Porównanie siebie z którymś z bohaterów „Kamieni na
szaniec”
Bohaterowie „Kamieni na szaniec” są postaciami niemal pomnikowymi. Kiedy myślimy o ich
losach, jesteśmy pełni podziwu dla ich niezwykłego męstwa i heroizmu. Zastanawiamy się też
wówczas, czy my w podobnych okolicznościach zachowalibyśmy się tak samo? Czy
potrafilibyśmy unieść tak wielki ciężar i nie załamać się? Walczyć z narażeniem życia za
przyjaciół, rodzinę i ojczyznę? Ja spróbuję porównać siebie z Rudym, czyli Janem Bytnarem.
Rudy był nieco starszy ode mnie, ponieważ w 1939 roku zdał już maturę. Ja jestem dopiero
uczniem gimnazjum. Mimo to odnajduję wiele cech wspólnych między mną a tym bohaterem
„Kamieni na szaniec”. Podobnie jak Rudy należę do drużyny harcerskiej, z którą łączą mnie
osobiste więzi. Wyjeżdżam na letnie harcerskie obozy, gdzie wspólnie z innymi uczymy się
wytrwałości, odpowiedzialności i odwagi. Nabywamy również istotne sprawności, które w razie
potrzeby na pewno okazałyby się przydatne: potrafimy rozbić namiot, rozpalić ognisko czy
sprawnie odnaleźć dane miejsce z pomocą kompasu i mapy. Podobnie jak Rudemu, świetnie
idzie mi gotowanie, ale mam również zdolności techniczne.
Jan Bytnar po wybuchu wojny, kiedy zaangażował się w działalność Małego Sabotażu, zasłynął
ze swojej pomysłowości. Wymyślał zabawne hasła i rysunki ośmieszające Niemców, które
następnie umieszczał na murach. Ta działalność Rudego nie tylko mi imponuje, ale także jest
mi bardzo bliska. Sam interesuję się sztuką graffiti i mam na swoim koncie kilka nagród za
najbardziej pomysłowe projekty.
Największą próbą charakteru dla Rudego było jednak tragiczne aresztowanie przez gestapo i
bestialskie przesłuchania, jakim był poddawany. Bohater pomimo okropnych cierpień nie złamał
się i nie zdradził swoich przyjaciół, wiedział bowiem, że może doprowadzić do klęski całej
sprawy, której służył. Nie wiem, czy byłbym w stanie zachować się tak, jak Rudy. Dopóki
bowiem nie znajdziemy się w analogicznej sytuacji, nie znamy siebie do końca. Mogę jedynie
podkreślić, że zachowanie Rudego było najwyższym aktem bohaterstwa i że chciałbym mieć tak
silną osobowość jak on. Rudy to dla mnie wzór harcerza, człowieka i przyjaciela.

