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ZWL\ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Polish Scouting Association

Chor�iew Harcerzy w Wielkiej Brytanii
SCOTLAND- YORKSHIRE- NORTH EAST

HUFIEC WILNO

It
It
11
V
Fax
E
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29.9.96
Drodzy druhowie, druhny. zuchy, Szanowni Panstwo,
Dzisiaj obchodzimy rocznic� "urodzin" naszego Hufca 'Wilno". Prawdopodobnie j estem
pierwszym ktory pelni funkcj� Hufcowego kt6ry jest mlodszy od Hufca!
Droga kt6ra nas przyprowadzila do dzisiaj szego dnia nie byla latwa, wiele trudu, pracy,
i wysiHru, ale takze radosc.L zadowolenia i Harcerskiego braterstwa. W Harcerstwie
cztcsto wybierami � trudniejsz� drogtc, bo wlasnie � drog� wychowujemy mlodziez aby
wiemie shri:yla Bogu� Polsc.e i Blii:nim.
Przez 40 lat wiele. harce12y przemaszerowalo przez nasz Hufiec. a za nimi stali nasi
instruktorzy zawsze troszczc.tc site aby ich "pobyt" razem znanii byl wartosciowy i
sloneczny. Prze.z pokolenia icb dzitckuj�. Takze serdeczne dzi�kuj� rodzicom za poparcie,
i " pozyczenie" nam swoich "skarb6w''. lie oboz6w, wycieczek, zbiorek. biwak6w. k:urs6w
minelo? ile drogich kolegow i kolezanek odeszlo od n<!_s na "wie.cznct war�". Pami�tajmy
dzisiaj o nich, ale takze radosnie witajmy nowych mlodych czlonk6w naszego Hufca ,
niech b�a zgodnie z nasz� tradycj<\ szukac tylko to co pi�late i dobre!
___ Czuwaj!
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Marek Szablewski Hm
Hufcowy "Wilno"
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Jednostki Hufca Wilno
9-ty Szczep "Lida" Leeds

Szczepowz
Gromada uch6w "Skoczki"
9-ta Druiyna Harcerzy
im Sw. "Maksimiliana Kolbe"

Hm. J Kucewicz
Dhna B Krzyworctczka
Pwd. M Bryan

10-ty · Szczep "Rossa" Bradford
Szczepowy
GromackZuchow "Lesne Duszki"
10-ta Drutyna Harcerzy
im W Jagielfo "Zlota 10-tka"

Phm. W Pniewski
Trop . K twiklinska
H.O. K Weber

11-ty Szczep "Antokol" Huddersfield
Szczepowz
Gromada uchow "Szare. Szeregi"
11-ta Druiyna Harcerzy
im A MaHcowskiego

Hm . F Wdowczyk
Dhna P Holesz
Wyw. S Holesz

26-ty Szczep "Nowogrodek" Sheffield, Doncaster, Penistone
Szczepow�
Gromada uchow "Krasnoludki"
GromQda Zuchow ''Lajkoniki"
26-ta Druzyna Harcerzy
im Gen. T "Bora,;Komorowskiego
"Amarantowa"

Hm. S Kardasinski
Ins .Zuch. T Fieldsend
Vacat
H.O. J Walczak

Szczep "Lwow" Glasgow
Szczepowy

Hm. B lndyk

Przy Hufcu
Druzyna Wydrownikow
im Hm JA Grzesiaka "Czarnego"

.

H.O. D.Zelazowski

�

Pomi�dzy 1956 a 1996 H ufiec takze dzialal w nast�pujctcych miastach:
Dewesbury. Halifax. Keighley. Lincoln. Scunthorpe i East Moor.

HUFCOWI HUFCA HARCERZY 'WILNO"

�

1956 - 1964

sp Hm. Jan Gabanski

1964 - 1965

sp Hn1. Jan Orysik

1965 - 1969

Phm. Zbignie w sinicki

1969 - 1973

Hm. Waclaw Mankowski

1973 - 1975

Hm. Czeslaw Pukacz

1975 - 1978

Hm. Witold Szablewski

1978 - 1982

Um. Ryszard Wdowczyk

1982 - 1988

Hm. Jan K. Parkola

1988 - 1993

Hm. Andrzej Borowy

1993 -

Hm. Marek Szablewski

t,J.
V,/A_-=t=.
W.T. �k�k�,bm.
hufcowy.
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R. Wdowczyk, hm.
hudtcowy
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ufcowy

120 Stainburn Crescent
Moortown
Leeds LS17 6NG.
West Yorkshire.

Druh hrn. Marek Szablewski
Hufcowy Huf ea "Wilno �'
7 Western Lodge Cottap.es
Whitesmocks
Durham DH1 4LH.

03.09.1996.

Drogi Druhu Hufcowy,
W tym roku Hufiec Harcerzy "Wilno" obchodzi 40-lecie
swego powstania i dzialalno�ci. Te czterdzie�ci lat to okres
wytrwalej pracy nad wychowaniem -oolskiej mlodziezy poza Krajem
w duchu ofiarnej sluzby Bogu, Polsce i Bliznim.
Zjazd Hufca 29 wrzeAnia napewno bedzie radosnym
spotkaniem kilku pokolen harcerzy, ktorzy w mysl swe�rn hymnu,
"I choc tu obca ziemia
Silny jest obraz Tw6j
My Polsko slubujemy
Oddac Ci trud i znoj"
w zast�pach i druzynach hartowali swoj charakter przygotowuj�c
si� do czynnego i pozytecznep.o zycia.
Jake ju± ostatni z instruktor6w, kt6ry bez przerwy
pracowal w Hufcu od momentu jego powstania., skladam na r�ce
Druha serdeczne p:ratulacje z najlepszymi zyczeniami dalszej
owocnej oracy w tym tak trudnym zadaniu wychowania naszej
mlodziezy w duchu polskim na dobrych ludzi i obywateli.

Z harcerskim pozdrowieniem

,.

Czuwa j !

erzy Kucewicz
.����
Harcmistrz
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ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Choragiew Harcerek w Wielkiej Brytanii

Hufiec "KASZUBY''

BRADFORD • HUDDERSFIELD • LEEDS • MANCHESTER • 01 .r1HAM .. �MF.FFIELD

23 Wl'2esien 1996
Dh. Hm. M Szablewski
Hufcowy Hufca ''Wilno"
Durham

Drogi Druhu Hufcowy,
Z okazji 40-lecia powstania Hufca "Wilno" sldadam serdeczne gratulacje i zyczenia dalszej
owocnej pracy harccuk.icj.
Gdy 40 lat temu przyjeliscie nazwc;, "Wilno" nie mysleliscie ie kiedykolwiek w przyszt'osci
h�?.iecie moeli mrwic1J:aC kontakt .z harc�rstwem w Wilnie. Stato lifl to mozliwe w roku 1993 gdy
wzajemnie si� odwiedzili,cie. ��czy Was wspolny eel utr.eymania polskosci wsrod mtodzieiy.
B\dzcie dumni swojej przeszJbsci, ce�c wldad pracy instruktor6w od poczatku istnienia hufca.
ktorym zawsze przylwiecara pic;.kna idea harcerska.

kr.,

Mam nadzieje ze wspoij,raca mi�dzy naszymi hufcami b�e si� uldadac nadal jak �ajlepiej z
niecb. islaa tworczej
pozytkiem clla mrodziezy. '1>odajmy sobie dfonie i mocny zwi\imY
pracy przenika z r'1c do r�!"

Czuwajl

Anna Kucewicz hm
Ilufoowa Hufca "Kas:t.uuy"

KROTKA HISTORIA HUFCA HARCERZY 11 WILN0 11

Hufie.c Harcerzy "Wilno" powstal 40 lat temu 3-go pai:dziernik.a 1956 roku na t�renie
Yorkshire. Hufiec ten organizacyjnie W}WOdzi si� z Hufca "Gdynia'\ ktory mial· swojcl
siedzib� w Manchester. Stan H ufca w tym czasie wynosil ponad 200 mlodziezy, gl6wnie
zuch6w. Pieiwszym hufcowym zostal energiczny instruktor i organizator Hm. Jan
Gabatiski, kt6ry wlozyt duzo wysilku w zorganizowanie i prowadzenie hufca. Nast�pnymi
hufco wymi byli: Hm. Jan Orysiuk, Phm. Zbigniew Sinicki, Hm. Waclaw Mankowski,.
Czeslaw Pukacz� Hm. Witold Szablewski, Hm. Ryszard Wdowczyk, Hm. Jan K.
Parkola i Hm. Andrzej Borowy. Obecnie hufcowym jest Hm. Marek Szablewski.
Poc7.c\tkowo Hufiec obejmowal druzyny harcerzy, druzyny harcerek i gromady
zuchowe. Harcerki pracowaly w Hufcu pod kierownictwem Namiestniczki Harcerek wedlug
program6w przewidzianycb dla dziewczclt. W roku 1962 z tych druzyn powstal: osobny
Hufiec Harcerek "Kaszuby''. Pietwszcl hufcowcl zostala Hm. Anna (Mrozek) Mankowska.
Obecnie hufc,0wa jest Hm. Anna Kucewkz.
Juz w roku 1957 w Delamere odbyly si� pieiwsze obozy i kolonie zucbowe, a na jesieni
tego roku powstaly pierwsze druzyny harcerskie; 9-ta Drufyna Harcerzy w Leeds druzynowy Phm. Jerzy Serafin, 10-ta Drufyna Harcerzy w Bradford - druzynowy Hm. Jerzy
Kucewicz, 11-ta Druzyna Harcerzy w Huddersfield - druznowy Hm. Jan Orysiuk.
Pod koniec lat 60-tych powstal 26-ta Drui:yna Harce.rzy w Sheffield - druznowy Hm.
Stanislaw Kardasinski a w roku 19f57 Druzyna Harcerzy W�rownikow im. J6zefa Grzesiaka
"Czamego" - druzynowy Przew. Henryk B<PC- ta druzyna przeprowadzila pierwszy oboz
druzyny Chorclgwi Wielkob rytyjskiej w Polsre. w 1991r. W roku 1977 dolclczona zostala do
Hufca 33-cia Drui:yna Harcerzy w ScW1thorpe - druzynowy Hm. Jan Foyer.
Obecnie Hufiec sklada si� z 11 druiyn Harcerzy i gromad zuchowych, ktore pracuj<l w
6-ciu miastach.
W cic1gu roku zast�py i druzyny oraz gromady zuchowe prowadzct swojc1 prac� wedlug
programow zatwierdzonych przez Hufiec. Programy te zawierajc1 wychowanie religijne,
narodowe i harcerskie, shii:b� spolecmct, pietwszc:t pomoc., przyrodoznawstwo,
terenoznawstwo.
obozownictwo i inne.
Kazego roku odbywajct si� o bozy stale, wt;drowne biwaki, zimowiska i kolonie zuc.howe.
Zast�powi. druzynowi i wodzowie zuchowi oraz kandydaci na instruktorow ksztalCcl s1�
na kursach i obozach instruktorskich. Zdobywanie stopni i sprawnosci harcerskich na
tzw. "biegach" jest spra wdzianem ich wiadomosci i praktycznych umiejetnosci.
Rokrocznie · w czasie Zjazdu na dzien Patrona Harcerstwa Sw. Jerzego, odbywajcl si�
kon.kursy pokazow opartych na literaturze polskiej, w ktorych biorcl udzial rowniez Hufce
"Kaszuby" i "Gdynia ".

•

Huficc bral czynny udzial w 12-tu Zlotach w Anglii, Wloszech (Monte Cassino), Kanadzie.
Belgii. Stanach Zjedn. i w Polsce, wykazujctc wysoki poziom wyszkolenia harcerskiego. Na
Zlocie w USA w 1988 roku Hufiec zdobyl 1-sze miejsce w punktacji.
Kola Przyjaci6l Harcerstwa, kt6re istniej'l przy druzynach i gromadach zuchowych,
ofiamie i wydatnie pomagajcl harcerstwu w WY,jazdach na obozy, kolonie, lausy i zjazdy.
W �ojej 40-letniej dzialalnosci Hufiec wychowal m etod<J harcersk'l kilka pokolen urodzonej
w tym k raju polskiej mlodziezy w duchu ofiamej sluzby Bogu, Polsce i bliznim.
�odnez ta wzbogac-0na o polski j�zyk kultur� i tradyjce, a zahartowana przez trudy
obozowania dobrze przygotowala si� do czynnego i pozytecznego i:ycia w polskim i
angielskim spoleczenstwie.
Opracowal Hm Jerzy Kucewicz.

Komenda Hufca "WILNO"
Hufcowy
Z-ca
Sekretarz
Skarbnik
Z-ca
Namiestnik Zuch6w
Namiestnik Harcerzy
Namiestnik W�drownik6w
Kwatennistrz

Hm. M.Szablewski
Pwd. M.Bryan
Hm. R.Weber
Hm. F.Wdowczyk
Dz.Harc. M.Dalewicz
Phm. T .Pukacz
Hm. M.Szablewski
Pwd. A.Czetwinski
Wyw. P.Fieldsend

Z. H. P.
Choro.e,iew Harcerzy w W,Bryt.
Prc,bny Huf'!ec Harcerzy Tereny Y(;rk' s,
"W�O"
61,Svuth Street,
Huddersfield.
R O Z K A Z

HUdddrSfield,dnio. 20.10.1956.
L. 1/56.

1.9rganizacja. Hufcn "Wilnc"
Rvz.Kom.Chor.w W.Bryt.L.3/56 z dnia 3.10.1956.
PisJDcm z dnia 14.9.1956 powierzytem p::::-zc,prowa.d.zenie prac vrganizacyj
nych no. nowym terenio przyszto�c huf�a ho.rcerzy dh.H.O.J.Gabo.nskiemu
(teren Yorkshire),ktoromu nndaje upruwnieniu p.o.hufcvwe�o.Bedzie to
h�fiec wydzielvny z vbecna�o hufca. "Gdynio. 11 •
2.No.zwo. hufca.
Poniewaz wszystkie de, tej pvry cbiera.ne nuzwy musiaty c.dpasc ze WZble
du no. istnienie juz hufc\:.w o takich nazwach,wobec teB,o hufiec na. tere
nie Yorkshire bedzie no.zywo.i sic "Huf i ec Ho.rcorzy Wilno·".z siedziba. ko
mendy 61,Scuth Street,HUddersfiold.
,.. •j.Przydzip.t jednc.stek.
\.
Pismem K\)m.Chor.z dnia. 1.10.1956 zustaly przydziel�no du hufcu "Wilnc,"
no.stepujace jedn�stki �r�o.nizacyjno z hufca "Gdynin";
a)Gromada zuchow - chlopcow
Hudd�rsfiold,
b)Gr�ma.do. zuchcw - dziowczynek Huddersfield,
c)Gromado.·zuchc.,w - ch;l'.upcvw
Bradford l,
d)Grvmado. zuchcw - dziewczynek Bro.df�rd 1,
e)Grcmada zuchow kuedukacyjna
Brodfcrd 2,
f)Qr\jmo.u.a zuchow k�edukacyjna.
Le�us,
g)5rcmoda zuch'-w kc.edukucyjna.
Hc4lifnx
Dewsbury
h)Grcmada zuch�w kvedukacyjna
i)Gromod.11 zuch'-w kueclukucyjna
Sheffield,
j)Somodzielny zo.step harcerzy "Or;l'.vw" Bru.dfvrd.
4.�,ld Kcmendy Jlufca.
p.o.hufcowy <lh.H.O.J.Gubunski,
sek.rat.o.rz clh·.H.R.E.Uske,
..... .> ska.rbnik dh.wyw.W.Kucha.rski,
, ;·" naraiestnik harc�erzy dh.H.O.J.Orysiuk "'raz wszyscy instruktcrzy tero
nc,wi.
Puz.a. wyzej ·wymienh.nymi pcwt:;l'.uje do Y.<:mendy �Iufca. dh(.,w.H.R,J.S.Sero.fi
na 1 H.R.A.Zo.krzewskiegc.
5,Kvm1sjo. na stopnie i sprawn�sci.
Z dniem dzisiejszym p0wc;l'.uje k<.:misje no. stvpnfo <l1., H.O.w;focznie 1 no.
spro.wnosci w nustepujncym sk;l'.o.dzie;
- przowvdniczo.cy dh.phm.ks.J.Dryzai1.,wski,
- cz;l'.�nk�wie
dhwie H.R.S.J.Serafin,
H.R.A.Za.krzewski,
H.O.J.Orysiuk,
H.O.J.Gubilllski.
6.Mianc,wanio..
a.Pc,wotuJe no. funkcje instrukt(;r\.:W terencwych n:lstepujo.cych druhcw z przy
dziaXem;
- dh,cwik J.Kucewicz
Bro.df�rd
• dh.cwik R.Sc;l'.tysik
Leeds,
- dh.wyw.
Szybbc
Halifax.
b.P�wc;l'.uJe na funkcje namiestnlka hnrcerzy dh.H.O.J.Orysiuka..
c.P�wotuJe nostopuja.cych druhcw 1 druhny nu funkcje r.o.wodzcw grvmo.d zu
ch'-wych;
1.ar��acla cht�pc�w Huddersfield dh.H.R.A.Zakrzewski,
2.0rcma.c!o. dziewczynek Huddersfield dhna. A.Mrczk�wnu,
3.Grcma.du chtvpCvW Bradfuru 1. tlh.Zb.Sinicki,
4.Grc..ma.da. dziuwczynek Brudf'c.rd l dhnu B.Kuna.chowicz
dhnn K.Ka.czkl-wsko.,
5. Gremo.du kceduka.cujna. BJ.•;1clf t;r(l 2 dhna. I.szymo.nsku
dhna U.K�ziowska.
6.Grc,ma.uo. kc..,oc:uko.cy jn,.:. Leeds
dh.H.R.S.J.Sero.fin
dhna. A.Litwin�wna
7 .Grc.ma.da. kueclllkacyjnn Iir.i.l.if�x
dhna. U.Krzywkvwska.
dhnu E.Buk�wczyk.
8.Grc.ma.du k<.;edulc�cy jnu Dowsbury
CZU W AJ
/-/ J.Ga.banski,H.O.
n.c.hufccwy.

-------

--------------------------

Gromada Zuchow "Skoaki" Szczep "Lida" Leeds
"Ruch zuchowy to harcerstwo dlo. dzieci od siedem do jedena,scie lat, prowadzone metodq
harcer.skq przez zabawf, gry, plqsy i spiew".

W lecie 1957 roku odbyla si� pierwsza kolonia Hufc.a "Wilno" w Delamar e Park, i lllialam
zaszczyt bye jedn� z zuchow. Kto by pomyslat ze 40 lat pozniej b�d� prowadma gromad�
zuch6w "Skoczki" w Leeds. Pami�tam ut pierwszct koloni�, jak gdyby dzis, swobodne.
slonecme dni, zabaw<; i spiew zuchowy. Pami�tam polne koniki i piosenk� "Wesol i Smiafy".
Wiele lat minelo, a praca zuchowa wcict z idzie w dal. Ouzo druhen i druh6w poswi�ca si�
wychowujctc nasut mlodziez.
Nast<tpujace druhny i druhowie. prowadzili gromodEr zuch6w w Leeds.
Do roku 1956 (w Hufcu Gdynia)
1956 Hufiec Wibw
1957 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1973

Dhna E Bukowczyk
6v. Jozef Filarowski
Dhna A Litwi,wwa Marynarze i Biedronki
H.R. S.J · Serafin
Dhna Ewa Sklodowska
Dhna Anna Scheinkoing
Dhna D Kucewicz
Dhna K Fiedorowicz
Dhna D Wtdlo
Dhna Sawicka

Dnia 08.12.67 Gromada Zuchow zostala pnyjrta pod opiek� Kola Z.P.S. Leeds.
Natomiast wr�czenie odznak "Spadochronow i nadanie nazwy "Skoczki''
nastqpilo dnia 30.06.68.
1973
1974
1980
1981

-

1974
1980
1981
1996

DJzna A Kurcz
Dlu,a D Kucewicz
Dhna D Bie dka
Dhna B Krzyworqczka

W�C")
M()l)RCSCI

Wr6cilam do pracy w Harcerstwie w zast�JlStwie na rok, lub dwa. a
juz minelo 16 lat. Raz Harcerkct - Zawsze Harcerkcl!! Rodzice nasi
byli dumni ze swego pochodzenia, przekazali nam Polskie tradycje i
zwyczaje i nauczyli nas kochac Bog a i ojczyzn� i choc praca jest ci�zk a
i licz?a zuch6w spada, prae<; ut musimy kontynuowac.. Pracujemy z zapalem
bo wterzymy, ze praca nasza jest wcic:ti: koniecma. Naszym obowic.tzkiem
jest wychowac mlode pokolenie na dobrych ludzi, aby mogli sluzyc Bogu,
Polsce i blii:nim. Praca z zuchami i kolonie sa wspaniale. sprawiaj ct m i
duzo prZY,jemnosci gdy widz� usmiechni�te, zadowolone zuchy z piosenkc.t
na ustach.
Dhna B Krzyworaczka 10.09.96
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9ta DruZ)'II• Harcerzy Im Sw. Maksymiliana Kolbe. Szczep ''Lida" Leeda.
Druzyna powstala w 1958 roku ( 1.5. 58). Na patrona wybrano Bl.Maksymiliana - Maria
Kolbe.
Zalozyl drui:yn� s.p. phm. Jerzy Serafin, Namiestnik Harcerzy Hufca "Wilno".
Nast�pni druzynowi: Janusz Flammer, Zbigniew Sinicki, Jerzy Kucewicz, Wojci'ech
Tadeusiak� Pi otr Lipinski, Jan K.Parkola Jerzy Skalski, Roman Haluszcza� Henryk
Porecki. Franek Peplinski, Pawel Peplinski. Jerzy Peplinski, Marek D omanski , Marek
Peplinski i obecnie Marek Bryan.
W roku Millenium 1966 Druzyna zdobyla lwsze miejsce w k onkursie Cltorcmwi Harcerzy
w W.Brytanii za pra� i wyniki w calym roku.
W roku 1994 CAtA druzyna brala udzial w obozie stalym i takze wygrala konkurs
pokazow w dniu Sw.Jerzego.
W ciclgu czterdziestu lat i stnienia druzyna brala licmy i czynny udzial w wielu zlotach,
zjazdacb, obozach, biwakach� zimowiskach, i kursach,. Dzis druzyna sklada si� z 10
harcerzy. Jest to mloda druzyna, ale pelna energii do pracy. Z szereg6w. naszej druzyny
wyszli dobrzy instruktorzy. nawet jeden Komendant Chor<l8wi , kt6rzy pracuj� na
funkcjach w innych hufcach.
CZUWAJ!
Marek Bryan Pwd

Z SIER-PEM I .B_GBNAMI

W IObotf wieczorem. hufcowy hufca •Wa1no• z Wielkicj Brytanii, Marek Sublewlki dokonal ob�wego
poblogosla�enia nowych namiotcSw. Orszak czlonkdw komcndy pn.ebrany w stroje rotnych narodowoici oraz
orkiestra obozowa uzbrojona w gamJa, rnislci oraz �nlci bongo uroczykic obeszla oboz. 7.auzymuPlc si� przed
lw.dym namiotem, druh Marek wyglosil "modly", a potem nadal nazw� jedncgo z kontynenrov.·, rownOCl.dnie
oblewa,kc namiot wodat, Nastfpnie wywolano najmlodsugo uc:zeslnika obozu, Andrzeja Krzyszc:zyka i
pned&lawiono mu z bliska "iwi�ty" sicrp. Potem poprowadzono Andrzcja oru caJy oooz do miejsca gdzic byla
iwieto wykopana lalJ)'DL Turaj druh hufcowy objunil wszyslkie motliwc srosoby ufyc:ia sicrpa. Gdy si� okaulo
te Andruj tylko musi ceremonialnie pneci11c tas'°' otwieraj11c: lauyn�. caly obcSz przyj11l to z radosci11 i ni�
. maJ�.
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Gromada Zuchmr - "Lesne Duszki"
Szczep" Rossa" Bradford
Gro mada Zuchow "Lesne Duszki nalezala do Hufca "Gdyn ii", W czasie kiedy powstal
Hufiec "Wilno" byly az TRZY gromady zuchoww Bradford, gromada chlopc6w, gromada
driewczynek oraz gro mada koedukacyjna!. Wodzami byly B.Ku nachowicz, K.Kaczowska,
I.Szymanska i U.Kozlowska. "Lesne Duszki" to byfa nazwa gromady driewczctt, gromada
chlopc6w nazywala si� "Bl�kitni Rycerze" a gromada koedu kac)ina miala nazwy :
"Bratki" i "Krakusy".
"Lesne Duszki" byly prowadzone w l atach 50tych i ffitych przez Dhn� !-Piwowarsk� i
Dhn� H.Kisiel a w latach tlltych przez Dhn<r O.B orowct i Dha p hm. L.Zelazowskiego.
Obecnym Wo dzem jest Dhna trop. K.Cwiklinska.

zuchy Hufca "Wllno". od wielu lat jezdz� na p6t-kolonie letnie. Tego roku po raz pierwszy
wyjechaty na jesiennE\ przygodQ. w dnlach 29-31 pazdzlemlka. Zabawy I �omlnkl buchaty
spiewem i radosci�. A gdy w ciemn� noc. zuchy wybraty sl� na wyc1eczk� do lasu.
zobaczyty "Jak to na woJence tadnle"- �wlatto. oglel'I, wybuchy I wystrzaty! ... Byt to tylko
przygotowany dla zuch6w pokaz. Z zuchami. na terenle stanlcy Bramhope, koto Leeds.
byll wodzowle: B. KrzyworE\CZka, T. Fleldsend. P. Holesz, l. Zelazowskl. Druhny Krysta
1 Matgosla z Leeds. roblty potrawy i czam� kawQ i tym sposobem walczyty o spraw�
Leszek Z.elazowski phm.
Komendant

''Zlota" l0ta Druzyna Harcerzy im Wladyslawa JagieUy
Szczep" R o ssa" B radford
Zlota lOta Druzyna Harcerzy jest najstars� druzyn� w Hufcu 'Wilno".
Krotko p o powstaniu Hufoa zarejestrowany zostal zastgJ "Orlow" zastg,owy
wyw. J.Konarzewski. W 1957 roku zast<tp rozwi�zano , na jego nliejsce
powstala Druzyna Hufoa "Wilno" . Patrona i numer l0ty druzyna otrzymala
w roku 1958, kolo r drufyny byl niebieski, byly dwa zastg,y, 'Wilki" i Jelenie"
a pierwszym druzynowym byl Dh J.Kucewicz. W 1969r Drufyna otrzymala
p roporzec, a w l 978r patrol W<tdrownik6w 10tki pod kierownictwem Kazika
Bo rkowskiego przeprowadzil jeden z pierwszych akcji w�rowniczych w
Hufcu, oboz w Lake District.
P onii�zy druzynowych lOtki byli Sw.P, J.Flammer, z,Sinicki, L.Zelazowski,
A.Szkuta, W.Pniewski (2 razy), K.Bo rkowski, H.B�k (3 Razy!) W.
Zdzitowiecki, J.Woloniecki, Z.G<tbk� L.Onoszko, J.Suchomski, M.Bryan,
R.Borowy, S.Borowy, K.Pniewski i S.Mydlowski. Obecnym drufynowym jest
II.0. K.Weber..
� bylych czlonkow drufyny dwoch pelnilo funkcj� Hufcowego, Dh. ZSinicki
1 A Borowy. Co rok:u na je�eni l0tka organizuje biwak. Drufyna brala
:
_
udzial we wszystkich zlotach 1 obozach cxl pocz�tku swego istnienia.
Czuwaj!
W .Pniewski phm Szczepowy "R ossa"

'"•..«J,,;,,,, &l..d43id"!f
IJ �

Dru�ynowy h.o. Waldemar
Pniewski, lat 17. Przybo
y
Kazimierz Borkowskiczn
, lat 16.
Czuwaj J Czy mot ecie nam
poWie
dzie6 coi o swej dru
tynie _
pyta rozm6wca.
Talc. G�oe zabiera drutyn
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Czuwaj DrutynoJ
hm B. Szwaerzak
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Dnah Krzy, Pnleweld 6w., dzlell si� przezyclaml z blwaku druzyny Zlota 10-ta Im.
Wtadystawa Jaglelty w Bradford: Blwak odbyt s� 22-24 patdzlemlka, na terente stanicy
•01ack HIiis• kt6ra nalezy do anglelsklch skaut6w. Mimo tego te byto bardzo zimno, bo
okazato sl� ze byfa dZiura w rurze z gazem, wlQc nle mozna go bylo uzywat, wszystko
wyszfo dobrze. Oplekun / gospodarz W. Pniewski pwd. na lmprowlzowanej kuchnl ·
potoweJ ugotowat wspanlaty oblad. Oobrze wyszty gry, cwlczenta I w�drowka na kt6rej
trzeba byto rozwl�zywa� zagadki. Komendant biwaku, Damian ielazowskl cw., mia-t
wyktad o Powstaniu Warszawsklm, a druh A. Borowy hm., przy ognisku powiedziat
gawfl� o pracy harcerskiej. Konkurs "Super harcerza" wygrat S. Mydtowskl wyw., a
zast�p "Wllan6w" (zast�powy R. Pi6ro cw.) wygrat punktacj�. Druh Hufcowy wr41czyt
nagrody. Opuszczentem ftagl I octspiewanlem Hymnu zakol'lczyll�my 12-ty Jesienny btWak
naszej drutyny.

n11lra paml14tl<owa '1Al•trzowslcJ•J Drutyny Hufr:a• wygran11 w 1H3r.
przez drui� "Zlofa • d,;..;,._11u, w Bradford. Drut)flowy pwd. Waldelc
PMwslci.
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Par, dni temu, odbyl sio wiec:zor angielski na obozie "Wilna". w
zwiozku z tya, przygotowano bardzo smac:zno angtelsko kolac:1•.
Byli kelnerzy, i wszyscy st, ubrali w " polowy stroj wtec:zorovy."
Poza tym, grala orkiestra w skladzie : Piotr Wrob lewicz, Adas i
Krzvs Weber, oraz Krzys Obolewicz. Byl nawet iyrandol drewniany
ze awiec:zlcami.
Menu : Zupa "farm-house", "mixed grill" z salato, ciasto
iabierowe z herbata.
P1:1nktH kul■inacyjnya byla "pokolacyjna -•" Aliego, z akcente■
polnoc:nya ( ! ! 7? ! I .

GROMADA ZUCHOWA "SZARE SZEREGI".
Szczep ''Antokol" Huddersfield
W lutym 1955 kilku instruktor6w z Manchester przyjechalo do Huddersfield aby
przeprowadzic kurs przygotowawczy do prowadzenia gromady zuchowej.
Zaraz po, kursie rozpoczyla si� praca zuchowa w Huddersfield.
Pierwszymi wodzami byli hm.A.Mankowska (Mrozek) i sp.phm J.Serafin.
W lipcu tegoz roku liczna grupa zuch6w z Huddersfield wyjechala po raz pierwszy na
koloni� do Delamere Park, gdzie przez nast�pne 3 lata odbywaly si� kolonie zuchowe. Po
zlikwidowaniu Delamere Park na kolonie zuchy wyjezdzaly do Lilford Park.
Od 1962 do 1978 kolonie zuchowe byly w Penhros, a od 1978 kolonie obywajc\ si�. w
Centralnej Stanicy Fenton.
Od samego poczc\;tku odbywajc\ si� regulamie zbi6rki zuchowe. Zuchy biorc\ udzial we
wszystkich uroczystosciach koscielnych i narodowych.
W 1960 Gromada zuchowa przyjmuje nazw�: Szare Szeregi im.gen.Tadeusza Bora
Komorowskiego.
Wodzami byli: d-�a Lila Ryll, d�hna instr.Irena Borzyskowska, d-hna Jola Wlodarczyk,
d-hna phm.Teresa Pukacz, d-hna Lorraine Norbertczak,a obecnie d-hna sam.Pola Holesz.

fltsowANL6

SZARE SZEREGI SZME SZEREGI SZARE SZEREGI
SZARE SZEREGI SZARE SZEREGI SZARE SZEREGI

llta Druzyna, Harcerzy im Andrzeja Malkowski.ego.
Szczep ''Antokol' Huddersfield
W 1957 roku sp.phm.Jerzy Serafin zaloi:yl drui:yn� harcerzy i byl jej pierwszym
drui:ynowym.
Poza normalnymi zbi6rkami harcerze biorct udzial, wsp6lnie z harcerkami przy
organizowaniu spotkafi, komink6w, pelni� wart� przy Bozym Grobie, wsp6luczestnicz� w
harcerskiej Drodze Krzyi:owej, buduj� oltarz na procesj� Boi:ego Ciala, w czasie Boi:ego
Narodzenia odwiedzaj� polskie domy z kol�d�. W osrodku nie uchylaj� si� od udzialu w
akademiach rocznicowych, czy tei: innych obchodach, zawsze w miar� moznosci tworz�
poczet sztandarowy ze sztandarem hufca podczas Mszy sw.
W 1993 zostal poswi�cony propoczyk kt6ry byl ufundowany i wr�czony przez
Spachroniarzy z Polski.
Funkcje drui:ynowych pelnili: hm.Jan· Orysiuk, J6zio Zablocki, Mirek Zakrzewski, Rysio
Wdowczyk, Janek Wdowczyk, Leon Wdowczyk, Andrzej Knapik, Stasio Gabanski, Marek
J�drzejczak, Kazik Wieliczko, hm.Marek Szablewski, Alek Procyk, bro.Jan Parkola, Marek
Hebda, Rysio Grota; a obecnie funkcj� t� pelni Stefan Holesz.
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A-ma-ra,dowa lvta On.ftljtta Ha-rcenlf im Gm.T.''Bora"-Romo-rowslde50,
Szaq, "Nowos-robdt" Sl1effielb - Dottc.ute-r - Pettistotte
Drui:yna w Sheffield istnieje od 1968, kiedy p o okresie pr6bnym, kt6ty byl rozpocz�ty 1.4.6�
to rozkazem Komendanta Chorcmwi L2/68 dnia 20.1.68 druzyna otrzymala pelne prawa 1
zostala przY.i�ta do Zwic!Zku. Otrzymala numer 26 i patrona Gen.T. "Bora" Komorowskiego,
kolor chust byl amarantowy a wi� m6wili na druzyn�, "Amarantowa" 26 DH!
Ale to nie byly pocz<ltki harcerstwa w Sheffield ho pietwsza jednostka harcerska to byl kr�
starszo-harcerski "Chrobry" ktoiy powstal w kwietniu 1952r. Kr<m opiekowal si� jednostkami
mlodziezowego harcerstwa, kt6re rowniez powstaly, byl zast�p harcerzy Zawiszy Czamego - Zas�powy Dh Z.Andrzejowski, p6zniej zast�p "Ody', zast�p harcerek "Pszcz6lki" i
gromada zuchowa.
Wracajac do d ruz yny, pieiwszym druzynowym to byl pwd.Staszek Kardasinski (obecnie
szczepo'W}') bylo w druzynie wtedy 12 harcerzy. Dh. Staszek prowadzil druzyne az do 1975r.
i jedno z najwazniejszych rzeczy kt6ra otrzymalismy to byla n owa harc6wka w 1974r. kt6rcl
uzywamy do dzis. W 1975r. obj<ll drui:yn� Dh.pwd J.K Parkola, byio wtedy tylko czterech
harcerzy, ale stan ilosciowy si� poprawi1:. W 1<J77r. Dh.phm Wojtek Drewnski zostal
druzynO\vym a po nim czwartym druzynowym zostal Dh.pwd Marek Szablewski w 1979r.
Drui:yna wtedy liczyla dwanascie harcerzy. W 1980r. to na akcji cala komenda byia z 26DH,
i na kazdym obozie stalym od 1980-86 to komendant byl: z 26-tki, tak:a sama sytuacja byla
na obozach w�rownych od 1983-87. Okres mi�zy wlasnie 1CJ79-87 to mozna tak okr�lic
jak "Zloty Wiek" drufyny ho mielismy tyle komendant6w i chociaz raz wygralismy kazdy
konkurs np. Pokaz6w, musztty, pilki noznej czy dwa ognie. W 1982r. Dh.pwd Janek
Andrzejowski zostal druzynowym a w druzynie wtedy bylo dziewi�ciu. W grudniu 1985 to
bylo wazne wydanenie dla druzyny ho otrzymalismy s\V6j wlasny propor.zec kt6rego jestesy
bardzo dumni. Podczas 1988r. objcll dmzyn� Dh. H.O. Krzysio Koszler wtedy w druzynie to
bylo tylko osmiu harcerzy kt6rzy juz pochodzili nie tylko z Sheffield ale takze z Doncaster
i Penistone. Dh. Krzysio prowadzil do 1991r. kiedy Dh. H.O. Adam Weber zostal
druzynowym, a na jego miejsce wstclPil jego brat Dh.H.O. Krzysio Weber dwa lata p6zniej
w 1993r. Dwaj bracia Weber r6wniez byli komendantami oboz6w hufca, wtasnie ze Dh
Adam w tym roku byt komendantem wsp61nego obozu Wilno-Bialowieza. Obecnym
druzyno"')'m jest Dh.H.O. Janek Walczak kt6ry obicll funkcje w 1995r. Obecnie w drui:zynie
jest czterech harcerzy a dw6och w komendzie.
Poza zbi6orkami to ur.zcladzamy wycieczki w teren i giy. R6wniez bier.zemy udzial w zyciu
naszego osrodka, zawsze mamy poczet sztandarowy na uroczystych mszach swi�tych, robimy
wart� przy Bozym grobie, podczas Bozego narodzenia to staropolskim zwyczajem
kol�ujemy.
Przed Wielkim Postem urz�zamy zabaw� "Sledt' a na niedziel� palm.ow<l to
�rzygotowujemy bazie. Organizujemy wlasne biwaki, a zbi6rki dru zyny jak zawsze odbywaj<l
s1� raz na dwa tygodnie w picttki o 19:00 w harc6wce. Staralismy si� do tychczas trzymac
wysoki poziom harcerskiego wychowania i to jest nasz eel na przyszlosc.
Czuwaj!

DhR.O. Janek Walczak Druzynowy

Z,{,nz"'..J., .,_, ,. 'J;o,na..- ��,1�:nY1;3�L'tJ'9 ..fJ#;,/d

-Witam Druh6w! Co porabiacie poza harcerstwem'?
Druzynowy przew. St. KardasiJ5.ski pracuje zawo dowo. Przyboczy wyw. Andrzej Bakunowicz reprezentowa�
ostatnio szko�� w lekkoatletyce - biegi. Obecnie wybie
ras sie na uniwersytet studiowac socjologi� i nauki
spoleczne. Przyboczny wyw.Edward Chomicz jest kapita
nem druzyny Rugby. Ukot.czyl technical grammar i wybiera sii na college.
A teraz moze ·m1 powiecie cos o swojej druzynie.
Druzynowy Bakunowicz: Nasza komenda druzyny tworzy
zastep �drownik6w, .funkcyjnych, zwany "a:at..cuchem
czterech". Przyboczny E. Chomicz .. dodaje., -te-·etan
druzyny jest 22 harcerzy, po�owa ochotnicy. DruzynE
podzielona jest na dwa zastfpY ·: "jeleni" - zasttpO\'
JJ2. Staszek Ogie�da 1 "Or�6w", kt6rym obecnie opieln
si� przyboczny wyw. �. Chomicz. Druzyna bierze udzj
w polskich imprezach loka1nych. organizuje wycieczkj
i biwaki. Na ostatnim biwaku wyrzezbili na duzym kam
niu ko�o Chatsworth Park piekn� polsko lilijk�.
Dru,zyna prowadzi na imprezaoh dochodowy bui'et na 1'Ur.
dusz "Monte C�ssino"•
Czuwajl
hm :a.sz.
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Od trzech lat nelez� do druzyny harcerskiej Sheffield.
Postaram si� opisac jedn� z naszych ostetnich wycieczek,kt6ra
mi szczeg6J.nie pozosta�a w pami�ci. W pewna. niedziel� dr.uzyna
spotkaJ:a s1� na zbioz:ce o 9-tej rano.· :Bya:o nas dwa zast�py,
razem 14-tu cha:opc6w. Wszyscy byli wyekwipowani do d;t:uzszego
�.arszu, ·W mocnych·butach pionierskich. Bya: piikil.Y wiosenny
dzien, wi�c bylismy ubrani dosyc lekko, ale przygoto\veni na
·deszcz, tak, ze kazdy miaa: ze sob� nieprzemakalnq peleryn�.
Mielismy plecaki w·kt6rych by£Y: kanapli, ter:nos, ciepfy
sweter, mapa, kompas, lornetka, a czasem i aperat fotograficz
ny. Prowedzil nas druzynowy Marek Szablewski.

Najpierw pojechalismy autobusem do miejscowosci Eyam,
polozonej w g6rach Pennines." Zwiedzilismy kosci6a:, cmenterz
i domy, w kt6:r-fch umierali ludzie na epidemi� dzumy w XVII
wieku. Potem chviczylismy marsz na prze2:aj, orientuj�c si� za
pomoc� mapy 1 �ompasu. Szlismy nizin� do Foolow, odpoczywaj�c
co pewien czes •. lrie spieszylismy si� specjaJ.nie, zeby. si� za
szybko nie zm�czyc. W Great Hucklow zrobilismy przerw� w
marszu, zeby zjesc kanapki.' Nast�pnie skierowalismy si� poprzez
wrzosowiska do Hathersage. Przez prawie dwa kilometry t:rU.sie
lismy isc wzdhlz rzeki, bo w tym miejscu nie bya:o mostu.
W Hathersage zrobilismy d2:uzszy odpoczynek. Starsi z nas wy
ci,gn�li si� na trawie, natomiast.mlodsi bawili si� przy rzece.

Dalej pomaszerowalismy w zwartej_ kolumnie, spiewaj�c.
harcerskie piosenki. Ludzie po drodze przy;l�dali si� na.� z
ciekewoscic!: i zdziwienier,1, bo spievrelis:r.y w obcyra j�zyku.
·,·, koncu doszlisray c.o �.1i::.sta Grindleford. 1!1sz·Jscy byli bardzo
spr1;1gnieni, vri�c poszlismJ kupic n£;poje w sklepiku. Nadsze.d�
czas -powrotu do dorau, wi�c sta.n�liEmy :orzy przysts.nku w ocze
kiw8lliu na. a.utobus. By2:a to nie-dziela. i przy pi�knej,
wiosennej pogodzie vrre.ca�o z \V-Jcieczek do mi�sta wielu ar.:a.to
' row swiezego powietrza, tak, ze kiedy ne.dszed;i: eutobus, to
'bylo -:1 nim tylko :niej see. na 5 osob. '.'iobec tego druzyno·.vy ke.� zal najru:odszyrn chlopcom wsi�sc do a.utobusu, a my starsi po
bieglismy na stacj� kolejo\'r�, zeby zlapac pocic1,g do Sheffield..
Ledwie zd�zylisey n� czes, ale powr6t odbyl si� bez przeszk6d.
S�once .chylilo si� ku zachodowi i zal nerr, by;to wracac do
miasta. Ua dworcu kolejowym w Sheffield pozegne.lismy si� i
rozeszlismy si� do dom6w, kazdy w swoj� stron�, zm�czony ale
zadowolony.
il.

Og6�em tego dnia przeszlismy piechot� oko�o dwunastu
Przyboczny 26.D.n. w Sheffield
cwik J. Andrzejowski
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Gromada Zuch6w "Krasnoludki" Szczep "Nowogr6delc"
Shefffield-Penistone.

Druhna Ela Koszler w roku 1985 napisala o zuchaqh w Sheffield tak....
"........ Krqg StllrszoJuzrcerski "Chrob,y" postanowil zaloiyc pie,wszq groma4 �howq w
Sheffield. Powstala. ona 29 cze,wca 1953 rolal iprzybrala. nazw�b "KRASNOLUDKI, a ich
pierwszym wodzem zostala Dhna Jadzia Pryjomko - harcerka z zast{pu "Pszcz6lek".
Gromada na pocz,qtku byla gromadq samodzielnq i nie naleiala do Hufea "Wilno"
Nastgmym wodzem zostal Dh Czeslaw Ka.rdasinski. W grom.adzie wtedy b)to 30 zuchow, a
zbiorki odbywaly s� w angielskiej szkole.
Od tego czasu gromada nadal istniejie, chociai stan je j ilosciowy i wodzowie s� zmienialy!
Gromada ciqgle wytrwale pracowala. i jei:dzilana kolonie do Delamere, Lilford, Penhros i
Fentonpod dowodztwem roinych bardzo dzielnych wodzow :-Dhny Adeli Bakunowicz, Anieli
Zychowicz, Basi Szablewskiej, Dha W.Szablewskiego, Ju/.iusza Burasa, Eli Kosz/,er, Izy
Trojanowskiej, i Ewy Ja/ad,owskiej, przy pomocy Ma,ysi Klisz. ...... ... "

Wtedy stan zuch6w w Gromadzie bylo 10 obecny stan zuch6w jest 8, oraz 4-ka skrzatow
przy naszych zbi6rkach tez si� dobrze bawi! Gromada jest peina zycia� bierze udzial w
koloniachwe Fenton, oraz p6l-koloniach w Bram.hope (kolo Leeds). Prawie cala
Gromada brafa udzial w kolonii przy zlocie chorp W.B w Bamswood 1993r. Zuch
ch�tnie przychodzct na zbi6rki kt6re odbywajct si� po szk.ole sobotniej co dwa fygodnie.
CZUJ!
Tamara Fieldsend Ins.Zuch.

• "l\htnc, "-Ob,fJ�rJ
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ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Okreg Wielkobrytyjski
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Kurs zast�po��ch prowadzi� namiestnik harcownik6w
hufca 11 \'lilno" phrn. w. Maf.kowski. Uczestnik6w 19.
Zaj�cia kursu odbywa;J::y si� w niedzielne popoludnia ,
kolejno w Leeds, Sheffield, Huddersfield, Bradford.
Program kursu bardzo starannie przygotowany przez komen
danta , obejmowal: istotQ systemu zast�powego i podawaa:
prakty�zne wskaz6wki �ak prowadzic zast�p harcerzy. Kurs
zakonczono biwakiem z ogniskiem.

� :
!\

tmj ·

run. B. Szwagrzak

Z Rising Sun do Barnswood
Od Zlotu do Zlotu

Mialem zaszczyt pelnic funkcj<t hufcowego w okresie niezmiemie ciekawym, nietylko dla
naszego hufca i Zwhlzku Harcerstwa Polskiego, ale takze dla calego naszego spoleczeiistwa
polskiego na emigracji.
Nastqpily bowiem w tym okresie zmiany o skali swiatowej. Zwyci<tstwo rodak6w w Kraju
nad komunizmem przywr6cilo niepodleglosc Polsce po 50-ciu latach.
Malo to, za przyldadem Polski w zaskakujijco szybkim tempie poszly inne kraje Europy
wschodniej i centralnej. Runal wreszcie sprawca zniewolenia tych narod6w Zwi�zek
Sowiecki.
Niestety, nie wsz<tdzie zmiany te przeszly w spos6b spokojny tak jak w Polsce. Po dzien
dzisiejszy, w niekt6rych uprzednio komunistycznych krajach, wciijz nie zostal:a zawieszona
calkowicie broii i ludnosc nie korzysta z odzyskanej wolnosci.
Poczynania naszego hufca w tym okresie do pewnego stopnia byly kierowane wynikami
tych wydarzeii oczywiscie w stosunku do Polski i harcerstwa w Polsce .
W roku 1988, na IV Swiatowy Zlot ZHP poza granicami Kraju w Stanach Zjednoczonych,
hufiec nasz wystawil najwi<tkszij gruP<t z Wielkiej Brytanii. W wyprawie tej bowiem wzi�li
udzial nie tylko harcerze i W<tdrownicy ale takze kilkoro zuch6w i czlonk6w Kol Przyjaci6l
Harcerstwa.
Pierwsza CZ<tSC wyprawy obejmowala tras<t turystyczml p6mocno-wschodnich stan6w USA.
W tym samym czasie W<tdrownicy naszego hufca; Janek Andrzejowski, Rysio i Stefan
Borowi, Marek Szablewski pod komendcl Henia B� odbyli w�dr6wk� na trasie odcinka
Bruce Trail wzdluz wybrzeza jeziora Huron w Kanadzie.
Na zlocie w Rising Sun, na pi�knych terenach w poblii:u Washington DC, ob6z hufca ·pod
Totemem Sloiica' pod komendij Marka Szablewskiego, zdobyl pierwsze miejsce w prawie
wszystkich konkurencjach zlotowych pokonujijc obozy z calego swiata wlijcznie z obozem
reprezentujijcym calij chorijgiew wielkobrytyjska. Ogromnie jestesmy dumni z wszystkich
uczestnik6w, kt6rzy osi�n�li to wyr6znienie !
W Rising Sun, po raz pierwszy, wzi�la udzial w zlocie grupa instruktor6w i mlodziezy
harcerskiej z kraju. Przez okres Solidamosci, harcerstwo w kraju przechodzilo pr6by
odnowy i przywr6cenia prawdziwych zasad harcerskich, kt6re my na emigracji
utrzymujemy przez ostatnie pi�cdzieshlt lat. Mi�dzy innymi, ci instruktorzy w nast�pnych
latach po obaleniu komunizmu, przyczynili si� do wprowadzenia zmian w harcerstwie w
Kraju.
Nie naleiy si� dziwic, ie czuli si� najlepiej wsr6d naszych harcerzy i najcz�sciej przebywali
wlasnie na obozie hufca Wilno. Konktakty nawi�zane w tym czasie wci�i dzisiaj
umoiliwiajij ci�glcl wsp6lprac� z harcerstwem w Kraju jak i na Litwie.
W kolejnych latach hufiec nasz rozwijal te kontakty z harcerstwem w Kraju i chocia:i jak
wiemy, nie doszlo do polijczenia organizacji harcerskich w Kraju w jeden zwi�zek,
utrzymujemy wsp6lprac� zar6wno z instruktorami Zwiijzku Harcerstwa Rzeczypospolitej
jak i Zwiclzku Harcerstwa Polskiego w Kraju a tak:ie z harcerstwem polskim na Litwie.
W roku 1989, w Souel w Korei odbyl si«t Swiatowy Jamboree Skautingu. Komendantem
pi<tCio-osobowej reprezentacji calego harcerstwa polskiego, to znaczy ZHR, ZHP krajowego
oraz ZHP poza granicami Kraju byl wlasnie obecny nasz hufcowy Marek Szablewski.

W roku 1991 hufiec zorganizowal wypraw� w�drowniczc1 po raz pierwszy do Polski.
Wyprawa, pod komendc1 Henia Beik, wzi�la udzial w Zlocie harcerstwa polskiego w
C�stochowie, kt6ry odwiedzil Papiez Jan Pawel II.
Trasa w�dr6wki prowadzila przez Bieszczady i Tatry. Podczas odcinka w Bieszczadach
gospodarz wyprawy Marek Dalewicz przekroczyl granic� owczesnego ZSSR. Kilka
miesi�cy p6i:niej, ZSSR si� rozsypal. Nie wiem czy krok Marka przyspieszyl ten proces !
Na rok 1993 komendant chorc1gwi Janek Parkola zwolal Zlot Chorc1gwi Wielkobrtyjskiej
w Barnswood, Staffordshire. Jednym z cel6w bylo przygotowanie chorclgwi do V
Swiatowego Zlotu ZHP, kt6ry byl zaplanowany na 1994 w Wielkiej Brytanii.
W zlocie w Barnswood wzi�ly udzial jednostki harcerskie ZHP i ZHR z kraju. Na ob6z
hufca Wilno zaprosilismy zast�p harcerzy polskich z Wilna, kt6rzy si� przyczynili do
ciekawych przezyc calego obozu. Po zlocie, wsp6lna ekipa w�drownik6w hufca i
w�drowniczek hufca Kaszuby wyjechala do Wilna.
W tym krotkim opisie, skupilem si� na aspektach kontaktu naszej mlodziezy z
r6wiesnikami harcerskimi w Kraja a takze we Wilnie. Uwazam, ze powinnismy te
kontakty rozwijac na wszystkich szczeblach naszej pracy; instruktorskim, w�drowniczym,
harcerskim a takze zuchowym poprzez wymiany i wsp6lne imprzey tu czy tarn.
Oczywiscie, azby to si� moglo odbywac, musi bye stala caloroczna praca w gromadach i
druzynach. Bogate programy zbi6rek, biwak6w, kurs6w, p6l-kolonii , kolonii, oboz6w i
w�dr6wek, prowadzonych przez oddanych instruktor6w i instruktorki przygotowaly naszc1
mlodziez z Yorkshire do udzialu w tych swiatowych imprezach i umozliwily im zdobycie
najwyzszych poziom6w.
,
.
Zycz�, by ten zapal do pracy i umilowanie harcerstwa przechodztlo w r�e nast�pcow aby
nast�pne pokolenia naszej mlodzieiy mogly skorzystac z pi�kna harcerstwa.
Andrzej Borowy, hm

hufcowy 1988 do 1993
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Wicc;;orem byli�sny w suolc
gdzie mielit,ny wsvc>iny kominck
harccmmi z Litwy oraz druiyn
ZHR-u z Polski. Nocowali�m
tam, bo wszyscy musieli bardz
wczdnic rano wyj�, aby petni
"Bialf sluili�" w �arku Vengi!
g<IZ!e P:ipiei odprawial � ,w
Z ialcm, tuz po mszy gw
opuszczaljgmy Wilno. Z kanapkr,
l)li, jablkami i bochenkami litC\\
skiego chleba pojechalmny pru:
Kowno do SZC11tok1j i stam�d
przez giani�. do Suwalk i d,
Warszawy. Oojcchali�y do War
szawy wc:z.esnym rankiem. Niestc
ty, Zamek Krolewski · byl za
mkni�ty, · ale znowu · zwiedziliim:
Star6wk�. Katcdr�. Cir6b Niczna
nego . Zolnierza oraz · Powf!ki
�d�c C::oi.y!iin,y k\\iat); na grobi,
harcerza-powsta6ca.
Nocle1
mieli,my w domu ZHR ria Pradzc
wr.zc,nie nast�pncgo <llnka wyje
dla!i�n, do Anglii. Ostatni rozka:
byl p rzec:,:,;;..-.7 D? promie, doply
wa;�m d� W)'\Py,
W)'prawa do Wilna skot?CZyl;
si� i hderi z nas nie zapom.'ll tegi
miasta nad Wilif oraz v.-spanialycl
ludzi, nzszych braci i siostr\"
ha:cel-zy i harccrek, kt6rych tan
spolkal:tmy. Ouzo nas 1,czy. ma
my nadzicj�. • .� to byl tylk,
pierwszy wyjazd na Litw�. a ni,
o..tabli.
C.zuwaj!
M. Szablewald bm. - komeadan
O. Mnllowsb phm. - komendanlk:
K. Weber tw. - kronlkar.

Kolonie Hufea "Wilno"
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1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

H.R J.Gabatiski
Prof MKruszytiski
Ohna Ryll
Oz.Hare. H.Lipinski
Oz.Hare. H.Lipinski.
Oz.Hare. H.Lipinski.
Oz.Hare. H.Lipinski
Oz.Hare. H.Lipinski
Oz.Hare. H.Lipinski
Ins.Zuch. H.Sawicka
InsZuch. H.Sawicka
Ins.Zuch. H.Sawicka
Ins.Zuch. H.Sawicka
Ins.Zuch. H.Sawicka
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Ins.Zuch. I.Borzyskowska
Dhna. D.Biedka
Pwd. A.Borowy
Pwd. A.Borowy
Pwd. A.Borowy
Phm. A.Borowy
Phm. A.Borowy
Phm. A.�rowy
Phm. L.Zelazowski
Phm. L.Zelarowski
Phm. A.�rowy
Phm. L.Zelazowski
Phm. L.Zelazowski
Phm. A.Borowy
Ins.Zuch. T.Fieldsend
Ins.Zuch. T.Fieldsend
Phm. T.Pukacz
Phm. T.Pukacz

Delamare
Lilford Hall
Lilford Hall
Lilford Hall
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
Penhros
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
Bamswood
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton
C.S.H. Fenton

Marynarz
Robinson
Pszcz6lka
Stas i Nel
Slowianin
Jan Kazimierz
Szare Szeregi
P ocztowiec
Zolnierz
Marynarz
Stas i Nel
Krakowiak

Kopemik
Pi�kna Po lska
Goral
Indianin
Kaszub
Bojownik
Kopemik
Lotnik
Indianin
Giermek
Robinson
G�ka ze Sl�ka
OrKto?
Lotnik
Indianin
Giermek
Robinson
Slowianin
G�ka ze Sl�ka
0 lympijczyk
Indianin
Cyrkow iec
Marc o Po lo
Giermek

Na kolonie zuchy ja<h}.

Pod koniec lat siedemdziesi�tych, pokolenie instruktor6w i instruktorek, wychowane w
harcerstwie w Wielkiej Brytanii stopniowo przej�lo prowadzenie kolonii zuchowych hufca
Wilno. Cz�sto, wlasnie juz nasze dzieci byly w wieku zuchowym i chcielismy przekazac im
i innych dzieciom radosc zabawy zuchowej przezywanej na kolonii.
Warunki do prowadzenia kolonii, takze si� zmienily. Pi�kny osrodek Centralnej Stanicy
Harcerskiej w Fenton zostal oddany wlasnie do uzytku w tym.czasie. Wyposazony w·dwa
nowoczesne baraki sypialne, kuchni�, jadalni� i osobn� pi�kn� sal� oraz boisko i duz�
przestrzefi, pozwalal na planowanie zaj�c niezaleznie od pogody. Brakowalo tylko lasu, a
wi�c w kr6tce zasadzono drzewka, kt6re dzisiaj si�gaj� 7/8 metr6w wysokosci.
Zesp6l prowadz�cy kolonie sld:adal sie w wi�kszosci z wodz6w gromad w osrodkach
uzupelniany harcerzami i harcerkami zainteresowanymi prac� zuchow�. Pierwsze kilka lat
nabywalismy wprawy i doswiadczenia az powstala zgrana grupa, kt6ra w wi�kszosci przez
okres 10-12 lat, kazdego roku przyjezdi:ala do Fenton. Podczas roku odbywalo si�
planowanie programu i przygotowanie material6w, tak ze jak.przyjechalismy do Fenton
mozna bylo przysutpic od razu do zabawy.
Kolonie hufca Wilno wypracowaly sw6j styl, kt6ry p6zniej zostal przyj�ty przez inne hufce.
Kazda kolonia miala zwykle jeden temat 1ub cykl zaj�c, kt6ry obejmowal wszystkich.
Zuchy, podzielone na sz6stki chlopc6w i dziewcz�t przerabialy z wodzami poszczeg61ne
zaj�ia jak majsterkowanie totem6w i stroj6w, uld:adanie okrzyk6w, uczenie si� piosenek i
pl�s6w. Bycy taki:e gry i zawody zwi�zane z cyklem a przez calosc przewijala si�
punktacja, kt6ra wynagradzala zdrow� rywalizacj�. Przygotowywalismy zuch6w do
gwiazdek i do pasownia na harcerzy/harceki.
Wybieralismy cykle najbardziej nadaj�ce si� na koloni�, lndianin, Giennek, Slowianin,
Robinson Crusoe a takze tematy zwi�zane z rocznicami jak Lotnik lub Olimpijczyk.
Kiedy brakowalo odpowiedniego cyklu ukladalismy wlasne jak Doktor Kto (Podr6znik w
Czasie), G�ska ze Sl�ska, cz�sto zlozone z material6w z tradycyjnych cyk16w.Po kolei Fenton si� zmienial w Szkol� Lotnicz� w kt6rej zuchy piloci zdobywali sprawnosci
latania w powietrzu. W Twierdzy Fentonskiej Giermkowie szkolili si� na rycerzy by
walczyc ze zlem i pokonywac smok6w. Wielki Zjazd Plemion czerwonosk6rych
kilkakrotnie odbywal si� na polach fentonskich a Wielki W6dz Czarna Chmura pokrapial z
wysoka dzielnych zuch6w indian. G�ska ze Sl�ska poprowadzila zuch6w wzdluz Wisly
przez r6zne krainy Polski. Dzielne zuchy dobrymi uczynkami uwolnily uwi"zionego przez
Daleks6w Podr6znika w czasie Doktora Kto. Na wyspie Robinsona rozbitkowie musi�li nie
tylko zyc z owoc6w i jarzyn ale takze toczyc walki z ludozercami (harcerki z hufca Wawel)
z s�siedniej wyspy. Olimpijczycy, posileni Ambrozj�, zdobywali medale w igrzyskach.
Na kolonie przyjeidzaly oczywiscie zuchy z hufca Wilno z Yorkshire a takze ze Szkocji.
Przez okres czasu przyjezdzaly zuchy z teren6w hufca Wroclaw a jednego roku przyjechala
grupa zuch6w z Hamburga. Mielismy bardzo ciekawe przezycia. Na przeci"tnej kolonii
bylo okolo 50-55 zuch6w, a wi� przez ten okres przewin"lo si� okolo 500 dzieci.
Praca dla prowadz�cych i wodz6w byla ci�zka ale daj�ca ogromn� satysfakcj".
Wracalismy do domu wym�zeni, ale cz"sto w autobusie juz planowalismy nast"pn�
kolonie.

..

Do zespolu nalezeli w r6znych okresach: Michal Dan
ek' Wiesio' Leszek, Tamara,
'
Wanda, Olga, Ba�1a
·
K
.,
B
as1a
·
s
E
,
la,
Janu
sz,
Jola,
Jasia
, Henio, Danka, Pola,
_
Stefan�Teresa 1. �1e�e mnych, Sprawami kuchennymi
prze
Marys1a Borsukiew1cz przy pomocy calego szeregu pan z wiele lat kierowaJ:a Pani
i pan6w, mam i babci.
Przezycia tych czas6w, pelnych smiechu i radosci zosta
ncl z nami wszystk:imi na zawsze.
Andrzej Borowy, hm
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Kolonia zuchowa Hufca "Wilno" jest pierwsz-, kolonii, zlotow-,. Prowadzona jest
przez druhne Tamar, Fieldsend. Kolonia liczy 21 dziewcz4t, 13 chlopcow i
�woch skrzatow. Druhna bardzo chwali gospodynie oraz kucharza ktory swietniE
gotuje. zuchy s-, bardzo szcz,sliwe.
w tym rolcu kolonia jest odmienna,
poniewaz zuchy bior-, udzial w zajeciach ktore harcerze zorganizowali. Zuchon
bardzo imponujo harcerze. Wedrownicy pojechali z nimi na basen i pomagali ze
sprawnosciami plywackimi. Od tej pory, w oczach zuchow, zostali "bohaterami".
Korzystajo z wycieczek na ktore normalnie nie moglyby pojechac, poniewaz maj�
dobro opieke harcerzy. Kolonia jest zgrana i zuchy maj-, okazje zobaczyc jaJ
wygloda harcerstwo. Chodzili po obozach gdy tylko mieli okazje - podobn<
zycie harcerskie im sie bardzo podoba.
Zuchy przerabiajt sprawnosc "Indianina" - teren lesny bardzo pasuje d•
tematu. -Postawili sobie tam "szalasy indianskie".

Na otwarcie zlotu najmlodszy zuch koloni byl wybrany do podniesien1a flagi
Juzio podszedl jak strzala i stal na bacznosc. Wodzowie koloni s-, bardz
e1umni z niego. z doroslych wodzow mamy : druhne Basie, druhne Paole, druhn
Lorraine i druha Stefana.
Zasady naszej koloni:

A.
B.
c.
D.

Slonce swieci gdy zuch wyjezdza na wycieczke.
Zuch ma s'Zczotke i mydlo, ale nie wie do czego stuzo.
Im lepiej zuch sie bawi, tym brudniejsze ma kolana.
Podczas koloni prawo zuchowe jest nastepujoce :1. Zu.ch kocha przyrode i stara sie na-.nit wlesc.
2. Zuch ·jest brudny.
3. Wszystkim zuchom �est dobrze kiedy spiij.
4. Zuch stara sie bye coraz brudnie�zy.
5. Zuch mowi po swojemu.

---

----- ----· · ,,
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Zuch6w w
---�--�--���-�-�Dnia
po
---------------------Zalozenie Gromady

Keighleyo,

lOoII.1957 roku o godzinie trzeciej
pol6dniu w szkole
sw • .A..nny. ·Jd.bylo si� zebranie rod.zic6w ,obecnych dwanascie os6b,
do .kt6rych prze&owil d.h.H.Rp o Jan Gabanski Komen.dant Hufca''�v'ilno"
zao.ieszkaly w Huddersfieldo lresc przem6wienia-o znaczeniu
Gromady zuch6w • .:Jruhowi liufcowemu towarzyszyl ii.Oo J o�loi.ucev:icz o
. Rodz ice z rac.osciei p.r:zy j�li zaKres prycy gromady o
0 gocizinie czwartej odby la si� zbi6rka zucb.6w ,cz tery dziewczynki
i dw6ch chlopc6w,zlozyli obie-cnic� zucnow� na r�ce d..ruha -.a.ufcowego,
.:)"tr-zym.ujBtC "wilczKi" o Zucny po_pisywaly si� wierszy.kami ,spiewem
· Plynie Wisla plyn.ie ,·oraz Janek kiatusz odspiewal iiyrr,n Polski
Jeszcze Pol�ka-nie z�in�la. Zucby i uzieci obdcne na zbi6rce
o�rzymaly po tabliczce cze�olad.y:
Wszystkich d.zieci bylo czDernascioro,a os6b aoro�lych osieII1L.ascieo

Czuj!

f/.�-�

Adolf S-canislaw Suwala
Namiestnik Zuchowy-o

),(otoN ,A .1 �s2A

\qS1-

KOlONlA

l'I•

t'2

F6N10"1

Obozy State Hufca 1Wilno 11

.

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1996

Delamare
Capel Bangor
Lilford Park
Lilford Park
Netherton
Blackshaw moor
Shringle Park
Dublin
Blaiisdon
ZLOT LiHord Park
Blaisdon
Delamare
ZLOT Monte Cassino
Llangynog
Fenton
Rhewl
Rhewl
Wray with Bottom
Appletreewick

Carew

ZLOT StBriavels
Fenton
Balquidder
Blackden View
Viczenza Italia
ZLOT Comblain La Tour
Fenton
Kirkdale Port
Elsham Hall
ZLOT Clumber Park
Stanton in the Peak
St. Briavels
ZLOT Rising Sun U.S.A
Elsham Hall
Finsthwaite
Penhros
Elsham Hall
Snowshill
ZLOT Barnswood
ZLOT Clumber Park
Honiton
Elsham Hall

phm.J.Serafin
phm.J.Serafin
phm.J.Kucewicz
phm.J.Kucewicz
phm.J. Orysiuk
phm.J. Orysiuk
phm.J. Orysiuk
phm.J. Orysiuk
phm.J. Orysiuk
H.O .Z.Sinicki
hm.J.Orysiuk
phm.W .T.MankONski
phm.W .T.MankONski
pwd.R.Wdowczyk
pwd.R. Wdowczyk
pwd.R.Wdowczyk
pwd.P.B iafkowski
phm.K.Borkowski
pwd.J. K.Parkola
hm.R.Wdowczyk
hm.R.Wdowczyk
pwd.J. Wotoniecki
pwd,J. Wotoniecki
phm.J .K.Parkola
phm.J .K.Parkola
r:,Nd.M.W.Drewenski
pwd.K Wieliczko
p11d.M.W.Drewenski
pwd. M. Szablewski
phm.M.W.Drewenski
phm.M.Szablewski
pwd.H.Bijk
phm.M.Szablewski
pwd. M.Peplinski
pwd. M.Szablewski
phm.M.Szablewski
pwd.R.Borowy
pwd.R.Borowy
pwd.S.Borowy
pwd.M.Bryan
H.O .KWeber
H.OA.Weber

Patacyk Micla

Czarne Szczyty
Polak w ltalii
Orzet Bialy
Mafeking
Westerplatte
Szare Szeregi
Skaut
Ostra Brama
Szachownica
Pod Totemem
Niepodlegtosc
PW
Konstytucja
Olympus
Libra
Strzelec
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Tegoroczny, rv z kolei
ob6z hufca "Wilno", mia;:t miejsce
na terenach nowonabytej central
nej stanicy harcerskiej w Lin
colnshire. Byl to pierwszy ob6z
harcerski na tym terenie.

'\

Wypada z przyjemnosci�
st�rierdzic,ze tegoroczna komen
da obozu w skladzie: dh Ryszard
Wdowczyk -komendant, dh.Kazimierz
Borkowski - obozny, dh Jan Perkala - sekretarz i dh. Pawel Bialkowski - kwatermistrz i ku
charz zarazem, umieli wlasnie wytworzyc t� mil� atmosfer�
obozu i dobrze pokierowac cal'ym zyciem obozu. Nawet t.zw.
"Zielony Dzien" nie potrafil niczego lepszego wymyslec.
Obylo si� w tym roku oez powazniejszych wypadk6w zachorowan
i okaleczen, a wi�c w zdrowiu, kt6re daje radosc zycia, a do
tego i przy sprzyjaj�cej nam sl'onecznej pogodzie, przezylismy
naprawd� po harcersku te dwa, szybko przemini�te tygodnie.
Wprawdzie nie korzystalismy z budynku mie3zkalnego stanicy,
to jednak w pelni wykorzystalismy pozostale jeszcze miejsce
w stodole, kt6ra w wi�kszej cz�sci jest zapelniona rozebra
nym barakiern, zakupionyrn przez hufce ''Kaszuby" i "Wilno",
urz�dzaj�c sobie kuchni� i jadalni�.

Oczyscilismy niece tereny stanicy z suchego drzewa,
zuzywaj�c je na nasze co wieczorne ogniska, na kt6re zapra
szalismy od czasu do czasu niedaleko od nas obozuj�ce harcerki
z hufca "Kaszuby". Dokuczaly nam. Wysmiewaly si� z nas,ze mar
nie spiewamy i ze spiew wogole nie wychodzi. Dlatego, aby
unikn�c tych docink6w, uczylisrny si� spiewu w kazdej wolnej
chwili i spiewalismy az cala stanica "drzala", aby nie tylko
im dor6wnac, ale pokazac, ze my tez potrafimy spiewa6.Ale
jakos to tak wychodzilo, ze bez harcerek spiewalismy lepiej.
Powodem tego, to chyba nasza wstydliwosc wobec harcerek.

w ofierze za Ojczyzn�.

Zwiedzlismy takze Lincoln i jego stare zabytki.
W drugim tygodniu udalismy si� pieszo zwiedzic olbrzymi�
elektrowni� - Cottam Power Station. Takze, dzi�ki obozu
je,cym opodal polskim "campingowcom", kt6rzy zaofiarowali
nam bezinteresownie swoje �a110chody, bylismy w Sherwood
Forest, weszlismy wszyscy \22 nas) do srodka d�bu Robin
Hood'a, to naprawd� olbrzym ten de.b.

Ostatnie nasze ognisko w stodole, bo na dworze
lal deszcz, poswi�cone zostalo wspomnieniom o obozie i
t.zw. "praniu". Kazdy z naa musial powiedziec kilka sl6w
co mu si� podobalo, a co nie. Zadziwiaj�cy wynik "prania",
bo prawie wszyscy, z wyj�tkiem calej "komendy" oczywiscie,
podkreslali, ze Komenda w tym roku byla naprawde dobra,
ze nikomu nie dziala si� zadna krzywda, ze wywi�zala si�
prawdziwa wi�z kolezenstwa. A wi�c ob6z bardzo udany.
Dodac wypada, ze wszyscy ukonczyli ob6z z awa.nsem o stopien
wyzej.
SwiadomoscJ �e jestesmy na wlasnym terenie, musie
lismy pami�tac, ze ludnosc miejscowa nas obserwuje, a chc�c
jednak aby miala o nas jak najlepsze zdanie, staralismy sie
zachowywac po harcersku wobec nich. Na zakonczenie obozu
zaprosilismy ludnosc miejSCOWl\ na ognisko na ich czesc opra
cowane. Widzielismy, ze byli z nas zadowoleni.

Na zakonczenie wypada jeszcze raz podkreslic, ze
gdybysmy nie czuli si�, ze jestesmy u siebie w domu, na
wlasnym terenie, ob6z napewno wypadlby inaczej. Dlatego
wdzi�czni jestesmy naszym wa:adzom harcerskim za nabycie tej
stanicy i ma.my nadziej�, ze wkr6tce stanie na jej terenie
barak i ze stanica b�dzie mogla w pelni spelniac swoje zada
nie, dajtc zuchom wygodne pomieszczenie na kolonie, a nam
harcerzom, .miejsce na odbywanie si� r6znego rodzaju kurs6w,
zjazd6w i oboz6w. Ufamy, ze spoleczetstwo polskie na obczyz
nie dopomoze wladzom naszym ofiamym groszem i pomoc� fizycz-

nv..

Cztiwaj!

Uczestnik

W pierwszym tygodniu wynaj�tym autobusem udalismy si�
do Newark na cmentarz polskich lotnikcw, skladaj�c wi�zanki
kwiat6w i modl�c si� za ich dusze. Zauwazylismy na nagrobkach,
ze wielu z nich to byli bardzo tna:odzi lotnicy, niekt6rzy tylkc
troch� starsi od nas, a juz musieli zlozyc swoje rnl'ode zycie
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��w��w Bradford., w dniu 24.4.1960
sa:once snm,�lo zlotem,wst� dziezi. roku. azescdz1es1'-tego,
Swi�to w hufe11,pi�cdz1es1�c1olec1a Rarcerstwa Polskiegol
Zjechaa:y QIWUZ�, groma� w Bradford z �ej okollc7,
Pelno rozeEDlianej braci harcerskiej na angielskiej ullcy.
Pelno radosci, krzyku 1 hel:aai co niemiara,
Wnet do grona dole,cza starazyzna, gwardia atara.
Za chwil� lDJ.f'cowy do koscioa:a maazerowae ka.te,
Harcerstwo pierwsze lawy zajmie,sztandar przed oltarzem!
Sn:m,Q. si� rozkazy,stajQ. w or� harcerze, harce:rld.,
PadajQ. sa:owa komen�, ustaje krz7k 1 ha1:as wszelld..
Rusza kolm:qna, sztandar harcerski na przedzie,
Przez angielek:1.e ullce·poleld.ch harcerzy powiedzie!
Przyszli, juz weszll, z�j�li wszystki.e przednie la�,
Z tylu rodakami polsld.mi kosc161 zapelniony Ctiy.
Zapalajt swia�a, sztandar u st6p oltarza,
Ob�,. r6znokoloro1TJ!]l -swiata::em.·.z najwi�szego witraza.
A wnet rozpoczyna Msz� sw. :Boski poma.zaniec,
Dzielny Proboszcz bradfordak1,Ks1Q.dz magister Oll.owaniecl
Gloria na wysolcosc1 intomje, zagrtiy organy,
Podj� � Zmartwychwstania , lud �aczq. zn�ks.ny.
I przysi�bym, ze podn16slszy wzrok w niebo,u trozm.
BQ.zego
Ujrza2:b:ym radosne, sWia�4 postac Druha Jlla1:kowskiego,
Kt6ry dzis ur�dza tam swi�to harcerey 1 Swi�tem.i Jerzemu.
Zdaje raport c�osci,jako Wodzow1 1 NaczelnikoWi awe.mu.!
Tak to swi�tuj4 harcerze,co przy � sztandarze uparc1e
stojQ., c1 co zyjQ. jeszcze 1 ci co� na wiecznej warc1e1
?o nabozenstw1e wszystko ru.sza na SDS.czny pos1lek
By mocy nabrac na ognisko lub wesoly kaninek.
O czwartej drub. harcmistrz Hebda raport c.aa:osci odbiera
A licznie zebrans. Polonia z � na harcerQ'k6w spoziera!
Pogode. nie bardzo jedmlk nam dop1syw�a,
I maa::a ulew.ka, do sal1 S.P.K. nas zagnala!
"�otem by:to przyrzeczenie, a gdy k11 kozi.cowi si� mi�o
lMadziesc1a pi�c krzyzy harcerskich na piersiach
blyszcz�o l
.
.
Lecz fie wszystko ma koniec, choc nsm dobrze by:to,
Tar..ze 1 to harcerskie ognisko DO sz6stej s1� Bkozi.czy�o!
Czuwaj! Ozuwaj! do rtdzenia �wu wszyscy si� zegnaje,,
I do dom6w na spoczynek wrazen pelni s1�. udaj� •..
Zas ju.z w dcmu., przTSi�gn�,gay do· ·BDJ. s1� ukladali., ·
Taq. jek 1 ja modlitwf; do Boga szeptali:

Stan Hufca Wilno
1956-1996
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"Gdy noc ze.pada, zgas;ty dzienne zorze,
Do Ciebie pl�e nasz harcerski spiew,
Wszystko 01 da.jem Niesmiertelny Boze,
SWe polsld.e serca 1 sw� polf3ke. krew!
VI pracy clla �ga, w pracy dla Ojczyzny,
Zawsze my pierwsi, zawsze przednia straz .,
Od let dziecinnych do p6znej siwizny,
Zawsze Ci wiern1, Jezu Boze nasz!
�io v, opiece nas harcerzy miej,
Do v,olnej PolSki nas wprowadzic chciej"!

H. Rp. K. Szybbo
. Xronilcarz �.1.Ut'c&.

Rok
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�umez· 6.
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ZWl�ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Cborq_giau f\\vJ.ko-Cj)rytyjska.

!�

C.llufw,.:"'Wilno"

�Z!PMl <w�drmunikom im. '·llm. :J .Jll. Brzesialui "Cza.mego"

ALPY- 1986

Obozy W�drowne Hufca 'Wilno"

1969
1972
1974

pNd. K.Borkowski
pwd. J.Wdowczyk

ZLOT .M. Cassino
Rehewl Walia
Wray

1978
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1988
1989
1990
1991
1993
1993
1994
1995
1996

pwd. L.Wdowczyk
pwd. K.Borkowski
hm. R.Wdowczyk
pNd. K.Wieliczko
phm. Ma.Nalewajko
H.O. KKoszler
pNd. M.W.Drewenski
pNd. M.W.Drewenski
phm. M.W.Drewenski
phm. M.Szablewski
phm. M.Szablewski
H.O. KKoszler
phm. M.Szablewski
H.O. A.Czerwinski
Pwd. H.BE4k
pNd. M.Peplinski
Hm. M.Szablewski
p.vd. A.Czerwinski
H.O. D.Zelazowski
pNd. A.Czerwinski

Szkocja - Arran
Lake District
Szkocja - p6tnoc
Peak District
Alta Via 1 (W½ochy)
North Yorks Moors
Lake District
Snowdonia
Tour de Mont Blanc
Szkocja - Glen Coe
Bruce Trail Kanada
Snowdonia
Kerry Way - lrlandia
Lake District
Tatry - Bieszczady
ZLOT Peak District
Wilno - Litwa
ZLOT - Clumber
Devon- Cornwall
Szkocja - Mamores

Przy Ob Sta.fym
Przy Ob Stafym
Patrol 1.0 OH
Ob6z Chor.
"Swiatowid•
A!py 86
"Stocznia"
Niepodlegtos611
"Zfoty Wiek"
Tatry91 11
Ob6z Chor.
1

1

11

Kolarski

Druiyna W�rownikow Hutea "Wilno"
im Hm. J.A.Grzesiaka "Czarnego".
Praca w�drownicza w Hufcu dopiero zacz�a si� rozwijac w latach 70tych,
.t>r6bne
zast�y powstaly w Bradford i Hud dersfield, ale konkretna praca w�drownicza si� .
ukazala gd y zorganizowano pierwsze obozy w�rowne w 1978.
W latach 80tych zgrana grupa w�drownik.6w ucze stniczyla w regulamych, wycieczkach,
obozach, biwak:ach i zimowiskach oraz brala udzial w oo rocmych chorcmwialnych
zfazach "Mfody Las" aby zdobywac szczeble w�rownicze tzw. "Szyszki".

'

Pr6bna Druzyna W�drownik.6w w Hufcu powstala 25.9.80
zatwierdzona jako druzyna im "Czamego".
Funkcj� Drufynowego pelnili:pwd. K. Wieliczko
1980-1982
cw. K.Koszler
1982-1983
pwd. M.W.Dr ewenski
1983-1986
pwd. H.Bc1k
1986-1987
phm. MSzablewski
1987-1990
pwd. H.Bcpc
1990-1993
1993-1995
pwd. A.Czetwinski
H. 0. D.Zelazowski
1995-

a 22.2.86 zostala
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-------------------------------- --- . -- -- ----

Zimowiska w�rownicze wraz z w�drowniczkami Hufca "Kaszuby'' odbywa_ict s1�
roku, popularn<l cz�sci ct programu jest konkurs gotowania.

--------

00

Bardzo historycznct imprezct byt ob6z w�drowny w Polsce w 1991, Oboz na zlocie w
Olsztynie spotkal si� odrodzon<l "Czamc1" 13tk ct z Wilna i po raz pierwszy nasi
w�drown icy mogli naprawd<r "palce ranic o szczyt T atr'' !
Stan drui:yny jest obecnie maly, jest to drui:yn a nie licma - ale sliczna, ktora nadal
zgodnie z symbolikct naramiennika w�drowniczego kieruje swoich czJonkow abv
szuk ali swojego miejsc.<1 w spoleczenstwie, pramwali nad sobct i shtzyli Bogu i Polsce. .,
W�drownicy ..... To My!

�n�

Ztm01JiJko IJrdro11nikOJJ-,.,'if:/-t�211by"

/Od rea.: Uczestnicy zimowiska! Wybaczcie. ale w Redal<cji troch� si� teczki po
mieszaly. wi-.c co_, jest nie w porz� z datami!/.

w tym roku zimowisko w�wnik6w i w�wniczek odbylo sit w Scales Fell hostel
w 'Ihrekeld. okolo 4 mil od Keswick w "lake District"• parku narodowym w p6lnocnej
A1�ii.
Komerxiantem i komendantkq zimowiska byli pl-.n Marek Szablewski i przew. Urszula
"Bebe" Grabowska. Oboznym byl pwd. Henio BaJ<.

Wszyscy przyjechali na. teren p6znyrn wieczorem w pi<\tek. a wi� rozpocz�cie byh
w sobot� rano. Po sniadaniu, wszyscy przygotowali si� na. w�� na g6r� Bler;ica�hl
z jedzeniem, palnikami, "ice axes" i dobrymi butami do marszu. Schodz,tc po :U1sk1cl
kamieniach w dolinie, jedna �wniczka posliz.gn�la si�, zlapala si� o brzeg skaly
i wdrapala si� spowrotem na. g6n_·!
Jedna grupa poszla na szczyt g6ry, gdzie byly wspaniale widoki calego parku narodowego, widac bylo szczyty g6r, kt6re
sterczaly na "morzem" ctrnur.
Druga grupa zeszla w dolin� i wzit;la olm;,zn.1 tras� obok starej linii kole.iowej.
oy wr6cic do Scales Fell hostel.
Gdy wszyscy wr6cili wieczorem, to si� podzielili na dwie grupy i brali udzial
w grze. Kazdy mial 15 rzeczy ze sob<\ po wypadku samolotowym na. pustyni. Trzeba by
lo ulozyc przedmioty w kolejnosci, w kt6rej najbardziej by panogly w takiej sytuacj:
Gra byla trudna. Co jest na.jwazniejsze: woda, plaszcz nieprzemal<alny, ka11)as, spado·
chron czy pistolet? Wtedy komerxiant oglosil ocen� ekspert6w, co do przydatnosci
przedmiot6w. Kazdy nusial policzyc r6znic(,: pcmi�zy swoja. ocel'lt\ a ekspert6w; od
byla si1.; tez zywa dyskusja czy eskperci mieli racjr;. Gdy ktos mial wi�cej niz 30
punkt6w. to by Z&il'lcll - nikt nie ocalal! Jeden �ownik mial 38 punkt6w - nie zla
ocena, gdy dwie w,.drowniczki mialy po 84 punkt6w.

i#Cil(Ot-JSl(a SMOK

I WtJ>�ONtJ&C.,4(

Po grze odbyl sit. coroczny konkurs gotowania. Patrole po dw6ch, uzywaja.c tylk<
sprz,.t dost�pny na obozie w�drownym i te same skladniki, otrzymali punkty � panysl< :,
wo�c, prezentacj� i oczywiscie smak swoich posilk6w. Dwa patrole wygraly p1erwsze
miejsce: Natalia Garnett z Andrzejem Czerwinskim oraz Rysio Borowy z_Alek�em.Jaku-_
bowskim. Dzier'I zakonczyl si� kaninkiem, podczas kt6rego wszyscy wyb1erall p1osenk1,
kt6re przypominaly im �r6wki.
W niedziel;. po sniadaniu, wszyscy pojechali do Keswick na Msz� swi�ta_. Po Msz�. "
poszlismy zn6w w 'g6rc;, na "sanki" plastykowe worki! . Zjeidzali wszyscy sami, lub
dw6jkami czy tr6jl<ami, albo na.wet na brzuchu po stromym pasmie �niegu. Mokrzy, ale
zadowoleni wszyscy wr6cili do schroniska.
Wszyscy si� przebrali w suche ubrania i byla �yskusja o zimowisku or� z o_pracy
w<,'drowniczej . Druh Hufcowy hufca Wilno, phm AndrzeJ Borowy, kt6ry nas odwiedz1l,. do
dal swoje panysly do dyskusji. Po podwieczorku odbyla sit? uroczystosc przekazan1a
druzyny �drownii<ow im. mi J.A. Grzesiaka "Czarnego" hufca Wilno.
Uruh Hufcowy przekazal czerwony sznur funkcyjny od starego druzynowego ptm
Marka Szaol�wskiego, nowemu druzynowerru p'«<i. Henrykowi Bqk.
Pola Trybuchowska - uczestniczka

Oooz W�rowny Drutyny W"'rownik6w "Czarnego"
Hufea ''Wilno"
"Zl:DTY WIBK 1990"
'Wytrymasz 4 dni bez wody, 50 dni bez jedzenia, czy wytrymasz 10 dni na obozie
w�drownym

·r'

Tymi slowami rozpocz'll siEr tegoroczny ob6z w�drowny D.W "Czamego". Ale nie tylko
tymi:"....to mamy w�rowac wlasoie z plecakami?'
"Oczywiscie, to jest przeciez ob6z w�drowny. wi�c
b�ziemy W<tdrowac."
"Z plecakami?"
"Tak jest"
"Aha, wiec ta walizka mi si� nie przyda ?'
"!"
Byla ciekawa mieszanina w�rownikow i harcerzy - z osmiu czterech jeszcze nie bylo
na takim obozie. Kto wi<tC wytnymal do konca? Zac�lismy w�drowanie w Staveley po
dlugiej podr6zy poci4giem z Manchester. Bylo popohldniu, i slonce swiecilo przyjemnie
z bl<tkitnego nieba. Po calej Anglii jest susza, wi� napewno �dzie duzo slonca, napewno wrocimy do domu opaleni.... napewno. Ale to przeciez jest "Lake District".
I rzeczywyscie, nocowalismy przy pieknym wodospadema Goat Scar i zaraz nad ranem
slychac bylo ze szum wody wiele si� powi�kszyl. Zacz�o si�. Zaraz nie mieismy tylko
des7.ez ale i 8<tSUf mgle. prawdopodobnie znamt jako "grocho�". Taki byl nasz drugi
dzien w "Lake District" - wdrapujatc sier na szczyty gor azeby przygl4dac si� chmurom, a
wtenczas slizgajc1c si� znowu w d6l po pi�knym brazowo-czetwonym blocie. Kroki
dopiero nabraly ochoty jak widac byio swiada wioski Glenridding w odleglosci. Nocleg
byl przy jezione Ullswater - jeden z najpi«tkniejszych.
Na st�pny clzien. Slonce wrocilo, a tu trzeba bylo wspinac si� do g6iy mowu.
Ttwala rozmowa :- "Czy to juz koniec tej gory?'
"No, prawie."
A za pi� minut:- "Ile jeszcze ?''
"No. tylko troszeczk�."
I tym sposobem szlismy dalej. I dalej. Droga kt6ra prowadzi na szczyt gory Helvellyn
zaczyna siEr jednym krokiem, jak byto raz powiedziano.
Opisalbym o wspanialym widoku re szczytu. Niestety gdy bylismy gdzies w p6l drodze,
mgla si� znowu na.gle zjawila i nic nie bylo widac, tylko krople wody spaduj�ce z nieba.
I ten wiatr - trzeba bylo zapakowac sk rzydla. Ale nawet tarn gdzie wydawaloby si� ze
nikt by nie chcial bye. spotkalismy wielu turyst6w i oczywiscie wiele baran6w.
Nie bylo co dlugo marz11c1c. zaraz schodzilismy drug4 stron 4 gory. szukaj4c suszy. Do
kampingu chlopcy ! Czeka na nas gorc1cy prysznic - taki ktory zacina si� w pewnym
momencie kiedy chce si� splukac z mydliny...
Skorzystalismy z okazji a.by odwieclzic Keswick - wspaniale male miasteczko - azeby
odpocutc, odsapn4c, i nawet pokajakowac. Ale to nie wszyscy. CzEr5c zdecydowala ze
miala do�c tej pogody i pojechala do domu. To szkoda, bo wlasnie wtenczas descz si�
skoticzyl i si� nie pokazal mow. Szlismy po Cat Bells (ale kotow ani dzwonow nie
zobaczylismy) i nawet zwiedzilismy Seathwaite - najmokrza miejscowosc w Anglii.
- ale deszczu nie bylo. ani kropli. Wiecorem dw6ch w�drownikow zostalo
wta jemniczonych.

Pomst alo nam tylko zdobyc Scafell Pike - naj�szy szczyt w Anglii, i to wlasnie
. zrobilismy. Latwo trafic - trzeba · tylko isc za thunem. Zakoticzylismy oboz nast�pnego
dnia, rozkazem. czekaj4c przy przystailku autobusowym przy "Old Dungeon Ghyll"
wspaniafy hotel w Langdale.
Wszystko bolalo, ale tak wlasnie poznac dob ry ob6z w�drowny!.
W�rownicy - To My!

Cwik

Rysio Jaszek
sekretarz, kronika:rz,
zm�eczony w�edrownik.

f.
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,)VIECZOREM...PIOSENKI HARCERSKIE
�

Do nabycia na dzisiajszych uroczystosciach............ £3 .50
Poczt�·········································£4.00
(razem z· przysyHc�)
·
od

Drobny A. Kucewicz
51 Penrhyn Road
Hunter's Bar
Sheffield
Sll8UL

++++++++++
Nagrane podczas obozu w Elsham Hall Counrty Park, lipiec 1996
�Druzyna Harcerek ''Mlody Las" i 26 Druzyna Harcerzy Sheffield
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ASLJNK TRAVEt

L>�� ··:.',.. •

UNIT 5 SHAY/ LANE iND EST·, OGDEN ROAD
DONCASTER DN2 -1$Q

!
• ., •• i.�·'114:

01J02 3.6.3323

EXECUTIVE CLASS COACii HIRE WJTH .
SEAT BELTS AND AIR

-

CONDITJON!NG

WE PROVIDE A REGULAR WEEKLY SERVICE TO POLAND
DEPARTING EVERY FRIDAY FRO,W UK AN!J RE,URNJlW
SATURDAY FROi\1 POLAND

PRICES START FROJH £ 50 SINGLE.

DEPARTING FROM:
DONCASTER , SHEFFIELD , NOTilNGJ/At,1
CALAiS DAY SHOPPER via LE SHUTTLE
WEDNESOA Y

£ 17

4th DECEMBER

WE WILL BE HAPPY TO QUOTE ''IOU FOR YOUR COACH
TOURS REQUIREMENTS.
FOR FURTHER DETAILS CONTACT RICHARD WEBER.
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Redakcja:- Hm. M.Szablewski. Drui:ynowi. wodzowie i wiele innych!
Durham - pazdziernik 1996

