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"DROGA"PO RAZ DRUGI 

To już drugi raz masz okazję trzymania w 

ręku i oczywiście czytania gazetki noszącej 

tytuł DROGA. Gazetka ta ukazała się pierwszy 

raz 8 września  1i99i roku, kiedy to w 

Katowicach odbył się I Zlot Górnośląskiego 

Okręgu ZHR. Była ona adresowana do harcerek i 

narcerzy naszego Okręgu. 

podobnie dziś pismo, które trzymasz w 

Swoich rękach ma charakter okazjonalny. 

Jesteśmy na II zjeździe Górnośłąskiego Okręgu 

ZHR, zjeździe szczególnym - a czemu? Chyba 

każdy potrafi sobie na to pytanie 

odpowiedzieć. Ostatnio spotkaliśmy się w 

środowiskach jeszcze trochę koedukacyjnych - 

dziś nie ma już Kkoedukacji. Ostatnio był 

tylko nasz "Mały ZHR", dziś połączone siły 

ZHR i ZHP 1918, które tworzą jeden związek. 

Zobaczymy CO przyniesie to spotkanie. My Z 

głębi serca życzymy jak najowocniejszych 

obrad. 

Jaki jest nasz nasz cel - nas, czyli 

redakcji? Chcemy informować Was © tym, Co 

dzieje się ty. w Bytomiu w aniach 

3-4.04.1993r. Oprócz tego chcemy Was zasypać 

informacjami o środowiskach, które wchodzą w 

skład naszego okręgu. 

Miłej lektury. 

  

 



wizytowałyśm
y naprawdę dobre obozy letnie i zimowiska naszych 

narcerek. 

imprezach całego OKrĘBU np. w Zlocie pod 

w uroczystości
ach 70-lecia przyłączenia 

icn spotkaniach 
Artystycznych

. 

amowo-Meto- 

UczeatniczyłyŚmYy
 w 

| wieżą Spadochronową 

Sląska do polski, oraz w Bytomsk 

że zorganizować I Konferecję Progr Górnośląska Chorągiew Harcerek tak = trzymać ! 

Oficjalnie Górnośląska Chorągiew Harcerek powołana została na 

zbiórce instruktorek w dniu 19 października 1991 roku. Jednak do udało się nam tak 

Podał chorągwi przygotowywałyśmy się już przez powołanie 
dyczną w Kluczborku; siłami środowiska harcerek pielskich 

amiestnictwa Harcerek w Górnośląskim Okręgu ZHR. Natomiast 
przeprowadzi łyśmy 

Konferencję Haremistrzyń całej Organizacji 

ku na Stefance. 
Harcerek ZHR Ww scnronis 

małe sukce8gy, które udało się nam osiągnąć dzięki 

e wielu narcerek i instruktorek. 

naszą działalność 
nie możemy zapomnieć o jej nP a: naszych możliwości było zorganizowanie Gniazda 

arcerek Śląskich "Czarne Koniczyny" na Jubileuszowym Zlocie Są) 19 nasz? 

80-lecia Har cerstwa. 

pracowitej postawi 

podsumowując 

; Tworzenie ruchu żeńskiego na Górnym Sląsku nie było zadaniem 

ŁA ei aż środowiskach nie miałyśmy doświadczeń w 
minusach. Przede wszystkim nie udało się nam wypracować programu 

kosd i loch, y harcerek /wszystkie wywodzimy się z środowisk 
chorągwi uwzględniające8g© specyfikę naszego regionu. 

Postawione Sia aani 

Niewystarczająca 
ilość wspólnych imprez narcerskich pyła 

organiza 
A wypełniłyśmy tworząc strukturę 

przeszkodą w skonsolidowaniu się środowisk i drużyn. 

cyjną chorągwi. Obecnie mamy trzy hufce narcerek 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzecz jest działalność (a 

w Opolu, Bytomiu £ 
właściwie jej prak) wydziałów chorągwi : narcerek. wędrowniczek 

BDUCZZONCH oraz dwa 
i zucnenek. 

związki drużyn w Bielsku 
wiele trudności w naszej pracy DYłO spowodowanych brakiem 

1 Tychach. Szczególnie 
sprawnego systemu łączności między środowiskami, oraz brakiem 

ważne dla nas podjęcie 
odpowiedzialności 

niektórych instruktorek Czy narcerek. 

decyzji o podziale 
Na szczęście wiele jeszcze przed nami. Wszelki wady i 

nadrobienia. oby tylko starczyło nam 

drużyn na Podbeskidziu 
niedoskonałości 

84 4d0 
dalszej służby. Tego sobie wszystkie życzymy! 

i Tychach, ponieważ Śro- 
zapału i cnęci do 

dowiska te były przeciw- 

ne odrębności organiza- 
RE za 

cyjnej. 
CZUWAJ ! 

Oprócz stworzenia struk- 

tury organizacyjnej 
chorągwi, udało nam się 

skonsolidować środowisko 
ZJAZDOWE SŁUZBY 

instruktorek. Po prawie 

trzech latach współpracy 
Jak to jest wiadome ,© obsługę zjazdu dba duża grupa 

tworzymy już zgrany zes- 
ludzi ,ujawnijmy tych anonimowych ludzików.Do służb zjazdu należy 

pół instruktorek, Który 
zjazdowy pufet „prowadzony przez Michała + Adama 2 1i1O 

wcięż się powiększa o 
Bytomskiej prużyny Harcerzy "COMANDO" .Kawiarnia ta jest bogato 

zaopatrzona (w tajemnicy powiem,że Darek Daraż liczy na 

ł ok.100.000 zł,redakcja 

pozostałych dochodów nowe przewodniczki. 
Jest to zasługą akcji 

Kkształceniowej, która 

miliardy) .Około godziny 123obrót wynosi 

"DROGI"zobowiąz
uje się jednak nie ujawniać 

była jednym z głównych 
(wiadomo Urząd skarbowy nie ŚPpi)- 

kierunków działalności 
H Recepcję prowadzi Szczep 5-tej 

programowe j chorągwi. 
Rowerowej Drużyny Harcerzy ,powie- 

Kształcenie nowych 
aziano nam,że prace przebiegły 

instruktorek było 
spokojnie „bez problemów i 

możliwe dzięki sprawnej 
sprawnie . Jako ciekawostkę pokaz- 

działalności Komisji 
ano to że podczas rejestracji 

  

Stopni Instruktorskichn. 
delegatów ,niektóre 

osoby 

Udało nam się także zor- 
dopisywały sobie na liście:mgr: 

ar,itd.Szatnię prowadzą pardzo 

ganizować dwa kursy dru- 

żynowychn: "Czarne Koniczynki”* i "Tarnina", których u ZRkokiać 

otwarte próby na przewodniczki. 

Nasze harcerki nie tylko zdobywają stopnie instruktorskie, ale 

także harcerskie. w tej dziedzinie, można powiedzieć, że Dalej 

magnetofon i jest wesoło.Na przyszły rok z 

miłe druchny Bernadeta i Ala. 

Praca ta im się cyt: "podoba, 

jest okropna,świetn.nędzn
a itd” 

cyt: "odkąd ustawili tu xero trochę tu cnałasa „mamy też 

amiast ławek „wolałybyśmy 

  

wyszłyśmy na prostą wszelkie za . ległości dotyczące szcze ólni 

stopnia wędr - 5% 
e Roki EA s ż ZEE ść nadrobione - ukłony w wieszaki do wieszania ubrań.Na koniec pozdrawiamy chłopców „którzy 

= ziełalność. 
mają numerki 13 14,15 

co do inn 
i z 

AR ga do „lane gasi alapóci programowej, to m.in. starałyśmy 
w biurze prasowym znajdują się trzy komputery „na których przepiauje 

» sy, : 5 sze drużyny do organizacji samodzielnych 
się sprawozdania artykuły 

itp.Oprócz tego piuro zjazdu posiada 

ątzqic BwztMaWY CN. w wielu przypadkach to się WAATKO) = 
xero.Do przepływu informacji przyczyni amy się też my czyli 

redakcja. 

* 

Jendruś 

—| harcerskie.pl 

 



ANKIETA "DROGI" 
Na początku zjazdu wśród wszystkich instruktorów 3 EEG 

zjeździe została rozkolportowana maleńka ankieta ,które RL 

było porównanie wyników wyborów do władz z NUTY 

początku zjazdu sympatiami ,prócz tego chcieliśmy sprawdz Ro St 

o pracy Okręgu oraz poszczególnych Chorągwi sądzą instruk R 

i instruktorzy zgromadzeni na zjeździe w Bytomiu.Pon E 

drukujemy wyniki tejże ankiety w podziale na Chorągiew Hercere 

i Chorągiew Harcerzy. 

Chorągiew Harcerek 

w ankiecie wzięło udział i6 instruktorek,wtym 8 przewodniczek, 

istrzynie. 5 podharcmistrzyń i 3 harcm 

Na pytanie;Jak oceniają pracę ustępujących władz Okręgu? 

Odpowiedzi były następujące: 

pardzo dobra-0,dobra-16,zła-0 

Na pytanie następne jak oceniają pracę 

Chorągwi „odpowiedzi były następujące: 

pardzo dobra-i ,dobra-15,zła-0 

Harcerki najchętniej widziałyby jako komendantkę c 

nm.BEATĘ HUCZ 

Oddano na nia i6 głosów. 

Na pytanie ostatnie:Kogo widziałyby najchętniej na o NOR 

Przewodniczącego okręgu.Rozkład głosów był następujący: 

phm. JACEK BRZEZINKA-i głos,hm. JACEK KUDZIOR-i głos 

hm.PIOTR KOJ-13 głosów 

jeden głos oddano nieważny. 

awojej 

horągwi: 

w ankiecie wzięło udział i5 instruktorów ,wtym 8 przewodników, 

3 podharcmistrzów oraz 4 narcmistrzów. 

Pracę ustępujących władz okręgu: jako bardzo do 

ako dobrą-9 osób,jako złą-O0 osób. : 

Za swojej chorągwi instruktorzy ocenili w sposób następujący: 

- ła-2 osoby. 
pardzo dobra-2 osoby,dobra-ii osób,z 

Harcerze najchętniej widzieliby na stanowisku cii yw 

Chorągwi hm.JACKA KUDZIORA oddano na niego i£ głosów.Głos 

nieważnych oddano trzy. 

Na atanowisku Przewodniczącego Okręgu harcerze > 

widzieliby hm.PIOTRA KOJA oddano na niego 13 głosów,dwa głosy 

były nieważne 

brą oceniło 6-osób 
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ROZMOWA Z HM PIOTREM KOJEM 

Hasz reporter: Jak wyglądało zjednoczenie ZHP 19i8 i ZHR w 

przypadku naszego Okręgu? 

nm Piotr Koj: uważam, że w naszym Okręgu zjednoczenie 
przebiegało zupełnie spokojnie. Na terenie Górnego Śląska 
działała jedynie kilka Środowisk ZHP 1918 (Bytom, Skoczów, 

Opole), z którymi współpraca już wcześniej dobrze się układała . 
Nie miały więc kłopotów z wniknięciem w struktury ZHR-u i 

przystosowaniem się do naszego systemu pracy . Drużyny te 

wzbogaciły związek, podniosły stan liczebny oraz dostarczyły 

wiele nowych pomysłów. Niejednokrotnie zjednoczenie 

przyczynoiło się do podniesienia poziomu pracy w hufcu. 
R: Jak druh widzi przyszłość Okręgu? 

P.K. Moje spojrzenie na tę kwestię jest jak najbardziej 
optymistyczne. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że wciąż 

brakuje nam stabilnej kadry instruktorskiej. w środowisku 
instruktorskim dokonują się stałe zmiany. 

  

Inne niebezpieczeństwo może zaistnieć w przypadku gdy drużyny 
nie będą w stanie dostosowywać swoich programów pracy do wymogów 

przyszłości. Pewien problem stanowi rownież brak 

odpowiedzialności ze strony instruktorów. wielu z nich nie zdaje 

sobie sprawy do czego zobowiązyje stopień inatruktorski Obawiam 

się również o kwestię finansową, która staje się coraz bardziej 

znacząca. 

R: jakie były druha oczekiwania względem tego zjazdu? 

P.E.! Uważam, że można go nazwać "Kolejnym zjazdem* 

niespełnionych nadziei. Zjazd miał podsumować pracę Okręgu, 
chorągwi harcerzy i harcerek, hufców i drużyn. Poszczególne 

jednostko organizacyjne miały opracować atrakcyjne progreamy na 
przyszłość. Tymczasem wielu instruktorów nie stawiło się, a 
wielu obecnym z niecierpliwością spoglada na zegarek. zjazd miał 
opracować program dla Harcerstwa Górnośląskiego. Planowano także 

ustalić programy: obywatelski, społeczny, ekologiczny oraz 

wychowania gospodarczego. Jednak obawiam się, że zjazd nie 
spełni tych oczekiwań. 
R: Jakie są osiągnięcia Okręgu? 

P.K. Sądzę, że już sam fakt powstania Okręgu Górnośląskiego jest 

niemałym osiągnięciem. ważne znaczenie miało stworzenie i rozwó j 

struktur organizacyjnych Okręgu, zintegrowanie środowiska 

instruktorskiego. Okręg zainicjował również wiele ciekawych 
przedsięwzięć tj. turnieje, zloty, harce itd. 

R: Dziękuję za rozmowę.



WYDZIAŁ WSCHÓD MÓWI 

Nasz reporter: Jak wygląda praca Referatu Wschód ? 
nm.wiesław Turzański : Powiem szczerze, dzieje się źle. 
w ostatnim czasie zaobserwowałem spadek zainteresowania 

pracą na Wschodzie.wiele środowisk traktuje ją jako sezonową 

atrakcję. A tymczasem rozwój harcerstwa na tych terenach wymaga 

ciągłego wkładu sił * wsparcia. Rozwój ZHR-u Stwarza 

możliwości wejścia w różne środowiska młodzieżowe na wschodzie. 

Staramy się wskazać im harcerskie metody pracy i zachęcić do 

współpracy. 
R:Jak nasz okręg zaistniał w pracy referatu? 

w.T:wkład okręgu w Akcję Wschód 

był znaczny. Stąd wywodzą się 
początki. Myślę, że należy tu 

wspomnieć 0 środowiskach, które 
jako pierwsze zainteresowały się 

sytuacją narcerstwa na 

wschodzie. Pionierami w tej 
dziedzinie było Opole i 
Kluczbork. Jednym Zz pierwszych 

efektów pracy referatu był 

udział harcerek i Nnarcerzy z 
Litwy, Ukrainy 1 Białorusi w 

Akcji Letniej +91. Młodzież ze 
wschodu trafiła na obozy 
organizowane przez drużyny z 

Kluczborka, Opola i Bytomia. 

Srodowiska w różnym stopniu 
angażują się w pracę referatu. 

R: Jakie są sukcesy i porażki 

referatu? 

w.T.: Myślę, że ogromnym 

sukcesem jest to, Że istnieje 
ZHP na Litwie jako samodzielna 
organizacja oraz fakt, że Baą 

ludzie, Którzy chcą wnieść coś 
nowego w jej istnienie. Jako 

  

porażkę mogę uznać brak 
zainteresowania harcerstwem na 
Zaolziu. Nie potrafiliśmy 
odpowiedzieć na ich potrzeby. 

R: Co referat ma do 

zaoferowania drużynom z naszego 

Okręgu? 

w.T.: załuję, że każda drużyna nie może się włączyć w tę akcję. 

Jedynie dobrze rozwijające się środowiska mogą podjąć się pracy 

na wschodzie. A pracy jest bardzo dużo. Jednak autentyczna sta- 

ropolska gościnność jest wspaniałą nagrodą za nią. Udział w AKk- 

cji wschód pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność. 

Dla drużyn oferujemy drobne akcje, których rola jest rów- 

nież znacząca. wiele wnoszą wszelkiego rodzaju zbiórki odzieży, 

książek i.t.p. Stwarzanie przychylnego Klimatu dla Wschodu nale- 

ży również do jednej z form Akcji Wschód. Potrzebna jest życzli- 

wość do ludzi, którzy aktualnie masami napływają do Polski. Rów- 

nież korespondencja z harcerkami i harcerzami na wschodzie bę- 

dzie miała wkład w rozwój harcerstwa na tych terenach. Stworze- 

nie banku informacji do korespondencji ułatwiłoby nawiązanie 

kontaktów z drużynami działającymi na Litwie, Ukrainie czy Bia- 

kz Poprzez tak prosty wkład drużyn poziom harcerstwa na 

o tę ą LEG”; rósł. 

Ł e zna le dla referatu ma zjednoczenie ZHP 1918 i ZHR? 

—| harcerskie.pl 
    

w.T.: Sądzę, że poprzez zjednoczenie przybyły nam nowe siły deo 

pracy. Refeat pozyskał sobie ludzi, dla których liczy się przede 
wszystkim sprawa Polakom mieszkającym na Wschodzie. Istnieje 

jeszcze pewna "strefa szarości", do której nie dotarły 
DZ informacje na temat pracy referatu. Liczymy na ich 

wkład. ż 

R: Dziękuję za rozmowę. v 
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Górnośląska Chorągiew Harcerzy 

(Fragmenty ze sprawozdania z działalności 

za okres i stycznia 1991- 1 marca 1992) 
Działalność Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy można podzielić 
na dwa okresy.Styczeń-wrzesień 1991 r,w Którym obowiązki 
komendanta chorągwi pełnił przewodniczący okręgu hm. Piotr 
Koj.,koordynując działania wsz ystkich męskich i 
Koedukacyjnych jednostek organizacyjnych na terenie Okręgu. 
Okres drugi : wrzesień 199i - marzec 1993, w którym funkcję 
komendanta chorągwi pełnił hm.Jacek Kudzior. 
W pierwszym okresie nie udało gaię stworzyć Komendy Chorągwi 
Harcerzy.Działała jedynie Komisja Instruktorska Harcerzy 
która prowadziła próby przewodnikowskie i podharcmiatrzowakie. ; 
SE na funkcji Komendanta spowodowany był niechęcią 
nstruktorów do objęcia tej funkcji.z chwilą objęcia tej 

funkcji przez nm.Jacka Kudziora,utworzono Komendę Chorągwi w 
składzie: phm. Tadeusz Konarski zastępca komendanta 
chorągwi ,sekretarz chorągwi ,phm.Zbigniew Szymik szef wydziału 
Kształcenia,hm.Piotr Werner-szef Wydziału Harcerzy 
phm Rafał Błaut-skarbnik. 5 - ; 

      
Pierwszym zadaniem Komendy było uporządkowanie organizacyjne 
Chorągwi ,a następnie stworzenie możliwości 
doświadczeń. Zorganizowano dwie denzakajE 
programowo-metodyczne.Celem pierwszej konferencji było 
usystematyzowanie takich pojęć jak: wychowanie ,metoda,program i 
właściwe ich stosowanie w planach pracy. Chorągiew Harcerzy 
organizowała dwa zloty : I Zlot Okręgu w Katowicach ( wrzesień 
1991) i II Zlot Okręgu w Katowicach-Szopienicach, połączony z 
„pełnieniem służby w czasie trwania uroczystości związanych z 
TO-tą Rocznicą Powrotu Sląska do Macierzy. 

Jacek Kudzior



JĄK NAS WIDZĄ...?! 

Rozmowa z wojewodą katowickim panem hm Wojciechem Czechem. 

Pytanie.Jak ocenia pan działalność Górnośląskiego Okręgu ZHR na 

rzecz regionu? 

Odpowiedź.Mam bardzo mało informacji.Tak mało,że nie mogę jej 

ocenić. 

P.Jak ocenia pan w ogóle działalność harcerzy(nie tylko ZHR)na 

terenie województwa,czy harcerze wyróżniają się jakoś spośród 

ogółu młodzieży? 

o.Niestety bardzo mały.Bardzo mało są widoczni!!! 

P.Jak chciałby pan widzieć współpracę między władzami 

województwa a Okręgiem Górnośląskim ZHR ? 

o.Myślę , że nie czas o tym mówić , myślę , że należy mówić o 

tym jak działać , aby na to wcześniejsze pytanie mogła być inna 

odpowiedź.tzn;że harcerze są widoczni w  społeczeństwie.Bo 

najpierw muszą być widoczni w społeczeństwie a dopiero potem 

można mówić o formach współpracy. 
Rozmawiał Sito. 
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