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„Lilijce* na Nowy Rok. 

Gdy się do mnie zwróciła redakcja „Lilijki* o kilka słów do numeru styczniowego, przebyłem duchem drogę aż do tych czasów, w których poraz pierwszy zetknąłem się ze skautingiem w Polsce, którego symbolem wi- docznym była lilijka. 
I oto zobaczyłem wzgórze ponad cytadelą lwowską licy gmachów Korpusu kadetów, gdzie się roiło od grup i grupek młodzieży, których ćwiczeniom i za- bawom przypatrywałem się z wielką radością. Byli to harcerze i harcerki; a działo się to w latach 1911-tym i 1912-tym. Nie były to ćwiczenia wojskowe, lecz za- bawy młodzieńcze pełne uroku, swobody i czystej ra- dości; pomimo to miały one wyższy cel, do którego 

z doskonałego ich opanowania i użycia za- sady jedynie słusznej, ze ciało i zmysły winny służyć duchowi, nie zaś odwrotnie. Dlatego też pozdrawiamy się hasłem „Czuwaj” aby nigdy ciało nie wzięło ducha w jarzmo niewoli. Czas schodził szybko; a ćwiczenia koń- czyły się pogadanką i śpiewem, a wszystko harmonijnie ączyło się w jedną całość z otoczeniem pól na wzgó- rzach, z widokiem na piękny Lwów. 
Niczem niezmącone były te chwile młodzieńczego zapału. Jak pięknie to było wiosennym porankiem, gdy dziarskie młodzieńcze gromadki wspinały się na wzgórze  
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od strony. drogi wuleckiej, lub wieczorami, gdy zachodu 

blaski ostatnie słońca słaniały się ostatniemi swemi pro- 

mieniami, czerwono złotemi, po widnokręgu, wzywając do 

wieczornej modlitwy skowronki, do której przyłączało 

się i harcerstwo, żegnając ten piękny dzień, śpiewając 

Bogu: „Wszystkie nasze dzienne sprawy. 

Z początku interesując się żywo młodzieżą naszą, 

zdala tylko ze swoim wówczas maleńkim synkiem, przy- 

glądałem się tym harcerzom; - lecz z chwilą zwolnienia 

się z armji austrjackiej t. j.od 1912 roku, gdy jako 

emerytowany kapitan wstąpiłem do Sokoła Macierzy, 

gdzie zasiadłem w jego zarządzie, bezpośrednio mogłem 

się zetknąć z tym ruchem i współdziałałem tak z So- 

kolstwem jak i z Harcerstwem polskiem, więc też w obo- 

zach i przy ogniskach, i na gawędach, i zawsze mogłem 

stwierdzić i wiarę i zapał i radość z czystego serca pły- 

ńące. 
| to właśnie było, co najwięcej miało uroku, co 

tak przyciągało do tej młodzieży. Ta prostota i szcze” 

rość, to wejrzenie jasne, iskrzące, pelne zapału, ta świeżość 

młodzieńcza i czystość, która dawała pogodę i jasną 

promienność nawet w dni pochmurne — jasna pogoda 

harcerska, o której się mówi, że harcerz zawsze się 

śmieje, bo szczęście świętej czystości jest udziałem jego. 

Zastanawiając się nad tem zjawiskiem, trzeba sobie ko- 

niecznie przypomnieć te słowa Pana Jezusa, które wy- 

powiedział na górze, a wśród tych ośmiu błogosławieństw 

jedno dla nas harcerzy tak wyjątkowo brzmiące: „Bło- 

gosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają". — 

Czyż nie zadziwiające to stwierdzenie? — Wszak Zba- 

wiciel obiecuje jednym, że będą pocieszeni, drugim że 

ziemię odziedziczą, innym że nasyceni będą albo że mi- 

łosierdzia dostąpią, ale tylko o czystych mówi że Oni 

Boga oglądają. Ludziom czystego serca już nie 

obiecuje, ale stwierdza, że oni już teraz, dzisiaj Boga 

oglądają. Wyjątkowe więc to wyróżnienie. Musi więc 

to być cnota nad cnotami. 
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Czyż nie w tej i ści leż Z | cnocie czystości leży ta głębok 
at pogody harcerskiej i szczęścia i szczerej każ 

ości niezmąconej niczem? Wszak oni Boga oglądają 
4 ye całem i w jego wszystkich przejawach przyro- 
zonych i nadprzyrodzonych, a więc z ciała i z ducha 

I tem harcerstwo tak ujmuje. 

Toć jest to siła, ta niepokonana ści 
serca, o której mówi jedna lgchda chjąska sg i 
tecznie posiądą świat narody złożone z ludzi czystych — 
zgadza się to z przyobiecanem Roóltiwon Bóżewń 
o które modlimy się w pacierzu codziennym. Człowiek 
as yi miłuje noć aa: — oddaje Bogu 

j wałę i uwielbia Go, służąc mu cz ści 
pn a miłuje też bliźniego beż ma dd 
ając mu pomocy pogodnem sercem, z radością speł- 
niania dobre óreg i życi a, go uczynku, którego nagroda dopiero w życiu 

Kochana młodzieży harcerska, tak pojmująca 
wiązki polskiego harcerstwa, a dt sh 
serca, którego wyobrażeniem nasza lilijka ale b dana, 
Przekonujcie się młodzi, jaka siła, jaka moc nieogra i- 
ORA tkwi w czystości serca, która łączy, nie rodach e. 
tóra buduje, nie niszczy i która ostatecznie zwyci ża 

a która posiadając moc twórczą niczem a e o 
rozumu i. dobrej woli czystego człowieka, sięga RL 
a poz óo piękna, dobra i prawdy — Boga 

oby zrodził si ipo- R p BE waszych sercach czystych i po- 

Józef Haller. 

W dniu 24 grudnia 1931 r. 
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i z j idziemy z 4 WW pierwszym szeregu w jutro 1 
Idziemy, młodzi !... P o. 

i dar, co jutrznię głosi 
Idziemy, młodzi — silni wiarą niezłomną, Wpatrzeni w sztandar Pach Zen: 

ż iść — w życia bój, na wał - i tumy podążą olbrzymie Co każe naprzód iść — w życia , I Za nami dłu ny podążć j aa 

Nie wątpić — gdy wzrok przeraża ".. By lec na tarczy, lub zwycięstwo >. 

: * Wielka w nas siła: Młodość — nasze imię. 
Gdy zahuczą wśród burzy z siłą a Ein Gharald Wiedać. Warszawa, 

„W! BR Gromy, gdy chmur nawał spęta a e „ka " 

I zt drogę nam zagrodzi — Chwała przeszłości trud nasz ciężki słodzi 

i iemy, młodzi: 
idziemy, młodzi! Idziemy, młodz 

i w twej piersi roz- Gdy ból się orkanem j sA 

I cios bolesny młodości zgasi żar, © 

Gdy gromy rozbiją twą duszę na piarg — 

Nie daj, by słowo AE A najcichszej, 

Z zaciętych twoich spłynęło warg. |, 

M by stanąć w blaskach powodzi — 

i dzi! : 

r" Grott Franciszek, 

Prawo harcerskie a wychowanie. 

obie poważniejszych | 

ludzi czynnie YĆ w i. kady wodki . y 

i ówi iosłej roli wychowaw cerstwa. 
nie mówiono o wzniosłej r ae a. 

jczęściej mówi si chowaniu całego czi A 
ajczęściej mówi się o wy ć iekź 

WE Li charakteru. Temu ważnemu Z: 

oświęcimy dziś kilka słów. Mianowicie zas z. tk 

si w jakim stopniu harcerstwo winno NA cić c 

jl jednostki. W rozważaniach naszych „yk £ 

będziemy „Wskazówkami dla skautmistrzów* sir. Ba 
»» 

Ia. 
RH Ja. . 

Cb zajmiemy się właściwościami charakteru, 

przymiotami w nich się zawierającemi, a wreszcie pra 

ktykami skautowemi, owe przymioty OE 

Jedną z właściwości charakteru jest cześć. Mi ż 

żona natura ludzka musi z istoty a coś Pa = 

e i rzecież, że ludy na n j 
nować. Wiadomo przeciez, Kaka ia 

ilizacji stojące, od najdawniejszych d 
szczeblu cywilizacji stc , l i 

szanowały pewne zjawiska fizyczne, widząc "a 

łanie istot wyższych, które należy czcić. Frze i 

Nie możemy wyobrazić s 

archiwum 
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nas ten fakt o tem, że cześć jest właściwością chara: 
kteru. Z tej właściwości wypływają takie przymioty 
jak wierność Bogu, czyli ustosunkowanie się duszy do 
Boga, lub: religja — a wiadomo przecież jaką szkołą 
w kształceniu charakteru jest religja. Lecz dalej, cześć 
nakazuje nam wypełniać obowiązki względem bliźnich — 
rodzą się nowe przymioty: obowiązki, ich wypełnianie 
wobec bliźniego, poszanowanie praw innych. 

Przypatrzmy się, jakie wobec tych zagadnień jest 
stanowisko harcerstwa, Tu spotykamy się z rzeczą 
wzniosłą, mianowicie z przyrzeczeniem i z prawem har- 
cerskiem, gdzie wyraźnie podkreśla się że harcerz służy 
(jest wierny) Bogu i Ojczyźnie, niesie chętną pomoc 
bliźnim — jest posłuszny (czci) prawu harcerskiemu. 
A więc wybitnie podkreślono tu owe trzy przymioty, 
o których wyżej mówiliśmy t. j.: wierność Bogu, obo- 
wiązki wobec bliżnich, poszanowanie praw (prawo har- 
cerskie). Widzimy więc, że możność rozwinięcia po- 
wyższych przymiotów daje harcerstwo. 

rawo wyraźnie mówi: harcerz spełnia sumiennie 
swoje obowiązki. A więc nie wolno mu niczego po- 
łowicznie, powierzchownie wypełniać, lecz droga harcerza 
znaczyć się musi sumiennemi czynami, t. zn. wypełnio- 
nemi do ostatka. 

Lecz żeby rzeczy te nie były martwą literą na pa- 
pierze, prawo nakazuje: „nieść pomoc bliźnim* — sto- 
sowaniem w życiu tego punktu prawa, to: dobre uczynki — 
wszak harcerz za punkt honoru uważa sobie, spełnić 
przynajmniej jeden dobry uczynek dziennie. Pomoc 
bliźnim nie ogranicza się tylko do tego, boć praktyki 
harcerskie kształcą harcerza — samarytanina, pasują go 
na dobroczyńcę ludzkości. Jak wysoko ceni się te 
sprawności dla bliźnich świadczy fakt, że harcerz nosi 
ich znaki osobno, na lewem ramieniu. Rzec można, że 
miłość bliźniepo jest przez harcerstwo wyniesiona do stanu 
szczególnej godności. Pełnia myśli samarytańskiej wyraża się 
w punkcie, gdzie mowa, iż harcerz w każdym widzi bliźniego,  
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Inną właściwością charakteru to: poczucie honoru 

własnej godności. Ta właściwość zawiera takie przy- 

mioty jak: rzetelność i odpowiedzialność. Kształcą 

i rozwijają rzetelność znowu prawo i przyrzeczenie har- 

cerskie, a ponadto szczególniej kształci się poczucie 

odpowiedzialności przez nakładanie na chłopców pewnych 

funkcyj wymagających rzetelności i odpowiedzialności. 

W ten sposób przygotowywuje się niejako harcerza do 

przyszłego, pełnego Życia obywatelskiego, które tem 

jest doskonalsze, im więcej w niem rzetelności i po- 

czucia odpowiedzialności. Jak więc ważną spełnia har- 

cerstwo misję, przygotowywując społeczeństwu dosko- 

nałych obywateli. 
Ważną sprawą w zagadnieniu kształcenia charakteru 

to: panowawie nad sobą. Ten tylko zasługuje na miano 

człowieka z charakteru, kto umie panować nad sobą, 

kto umie zwyciężać swoje namiętności. 

Ta właściwość zawiera ważne przymioty, a mianowicie j 

posłuszeństwo, oszczędność, wstrzemięźliwość,dobry nastrój 

i czystość. Rozwija te przymioty prawo harcerskie, 

którego specjalny punkt mówi: „Harcerz jest karny 

i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 

Więc harcerz nie może być krnąbrnym, nieposłusznym, 

leniwym, bo tego zakazuje mu prawo. Do posłu- 

szeństwa wdrażającego „obyczaje obozowe, tu harcerz ma 

możność wykazania i wykształcenia swojego taktu, wobec 

swych przełożonych. Do oszczędności pobudza go znów 

prawo, które mówi: „Harcerz jest oszczędny i ofiarny". 

Więc harcerz nie może być ani rozrywkowym, ani skąpym. 

Dobry nastrój i czystość, znów wyrabiają w harcerzu oby- 

czaje obozowe. A wstrzemięźliwość dyktuje mu znów 

punkt prawa harcerskiego (jako też i czystości). 

Dalej, ważną rzeczą to altruizm. Z niego wywodzą 

istnienie: rycerskość, uprzejmość gotowość poświęcenia 

się, patryjotyzm i sprawiedliwość. Szkoła w której młody 

człowiek dorabia się powyższych przymiotów, to znów 

harcerstwo. Nie byłby prawdziwy altruizm bez dobrych 
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uczynków, a te są organicznie związane z czynami - 
cerza. Więc jego altruizm jest Asa ky. a, 
a nauczył się go w harcerstwie. Rycerskości i patryjo- 
tyzmu uczy harcerza prawo, lecz to nie wszystko, bo 
harcerstwo daje swojemu wychowankowi wzór do naśla- 
dowania tych cnót w patronie drużyny. Tak więc młody 
człowiek patrzy i wzoruje się na świetlanej postaci pa- 
tronującej jego drużynie. Harcerz jest zawsze gotowy 
do poświęceń, świadczą o tem liczne odznaczenia urzę- 
dowe tych harcerzy, którzy z narażeniem własnego życia 
ratowali innych. Stąd chwalebnie czynią drużyny, które 
kształcą i tworzą zastępy ratowników (wodnych po- 
żarniczych). Że ogół harcerstwa, z najczystszych po- 
budek altruistycznych gotów był poświęcić się dla ogółu 
świadczą o tem ostatnie nasze powstania, podczas których 
młodź harcerska, czy to w służbie gończej, czy fronto- 
wej dawała w ofierze to co mogła: życie młode. Zaiste 
tylko organizacja posiadająca tak piękne tradycje, może 
uczyć swoich wychowanków prawdziwego altruizmu. 

C/dzon 

Porridge, pudding i Polski kucharz. 

„Gdy się woda zagotuje, posolić i wsypywać i 
owsiane, ciągle mieszając, Sea nie cal. EE 
rozgotowania się na papkę* — czytałem z instrukcji 
przy jadłospisie. Byłem dziś „cookiem'”, czyli kucharzem 
O pół godziny wcześniej musiałem wstać i dmuchać 
jak tajfun w ognisko i, ze słownikiem w ręku, przy- 
rządzać tradycyjny porridge.  Mieszałem, mieszałem 
jak Lucyfer w piekle, i — śniadanie było na czas po- 
dane; porridge mdły z natury, a w dodatku bez soli 
im sporządziłem, odbili sobie na syropie i cukrze. Potem 
generalne porządki. Dziś musimy być pierwsi. Zro- 
biliśmy wieszak na kubki (pręt ze sznurkami, pętle 

i kołeczki; można wprost zakładać za uszka, lub za- 
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pinać na pętlę); tak zwaną łyżeczkę na herbatę (w gał- 
ganku zawiązuje się herbątę i wpuszcza na sznurku do 
gorącej wody), no i stojaki na miski i rondle. Wszystko 
błyszczało, jak szkło; zrobiło się to prędko, bo mie- 
liśmy wspaniałe proszki do czyszczenia i mycia statków, 
a pozatem zrobiliśmy wszyscy: Indus był specjalistą od 
garnków, wybitnie słaba przyjemność; zrobił to tak 
precyzyjnie, ze garnek, miska, patelnia wychodziły z jego 
rąk, jak ze sklepu; inni od talerzy, kubków, łyżek i wi- 
delców, pozostali od namiotu, zamiatania i t. p: w ten 
sposób w kilkanaście minut wszystko było gotowe. 

Zdobyliśmy pierwszeństwo, które pozostało od 
tego dnia zawsze w naszym zastępie, do końca kursu. 

Dzisiejszy wykład — to spacer po tak zwanem 
muzeum; w parku zebrane są wszelkie urządzenia i udo- 
godnienia obo-zowe, stamtąd głównie czerpano po- 
mysły w zastępach, robiąc codzienne gedges; a wszelkie 
nowe pomysły, zgoła odmienne, własne patenty witano 
z wielkim aplausem i natychmiast brano je do kolekcji 
i powiększano zbiory. Były tam i ozdoby i tabu afry- 
kańskie, kuchnie polowe, szkoiy, tokarnie i t. d. szki- 
cowałem to wszystko i podam je kolejno w następnych 
numerach. Potem wysłuchaliśmy teorytycznego wykładu 
o urządzeniu się w obozie, podano nam szereg przepi- 
sów, które odkładam na później (bo klisz nie może być 
zbyt wiele w jednym numerze). W Gillwellu, niestety, 
stałość pogody nie jest w modzie, przeto, by nie mok- 
nąć przejść musieliśmy do izby drużyny w domu. Izba 
ładnie i gustownie urządzona: każdy kąt, to inny zastęp: 
godła. napisy, sentencje, rysunki, ptaki wypchane, skóry 
i trofea afrykańskie. 

Czystość i porządek wszędzie. Nasz miły, siwy 
instruktor opowiada o zwierzętach domowych: psach, 
kotach i koniach, dużo było śmiechu i wesołości; po 
każdym wykładzie jak zwykle, podyktowano nam litera- 
turę; było tego dużo z |. Londonem na czele, a na za- 
kończenie wskazówki specjalnie praktyczne o zawołaniach 
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naszych zastępów: większość była ptasiego znaku: mu- 
sieliśmy się tedy uczyć gwizdów i innych tym podob- 
nych dźwięków; zapanowała istna plaga w naszym za- 
stępie byliśmy Dzięciołami. Dwa palce do ust i gwiz- 
dać, mogły nam warszawskie Antki dać lekcję, bo szło 
to marnie. Każda wolna chwila — to palce w ustach 
i gwizdy, gwizdy aż do utraty tchu, co za wyraz twa- 
rzy takiego dmuchawca! I o rozpaczy! tylko jeden 
uzyskał sprawność — ten najmłodszy. 

Mielismy takie karty, na których zbierało się za 
zdane na miejscu sprawności; była to pierwsza niefor- 
tunna dla nas sprawność, lecz ostatnia. (C. d. n.) 

O nasze nastawienie w wychowaniu. 

Harcerstwo jest organizacją wychowawczą, która stawiła so- 
bie za cel zrobienie ze swych wychowanków pełnowartościowych 
obywateli naszej Ojczyzny. Aby cel ten zrealizować, trzeba za- 
stanowić się nad metodą pracy i nad nastawieniem psychicznem, 
jakie kierować powinno tak wychowankami, jak i wychowawcami. 

Jeszcze dziś znajdzie się szereg instruktorów i starszych har- 
cerzy mówiących, że w czasie niewoli ta praca szła naprzód, 
wtedy wiedzieliśmy co zrobić, a teraz te zbiórki, to nie dają, ni- 
czem nie pociągają i wogóle brak im jakiegoś określonego celu. 
Tak jednakże mówić nie można. Nastawieni na przeszłość ci 
starsi pracownicy są jakoby zasklepieni w swej przeszłości i naj- 
wyżej w terażniejszości, uważają, że to jest najlepsze co było 
i co jest, a brak im myśli głębszej, myśli, że my umiemy wy- 
chować człowieka przyszłości. Świat w swoim rozwoju nie pły- 
nie już naprzód utartym torem, ale pędzi z zawrotną szybkością 
na przełaj, stwarza coraz to nowe sytuacje i nowe warunki. Ob- 
serwując to wszystko stwierdzimy, iż nie można młodzieży wy- 
chować na ludzi, jakich tworzy starsze pokolenie, ale trzeba ją 
przygotować tak, aby potrafiła dać sobie radę wśród najrozmait- 
szych, niedających się zgóry przewidzieć okoliczności. Wycho- 
wanie więc nie może narzucać jakiegoś gotowego systemu, lecz 
musi wyrabiać w dzieciach jaknajwięcej samodzielności i jaknaj- 
bardziej twórcze umysły i charaktery.  
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Stwierdziwszy to i tak nastawiwszy swój umysł przekonamy 
się, iż odpowiednio do tego poglądu musimy zmienić naszą me- 
todę wychowawczą, musimy dostosowywać nasze programy i na- 
sze kanony. Mając to pojęcie człowieka przyszłości, człowieka 
czynu przed oczyma, przystępujemy do pracy nad wychowaniem 
powierzonej nam młodzieży, a wtedy osiągniemy pożądany kie- 
runek, a praca będzie miała swój cel. 

hm. Fr. Laurentowski. 

Twórca harcerstwa polskiega. 

(Andrzej Małkowski.) 

«.Zapatrzonemu w dal morską Polakowi wiatr od morza 
przynosi jeszcze inne uczucia. W tej toni świetlistej spoczywa na 
wieki ciało Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego harcerstwa. 
Dnia 16 stycznia 1916 r., jadąc ne statku francuskim „Chaonia* 
w misji wojskowej od gen. Hallera do gen. Żeligowskiego, w po- 
bliżu Taorminy statek najechał na minę i zatonął. Nie braknie 
zatem i tonu polskiego w szumie morza i „śpiewie powietrza Ta- 
orminy''. 

Trzynaście już lat mija więc od owej tragicznej nocy z 15. 
na 16. stycznia, kiedy to krążownik francuski ze zgaszonemi 
światłami pruł fale zatoki Meszynskiej, a potem wpadłszy na minę 
runął na dno morza Śródziemnego. Nikt nie ocalał z tej strasznej 
katastrofy. Zginął i Małkowski. 

W roku śmierci Małkowskiego — 1919 — harcerstwo było 
jeszcze organizacją bardzo młodą, liczącą zaledwie osiem lat ist- 
nienia. Tyleż lat harcerskiej służby miał Andrzej Małkowski. 
Był on tym, który angielskie „nowinki** skautowe przeniósł na 
grunt polski. 

Było to w początkach roku 1911. Małkowski, jako 21-letni 
student otrzymał od swych przyjaciół książkę gen. angielskiego 
sir Roberta Baden-Powella p. t. „Scouting for Boys'* oraz przeczy- 
tał kilka artykułów w dziennikach o tym generale i jego organi- 
zacji skautowej w Anglji. Idee skautowe były dla Małkowskiego, 
należącego w tym czasie do „Sokoła*, niejako objawieniem. Od- 
"razu objęły jego duszę i serce; zniewoliły cały umysł i wolę. — 
„Ta organizacja jest jakby stworzoną dla Polski!* Ona odda nie- 
ocenione usługi w odrodzeniu młodzieży. Porwie do ideałów 
i nauczy życia, będzie hartowała charaktery i zdrowie, przygotuje 
żołnierzy do walki o wyzwolenie Ojczyzny!* | już od pierwszych 
chwil zetknięcia się z olbrzymią pracą przetwarzania wielkiej or- 
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ganizacji skautowej — dopasowywania jej do duszy polskiej mło- 
dzieży i realnego organizowania drugim, dowiódł Małkowski, że 
do pracy tej zupełnie nadaje się, że jest człowiekiem nieprzecięt- 
nym! Podziwiać należy w nim: — płomienny, gorący idealizm, 
'mrówczą pracowitość, żelazną konsekwencję, siłę woli ogromną 
i bujną inicjatywę. Należy cechy te podziwiać — ale nietylko 
podziwiać; powinno się — posiadać je! ; 

Zmysł organizacyjny posiadał Małkowski od dawna. Już 
w gimnazjum ( w Krakowie i Lwowie) należy do „Elenterji” 
i Elensis"*, Po ukoćczeniu zaś gimnazjum zakłada towarzystwo 
„Młodzież**, Praca ta nie wychodzi jednak poza stadjum organizacyjne. 

A to kilka momentów z pracy Małkowskiego w nowozało- 
żonej przez siebie organizacyj: W marcu I91I r. organizuje 
pierwsze kursy skautowe dla instruktorów we Lwowie i Brzucho- 
wiecach (pod Lwowem.) W maju już zakłada we Lwowie trzy 
pierwsze drużyny męskie i jedną żeńską. W lipcu wydał drukiem 
przeróbkę książki Baden-Powella „Scouting fot Boys*.p. t.: „Skau- 
ting jako system wychowawczy młodzieży*, W tym samym 
miesiącu prowadzi ćwiczenia skautowe na instruktorskim obozie 
sokolim. Wreszcie w październiku zaczyna redagować pismo har- 
cerskie (do dzisiaj wychodzące) „Skaut”. Równocześnie zaś roz- 
poczyna objazd większych miast Małopolski, w których wygłasza 
liczne odczyty o skautingu i organizuje drużyny. W ciągu jed- 
nego zaledwie roku wraz z przyjaciółmi dokonał ten niestudzony 
pracownik dzieła naprawdę wielkiego: — stworzył odrazu silną 
organizację. 

Dwa następne lata — to wiosenny okres pracy młodej or- 
ganizacji harcerskiej. Idea skautowa wychodzi wnet poza granice 
Małopolski. Poprzez zaborcze granice i zakazy policyjne rozsze- 
rza się wkrótce po całej Polsce. [Do Warszawy dotarła już w koń- 
cu I91t r. a w roku 19r2 objęła Kongresówkę i Poznańskie, nie 
mówiąc o Małopolsce, gdzie drużyny liczono już na setki. 

Małkowski — duch nowej organizacji — postanowił odrazu 
oprzeć skauting na pewnych, jasnych fundamentach i dlatego 
w marcu 1912 wyjeżdża do Anglji, by ram dokładnie przestudjo- 
wać dzieło Baden-Powella; nieustanne listy pisane przez Małkow- 
skiego z zagranicy, wywierają w dalszym ciągi decydujący wpływ 
na kształtowanie się naszego harcerstwa. W lecie 1913 r. Mał- 
kowski sprowadza na zlot skautów angielskich drużynę polską. 
która wywiera bardzo dodatnie wrażenie, w rezultacie skauting 
polski uznany zostaje za organizację Baden-Powella, o co napróż- 
no w tym czasie starały się Niemcy i Rosja. Małkowski mógł 
być dumnym ze swego dzieła, ze swej wytężonej pracy. dwulęt- 
niej pracy. ę 
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W przeszło rok później systematyczna i planowa praca nad 
skautingiem zostaje przerwana. Wybuchła — wojna światowa. 
Od tego czasu zaczyna się dla Małkowskiego dziwne przygód 
pełne 1 bohaterstw, życie. Już od Si wiaych dni wojny rzuca 
w szeregi hasła zbrojnęgo natychmiastowego czynu; sam wstępuje 
do legionów. Jego życie frontowe pokryte jest tajemnicą. Wiemy, 
że w specjalnych misjach przekrada się do Warszawy, że w Ta- 
trach chce tworzyć z szeregów harcerskich .,Polskie Termopile'; 
potem widzimy go w Wiedniu, w Szwarcarji, Paryżu i Londynie. 
Co tam robił nie wiemy. Wreszcie opuszcza Europę, udając się do 
Stanów Zjednoczonych. W ciągu kilkumiesięcznego pobytu stwa- 
rza widok wśród młodzieży wychodźczej, wielką, silną organiza- 
cję skautową. Gdy założył pod nią dostateczne fundamenty wy- 
jeżdża do Kanady, tworząc tam polskie oddziały ochotnicze. 
Z oddziałami temi przybył Małkowski w roku 1917 na front 
francuski. I odtąd tajemnicą pokryte jest znów jego życie. Do- 
piero w dwa lata później dowiedziano się o owej okropnej nocy 
styczniowej w której zginął w zatoce Meszyńskiej — Małkowski, 
twórca polskiego harcerstwa, naszej, tak nam drogiej, organizacji. 
Za twórcę naszego ruchu uważamy go nietylko sami. — uważa 
go za twórcę również starsze społeczeństwo, doceniając w zupeł- 
ności jego, niewątpliwie olbrzymiej wartości, zasługi, o czem 
świadczy przytoczony na początek przeze mnie wyjątek z arty- 
kułu p. t.: Taormina* z poznańskiej „ Tęczy”. 

Przeczytawszy ten krótki artykuł v jego działalności, staraj- 
my się umieć ocenić i pamiętać o zasługach naszego duchowego 
przewodnika i wodza. Jego promienny, jasny duch — niech bę- 
dzie zawsze koło nas i z nami. 

Bolzo. 

Busola Besard'a. 

Wspomniałem w ostatnim numerze „Lilijki* o wielkiej po- 
mocy w orjentowaniu się w terenie, którą stanowi busola Besard'a. 
Jej więc dziś poświęcę kilka słów, aby wykazać prawdziwość po- 
wyższego twierdzenia i zachęcić do bliższego poznania tego środka 
do rozwiązywania wszelkich zadań orjentacyjnych, tak w dzień, 
jak i w nocy. 

Budowa busoli tej jest bardzo prosta, a wartość jej polega 
na odpowiednim zestawieniu podstawy i igły z pierścieniem, 
szkiełkiem i wiekiem, oraz na umieszczeniu wskaźnika. To wszy- 
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stko razem pozwala na rozwiązanie najzawilszych zadań tereno- 
wych i orjentacyjnych. Busola pozwala nam na zmierzenie kąta 
kierunkowego (azimutu) t. j. kąta zawartego między kierunkiem 
północy, a danym kierunkiem, liczonym w prawo i na obliczenie 
busoli t. j. kąta uzupełniającego azimut do 360,” zmierzony ten 
kąt możemy przy pomocy busoli przenieść na mapę, gdzie dany 
z terenem kierunek możemy sobie oznaczyć. Przy pomocy bu- 
soli możemy dalej zmierzyć kat kierunkowy na mapie, aby go 
następnie ustalić w terenie. Igła magnetyczna Besard'a umożliwia 
na zorjentowanie się w terenie, czyli na określenie kierunków świata 
w polu, oraz na zorjentowanie mapy tak, jak zwykłym kompa- 
sem, Prócz tego busola Besard'a ma jeszcze jedną ważną cechę. 
ja bowiem fosforyzowane końce igły, oznaczenie i znaki na strzałce 
ierunkowej pozwalają na przeprowadzenie powyższych prac także 

i w nocy. szystko to razem świadczy o wielkiej wartości bu- 
bosoli Besard'a i o konieczności większego jej stosowania w kar- 
cerstwie. Na dokładny opis powyżej wspomnianych możliwości 
tejże busoli nie pozwala mi miejsce, znajdzie to jednak każdy 
w „Wademecum* Wyrobka. Ja zwrócę tylko na jedną zasad- 
niczą rzecz uwagę, na której polega całe zastosowanie Besard'a. 
Otóż trzeba tu odróżnić dwie prace, w terenie i na mapie. Kiedy 
pracujemy w terenie, to posługujemy się zawsze igłą magnetyczną 
busoli i na nią zwracamy główną uwagę, gdyż to daje nam pod- 
stawę do wszelkich pomiarów. Skoro jednakże przejdziemy do 
prac na mapie, to igła magnetyczna nas nic nie obchodzi, a pod- 
stawą prac staje się napis „Patent Besard" i krawędź busoli. Tych 
kilka uwag niech popchnie każdego do bliższego zaznajomienia 
się z Besard'em, jako najlepszym środkiem do orjentacji w terenie, 
gdyż praktyka wykazała, że mało znamy jej wartość, lub wogóle 
busolą Besard'a mało umiemy się posługiwać. 

hm. Fr. Laurentowski. 

O idei w drużynach. 

(artykuł dyskusyjny). (Patrz nr. 11. „Lilijki* str. 121.) 

Redakcja. 

„Idea nasza harcerska jest wielka i wzniosła'* — to prawda. 
Wiemy o tem sami, choć może jednak nie wszyscy, a« raczej 
wielu o idei harcerskiej poprostu wiedziec nie chce, i srąd prze” 
dewszystkiem płynie ta niewątpliwie istniejąca przepaść między 
„myślą wielką”, w tym wypadku ideą harcerską — a jej czynem.  
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O tem wie również i część społeczeństwa, wiedząca nieraz o har- 
cerzach, „niejadaczach chleba'* więcej aniżeli przeciętny ogół 
harcerzy. Przecież takie choćby „Orlęta"* (a wiemy, że wielu 
z nich — to harcerze) świadczą wyraźnie, że nie zawsze byliśmy 
tymi „zwykłymi'* harcerzami, mającymi swą ideę ,„wypisaną je- 
dynie na „sztandarze i na czele drużyny, ale wyrytą głęboko 
w sercu. j 

Przeczytajmy tylko takie książki jak: „Strażnica”, „Harcerze 

w bojach'* Nekrasza i niedawno wydany „Pamiętnik wojenny 
harcerza”, a dowiemy się o wielu, wielu harcerskich czynach — tych, 
którzy napewno przekształcając swą ideę „na jedynie prawdziwą 
drogę. . . czynu”, zawdzięczali niemało gawędom o Bogu i Ojczyźnie. : 

Powie kto: — tak było dawniej! Jednak to już wiele, że... 
wogóle było. A i dziś, — zaprzeczyć temu nikt nie może — 

wcielamy ideę naszą „na prawdziwą drogę... czynu”, może zbyt 

cichą, ale jednak żywą. Droga to — szara, codzienna, ale będącą 

jednak zarzewiem do większych czynów. Pewny jestem, że gdy 
Lwów czy Pomorze zostanie zagrożone przez wroga to harcerze, 
jak jeden mąż, zdadzą chlubnie swój egzamin. 

Może nie wszystkie drużyny pracują już czynnie („realizaca 
idei"|), ale przyczyn natury choćby tylko „zewnętrznej znaleźć 
można dużo. W drużynie zaś samej znajdziemy również szereg 
jednostek nie realizujących idei harcerskiej, ale czy to ma nas na- 
strajać pesymistycznie? Bynajmniej, Pamiętajmy, że idea nasza 
jest... rzeczywiście wielka i wzniosła, i że wobec tego zrealizo- 

wanie jej jest niemniej wielkie i trudne. Wiadomo dalej, że 
ideał jakikolwiek jest poprostu —: nieosiągalny. Stąd „dziwić się 
i narzekać niema powodu, że między „myślą wielką'” tzn ideą 

a próbami jej realizacji tzn, czynem istnieje przepaść. «Chodzi 
jedynie o jej wielkość. Gdyby w harcerstwie tej przepaści nie 
było — doszlibyśmy do ideału naszego, a w takim wypadku 
istnienie organizacji naszej byłoby rzeczą bezcelową. ; A 

Do realizacji idei naszej mamy pewne środki. Wskazuje 
je nam statut Związku. Myślę, że używając kilku środków do 

realizacji pewnego celu osiągniemy go prędzej, aniżeli przy pomocy 

jednego tylko. Przecież dzięki tylko tej właśnie jednostronności 

środków niektóre drużyny stały się „klubami sportowemi czy sto- 

warzyszeniami Śpiewackiemi*, Nie we wsżystkich zresztą wy- 
padkach śpiew będzie wogóle środkiem do realizacji idei harcer- 
skiej. Może nim być, ale — nie musi. Drużyny te „utknęły 

w metodzie”. Ale czy autor sam przy końcu swego. artykułu nie 

chce poprostu, aby drużyny pchnąć do tego, utknięcia?*  Wyjaś- 
nię to niżej. ż ź 
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Pozatem „musimy w drużynach dać coś więcej oprócz tego, 
co było, co ktoś powiedział, nie możemy ograniczyć się do prze- 
Szłości.* Ja powiem: — więcej dać nie potrzebujemy. Dajmy 
tylko tyle, dajmy to „co było, co ktoś powiedział, * co zostawili 
nam w testamencie twórcy ruchu harcerskiego; dokonajmy tylko 
tyle, ile w przeszłości zdziałali harcerze lvowscy w obronie swego 
grodu, a poznańscy w powstaniu wielkopolskiem. A więc: — 
do przeszłości możemy się ograniczyć! Nie chciejmy za dużo! 

Dobry jest, moim zdaniem, pomysł rzucenia w drużynie 
„myśli wielkiej'"*, pewnego praktycznego (bo to rozumieniem przez 
„myśl”) na jakiś czas wysuniętego celu. Dzisiaj może to 
być (w wielu drużynach już rozpoczęta) współpraca z komite- 
tami bezrobocia. To rzucenie „jednej, własnej myśli'* będzie je- 
dnym dalszym stopniem w realizizowaniu idei. Ż tem zgadzam 
się. Niewątpliwie tem będzie. 

Ale,. myślą taką ma być również „pchnęcie drużyny do 
pewnej specjalizacji z dziedziny techniki". Jak jednak projekt ten 
pogodzić z nazwaniem drużyn, które zajęły się specjalnie spor- 
tem czy śpiewem nieharcerskiem? Przecież tylko dlatego, że za- 
częły się specjalizować „utknęły w metodziel'* Więc?! 

Zresztą specjalizacja w pewnych dziedzinach techniki stoi 
w niezbyt bliskim związku z ideą harcerską. Większy wpływ 
zapewnie wywrze dobrze wygłoszona gawęda na charakter człon- 
ków drużyny, aniżeli najdalej posunięta specjalizacja. Poruszenie 
odpowiedniej struny uczuciowej wywrze lepszy efekt, niż umie- 
jętność budowy np. mostów (zresztą też potrzebnej). Chodzi tu 
jedynie o sposób przemówienia do chłopców i pewne umiejętności 
pedagogiczne drużynowego czy zastępowych. Ale za to, że ich 
dotąd nie mają nie można ich zbytnio (z wielu wielu powodów) 
winić a adpowiedzialności, że często jesteśmy w codziennem Życiu 
„zwykłymi zjadaczami chleba'* składać wyłącznie na ich barki. 
Dużo, bardzo dużo, należy raczej od nas samych. Chciejm': 
tylko — a będziemy prawdziwymi harcerzami, j 

Bolesław Scheibe. 

KRONIKA. 

27 P. D. H. — Tradycyjnym zwyczajem obchodzono 
skromnie wieczór gwiazdkowy w dniu 31. XIL 31... Wieczór 
zaszczyciło swą obecnością liczne grono starszych harcerzy — 
absolwenlów, wśród których gościliśmy kilku druhów w mun- 
durach wojskowych. — Aby te chwile spędzońe razem stały 
się jednem z silniejszych ogniw współpracy druhów — ab- 
solwentów z drużyną.  
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OD REDAKCJI. 

Sprostowanie. 

Autorem artykułu p. t. „Zawody Czajek'* w grudniowym 
numerze nie jest Zastęp „Czajek'** VI. ż. P. D. H. lecz, Re- 
dakcja „Lilijki'. 

Łańcuch prasowy. 

Na wezwanie dh. Fr. Kieliszewskiego dh. St. Strugarek 
złożył na fundusz prasowy „Lilijki'* 10 zł, wzywając zarazem 
dh. dh.: E. Rembowskiego, Litwina, Pierunka, Marszałka 

kaseaiatakiec: i Kozłowskiego. 

OD REDAKCJI. 

Dh. hm. Fr. L. dziękujemy za artykuły. Prosimy o dalsze. 
Dh. B. Sch. Artykuły umieszczamy. 
Dh. „Bolzo.* Artykuł dobry. Dziękujemy za niego i pro- 

simy o dalsze. 
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najtaniej w księgarni 

PWŁ. WILAKĘ 
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Redakcja i Administracja 
oznań, Sem. . Naucz. | Przedpłata roczna: 1o nu- 

Męsk. Fr. Ratajczaka 3o. 
1/, strony 5,50 zł, '/s strony AS i a 

1 rtykuły należy nadsyłać AMA 
3 „a BKEĆ Ad % b każdego miesiąca. | numer pojedyńczy 25 gr. 

fm ePony uzy Rękopisów nie zwraca się. . 

  

Ceny ogłoszeń: Cała strona 
20 zł, '/, strony 10,50 zł, 

merów 2 zł, z przesyłką 3 zł, 

      
Wydawca: 27 P. D. H. im Karola Chodkiewicza. 

Redakcja: Redaktor odpowiedzialny — Dh Stanisław Strugarek, Kierownik 
redakcji — dh Izydor Paluszak. Zastępca — dh Leon Rh Godziny urzędowe 
redakcji w poniedziałki 17,30 — 18.30. (parter IV kb P. N). 

Odbito czcionkami Drukarni Muzycznej w Poznaniu, * Kanałowa 17. 

archiwum 
harcerskie.pl 

Narty - łyżwy 

sanki - pulowery 

najkorzystniej sprzedaje 

Harcerska Spółdzielnia z. o. u. 

Ka-De-Ha 
w Poznaniu, ul. Podgórna 10. 

oraz wszelkie inne 

M artykuły sportowe i harcerskie 

Materjały sportowe 
na ubrania i palta 

poleca w bogatym wyborze 

po cenach najkorzystniejszych 

SKŁAD BŁAWATÓW 

R. i C. Kaczmarek 
POZNAN — ulica Nowa nr. 3.      
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św. WOJCIECHA | 

POZNAŃ, Plac Wolności I 

POLECA: 

Baylor - Courtenay. Dzielna trójka. Powieść. kart. 6,— 

Bonsels. Marek w lesie. Powieść. kart. 7,— 

Dyakowski. Wędrówki zwierząt i roślin. kart. 4,— 
Fabre. Szkodniki. Pogadanka o owadach szkodl. 

kart. 6,— 

Giżycki. Przez knieje i stepy. Przygody na 
Syberji i w Mongolji. kart. 10,— 

Korsak. Na tropie przyrody. kart. 6, — 
Machczyński. Mozajka wilcza. kart. 7,— 

Miłaszewska. Czarna Hańcza. kart. 10,— 

Pollak. Wyprawa skautów śląskich w Tatry 
i na Spiż. kart. 3,— 

Sopoćko - Grzymałowski. Na tropach ludzi 
i zwierząt. kart. 4,50 

| Starzeńczyk. Zwycięskie lilje. (w pierwszem wy- 
| daniu wyszła p.t. „Harcerskie troski*) kart. 10,— 

i Szczepkowski. Władcy kniei, obrazki myśliw- 
skie. kart. | 6,50 

| Umiński. Pod flagą polską. Samolotem naokoło i 
świata. 10,— 

| Zagórowski. W puszczy Teksasu. kart. 9,— 
  

| Poleca swój bogato zaopatrzony  Sortyment 
w dzieła z wszystkich dziedzin wiedzy 

Zakładanie i kompletowanie bibljotek 

archiwum 
harcerskie.pl        


