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SKAUTKA 
CZASOPISMO KRAKOWSKICH 
DRUŻYN DZIEWCZĘCYCH. 
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ZYSKUJCIE PRENUMERATORÓW WŚRÓD WASZYCH ZNAJOMYCH! 
  

Popierajcie Kupców w „SKAUTCE” się ogłaszających! 
  

  

„KIMONO* Kraków, Karmelicka 7. 
MAGAZYN I PRACOWNIA BLUZEK 
wykonuje bluzki, szlafroki, matinki, suknie i wszystkie prace 

-'w zakres konfekcyi damskiej wchodzące. 

Wykonuje mundurki dla P. P. Skautek. — Ceny nizkie. — 
U Dla P. P. Skautek 5/0 opustu. a Ź 
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TREŚĆ NUMERU: 

Z. Kisielewska i H. Dębska, skautki: Życiorys Emilii Platerówny. 
A. M. skautka z Poznania: Wejrzyjmy w siebie. — Konopnicka: 
„Kochasz ty dom*. — Sfinks: Dwa momenty. — Złote myśli: 
ks. Felińskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego. — Wiadomości 
pożyteczne: Taternictwo. — Kronika. — J. K.: Wakacye skautek. 
O administracyi drużyn skautowych. — Zabawa skautowa. — Wia- 
domości urzędowe. — (Co czytać podczas wakacyi. — Ogłoszenia. 

(EBLIERLERIEBIERAIEGIEJIEAEAEJAEJEJEJ 
Nięgarnia Polska I Skład If sma taiowe + "zagraniczne "w" pojedyaeca 

zedaży i prenumeracie. Wydawnictwa dla 
Kraków, ul. Sławkowska (Hotel Saski). daleci i młodzieży. Książki szkolne: Mapy, 

  

  

  

Atlasy, Słowniki, Globusy. Mapy jeneralnego Sztabu. — Dostarcza wszelkie gdzie- 
kolwiek ogłaszane wydawnictwa i nuty z możliwą szybkością. 

O OE AEJIGEGEZ GSA 

/ DZWON * 
  

  

Niezależny, bezpartyjny tygodnik ludowy 
Dzwon jest jedynym ludowym tygodnikiem w kraju, który 

omawia najżywotniejsze sprawy narodowe i ludowe ze stanowi- 

ska ogólno-narodowego, bezpartyjnego. Porusza sprawy najbar- 

dziej interesujące lud polski. 

Dzwon podaje artykuły treści politycznej, gospodarczej, woj- 

skowej, obyczajowej, historycznej, literackiej i patryotycznej, po, 

daje wiadomości z całej Polski i z życia Polaków na obczyźnie, 
szczególnie w Ameryce. 

Redakcya i Administracya: Lwów, ul. Asnyka L. 
Prenumerata roczna 4 Korony. 

        
  

  

KARTKI Z ŻYCIA Kaci 
trzy serye po 6 hal. 

do nabycia w Redakcyi. — Dla skautek cena zniżona. 
LA 
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Czerwiec— lipiec Nr. 4, 5. 

SKAUFKRA 
CZASOPISMO KRAROWSKICH DRUŻYŃ DZIEWCZĘCYCH. 

- Czasopismem kieruje Komitet redakcyjny. 
  

Adres redakcyi i administracyi: 

Kraków, ul. Sobieskiego 16 D, parter na prawo. 
  

Warunki przedpłaty z przesyłką: Rocznie 2 kor. 

40 gr. — W zaborze pruskim 2 mk. 40 fen. — W ro- 

syjskiem I rb. — Dla Skautek rocznie 1 kor. 40 gr. 

Numer pojedynczy: 20 gr. — 20 fen. — 10 kop. 
  

Cena ogłoszeń: za Ba suofę! 30 kor; za pół strony 16 kor.; za ćwierć 8 kor. 

  

  

  

  
      

Ach, to była dziewica, 

To Litwinka, dziewica - bohater, 

Wódz Powstańców : Emilia Plater. 

Adam Mickiewicza 
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ŻYCIORYS EMILII PLATER 

J. KISIELEWSKA — H, DĘBSKA. 

Życiorys Emilii Plater. 
W sziachetnych, pełnych zapału dążeniach najmłodszego poko- 

lenia Polski przebija się wyraźna chęć poznania i wstąpienia w ślady 
wielkich mężów i niewiast przeszłości. Rozpamiętywanie życia i czynów 
przodków, świecących nam przykładem dzielności i męstwa, znajduje 
gorący oddźwięk w sercach młodzieży, dążącej do odrodzenia Ojczyzny. 

Jedną z najjaśniejszych i najpiękniejszych postaci w ryi 
walk o niepodległość Polski jest niezaprzeczenie Emilia Platerówna. 

Urodzona w Wilnie dn. 13. listopada 1806 roku, tam spędziła 
lata dzieciństwa. Przejście wojsk Napoleońskich przez Litwę w r. 1812. 
wywarło na jej młodocianą duszę głębokie wrażenie. Wkrótce potem 
wyjechała z matką do krewnej swej p. Siebergowej, gdzie wychowywała 
się pod opieką i nadzorem tych dwóch światłych i pobożnych niewiast. 
Emilia była niezwykle poważną, a kochając nadewszystko Ojczyznę, 
bolała ciężko nad jej dolą. Często stawała jej w myśli nieustraszona 
dziewica Joanna d'Arc, którą naśladować było najskrytszem, ale i naj- 
gorętszem marzeniem. I w tym to celu, by módz stanąć kiedyś w razie 
potrzeby czynnie w obronie kraju, Ćwiczyła się pilnie we władaniu 
bronią. Wiadomości z Wilna o prześladowaniu młodzieży polskiej przy- 
czyniały się do wzniecenia w sercu młodej Polki silniejszej jeszcze 
miłości dla biednej Ojczyzny, a zarazem nienawiści do wrogów. To 
też, gdy pewien generał rosyjski oświadczył się o jej rękę, krótką 
dała mu odprawę: „Jestem Polką*. 

W r. 1830 straciła ukochaną matkę, a głęboko dotknięta tym 
ciosem, zapadła na zdrowiu. Wysłano ją do Libawy nad morze Bał- 
tyckie. Tam otrzymała pierwszą wieść o rewolucyi lipcowej we Francyi, 
a następnie o wybuchu powstania w Polsce dnia 29. listopada 1830 r. 

Na hasło dane z Belwederu poruszyły się umysły w całej Pols 
Na Litwie zawiązał się komitet który pracował nad  zorganizo- 
waniem sił powstańczych, lecz długo czekał na wskazówki od 
Chłopickiego, tak, że dopiero w marcu 1831 r. rozpoczął kroki wojenne. 
Emilia, jako kobieta, nie biorąc udziału w czynnościach komitetu, pra- 
cowała ze swej strony nad pobudzeniem do czynu ludności okolicznej 
i porozumiała się z krewnymi swymi Cezarym, Lucyanem i Ferdy- 
nandem Platerami, którzy mieli jej ułatwić zdobycie Dynaburga. 

Tymczasem 25. marca dowódca oddziałów na Żmudzi, Juliusz 
Grużewski rozpóczął walkę, wypędzając Moskali z Rosień. Dowie- 
dziawszy się o tem, Emilia wyruszyła wraz z p. Prószyńską w prze- 
braniu męskiem do Dusiat, gdzie gorącą przemową tak poruszyła 
serca obecnych, że zebrał się natychmiast znaczny oddział, złożony ze 
strzelców, kosynierów i jezdnych. Na czele tegoż Emilia wyruszyła do 
Dynaburga. W drodze napotkała kompanię piechoty rosyjskiej i mężnie 
walcząc, zniosła ją zupełnie. Toż samo uczyniła z dwiema kompaniami 

w miasteczku Jeziorosach. 
W Dynaburgu zaszły tymczasem zmiany: oddalono stamtąd od- 

dział podchorążych, będących w podejrzeniu o przychylność dla po- 
wstania. W oddziele tym byli Platerowie, w ten więc sposób zamiary 
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Emilii zostały udaremnione. Zdobycie Dynaburga nie doszło do skutku, 
a powstańcy, poniósłszy straty, częścią rozeszli się dla zebrania 
większych sił, częścią przyłączyli się do oddziału Cezara Platera. 
Emilia zaś podążyła pod rozkazy Załuskiego, dowodzącego większemi 
siłami i przystała do wolnych strzelców, budząc swym przykładem 
zapał powszechny. Niestrudzona młoda bohaterka brała też udział 
w bitwie niedaleko Bejsagoły, wyczerpana jednak trudami obozowymi 
osłabła, musiała się schronić do chatki leśnika, gdzie jednak niebawem 
do sił powróciła. 

Po wyzdrowieniu udała się do Witkomierza, tu złączyła się 
z p. Maryą Raszanowiczówną i obie przystały do oddziału Parczewskiego, 
który właśnie wyruszał na Wilno. 

W tym czasie Skrzynecki wysłał na Litwę generała Chłapowskiego, 
by zorganizował wojsko litewskie. Emilia Platerówna została zamia- 
nowaną kapitanem pierwszej kompanii 25:go pułku. Kształciła się 
pilnie w taktyce wojennej, wyrabiała w sobie siłę i odwagę. Sławą 
okryła się, przebijając się przez zastępy Moskali, atakujących ją w Ko- 
wnie, Odznaczyła się też w bitwie pod Szawlami, gdzie wśród ogól- 
nego zwątpienia dodawała otuchy i przywracała porządek. 

Była to ostatnia jej bitwa. Wojsko litewskie rozdzieliło się na trzy 
części, Emilia pozostała pod dowództwem Chłapowskiego, lecz gdy ten 
postanowił złożyć broń przed Prusakami, odłączyła się i wraz z Ce- 
zarym i Raszanowiczówną podążyła do Królestwa Polskiego. Znosiła 
dzielnie wszystkie trudy uciążliwego marszu, lecz po dziesięciu dniach 
zaniemogła tak, że musieli ją zostawić w Justyanowie, we dworze 
pp. Abłamowiczów. Tam zaczęła już przychodzić do zdrowia, gdy 
wieść o upadku powstania podziałała na nią gromem. Zmarła dn. 23 
grudnia 1831 r. opłakiwana przez wszystkich. Nie przeżyła ciosu, który 
ugodziwszy ukochaną Ojczyznę przeszył i jej serce. 

Pamięć Emilii Plater to skarb dla nas drogi, to wzór przepiękny 
do naśladowania, wzór bezgraniczej miłości Ojczyzny i poświęcenia, 
posuniętego do wyżyn bohaterstwa. Zaszczytów nie pragnęła, walczyła 
dzielnie i wytrwale dążąc do wielkiego celu, którego jednak nie 
osiągnęła. 

Cześć bohaterce ! 

A. M. SKAUTKA Z POZNANIA. 

Wejrzyjmy w siebie! 
Życie jest różnorodne, jednostki do siebie nie podobne, ale ra- 

zem wszyscy mamy jedną wspólność, jedno bogactwo największe — 
to królestwo naszej duszy. Kiedy ucząc się historyi, piętnujemy kró- 
lów o swój kraj nie dbających, czyż pamiętamy o tem, że może same 
lepsze nie jesteśmy, nie troszcząc się o to nasze własne królestwo, 
w którem panować powinno dobro i piękno. 

„Piękni jesteśmy, gdy siebie znamy, brzydcy gdy siebie nie 
znamy”. (Maeterlinck). Poznajmy więc siebie! Zwołajmy pospolite 
ruszenie wszystkich władz umysłowych, postawmy czujne sumienie, 
jako sędziego i osądźmy się. Przedewszystkiem trzeba nam sobie 
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uświadomić, jaki przed nami cel, drogi wiodące do niego, jakie są 
nasze czyny i ich pobudki. 

Rozpatrzmy najprzód cel nasz — tu praca ułatwiona. Cel wska- 
zał nam skauting: miłość Ojczyzny, życie i służba dla niej. Cel bar- 
dzo wzniosły, a człowiek dążący. do niego, nie może stać nizko pod 
względem duchowym; pracować on musi nad sobą, rozwijać swe siły 
wewnętrzne. 

Szlachetne dążenia budzą w nas zapał i siłę życia, uczą zwal- 
czać to, co prawie najzgubniejszem jest dla człowieka — egoizm. 
Drogi nasze, tak doskonale określone prawami skautowemi, nie będą 
łatwe, przeszkód i trudności nie braknie, każda z nas przebyć je 
musi; mają one jednak swą niezaprzeczoną wartość, pogłębiają nas, 
Życie daje nam wprawdzie przykłady, że niepowodzenia łamią nieraz 
człowieka, ale tak być nie powinno. Człowiek silny nie ugnie się ła- 
two, powinien on mieć w królestwie swej duszy tyle zasobów energii, 
by te trudności złagodzić, a w końcu usunąć, a także nie będzie czy- 
nił tego z przymusem, ale żwawo i wesoło w myśl 8-go prawa 
skautowego. (Skautka jest zawsze pogodna i wesoła). Ażeby dążyć 
do naszego celu, trzeba w sobie wzmocnić ducha i ciało, a częściej 
jeszcze przekształcić je zupełnie. Gdy ten cel osiągniemy, wtedy :noże- 
my być pewne odrodzenia ojczyzny naszej. Powinnyśmy więc pra- 
cować nad tem, żeby wyrobić w sobie dzielność i praktyczność życiową 
i opanowanie siebie. 

I tu znów skauting prawami swemi daje nam pomocną rękę. 
Zrzeszone razem, podporządkowane jednemu celowi, uczymy się po- 
znawać swoje prawai obowiązki, uczymy się być samodzielnemi, a nie 
samowolnemi. Praca nad sobą należy do najtrudniejszych, lecz czyż 
my, skautki, nie zbierzemy najlepszych plonów, czyż nie będzie dla 
nas największą nagrodą, jeżeli powiedzą w przyszłości, że skauting 
przyczynił się do odrodzenia Polski, że skauting kładł silne podwa- 
liny do osiągnięcia niepodległości! Jakże dumne i szczęśliwe być 
możemy, że pierwsze szeregi skautowe — to my! 

Czuwaj! mówi hasło skautowe. Czuwaj więc, bo nieprzyjaciel 
wewnętrzny mie śpi, a jego to w pierwszym rzędzie obawiać się i zwal- 
czyć należy. Oto wejrzałyśmy w głąb naszego królestwa ; dróg do niego 
wiodących świadome, czyż możemy z ręką na sercu powiedzieć, że 
nie było chwili, w której nie zboczyłyśmy z dróg, tak jasno oświetlo- 
nych? Czy możemy być zadowolone z siebie? zobaczymy, że dużo 
sił zmarnowałyśmy, że czyny nasze nie zawsze godziły się z honorem 
skautki, że pobudki czasem bywały nizkie i egoistyczne. Czyż mo- 
żemy pozwolić na to, żeby królestwo naszej duszy nierządem stało ? 

Nie wolno nam, po tysiąćkroć nie wolno! Trzeba się zabrać do 
pracy nad sobą, wyplenić chwasty, wypędzić wszystko, co marne — 
doprowadzić królestwo to nasze do stanu kwitnącego niechaj panuje 
w niem ład, harmonia i silna władza. Pamiętajmy na słowa wieszcza 
naszego „ze słabością łamać uczmy się za młodu*. Pamiętajmy, że 
nam nie wolno być charakterami biernymi, bo tacy ludzie to zera, — 
nam, by odbudować ojczyznę trzeba, żeby „każdy mężczyzna był bo- 
haterem, każda kobieta bohaterką.   

KOCHASZ TY DOM 

MARYA KONOPNICKA. 

Kochasz ty dom. 
Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 
Szumem swych lip, wtórzy twym snom 
O ciszę swą koi twe łzy ? 

Kochasz ty dom, ten stary dach, 
Co prawi baśń o dawnych dniach, 
Omszałych wrót rodzinny próg, 
Co wita cię z cierniowych dróg ? 

Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń 
Skoszonych traw i płowych zbóż, 
Wilgotnych olch i dzikich róż, 
Co głogom kwiat wplatają w skroń ? 

Kochasz ty dom, ten ciemny bór, 
Co szumów swych potężny Śpiew, 
l duchów jęk i wichrów chór 
Przelewa w twą kipiącą krew ? 

Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w pośród burz, w zwątpienia dnie, 
Gdy w duszę ci uderzy grom, 
Wspomnieniem swem ocala cić 

O, jeśli kochasz, jeśli chcesz 
Żyć pod tym dachem, chleb je. 

jczystych progów strze 
stych ścianach złóż 1... 

Dwa momenty. 
Działo się w roku 1905 dnia 2. listopada. 
Na ulicach Warszawy wrzało. Świeżo ogłoszona Konstytucya 

otworzyła wszystkie serca, wszystkie usta. Po latach ciszy, po latach 
ciągłej kontroli, policyantów, żandarmów, po półwiekowem milczeniu 
o krzywdzie i niedoli, nareszcie mógł naród przemówić, objawić swój 
ból, swoją radość. ł 

I naród szalał; nie było nikogo, coby myślał o codziennym try- 
bie życia, coby chciał żyć dziś jak wczoraj, w domu się zamykał, za- 
jęciu zwykłemu oddawał. Każdego niósł pęd jakiś mimowolny, nie- 
świadomy na ulicę, do braci, bo każdemu trzeba było dzielić się wie- 
ścią, weselić się i wołać: nareszcie ! 

Aż cała radość, cały szał wolności znalazł sobie wyraz: posta- 
nowiono urządzić wielki pochód z chorągwiami kościelnemi i orłami 
polskimi, poważny, spokojny, ale świadczący, że nie zduszono nas, 
że jesteśmy, że czujemy wszyscy. 

Czy wszyscy? Na ubogiem poddaszu gromadka młodych ludzi 
pracowała gorączkowo. Mała, ręczna drukarnia szybko wyrzucała ja- 
kieś odezwy, przy skąpem świetle okienka jeden z młodych coś pisał 
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i kreślił, inny zadrukowany papier skrzętnie chował do przygotowanej 
torebki. Jakaś przystojna panna stała pod drzwiami, nasłuchując. Po 
chwili rozległo się trzykrotne pukanie. Otworzono i wpadł jeszcze je- 
den młodzieniec. „Gotowe? Dawajcie! Zaraz rozrzucę między tłum, 
między naszych !* 

— „Między naszych nie trzeba, oni już wiedzą, odrzekł jeden 
z piszących — trzeba między tych, co jeszcze nie nasi*. „Wiecie co 
gotuje się nowego? Pochód, jakiś idiotyczny pochód narodowy! I to 
tu, tu, gdzie nie chcemy narodu — gdzie chcemy panowania ludu, 
wolności robotnika, wszystko jedno, Niemiec on czy Moskal* — przy- 
były mówił gorączkowo, ostro słowa ze siebie wyrzucał. Patrzała na 
niego panna i kręciła głową: „A wy mnie jednak nie wydajecie się 
już takim, jak ongi, Michalski, mówicie ostro, ale czujecie inaczej 

zdaje mi się*, powiedziała wolno. 

Michalski zachmurzył się „skąd wam to przyszło? i wiedzieć 
wam skąd? — odparł szorstko — a zwracając się do piszących, rzucił 
krótko! „idziemy? czas! * Tamci wstali, zgarnęli papiery, uporządko- 
wali drukarskie narzędzia, szybko i zręcznie przylepili sobie brody 
i wąsy, wdziali peleryny — a widząc, że towarzysz nie rusza się w za- 
dumie od okna, zwrócili się ku niemu wołająco. Zrozumiawszy, od- 
rzekł: „zostanę i wyniosę razem z panną Anną przybory nasze. Wszak- 
żeż tu już nie wrócimy. Trzeba ślady zatrzeć, bo nie wiadomo nigdy, 
czy nie tropią, dodał, wiem nawet, że śledzono mnie*. I słuchali go jak 
by wodzem był czy przewodnikiem, i milcząc wyszli. W izbie na pod- 
daszu było cicho i mroczno — jakiś smutek wielki kładł się na lu- 
dzi i rzeczy. „Pani wierzy w robotę naszą? — spytał nagle — nie zwra- 
cając głowy ku Annie, Michalski". 

„A pan? skąd panu to pytanie? pan dotąd szedł jak na zwy- 
cięstwo pewne*. „Bo przemówiło we mnie coś, czego nie rozumiem, 
dzieje się ze mną coś dziwnego... pani opowiem*. 

Słuchała. 
On mówił. Mówił, że wraca ze wsi, gdzie chciał agitować, gdzie 

tłómaczył swoje prawdy i wierzenia, a gdzie chłopi, ci sami, których 
znał dawniej tak dobrze, rzucili mu pogardliwie: socyalista! bezbo- 
żnik! i słuchać nie chciał żaden. Aż samotny wczoraj wieczorem za 
wieś wyszedł, na pola smutne, omglone, ciche, i Michalskiego głos 
drżał: „Wydało mi się, jako, że słyszę głos, głos ziemi. Mówiła mi 
rzeczy, których nie pojmowałem zrazu, ale które mi ze serca wydo- 
bywały coś nieznanego. O chatach białych a spokojnych, o bojach 
krwawych, a sprawiedliwych, o ofiarach wielkich i cichych—naprawdę, 
mówiła po polsku, A tam blizko cmentarz był, i gdy wiatr powiał mo- 
cniejszy, liście szumiały smutnie skrzypiał krzy. I oto przewaliło 
się coś w duszy mojej — i nie wiem, kędy droga"... 

Słuchała: „szanuję pana, rzekła — i sama oddawna wiem, że 
Polką jestem tylko, jedynie Polką*, „Więc po co tu? po co my tu 
„panno Anno?* 

— „Bo można błądzić — ale można i wrócić — a droga po- 
wrotna już rozpoczęta — prawda panie?*. — „Ale jakże ja opuszczę 
tamtych? zdradzę sprawę ? nie potrafię... jedno nam grozi —... to 
rewizya*.. nie skończył, przez okna falą wpadły nagle tony potę-   
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żnego chóru. Z daleka płynęła pieśń i jakąś królewską powagą przy- 
oblekała twarze słuchających : 

„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie*!... 

biło spiżowym dźwiękiem i zginało kolana. 
W okienku ubogiego poddasza pochyliły się kornie głowy — 

a u stóp płynął tłum ialą, jak ta pieśń spokojną, mocną, jednostajną; 
kołysaiy się chorągiewne znaki, białe orły na czerwonych polach biły 
skrzydłami z wiatru powiewem, a obok siebie, złączeni jednym celem, 
w jednem uczuciu — dla jednej myśli szli kapłani i panowie, lud 
i mieszczaństwo. W miłości kraju zjednoczeni bracia, dzieci jednej ma- 
tki, słudzy jednej królowej. 

Gdyby w tłum ten padły teraz strzały moskiewskich karabinów, 
nie cofnąłby się, nie ustąpił nikt. „Za ojczyznę, za ojczyznę", szeptały 
usta Michalskiego — a do serca cisnęły się dawno zapomniane słowa 
pieśni. Nagle pukanie... raz... drugi... trzeci... i wreszcie groźny roz- 
kaz: „w imię prawa otwierać"... Panna Anna odryglowała drzwi bez 
oporu, żandarmi zapełnili izdebkę, a za chwilę szeregi więźniów dwoje 
pomnożyło ludzi, którzy w daleką pielgrzymkę zabrali z sobą gorące 

słowa polskiego pacierza : 
„Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie I* 

Sfinks. 

Życie nie mierzy się sumą uzyskanego przez nie osobistego 
dobra, ale wysokością celów, do których zmierza. 

Ks. Feliński. 

WIADOMOŚCI POŻYTECZNE. 
Taternictwo. 

Najmilej i najpożyteczniej spędzimy czas wakacyjny w górach. 
Nim jednak ośmielimy się wejść w ową tajemniczą krainę orłów, le- 
gend i baśni, winniśmy się przygotować tak pod względem moralnym, 
jak i materyalnym, aby całą pełnią życia odczuwać rozk: wzniesie- 
nia się ponad poziomy, teren naszej codziennej wędrówki, tudzież —. 
wyzwolenia z wszelkich małości pętających ducha, a skąpania się 
w słonecznym blasku szczytnych skał, szczytnych myśli i uczuć. 

Już mistrze, jak Petrarka i L. da Vinci spieszyli w Alpy i Ape- 
j„. Słowacki, Krasiński, Mickiewicz w krainach lodowców tysiącem 
rozświetlonych, szukali ukojenia w smutku i tęsknocie, natchnie- 

nia i mocy do nowych tytanicznych zapasów ducha. Również współ- 
cześni nasi poeci np. Kasprowicz, Tetmajer i wielu innych przepędzają 
chętnie czas wśród turni, zawdzięczając im najlepsze chwile natchnień. 

Pojedynczych taterników mamy już w XVII w. zwiedzają oni 
i opisują Łomnicę. W XVIII w. St. Staszic bada góry systematycznie, 
a w XIX Goszczyński i Pol w samotności i swobodzie podziwiają 
piękno ponurych kolosów. Taternictwo właściwe — to zn. systematy- 
czne i z prawdziwym zamiłowaniem uprawiane zwiedzanie gór, — roz- 
wija się w Il-giej połowie XIX w. Ciągnie tam ludzi dziwna jakaś ko- 
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nieczność, bohaterska chęć przeżywania walki i zwycięstwa nad tru- 
dnościami i niebezpieczeństwami, a równocześnie taka bezmierna ci- 
sza i ukojenie jakie jeno w pięknie i harmonii gór znaleźć można. 

Im jednak wyżej wznieść się pragniemy, tem wyższe winniśmy 
zdobyć kwalifikacye moralne. Pamiętajmy, że od gliny i piasku jest 
szereg stopni w górę i że na granitowe szczyty, granitowe dusze piąć 
się tylko mogą. 

Silna wola, odwaga i rozwaga, tylko dobrze rozwinięte płuca 
i serce, dobry wzrok i wyrobienie mięśni nóg i rąk, a przytem zrę- 
czność i obojętność na przepaście winny być cechami taternika, który 
umiejętnie, a bezinteresownie zwiedza Tatry. 

Aby to osiągnąć należy się ćwiczyć codziennie np. wedle sy- 
stemu Miillera i odbywać wycieczki początkowo krótkie i łatwiejsze 
np. w Dolinę Kościeliską i inne, na Gubałówkę, do Morskiego Oka 
przez Zawrat, na Kościelec. Wrota Chałubińskiego, potem Świnnicę i t. d. 

Nie jest to sport ani zabawka, nie należy też dla pospolitej 
chwalby narażać lekkomyślnie życia. Początkowo trzeba się poddać 
kierownictwu doświadczonego taternika lub przewodnika. 

Po pokonaniu pierwszych trudności można się wybierać po 2 do 
3 osób na nieco trudniejsze, więcej samodzielne wycieczki, zawsze 
jednak mając odpowiednie mapy 1 bardzo dobry „Przewodnik po Ta- 
trach" 3 tomy Janusza Chmielowskiego. Każdą wycieczkę należy 
z góry obmyśllć i przestudyować zarówno na mapie, jak w przewo- 
dniku i zawiadomić o niej pozostałych, by w razie wypadku szybką 
pomoc wysłali, 

Jedną z najważniejszych rzeczy przy wycieczkach, zwłaszcza 
w Tatry, jest wyekwipowanie odpowiednie, a mianowicie: 

Odzież z materyi wełnianej, nie zbyt grubej składająca się: 
a) z kurtki, nie bardzo obcisłej (by można coś cieplejszego 

podwdziać) z odpowiednią ilością kieszeni, zewnątrz na mapy i kom- 
pas, wewnątrz na wgłębieniu plec większa na płaszcz gumowy, gdy 

worek zostawimy po drodze ; 
b) spódnicy niezbyt długiej, zapiętej z przodu, by przy wy- 

chodzeniu na góry lub schodzeniu po piargach prędko i łatwo zdjąć 
i schować do worka; 

c) spodni, krótkich niezbyt szerokich, ale nie tamujących swo- 
body ruchów. (Dobre na ten cel mundury skautowe). 

2. Bielizna wełniana lub półjedwabna  wchłaniająca pot 
i przewiewna. Dobre są też koszulki siatkowe. 

Nagolennice czyli sztuce na łydki z wełny nieodtłu- 
szczonej. 

4 Obuwie sznurowane, z juchtu angielskiego, nieprzemakalne. 
Podeszwa gruba nabijana gwoździami i ćwiekami. Cholewka 2 cm. 
ponad kostkę. Język z miękkiej skóry przyszyty szczelnie z obu stron. 
Obszerne na tyle, by swobodnie weszła noga w grubej skarpetce i poń- 
czosze, dla zabezpieczenia od otarcia i pochłaniania potu. Od czasu 
do czasu należy je smarować tluszczem+(1 część parafiny, 2 wazeliny 
i 2 benzyny). 

5. Do ochrony przed deszczem i wiatrem wskazany jest płaszcz 
gumowy jak najlżejszy. 
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Do okrycia wierzchniego lepszy płaszcz nie długi, wełniany niż 
peleryna, 

6. Na głowę lekki kapelusz swobodnie, a dobrze trzymający się. 
7. Worek turystyczny, czyli plecak „(ruksak), ewentualnie na 

mniejsze wycieczki torba skautowa czyli chlebak. 
Worek tur. z pasami na 5 cm. szerokiemi u góry, z 2-ma kie- 

szeniami zewnątrz na mapy, latarkę (zapałki wewnątrz), apteczkę i t. p. 
i jedną wewnątrz od pleców, na zapasową bieliznę i ewentualnie 
płaszcz gumowy. 

worku ma się znajdować chleb (razowy) lub „kra-kie*, masło 
w puśece aluminiowej, herbata, cukier, mięso w konserwach lub lekko 
opieczone, czekolada, a na wierzchu owoce, (lepsze suszone, bo lżej- 
sze) lub marmelady, a nadewszystko pewna ilość cytryn, orzeźwiają- 
cych i zaspakających pragnienie w czasie wycieczki, kubek aluminio- 
wy, łyżka, nóż (najlepszy szwajcarski z przyrządem do otwierania 
konserw, nożyczkami i dłutkiem), igły, nici, guziczki, agrafki. 

W apteczce: gaza, przylepiec, nadmanganian potasowy (np. po 
ukąszeniu żmii kryształek wsadza się po wyssaniu w ranę i obwią- 
zuje silnie powyżej, aspirynę i leki żołądkowe, zaś do smarowania 
nóg łój salicylowy. 

Maszynkę spirytusową przyczepia się zewnątrz z boku worka tu- 
rystycznego. Spirytus w manierce blaszanej w kieszonce tegoż. Przy- 
datną jest też przy większych wycieczkach aluminiowa manierka na 
mleko lub wodę. 

Wyekwipowania dopełnia ciupaga, opatrzona taśmą do przewie- 
szania przez rękę, która może być potrzebna przy wspinaniu i ręka- 
wiczki skórzane chroniące ręce od otarcia. 

Idąc pod górę należy iść powoli około 300 m. wzniesienia na 
godzinę, odpoczywając co pół godziny po kilka minut w postawie 
stojącej, z workiem opartym o drzewo lub skałę. 

Kroki małe, całą stopę stawiać na upatrzone z góry miejsce ; 
ciało kołysze się lekko, nogi swobodne, w kolanach lekko ugięte. Nie 
mówić zupełnie, oddychać głęboko i miarowo. Na dłuższych odpoczyn- 
kach ułożyć się w pozycyi półleżącej, worek odłożyć, nogi wyprostować. 

Po miejscach równych krok szybki, długi. 
Na dół krok dość długi, mocny i szybki, nogi w kolanach sil- 

nie ugięte. 
Po drodze nikogo pod żadnym pozorem nie zostawiać. 
Na górze, gdzie chłodniej okryć się, podczas spoczynku również. 
Są to wskazówki najprymitywniejsze, które dobrej skautce posia- 

dającej mapę zupełnie wystarczą. 
Nie wspominam też tutaj o pomocy w nagłych, wypadkach tu- 

dzież kuliuralnem zachowaniu się względem ludzi i przyrody i t. p. 
te bowiem rzeczy są znane i właściwe każdej skautce. 

Natomiast przytoczę krótkie strofy Nowickiego rozwiązujące 
chociaż w części: zagadkę umiłowania przez nas Tatr 

zemuż jak siedzib szukające ptaki, 
marłej pustyni 

ą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń 
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Q pustyni tatrzańska bo na tym ob. 6 
Całej mojej Ojczyzny — o skalna ś i 
W tobie jednej sa jeszcze swobody A 

Czuwaj! 
Włada. 

To tylko dzieło warte czegoś, z którego człowiek może się po- 
prawić i mądrości nauczyć. A. Mickiewicz. 

KRONIKA. 

Wakacye skautek. 

Wszystkie cieszycie się, że za dni niewiele rozpoczną się wakacye ; 
prawie wszystkie opuszczacie miasto, by zaczerpnąć świeżego powietrza, 
nabiegać się w słońcu, użyć kąpieli, zbierać grzyby i jagody. Czeka 
na was wieś, ciemny las, szerokie pola, czeka wiele przyjemności 
i niespodzianek. 

Pierwszy raz w życiu pojedziecie na wakacye, jako skautki. I przy- 
chodzi wam może na myśl, czy też skautka nie powinna inaczej spę- 
dzić tych chwil, niż je dotychczas spędzała? 

Ja myślę, że tak — i postaram się rzucić kilka uwag, które może 
się wam przydadzą. Skautka, poddając się prawu, zmienia swoje życie 
i postępowanie na dym kroku, 

Celem wakacyi jest odpoczynek po trudach całorocznej nauki 
i nabranie sił na przyszłość. Bardzo często młodzież spędza ten drogo- 
cenny czas bezmyślnie, nie wykorzystuje go, jak należy. Odpoczynek 
jednak to nie bezczynność a celem każdej skautki powinno być zna- 
lezienie sobie na czas wakacyi zdrowych i miłych zążęć. Oczywiście, 
że każda z was znajdzie się w innych warunkach: jedne u rodziców 
lub krewnych, jedne w, kraju a drugie zagranicą. 

Jak po skautowemu spędzić wakacye? Skautka postanowi sobie 
dbać o zdrowie i siły, zahartować się fizycznie a otoczeniu swemu 
umilić te chwile. Wolne od zajęć obowiązkowych, macie sposobność 
przebywania jak najwięcej z rodziną i służenia swym najbliższym. Dla 
zdrowia i zabartowania się postara się skautka o możliwie najhygie- 
a) tryb życia : dużo słońca, powietrza, wstawać wczas i wcześnie 

oczynek. Gdy możliwe, uprawiać sporty i gry ruchowe, 

Jeśli los zdarzy, że w blizkiej okolicy znajdzie się kilka skautek, 
wtedy możecie zorganizować wakacyjny zastęp, może nawet drużynę ; 
na zastępową obierzcie najstarszą ipostanówcie sobie odbywać raz na 
tydzień wycieczkę, ćwiczenia i gry, gawędzić zawsze będzie o czem. 
Naturalnie, że wszelkie tego rodzaju ćwiczenia muszą się odbywać za 
wiedzą i zgodą rodziców, a posłuszeństwo wobec zastępowej obowią- 
zuje jak zawsze w organizacyi. Może też spotkacie inne młode dzie- 
wczątka, które chętnie zostałyby skautkami; wtedy zawiązać można, 
za zezwoleniem ich rodziców, nowy zastęp, przygotować go do egza- 
minu strażniczki, ćwiczyć oryentacyę, spostrzegawczość, wzrok, słuch. 

Będziecie przebywać wśród przyrody, wpatrywać się w pola, 
wsłuchiwać się w las. Tyle tam ciekawych, interesujących zagadnień ! 
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Jakie bogate życie kryje się w cieniu liści, w mchu, w każdym kwiatku ; 
tysiące istot dużych i drobnych, szkodliwych i pożytecznych roi się 
w ziemi, na ziemi i w powietrzu. Skautka nie może być obojętną 
wobec stworzeń, ma je znać i kochać. Przypatrujcie się ich życiu, 
poznawajcie ich zwyczaje, głosy. Odpowiedź na wasze wątpliwości 
znajdziecie bądź w obserwacyi własnej, bądź w książce lub w do- 
świadczeniu innych, co lepiej zgłębili te tajemnice. Doskonałem ćwi- 
czeniem skautowem jest podchodzenie ptaków i zwierząt, zapamięty- 
wanie i naśladowanie ich głosów — a chwałą waszą będzie, gdy zdo- 
łacie utrwalić na kliszy aparatu fotograficznego, lub kilku pociągnię 
ciami ołówka piękną scenę w gniazdku mysikrólika, lub płochliwą 
sarnę przy zdroju. Dobrą rzeczą jest robienie zbiorów botanicznych ; 
będą one mogły służyć wam, albo do ozdobienia izby skautowej jako 
prace wakacyjne skautek, i być zachętą i nauką dla drugich. 

Mając oczy otwarte na przyrodę, zaczniecie nie tylko rozumieć 
ją ale i odczuwać jej piękno, tem samem piękno ziemi naszej. Uczu- 
jecie, że drogie wam są te kukułki, wiewiórki, biedronki i mrówki, 
co BE nasze lasy i pola, że miłe te niepokaźne wrzosy, co 
wyścielają polanki. Poczucie piękna przyrody łatwo się budzi w mło- 
dych duszach; wrażenia piękna przeradzają się w uczicia szlachetne. 
Gromadźcie, skautki, te skarby, których wam nikt nie odbierze! 

Rozjedziecie się po różnych stronach naszej ziemi — w Tatry 
i Karpaty, nad Wisłę i na ny. Spotkacie tu i tam inny krajobraz, 
inne stosunki, innych ludzi. Należy się oryentować w okolicy, wiedzieć, 
gdzie leży najbliższe miasto, jakie są wsi okoliczne i jakie do nich 
drogi. Wszak skaut znaczy wywiadowca, a egzamin przewodniczki 
jest jednym z najważniejszych egzaminów biegłości. Dobrą jest rzeczą 
utrwalić sobie te wiadomości choćby ogólnym szkicem topograficznym. 
Nauczycie się patrzeć i zwracać uwagę na szczegóły; zapamiętacie 
charakter i styl starego kościoła, osobliwe odrzwia chaty, rozkład bu- 
dynków we lub miasteczku. 

Starsze skautki niewątpliwie zaciekawione będą stosunkami w po- 
wiecie lub danej miejscowości — jakie i gdzie są szkoły, czy 
gniazda sokole, jaki jest poziom moralny i umys łowy mieszkańców. 

Przyjdzie wam niejedna myśl do głowy; zastanowicie się nad tem, 
co u nas dobrego a jak wiele jeszcze niedobrego. — Napotkacie 
przeróżne zwyczaje miejscowe, oryginalne ubiory wiejskie, posłyszycie 
pieśni; opowiedzą wam jaką straszliwą baśń, legendę. Te rzeczy na- 
leżą do tzw. ludoznawstwa, bywają nieraz ciekawe, to też skautki po- 
winny je zapamiętać lub zapisać, by potem kiedyś rozweselić się 
wspólnie śpiewką lub opowiadaniem przy ognisku skautowem, a jeżeli 
będzie coś godnego, ładnie opisać do „Skautki*. 

Bardzo chwalebnym zwyczajem jest pisanie „pamiętnika skauto- 
wego*. Tam znajdzie się miejsce na opis wycieczek, spostrzeżeń 
i wrażeń; tam możecie umieścić i wasze obserwacye przyrodnicze, 
krajoznawcze, czy nowo wymyśloną zabawę, — wszystko co do skau- 
towego życia się odnosi. Miłe i bardzo korzystne jest pisanie tego 

pamiętnika ; zacznijcie go podczas wakacyi; przekonacie się, jak po- 
trzebnym i przyjemnym będzie taki przegląd życia skautowego, tego, 
co się w niem zdobyło, tych dobrych chwil, spędzonych w drużynie. 
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Pamiętniki te mogą również służyć jako materyał do korespondencyi 
w naszem piśmie. 

Nie zawsze jednak i na wakacyach można bujać po lesie, słońce 
nie zawsze dogrzewa. Skautka znajdzie sobie w dni takie zajęcie 
w domu. Powinnyście umieć zastąpić wasze matki w zajęciach do- 
mowych, a ćwiczyć się w tem chętnie, by zdobyć poradność w życiu 
codziennem, stać się zdolnemi do służenia pomocą. Sposobności wam 
nie braknie, by-posprzątać swój pokoik, zajrzeć czasem do kuchni 
i nauczyć się przyrządzania najprostszych potraw. Jest wiele drobnych 
zajęć, łatwych, które nawet najmłodsze z was potrafią n. p. nakryć 
stół jadalny to nie sztuka, ale zrobić to szybko, zgrabnie, ubrać 
go choćby polnymi kwiatami — jest dobrem ćwiczeniem i dla spra- 
wności skautki i dla jej zmysłu estetycznego. Która z was ma młodsze 
rodzeństwo, niech pomoże matce w opiece nad dziećmi; wymaga to 
już pewnego rozsądku, zastanowienia i poradności, by czuwać nad 
malcami, zająć ich odpowiednią zabawą, opowiadaniem. Zdobyte w ten 
sposób doświadczenie przyda się do egzaminu wywiadowczyni. 

Niejedna ze skautek znajdzie się we dworze wiejskim, w domu, 
gdzie prowadzone jest gospodarstwo mleczne, pszczelne, ogród wa- 
rzywny, sad i t. d. Sposobność taką należy wykorzystać, by zapoznać 
się z temi tak zajmującemi, miłemi pracami, tal» odpowiedniemi dla 
rąk kobiecych, tak potrzebnemi w naszym kraju. Skautka nie obawia 
się wejść do stajni, nie krzyczy na widok gęsi, nie mdleje, gdy ujrzy 
gąsienicę. Nietylko ciekawą jest poznać bliżej płace gospodarskie, 
ale nie, powstydzi się przyłożyć do nich ręki, Zajęcia te są zdrowe, 
o ile nie nazbyt forsownie uprawione; zmuszają do ruchu na Świe- 
żem powietrzu, zajmują równocześnie ręce i głowę, dają wielkie za- 
dowolenie i tę trochę zmęczenia, potrzebnego dla zdrowego snu. 
Odnosi się korzyść pod względem fizycznym, duchowym i pra- 
ktycznym. Te dziewczęta, które nie cofają się przed żadną pracą, 
bezwarunkowo nie wyrosną na lalki, same staną się zaradne i ocenią 
lepiej pracę drugich. 

Na każdym zaś kroku będziecie pamiętać, że wakacye nie zwal- 
niają was od obowiązku życia po skautowemu, że prawo jest zawsze 
nad wami. Honor Polki, godność dziewczęcia, dzielność skautki niech 
zawsze będą wam na myśli. Służyć drugim, nieść pomoc, chwytać 
każdą sposobność, by być użyteczną. — Dobra skautka kocha swą 
organizacyę; jej sławę stara się pomnażać swojem postępowaniem. 
Dlatego też, rozsypawszy się po polskiej ziemi, jednajcie przyjaciół 
skautkom, między starszem i młodszem pokoleniem; może uda się 
wam zainteresować krewne i znajome dla naszego pisemka, zdobyć 
nowe ochotniczki dla zastępów naszych. Pozostańcie jednak ze sobą 
w łączności; niech zastępowa wie, co porabiają jej skautki, niech 
drużynowa ucieszy się dobremi od was wieściami ze wszech stron 
Polski. 

Do pracy! a więc do pracy! 
Wy, co mi jesteście bracią 
Duchy słoneczne, Polacy ! 

J. Słowacki. 

KRONIKA 

O administracyi drużyny skautowej. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest porządne prowadzenie Ogólne 
Kasy drużyny; prowad ą rbniczka drużyny, zdając tygo- 
dniowy raport i zamykając co miesiąc. 

Rubryka w księdze kasowej powinna tak mniejwięcej wyglądać: 

Dochód : Listopad 1913. 

Data | L. p. | Skąd 

no
 

Zastęp 3 

Zwrot poży: 
Zastęp 4 (wkład 

Za epolety zastęp 5. . . 

Instruktor X. Y. (wkładka) 

Zwrot kosztów Izby harc. . 

W
N
Y
N
D
E
N
W
 

Suma 

Rozchód : Listopad 1918. 
  

Dała | L. p. Na co 

6/X1I | Kupiono 2 łopatki a 5 K. 

11 X Pieczęć kasowa . . 

20/X1) Siekierka dla zast. 4 
20/XI| Łopatka dla zast. 4 . 
20/XI Chorągiewka Semaf. 

Saldo 

Suma 

Dochód . . . 2470 
Rozchód . . . 18:40 

saldo . « . . /6'30 
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KRONIKA 

. p. w Dochodzie odnoszą się do stron bloczka 

7 pod „L. p.* w Rozchodzie oznaczają kwity, które 

jan za kupione przedmioty (łopaty, pieczęcie, sie- 

stałość w gotówce prze- 

nosi się zawsze do dochodu na mie iąc następny. ś ; 

Pieniądze z kasy przeznaczać się powinno na wyekwipowanie 

żyny i na bibliotekę, ś składać na t. zw. fundusz żela- 

I sz t. zw. Ż służyć ma do popierania 

miosła, j takowe w drużynie istnieją np. „robienie sztucz 

kwiatów, g ó it. p. lub ma pozostać na kt 

i ie it. p. Przeważna część pieniędzy zostaje zuży 

„omniałam na inwentarz. Inwentarz ten jest własnoś 

izacyi i z chwilą rozwiązania drużyny zostaje złożor 

, ewentualnie przekazany zostaj nowozakładającej 

mie. Spisany być powinien w _, iędze inwe nta rskiej - 

siędze tej, każdy zastęp ma kartkę dla siebie specyalnie prze- 

„oną, na której z jednej strony wypisany jest cały jego inwen- 

tarz z wyliczeni 7 ka na niego wydaną została, z drugiej 

epiony „rewers many na ten inwentarz od zastępowej 

danego zastępu. Jeżeliby co zginęło, zastęp jest obowiązany to Od- 

Każdy przedmiot powinien być wyraźnie znaczony liczbą dru- 

. p. IL. DR. Z. 2. Z końcem roku szkolnego inwen- 

tarz orgat żyjny powinien b, kładany w Izbie autowej, „50- 

albo w mieszkaniu drużynowej: rewersy zwracane zastępo- 

ysto zewnętrznej stronie prowadzenia drużyny, aby 

a do właściwego celu potrzeba jeszcze pomówić o wewnę- 

pracy i o programie tej pracy, ale o tem już w następnej 

„Skautce. Dr. M. St. 

Obrona obozu. 

Zabawa skautowa. 

Podzielić się pragnę z wami opisem bardzo ożywionej zabawy 

skautowej. Zastosować ją można łatwo podczas wakacyi, gdzie tylko 

zbierze się więcej skautek, a będzie ona zarazem próbą sprawności 

skautowej. Zabawę tę zaimprowizowała jedna z zastępowych układając 

na prędce reguły, po których zastosowałyśmy się z iście skautową kar- 

nością. 
: j 

Wszystkie skautki podzielone zostały na 3 równe oddziały, z któ- 

rych 1-szy strażniczki, w pełnym uniformie broniły zakreślonego obozu. 

2-gi oddział dla odróżnienia zdjął krawatki i ten był stroną atakującą. 

3.ci wreszcie z chusteczkami przewiązanemi na lewem ramieniu od- 

grywał rolę oddziału samarytańskiego. h 

1. Ktokolwiek ze straży lub atakujących został dotknięty laską 

w nogę poniżej kolana był uważany za rannego i nie brał więcej 

udziału w walce. Celem atakujących było zajęcie obozu t. j. przejscie przez 

granice tegoż bez zranienia, w liczbie '/s-cia. Przed zaczęciem zabawy 

każda skautka z 1 i 2 oddziału otrzymała kartkę z oznaczeniem ewen- 

tualnej rany. 

r. 4, 5. CO CZYTAĆ PODCZAS WAKACYI 17 

Oddział samarytański biegł każdej zranionej w walce na pomoc, 
odczytując kartkę jaka to rana, stosownie do tego, udzie- 
lając pierwszej pomocy lub gdy rana ciężka odstawiając do szpitala 
polowego. Cała ta zabawa trwała mniej więcej 1'/» godz. Patrzący 
odnieśli jak najlepsze wrażenie ze sprawności i karności skautowej 
podziwiając szczególniej zręczność w udzielaniu pierwszej pomocy. 

„Wam działać trzeba, 
A przez czyn, ziemi przychylicie nieba*. 

Z. Krasiński. 

Co czytać podczas wakacyi? 
W nieprzeładowanym strojami kuferku skautki znajdzie si 

miejsca na kilka książek, pytanie tylko, które wybrać. Dobra ksią: 
to mądry i serdeczny przyjaciel, a nieraz — jak Orzeszkowa mówi 
skrzydło. Niech więc w tym kuferku nie braknie dzieł naszych wiel- 
kich wieszczów, gdyż to codzienną lekturą być powinno, a im więcej 
rozczytywać się w nich będziecie, tem więcej się rozmiłujecie w tych 
strofach pełnych wzniosłych myśli i wskazań życiowych. — Jako obja- 
śnienie do dzieł powyżej wymienionych, posłużyć nam mogą przy- 
stępnie traktowane książki: Niewiadomskiej „Trzech wieszczów* i Li 
sowskiej „Popularny rzut oka na życie i twórczość Mickiewicza, Sło- 
wackiego, Krasińskiego*. 

W drugim numerze „Skautki* podana już była literatura skauto- 
wa, która wzrasta z dnia na dzień np. świeżo ukazała się w druku 
csiążka przerobiona z oryginału angielskiogo „Dziewczęta przewodni- 
czki* przez p. Skrzyńską, Znajdziecie tam wiele ciekawych rzeczy ; 
czytając uważnie spostrzeżecie jak wielki jest zakres działania skautek, 
cz. t. zw. przewodniczek, ile to należy zdobyć umiejętności, jak być 
Ra zręczną, zdrową, wesołą by godnie odpowiedzieć zadaniu 
skautki. 

Z książek treści przyrodniczej mało niestety przez nasze dzie- 
wczątka czytanych, polecić możemy dla młodszych M. Weryho i St. 
Gębarskiego: „W zaklętym królestwie", dla starszych Dyakowskiego : 
„Z naszej przyrody", Wyrobka i Gustawicza: „Wśród lasów i pól*, 
a także „Z głębi wód*. Nie powinno wam również brakować tanich wy- 
dawnictw Arcta o zbieraniu motyli, suszenie roślin i t. p. 

Dla skautek, które podjąć chciałyby się pracy wśród młodzieży 
wiejskiej, znakomitym podręcznikiem Historyi polskiej jest ksiązka 
Jadwigi z Łobzowa Polacy I i II cz: -— Książka ta, pisana ze zna- 
jomością potrzeb naszej młodzieży i ludu w barwnych obrazkach, 
przepojonych miłością tego co nasze, co wielkie i piękne, kreśli dziej 
Polski do powstania Kościuszki. Podania, legendy, zwyczaje umi 
tnie zebrane dają obraz dziejów naszych, naszej kultury, każą uko- 
chać kmiecię Polską Piastową, Złoty wiek Zygmuntów, opłakiwać wre- 
szcie bolesne chwile rozbiorów i uczyć się „by nie szukać w Ojcach 
winy* ale siebie wyrabiać, pogłębić! 

e 
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WIADOMOŚCI URZĘDOWE 

. 

WIADOMOŚCI URZĘDOWE. 

Sprawozdanie drużyn krakowskich za maj: Skautek 320 

w 11 drużynach; wycieczek odbyto 40, gawęd 45, gimnastyka w ka- 

żdej drużynie 1 godz. tygodniowo. Na wycieczkach i gawędach ćwi- 

czono spostrzegawczość, obozowanie, terenoznawstwo, sygnalizacyę, 

ratownictwo, poznawanie przyrody. Poza tem było treścią gawęd: 

prawo i przyrzeczenie skautowe, karność, służba narodowa, oraz 

czytanie pism skautowych. 

W czasie Zielonych Świąt odbywały się ćwiczenia drużyno- 

wych pod kiorunków druhów Olgi i Andrzeja Małkowskich z Zako- 

panego. 
31. maja odbył się alarm drużyn krakowskich skautek i wspólna 

wycieczka do Niepołomic, gdzie odbyły się ćwiczenia oraz nastąpiła 

defilada przed kopcem grunwalzkim. Udział wzięło 120 skautek. 

Pokwitowanie. Na fundusz skautowy żeńskich drużyn w dzień 

ślubu drużynowej, złożył zastęp dzwońców I. drużyny im. królowej 

Jadwigi 20 koron 40 gr. 

Zawiadomienie. Pod osobistą komendą p. Olgi Małkowskiej 

zostanie urządzony w dniach od 22. lipca do 11. sierpnia, w pobliżu 

Zakopanego stały obóz dla skautek. 

Całkowity koszt utrzymania na każdą uczestniczkę wyniesie 

45 koron. 

Wszystkie uczestniczki, tworzyć będą jedną drużynę skautową 

wakacyjną, będąc poddane obyczajowi prawa skautowego i karności 

skautowej. 
Z obozu urządzane będą wycieczki w Tatry pod przewodnictwem 

doświadczonych przewodników. 
Prospektów i bliższych wiadomości udziela p. Olga Małkowska 

Zakopane poste restante. 

KSIĄŻKI i CZASOPISMA NADESŁANE DO REDAKCYI. 

„Polacyć l. i II. część: Jadwiga z Łobzowa. Historya Polski do czasów 

Kościuszki. Część pierwsza str. 198 illustrow, cena 3'20 gr. Część druga str. 247 

bogato illustrowana, cena 370 gr. Do nabycia w Redakcyi „Skautki*. Dla skautów 

400/, opustu. 

s Z polskiego skarbca. Obrazki zdala widziane. Jadwiga z Łobzowa, 

część druga, cena 1:70 gr. Dla skautek 400/, opustu. 

Czuwaj obrazek sceniczny w trzech odsłonach wierszem Stefanii Brydowny. 

Przewodnik Sokoli. Organ krakowskiego okręgu. Kraków, ulica 

Wolska 57. 
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Naddniestrzanin. Tygodnik poświęcony sprawom narodowym. Sam- 

bor, od Nru 6-go do 15-go. 

Głos rzeszowski, tygodnik poświęcony sprawom lokalnym. Rzeszów, 

od Nru 5—19. 

Dzwon. Tygodnikk ludu polskiego. Lwów, Asnyka 7, od Nru 16-25. 

Ziemianka. Dwutygodnik. Warszawa, Kopernika 14, od Nru 1—12. 

Niewiasta katolicka z dodatkiem „Gwiazda*. Bratkówka p. Krosno, 

Brzask. Miesięcznik młodzieży polskiej. Poznań, od Nru 3—6. 

Prąd. Miesięcznik społeczny, poświęcony zagadnieniom wychowania spo- 

łeczno-narodowego. Warszawa, Warecka L. 10, od Nru 3—5. 

  
  
  

  

Komisya dostaw dla skautek 
w Krakowie, „Sokół*, ul. Wolska L. 27. 

Kapelusz . . PAY UZO CYDA OCZ, A SPAC 0 SOZEJĆ c! 
Materyał na mundury wełn. szer. 160 ćm. za metr  ... URO „ [— 

Małeżye na biazki letniejza metr... . «0. „5080000000, n— 
Pasek aż U) EŁAA! SEIGY RE WIOSNE W AUE WAW ECYG0W: JM 3:50 
PONAR WNE ZADAC 0 ORAWA Al 143 11:50 
Kołki do namiotów . . OŁ a PYRA Az SPE 10 
Naczynia do gotowania 3 Z 2. ARA WEJ) Ka ZORIEAKIAAJRDIAO 
Menażki blaszane 84 hal., z pokrowcem TABUN 0410 nij a 1:20 
Łyżka i widelec alum. SANE SPDONNO ZNAK. 6% » "Z=190 
Maszynka alum. do gotowania . . 3.2) sM yi ZY SANA, CWA , 6— 
Ochraniacz na mapy z cellul. po 90 hal., Zi KÓDATA 0500013 3:— 
Materyat rar DECAKC ZA MELCOWEC A. A 2 PZA RAL ATA ŁA 3— 
Nóż skautowy . . ZB iEdGlRO 10 RANONZCPE A SEDAN 5 ad WOD 40 
Łopatka saperska kor. 270, z ochraniaczem SKOrZaNy Oh, noe 5— 
ORORO Ki SYgrIAłOWE ADIATOĘCZELWONE) 04 2a i 05. AE "70 
Gwizdki po 34 hal., 40 hal., 70 hal. i 
Sznurki do gwizdków Ay 
Kompasy po kor. 1:10 i 
Latarki składane 5 
Czekan z ochraniaczem skórzanym 
Siekierka 
Puszki na herbatę 

i „ masła ż M2 SRO 
Flaszka alum z ochraniaczem filcowym * Ś/4.ltr. 5 Kor. lb; 

JAA, 
Vade mecum i Wyrobek wyd, Il.) ż R 
Podręcznik dla pieszych patroli wywiadowczych . 
Samarytanin w nagłych wypadkach 

Dalej nabyć można po cenach niższych niż sklepowe wszelkie 
przedmioty w zakresie sportowym jak: 

APTECZKI POLOWE, NOSZE i t. d. 
Zamówienia z prowincyi załatwia się za nadesłaniem pieniędzy 

lub za zaliczką, pocztę płaci zamawiający. 

Godziny urzędowe we wtorki i czwartki od 7 do 8 wieczór.         
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KIER 
Kraków, Grodzka 2, | Niesiołowski l 

HANDEL PRZYBORÓW DO SZYCIA KRAKÓW 

HAFTU I KRAWIECZYZNY, | Sukiennice L. 24 i 25, 

Przyborów toaletowych i galanteryi. | | | poleca swój obficie zaopatrzony 

WIELKI WYBÓR PASKÓW, T ; 
TOREBEK RĘCZNYCH, RĘKAWICZEK, | | Magazyn Iowarów 
WSTĄŻEK, POŃCZÓCH, SKARPETEK [l bławatnych 

ko. 'd; 

Największy i najtańszy w Krakowie | || SKŁAD PŁÓCIEN, BIELIZNY 4 

SKŁAD ZABAWEK, STOŁOWEJ 
GIER POWARZĄSKICH, LALEK, KONI | Bielizny damskiej i męskiej. 

NA BIEGUNACH, GIER SPORTOWYCH, 
PRZYBORÓW SPORTOWYCH Wyprawy ślubne, Wyprawy dla 

8 A ze ta | || młodzieży szkolnej, Koldry, Kocyki, 

jak a RY Firanki, Chustki, Pledy, Pończochy, 
RZ AO Skarpetki i t. d., i t. d. 

(eny bardzo nizkie. Próbki na żądanie. 
W niedziele i święta handel zamknięty. | IL „J 

| c o 30 z h 

    

  

    Ceny nizkie — towar doborowy.           

  

  

  
  

Apteka „pod trzema koronami* 

STEFANA RYDLA 
w Krakowie, ul. Retoryka L. 1. — Telefon 3072. 

SKŁAD WSZELKICH ŚRODKÓW LECZNICZYCH 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH. 

| ŚRODKI KOSMETYCZNE I TOALETOWE. 
| WAGA OSOBOWA. — WAGA DLA NIEMOWLĄT. 

TLEN DO ODDYCHANIA. 
LÓD DLA CHORYCH PRZYGOTOWYWANY 

| ASEPTYCZNIE KAŻDEGO CZASU. 

| Dla Skautek 10" rabatu 
Ne, zaa A 

        
Redaktorka odpowiedzialna i wydawczyni Jadwiga Mayówna. 

Czcionkami Krakowskiej Drukarni Nakładowej ul. Kopernika i. 8, — pod zarządem A. Nowaka. 

, PYSKA E 

+ 
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