ruszając się z miejsca.
– Francis O’Brien – odparł Irlandczyk, stając na baczność.
– Panie O’Brien – kontynuował niespiesznie pułkownik, gestem
nakazując mu, aby z powrotem usiadł. – To dla mnie zaszczyt, że mogę
zasiąść wspólnie z tak dzielnymi żołnierzami. A co do mojego munduru i
brudu, panującego w okopie… Czyż jestem wymuskanym dżentelmenem,
chadzającym w białych rękawiczkach i obnoszącym nienaganny mundur
oficera? Czyż nie walczyłem na niejednym froncie ramię w ramię z prostymi
szeregowymi, dzieląc ich trudy i niewygody?
Odpowiedział mu szmer potakiwań i solennych zapewnień, że nie
chcieli go urazić. Baden-Powell podniósł dłoń i natychmiast zapadła cisza.
– Nie przybyłem tutaj, aby odebrać honory i obnosić oficerskie
epolety6 – mówił dalej Baden-Powell. – Tym bardziej też nie miałem na celu

6

Epolety – naramienniki na mundurze, zdobione złotymi albo srebrnymi frędzlami,
używane jako oznaka stopnia wojskowego.

Z kieszeni
kangurki: Ogien

Komenda zimowiska:

przeszkodzenia wam w spożywaniu kolacji – uśmiechnął się kpiąco
pod nosem. Odpowiedziały mu, nieśmiałe z początku, uśmiechy zebranych
w okopie żołnierzy. – Jestem tutaj, z wami, aby dowiedzieć się z pierwszej
ręki, jak wygląda sytuacja na linii frontu. Czy czegoś wam brakuje? Czy mogę
wam, jako wasz dowódca, jakoś pomóc?
Mężczyźni spojrzeli po sobie. Wszyscy wiedzieli, że pułkownik jest
prawdziwym oryginałem i stosuje niekonwencjonalne metody działania, ale
bezpośrednia rozmowa z wyższym stopniem oficerem nadal była dla nich
lekko krępująca. Pierwszy przełamał się dowódca oddziału. Odchrząknął dla
dodania sobie animuszu i zagaił:
– Przede wszystkim dziękujemy panu pułkownikowi za troskę… –
obejrzał się na swoich ludzi, a poczuwszy milczącą aprobatę, ciągnął dalej. –
A jeśli chodzi o braki, to jest krucho z amunicją.
– Wiem, wiem – przerwał mu Baden-Powell, marszcząc brwi. – Bez
chwili wahania dostarczyłbym wam tylu nabojów, ile byście potrzebowali,
ale zapasy mogą się lada chwila skończyć. A końca oblężenia nie widać.
– Szkoda – wtrącił się O’Brien. – Ze trzy karabiny stoją bezczynnie
pod ścianą okopu, bo nie ma czego do nich zapakować. A wziąłbym i
wypaliłbym z każdego z nich do tych przeklętych Burów!
Załoga okopu odpowiedziała mu salwą śmiechu i ochoczymi
potakiwaniami. Baden-Powell przyłączył się do tego powszechnego
wybuchu wesołości. „Nie ma lepszego lekarza, niż śmiech” – pomyślał,
patrząc po poweselałych nagle twarzach.
– Ale jest też inny problem – odezwał się znów dowódca, kiedy już
śmiech ucichł. – Krótko mówiąc: mamy mało ludzi.
– Dokładnie – przytaknął mu chudy mężczyzna ze zwichrzoną,
sięgającą pasa brodą. – Na początku było tu nas dwudziestu chłopa. A
teraz? Zostało dwunastu. Jeszcze dziś z rana zabrali do lazaretu7 starego
Fostera.
– Burski strzelec rąbnął go prosto w ramię, ledwo co je wystawił z
okopu – pokiwał głową O’Brien. – Krwawił tak, że myślałem, że go żywego
nie doniosą.
– Miał zanieść meldunek do okopu piętnastego, co nie? – mruknął
tęgi Szkot, podkręcając sumiastego wąsa. – Szkoda starego. Miał pewną
rękę, dobrze strzelał. Z taką raną nie wiadomo, czy trafi widelcem do ust.
7

Lazaret – szpital wojskowy, polowy.

– Rozumiem – odpowiedział Baden-Powell, wyraźnie poruszony
tym, co mówili jeden przez drugiego zmęczeni żołnierze. – I mam pewien
pomysł…

c.d.n.
Okiem historyka
imo usilnych starań Baden-Powella, mających na celu
uzupełnienie zastałych w Mafekingu braków w ludziach i
uzbrojeniu, trwające miesiącami oblężenie wyczerpywało siły
obrońców. Dawała się we znaki zwłaszcza dysproporcja w
liczebności oddziałów, którymi dysponowali Brytyjczycy i
Burowie. Ci pierwsi, wliczając w to uzbrojonych cywilów,
rozporządzali maksymalnie 2000 ludzi, w porównaniu do 8000
regularnych żołnierzy, znajdujących się po rozkazami generała Cronjé.
Wprawdzie sprytne posunięcia Baden-Powella, mające zmylić przeciwnika,
dawały pewne rezultaty, lecz nic nie mogło zastąpić brytyjskiemu dowódcy
świeżych oddziałów z prawdziwego zdarzenia. Starając się temu jakoś
zaradzić, pułkownik wpadł na pomysł powołania specjalnego Korpusu
Kadetów, składającego się z młodych chłopców…

Rudy herbu Mnich

Dh Weronika Franczak z 50 NGDH
„Wrzosiwo”:

Wspomnienia z
Zimowiska
dh Wiktoria Tochmann z 13 NGDH
„Birmingham”:

… zaraz po retrospekcji. W poprzednim odcinku przyjrzeliśmy się
ptasim gniazdom, gratulowaliśmy im niesamowitej zręczności w tej
dziedzinie, podziwialiśmy misternie wykonane gniazdo remiza, a także
szukaliśmy samicy jarząbka. W tym odcinku z kolei zajmiemy się pisklętami.
Innymi słowy…

Część IV: Ptasie pisklęta, czyli te mniej lub bardziej
urocze kuleczki z dziobami, a czasem i czymś
więcej
Ach. Pisklęta, czyli młode ptaszki. Zacznijmy od zdjęcia jakiegoś pisklaka,
co?

Ojej, pisklę jastrzębia.

Tak to jednak w naturze bywa, że nie wszystko jest urocze. Pisklęta również
potrafią nie być urocze. Zresztą większość z nich taka jest tuż po wykluciu –
a zwłaszcza gniazdowniki (pamiętacie ten termin, prawda?), bo przychodzą
na świat nieopierzone i z zamkniętymi oczami. A ptak bez piór to
nieszczególnie jest widok dnia.
Zagniazdowniki natomiast wyglądają znacznie lepiej, bo przychodzą na
świat opierzone. Przykładem zagniazdownika jest kura domowa. Wiecie
dobrze, jak urocze są małe kurczaczki.
Bardzo ciekawym jest sposób, w jaki ptasi rodzice sprawdzają, które z ich
dzieci jest najbardziej głodne. Spójrzmy na to oto zdjęcie:

Szanse na odchowanie w domu takiej małej znajdy przez
niedoświadczoną osobę są, niestety, znikome. Plus łatwo w ten
sposób złamać prawo (bowiem ochroną gatunkową są objęte
prawie wszystkie polskie ptaki, a dziko żyjących okazów
gatunków chronionych nie wolno trzymać w niewoli). Najlepiej
wobec tego zostawić takie pisklę w spokoju; jego rodzice pewnie
są gdzieś w pobliżu i tylko czekają, żebyśmy się oddalili, by dalej
mogli w spokoju karmić swoje dzieci.
Tą wartą zapamiętania poradą kończymy czwarty odcinek naszej
serii. W następnym w końcu opowiemy sobie dokładniej o
jakimś gatunku – mianowicie o moich ulubionych ptakach, czyli
wróblach. Są naprawdę zaskakujące i wcale nie od zawsze żyją w
Polsce… Ale o tym więcej już niedługo. Do następnego razu!
Czuwaj!

Ratatuj herbu Harmattan

Potraficie powiedzieć, któremu z nich najbardziej chce się jeść? Niezbyt,
prawda?
Wszystkie jednakowo piszczą o to, by dostać kolejną porcję pożywienia i
żadne z nich nie jest grubsze od drugiego. I oczywiście, wszystkie wyglądają
identycznie. Co więc robią ptasi rodzice? Patrzą im do dziobów.
Otóż im pisklę ma bardziej czerwone gardło, tym bardziej jest głodne.

Jak to się dzieje?
To proste. Widzicie, pisklęta mają bardzo ukrwioną jamę gębową – czyli
mają w gardle dużo naczyń krwionośnych, co czyni je intensywnie
czerwonym. Jeżeli pisklę zostanie nakarmione, większość tej krwi odpłynie
do żołądka i jelit, żeby pobierać z nich strawione już substancje odżywcze.
A skoro krew odpłynie tam na dół, to gardło pisklęcia już nie będzie takie
czerwone.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli pisklę ma czerwone gardło, dla jego rodziców to
jest jak świecący neon z napisem: „TUTAJ WRZUCAĆ JEDZENIE”.
W takim układzie młode ptaszki mogą piszczeć o jedzenie ile chcą, a ich
rodzice i tak będą wiedzieć, kto jest naprawdę głodny, a kto próbuje
wyprosić którąś już z rzędu dokładkę.

A oto człowiek.
O nie! Ten pisklaczek
wypadł z gniazda!
Muszę mu jakoś
pomóc!

Niektóre ptaki jednak oszukują. A ich pisklęta potrafią być bardzo, bardzo
wredne. Mówię tutaj o kukułce.
Przypomnijmy sobie co nieco o
kukułce, co? Wiadomo, lata, robi
„Ku-ku”, ale przede wszystkim
znana jest z tego, że podrzuca swoje
jaja do obcych gniazd. A myśleliście
kiedyś, co się potem z takim jajkiem
dzieje?
Otóż myślicie może, że takie z
takiego jajka szczęśliwie wykluje się
malutka kukułka i będzie grzecznie
dorastać w swoim nowym domu,
wśród ptaków innego gatunku?

I co prawdopodobnie zrobi?

Tak jak ten kotek?
Nie. Niestety.
Po pierwsze, obcy rodzice szybko zorientowaliby się, że w ich gnieździe jest
o jedno jajko za dużo. Dlatego też, przed podrzuceniem własnego, samica
kukułki wyrzuca jedno z jaj gospodarzy. Ci natomiast po powrocie
prawdopodobnie niczego nie zauważą i będą wysiadywać dalej, jak gdyby
nigdy nic. Aż w końcu, mała kukułka się wykluje. I zacznie rozrabiać.
Pisklę kukułki może i będzie jeszcze małe, ślepe i nieopierzone (jak to
gniazdownik – pamiętacie ten termin z zeszłego odcinka?), ale od samego
początku zacznie pozbywać się konkurencji. Po pierwsze, będzie wyrzucało
z gniazda inne pisklęta. Także te jeszcze niewyklute z jaj. Małe kukułki
mają płaskie i szerokie plecy – po prostu idealne do wypychania innych
piskląt z gniazda. Wbrew pozorom, gospodarzom tego gniazda to trochę
pomaga – bo nie byliby w stanie wykarmić jednocześnie swoich piskląt i
kukułki (która ma naprawdę spory apetyt). Ale czy im to pasuje?

Cóż, piękne nie są. Są za to ciekawe.
Należą do ptaków, które mają gniazda w dziuplach, przez co nazywamy je (i
te pozostałe gatunki) „dziuplakami”. Dzięcioły wyściełają niczym swoich
gniazd; ich młode siedzą po prostu wśród drzazg i trocin. W takiej dziupli
jest mało miejsca, za to wysoki sufit – wobec czego młode dzięciołki szybko
uczą się trzymać pionową pozycję, którą przyjdzie im trzymać przez sporą
część pozostałego życia. Gdy dzięciołki będą już w pełni opierzone i gotowe
do lotu, po prostu wylatują z gniazda i tyle.
A inne dziuplaki?
Inne dziuplaki opuszczają swoje gniazda wtedy, gdy są już za duże, by się w
nim zmieścić. Czyli po prostu z niego wylatują, tak?

I w ten sposób kukułka „podbija” swój nowy dom.
Zostawmy tego małego drania i przyjrzyjmy się innym pisklętom, takim,
które przychodzą na świat w dziuplach.

Nie – wyskakują i spadają na ziemię. Przez jakiś czas po takiej ewakuacji
muszą jeszcze dostawać pokarm od rodziców. Poza tym, rozbiegają się
trochę i oddalają gniazda – po to, aby w przypadku, gdyby jakiś drapieżnik
odnalazł jedno z młodych, zjadłby tylko to jedno, a nie od razu wszystkie.
Ale z reguły takie pisklęta jakoś dają sobie radę i przeżywają poza
gniazdem. No chyba, że znajdzie je pewien inny gatunek zwierzęcia:

