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    OPŁATEK NACZELNICTWA 
 W sobotę 4 stycznia 2003 r. odbył się tradycyjny „opłatek” Naczelnictwa z udziałem byłego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrza Ryszarda 
Kaczorowskiego z Małżonką , Konsula Generalnego RP w Wielkiej Brytanii dra Tomasza Trafasa, Prezydenta 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Andrzeja Morawicza  oraz licznego grona Instruktorek i 
Instruktorów. 
  „Opłatek” poprzedziła msza św. z kazaniem , odprawiona przez Naczelnego Kapelana ZHP księdza prałata 
hm. Zdzisława Peszkowskiego w asyście zastępcy Naczelnego Kapelana ks. hm. Olafa Ślepokury i Kapelana 
Hufców „Bałtyk” i „Warszawa” ks. Romana Wernera. 
  Zebranych powitała Przewodnicząca ZHP hm. Barbara Zdanowicz. 
  Po ceremonii poświęcenia opłatka przywiezionego od Ojca Świętego przez Naczelnego Kapelana, nastąpiło 
składanie życzeń. 
Program rozrywkowy przygotowała Główna Kwatera Harcerzy pod kierownictwem jej szefa hm. Andrzeja 
Borowego , a posiłek Okręgowy Kierownik KPH dz.harc. Julia Moszumańska z pomocą kilku harcerek i 
harcerzy.  Gawędę wygłosił Druh hm. Kaczorowski. Jak zawsze była to impreza bardzo miła i udana.  
    ZEBRANIE NACZELNICTWA 
  W sobotę 4 stycznia 2003 r. odbyło się zebranie Naczelnictwa.  
  ZHP otrzymało zaproszenie na uroczystości związane z ogłoszeniem błogosławionego ks. phm. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa. 
  Omawiana była sprawa Zjazdu Ogólnego ZHP, który odbędzie się w jesieni bieżącego roku na terenie 
Wielkiej Brytanii. 
  Naczelny Kapelan ks. hm. Zdzisław Peszkowski przedstawił sytuację harcerstwa w Polsce. 
  Harcmistrz Jerzy Witting złożył sprawozdanie z obecności na spotkaniu EUROPEAN ATLANTIC GROUP , 
które miało miejsce w dniu 16 grudnia 2002 r. 
  Ambasador RP dr Stanisław Komorowski wygłosił odczyt na temat przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej,po czym odpowiadał na zadawane pytania. Niektóre pytania  były bardzo cięte ,ale i odpowiedzi 
Ambasadora – jak zauważył druh Wittig - były na bardzo wysokim poziomie, wypowiadane świetną 
angielszczyzną. W grupie tej członkami są lordowie i inne osoby wysokiej rangi w społeczeństwie brytyjskim. 
Poinformował też, iż otrzymał zaproszenie do zostania stałym członkiem tej grupy. 
    ARGENTYNA  
   Do dzisiejszego BIN-u dołączone jest dla Komendantek i Komendantów Chorągwi sprawozdanie na ostatnią 
NRH Przewodniczącego Okręgu ZHP w Argentynie hm. Andrzeja Wojno. 
   Każdy Okręg ZHP ma inne warunki pracy. Okręg Argentyna jest w wyjątkowo trudnej sytuacji 
gospodarczej kraju, lecz mimo to pracuje dobrze i może być przykładem dla innych. 

APEL WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI HISTORYCZNEJ ZHP 
REPORTAŻE BIOGRAFICZNE 

WSPOMNIENIA O ZNANYCH POSTACIACH GRONA INSTRUKTORSKIEGO                                                     
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO POZA GRANICAMI KRAJU 

    Drodzy Druhostwo, 
Pragnę opracować wspomnienia o instruktorkach i instruktorach często znanych mi osobiście, którzy odeszli 
od nas na wieczną wartę w latach minionych. Wspomnienia różnych generacji i doświadczeń, których łączy 
zaszczytna służba Bogu, Polsce i Bliźnim. 
   Opowieści biograficzne chcę wydać w formie książki z okazji zbliżającej się 100 letniej rocznicy 
harcerstwa. Do każdego biogramu, zaczynając od daty urodzenia ,proszę załączyć zdjęcie w mundurze oraz 
zdjęcie rodzinne ,a przede wszystkim relacje, niewątpliwie  subiektywne, fragmentaryczne, obejmujące od 
2-4 stron formatu A-4. Celem moim jest uczcić pamięć już nie żyjących, nie znanych młodemu pokoleniu 
dzisiaj i w przyszłości ludzi, którzy oddali w swoich polskich ośrodkach dziesiątki lat wspaniałej, 
bezinteresownej pracy społecznej. Jesteśmy winni im pamięć i uznanie. Cześć ich świetlanej pamięci. Czuwaj! 
P.S. Termin nadsyłania biogramów upływa 31 maja 2003 r. i bardzo proszę trzymać się tej daty.  
    Bogdan Szwagrzak hm. Komisja Historyczna ZHPpgK  
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