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Chorggwi wielkobrytyjskiej 1 styczeń 1967 re 

DRUŻYNOWEGO _L. 35 

Drogi Druhu ! 

Z nowym rokiem kalendarzowym 1967 zasyłam szczere 

życzenia pomyślności zarówno w prywetnym Życiu osobistym jak 

i w służbie harcerskiej» 

Szczególnie życzę dobrych wyników w pracy nad sobę,w której 

w dużym stopniu będą pomocne artykuły,które sę zamieszczone 

Kręgu „ędrowników. 

Rejestracja. 

Zgodnie z obowiązkami członków PLUTONU WU 

Drużyny Korespondencyjnej,wszyscy członkowie "Plutonu S” 

nadeszlą w ciągu miesiący stycznia. wypełnione, załączone 

karty rejestracyjne wraz z książeczkami. służbowymi do poświad— 

Santa na rok 1967. 

Każdy kto chce być oficjalnie członkie Or; ganizecji Barcerzy 

winien należeć do Lokalnej jednostki harcerskiej swego hufca 

lub jeśli to jest niemożliwe do drużyny korespondencyjnej 

Chorę i. 
Nie 2 lókie karty rejestracyjnej spowoduje skreślenie z 

listy Druż.Koresp. wraz ż wnioskiem do Hufcowego o przeprowa- 

dzenie zwolnienia z Z.H.P, 

Następny numer "w Kręgu «. ukaże się w marcu r.b. 

uj-Czuwaj 

zasz Drużynowy 

Bi Panceńic z 

„pl  
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PRACA NAD SOBA 
li = 

W czwrtym numerze "W Kręgu „ędrowników' rozpoczynające ceykl artykfłŁów 

p.t. "Praca nad sobę', pisałem, że praca ta uusi być trzykierunkowa 
taj. obejanować 1/ samowychowanie, - poznanio siabie samego i praca. nad 

oharakt erem .2/ samoksztełcenie - rozumiane jako uzupełnienie wykształcenia 

szkolnego otrzymywanego lub otrzymanego» 
$/ rozwój i zdrowie fizyczne - hygieńs. osobiste,gimnastyka, 

sport,odpowiednie odżywianie,unikanie tytoniu i alkoholu. 
Preca nad sobę jest to udoskonalenie samego siebie,ż chwilą więc gdy zdecydo- 

we.liśmy się na tę pracę musimy najwpierw poznać siebie samego, pomocą w tym 

będzie "karta samokontroli; Jest to powiernik któremu powierzamy swe zloty 
i upadki raz w tygodniu a może nawet i codziennie późna godzina dnia w formie 
plusów i minusów, Pomocą i uzupełnieniem "karty samokontroli" jest "Codzienny 

Rachunek Sumienia',który robimy zazwyczaj w łóżku przed zaśnięciem,poświęcając 

na to 5 - 10 minut. 
Przebiegamy myślą cały dzień zaczynejąe od momentu przed pójściem do łóżka i 
kończymy na momencie rannego wstania, łącząc poszczególne fragmenty dnia. 

Odtwarzamy cały obraz dnia i nasze zachowsnie się,nasze postępowanie w stosunku 

do osób i zdarzeń.Czy w ciągu dnia przebijały dobre cechy charakteru jak pun = 
ktualność, słowność ,koleżeńskość ,pracowitość , szacunek dle przełożonych, służba 
Boża itp.,czy też ujemne jak samochwalstwo, lenistwo w nieobecności przełożonego 

wydawanie pieniędzy bez uzasadnionej potrzeby,kłótnie z rodzeństwem,a może z 

rodzicami, nieopanowanie samego siebie gdy spotkało nas aoś w naszym pojęciu 
krzywazęcego, opuszczenie zebranie, zbiórki,fabryki, szkoły bez poważnego powodu. 

Jak przebiegł dzień w stosunku do naszej "karty samokontroli"? Czy w stosunku 
do ubiegłego dnia mamy sobie coś do wyrzcenia,czy też czujemy,że we wszystkich 

sytuacjach dnia zachowvaliśmy się jak człowiek z charakterem. 

OE zac BA SOTO eT 

Czynnikiem bardzo pomocnym w naszej pracy, a szczególnie jeśli chodzi 
o punktualność, obowiązkowość,dotrzymywanie obietnio będzie_'kalenderzyk terminow 

Jest to kalendarzyk formatu kieszonkowego np. 23/4" x 4", u którym jedna strona 

jest przeznacaona na tydzień,a każdy dzień ma swoją rubrykę na 12" szeroka w 
których wpisujemy z góry pewne zdarzenia,które mają mieć miejsce,pewne zobowię- 
zania,prace do wykonania,a nawet dla pamięci pewne zderzenia,które miały miejsce 
bez uprzedzenia. Zanim wyóćwicezymy pamięć doskonałą musimy posługiwać się kalen- 

darzykiem. Dyrektorzy wielkich firm,politycy i działacze społeczni wielkiego 

kalibru,mają swoich sekretarzy osobistych,którzy prowadzą dla nich kalendarze 
terminowe i na ich podstawie przypominają o zebraniach,wizytach,wywiadach 

płatnościach itpe 
Nas nie stać na sekretarzy osobistych,więc semi prowadzimy kalendarzyki /kosztuj 

4 d,większy 1/-: i codziennie je przeglądamy by się upewnić,że nie zapomnieliśmy 

mie i by wiedzieć co dalej, 
Każdy wędrownik,a szozególnie pełniący fumkcje zastępowego,wodza, drużynowego 
winien kalendarzyk mieć,prowadzić go i codzień do niego zaglądać.Każdy rozkaz 

Komendy Chorągwi czy hufca,każda rada drużyny dają materiał do notatek w kalen- 

dar zykue 
Osobiście od bardzo wielu lat prowadzę kalendarze terminowe,a zapiski i notatki 

w kalendarzyku np. z przed dwudziestu lat sę bardzo ciekawę historią harcerstwa 
w tamtym czasie na terenie mej pracy. 
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Poniedziałek 16.50 - 18 przegląd gazet, radio, telewizja 
bez 

18 - 19 kolecja — wypoczynek 

19 - 21 home = work | 

| 
2. - 22 międzyzbiórkowe zajęcia harcerskie 

ozytanie czasopism i książek har. Lub 

przygotowywanie do prób na stopnie i. 

spresmości ,peńmiętnik lub majsterkowanie 

harcerskie Ltpe 

utórsk 16.50 = 19 jak w pomiedziałek 

"9 19 - 21 home work | 

21 - 2a T.V» lub czytanie książek 

" Sroda 16.50 - 198 jak w poniedziałek 

13 - 20 home work 

| 
20 - 21.30 niuka języka polskiego 

21.30 -— 22.50 praca nad sobą :plsenie pamiętnika lub 

| 
dziennika ,czytanie książek populerno= 

| 
naukowych lub specjalne ćwiczenie w i 

pracy nod sobę. np.ówiezenie spostrzegaw= 

czości i pamięci. 

16.50 = 19 jak co dzień 

19 - 2L home work I , 

21 — 29.50 historie i geografia Polski. 

DAŁ z bosa 16.30 - 18.30 gazety, I.V. kolecja j 

19 22 wieczór klubowy w szczepić | 

I o M + „3 ji > o m1 pomoc w domu i koło domu 

s 
LL - 15 home work h 

15 - M obiad, radio, gazety 

15 = 47 zebranie sekcji Lub kurs AE L 

17 = 21 wizyty u kolegów,kino,teatx Lub pływalnia 

21 - 22 prace. nad sobą karta samokontrol:., 

pamiętnik Lub dziennik 

ję sekcje: np. sygnali stów, fotogra fów,krótkofalowców,
 szerńiercza, aktorska 

zt 
2 21; 

semarytańska itp. ; i I «GRE 

| 
kursy gotowania „biurami st ów,nawigacj morskiej, pŁywaniae. 
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| W pracy nad sobą. zerówno jeśli. chodzi o sanoksztełoenie i > 

samowychowanie bardzo wa.żmą rolę odgrywają o adacdh : 

| 4elewizji,bogato wyekwipowanych laboratoriów ,wysoce AE ak zómież Wy 

| książka pozostaje i pozostanie wyźmym narzędziem pracy na Je i, |. 

źródłem wewnętrznych przeżyć , emocji nowych ideii przyjemności. r s e = 

Jeszcze lat temu kilkadziosięb,kiedy przymusowe ea tylko dla R diaión 

i s ja a Og a 
7 a 

l ofe ae. asked 
pyła JeSt śródłem wiedzy dla tych,którzy 

  

arqhiwałóny chodzić nie mogli,a chcieli pracować nad sobą, jako samoucy+ 

harcerskie.pl 

; i | 3 A | 
W tym czesie powstało specjalne powiedzenie - ' samoucy to wielcy ludzie". ” 

To może być dowodem, że chociaż warunki kształcenie zmieniły się na lepsze, 

księżka pozostaje nieocenionym źródłem wiedzy w pracy nad sobą. 
W korzystaniu z książek należy sobie odpowiedzieć na dwa pytania co czytać 1 
jak czytać. 
Ponieważ na świecie istnieją miliony książek i coraz to dg > nowe są pi- 
sane a 1 czas na czytanie książek mamy ogreniczony,selekcja książek t.j. odpo- 
wiedni ioh dobór ma duże znaczenie.uszystkie ksiażki można podzielić z grubsza 

na dwa wielkie działy: pierwszy dział to książki pisane prozą i wierszem,a 

obejmujące nowele,powieści,pocnety,które przeważnie podają zdarzenia i osoby 
nieprawdziwe t.j. zmyślone i które czytamy głównie dla przyjemności lub dla 
zabicia czasu. iele 2 nich pisanych ręką mistrza sa źródłem nawet głębokich 

przeżyć dla czytelnika,a podzjące wiernie opis zwyczejów, stosunków społecznych, 
politycznych, życia rodzin itp. mają również charakter pouczający czyli dgak - 

tyczny Tych księżek jest najwięcej i sę one najdostępniejsze dla każdego po- 
nieważ do ich rozumienia nie trzeba żadnego przygotowania ,oprócz oczywiście 
znajomości języka,stąd też właściwy dobór, selekcja,sę. pierwszorzędnego znaczenia 
Czytenie tych książek "eo podleci pod rękę” jest stratę drogiego czasu. 
Podaję tu kilka sugestii w ich realizacji pomocą będzie bibliotekarka publicznej 

bibliotek. 
1. Przeczytaj księżki,które zostały odznaczone nagroda Nobla. 

2. Pozmaj kilka książek napisanych przez lauritów Nobla t.j. poza 
nagrodzonymi 
Zapoznaj się z klasycznymi dziełemi/t.j. o nieprzemijającej wariści 
które weszły do historii literatury/literatury frencuskiej,włoskiej 

rosyjskiej no i oczywiście polskiej. 
Czytaj książki autorów współczesnych,które zostały nagrodzone 
przez akademie lub towarzystwa litereckie. 

5. Zapoznaj się dokładnie z życiem,działalnością i utworami autore. 
którego twórcuość najbardziej ci się podoba,którego historiozofia 
pogląd na świat i życie najbardziej jest zbliżony do tuego. 

Że 

4 

Drugi wielki dział księżek,to książki obejmujące różne dyscypliny nauk ścisłych, 

przyrodniczych,humanistycznych i teologicznych.Książki te sę pisane zwykle na 
dwóch poziomach - poziom wyższy jest przeznaczony dla specjalistów Lub osób, 

które posiadają głębsze przygotowanie poziomu uniwersyteckiego i poziom popu- 
larny,przeznaczony dla inteligentnych czytelników bez specjalnego przygotowania 

fachowego. Te popularne książki naukowe będą nam b.pomocne w naszej pracy nad 

sobą, szczególnie na odoeinku samokształcenia ,np. zdobywania sprowności z grupy za- 
wodowej i intetlektualnej.Niesposób jest interesować się wszystkimi działami 

wiedzy nawet stosowanej,nie mniej jednak poze tym co stanowi naszą specjalność 
zawodową lub nasze hobby,wskazane jest dla poszerzenia naszej wiedzy przeczytać 

przynajmniej po jednej popularnej książce z takich dziedzin jak astronomia,ge - 
netyka,ekonomia,psychologia,historia filozofii itd. 
Ci jednak wszyscey,którzy jeszcze nie znaleźli swego miejsce w społeczeństwie, 

którzy nie zdecydowali ostatecznie w jakim kierunku fachowym będą się kształcić 
winni czytać popularne ksiażki z bardzo wielu różnych dziedzin nawet stosowanych 

jak i ścisle teoretycznych.Szukajcie,a napewno znajdziecie właściwą drogę swej 
działalności życiowej. 

Niemiecki filozof Diesterweg twierdził - "Lepiej jest przeczytać 

jedna stronę z ołówkiem w ręku niż cały tom bez ołówka”. 
6 Pod tym twierdzeniem podpisuję się obu rękami gdyż już od wielu, 

 



  

wielu lat stosuję. € 
Gzy czytamy książkę baletrystyczną np. powieść „nowelę /fiction/,czy 

też naukową lub popularno naukową, zawsze powinniśmy mieć pod ręką specjalny, 
do tego celu przeznaczony,notanik,zeszyt czy też brulion w któryn odnotwujemy 
t.zwa'złote myśli" ,poza tym pewne stwierdzenia,prava spostrzeżenia, obserwacje 

autora,które albo są zupełną nowością dla nas,albo sposób ich ujęcia przez 
eutore jest b.oryginalny,nowy, Łatwy itp. 
Go to sa "złote myśli"? Są to pewne wypowiedzi autora,które dotyczą człowieka 
i jego Życia,sg światopoglądem autora, jego wiara. Są to ńyśli wypowiedziane 

przez autora,które nam się specjalnie podobają w momencie czytania książki, a 
mogę się przydać w przyszłości,np: mogą stanowić temat do gawęd przy ognisku 
lub kominku,lub temat do towarzyskiej rozmowy. 
Podaję poniżej dwa przykłady reprezentujące dwe zupełnie odrębne aspekty Życia. 

"Cisza jest zawsze dostojna,jak hałas jest zewsze pospolity.Pośród wrzawy 
trudno myśleć,w ciszy człowiek jest przymuskony do zadumy i skupienia. Zgiełk 
rozdrabnia - cisze wyogramnia. „.szystkie wielkie rzecozy,by się narodzić, potrze- 
bują ceiszy* Zofia Kossak.itok Polski. 
Ta myśl nabiera znaczenia na tle dzisiejszej muzyki "popsów" i może być wska- 

zówką do - jakich warunków wymaga praca nad sobą. 
-'Kobieta piękna warta jest tyle złota ile sama waży,kobieta piękna która 
kocha jest bezcenna” H. Sienkiewicz» ua -— Vadis. 
Słowa wypowiedziane przez Petroniusze, kulturalnego Rzymianina, poganina, szu- 

kającego zawsze piękna i przyjemności. 
Jeśli od siebie dodam,że piękno jest wzeczą względną tak jak szcezęście,co 
jednego zachwyca i pociąga to na drugiego może mieć wpływ mały,tym szerszego 

znaczenie. nabiera powyższe cytata. 
Do notowania "złotych myśli" albó przeznaczamy specjalny mały notatnik, albo 

przeznaczamy na nie 2 - 5 kartki ogólnego notatnika,ewentualnie notujemy w 

"pamiętniku" lub dzienniczku. 
Dla łatwiejszego korzystanie z notatek w przyszłości,plecenia godne jest po — 
dzielenia "notatnika" na działy w zależności od bieżących zainteresowań, np 
materiały do pracy wędrowników,science, studia językowe,notatki z literatury itd 
Ci, którzy patrzę dalej w przyszłość,dobrze zrobię. jeśli na każdy dział będę 

mieć specjalny,odrębny notanik. 
Kyśli godne zanotowania możemy znaleźć również w czasopisnach = tylko zamiast 

je przepisywać,porostu wycinamy nożyczkami lub starą żyletką odpowiedni ustęp 

i wklejamy do notetnika. 
- Innym i bardzo przyjemnym i wartościowym czynnikiem pomagającym wniknąć w 

samego siebie,poznać lepiej siebie i mającym wieloreką wartość jest pamiętnik 

lub dziennik. 
W pierwszym notujemy nasze wrażenia,przeżycia,osizgnięcia od czasu do czasu 
w drugim robimy zasadniczo to samo ale co dzień. 

Szczegółowo napiszę o tym w następnym nuierze. 

archiwum 
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Referat wędrowników Komendy Chorągui Harcerzy w w.Brytanii ogłasza konkurs 
ne Vynalezienie odpowiedniej nazwy dla jednostki wędrowników, któraby zastąpiła obecną nazwę Drużyna. ; 
Szczep skłądałby się wtedy z gromady zuchów „drużyny karceowników i: ?? wędrown. 
u skautingu brytyjskim odpowiednie jednostki szczepu noszą nazwy: u Cub Ścolt 
Pack, a Seout Troop i a Venture Scout Unit. j 
w laickim skautingu francuskim drużyna wędrowników /routiers/ nosi nazwę klan. 
Proponowane nazwy należy nadsyłać do końca. miesiąca marca na adres: 

hm.B.ii. Pancewicz,Conington,Peterboro, 
+rzeznaczo się $ nagrody ksiażkowe dla tych,których nazwy uzyskają nejwiększę 
liczbę głosów w specjalnym głosowaniu, ? 
Dotychczas zgłoszono następujące nazwy: 
- poczet - klan - awangarda - załoga — banda — sitwa — gwardia — skrzydło ! 

PRZEMUNDURO ANIE SKAUTOW BRYTYJSKICH. 

„raz ze zmienatni programowo — organizacyjnymi następują zasadnicze zmi 
| z ymi nastę sadnicze zmian: W tradycyjnym mundurze skautovym, r > A pierwsze, szorty będą noszone tylko przez zuchów,w kolorze szarym. 

arcówniey,wędrownicy i instruktorzy będą nosić spodnie długie,wszyscy tego 
samego koloru "mashroom" h Zuchy zachowują. swoje czapki,wszyscy inn członkowie organizacji będa nosić berety zielone. i | 
Trójkętna chusta skutowa zostaje tylko dla zuchów, haroowników, wedrownicy 
będa nosić krawaty brązowe, a instruktorzy zielone. 
Koszule dlą wszystkich bez naramienników z długimi rękewami,dla harcowników zielone do koloru beretów,dla wędrowników i instruktorów koloru beź /beige/ Zuchy noszą jasno-zielone koszule. 
Pozatym przewiduje się c.zielone swetry i witrówki, 
Obecny mundur po wyeliminowaniu koloru ochronnego khaki ,naramienników, 
sznurów, frenczy instruktorskich, kapeluszy i lasek skautowych,zatracit swój 
charakter munduru typu wojskowego i stał się ubiorem jednolitym dla posz - 
ezególnych grup orgenizacji. 
Ale niema się co temu dziwić.Czy często widujemy mundury wojskore na uLi.zy 
nawet w święta w okresie urlopów? 
Go kraj to inne upodobania. 

Uwaga |! Należy kompletować numery w Kręgu wędrowników. 

REDEGUJE:- hm.B.li. Pancewiez Conington,Peterborough/Tel: 
BAW TRY 455/  



SPRAWNOŚĆ WSKAŻIDROGA 
Sugeruję, zalecam semotnym wędrownikon oraz samodzielnym zastępon i drużynom 

wędrowników pracę w zakresie sprawności '„skazidroga”.Jest to łatwa do zdobycia 

4 interesujące sprawność z grupy sprawności. intelektualnych. „skazidroga to har= 

cerz,który zna doskonale wkolicę,którą zamieszkuje i umie 

swymi wiadomościemi służyć w razei potrzeby co wykaże na próbie: 

5h oto wymagania: 

1. Nerysuje z pamięci plan okolicy swego zamieszkania,wsi osiedla 

miasteczka lub dzielnicy dużego miasta i zeznaczy na nim budyn 

ki władz lokalnych,pólicji,poczty i publiczne rozmownice tele- 

foniczne oraz zabytki historyczne i miejsca interesujące dla 

turystów» 

Orientuje się w ruchu taksówek, tromwai,autobusów i kolei „wskaże 

miejsca odpowiednie dla zaparkowania samochodów. 

Zna w skrócie historię zabytków przeszłości i umie po nich oprowadzić 

/a czesie próby oprowadzi po jednym przez siebie obranym zabytku. / 

Wie gdzie się znajduję zakłady przemysłowe i wielkie magazymy:. 

Zna nazwiska i adresy lokalnych dzie łaczy politycznych i społecznych» 

Podstawą wyjście dla tej sprawności może być mapa "Ordance Survey" 

skala 1:25.000 dla okolicy zamieszkania „którą można zamówić w każdej księ- 

garni.krkusze tej mapy posiadają siatkę kilometrową co 1 km,o boku równym 

4 cm. Na podstawie tej mapy należy wykonać po - 

  Ą większenie czterokrotne celem uzyskania planu 

w skali 1:6.250. 1! tym oelu obieramy cztery 

kwadraty pokrywające się z rejonem naszego za — 

mieszkania i zainteresowania i przy pomocy cien 

ko zaostrzonego ołówka wrysowujeiny siatkę małych 

kwadratów o boku 1 em.Boki dużego kwadratu t.j. 

8 cm x 8 em,punktujemy co 1 am i punikty łączymy 

  jak wskazuje szkie obok.Na papierze rysunkowym 

$ rysujemy podobny kwadrat o bokach 52 cm i pokry 

| wamy go siatką. Na naszym planie najmiiejszy 

kwadrat będzie miał bok 4 om.Teraz szczegóły 

terenowe z kwadratu No.l na mapie rysujemy W 

kwadracie Nosl na planie,szczegóły z kwadracu 

No 2 na mapie, w kwadracie No.2 na planie itd. 

Najlepiej zacząć od wrysowywaniń dróg,rzek,         strumieni. , kanałów, Znaków konwencjone.nych na. 

planie nie powiększamy. Z tak sporządzonym planem 

idziemy /krótkie wycieczki/ w teren i robimy uzupełnienia i poprawki.Od czesu 

wykonania mapy mogły nastąpić duże zmiany Ww terenie. 

u czasie porównywania terenu z planem, zaznaczyć urzędy, szkoły, domy prywatne 

polskie,skrzynki pocztowe,fabryki i.t.p. 

Uzupełnieniem tej mepy będzie zeszyt w którym notujemy wszelkie dane potrzebne 

do próby na sprawność. 

Dobrze jest zeszyt podzielić na działy przeznaczając na każdy 1-2 strony,np: 

władze lokalne 

Historia zabytłców 
Postoje taksówek i.t.d.    



Tylko dla członków 

POLSKIEGO 

| 

| 
| 
| 

wydawca : 
Chorągiew Harcerzy w W.Brytanii 

na zlecenie Głównej Kwatery Harcerzy: 
1.8.5 Dibe 

archiwum 

harcerskie.  


