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O PRZYRZECZENIU SKAUTOW.YM 
• 

' 
Przyrzeczenie skautowe pierwotnie brzmiało: 

"przyrzekam: ~ 
l) wierność Ojczyźnie, 
2) gotowąść w każdej chwili niesie-

• • ma pomocy mnym, 
3) posłuszeństwo PrawuSkautowemu" . 

Następnie zmieniano tekst przyrzeczenia 
skautowego i chociaż uległ on pewnym zmia
nom, to jednak różnica zasadniczo polega na 
samej redakcji formy przyrzeczenia-treść pier
wotnego wzoru nie została zmieniona. 

I Zjazd Polskiej Organizacji Skautowej przy
jął następujące przyrzeczenie skautowe: 

"przyrzekam, że hasłem moim w ży
ciu będzie : 

"Ojczyzna, Nauka i Cnota" . 
Brzyrzeczenie przyjęte przez I Zjazd uj

mując sze~ej i dokładniej punkt l i 2 przy-
r~ zeni poprz~niego nie posiada w sobie 
·punkt . 3 wneg~ przyrzeczenia i słusznie po-
ws · . phbje t wśró~ Kierownictwa Skautowego 
zę9y IV zJ z~ vr,owadził następujący tekst 
rzyrzecze a s"kautd'wego: 

, yJJ?:ekam. 
{ _ l ze. hJSłem moim w. życiu będzie: 
""-v- "Ojczyzna, Nauka t Cnota" 
or-az_2)4Josłuszeństwo Prawu Skautowemt,I . 

• arc m 
-

Zmiana przyrzeczenia skautowego wypły
nęła nie tylko z dążenia do ~polszczenia ruchu 
skautowego. Dawne przyrzeczenie skautowe 
posiada zasadniczy błąd. vV trzecim punkcie 
skaut przyrzeka posłuszeństwo Prawu Skauto
wemu. Pierwsze dwa punkty są wyjęte z Pra
wa Skautowego;-wierność Ojczyźnie-jest dru
gim punktem prawa,-gotowość niesienia pomo
cy bliźnim-trzecim. Z tego należałoby wnio
skować, że z pośród l O punktów Prawa Skau
towego, punkt 2 i 3 zasługuje na specjalne 
wyróżnienie i kładzie się na nie główny na
cisk. Przeczyłoby to jednak zasadzie skautowej, 
która głosi, że w prący i wychowaniu skauto
wym wszystkie dziesięć punktów Prawa skła
dają się na wytworzenie prawdziwego typu 
skauta, źe skaut jest obowiązany posiąść wszyst
kie przymioty zawarte w Prawie Skautowym, 
że kto choć jeden punkt pominie, nie jest skau
tem. Jeśliby zaś chodził~ o rozróżnienie, który 
z punktów ·Prawa Skautowego ma najdonioślej
szą wartość i ma być w pracy wychowawczo 
skautowej wybitnie akcentowany, to pierwszeń
stwo należy się pierwszemu punktowi Prawa, 
który głosi, że na słowie skau t a można 
p o Le g a ć j a k n a Z a· w i s z y. Z tych wła
śnie powodów dawne. przyrzeczenie . skautowę, 

• 
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było sprŻeczne z zasadami skautowymi. Nale
żało tak zdefinjować przyrzeczenie,, aże.by mie
ściło w sobie całość wypływającą z 10 punk
tów Prawa. Trafnem wysoce był wybór za
stąpienia p~zyrzeczenia dawnego hasłem: "Oj
czyzna, Nauka i Cnota". Lakoniczne określenie 
obowiązków~ które wkłada na siebie skaut, wy
rażone w trzech słowach, posiada niezmiernie 
dużo treści i naprawdę skupia w sobie całość 
obowiązków, pracy i wychowawczej działalno
ści skautingu. Jak dużo mówią te trzy wy
razy i jak doskonale odtwarzają całość pracy 
skautowej, może przykładem być zwrot użyty 
w korespondencji z Radomska w N-rze l "·wiad. 
Skaut." - "młodzież ochoczo garnie się do tej 
nowej szkoły, której hasłem: "Ojczyzna, Nauka 
i Cnota" . A oprócz ścisłego ujęcia całokształtu 
działalności skautingu, te trzy wyrazy niezmier
nie wielki posiadają urok i z dżiwnym piety
zmem wymawia je każdy polak. Najbardziej 
jednak wielkość słów "Ojczyzna, nauka i cnota" 
odczuwa młodzież polska. Na ich wspomnienie 
myśl biegnie, jakby mechanicznie, do najbogat
szego, najwspanialszego i najbardziej ideowego 
okresu z życia młodzieży - do kół filaretów, 
filomatów i promienistych. Pokrewieństwo ideo
we, nawiązane z młodzieżą wileńską, z te~o 
okresu czasu, wytwarza poczucie łączności oraz 
silniejszą zdolność ·emanacji ideałów filaretów 
na młodzież współczesną. 

.. -:: 

.. .... • • 

Wprowadzenie do skautingu nowego przy
rzeczenia jest zapowiedzią dals;zych wysiłków 
do zupełnego spolszczenia naszego ruchu skau
towego. Mylą się ci, którzy spolszczenie skau
tingu widzą w odnalezieniu odpowiedniego wy
razu swojskiego dla zastępienia obcego wyrazu 
"Skaut", w znaczniejszym jednak stopniu po
pełniają błąd ci, którzy stwierdzając braki w 
polskim ruchu skautowym, stają się bezwzglę-

dnymi zwolennikami dokładnego kopjowarHa 
'o/.Zorów angielskiego sk~utingu. . 
· . Jezeli ·dzisiaj w pracy skautowej odczuwa
my brak odpowiedniego ideowego nastroju, 
należytego zrozumienia i odczucia skautingu, 
jeśli stwierdzamy, że prąca skautowa ogranicza 
się bardziej do formalnego wypełnienia zobo
wiązań, to nie możemy zarżucić młodzieży pol
skiej niedoceniania narodowej wartości skautin
gu lub obojętnego odnoszenia się do spraw 
społecznych i narodowych, lecz w pierwszym 
rzędzie powód musimy spostrzedz w braku 
łączności pracy skautowej z polskim dorobkiem 
kulturalno-narodowym. 

Czerpanie soków ożywczych dla pracy 
skautowej z naszego dorobku duchowego, mo
.ralnego, kulturalnego i społecznego oraz uzale
żnienie jej ·od naszych potrzeb ogólnonaro
dowych, może jedynie zapewnić skautingowi 
normalny rozwój oraz wpłynąć na podniesienie 
zapału do pracy w szeregach skautowych. 

Zwolennicy skautingu angielskiego mogą się 
obawiać, że w ten sposób zrozumiany skauting 
zatraci baden-powellowski charakter, tak jak 
zatracił go skauting niemiecki lub rosyjski. Bę
dą to jednak próżne obawy . Młodzież wów
czas będzie kształciła swe cnoty obywatelskie, 
wzorując się na Kochanowskich, Skargach, Mic
kiewiczach Filaretach, - na Kopernikach, Mo
drzewskich, KonarskichJ Staszicach, Czackich, 
Janach i Jędrzejach Sniade~kich, Trętowskich, 
-na Rycerstwie kresowym, Zółkiewskich, Chod
kiewiczach, Czarnieckich, Kościuszkach , Trau
gulach i wielu innych, którzy mogą być uo
sobien.iem cnót obywatelskich dla wszystkich na
rodów. Organizacja skautowa zachowa, i w tych 
warunkachy swój zasadniczy charakter, a zasługą 
Baden-Powella będzie, że z części składowych, 
które są wytworem polskiego życia duchowego, 
intelektualnego i społecznego, dał pośrednio 
początek wspaniałej polskiej organizacji skauto
wej, od której pomyślnego rozwoju zależy świe
tlana przyszłość narodu. 

Jan Sikorski 

N EGZAMINY SKAUTOW ·E 
O Ogdfnec w ohowanie skautowe jest ujęte 
w ~t~rlm ie3 owym. Praca jest usystematy-
zo~na ten s osób, ·że skaut od wiadomości-
ogól i e· eh przechodzi do coraz szczegóło-

s_zy_c . QtrÓwiązkiem każdego skauta jest stale 

archiwu n 
• 

-

pracować nad zwiększaniem swych wiadomości. 
Co pewien okres czasu skaut zg,łasza się do 
egzaminu skautowego. Zależnie od złożonych 
egzaminów skaut otrzymuje stopień organiza
·cyjny. Progra·m ogólny jest podzielony na trzy 

• 
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egzaminy. Pierwszy egzamin obejmuje ogólne 
wiadomości skautowe, tak ażeby po. złożeniu 
egzaminu tego, zdający mógł zostać rzeczy
wistym obywatelem ruchu skautowego. L..da
nie pierwszego egzaminu daje stopień szeregowca, 
to jest dopiero prawo nazywania się skautem. 
Złożenie pierwszego egzaminu daje prawo do 
złożenia przyrzec~enia ... skautowego oraz otrzy
mania legityrnacji organizacyjnych. 

Następny egzamin jest już trudniejszy, po
siada więcej wiadomości technicznych oraz wy
maga znacznego wyrobienia skautowego. Po 
złożeniu II-go egzaminu skaut otrzymuje tytuł 
"wywiadowcy", czyli skauta klasy II-ej. 

Trzeci, ostatni egzamin skautowy daje tyłuł 
"harcerza", czyli skauta klasy I-ej. 

Po złożeniu trzech ·egzaminów, to jest uzy
skaniu stopnia skauta klasy I następują egzaminy 
honorowe. Egzaminy honorowe, później nazwane 
egzaminami sprawności skautowych, są egzami
nami ze specjalizacji w poszczególnych gałęziach 
wychowania skautowego. Skauting angielski 
rozróżnia 52 sprawności skautowych. Każda 
sprawność posiada specjalną oznakę, którą otrzy
muje się po złożeniu odpowiedniego egzaminu. 
Skaut obowiązany jest do złożenia co roku 
jednego egzaminu sprawności. Po zło~eniu 
czterech egzaminów sprawności, skaut klasy I-ej 
otrzymuje tytuł "skauta królewskiego". Skaut 
królewski posiadając ten stopień dwa lata, zło
żywszy nowych 12 egzaminów sprawności oraz 
odznaczywszy się czynem skautowym, otrzymuje 
stopień "wilka szarego". Stopień wilka szarego 
jest najwyższą godnością skautową. 

Pracę skautową należy rozło~yć na cały 
szereg lat i aby zdobyć najwyższą godność 
skautową trzeba w nią włożyć dużo pracy oraz 
posiąść wiele wiadomości. Dążenie do uzyskania 
tytułu "wilka szarego" o b o wiąz uje wszyst
kich skautów a stopień organizacyjny jest do
wodem wartości skautowej członka ruchu. 

PROGRAM EOZAMINOV\' 
I. N a s z e re g o w c a. 

l. Prawo skautowe. 
.F--'1. ctor--~ patrona drużyny. 
.__ .. a;· orno~· ustroju o(ganizacji skautowej. 

~-.1 . hJkł n ska to wy. 
.-Zn~~ · usztry jednostki i zastępu. 

6. $dy sk u owe. Znaki skautowe. 
. · · ja znajomość najważniejszych 

motr}e o 1st9 ji Polski. , 
\p~ } g a~tiie z historji zwrócić specjalnie 

uwag~stępujące tematy: Przyjęcie chrze-
• a c wum 

ściaństwa. Chrobry. Najazdy Tatarów, Kazi
mierz Wielki. Statut Wiślicki. Unja Litwy 
z Polską. Ważniejsze .walki z KrzY"żakami. 
(Grunwald,- PokóJ w r. 1465 w Toruniu). Unja 
Lubelska. Stefan Batory. Cecora. Chocim. Wojny 
szwedzkie (Obrona Częstochowy). Jan Sobieski. 
3 maja 1791 roku. Powstanie Kościuszkowskie. 
Legiony-Dąbrowski. Książe Józef Poniatowski. 
Rok 1815. Spiski-Łukasiński, Towarz. Patrjo
tyczne. Rok 1930_:_31. Rok 1863. 

Program z historji można przygotować 
z następujących książek: a) Teresa .Jadwiga 
Opowiadania ciot~i Ludmiły, b) Teresa Jadwiga 
Nowe -opowiadania ciotki Ludmiły, c) H. Bu: 
kowiecka - Jak. Piastowie Polskę budowali, 
d) B. Kalinowski - Zwycięzca z pod Wiednia. 
e) Wojnar - O naczelniku Kościuszce. f) Woj
nar - O powstaniu narodowem. Ewentualnie 
nadto Niemcewicz - Śpiewy historyczne. Za
horski - Szymon Konarski.. . 

8. O e ogra f j a. Bukowiecka- Opis ziem 
dawnej Polski (mapa Romera). Jedna z książek 
Ale~sandra Janowskiego - vVycieczki po kraju. 

9. Umieć na pamięć: "Boże coś Polskę" , 
"Jeszcze Polska nie zginęła", "Marsz Strzelców", 
"Rota" - Konopnickiej. 

l O. V\iykazać znajomość następujących 
książek: a) Hoffmanowa - Jan Kochanowski 
z Czarnolasu, b) K. Drzewiecki- O życiu i dzie
łach Adama Mickiewicza. c) F. Morz.ycka-Jul
jusz Słowacki, d) H. Sienkiewicz - W pustyni 
i w puszczy, e) E. Amicis- Serce, f) W. Anczyc 
- Robinson Krusoe. 

II. N a s k a u t a k l a s y I I. 

1 Znajomość musztry plutonu. 
2. vVzoro'Wo prowadzić musztrę zastępu. 
3. Hygjena i samarytanizm. 
4. Orjentowanie się w terenie (strony 

świata, mapa, busola, gwiazda polarna, porost 
mchów, topnienie śniegów). · 

5. Znajomość miejsca zamieszkania i oko
licy w promieniu 7 wiorst. 

6. Spostrzegawczość (po minutowej obser
wacji każdej wystawy opisać dokładnie· jedną 
z 4-ch obserwowanych, lub z 24-ch przedmio
tów drobnych zapamiętać 16). 

7. Sygnalizacja (Morse). , 
8. Przejść l ,5 kilometra w 11 minut kro

kiem skautowym (20 kroków bi·egiem i 20 kro
ków chodem). 

9. A. Drużyny męskie. Patrolowanie (skaut 
w polu, wywiady, tropienie, obozowanie, biwa-
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kowanie, rodzaje ognisk i prawidłowe ich roz
palanie). 

B. Drużyny żeńskie. Skaut w polu (patro
lowanie, obozowanie, biwakowanie, rodzaje 
ognisk i prawidłowe ich rozpalanie). 

l O. Historja i literatura do roku 1794 
włącznie. 

Z literatury uwzględnić · należy nastę
pujące tematy: znaczenie Reja w literaturze, 
Jan Kochanowski, Andrzej Modrzewski, Piotr 
Skarga, vVacław Potocki, Stanisław Konarski, 
Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, znaczenie 
jego pracy dla oświaty, czytelnictwa i literatury, 
Stanisław Staszyc, Hugo Kołłątaj. 

Historję i literaturę przygotować można 
z książek: . a) F. ·Koneczny - Historja Polski 
albo K. Rawer - Dzieje ojczyste. b) l. Chrza
nowski- -Historja literatury polskiej. 

11. Geografja. Jezierski- Zarys georafji 
ziem polskich. 

12. Wykazać znajomość następujących ksią
żek: a) L. Jenike- Stefan Czarniecki, b) T. Ko
rzon-Kościuszko, c) A. Mickiewicz-Pan Ta
deusz, d) B. Chrzanowski- Za co powinniśmy 
kochać "Pana Tadeusza ? " e) Kraszewski- Stara 
Baśń, f) Kraszewski - Tułacze, g) H. Sienkie
wicz - "Ogniem i Mieczem", "Potop", "Pan 
Wołodyjowski, h) H. Sienkiewicz - Krzyżacy, 
i) B. Prus- " Anielka", "Grzechy dzieciństwa", 
"Katarynka", "Placówka", j) M. Konopnicka~ 
Dym, Banasiowa, Nasza szkapa, Niemczaki, 
~)M. Zych- Andrzej Radek. (Syzyfowe prace
Zeromski), l) R. Kipling - Księga puszczy 
(Tom I i II). 

III. N a s k a u t a k l a s y I. 

l. Znajomość musztry drużyny. 
2. vV zorowo prowadzić musztrę plutonu. 
3. Terenoznawstwo (czytanie i rysowanie 

map, planów i szkiców, znaki konwencjonalne, 
deklinacja dla Warszawy Krakowa i Lwowa, 
podziałka liczbowa i linjowa, obliczanie i ocena 
odległości). 
~4. . rużyny męskie. Obozowanie (urzą

Afzan~zu, łokształt życia w obozie, ubez
pieoze~, ~forpo zty). 

B~ Dł11żyay ~eńskie. Obozowanie (ogólne 
źasacttr'UrzĄdzania dbozu), rozpalić ognisko w polu 
za po~oc najw~·ej dwuch zapałek, przyrządzić 
ał~ei'e wi~ • nas~ępujących potraw (nad 
ogąl~ o,@ow m, jeśli można) kaszę, jaje
c~ę~plec;_e,, obskubać i ugotować lub upiec 

archiwum 
• -

ptaka. Prócz tego upiec bułkę lub placek 
z 1/4 kg. mąki. 

5. Znajomość okolicy w promieniu 20 km., 
w promieniu 5 klm. dokładna znajomość każdej 
ścieżki ; . tak by módz służyć dniem i nocą za 
przewodnika .. . 

6. Znajomość sportów: jazda na rowerze, 
pływanie. 

7. A. Drużyny męskie. Znajomość obcho
dzenia się z bronią. Pocżątki fechtunku. 

B. Drużyny żeńskie. Ogólna znajomość 
obchodzenia się z bronią. Znajomość rewolweru. 

' 

8. Znajomość oznak szarż Legionów, armji 
austrjackiej, niemieckiej i rosyjskiej. 

9. Wykazanie znajomości dowolnie obra
nego działu wychowania wojskowego. (Drużyny 
żeńskie: intendantura, służba sanitarna, sygna
lizacja). 

l O. Historja i literatura od roku 1794 do 
czasów współczesnych . 

Z literatury uwzględnić należy następujące 
tematy: Poeci legioniści (Cyprjan Godebski), 
Kazimierz Bredziński (życiorys), Maurycy Mo
chnacki jako krytyk literacki i historyk po
wstania. Mickiewicz, Słowacki (Kordjan, Balla
dyna, Ojciec zadżumionych, Grób Agamemnona, 
Anhelli, Lilia vVeneda), Kra?iński (Nieboska 
Komedja, Iryd jon, Przedświt, Psalmy przyszłości), 
O liceum krzemienieckiero i uniwersytecie 
wileńskim. 

U w a g a. Konopnicka.. Sienkiewicz, Prus, 
Dygasiński, Wyspiański, Zeromski, Rejmont, 
Tetmajer, Sieroszewski - tylko dzieła wymie
nione w punkcie 12. 

Historję i literaturę przygotować można 
z książek: a) Grabiński - Dzieje narodu pol
skiego, albo T. Siemiradzki- Dzieje porozbio
rowe narodu polskiego, b) Chmielowski- Dzieje 
literatury polskiej tom 3- 6, c) Bn1ckner- Dzieje 
literatury polskiej tom 2, (Jako skrót - Galle 
Zarys dziejów literatury polskiej. 

11. Geografia. Gra biec-W spółczesna Pol
ska w cyfrach i faktach. Romer- Przyrodzone 
podstawy Polski historycznej. 

12. Wykazać znajomość następujących 
książek: a) S. Askenazy- Ks. Józef Poniatowski, 
b) B. Limanawski - Stuletnia wąlka narodu 
polskiego o niepodległość, c) A. Sliwiński -
Powstanie listopadowe, d) J. Piłsudski '--- Noc 
22 stycznia, e) J. Tretiak- Młodość Mickiewicza, 
f) H. Sienkiewicz- Quo vadis, g) B. Prus -

• 
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Dzieci, Lalka, h) M. Konopnicka-Pan Balcer 
w Bra.zylji, i) Orzeszkowa - Nad Niemnem, 
j) S_. Zeromski- Ludzie bezdomni, Siłaczka, Na 
pokładzie, Za wolność i Ojczyznę, Echa leśne, 
k) W. Rejmont-Chłopi, Sprawiedliwie, l) K. 

Tetmajer-Ksiądz Piotr, Na Skalnem Podhalu 
(l i 2), ł) W. Sieroszewski - Bokser, Kulisi, 
Latorośle, Na kresach lasów, m) A. Dygasiński 
Na odlocie, n) S. Wyspiański- Wesele, War-
szawianka. · 

"KSIĘGI-C ZŁO WIEKA" 
. W niektórych Krajach Zachodniej Europy 

istnieje zwyczaj prowadzenia "księgi-człowie
ka". Zwyczaj • ten w ogólności mało rozpo
wszechniony polega na tern, iż ojciec lub 
matka spisują kolejno wydarzenia z życia dziecka 
w specjalnej księdze. Na pierwszej stronicy 
naturalnie jest umieszczona data przyjścia na 
świat małego obywatela, następnie· ważniejsze 
wypadki jak chrzest, pierwsze kroki, gwiazdka 
i t. d. Księga taka ozdobiona jest puklami wło
sów małego, fotografiami i odręcznymi rysun
kami. Jak wspomniałem wyżej prowadzi ją 
ktoś ze starszych-systematycznie, aż do chwili, 
w której dziecko zaczyna notować cieka wsze 
wydarzenia swojego życia. Księga więc zamie
nia się w pamiętnik, ale bardzo ciekawy, bo 
obejmujący najmłodsze lata danego osobnika. 

O wartości pedagogicznej tej rzeczy, sto
sunkowo dość doniosłej, nie będę wspominał. 

Na jedno tylko zwrócę uwagę, a miano
wicie na to- czy tego zwyczaju odpowiednio 
zmodyfikowanego, nie dałoby się zastosować do 
życia skautowego. \IVszak każda drużyna polska 
miała lub ma ciekawe "narodzinv". Jedne z nich 

ol 

powstały w twardej niewoli moskiewskiej, inne 
w dobie ~alki o niepodległość narodu. vVszak 
drużyny nasze tyle . przeżyły, może więcej od 
niejednej z drużyn skautowych angielskich. 
Spodziewam się, iż karty niejednej takiej księgi 
dużo powiedziały by o zawiązywaniu organizacji 
skautowych, o pracy w podziemiach konspiracji, 
o nocnych ćwiczeniach i wycieczkach i. t. d. 

Mojem zdaniem księgę taką należałoby pro-
wadzić jący. Przedewszystkiem 
sa możności oprawiona sta-

N 

rannie przez . skautów, musi czynić zadość pe
wnym wymaganiom artystycznym np. oprawa 
w stylu ludowym, wnętrze księgi powinno się 
składać z papieru dobrego nielinjowanego i po
siadać margines szeroki, mniej więcej, na trzy 
palce, upiększony winetkami roboty chłopców. 
Stronice pierwsze zawierałyby: opis założenia 
drużyny, podpisy lub pseudonimy szarż, prawo 
i rotę skautową, dalej widzielibyśmy chętnie 
opisy większych i ważniejszych zbiórek i wy
cieczek, otrzymane rozkazy, naturalnie treść po
ważniejszych, nekrologi, odznaczenia, nominacje, 
degradacje, wyroki sądów skautowych, pro
tokoły komisji egzaminacyjnych, Oprócz tego 
znajdowaćby się tam mogły: poezje oko
licznościowe, fotografje i rysunki odręczne, 
np. karykatury i t. p., wogóle wszystko to z życia 
drużyny, na co by się Rada ·zgodziła. Opis 
kandydujący do księgi musiałby być przed
stawiony Radzie drużyny i ta po gruntownem 
badaniu orzeka, czy daną rzecz można wpisać, 
czy też nie. Jedynie tym sposobem uniknie 
się błędów i poprawek. 

Każdy kto widział taką księgę przyzna, 
iż wywiera ona sympatyczne wrażenie. Tyle 
wspomnień i życia bije z tych białych kartek. 
O pożytku niema nawet mowy, bo 1-sze księgi 
takie, u nas spotykane bardzo rzadko, będą 
podstawą do przyszłej historji skautingu pol~ 
skiego, 2-gie będą ogniwem łączącem młode 
pokolenia drużyny z tymi, których ta ostatnia 
wychowała na dzielnych obywateli kraju, na
stępnie być zapisanym do księgi drużyny będzie 
to zaszczyt nielada - i przeciwnie, wyrok lub 
degradacja wpisana posiadać będzie znaczenie 
stokroć poważniejsze. 

Skauton 
z ok. VII go 

"-AJMY SKARB SKAUTOWY 

' ---~ 
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Wakacyjny kurs skautowy ' 
• 

Naczelna Komenda przystępuje do zorga
nizowania wakacyjnego kursu skautowego dla 
męskich i żeńskich szarż skautowych. · 

Kurs żeński i męski odbędą się oddzielnie 
i w innych miejscowościach. 

Zapisywać się na kurs może tylko młodzież 
skautowa w wieku od lat 15. 

Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie przy
sługuje szarżom skautowym. 

Program kursu obejmuje zakres przygoto
wania do egzaminu na skauta klasy drugiej. 
W programie kursu zostaną uwzględniorle wy
kłady treści wychowawczej, ideowej i techniczno 
skautowej. 

Kurs trwać będzie od dnia l O lipca do 
dnia l O sierpnia b. r. Od dnia l sierpnia roz
poczną się egzaminy na wszystkie stopnie skau
towe oraz dla uzys·kania odpowiedniej szarży 
skautowej, zależnie od złożonego egzaminu. 

Opłata za cały kurs wyrtosi koron 90, którą 
to sumę należy wnieść t góry do kasy kursu. 
Zapisy nadsyłać należy do biura Naczelnej 
Komendy. Lista uczestników kursu zostanie 
zamknięta dnia 15 czerwca. 

W podaniu o przyjęcie na kurs należy 
wyszczególnić wiek, lata służby w skaucie, szarża, 
adres służbowy i zamieszkania. Podania o plgi 
lub zwolnienie od opłaty należy wnosić z od-· 
powiednim zaświadczeniem Komendanta Okręgu. 
vV podaniu o zniżenie opłaty należy wymienić 
sumę którą składający podanie gotów jest ure
gulować. 

' 

· Przybywający ria kurs powini'en posiadgĆ 
następujące wyekwip-ow_anie: l) plecak, 2) pe;. 
leryn·ę lub inne okrycie, 3) koc, 4) pa·s skurz~my, 
5) 3 zmiany bielizny, 6 par skarpetek, 6 chuste
czek do nosa, 3 ręczniki, 2 prześcieradła, 6) 
menażkę, 7) nóż, łyżeczktę, widelel, 8) manierkę, 
9) szklankę turystyczną, l O) nóż skautowy, 
albo scyzoryk, 11) 2 ściereczki, 12) 4 woreczki 
na racje, 13) szczotkę do butów i ·ubrania. 14) 
mydło, 15) przybory do szycia, 16) grzebień, 
17) szczoteczkę do zębów, 18) źapałki, 19) 'ka
jet i ołówek, 20) książkę do nabożeństwa. 
Ewentualnie nadto: sweater, zapasowe buty 
i latarkę elektryczną. Ubranie powinno być mo
cne, wskazany jest mundur skautowy. 

Kurs prowadzony będzię przez instrukto
rów skautowych. Komenda Kursu poszukuje 
referentów oraz instruktorów następujących dzia
łów: hygiena i samarytanizm, krajoznawstwo, 
wywiady, obozowanie, pionierka, terenoznaw
stwo, sygnalizacja, gimnastyka (system Linga), 
musztra, służba pożarnicza, sporty (jazda kon
no, na rowerze, szermierka, wioślarstwo, boks, 
dżin-itsu, pływanie i akcja ratunkowa), śpiewy. 
Zgłoszenia nadsyłać należy do biura Naczelnej 
Komendy przed 1-ym czerwca b. r. Pierwszeń
stwo przysługuje specjalistom, brana jest rów
nież pod uwagę ilość obejmowanych działów 
przez jednostkę. Referenci o zaangażowaniu 
zostaną zawiadomieni przed 10 czerwca. 

Naczelna Komenda 
Polskiej Organizacji Skautowej 

KORESPONDENCYE 

Okręg Radomskoski posiada ściśle zorga
nizowaną drużynę skautową tylko w Radomsku. 
W okolicznych wsiach i miasteczkach praca jest 
~~~~początkowana. Formują się oddziały 

wnie i Olbrachcicach zostaną rów
ane w Krępie i Sulmierzycach. 

b wieś trudno jest wciągnąć 
~..., ~~.,l~za~ł~~l utowej, jednak należy się spo-

--~ ...... zki, intensywna praca dru
. , zachęci okoliczną młodzież 

. Z tego też powodu punkt 
ności organizacji jest obecnie 

Tutaj ideja skautowa przenika do. 

archiwum 

Radomsk, w kwietniu 1916 r. 

coraz szerszych mas ·zyskuje poparcie u starszego 
społeczeństwa a owocem tego-zainteresowanie 
się ogółu naszą organizacją. 

Obecnie formuje się druga drużyna żeńska 
z dziewczynek ze szkół ludowych. , · 

Praca w Oddziale Radomskowskim idŻie 
równo i systematycznie. Ideały skautowe coraz 
bardziej przenikają w życie koleżanek - tak 
uczenie jak i dziewczynek starszych. Bodźcem 
do ugruntowania wpływów skautingu śród tu
tejszej młodzieży był również pierwszy egzamin 
ochotniczek. Z całej drużyny składało egzamin 

. 2S skautek. Egzamin ten przybrał charakter 
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uroczystości drużyny. Odbył się on 19 marca, 
w dniu imienin brygadjera Piłsudskiego, w obec
ności całej drużyny, patronatu i rodziców. Pro
gram wypełniły oprócz egzaminów przemówie
nia członków patronatu .i organizacji oraz śpiewy 
chóru skautowego. Zdający po egzaminie złożyli 
w obecności uczestników uroczystości przyrze
czenie skautowe. Vvywiązał się wówczas nastrój 
nadzwyczaj podniosły. Czytało się i wyczuwało 
V{ wygłaszanych zdaniach pełnych zapału w kar
nej postawi~ zapowiedź lepszej przyszłości przez 
życie i czyny tych którzy w nią idą. To też 
śpiewom i gawędom nie było końca. 

Pierwsza ta uroczystość drużyny żeńskiej 
w Radomsku pozostawi niczem nietatarte wra
żenie wśród skautek i zaprqszonych gości. 

Wyróżnienie egzaminowanych skautek za
chęci do współzawodnictwa pozostałe koleżanki. 
Z tego teź powodu po świętach Wielkiejnocy 
odbędzie się drugi egzamin 0chotniczek. 

Oprócz powyższej uroczystości skautki 
brały udział w styczniowym obchodzie, ofiaro
wując jednocześnie do pomocy swą pracę. 
Specyalnych uroczystości narodowych w Od
dziale naszym nie było z tego względu, że 
większość l\oleżanek rekrutuje się, z uczennic 

(Z raportu do N. K.) 

a szkoły miały bądź wspólne., bądź poszczególnie 
urządzane obchody. 

Szkoły w Radomsku nie czynią żadnych 
przeszkód w naszej pracy. O ile praca dalej 
tak pójdzie jak dotąd to mamy w projekcie by 
drużyny żeńskie zaopiekowały się wszystkiemi 
dziećmi w Radomsku. Każda s~autka, w swojej 
dzielnicy, będzie wokół siebie skupiała dzieci, 
a przez wspólne zabawy i obcowanie ideały 
skautowe przenikną do poszczególnych jednostek 
młodzieży naszego miasta. 

Taki jest ogólny zarys stanu pracy skau
towej 12 Okręgu. Dodać jeszcze należy, że od 
samego początku prowadzenia pracy skautowej 
odczuwa się brak odpowiednich do czytania 
książek z życia skautek i skautów. Za biedny 
jest nasz Okręg,, by mógł takie książki kupo
wać na własność. Pożądane byłoby sformowanie 
odpowiedniej biblioteczki skautowej, którą Ko
misja Dostaw wypożyczałaby Oddziałom na 
pewien czas, lub też sprzedawała, rozkładając 
zwrot należności na raty. Uprzystępniłoby to 
zaznajomienie się z życiem skautowym oraz 
wpłynęłoby dodatnio na rozwój ruchu skauto
wego. W 12-ym Okręgu już cztery Oddziały 
są kandydatami do wypożyczenia takiej bi
blioteki. 

Jani'flta Hajdukieu;icz 
Komendantka 12 Okręgu P. O. S. 

JJo .&egionisfóm 

• • 

Swiat 1)oszedł w bój o prawa swego bytu, 
więc dźwięczy stal i groźnie huczą działa ... 
B1·yznęla krew! Wśr·ód jęków, łez i zqrzytu 
bierności pnem stargana Folska spała. 

Lat dziesięć śni q c, w swych wizjach utonęła . .. 
. .. Myśl biegła w dal do bł~d:nych snów wybrzeży. 
Zaborcza dloń z wybuchem wojny wzięła 
najświętszy skarb: lechickich garść żołnierzy. 

Złożyła ich na celów swych ołtarze ... 
l szla żołnierzy garść - hartowna, silna, zdrowa, 
pokornie bój bronić wraże. 

~a?·ow .... s(;au ~cl~~c bez opozycji słowa. 

at~<;n ~ecr&;tctn.'e1 ziemi starej? 
~g_(tż~ "'~• rycerze ? 

przez mgły _zwoje szarej 
~Śta1łęli łnvw szermierze. 

arch1wum 
• 

lecz któż śmiał iść o wolność ziemi laszej ? . .. 
... Wśród obelg, wzgard idziecie w b6j, Legiony! 

Oplwano Was, że chcecie dziś wolności, 
wyśmiano W as, że swe dajecie życie ... 
Wśród obelg. drwin, wśród przekleństw i przykrości, 
ofiarną krwią z uśpienia kraj budzicie! 

Nie dziwcie się, że róini dziś wstecznicy 
na sztandar Wasz potw11.rze wciqż rzucają. 
To resztki już... Na polskiej pól st.tażnicy 
zabłysnął świt . . . Wolności zorze wstają. 

O cześć Wam l cześć za Wasze poświęcenie, 
o cze~ć Wa11,1> l cześć za Waszych czynów nić. 
Wszak z Waszej krwi powstaje Odrodzenie 
i na Wasz głos zaczyna Polska żyć l 

Lecz gdyby C!-yn Wasz ostał bez oddźwięku, 
i gdyby znów żałobą łkały dzwony, 
Wy idźcie w bój bez skargi i bez lęku, 
bo Folska honor· sw6j, powierza Wam, Legiony l 

Felicjan Zaremba 
plutonowy l pl. 11 Dr. 13 Okr. 

• 

• 
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• SKAUCI 

W gmachu pogimnazjalnym, przy komen
dzie placu, stanęli kwaterą skauci w liczbie 
dwudziestu trzech, pod komendą swego dru
żynowego, kierownika pracy skautowej wśród 
młodzieży . łódzkiej, Romualda Młockiego. 28-go 
października, o szarym smutnym ·zmierzchu 
jesiennym nastąpił wymarsz. Kompanje rekru
tów wyszły tego dnia nieco wcześniej. Z na
szej paczki miano początkowo utworzyć oddział 
wywiadowczy, lecz los rządził inaczej. Po kilku 
dniach podróży, wśród jesiennych, mroźnych 
wichrów przez Sieradz, Wieluń dojechaliśmy 
do Częstochowy. Tam stał bataljon rekrucki. 
3 listopada szczupły nasz oddział został włączo
ny do tegoż batalionu, mianowicie do 4-ej kom
panji por. Narbutta. Następnego dnia wyru
szyliśmy w pole. Rozpoczął się okres ciężkich, 
mozolnych marszów na południu Piotrko'Yskie
go i Kieleckiego. Szliśmy przez Olsztyn, Zarki, 
Kromołów na Pilicę. Począ wszy od wymarszu 
z Pilicy, na kilka dni przed złączeniem się 
z 4-ym i 6-ym baonem l-go pułku pod Krzy
wopłotami, tłukliśmy się w Olkuskim w usta
wicznych marszach, aż stanęliśmy we wsi Che
chle. Stamtąd po dwudniowych ćwiczeniach, 
16-go listopada ruszyliśmy pod Krzywopłoty. 
Ciemna, chłodna, jesienna noc. Maszerujemy 
przez Kwaśni ów, Krzywopłoty na pozycję mię
dzy wsią Załęże a Krzywopłotami. Tam cze
kamy na dalsze rozkazy. Przykry to był wie
czór przed pierwszą bitwą. Staliśmy prawie po 
kostki w wodzie, którą już nocny mróz ścinał, 
zzi~bnięci, wygłodniali, zmęczeni szybkim, bo
jowym marszem. Wreszcie kazano nam się roz
lokować na strychu stodoły, stojącej obok mły
na. Na grochowinach, otuleni płaszczami i ko
cami, przespaliśmy pierwszą noc na pozycji. 

\iVstał cudny, zimowy ranek. Wschodzące 
słońce różowiło delikatną powłokę lodu, który 
' · ął w i rozlewiska na łąkach. Wokół 
bie · się zgórza i ciemiały pasy borów. 

zartk prze wały ciszę karabinowe strzały. 
- -.&: g~ d l o orzała bitwa. Patrzeliśmy na 
O nią tórym staliśmy jako rezerwa 

n. 
w POLU 
przez dwa pierwsze dni. vV patrzeni w grozę 
wojny, w złowrogo płonącą w pomroce wie
czoru wieś Załęże, w huraganowe szturmy, 
w ten ogromny, przeraźliwy gwar bitwy, cze
kaliśmy z bronią u nogi rychło nas poderwą 
i rzucą w bój . . . Lecz nie byliśmy jeszcze po
trzebni. Dwa dni, na wzgórzu z ruinami kla- · 
sztoru, przeleżeliśmy w rezerwie, nocując pod 
dachem świerków i jodeł-ot, jak w piosence: 

• 

"W śniegu i błocie mokre noclegi 
Choć się zasypia przy sosen szumie ... " 

A spadł już pierwszy śnieg i rano budzi-
liśmy się, przykryci białem płaszczem, ze zdrę
twiałemi od zimna nogami. Nie umieliśmy się 
wtenczas jeszcze urządzać, to też czuliśmy bi
twę w każdej kropli krwi. Były to dwa dni 
chłodne i głodne, gdzie kawałek suchara i me
nażka kawy musiała starczyć za pożywienie 
na dobę całą. - 18-go dopiero otrzymaliśmy 
pierwszy chrzest ogniowy, zajmując pozycję 
wśród ognia zwykłych i maszynowych kara
binów. Z naszej paczki jakoś szcz~śliwie strat 
w ogniu nie było; dopiero w kilka dni po 
bitwie odeszło do szpitala kilku słabszych, któ
rzy nie mogli przenieść trudów. - 20-go front 
posunął się naprzód, my zaś przeszliśmy do 
rezerwy razem już z 4 i 6 baonem, do któ
rych nasz rekrucki bataljon został wcielony. 
W kilka dni potem skończył się okres naszych · 
walk w Królestwie i rozpoczął się okres pod
halański. Po kilkudniowym pobycie w Kwa
śniowie i Strzemieszycach wsadzono nas na 
pociąg i przez Kraków dojechaliśmy do Suchej, 
gdzie stanęliśmy w pałacu Branickich. -
vV pierwszych dniach grudnia ujrzeliśmy z No
wego Targu wyniosłe szczyty Tatr. Zima już 
mroźna panowała na Podhalu, w całej swej 
górskiej krasie i wokół wzgórza i siniejące 
Tatry pokryte były śniegiem. Roztoczył się 
przed nami wspaniały, górski krajobraz.- Przez 
przeciąg dwu tygodni grudnia przemierzyli
śmy stopami całe prawie Podhale. 

(D. c. n.) 

FVacłato ~ipiński 
Sierżant I Brygady Leg. Polsk. 
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