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POLSKIE SKAUTKI. 
Do redakeyi naszej nadeszła w tych 

dniach broszurka pod powyżej wspomnianym 
tytułem, a że treść tejże zaintresować może 
szerszy ogół kobiet polskich tu na obczyźnie, 
pozwalamy sobie niejedno z zawartości tejże 
broszurki tu przytoczyć: 

Przed dziewczętami, podobnie jak i przed 
chłopcami leży w kraju naszym dr<»ga otwarta 
do prawdziwie pożytecznej pracy i służby na- 

rodowej — polskie dziewczęta mogą się do 
niej przygotowywać jako skautki. Organiza- 
zya polskich skautek ma za cel: wychować 
dzielną kobietę, jako Polkę; kobietę — jako 
matkę; kobietę — jako wychowawczynię 
przyszłego pokolenia. Cel ten ma być osią- 
gnięty przez zaprawianie dziewcząt do służby 
narodowej, jako skautki i wprowadzanie do 
ich życia codziennego zwyczajów zdrowych i 
rozumnych. 

Organizacya polskich skautck jest insty- 
tucją wychowania moralnego i wychowania 
fizycznego. I jedno i drugie jest dotąd w 

P^»tece na ogół zaniedbane, lub źle prowadzo- 
ne. Organizacya skautek będzie mogła o tyle 
łatwiej odpowiedzieć temu zadaniu, że będzie 
przyciągała dusze dziewcząt swoim urokiem 
i trafianiem do głęboko ukrytych najlepszych 
strun duszy ludzkiej. 

Polskie skautki składają przysięgę na: 

1 Wierność Ojczyźnie; 
2. Pomaganie innym; 
3. Posłuszeństwo prawu skautowemu. 
Hasłem skautek jest słowo :*“Czuwaj!” — 

oznacza zas ono, że skautki mają się ćwiczyć 
w umiejętnościach skautowych i czuwać, aby, 
gdy zajdzie potrzeba, mód z dobrze spełnić o- 

bowiązek, przypadający na nie w służbie na- 

rodowej. Ma to być osiągnięte w polskich żeń- 
skich drużynach skautowych. 

Środkiem do tego wiodącym jest między 
innemi zachęcanie i przygotowywanie do e- 

gzaminów skautowych. Po zdaniu egzaminów 
skautowych głównych, dziewczęta będą u- 
zdolnione do służby skautowej i samarytań- 
skiej w Polsce. Przez zdawanie egzaminów 
skautowych biegłości (nadobowiązkowych 
dla skautek), takich jak: egzamin bartniczy, 
ogrodniczy, z przemysłu domowego itd., dzie- 
wczęta będą mogły przyczynić się do rozwoju 
gospodarstwa i przemysłu domowego i powię- 
kszenia kultury narodowej w Polsce. 

Prace i ćwiczenia skautek mogą obejmo- 
wać : 

1. Ćwiczenia fizyczne. — Gimnastyka 
szwedzka. Zasady samoobrony. Zasady zdro- 
wia. Ćwiczenia w ratownictwie. Zabawy na 
wolnem powietrzu. 

2. Życie wśród przyrody. — Znajomość 
historyi naturalnej. — Czytanie map. Obozo- 

wanie. Pływanie. Wiosłowie. Sygnalizowa- 
nie. 

3. Prace Domowe. — Gotowanie. Gospo- 

darstwo. Szycie. Pierwsza pomoc. Pielę- 
gnowanie chorych. Doglądanie dzieci. 

4. Patryotyzm. — Życie religijne. Kar- 
ność. Obowiązkowość. Wytrwałość. Ofiar- 
ność. Dobre obyczaje. Znajottiość historyi i 
geografii Polski. Poznawanie przemysłu do- 
mowego. Posłannictwo kobiety polskiej. 

Z większości wyliczonych 'przedmiotów 
skautki mogą zdawać egzamin. 

Niniejszy zarys jest zastosowaniem dla 
dziewcząt zasad skautniczych gen. Badeti- 
Powella. Skautki obowiązuje to samo prawo 
co skautów', taką samą też składają przysięgę. 

Polskie skautki w pracy swej różnią się 
od skautów, jakkolwiek mają z nimi dużo 
wspólnego. To, co czyni je pod„obnemi do 
skautów', jest chęć służenia sprawie narodo- 
wej i przyzwyczajanie się do dawania sobie 
rady w każdein położeniu. Tą drogą hędą ska- 
utki kształcić swoje charaktery, wychowując 
się na dobre obywatclki-Polki. W planie or- 

ga iii żacy i skautek nie ma jednak miejsca ani 
na naśladownictwo militaryznui, ani też na 

naśladownictwo ćwiczeń potowych skautów. 
Celem zahartowania fizycznego i rozwinię- 

cia w skutkach prawdziwej radości życia, po- 
winny dążyć żeńskie drużyny skautowe do u- 

prawiania ćwiczeń i zabaw na wolnem powie- 
trzu. 

Na opędzenie wydatków drużyny itsnieje 
skarb drużyny, powstały z wkładek członków 
drużyny; wkładki te są dowolnie uchwalane 
przez drużynę. Do pomnożenia funduszów 
może się przyczyniać komitet skautowy pań. 

Każda żeńska drużyna skautek przybiera 
nazwy danej miejscowości i wybranej patron- 
ki drużyny, którą ma być jedna z bohaterek 
narodowych, naprzykład: III Lwowska Dru- 
żyna Skautowa Emilii Platerćwny. 

Ubiór skautki stanowi: 
Kapelusz szary, filcowy, z szcrokiemt 

miękkienii kresami; 
Kluza mundurowa, szara flanelowa, z je- 

dną kieszenią po lewej stronie i z wykładanym 
miękkim kołnierzem; 

Pasek skórzany; 
Spódnica szara, z jedną kieszenią po pra- 

wej stronie; 
Szarawary, z podobną kieszenią; 
Torba albo plecak na wycieczki. 
W każdym zastępie jedna biała torba z 

czerwonym krzyżem na apteczkę połową. 
Ażeby zlatać skautką, potrzeba: 
1) Uzyskać pozwolenie rodziców lub o- 

piekunów i zgłosić się do zawiązanej w po- 
bliżu żeńskiej drużyny skautowej. 

2) Posiadać odpowiednie zdrowie. 
Skautką można zostać najwcześniej-po 

skończeniu lat 13. Zastępową — po skończe- 
niu lat 15. Przysięgę można składać najwcze- 
śniej od lat 15. 

Dopóki nię pojawi się odpowiedni polski 
podręcznik, należy polecić drużynowym, dla 

których to jest możliwe,'zapoznanie się z na- 

stępującym podręcznikiem angielskim: Miss 
Agnes Baden-Powell and Sir Robert Baden- 
Powell, The Hand-book for Girl Guides or 

How Girls Can Help Build The Empire, Lon- 
don, I. Nelson & Sons. Cena l szyling. 

To cel wasz. 

Nic bierzcie życia za wasz cel jedyny, 
Za pieśń wszcchczynną. za marzenia wstęgę, 
Życie jednostki — pieśń jednej godziny, 
Jednej godziny ma w sobie potęgę 
1 trzeba wyróść JM mad ludzkie dzieci, 
By zostać pieśnią i echem stuleci. 

* * * 

Lecz lepiej, lepiej z mrówczą wytrwałością 
Wznosić powolnie kopce dla potomków, 
Lepiej być cichą nieznaną miłością. 
Godziną światłą dla zbolałych ziomków, 
Niż stać się gromem, by dobro obalić, 
Niż w błysk się zmienić, byle wszystko spalić. 

* * * 

Nic życic—szczęściem... Szczęściem — innych 
szczęście. 

Ojczyzny dobro i spokój sumienia... 
Ducha nie łamcie, serca nie ciemiężcie, 
lo tylko niszczcie — co miłość wyplenia, 
Potężną miłość dobra, kraju, Boga... 
Dobro — to cel wasz... a życie — doń droga. 

Ala Rosę. 

Zdania i myśli. 
Każdy człowiek powinien wiedzieć, do 

czego dąży i pamiętać o tein, że jest duchem 
w podróży. 

Zdumiewającą jest zaprawdę obojętność 
człowieka na wyższe zagadnienia życia. 

Lekceważenie i zaniedbywanie myśli stoi 
na przeszkodzie ludzkiemu rozwojowi i dosko- 
nałości. 

Człowiek rozumny powinien przedewszy- 
stkiem zdać sobie sprawę z tego, czem jest, 
do czego dąży i na czem polegają władze jego 
i zdolności; powinien zrozumieć, że dusza je- 
go nie jest niewolnicą ciała ale posiada swe 

Jakkolwiek zależnym on jest w pewnej 
mierze od atawizmów i otoczenia swego, czło 

"• wiek nie powinien dać im się opanować; nie 
jest ou bowiem maszyną wprawioną w ruch 
ręką cudzą i cięży na nim samym odpowie- 
dzialność za kierunek, jaki nada swemu życiu, 
przed którem stoi jako malarz przed stalug% 
4ub rzeźbiarz przed bryłą gliny, w którą mo- 
cen jest tchnąć ducha swego. 


